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HER PAZAR 
Gündii%leri 

,ÇUBUKLU 
B~hçeıinde yükle~ ıeı 

ean'atkirı Bayan 

MUALLA 
Mülc.emmel bir saz birli
kiyle aearuılaıına devam 

etmektedir. 
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Başvekil ·bugün 1938 lzmir Fuarını açıyor 1 
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'1988 beyrı~l İzmir j'Uarının tmıu.mt 'gönın-a.,« 

izmir Celil B&y~rı büyCik ·-·· .. Edirn"H" .... Rahraman ... ·önıuya·· .. kavuştü 
tezahüratla karşıladı Genç ·ve ihtiyar bütün 

. b ·.. Fi d .. l. .... Edirneliler geceden 
Başvekilın agun uar a sog '!'ecegı yollara döküld ··ı 

nutuk elı.emmigetle beklenıgor · . . u er _ ........................................................... Askerlerımıze bugün Trakya güveci Tunca 
iz mire ziyaretçi akını AtatDrk yoğurdu, Meriç pilavı ve karpuz ikram' edilecek 

Cel~I ~ayar, dü~ Eg~ mıntakasının yeni s~ne mahsul! Dün Mosk_?va, Varşova, Herta~af~a: ".Yaşa Atatürk, Yaşa Kahraman Ordu!" 
vazıyetı ve lzmı~ bma~ı- ~·~kında -.tedkıkler yapb,1 Tahran, Bruksel, Sofya ve seılerı yukselıyor, halk heyecan içinde bayram yapıyor 

koy enstituıunu gezdı Bağdad elçilerimizi ~ne 19 (Sureti mahsusada gönder - , ....................................................... . 

§ehriınize gelen Başvekil C<>JAI Bayar Fuara 2 439 Turk a u ettı er ::.;;,ayrımumn se"!nci iç~: K~ - ! rrmr sene evvelkı 1 İzmir 19 (Ht!susi) - İzmir vapurlle 1 k b 1 •1 dilimiz arkadaşımızdan) - Edirne bü _ i y· • . ~ 
ooŞkun tezahüratla 'karşılaJlDllitır. İı - 1 İstanbul 19 (A.A ) - Re. . umh At . . ordunun Edime ye girışuıı gor • ! h 1 h k • k f 1 d 
tikbal son derece ~tanlan ?bnUf, er• ve ecnebi firma türlı: bugün öğled~n sonr:~m::ı.ah; :!. ':ı.T~~:: :.,er;::hn!:: bin" j aya a ~ .a 0 U i 
kenden !Unan denız va.sıt~larile dlıhn~!i- • • • sarayında, memur olduklan yerlerden vehre akın etmektedir. g b alada l Yazan: Muhittın BUııen 1 
~· Denizci gençlik şarpilerile, ~otorlerile ıştırak ettı gelen Moskova büyük elçisi Zekii Ap • (Devanu 1I .:.:: aştan ba- : <Y•m• Z ıaci ...,........,,.> I Başvekili istikbale çtlmUŞ, bmır va~~ aydın, V~a büyük ~!çisi Ferid Tek, yfada) \ ..... - ................................................. .; 

açıktan selarnianınıştır. Kordon da ın İzmir t 9 (Husus!) _Fuar ko- Tahran buyük elçısi Enis Akaygen, B~- ~ 
sandan br bulvar halini alınıŞtı. m.it~si yarın açılacak olan 938 sel elçisi Cemal Hüsnü Tarayt Sofya el • .....-:::: HOL ı• ~ İktısad Vekili Şakir Kesebir, vali, be- İzmjr fuarına iıttralt eden mf1 - çWI Şevki Berker ve Bağ<lac! olçWI Tahir / i::> vur~ A -
lediye reis ve kumandam biınil olan esseseler ve firmalar hakkında Liltfi Tokayı kabul buyurmuşlar ve ken- .6 J't bayraklı vapuru dlaha aç>k!arda tz • bir istatistik Mzırl•mu.\ır, Bunu _dllerile birer müddet görüşmüşlerdir. • ı:} 

1 ~ ~ -- 15 -
nur vapuruna yanaşmış, Başve e c hülA.saten bildiriyorum: y • h d G UN 
geldiniz, deni!miştirı Ayrıca Efes ve: Se!dz!ncl İzmir fuarına sekiz enı cürmumeş u L :vapurlarında bulunan halle ta Başve ecnebi devlet iştirak etmiştir. Da.- k "" 1 k oretta Youn ., "lak 

(Devam• 11~ sa~) imi pavyon yaptıran resmi mil· anunu agır ceza 1 g 1 e mu at 
İzmir . d .Uğer yazı (DetJamı 11 int.i ıa.1/fada) 1 IH ( " Son p t A · -- ve res':'" i: ,.yfalanlaılır· . _ _ • _ _ -~ SUÇ arı aza 1 os a" nın marıka muhabiri lbrahim Safa yazıyor) 

izmir Fu8rl 938 .. Yıim~d& ilk güzel 
neticeyi almış bulunuyor 

YAZAN 
BEHÇET UZ 

ve fuar Komitesi Başkanı DOKTOR 
lzmir Belediye Reisi 

lstan bul müddeiumumisinin 
" Son Posta ,, ya beyanata 

Cürmü meşhud kanununun Ağırce
zanın salahiıyeti dahilinde bulunan suç 
lara da t~mil edilmesi .birçok bakını -
dan faydalar temin etmi~ir. Bu arada 
hidiselerin derhal mahkemelere inti -
kal etmesi, işlerin adliye dairelerinde 
birikip · kalmasının önüne geçtiği gibi, 
memleketin ahlak durumu üzerinde de 
büyük tesirler yapımşiır. Resmt ista -
tistikler de, suçların, bilhassa ağırce • 
zalık suçların azaldığını göstermekte • 
dir. 

(Devanıı 11 inci sayfada) 

üskudarda kuyu içinde 
genç ve güzel bir 

kadının cesedi butu·ndu 
Dlin üSküdarda Sultantepe mahal

lesinde metruk bir kuyu içinde genç 
ye gü~el bir kadın cesedi bulunmuş _ 
tur. 

Kuyunun bulunduğu arsada oyun 
oynıyan çocuklar bir aralık etraftan 
topladıkları taşları kuyuya atmağa baş 

. . Iamışlardır. Fakat taşl~rın yumuşak bir 

D k lktis ad Vekili Şak!r Kesebire ızahat verıyor, cisme temas eder gibi ses vermesinden 
0 .~or Behçet Uz, fua.r sahasında 1ik 

1 
etini verdikleri gün İzmir enter- şüphelenen ~uklar eğilip dildmtle 

17 
Buyük ve aziz Şefimiz Atatürk 9~ .yılı na: 0~ {Uarının ilk bzması wrulm.111 baktıkları zaman kuyunun dibinde bir 
şubatında, izmirde toplanan bırınci Y (Devamı ı 1 inci sayfada) . .(Dn'amı 11 inci aylada). 

.. 

-
Loretta y oung'un cSon Posta• için im.t4ladı6ı rerim 
(Yasısı 11 lııcl aaylaıım 1 IDcJ ve 1 )Bel ıiitunlaruuladu-) 



i 

)l 

fi 
ll 
n 
a 
fi 
la 
VE 
ii 

C.1 
)İ 

a 

ii 
Iİl 

ıa 

Dl 
tu 
;c 

L1 
bı 
y< 
R 
Ol 
\ı 
ye 
B -

ra 
de 

" eı 

oı ... 
ra 
ıi 

l>ı 

f l 

Dl 

11 

Jl'( 

ar 

2 Sayfa 

Hergün 
Türle Ordusıı bugün 
Edirnege giriyor 

Y &zan! Mlllalttla llh 19 

SON POSTA 

Reslmll Makale: 

1 STER 1 NAN, 
Şöyle bir mektub aldık: 
cGeçen gün bilmem nereden naklettiğiniz bir mütaleada 

hileli ve tapon işin çoraptan inşaiyeciliğe varıncıya k!ldar 
her sahada kendisini gösterdiği ileri sürülmüştü. Belki 
hayret edeceksiniz amma, ben sizıe bu hilekarlık cereyanının 
bir vakit lezzetile mef}ıur olan ıkarpuzlanmıza kadar nü.fuz 
ettiğini söyllyeceğim: 

cMevsim başında bir turfan2a karpuz alınıştım, Suriye
den mi, Mımdan mı bilmem nereden gelmif, ümidimin hila-

iSTER iNAN, 

= Saadet kuşu .. = 

1 STER 1 NAN M A! 
fına olarak fevk Jade nefis çıktı, ~ bu mevsim içinde ~ 
diğim tek karpuz bundan ibarettir, sonra biziınk:iŞ zuhur 
etti, her gün muntazaman aldım, 'fnadla, ısrarla hepm de 
hışır çıkmakta ld vaın etti, bir bilenden sebebini aordum: 

c- Hilekarlık. cevabını verdi Boll&fblı zaman para et
rniyeceği zehabHe bütün tarla sahlbleri karpuzlarını olma
dan burarak koparıyorlar, binnetice hepsi de hışır oluyor, 
bu gidişle hilekarlık. cereyanına kapılm.ıyan kimse kalmı
yacak, dedi.ı 

iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 
-····-

Gene onlar! 

e. Tala 

. AGUSTOS 

Rwıd - 20 Arabl •eu• 
UM 1367 - Rumi .us -A~ Hızu 

7 1938 107 

CUMARTESi 
'-iONEŞ c. Ahir \~AK ::;. D. 

s. \o. 1) 13 23 ' 24 
10 16 8 21 

Otlo ikindi 1 -Alr11am Yatın 

s. D. s. u. s, l) s. D. 
1, ı;ı 17 16 06 1:1 '02 .!.J 41 
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Südetler Prag'ın dış siyasetini 
değiştirmesini istiyorlar 

Çek h··k"metinin tavizleri Südet Almanlarını memnun 
uu A he t• • ı etmedi, tam idarı mu tarıye ıstıyor ar 

. · ·ı ektir Yakında Almanlara iki valilik ı istemekıtedirler. Bu talebler meyanın-
• Prag 19 (Hususi) - Lord fl:81151 t ~ di ·olunacaktır· Adliye nezaretine da Südetlere tam idari muhmriyet ve-
men bugün başvek~. Ho~zayı zıyar:e t:~i olan memuriyetlere gellııce~. ~a - rilme~i. ve Ç:ko.s~ov~~~ ha.rici si
ederek, Südet partısı_ şe~ .~enlaynhak zırlar meclisi, yakında akdedecegı ıç - yasetının degıştirilmesı gıbı nazık mev 
erlcanile dünkü ya~tı?1 goro.şmeler tiınada bir Almanın ?ir mınta'ka mah- rula.ı: vda vardır. .. . 
kında izahat vermiştir· .. b k si reisliğine tayınine karar vere- Dıger taraftan hükfunet koalısyonu-
. Başvekil Hodza da, Sude~~e:e azı C: na mensup bir parti, Südetler ile yapı-
tavizlerde bulunma~ üz~re ~u~e~~ Alınan memurların ~endüer i~a- lacak olan herha~gi bir anla~ma?a Ç~
Verdiği karan ~ns~en e bildi~ resile maliye nezaretindeki .memurı - koslov~ya~ mülki tama~ıy~tıne rı-

Bu kararıa gore Sudetlerle m tl tayini meselesin-e gelince Lord ayet edilm.esıne karar vernnştır. 
· d inde Alınan ye ere d .. ~ disel mıntakalarda, posta ı ares .. . Ransimene bu babda pek yakın a mu ili er 

nıilletinden olan yedi memura .mühim iin malfunat verilecektir. Prag l 9 (A.A) - Lorı.i Ransimen 
vazifeler tevdi edilecektir. ~ynı idare- te~ d Ransimen btıkfunetin ittihaz B. Henlayn ile birlikte öğle yemeğini 
<ıe, Almanlara ınikdarı henuz ı;na1(1m uru: olduğu bu tedbirleri memnuni - yediği Prens Hohunlohunun şatosunun 
~lmıy•an diğer ~ir takım meınurıyet.ler e tle karşılamıştır. . .. b~lund'uğu Kik.avda .ge_ce ufak bazı ha
d.aha verilecektır. . . _ ye S .. det mahfellerine gelince, hükO. • dıseler vulrua gelmıştir. Çekler - Al -

Siyasi idar~ye gelince, dahiliye ~ m~ bu tavizlerini tefer~at sa.~k- ı:ıanı~~ arasında münazaalar olmuş ve 
2ın yakında bır takun ~ ~em t kendi esas taleblerinın ıs afını uç kışı yaralanmıştır. 

= d } • l • • Filistinde Gayrimüba i iŞ erının Muharebe 

la.rını Distrikt valiliklerıne ıtayın ede- a ve 

tasfiyesine başlanıyor . 4 lngiliz askeri ve 50 

ı H t çeteci öldü 
Talimatnamenin meriyet mevkiine ko~u ması . eye ı 

Vekı·ıece kabul edildi. TalimatnameJl neşredıyoruz Kudüs 19 - Dün AkkB. mıntakasında 
çetecilerle muntazam asker arasınd'a baş-

ı.mübadil fJ - rek VekAlet makamının tasvibile karara bağ lıyan muharebeye bu sabah da devam e
Ankara 19 <Hu.mS!> - .:a::.nunun tatbik laDll'. 

lerlnln tasfiyesi ııakkm:zırı nmıo olan ta - Madde 10 - Mülga. &ayrimübadiller tak- dilmiştir. Arab çetecilerinden elli ölü 
suretine da11' mall:~te ko:uıması bey'etl diri tıymet tomlsyonunca temliklerin kayıd var.dlır. Dört İngiliz askeri de ölmüştür. 
üm~tnamen~~ ı;;~Lşttr. Talimatnamenin edilmediği deneye aid temlikleri tesbit et - Kahire 19 - Üniversite rektörünün ri
~:~~d!~r.l gayrJmübadlller komisyonile, mek üzere tasflye bürosu icab eden tedbir - yasetinde toplanan profesörle ve ilahiyat 
teıniz komisyonunun lağvına ve diğer ldart lerl alacaktır. üleınası, Filistin meselesini ted.ki ketmiş-
~ııerin tedvinlne dairdir. Diğer maddeler! Madde 11 - Ga:yrlmübadll bonosunu ha- ler, Filistinin taksimi aleyhinde rey ver-
aynen blldirlyorum: mil olanlar bonoların beherinin serislle sıra . . . . . 

Madde 6 _ 211409 numaralı kararname- numarasını, kıymetini ayn ayn g~teren ve mış1er ve bu taksim_ prOJ~sını protesto 
ıün tayin ettiği müddet zarfında tasarruf mukabW hazine tahv.l1Jn! nere~en yani han- etmek kararını vernuşlerdır. 

ıarını tevdl etmek suretile takdiri kıy gi Tilayet veya kaza m&lsandığından alaca- - • 
:vesika i d bulunİnaIJUŞ olan kimselere ğını ve sarih adresln1 ve lsim ve soyadlarını Sanayıde kullanılacak 
~et t aleb .. n e hliellt mübadele komlsyo - ihtiva eden blr beyannameyi bonolar ile bir'-
aıd ve mülga mu d aıar ile mülga gayri- likte bulunduğu mahallin en büyük mal me- k• 1 • • 
nundan müdevver osy da mevcud ve mua - muruna vereceklerdlr. Bu beyanname Anka- ma ıne er ıçın 

Doğuda as.keri 
manevralar 

Milli Müdafaa Vekili 
pazartesi gidiyor 

Ankara 19 (Hususi) - Milli Müdafaa 
Vekili General KAzım Özalp önümüzdeki 
pa7!a?'tesi günü Doğudaki manevra sa
hasına hareket edecektir. Hare.kata işti -
rak edecek kuvvetlerimiz tarafından ma
nevra sahasında 30 ağustos zafer bayra
mı günü büyük bir geçid resmi yapılacak
tır. 

Amerika demokrasiyi 
müdafaa için harbe 
kadar sürüklenecek 

• lngiliz müdafaa hududu 
Ren boyundan 
Çekoslovakgaga intikal 
etmiştir. deniyor 

Yazan: Sefun Ragıp Emeç 

M odern silahların gün geç.tik~e 
aldıkları ehemmiyet, müdafaa 

hududlarını emniyette bulundurmak is
tiyen milletler için bu hududların müm
kün olduğu kadar genişletilmesini icab 
ediyor. Bu mlahaza, kendi öz toprakları
nın hücuma uğradığını görmemek için bu 
hududlara yeni topraklar ilave edilmesi 
demek olmadığını tasrih etmek bir za
rurettir. Şu hale göre, her millet için, 

Vaşington 19 (A.A.) - Ruzveltin nut- hemhududu bulunduğu memleketlerle 
ku Vaşingtonda, hükUınetin memleketin iyi geçinmek, bu emniyeti temin etme
dahili ve harici efkarı mnumiyesini de- nin ilk şartıdır. Misal olarak İngiltereyi 
mokrasilerin müdafaası için hazırlanan ele alalım: 
bir sulh prograrmınm etrabnda toplamak Eski başvekil Baldvin, hatıralarda bü
arzusunu ifade ettiği şekilde tefsir edil - yük bir iz bırakan meşhur bir nutukta 
mektedir. İngiltere için hudud hattının Ren boyun-

Ruzveltin nu1ıkundan anlaşıldığına gö- da olduğunu söylemişti. Bu sözden mak
re Hull, Amerikanın gerek kendi mad- sad Ren boyuna kadar olan Fransız ara
di menfaatlerini, gerekse demokrasiyi zisinin İngiliz topraklarına ilhak edilme
müdafaa etmek üzere bir harbe sürük - si demek değildi. Şarktan gClecek tehli-
1enmesi imkanını alenen derpiş eyle - ke için, İngilterece, en son merhalenin 
mektedir. Ren nehri boyu o1dıuğuna işaret etmekti. 
Paris, Londra, Vaşington mihveri mi? Meşhur bir İngiliz gazetecisi olan Lord 

Paris 19 (Hususi) - Amerika cumhur- Rotamerle geçenlerde memle~timizi zi
reisi Ruzveltin dün Kanada.dkı i.rad ettiği yaret eden gene maruf bir gazeteci olan 
nutuk, bütün Avrupa matbuatı tarafın - Wickham Steed arasında cereyanına şa
dan hararetle tefsir edilmektedir. hid olduğwnuz bir münakaşa, bazı 1ngi-

1ngiliz gazeteleri büyük bir memnu - lizlerce bu hududun daha ilerilere ka· 
niyet izhar etmekte ve Ruzveltin nutku- dar götürOO.mesi istendiği anlaş1lıyor. 
nun bir taahhüd olduğunu yazmaktadır- Lord Rotamere göre Südet Almanile 
lar. Ç-ekoslovak devleti arasında çıkan ihti-
Fransız gazeteleri ise daha ileri gide - lifta İngilterenin bir rolü olmamak IA

rek, bir harb vukuunda Amerikanın 1n - zıındır. Çek devleti, Milletler Ceıniyeti
giltere lehine olarak müdahale edeceğini ne verl:lliği sözü tutmıyarak hududlan 
söylemektedirler. dahilindeki Alman, Leh, Macar ve Slo-

Ruzveltin nutkunu mevzuu bahseden vak unsurlarını lüzwnsuz yere tazyik 
cEntransijan. g~tesi, Roma - Berlin - etmiştir. Bu yüzden çıkabilecek bir ihti
Tokyo mihverine karşı artık F aris - Lon- lafa İngilterenin v~ onunla beraber Fran
dra - Vaşington mihverinin kurulmuş ol- sanın karışması manasızdır. 
duğunu yazmaktadır. Wickham Stecd bu fikirde değildir. 

- - Onun kanaatine göre, İngilterenin ev-Haf ay askeri vcloe Ren boyunda olan hududları şiın· 
di Çekoslovakyaya kadar genişlem\ştir. mümessilimiz Almanyanın yayılma arzulan sarihtir. 

mübadiller komisyonun do aıarı tasfiye ra İstanbul, İzmlrde gazetelerle ve ayrıca • • 
meleleri bitmiş olan satı:m ~anbul det - vllft.yet ve kazalar mal memur~armca bele - gümrük muafıyetı Antakya 19 (A.A.) - Anadolu ajansı 
sonuna intizar edllmeksi . d hazırlana.- diyeler vasıtaslle yapılacak ilan tarihinden hususi muhabiri bildlriyor: 
terdarlığı milli emlAk idar:~:dmr. itibaren nihayet blr a.y içinde ve~~ ola- Ankara 19 (Hususi) - Büyük ve kil- Hatay askeri mümessili albay Fevzi 

fcabında (900) bin kişilik bir orduyu se· 
ferber edebilecek bir Çek devleti bulun· 
duğu müddetçe Almanyanın İngiltere ile 
Fransaya tecavüz etmesi bekle.l'lP..mez. 
Bundan dolayıdır ki orta Avrupada mü,. 
ta-kil bir Çek devletinin bulunması zaru
ridir. Demek oluyor ki İngiltere için Ren 
boyu bir hudud idiyse bugün bu hudu
dun Çekoslovak topraklanna kadar iler
Iemi~ olduğunu kabul etmek zaruridir. 

cak (hususi bir do.5ya) ya menin ta- caktır. Bn müracaatlar Dzerlne en buyuk mal ük .d k:ull 1 kin 1 . 
Madde 7 - zikrolunan kar~rna t vesi _ memuru bono bamutne müracaatı tevsik ı - ç ~anayı ~ anı an .. ma .. e c:.ın Mengüç yeni vazifesine başlamak üzere 

:yln ettiği müddet zarfında muracaaill a. ıay çln resml mübö.r ve tınzab birer vesika VJ - teşviki sanayı kanununa gore gumruk bugün Antakyadan ayrılmış ve mümcs
kalarını tevdi etmiş olduğu halde :rn ghenüz recektl.r muafiyeti vardı. Fakat bu muafiyet tat- sillik vazifesi de ilaveten Türk kıtaatı 
rimübadiller ıcoınLsyonunca ~a~:~er tak- Madde 12 - Maha.111 maliye daireleri ~u bik.atta bir çok zorluklara sebeb olduğu kumandanı albay Şükrü Kanatlı tarafın
kıymet takdir edilmemiş ola istenecek ıe1- beyannameler muhteviyatını ve ashabını goJ için İktısad Ve.kfileti 2294 numaralı ka - dan deruhde edilmiştir. 
diri kıymet için kendilerinden ' ti tarı - terlr bir cedvellnl tanzim ederek ilan tart - d·v· Iahi t1 t tb'k tt 
leri 2 numaralı kanunun mer iye n1 ta.ldb eden a.ym hltamından nihayet 15 nunun ver ıgı sa ye e a ı a a Hatay meclisinin açılması için yapıl-
bind35 3

1
tibaren 3 ay zarfında vereceklerdir~ h~ sonra ve ;ıoymetll olarak bllft.hare tebliğ gerek sanayicilerin ve gerek alakadar ve- makta olan hazırlıklar ilerliyor. Meclis Çek - Südet ,Almanı meselesinin bir 

diğer safhasını da böyle teşrih dd.cbiliriz. en ki hakları sakit 0 gun kl dlr 'kAl U · · · · kola laşt ak kild Aksi takdirde bu hususta ihtil" narın edilecek mercle gönderece er · . a e erın ışını Y ırac şe e içtima salonu olarak hükllınet dairesin -
lacaklu·. Müraen.ata. müteallik a Madde 13 - İl§.n tarihinden ltıbaren blr sanayide kullanılan bütün makinelerin deki kaymakamlık odasile bitişiğindeki 
halli devlet şürasına alddir. cud ta _ a.y zarfında bulundırkl~::,mahtaalh~"berlnleyan~~- ve bunların yedek aksamının gümrük salon hazırlanmaktadır. Devlet reisi ile 

'17'nnnet takdiri mev vermem~ olan klu..,.,..er uu. ..... - • • 'd · bir talim tn h 
Madde 8 - ~~-- ft dar veya tevkil me y1n ettiği müddet.in inlru:asından muafiyetme aı yenı a ame a- başvekil makamları ve büroları Antakya 

Selim Ragıp Emeç 

ikramiye ile 
Taltif edilenler 

llm:ı.tn~me dahilindetdL;:ult memurluğun- nunelun ~acaat rtınek şartlle ancak İ.stan - zırlaınış ve bu talimatname Heyeti Ve - belediyesinin üst katında ve teşekkül e-
edeceğı zat ile arazi aııA · bul def evv m · diJtl~ ...... •..+i.. Talim t d b 

1 
nıa.r arasından rstan bul detterdarllb maJsandığmdan alabilir. kilece tas ~....... a nameye decek dört vekilet te hükiımet dairesin-

t:rd uı1u~muş 
0 a uecek bir ıı.zadan veya tapu Bu müracaat da İstanbul defterdarlığına be- göre küçük ve büyük sanayide kullanı - de bulunacaktır. 

ar ır.ınca seç 1.....,...,..i.SYon ta.ta.- _,.,_ k snretlle yapılır el b ı d k Dıüdüründen müteşekkil bir ..... ~ d M yannaıne veu.u ... e · lan bütün makin er ve iUil arın ye e --------- Ankara 19 (Husust) - Eskişehirde 
doktor yüzbaşt. Salih ve şoför Hidayet 
bir kaza eı::nasında gösterdikleri yüksek 
fedakarlıktan dolayı tak.dir ve ik -
ramiye ile taltif edilmişlerdir. 

takdir e ece"" dd l4 Bir beJam19.D1e sahibi hazl- Ab. l Al d tından yapılır. :Komisyonun oıanııın Ma e - ,,......... i d zılı aksamı hiç bir muameleye ta 1 o mad:an manya a Uç casus 
tı 00) liraya kadar e tahvilini ancak ..,.,,, .. nnames n e ya iınl . . -zd 
Ymetıerden (15 ll dan fazla o - n 1 bilir. Beyanname muhteviya. _ eski gümrük res erının yu e onu ve-

~ğrudan doğruya, (15:) k::'ileşir. Bu hey- nıabald~ :e mft.sbet bir mazerete müste - riJ.mek suretile idhal edilebileceklerdir. ·da d"ld• 
eatnları VekAletin tastdl kile edeceği zat riyaset n1tn;:~üracaat ve taleb ttzerine nakil ücreti Bu gibi makineler ayrıca eskisi gibi mu- 1 m e 1 1 

e defterdar veya. ev k til ahlbinln b eder alAkadara. aid olma şar e s . u - amele vergisinden de muaf tutulacak -
· ..ı,,, konıi.sronunda mev - 1 duğu mahalle gönderitmesl caızdir. 1 d 

Madde 9 - Tern,...... ~ o- un 11 • • yf da) ar ır. 
tud e . kt h ·· z karara bağlanma (Devamı ıncı sa a 

vı a an enu edkik edile - • 
ianıarı milli emlak idaresince t il il Selanik cıvarında 

Tayyareler Barselon onunde bir infilak 

bl·r ·ıng·ıı·ız gemisini daha ba_tır_dılar 16A:.a ~lan:~i~~~!~1:d~;ük~~ 
yakininde Verdi ve Abramanel isminde 

- . . d bombardıman edıldı, taarruzu iki şahsa aid eski hurda mühimmat de-

Diğer bir Jngiliz gemısı. ~ hkları tesbit edildi poi:fi~~ş :!:~:,· şid~etli sıcaklar do _ 

it ı 1 yyarelerını" yap . . ayan a edilen Gandia limanile layısile vu~a ge~ştir~ .. 
. İspanya su - dan tasarruf ,_ _ _,.ı:..,,..... dilın' t' Civardaki Kordelio koyundeki evlerin 

Lond.ra t 9 (Husust) .--: · · bu • Barselon da bom~uıu.uan e ış ır. ild sülüsü infilakın şiddetinden yık ı 
ilarınd.a bulunan iki !ngıliz gernısı, . diada bi.rÇ<>k bınalar harab olmuş- . . 

1 

gün . tayYarelerinin bü Gan ise 18 kişi ölmüş ve 75 rnış, gen kalan kıs:n1 da cıdcli surette ha-
tekrar Frankist 

1 
dır tur. Barselonda sara uğramıştır. Bıri itfaiye neferi olmak 

OUnı.una maruz !kalrolŞ ar · b dı _ kişi yat.alanmıştır. üzere yalnız ild yaralı vardır. 
Barselon limanı önünde bo~. ar iki • 

nıan eanen .stanbruk> gemısıne t Almanya ve Meksika 
bomba isabet etmiştir. Gemi batnllŞ ır. il l 
Mürettebat tamamen kurtarıınuştır. . Petro er 

«Stanfort> ismindeki ikinci gemı, Berlin 19 (A.A) - Bütün Meksika 
Bal'Selondan Ora1'la gittiği sırada ~m- petrolünün AhnanYa tarafından satın a
bardıman edilmış· fakat hasara ugra - v hakkındaki haberler, Alınan ha-

' tay - lınacagı . ti t 
rnanııştır. BombardllilanI yapaı; . i e nezareti ile ekonomı nezare a • 
Y . · d beş Italyan rıc Y 'ik bir ... ,rıatte yalanlan -arelerin, Savaya tıpın e . . rafından enerJ ....... ... 

Edirne sporcuları 
Dedeağaca gittiler 
Edirne 19 (Hususi) - Edime sporcu -

lan bugün 50 kişilik bir kafile halinde 
Yunan şorcularının yaptıkları ziyareti 
iade için umum.t müfettişlik malt müşa
viri Hayrinin riyasetindıe Dedeağaca git
mişlerdir. Spor temasları yapacaklardır. 

Berlin 19 (A.A.) - Karl Vishof, Piyer mişlerdir. Divanıharb bunlan bir ecnebi 
Heinz ile Vilhelm Braun bu sabah baş - devletin istihbarat servisile münasebet
ları balta ile kesilmek suretile idam edil- leri olduğu için idama mahkum etmiştir. 

·······················································································································-····· 
Sabahtan Sabaha: 

Taka 
Geçen gece büyük bir transatlantik ışıklar içinde bir yıldız düğünü gibl 

Boğazdan sessizce aktı, gitti. Kırk bin tonluk koca dew ejderi dört perva
nesini işleten binlerce beygir kuvvetindeki motörleriDden bir kurbağa hare
keti kadar ses ve~ tatlı bir m e1tmı gibi geçtiği yerde serin izler 
bırakarak süzülüp gözden kayboldu. 
Boğazın en nefis bir gecesiydi U civerd gök bir avuç inci serpilmiş gibi 

beneklenmiş, iki sahilin ışıklan birer sırma td gibi eteklerine işliyen deniz 
ipekli bir kadife yumuşaklığı, ile ay aklanmızın altına serilmişti. 
Boğaziçinin san'atkar aşıkları şair Yahya Kemalle ni'ı.sir Ruşen Eşrefi ha

brladım. Tam bu sırada Rumelihisan burnundan iki taka peyda oldu. Eksos 
borularından çıkan acı, sert, kötü takırtılan ile Boğazın sakin havasını bir 
bomba tarrakasile dolduruverdilcr. Ve bu taka akını devam etti. Çok geç _ 
meden onlan balıkçılar, dünyanın bu en işlek deniz yolunu kestiler. Takncı-
1.arla balıkgılarm paylaşa..ınadıkları güzel Boğ:u bir meydan kavgası halini 
geldi. 
Düşündüm. 

Ve 40 bin tonluk koca transatlantiklerin bir sülün gibi sessizce sıizülüp 
gittikleri yerlerde iki tonluk bir takanın ortalığı velveleye verişine mana 
veremedim. Bii.T1ıan Cahid 

tayyar€si olduğu tesbit edil:mıştır: alctadır. 
~~~~~ ~ .,._, ~ ....... cU--LJ-=::;;.;...--------------------~~-----------------.....:..;~---------~~~~~~~~~-.......J 



Şehirde çimento buhranı ~ç. Erme~i genci sandal 
•• • ıçınde hır kıza zorla 

henuz zaıl olmadı tecavüz ettiler 
Hususi inşaat sahibleri hala çimentoyu inşaat 
vesikalarına mukabil bir ay sonra alabiliyorlar, 

hariçten çimento gelmediği takdirde buhran 
bütün inşaat mevsimince devam edecek 

Namusunu mu haf azaya 
çalışan genç kız elbisesi 
parça parça edildikten 
sonra sahile bırakıldı 

Şehrimizdeki çimento buhranı devam 
etmektedir. Ayni buhran geçen sene yaz 
aylarında da baş göstermiş, fakat hüku
metin Avrupadan getirttiği çimentolar 
sayesinde buhran zail olmuştu. Henüz İs
tanbul piyasasına hariçten çimento idhal 
edilmedıiği için buhranın bu sene bütün 
inşaat mevsimince devam edeceği tah
min olunmaktadır. İstanbula yakın bu -
lunan dört çimento fabrikasının memle
ketimizin çimento ihtiyacını karşılıyama
makta olduğu muhakkaktır. 

Etibank, Anadolunun çimento ihtiya -
cını karŞllamak üzere bir fabrika yap -
madığı takdirde bu buhran her- sene ola
caktır. 

Etibank buhranı önlemek için harice o
t uz bin ton çimento ısmarlamıştır. Bura
ya gelen haberlere göre bu çimentodan 

Otomobil ve otobüslerin 
yılhk muayeneleri 

İzmire ıazı.m olanlan İzmir limanına in
dirilmiştir. İstanbul için henüz bir iş'ar 
yoktur. Her sene inşaat çoğalmakta, bil

hassa çimentoya karşı gösterilen t aleb de 
o nisbette artmaktadır. Bu hususta bir 

inşaat ustası şunları söylemektedir: 
c- Evvelce harç yapmak için kuma ki

reç karıştırırdık. Halbuki şimdıi kirecin 
işini çimento görmekte, bu şekilde vücu
de getirilen malzeme daha kuvvetli ol -
maktadır. Bu sebebden çimentonun is -
teklisi çoğalıruştır.> 

Hususi inşaat sahibleri eskisi gibi ih -
tiyaçları olan çimentoyu fabrikalardan 
inşaat vesikalarına mukabil, sipariş ta -
rihinden bir ay sonra almakta ve kullan
maktadır. Harice çimento satılmamakta
dır. 

Göçmenlerin nakline 
bugün başlanacak 

Evvelki akşam Bakırköy açıklarında 

bir sandal içinde 15 yaşında bir kız ço -
cuğuna üç Ermeni genci tarafından te -
cavüz edilmiştir. 
Vak'anın tafsilatı şudur: 

Bakırköy.dJe Ebüzziya caddesinde otu
ran Hamide evvelki gün akşama doğru 
biraz dolaşıp hava almak için sahile in
miştir. Kızcağız kayaların üzerinde otu
rup denizi seyretmekte iken birdenbire 
bir kürek şıpırtısı duymuş, içerisinde üç 
genç bulunan bir sandalın kendisine 
doğru geldiğini görmüştür. Bunlar Ba -
kırköyde oturan doktor Peştemalciyamn 
oğlu Aram, tulwnba tamircisi Koçonnn 
oğlu Hiristo ve fotoğrafçı Mihranın oğlu 
Sirondur. Kıza yaklaşan gençler onunla 
beraberce bir sandal gezintisi yapmağı 
teklif etmişlerdir. Hamide ilk dıefa razı 
olmamış ise de nihayet gençler onu ik -
naa muvaffak olmuşlar ve Hamideyi &an
dala bindirerek denize açılmışlardır. Sa
hilden yarım mil kadar açıldıkları bir sı
rada Hiristo ile Aram bird~mbire kııun 

üzerine hücum etmişler, birisi kollarını 

15 ağustostanberi başlamış olan oto - Bu yıl Romanyadan getirilecek göç - ve bacaklarını tutmuş, diğeri de bağır -
m obil ve otobüslerin yıllık muayene - menlerin nakli işine bugünden itibaren maması için ağzına bir mendil tıkarnış -
!eri, on beş teşrinievvele kadar devam başlanacaktır. Köstence'dıen göçmenleri tır. Siron da onlara yardım etmiştir. Ha
edecektir. Muayeneler Kadıköyünde hal getirecek olan Vatan vapuru bugün ha- midıe bir aralık nevmidane bir mücadele

rcket edecek ve bir hafta sonra Kösten - ye başlamış ve namusunu muhafaza uğ
ceden 1600 kişilik ilk parti göçmen ka - runda o kadar çalışmıştır ki kızcağızın 

filesini getirecektir. üzerinde elbise namına hiç bir şey kal

binası önündeki meydanda ve Ayasofya 
m üzesinin önünldıeki sahada yapılmakta
dır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti mamış, hepsi d e parça parça olmuştur. 
Muayeneye kaydedildiği günde her ne de Varnadan getirilecek göçmenlerin Mütecavizler hayvani emellerine nail ol

sebeble olursa olsun gelemiyenler keyfi- nakli işine erken başlanması için şehri- duktan sonra Hamideyi baygın ve bitkin 
Y€ti muayene gününden 48 saat evvel is
tida ile bildirmeğe mecburdur. Aksi tak-

dirde mazeretsiz olarak muayeneye gel
memiş t.elakki olunacak ve haklarında 
ceza tatbik edilecektir. Muayeneye gelen 
vasıtalar teknik bakımından her veçhile 
iyi vaziyette olacaklardır. Lüzum gö -
rülen vasıtaların fren muayenesi için Fa~ 
tih t amir -atölyesindeki frenimetre aleti 
ile muayene edilecektir. Bütün motörlü 

ikara nakil vasıtalarında lamba, arka kır
mızı lAmbaları yanmıyan veya bu hu -
sustaki t al imata uymıyan, el kornası bu
lunmıyan, taksilendıe taksi saati üzerin -
deki lambası, far ve küçük lambalarla 
beraber bir düğmeden yanmıyanlann 

plakaları alınarak haklarında kanun hü
kümleri t atbik edilecektir. Muayenel~r 

bittikten sonra muayeneye girmemiş hiç 
bir motörlü kara nakil vasıtasının ~yrii
sefer etmesine müsaade edilmiyecektir . 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Kadıköy yabancı Askerlik Şubesin
den: 

1 - Beykoz, Üsküdar, Kadıköy kazaları 
dahilinde bulunan 334 doğumlu ve bu do _ 
~umlularla muameleye tabi yabancıların ilk 
ve son yoklamaları l/Eyliı.l/ 938 den baş _ 
lıyarak bir gün devam etmek ve bir gün de 
fasıla vermek üzere 31/Teşrinievvel/938 gü
nüne kadar devam edilecektir. 

2 - Yoklamalar Kadıköy kayma -
kamlık ve belediye müdürlüğü dal -
resinde evlenme salonunda öğleden 
sonra yapılacağından, Beykoz, Üs -
t üdar, Kadıköy kazalarında yabancı sure -
t ile bulunan 334 doğumluların nüfus cüz -
danları ve ikamet kağıdları ve beş vesi -
ta fotograflle ve bu doğumlularla muamele
ye tabi okul talebelerinin mekteb vesikası 
nüfus cüzdanı ve dört vesika fotograflle v~ 
sıhhi t.ecillilerin yalnız nüfus Cüzdanı ve bir 
vesika !otograflle askeri meclise gelmeler! 
llan olunur. 

* Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
Bu sene askerlik çağına girmiş olan 334 

doğumlu delikanlılarla gerek sthhl sebeb -
lerle ve gerekse okullarda okumalarından ö
türü geri bırakılarak bu doğumlularla as -
kerllk işleri kovalanmakta olan diğer doğum
luların ilk ve son yoklamalarına l/Eylfil/ 938 
gününden itibaren başlanarak 31 birinci
teşrin 938 günü aQanıı bitecektir. Bunun i
çin bir Eyliı.l gününden itibaren tek gün -
Iere tesadüf eden günlerde sabah saat 9 dan 
itibaren Ortaköy ile Beşiktaş arasındaki 
Mecidiye eam.11 karşısında. Beşiktaş Askerllk 
Şubesinde teşkil edilecek olan askerlik mec-

eleri ve ta e 

miz sıhhat direktörlüğüne bir emir gön- bir halde sahilin t.enha bir mahalline ge
dermiştir. Bulgaristandan gelecek göç - tirerek bıraknuşlar ve ortadan kaybol -
menlerin nakli işine önümüzdeki pazar- muşlardır. Çırılçıplak bir halde olan Ha
tesi günü başlanacak ve Varna için tah - mide elbiselerinin y:ırtıkları ile vücu
sis edilen Nazım vapuru yarından sımra dünü setretmeğe çalışarak doğruca poJis 
seferlere başlıyacaktır. merkezine gitmiş ve ağlıyarak hadiseyi 

Türk • Rumen elişleri 
sergisi bugün açılacak 
Türk - Rwnen elişleri sergisi bugün 

saat on birde açılacaktır. Sergiyi Vali 
ve Belediye Reisi Muhiddin Üstünda -
ğın açması muhtemeldir. İki dost mem 
leket kadınlarının eserleri teşhir edi -
lecek olan ·bu serginin çok beğenilece
ği umulmaktadır. Rumen 'kadınlan İs
tanbulda açılan Türk - Rumen elişleri 

sergisile pek yakından alakadar olduk
larından, serginin açılışında bulunmak 
üzere bir murahhas yollamışlardır. 

Polisle: 
Bir çocuk oynarken bacağı kırıldı 
Beşiktaşda Yıldız caddesinde oturan 12 

yaşında Adnan lle arkadaşları Şerif ve Mu
ammer adlı çocuklar bJrbirlerini kovalarlar
ken Adnan Hasanpaşa deresinde bir çuku
ra düşerek sol bacağı kırılmış, çocuk hasta
nesinde tedavi altına alınmıştır. 

Kadın yüzünden bir yaralama 
vak' ası 

Yenlşehirde Dolabderede oturan Kasım 
lle o civarda mukim Apustol isminde bir şa
hı.s arasında kadın yüzünden bir kavga çık
mış, Apustoı Kasımı ustura ile yüzünden ya
ralamıştır. 

Bir işci kız kolunu makineye r 

kaptırdı 

anlatmıştır. 

Hamide Bakırköyde Yenimahallede 
Muzaffer isminde bir genç ile nişanlı bu
lunmaktado.r ve nikah kağıdları da el -
yewn askıdadır. Hadiseyi haber alan Ba
kırköy zabıtası derhal faaliyete geçmiş 
ve kısa bir zaman zarfında üç mütecavizi 
de yakalıyarak İstanbul cumhnriyet 
müddeiumumiliğine t.eslim etmiştir. Mü
tecavizlerin suçlan cürmü meşhud ka -
nununun çerçevesi içinde olduğundan a -
Bırceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Deniz sübaylarının · 
elbiselerine benziyen 

elbiseler değiştirilecek 
Bütün sivil deniz mensubları ile drvlct 

havayolları, Türkkuşu, İstanbul Se1ıir 
bandosu, ticaret kaptan ve çarkçı mck -
tehi vesaire gibi bir çok resmi ve gayri 
resmi mekteb ve müessese mensublarının 
ordu deniz sübayları elbiselerine çok 
bcnziyen elbiseler giymekte olduğu gö
rülınekte, bu gibilerin ütüsüz pantalon -
larla, yakaları açık ve ellerinde paket -
lerle dolaşmalarının ecnebiler taraiından 
hoş karşılanamıyacağı muhakkak sayıl

maktadır. Genel kurmay başkanlığından 
vilayetlere gelen bir tamimde resmi ve 
gayri resmi ımekteb ve müessese mcnsub
larının elbiseleri ordu deniz sübayları 

elbiselerine benzememek için derhal şu 
hükümlerin tatbiki istenmektedir: 
Bu gibil€rin elbiseleri tek düğmeli ve 

tek önlü olınası, kollarında, omuzlarında 
ve yakalarında deniz sübaylarımızın ala

gelmiyenlerin askerlik kanununun emir ve 
tayin ettiği hükümlerle cezalandırılacakları metlerine benzer sarı veya beyaz sırma, 

Büyük.derede İkslrci sokağında oturan 
kibrit fabrikası amelesinden 17 yaşında Ha
tice, çalıştığı makineye kolunu kaptırarak 
ağırca yaralanmış ve Beyoğlu hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Uan olunur. veyahud şeridden alametler taşımaması, * şapkalar.dıaki alametlerin çok küçük kıt>a-
S a:nyer Askerlik Şubesinden: da olması ve asker olmadıkları için defne 
Eylül ayının iptidasından itibaren (334) dalı ile ay yıldız bulundurulmaması. pan

doğumluların ilk ve son yoklamaları ile talonlarımn deniz sübaylarının pnn1ıa -
(334) doğumlularla muameleye tabi, olan - lonlarına benzetilmemesi lazımdır. 
Jarın son yoklamaları başlıyacağından yer- ------------ --
li ve yabancı (334) doğumlular ve bunlarla 
muameleye tabi, olanlar mahallelerin asker
lik mümessilleri lle köylerin muhtarlarına 
gönderilmiş bulunan davet kağıdlarında y:ı
zılı günlerde sabah saat dokuzdan on ikiye 
kadar şube binasında toplanacak olan As -

YURDDAŞ: 

Kavunlarımızın tadını dünya anladı? 

Sen de kavun ye ki ağzının tadı gelsin. 
Uiusal Ekononıi 

ve 
Arttırma Kurumu 

kerllk meclisine müracaat edeceklerdir. •----------------

;-- . 

-
Almanları takiben Sovyetler de piyasamızdak i 
yapağılarla alakadar olmıya başladılar. lngiltereye 

de tiftik göndermek imkanı hasıl oldu 

Almanya ile imzalanan ticaret an -
!aşmasının 15 Ağustostan itibaren mer 
iyete geçmesinden sonra, piyasada ha
raretli mu ameleler olınağa başlamış -
mıştır. Alman idhalatcılarmdan, şeh -
rimiz piyasasına, Alınan permi dair e
since fiatları tesbit edilen mallar için 
siparişler gelmektedir. 

A lman idhalatcıları geçen yıl mem-

leketimizden yapağı almadıkları h al -
de, bu yıl fazla mikdarda yapağı al -
mağa karar vermişlerdir. Bu cümle -
den olarak evvelki gün ıAlmanyaya 

Stellan vapurile 400 balya kadar ilk 

parti yapağı gönderilmiştir. 

Ayrıca Mersinden Almanyaya ya -
pağı yüıklemek üzere, bugün şehrimiz
den bir hey'et Mersine hareket ede -
cektir. 

Sovyetler de son günler de yapak -
larımızla yakından alakadar olmağa 
başlamışlardır. Sovyet ticaret mümes
silleri ile, Alman alıcııları yapağı piya
samızda bi.r'birlerini takib etmektedir
ler. 

Şehrimiz ihracatcıları da tif tik top
lamağa başlamışlardır. Dün piyasada 
120 kurustan ana malı Polatlı, Eskişe

hir, Karahisar, Bolvadin tiftikler inden 
800 balya, 132,50 kuruştan da oğlak 
tiftiklerinden 35 ·balya tiftik satılmış -
tır. 

İngiltere ile son günlerde tiftik gö-

Lise ve orta okullarda 
talebe kabulüne ve 

imtihanlara başlanıyor 
L ise ve orta mekteblerde 22 ağustos 

pazartesi günü talebe kabulüne başla
nacak ve b ütün mektebler, birinci teş
rinin üçüncü pazartesi günü tedrisata 
başlıyacaktır. 

Eylfilün 21 ne kadar orta mekteb , li
se ve m uallim me'kteblerinde mazeret, 
ikma~ olgunluk ve mezuniyet imtihan
ları yapılacalktır. 

L ise fen şubesi olgunluk imtihanla
rından matematik, fizik, kimya, tabiiye 
ve edebiyat şubesi olgunluk imtih anla
rından tarih ve coğrafya gruplarının 

tahriri suallerile her iki şu benin Türk
ce kompozisyon sualleri Maarif Veka
letinden gönderilecektir. 

Orta mekteblerin mezuniyet im.ti -
hanlarında mazeret ve ikmale kalan
larla lise son sınıfları mazeret ve ik
mal imtihanları 1-8 eylUI, orta mekteb 
ve lise birinci ve ikinci sınıfların 7 -1 1 
eylılle kadar devam edecektir. 

Liselerin son sınıf olgunluk imtih an
ları 9-19 ey lfilde yapılacaktır. 

Marmarada bir deniz 
kazası 

Evvel'ki sabah limanı kesif bir sis 
kaplamış ve bu yüzden mücavir iske
lelerle Köprü arasıidalki vapur sefer
lerinde bazı intizamsızlıklar vukubul -
muştu. 

Sis Marmaraya da ayni kesafetle ya-

rüşmeleri yapılmaktadır. İngilterede 
tiftilk fiatlan bizim fiatlarımıza uyacak 
bir vaziyete gelmiş olduğundan İngil • 
tereye de tiflik göndermek imkanı ha
sıl olmuştur. 

!Bu yıl istihsal mevsiminin başlan .. 
gıcında piyasada görülen canlılıklar ö
nümüzdeki yılın iktısad1 durumunun 
çok iyi olacağı hakkında ümidler ver • 
mektedir. 

Deri piyasaları yUksermeğe 
başladı 

Sovyet tacirlerinin piyasamızda de
riler üzerine olan talebleri devam et -
mektedir. 

Piyasaya gelen mallar, Sovyetlere 
satış yapan ih'racatcılar tarafından top 
!anmakta ve tamamen satılmaktadır. 

Kuzu derileri üzerine de yerli fab -
rikalar ve Alınan idhalatcıları tarafın
dan piyasaya talebler gelmektedir. 

Keçi derileri şimdiden sonra piya -
saya gelmeğe başlıyacağından şimdi, 
sıcaık yerlerden gelmekte olan deriler 
satılmaktadır. 

Yerli fabrikalar son zamanlarda faz
la mikdarda !kuru sığır derileri alma -
ğa başlamışlardır. Bu yüzden kuru sı -

ğır derilerinin kilosu 75 lrurıuşa kadar 
yükselmiştir. Salamura sığır derileri i
se 44-45 kuruş arasında istekli olarak 
satılmaktadır. 

Ankara borsası 
Açılıı- kapanıı fiatları 19 -8- 938 

.. 
ÇEKLER 

Londra 
Nn-Yorıt 

Parla 
Mlllno 
ceneTl'e 
Amsterdan. . 
Berlln 
Brüksel 
Atin& 
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Prag 
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Bü.kref 
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Yokohama 
Btokholm 
Moskova 
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6,14 
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3,4325 
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23.73 
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Türll: borcu t ııe,ın 

• • il il 

• • J vadeli 

Açılıı 

19 175 

Kapuıı 

19 175 

yılmış olduğundan seyrüsefer güçlükle ~ ....... ____________ ...., 
yapılmış, bu arada bir de deniz kazası .............................................................. ... 

vulmbulmuşt1!r. Meçhul bir adam bir genci 
Bandırmadan eşya yüklü olarak li- yaral.ayıp kaçh 

m•nımıza gelmekte olan «Kaplan~ mo- Dün Kasımpaşada oturan Necmeddin, ta.-
törü Katırlı ada açıklarında Gü1baba rısı ve karısının arkadaşlarile Şişhane Yo • 

kuşundan inerlerken meçhul bir şahsın ka.-
·notöri1e karşılaşm~tır. dınlara laf atmasından Necmeddin sinirlen-

Her iki motör büyük bir şiddetle miş ve ona yaptığı hareketin doğru olma .. 
birbirine çarpmışlar ve Kaplan motö- ruğını söylem1ştir. 
rü parçalanarak derhal batmıştır. Ba- Bu vaziyet 1i,arşısında muhata~ı çekilip 
•an motörün kaptan ve tıayfaları denize gideceği yerde, hemen bıçağına sarılarak 
iökülmüs,lerse de Gülbaba motörü ta- Necmeddinin üzerine hücum etmiş ve vücu-

dünün beş muhtelif yerinden ağırca yara • 
rafından 'kurtarılmışlardır. lamıştır. 

----------- Kadınların feryadına yetişen zabıta, ya-
Hal önünde denizde bir cesed r:ılıyı Beyoğlu hastanesine kaldırmıştır. 

bulundu Suçlu aranmaktadır. 

Evvelki gün meyva hali önünde denize sedi evvelki gece bulunmuştur. Bu adamın 

iüşüp boğulduğunu yazdığımız hüviyeti meç sP.yyar peynir ve yağ komisyonculuğu yapan 
ıul şahsın yapılan arama neticesinde ce - ismail ·Hakkı olduğu anla~ılınıştır. 



İzmirde yaz hayatı llgında 150 harman 
yandı 

lnciraltı plajı bu sene ço~. rağbe~ görüyor, belediye 
b• ı~ bır otel yaptıracak 

burada modern ır p aJ ve 

Ilgın (Hususi) - Ilgının Argıthan 
nahiyesinin Argıt mahallesinde Latif 
ve Mehmed Yorulmaza aid harmanlar
dan çıkan yangın, muhtelif hububat 
harmanlarının yanmasına sebeb ol
muştur. 

gi; lf asan Bey methetmek 
1 olmasın ama .• 

b" im kız çocuk olsun, 
··· ız 13-14 ye.§• 

erkek çocuk olsun 
Jdilderi halde .. 

}arına ge 

Yangın haber alınınca derhal Ilgın 
ve Akşehir itfaiyesi yangın sahasına 
yeti!'imiş ise de, havanın fazla rüzgarlı 
olmasından söndürülememiştir. Muh
telif kimselere aid 150 harman tama
men yanmıştır. 

Gerek yangının sebebi zuhuru ve ge
rekse husule gelen zayiat mikdarı he
nüz tcsbit edilmemiştir. Maamafih ya
nan hububatın 90-100 bin kilo kadar 
olduğu tahmin eiiilınektedir. 

Bursanın havadan 
Fotoğrafı alınacak 
Bursa (Hususi) - Şehrimizin iman 

hakkındaki faaliyet hayli ilerlemiştir. 
Teşekkül eden imar komisyonu müte
madi çalışmalarına devam etmektedir. 
Şehrin havadan fotografının alınması 
işinin de teşrinisani nihayetine kadar 
bitirilmiş olması karar altına alınmış
tır. 

İstanbul belediyesinde bulunan ha
vadan fotograf almağa mahsus alat ve 
malzeme, şehrimize getirtilecektir. Bu 
malzeme için yer hazırlanmıştır. Bura
sı bilahare imar bürosuna tahsis, teşkil 
edilen imar heyeti de burada çalışa

caktır. 

. . . ağrzlannda ne fena bir 
kelime dolaşır, ne de çirkin 
düşünürler. 

Hasan Bey - İkisini de on 
üç, on dört senedir hiç soka
ğa çıkartmadın demek? 

Sayfa 5 

L Yurdda spor hareketleii ~-

Manisa elektrik santral 
binasının çatısı yıkılth 

Manisa (Hususi) - Yeni yapılmak· 
ta o~.an elektrik santral binasının çatı
sı dun ~ok sert esen rüzgarın tesirile 
tamamen yıkılm1ştır. 
Çatının yıkılması esnasında santral 

be'kcisi başından yaralanmıştır. 
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YETER 
- Size b1r şey söyliyecektim. 
Dedi. 
- Buyurun, sizi dinliyorum. 
Dedim. 
- Saç kıvırma makineleri. 
Yüzüne baktım, tekrarladı: 
- Saç kıvırma maki11€leri.. 
Bir kere daha tekrarladı. • 
- Saç kıvırma makineleri. 
Artık tesbih çeker gibi birbiri ·aroma 

11.efes bile almadan tekrarlıyordu. 
- Saç kıvırma makineleri. 
••. Saç kıvırma makineleri. 
•.. Saç kıvırma makineleri.. 
••. Saç kıvırma makineleri. 
•.. Saç !kıvırma makineleri 
Patlıyacaktım. 

- Artık kafi! 

... Eminönü meydanın&ki han ve dük
kanlann ~tlınlaki on beş güne kadar bit
mif olacaktır. 

... Eminönü meydanm&ki han ve dük
k8.nların istimlaki on beş güne kadar bit
miş olacaktır. 

... Eminönü meydanı.n&ki han ve dük
kanların istimlaki on beş güne kadar bit
miş olacaktır. 

Şeytan: 

- Kaldır kafasına bir şey at, dedi. 
- Haydi, dedim, sabah sabah başım 

belaya girmesin. Bir kere daha ~vazım 
çıktığı kadnr bağırdım: 

- Ycteeceeeeeer! .. 
- Az oldu amma, baŞka bir mevzua 

geçebilirim. 
- Kafi, başka mevzuunu da istemem, 
~i de istemem. 

Dedim, yüzüme baktı. Daha bitm.ekll.. Susmuştu, yüzüme baktı. Nazik bir 
Amma madem ki sıkıldınız.. Bir başka sesle: 
bahse geçeyim. - Affedin, dedi, bir tek sual sorma -

- Hapishane yıkılmalı mı, yıkıl~ına- ma müsaade etmiyecek misiniz? 
lı mı? - Ha}'ldd ne soracaksan sor. 

. .. Hapishane yıkılmalı mı, yıkıL'll.aIJ1a· - Canınızı sıktım değil mi? 
lı mı? - Hem de ne kadar. 

... Hapishane ~kılmalı mı, yıkılmama- Güldü. 
lı mı? - Hiç te sabırlı bir insan değınnfş -

... Hapishane yıkılmalı mı, yıkılmama- siniz.. Ben bunlardan her hangisini en 
lı mı? fazla ~ defa tekrarladım. Siz; yeter di-

··· Hapishane yıkılmalı mı, yıkılmama- ye bar bar bağırdınız. Gazeteler, bunları 
lı mı? yüzlerce defa tekrarladılar. Biz ne ya -

Şeytan: palım, biz de: 
Ad k ınd akala k dı - Yetceeeeeeeer!-

- runı ya as an Y ' apı - Diye bağıralım mı? ' 
şan at! * 

Dedi. Avazım çıktığı kadar bağırdım: Vak' b" tec" kad 
_ Yeter be adam. ayı ır gare ı ar aşıma an -

A ld b k b. !attım: 
· - z o u amma, neyse aş a ır :rnev- _ Haklı .dedi 

zua geçeyim. - Öyleyse bu birbiri ardına ayni tarz-
- ~ene çattık! tila tekrarlanan havadisleri yazmamalı? 
Dedırn. O oralı olmadı. Arkadaşım düşündü:' 
- Eminönü meydanındaki han ve dük- - Bilmem, dedi, acaba kabahat tek -

kanların istimlaki on beş güne kadar bit- rarlıyanda mı, yoksa tekrarlatanda mı? 
mi§ olacaktır. ismet Hultlsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Bir milyar neyi ifade eder? 
Lakırdı arasın -

da sık sık milyon 
ve milyarlardan 
bahsederiz. Fakat 
bir milyarın na - · 

~u-=ğu~~~ t 
pek bilmeyiz. Bu QO OO 
!hususta bir fikir \O ' 
vermek için işte 

:size bir kaç mıtkayese; 
1 - Hristiyanlığın ilk intişarından bu

güne kadar ancak bir milyardan pek az 
faila dakika geçmiştir. 
2 - Yeni doğan bir çocuğun kendi nabzı 

Veznedarlık ve ufak para 
Mütehassıs ve eli yatkın bir vemeda -

rın günde 1000 tane ufak para sayabile
ceğini !kabul edersek bir milyar ufak pa
ra sayması için (120) sene yaşam.ası la -
mndır. 

3 - Fennt esas dahilinde tanzim edil
miş bir ormanın yüz ağacı bir hektarlık 

yere sıkıştırılmıştır. Bir milyar aiaçlık 
bir orman vücude getirmek için İsviçre, 
Belçika ve Fe-Jemengi birleştirip tek bir 
orman yapmak lizım gelirdi. 

4 - İyi konuşan bir adam dakikada 150 

m dinlemesi mümkün olsaydı ve bu nabız kelime söyliyebilir. Bu adamın her gün 
dakikada seksen darbe vursa idi, ancak sekiz saat konuştuğunu farz.edersek bir 
seksen yaşında milyarıncı darbeyi kay - milyar kelime sarfedebilmesi i~ 33 şe-
dedecekti. ne konuşması lazımdır. .................................................................................................. ·-···················-···· 

Okuy11cularıma 

Cevablarım 
«Zonguldak» da Bay «A. Ü· ye: 
- Evlenmek arzusundasınız, 

ı ,60 - 1,70 boyunda, ağırlığı boyile 
mütenasib, tam sıhhatli, orta iah -
~il görmüş bir kızla evlenme.K ar • 
zusundasınız, ticaret hayatındası • 
nız, bir aileyi geçindirebilecek va
ziyette bulunuyorsunuz, kararınız 
iikilanedir, tebrik ederim. Fakat is
tediğiniz kızı ben size nasıl bula -
yım, manevi mes'uliyetini nasıl 
dcruhde edeyim. Gazetede çıkan 
ilanlara gelince benim gibi siz de o
kuyorsunuz, doğrudan doğruya mü 
racaat edebilirsiniz. Maamafih da -
ha evvel komşunuzla ,meslek ar -
kadaşınızla temasa geçmenizi tav -
siye ederim. Elbette içlerinde evli 
olanları vardır, size yol gösterebi -
lirler. Bulunduğunuz yerde tanı -
mak, tanışmak, tahkik etmek tabii 
daha 'kolay, daha sigortalıdır. 

• lznıirdc uB. ş,,, ye: 
Oğlum, 

• 

Yazdıklarından anladıklarımı 
şuraya sıralayayım: 

1 - Sen ~k gençsin. 
2 - Sevdiğini zannettiğin genç 

kız da çok genç. 

3 - Sen fazla hayalperestsin, 
4 - O öyle değil 
5 - O seni sevmiyor. 

6 - Sen de onu sevdiğini zan -
nediyorsun ama sen de sevmiyor -
sun! 

Bana sorduğun sualin cevabını 
da vereyim: 

Ondan vazgeç, ve bir daha pe -
şinde dolaşma! 

İstanbulda crT. D.» nımuzile 
mcktub ya7.Bll okuyacwna: 

Mademki senin o zamanki maa
şını az 'buldular. Bu maaşla geçi -
nemiyeceğinizi sebeb göstererek bu 
izdivaca rnuvaf~at etmediler. 
Şimdi maaşın bir aile geçindirecek 
kndar arttığına göre kızın babasına 
vaziyeti bir mektubla bildirir, ve 
kı7.ı istersin. 

TEY"ZE 

~ 
Örgü şort 

Her şeyinizi örerken niçin şortunu
zu örmüyorsunuz. Gördüğünüz model 
laciverd yünden örülmüştür. Sağ ya
nında düğmeli, dört köşe bir cebi var. 
Örgüsü uzun kroşe ile örülmüş chasır 
örgü• dür. 

Bir kardeş katilinin 
muhakemesine başlandı 
Suçlu kardeşini karısının namusuna 
tecavüz ettiği için öldürdüğünü söyledi 

Bir ay kadar evvel Kartal civarın- alınış ve hadisenin mahiyetini geçen: 
da feci bir cinayet olınuŞ, İbrahim is- celsede yazdığımız şekilde iedkik et -
minde bir adam kardeşi Zekeriyayı ta- tikten sonra, ortada sabit görülecelt 
bancayla öldürmüştü. bir suçun unsurları mevcud olmacığı-

Suçlu haidkında Üsküdar sorgu ha- nı söylemiştir. Saidin rüşvet teklif _t -
kimliğince açrlan il'h ıtahkikat netice - tiğini iddia eden yegane şahid Süky -
lenmiş, İbrahim ceza kanununun 449 man olduğunu, bu zatın gümrük mu .. 
uncu maddesine göre cezalandırılması hafaza memurluğu, Neft sendikat şir .. 
talebile, Ağırceza mahkemesine sevke- keti, muhafaza idare kati'bliklerinds 
dilmiştir. Son tah'kikat !kararında iste- çalıştığını, bilahare hasıl olan znru • 1t .. 
nilen ceza ıillkdarı 20 sene müddetle le işden çıkarıldığını, bu noktaların ıu 
ağır hapistir. hafaza teşkilatı ve Neft sendikat şb .e .. 

İki kardeş arasında bu feci cinaye - tinden sorularak, aydınlatılmasını i · ~ 
tin muhakemesine dün başlanmıştır. temiştir. İcra dairesinde de, Nef:t sen .. 
Suçlu, mahkemede vak'ayı şöyle an - dikattaki memuriyeti zamanına aid1 

lat.mıştır~ hak1kında muamele olduğunu ileri sü~ 
- Kardeşim Zekeriya bir gün tar - müştür. Müvekkilinin Sondaj şitketl 

lada karımın önüne Ç'lkmış, kadının mümessili olduğunu, iki şirket arasın .. 
mümanaatına rağmen .zorla ırzına geç- daki husumet ve ihtilafı bal için, Jü • 
miştir. Karım elbisesi yırtı~, peri - her şirketine gittiğini, hasım bir şirı.<ef 
şan bir halde akşam eve döndü, vak'- mümessilinin diğerine yardım etmesi 
ayı anlattı. Ben kahveye gittim. Zeke - için, imkanı maddi olamıyacağını ilave 
riya da, orada idi. O vaıkit kendimi kay etmiştir. Bunları izah maksadile iki şir 
bctmiştim. Vurdum onu.> ket arasındaki ihtilafı gösteren bir pro-

Bazı şahidlerin _celbi için, duruşma testoyu mahkemeye ibraz etmiştir. 
talik edilıniştir. Mahkemeye 220 . nci maddeye tevfikan 

Bir Alman aazetesinin kadın sevkedilmeıerıne, ortada bu maddenin 
• · ·. · 1 d" .,. anasırını muhtevi bir fiil olmadığına: 

muhabırmm iŞ e ıgı suç göre, müvmilinin tahliyesini taleb ef 
Müddeiumumilikçe, suçlusu Al - miştir. 

manyada bulunan bir otomobil kaza - Lüsyen Jüberin vekili, müvekkili .. 
sının tahkikatı yapılmaktadır. nin suçla alakasına dair gerek zabıt -

Hadisenin tafsilatı şudur: narnelerde, gerekse şahid ifadelerinde 
Bir müddet evvel Alınanyada mün- bir kayıd olmadığından, Süleymanın 

teşir Franlkfurter Zeitung gazetesi mu- yazıhanedeki arama sırasındaki gayri 
harrirlerinden olan Margrit Buvan is- kanuni hareketlerinden bahisle, de .. 
minde

0 

ge~ bir kadın Berlin 49933 nu- miştir ki: • 
maralı hususi otoınobili ile İstanbula - Süleyman Jübere, arama sıras:n
gclmiştir. Birkaç gün Parkotelde mi - da: c- Bu iş için sizden para isteyen 
safir olan Margrit, şehirde otomobili ile biri oldu mu? diye sormu.ş, Jüber ceva ... 
bir gezinti sırasında, Şişhane yoku - ben: c- Böyle bir adam olsa, polise 
şunda Osman isminde bir banka me - teslim ederim,• demiştir. 
muruna çarpmıştır. Ağır yaralanan Os- Vekil, yazıhanedeki bazı memurla .. 
man tedavi altına alınarak, kurtarıl - rın mahkemece dinlenmelerini istemiş~ 
mış, fa'kat yüzünde sa-bit bir eser kal - tir. 
rrnştır. Kadın muharrir ise, birkaç gün Mah:keme, tahliye talebini reddet .. 
sonra, otomobilile, Berline dönmüştür. ıniş, bazı pususatın ve suçlulardan Sa-

Böy1ece, suçlunun sorgusu yapıl - idin ve'k.ili tarafından ileri sürülen hu· 
mak üzere Adliye VekRlefi delaletile susların tahkiki için, duruşmayı talilt 
Berlin istintak hfilrirnine bir müzekke- etmiştir. 
re gönderm.e'lt zarureti hasıl olmuş - ............................................................. . 

Ç k eıb· . k kar B tur Ancak, Afmanya ile aratruzda ia - Kültür işleri: 
ocu ıse~ı pe ucuza çı . u- dei. mücrimin mukavelesi mevcud ol -

nun için mevsım sonu, başı demeden _ 'rnkan h sıl lma _ 
her hangi bif zama yapılabilir. Nasıl madıgından buna 1 a 0 

olsa çocuğun ucuz, hafif, fa.kat çok e~ mışTatır~k-k t 'kınali ·r·n suçlunun 
b. ınt· rd v · u ı a m ı ı:sı • ıseye ıyaoı va ır. e mevsım so-

1 
d h 

nunda yapılanı bile giymek ve eskitmek sorgusunun ~~pı.ması ve sonra ama 
· • ak" bul a·· d- - ·· ·· .k. kemeye tevdiı lazım gelmektedir. Bu 
ıçın v ıt ur. or ugunuz ı ı mo- .1 ekti 
d ld ld ki b. ı·· b d 0 yolda icab eden karar ven ec r . e en so a ır p a3 ro u ur. muz- . 1 
ıannaa çizgiıeriniiı renginde aüz askı- Bır kadına tecavllz eden er 
lar vardır. mahkOm oldular 

Köy muallim mekteblerinin 
sayı11 ilçe çıkanldı 

Önümüzdeki ders yılından itibaren 
Edimede açılacc:rk olan ttöy muallim 
mektebinin hazırlrklan ıtamamlan .. 
mış1.ır. Böylece F.skişchir, İzmir ve E • 
dirne<le olmak üzere 'köy muallim meli 
teblerinin sayısı üçe çıkanlmıştır. 

Sağdaki ayni elb-~eni~ üstünden g!- Yenikapıda sandalda Azime ismin -
yilecek boleroyu gostenyor. Robla hır deki bir kadına tecavüz etmek isteyen Top /anlılar: 
örnek görünmesi için kol kapaklan ro- Reşad ve şükrü Ağırcezada 2 sene, 4 
bun kumaşından yapılmıştır. der ay hapse mahkfun edilmişlerdir. itfaiyenin on altıncı yıldöntımü töreni 

O.. · k k 1 v ahkemeye İtfaiyenin on altıncı yıldönümü ö .. 
. Her kadın bilmelidir: OVIZ aça ÇI ıgı m nümüzdeki perşembe günü Fatihde İt-

intikal elti u b h · a a Odalardan :rütubet ve kapalı hava kokusunu faiye Müdürlüğün 'n a çesın e tesi 
almak için ne yapmalı! Rüşvet cürmü meşhudunun muha - edilecektir. Merasimden evvel itfaiye 

Yabanı kekik ve llvanta çiçetı esansla. - tkemesine .Ailiye 3 üncü cezada, dün de mektebinin ikinci devre mezunlarına 
nnı yarı ynrıya blrblrine kanştınmruz. Du- devam edilmiştir. diplomaları verilecektir. Bu sene 2~ 
varlar1, pencere pervazlanru, kapüarı silece- Dünkü celsede, suçluların vekilleri kişi mezun veren mekteb, gelecek se-
ğin1z suya bu esanstan karıştırırsınız. Ku - ~-. A • • • • .. 

nııa.madan kurumağa bırakırsınız. Odanıza de hazır bulunmuşlard1r. ne teşl\ılatını tevsı edecek, dıger vila ~ 
güzel bir bahar ilı:okusu siner. Önce, suçlulardan Said.in vekili söz yetlerden de talebe alacaktır. 

,f Bacaksızın maskarallklan : Sukutl 



MİZAH 
Bir Fotogr~f Makinesi 

Onu bitpazarında gördüm. Eski k:ıryo
lalar, bacağı kırık masalar arasında "du· 
ruyordu. Belli ki çok yaşanıış, çok ~or i • 
müştü. Yıpranmış, hur~ h~e g~ f 
olmasına rağmen, bir goz gıbi par yan 
objektifi, hili onda bir hayat eseri oldu· 

lunu belli ediyordu. 
- Hazret bana baks&n•! 
l>iikkimn dibinde oturan iki bflldüm 

bir ihtiyar isteksiz isteksiZ baf1Dl kal -
Chrdı. 1ık ., 

- Bu fotoğraf ınakiJ1eSi satı mı. 
- Satılık. 
- Ne vereyim?. 
Par.maklarile bir takım hesablar yap-

tıktan sonra: 
- Ver üç lira, al git! . üskü fo-

nın 

Hatıraları 

Dedi. Üç liraya kıydım. Eski P _ _ 
tograf makinesini aldım. Evime gotü.~- _ Peki öyleyse kendime biraz çekidü-
düm. Bir işe yarıyacak mıydı? ?nu bı. - zen vereyim. ...__ 
ınem ama, §imdi masamın üzermde ki- Komşu teyze denilen kaaın a~~n1? 
tablarımın arasında duruyor ve ışıklı ob- geçti Saçının topuzunu çozdu. 

karşısına - .. - Enta . 
Jektifle bana sergüzefÜDİ anlatıyor: Saçları omuzlarına dökülmuştü. ~-

dım, konuştu aldım, otururken aldım. A
yakta dururken aldım. 

Bu da yeni bir hevesti. Ben çok hoşlan
mıştım. Haftanın birkaç günü başka baş
ka yerlere gidiyorduk. Hem genç kızlar 
da değişiyorlardı. Balkondaki kumral 
genç kızdan sonra, bir sarışın genç kızın, 
daha sonra bir esmer kızın, daha sonra 
gene bir başka sarışın kızın resimlerini 
aldım. 

Birkaç sene böyle belki bir yüze yakın 
genç kızlarla gezmeler yaptık resimleri
ni aldık. Bu işden de bıkma~ıştım ama 
sahibime bir hal olınuştu. Son· defa bir
likte gittiğimiz bir kumralı hiç bırakmı
yordu, hep onun resmini alıyordum ve 
nihayet bir gün beni, sahibim.in akraba
sından biri eline aJdL Bir büyük binaya 
gittik, orada sahibimi gördüm, siyahlar 
giymişti. Sahibimin resmini çekmekten 
bıkmadığı kumralı gördüm. O da beyaz
lar giymişti. Daha pek çok insanlar gör
düm. Orada arkadaşı kumral kızın ve o
rada bulunanların birçok resimlerini al
dırn. 

* 
. -ğsu-nü biraz açtı, bu arada sahı-

tu sinın go 
cFabrikada beni bir mukavva ku ya birn de beni hazırlıyordu. _ . * 

hapsetmişlerdi. Gün)erce bu m~vva Benim hazırlanmam uzun surm~t, .~a- Bir dolabın altına atılmıştım. Kimse 
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Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Bir primadonna ile seyahat 
Kadın benim neçi oldutumu sordu. " Hududa gümrülc 
kolcusu tayin edildim. ceoabını oerdim. •Ne iyi •.. 
Bizim enayi Veli de okusaydı işte bögle senin gibi 

memur olur, oyunculukta sürünmezdi. dedi 

kutu i~ kaldım. Kutunun ka~agı a- ·k t komşu teyzenin ha~lanması bır tur- beni arayıp sormuyor, ben kimseyi gör-
. · bü' ·· ek bır ma- a ·· d Donu illerinde Jccım"on kafi'~:- L-çıldığı zaman kendimi yuc .. . -lü bitmiyordu. . . . muyor um. Böyle seneler geçti. Bir sa- :1- • _,,_ ft ven 

ğazada buldum. Kırmızı yanaklı, gobekli Sahibim de ona yardıma ~ttı. Bır ~a~- bah bir el beni tuttu. Bu sahibimd!. Ben Bizim Maraşlı primadonna Bayan Ha- ~ tanıyamazsın. Oyuncu karı 4eaıgııı 
bir adam beni kutudan çıkardı. Kar~- dalya koydular. Bir sigara ıs~e~Jesının götmiyeli ne kadar değişmişti, saçları nifenin küllü aybından gayri bir d~ kö- boyanmasını bilmeli .. 
da duran bir başka adama izahat ver~ı. üzerine bir kitab koydular. Sahıbım, pen- bembeyazdı, yüzü buruşuktu. Etrafa ba- 1 peği varmış .. kendisine. karşı bir evlad O esnada elinin tersile ağzını sıvazla-

- En -ni sistem bir fotograf .makine- . •n: ... ~ki saksıdan bir sardonya kındım, son ı<:refa beyaz elbiseli iken res- muhabbeti duyduğu için gece gündüz ya- dı .. dün geceden kalına dudak kırmızıla· 
,,_ cerenın ı~... . . d 

sidir. Alınız memnun olac~ksı~~ . ko ardı. Komşu teyze bir elile sar onya- mini çektiğim genç kız da orada idi. O nından ayımı.azmış.. Karaköseden kam- n etrafa yayılmış acaib bir tekil almıştı .. 
Şişman adamın elinde~, o.teki~w~.lin~ yı;uttu. Öbür elini sandaly~ın kenarı~a da çok değişmişti. Tek bir kumral saçı yonlara binip Kör Mehınedden firar e- - Karı kısmının bir alıcı tarafı olur .. 

geçtim. Beni evirdi, çevırdi; korugumu dayadı. Sahibim yanıma geldı. ~aktı. Bır kalmamıştı. Benim bildiğim zamandaki derken, telaş arasında köpek te kaybol- güzel olmaz ama civelek olur .. halbuki 
açtı, kapadı: . daha baktı. Gene komşu teyzenın yanına şen, şuh, hoppa kız değildi. muş ... Yola çıktık çıkalı ondan bahsedi- Sabahat değnek gibi_ elle tutulacak ye-

- Kendim için aımıyorum, d~df, bır gitti. Dökük saçlarına titriyen ellcrile Sahibim benimle beraber sokoğa çıkt~. yor: cReceb buna bakmalı değil miydi?> ri yok.. nesini beğensinler onun... Hem 
sünnet çocuğun~ b~ye vereceği~ad~~- dokunup aklı sıra düzeltti. plaja gittik. Sahibim soyundu. Bit kenar- Hem aktör, hem davulcu ve hem de uşak tiyatrocu kısmının gandıropu ( .. ) olına-

- Daha iyi soy~ ya .. onun - Şimdi iyi! da oturdu. Sağımızda solumuzda bircok olan Receb, bizim kamyonun arka tara- lı.. iki kat fistanla oyunculuk olmaz! 
ne yarar. Seneett·ılerceU ştulan~; tekrar ku- Dedi. Objektifi.mi örten perde açıldı,' genç erkekler, genç kı'zlar vardı. Sahibim fında, eşyalar arasına sıkışmış bir halle Kantoyu onunla, gomdiyi onunla, dramı 
Pazarlık 1 er. yu ' k d K t · ·n· alını· h kl kt kad d d onu 1 kim · 1 ·1 T' tr twna kondum. Kutumun kapağı tekrar apan ı. omşu eyzenın resmı ı ş- ep genç kızlara bakıyordu. Beni göster- uyu ama a.. ın, uruyor uruyor na oyna.. ıp er senı.. ıya ocu 
ld ğı zaman bir ses duydum: tım. . meden, meyıd~na çıkarmadan onların en boşalıyor: kızını: Entarisi gösterir ... Ben ona kaç 

açı ı . . . k t b' 
1 

O günden sonra ayni komşu teyze ıle I gençlerinin resimlerini aldırdı. Resimler - U1an dangalak! Elinden bırakma- defa söyledim. Kızdı bana ... 
- Ne sıhı~dır, ne erame • ır c ça- daha bqka komşu teyzelerin birçok re- banyo edildiler, ktfıda yayıldılar. Sahi- saydın bir yer.in mi kırılırdı?. Biliyorsun Sonra yüzüme bakarak: 

bulduğu marifet. . simlerini aldım. Sahibim bu ite gittikce bfmle birlikte onlara baktık. Sahibim bir l§te §U b .. .ka namı diifld'nthn... - Zaten bayım. biz tiyatrocu milletf-
Etrafım kalabalıktL .~okkab~ dedik- alışıyordu. Artık eli titremeden ko~ I türlü gözlerini ayıramıyor. Kimini okşu- Sonra bana d&rilyor: ne iyilik yaramaz .. 

]erini sonradan öğrendigım, acaıb kılıklı teyzelerin. kOIDfU ablaların saçlarını du- yor, kimini <Spilyor, kimini kokluyordu. - Ke ... f herif bir ite ymoamaz ki... - Öyledir! 
adamlar birbirlerine şakşaklarla ~- zeltiyor, çenelerini d<>irultuyor, ayakta- * Öteki cRize> de bybolah üç sene olu- Diye tasdik etmek mecburiyetinde 
yorlar ağızlarından iğneler, kordeWar rınm yerlerini deli§tiriyordu. Uç gün evvel bir hadise oldu. Sahibim- yor, hali aklımdan çıkmadı kaldım.. 
çıkar~yorlar. Def çalıyorlar, barbar ba- * le birlikte idik. O, gene resimlere bakı- - öteki kim?. - Allah içimize kimseyi düfiirmesin •• 
lırıyorlardı. Ben bir karyola içinde ya- Ben de maymun i§tah1ı mıyım neyim, yordu. Nasıl oldu bilmem, sahibimin ke- - Margarit. - Biz düştük işte .... 
tan bir çocuğun yastığının başucunda bu bıngıl bıngıl vücudlil, pudralı, ~lı rısı odaya girdi. SahfbJm şaşırdı. Sahibi- - Margarit te ün? O da aktris miydi? - Yok be bayım, seninkisi iğreti.den .• 
idim. Yanımda toplanan başka çocuklar komşu teyzelerin, komşu ablaların resım- min karısı resimleri görmüştü: - Bayım sen de kafayı 9f'kmişsin ga- sen memur filinsın galiba. 
bana kıskanarak bakıyorlardı. Ben o ya- terini çekmekten. de bıkmıştım. Bı~ı- - U~z, edebsiz, ihtiyar çapkın. liba .. ne aktrisi? Köpeğim köpeğim.. - Onun gibi bir ,ey .. 
taktaki w sünnet hediyesi olarak yacak gibi şey mı? Senelerce ayni tıp ka- Daha otesini duya.mad1m, birlikte oda- - Ya! .. Vahvah... - Nesin?. 
• . . ~uga dınlarla karşılaş. Hiç değişiklik olmasın.. dan çıktılar ve befl hemen 0 gün, bitpn- - Şimdi üstıelik Viyolet te giderse val- - Hududa· gümrük. kolcusu tayin e-
Verıl1llljtım. * hep hep ayn.J şey .• sahibim de ne ise huy- zarına götürülöum ve bir eskiciye satıl- lahi ölürüm.. döldim. Oraya gidiyorum.. 

. taktan kalk- ca bana benziyor da uyuşa~yoruz. O dun. - Yeni köpeğin ismi ete Viyolet mi?. - Ne iyi .. bizim enayi Veli de okusay-
. Bırkaç gün geçti. ÇocUk ya ıktL 

0 
da bıkmış olacak ki artık resım çıkar- * - Evet.. dı işte böyle senin gibi memur olur, o-

tı. İyi olmuştu. beni aldı, so~ğa ç 
1 

ak içın· eve gelen komşu ablalara, kom- Fotograf makinesine baktım. B:.!tün - Nereden aklınıu geldi bu isimler? yunculukta sürünmezdi!. 
_ _.a·w·m bırçok şey er m · d Ç ....._ b ak K d ~ana kadar gö~:!: Saga,v sola ba- şu teyzelere pek yüz vermıyor u. o- bir hayatın yükile ezilmiş kadar yorgun - .ı.ca zonda sok ta giderken bir hı- . a m ade~ beni lanlDUJ, karşıma geç-

«örmek hoşuma gıuu.<i'-· 
1 

ço- guv nu: ve bitkin görünüyordu. ömrünün sc>n ristiyan kansı köpeğini böyle çağırdı, mış, alay ediyoımuş gibiydi!! Ona sor-
L l"n'L.~bim 0 8D b d be }edim be dum: ~Yor eğleniyordum- L>CU" •ttik, o- _ Film yok! günlerini yaşadığı besbelli idi. Kim biJir en e ez r · , Ali.mkine koydwn. 
CUkla birlikte bir meydanlığa gı Diyerek, atlatıyordu, hem eskiden on- belki bugün, belki birkaç gün sonra bir O esnada bir çamura battık.. geriden - fstanbulda bir tiyatro varmış. fsmt 
taidla upuzun bir kule vardı· Adı yanr ların çıkarttığı resimlerden birer ımpya- çöpçünün arabasına atılacak, bir daha gelen kamyonlar da gelip arkamıza dizil- bir zamanlar Darülbedayimiş. Hiç duy-
kulesivnıfo Sahibim beni kuleye do :u kendine alıkoyar. Odada ikimiz kal- insan içine çıkmamak üzere aramızdan diler.. hepimiz durmuştuk.. Hanife bir muşluğun var mı? 

" ··~· dı Kulenın sını ık b k f ~td k dı H d Çevirdi. Objektifiml açtı, kapa · . d ğımız zaman birer birer ç arır, a ar. ayrılacaktı. erya ... ır opar : - a, uydum.. söylediler .. 
resmini almıştım. Derken Çernberlitaş Kı. ·sı"ni okşar, kimisini öperdi. Sonra- ismet Hulwi - Viyolet geliyor!. - Oraya girmeğe hiç heves etmedin 
....,._ · . aldım ı.mı d · G 'd k ., -..."§ısına geçti, onun da resını~ı . : ları böyle şeyler yapmaktan a vazgeçtı ........................... __ _........................... erı e i kamyonların birinde imiş .. mı. 
:Bu ilk aldığını resimlerdi. Gerçı ~kıyı * MDle/errlk: koşa koşa geldi .. çamurlu ayaklarile pri- - Ohooo!! Heves etsem de ne olacak? 
çıkınamışlardı ama gene ne olsa bır şey- tımd bir değişiklik oldu. Bir sa- madonnanın kucağına sıçradı.. Bayan O tiyatroya girmek için oraya gitmek ti-
ler belli ol~yorclu. . :a:.ıibU: beni erkenden aldı. Pence- Çap kongresinde bulunacak Hanife onu bağrına bastı:: zım.. buralarda sürünmekten İstanbula * b . önüne geçti. Gözlerini karsı bal- muralılıulanmız yarın gidecekler - Evladım Viyolet, hain ~spu nere- kim gidecek.. 

Ne resimler ne resimler 8!°2adım.. Ga: ~:~dikti, uzun zaman ö~le kaldı. Baka- Viyana çöp kongresinde bulunmak lerdesin?.. Şoför ıdıayanamayıp sordu: 
latanın İstanbuldan görünuşu, tstanbu Iım ne olacak? diye bekliyordum. Karşı üzere Dahiliye Vekileti mahalli işler Diye, ana kız cilveleşip, öpüşm~e dal- - Bakalım gitsen seni oraya alırlar 
luıı Galatadan görünüşü, bi: .. tramvay, balkonun kapısı birdenbire açıldı. Bal- umum müdürü Faik ve İstanbul bele- dılar... mı? 
bir otomobil, Ayasofya canuının kapısı, k a bir kız çıktı. On dokuz yaşında ya diyesi makine fllbesi müdürü Nusret * - Ne' diye almıyorlarnÜ§. Oradakiler 
dikin + ..... _ kaidesi ben yavaş yavaş on a yoktu Güzel bir kızdı. Saçlan yarın akşam hareket edeceklerdir Hey' Battığımız çamurdan biııbir müşkülAt- de benden hırlı bir şey mi?. 
J..ı._ ,_ ~ ' ı Bir var, Y · klı)h.., .ı- • la, iki saat sonra sölria.-._ çıkabı"ldik- - Estağfurullah, onu demek isteme-
:-\üuarcran sıkılmaya başlamış ım. kıvır kıvırdı. Balkonun parma er.u.a UQ• et kongreden sonra bir buçuk ay ka • ~ ...... değişiklik, bir başkalık görmek, dah_a dı DoğruSU beğenmiştim. Sahibim dar Almanya. İtalya ve Fransanın bü- aktrisi şehire, c Viyoleb ini bulduğundan ::~k o;-;!~ ~k için okumuş, yazmıı 
ha. şka resimler almak istiyordum.. Sahı- hyeanmen. beni ayar etti. Resmini aldım_ .· yük şehirlerini gezecek, tedkikler ya· memnun, neş'esi gelmiş, sararmıı par-b d b lınem bah h b 1 makları arasmda Köylü sigarasını içine - Allah Allah! Mühim bir şeydi zaar. 
un ıdıe benim gibi bılanıŞ m.ıy 1 ~ ,,_,n.. Bır· kaç gün sonra bir sa . sa 1 ım e pacaktır. çek k ı··ttürü- Şimdi yeni harflerle herkes çabucak :ı1. 

alna.. günün birinde istediğim değJŞlJU.lA kağa çıktık. Tren ıstasyonuna I . e çe e u yordu.. u
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oldu Be _ rinde duruyor· beraber. so vvel oraya sahibimle talyan ıefirine veda ziyafeti Çalgıcı todi seslendi: reniyor. Ben de öğrenirim!! 
· n sehpanın uze ....... , · dik çok sene e k ··d Ayol h b · Sabah duın. Sahih" vvelden çekilen ~uıe, ~ . • tr resmi çekmeye giderdik.. Geçenlerde te au e sevkedilmiş 0 _ - a enn var mı, at tabi- * 

iköprü resimrr;1 :W seyrediyordu. Bulun- bırlikte . en aksadla gittiğimizi zannet- lan İtalyanın Ankara büyük elçisi B. zimle geliyormuş.. cTaşlı çay> denilen bir köye gelmiş-
duğunıuz oda:n kapısı açıldı. t?e~ ot~z ge~~- ayn;a:t yanılmışım, biraz sonr.a ~~rlo G~li, yakınlarda memleketine ~ Aaa .. neye o?. Kör Mehmedirıi na- tik .. biraz istirahat etmek için durduk.. 
beşUk bir kadın girdi. Güzel mıydi, çır- ~ş iJl1, kız goründü. Bize doğru geh- donecektır. sıl olmuş ta bırakmış?. kahvesinde oturuyordum. Şoför haber 
kin iniydi artık pek batırlıyanııyoruın .• bırdgenNç de gu-zeı bir yürüyüşü vardı. Bu münasebetle şehrimizdeki İtal- - Ne haltetsin. Açlıktan ölecek ~ğil getirdi: 

f 1 k yor u e · B Gali - Sabahatta da satuı y kt t . 
akat gayetl . andı ve kolları çıp a • · ldiği zaman tanıdım. Balkonda yan kolonisı • ve refikası şerefi- . • .,. 

0 ur sa ış.. - Bayım senm oyuncular burada ka-
tı. Sahibimee b:. bana baktı .. sahibim y~a g:ruru aldığım genç kızdı. Sahi- ne, dün gece Tepebaşındaki Kaza d'İ- ~a~( ~o 0;:~ ~ye adını çıkarınıf. lacaklarml§. 
oııa: g~rOP ~e uştuıar. Uçümüz birden trene ta:tya klübünde bir veda ziyafeti ter - sallamaktanmı~: ...... ş:ı,~ a~ aval baş - Hani DiyalUıe kadar geliyorlardı?. 

- Nasıl komşu teyze, dedi, fotograf b~ '":aj dedikleri bir yere gittik. O- tib etmiştir. . . UQgACI lf ceremez.. - Bilmem öyle diyorlar .. 
iltıakineım beğendin mi? b ~bim ve genç kız soyundular, ar- B. Karlo Gali yerine Ankara büyük ı::::ı:~z :ce:::ı.::n~~ Uzım.. Bay~ H~ife, kamyonların arkasın-
. - Güzel, benim resmiJllİ çekmez mi- rada mayolar giydiler. Genç kızın elçiliğine tayin edilmiş olan İtalya ha- Sonra ban d- dil · dan gorundu .. ona sordum: 

Sln? kalarıD~ vücudünü de gördüm. Sahibim riciye na1Jlrl Kont Ciano'nun husus! _Bayım, 8.:~di beni böyle göril- = ENe ~· burada iniyormuşsunuz?. 
- Çekev>,..., komcrn teyze. yan aç~ gı"bi çok beğenmiş olacak ki, kalem müdürü B. Peppo, yakında mem vet ... 

.J ~.. 'i- de benım ald -1'.. 1 k t• . 1 ek, n1 "f . yorsun ya, gece beni sahnede bir gör val- (D--- ıs .ı-ci -·..41."'•) - Bu kıyafetle olmaz birçok resimlerini ı.ı.~ e e ımıze ge er ye vazı esıni del"- w .... _ .,, _,,,_ 

· bana onun ..r.1d al uhte d ~-ı - Ne olur komşu teyz:·_başka kıya· Profilden aklım, fastan aldım, ...... \1 • e ec8Aı.u-. 
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- Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya-
1 · maceralarını anlatıyorlar : 8 

Büyük harb başlarkeD
Mısırda başıma gelenler 
/skenderigenin /ngiliz polis müdürü hudud haricine 
çıkarılırsam nereye gitmek istegecegimi sordu. " Ame· 
rikaga ,, diye alay ettim. Bir polis çagırdı ve emretti : 

" Bu adamı katiller hapishanesine götürünüz I ,, 
( Eski emniyet ajanlarından Bay Hicrinin hatıraları 1 

• 
·1938 lzmir Fuarı 
Bugün Fuar sahasını gezecek olan 

zigaretçiler neler görecekler ? 
Fuara gelen ecnebiler " Son Posta ,, ya intıbalarını anlatıyorlar 

Faardan iki cörünif: E'rbf " ı..m Tfcareı Odası paY10lllU'I 

İzm.i.r 19 (Husus! muhabirimizden) - Gene fuarın büyük antresine dönebi - kfurieti, 1>11 aeneJd. fuarımıza gayet ge • · 
Sekizinci İzmir fuarını ziyaret eden bil' liriz. Sol tarafta önü.müze çıkan ilk bü- ııi§ ölçüde iftirak etmiştir. Elen pavyo.. 

J 

ziyaretçinin bu aene ilk karşılaşacağı yük pavyon evkaf pavyonudur. Evkaf mı, Yunan mimari tarzıMıa yapılmış ve~ 
hususiyet, şüphe edilemez ki renk ve ışık idaresi, bu sene fuarın en muazzam pav- daha ziyade Yunan turizm reklam ve· 

1 ziyafeti olacaktır. Bu fuarı renklendir - yonunu eeksen bin lira sarfile meydana propagandasına tahsis edilmiştir. 
mek ve ışıklandırmak, yeşil bir dekor getirmiştir. Bu pavyonun önünde bir saat Devlet pavyonlarının sekizi de teşhir, 

J içinde yorulmadan dolaşmak derin bir kulesi, iç kısmında bir teşhir salonu, bir ve propaganda bakımından büyük bir e-. 
zevk teşkil eder. 938 fuarını hazırlıyan kütüphane, bir geniş taras vardır. hemmiyet taşırlar. Filistin ve Belçika 
becerikli eller her şeyden önce bu nok - Evkaf pavyonunun yanıbaşında, İİ pavyonları da şayanı dikkattir. Atış po
talar üzerinde durarak bilhassa delto - Bankası pavyonu geliyor, İş Bankasının ligonu, Sümerbank pavyonu, havaya kar
rasyon ve tezyinat bakımından tam bir ve iştirak etüği müesseselerin bir vitri- .fl koruruna pavyonu, 125 kadar irili u .. 

1ikenderiJ1eden bir manzara qıuvaffakiyet elde etmiş sayılırlar. n1 mahiyetinde olan bu pavyon büyük faklı pavyon bir günümüzü işgal edecek 
Eski emniyet ajanlarından bay Hicri: harekete geçmişlerdi. Bir sürü hatib, u- Daha fuar açılmudıan, biricik enter - fedakarlıklarla meydana getirilmiştir. !ı kadar dolgundur. 
_ Umumi harb başlangıcında başım- zun uzadıya nutuklar veriyor, sonra al- nasyonal teşhir ve satış müessesemizi Bankası pavyonunun yanında Milli Reas

dan geçen bir macerayı anlatayım, dedi. kışlar, kıyamet kopuyordu. dolaşmak ve müesseselerini gözden ge - ıiirans pavyonu, az ilerde İnhisarlar Ve
Almanlar harbe tutuşmuşlardı. Türk.i - Bu jest, bizim o zamanki siyasetimizin çiıımek mümkündür. kAleti pavyonu yer ahnaktadır. İnhisa:lar 
ye de seferberlik ilan etmiş, fakat henüz aleyhinde idi. Yapılan nümayiş, İskcnde~ Fuarın büyük antresinden içeri girin- pavyonu kalın, buzlu camlarla çevril -
genel savaşa girmemişti. riyede takviye edegeldiğimiz Türk dost- ce gayet geniş bir asfalt yol önümüzü naiştir. Uzerinde müferrah bir tarası var-

Adnan. Bilget 

Ben 0 sırada Mısırda bulunuyordum. luğu fikrinin düşmanı ol.masa bile, her- dolduruyor. Bu yolun yüz metre kadar 
Arkadaşlarımla beraber, mahalli bir te- halde hadi.mi değildi. ilerisinden mevsim çiçeklerile bezenmiş 
tckkül kurmağa memur edilmiştik. İs - Ben bu düşüncelere dalmış iken, birisi, bir bahçe ve san'atkarane işlenmiş tarh
tan buldan bol bol tahsisat alıyorduk. kulaklarımın dibinde: larla karşılaşıyoruz. Bu tarhların kena • 
Bize, bilhassa, halk arasında Türk dost- - Merhaba ya bey diye bağırmasın rmda şemsiye şeklinde gizli elektrik Alet
luğunu takviye edecek şekilde pro • mı? ler1 vardır. Bu zengin bahçenin arkasın-
pagandalar yapmamız emrini vermişler- Baktım: Mehınet-Ettavil upuzun boyq da beyzt şekilde geniş bir havuz renkli 
di. ile karşım<la dikilmiyor mu?! sular ile ziyaretçileri tatmin edecektir. 

Bu da orada gayet kolaydı. Halkın gi- - Merhaba ya Mehmed, dedim. Gel o- Havuzun yaslandığı yerdıe fuarın iki 
rip çıktığı, oturup konuştuğu meyhane - tur bakalım. Ne içersin? katlı, modern gazinosu vardır. Bu kısım-
lere, kahvelere gidiyorduk. Herkes, bizi, - Konyak! dan biraz daha içeri girersek fuar tiyat-
zengin Türk tacirleri diye biliyorlardı. Garsona seslem~ceğim sırada Mehmet- rosu, tiyatronun sağ kısmında büyük 

Böyle yerlerin gedikli müdavimi ol ·- Ettavil: sun'i göl ve gölün üzerinde bir istirahat 
duktan sonra, şahıslarımız etrafında bir - Ama, bütün bir şişe, derneği de ih- gazinosu yükseliyor. 
hürmet halkası peyda olmuştu. Meselfı, mal etmedi. Montrö kapısından fuara girenler, sa
bir kahveye girdik mi, herkes ayağa kal- Az sonra konyaktan eser kalmamıştı. ğı takiben fuar müesseselerini gezerlerse, 
kıp yer gösteriyordu. Biz de hovardalıj:!a Çünkü bu midesine düşkün olmıyan mi- yorulmadan ve şaşırmadan zevkli daki -
toz kondurmamak için kahveciyi çağırıp, safirim konyağı bardak ile, su içer gibi kalar geçirirler. Sağda ilk göze ~arpan 
kesenin ağzını açıyorduk: içiyorıdtu! pavyon Etibank pavyonudur. Etibank pav 

- Sabaha kadar kim gelirse kahve pa- Gene sordum: yonunun iç tertibatı da, dış görünüşü de 
rası benden! - Daha içer misin? gayet san'atkaranedir. Ma.dlenciliğimizin 

Bu usul netice vermemiş değildi. Me- - İçerim ya bey, ama büyük bir fişe! kısa seneler. içinde elde ettiği tekamül 
seıa İskenderiyede Berberilerin şeyhi Az sonra ikinci şişenin de dibine darı safhalanm grafiklerile, nümunelerile, ka-
mesabesinde olan bir Mehmet-Ettavil ekilmişti. bartma :fotoğraflarile, burada görebili - l'aal'da Manisa pavyona 

vardı. Bu adam, isminden d1! anlaşılacağı Ben gene sordum: riz. Bu pavyon bize bazı müjdeler geti- dır. De~bilir ki miınarl w tezyinatı ba-
veçhile selvi kadar uzun boylu idi. Kıp- - Daha içer misin? riyor. Maden Ted.kik ve Araştırma Ens- kım.ından bu pavyon fuarın en mühime-
tılar, Berberiler, Mehmet-Ettavilln bir - İçerim ya bey, ama büyük bir fişe! titüsünün üzerinde durduğu büyük işle- serlerinden biridir. 
dediğini iki etmezlerdi. İşte, onu elde et- Mehmet-Ettavil son şişeyi de tamam- ri ve çıkması muhtemel neticeleri ziyaret- Yeniden yirmi bef bin lira sarfile mo-
meğe muvaffak olduk. Artık Mehmet • ladıktan sonra: çilerine dolgun vadlerle anlatıyor. dernize edilen İzmir vilayeti pavyonu, 
Ettavil ile ilerliyen dostluğumuzun yar- - Kederli gibi duruyorsun ya bey, Etibank pavyonunun biraz ilersinde Türkiye turizm hareketleri arasıMa İz • 
dımı ile İskend'eriyede bulunan bütün dedi. Türkiye ziraat ürünleri müzesi yüksel- mirin işgal edeceği mevkii çok i\izel ay-
Berberilerin hürmet ve muhabbetini ka- Ona vaziyeti anfattım. Hiç ses çıkar- miştir. Bu müze, vaktin darlığından do- dınlatıyor. İzmir pavyonuna giren bir 
zanrnıştık. rnadan dinledi. Konyakla suratı kıpkır- layı teşhir bakımından yetiştirilememiş- ziyaretçi, burada teşhir edilen fotoğraf -

Nihayet harb patladı. Almanlar, ceb- mızı olmuş, gözleri, bir manda gözü ka- tir. Ancak kış mevsiminde ikmal edile _ }ara, yapılan turizm propagandasına o 
helerde harekete geçtiler. dar büyümüştü. Birdenbire ayağa kalktı: cektir. Ziraat pavyonu bu sene cam ada- kadar kapılır ki, bilaihtiyar İzmirin tu -

O zaman Mısırda bulunan Alman ve - Ben gidiyorum ya bey, dedi, sen bu- mm teşhirine tahsis e<İilmi.ştir. Bir san'at ristik köşelerini gezmek w görmek ar-
Avusturya _ Macaristan tebaasının vazi- rada otur, az sonra meydanın halini sey- harikası diye anlatılan cam adam, ufak 2'1USWldan kendisini alamaz. A2. ilerde İz
yeti de çıkmaza girıdi. Muharc}>enin ica- ret! bir ücret mukabilinde gö~n geçirile - mir ticaret odası pavyonunda, Ege iktı
bı olarak - bu iki devletin pasaportunu Mehınet-Ettavilin bu sözüne, ne ya- oektir. Ziraat müzesinin üst katında bir sadi hareketlerinin grafik ve nümuneleri 
taşıyanlar da - yakalandılar; Resettin lan söyliyeyim pek kulak asmadım. cBl- resim sergisi vardır. Ziraat müzesinin gözlerimJzi okşuyor. . 
kampına götürüldüler. zim konyakların batın için, ama da attı .arka kısmında Türkiye sıhhat müzesi, bu- Devlet pavyonları arasından en göz a-

Fakat işin kötülüğü bu kadarla da kal- ha!• dedim. nun yanıbaşıııda da bol elektrik ışıklarile hcı olanları dost Sovyetler Birlill ile E-
mıyordu. Resettin kampındakiler vapu- Fakat yanılmışım. Yarım saat geçti, aydınlanan paraşüt kulu\ ver almı§tır. len pavyonlarıdır. Sovyetler Birliği hü • 
ra bindirilip doğruca Maltaya sürülü- geçmedi; sokak başlarından elleri sopalı 
yorlardı . binlerce adamın meydanı doldurduğunu 

İşler böylece sarpa sannca, kendi akı- gördüm, şaşakaldım. Bu rnüdhiş kafile~ 
betimizi düşünmeğe başladım. cAcaba nin başında, upuzun boyile Mehmet-Et
bize de kamp safası mukadder mi:. d5yc, tavil vardı. Korkunç naralar atıyor, be
kendi kendime soruyordum! Yakayı ele raberindeki binlerce adamı nümayişçile
vermeden burada kalmamızın nasıl rin üzerine müthiş hücumlarla saldırtı
mümkün olabileceğin i araştırıyordum. yordu. 
Vakıa, tesbit edilmiş bir suçumuz yoktu. Meydan karmakarışık olmuştu. NU
Fakat bizim de Almanların girdikleri bir mayiş yarıda kalmış, halle kaçışmağa 
harbde bitaraf kalamıyacağımızı yakın- başlamıştı. Fakat Mehrnet-Ettavil nüma
dan tahmin ettiğim için Resettin kam- yişçilerin yakasını bırakmıyordu. Kaçan
pında yerimiz hazır demekti. ]arı kovalıyor.du. Bu arada, fırsattan isti-

Bir gün, bu düşüncelerle zihin yorar- fade eden bir sürü çapulcular da mağa
ken şehrin meydanlarından birinde nü- zalan yağma etmeğe başlamışlardı. O 
mayiş yapılmağa başlandı. Oturduğum kadar ki şehirde umum.t bir kargaşalık 
kahve, meydanı tamamen görüyordu. başlamıştı. Bu vaziyeti gören: 
Nümayişçiler itilaf devletleri lehine (Devamı 13 Dd1 uyfada) 

r 

Ecnebi ziyaretçilerin fikirleri 
İzmir (Telef onla) - Kapısında do

kuz .dk>st devletin bayrakları dalgalan -
makta olan sekizinci enternasyonal fua~ 
rımız açılıl'ken, ilk intıbaları tesbit için 
buraya gelen ecnebilere müracaat ve 
cSon Posta. adına ricada bulundum. 
İzmire gelen Yunan milli turizm ofisi 

şefi B. Kostas Dimitriyadis intıbalarını· 

şöyle anlatıyor: . 
cSekizinci defa küçük Asyanın parlı - · 

yan yıldızı İzmirdc kurulan enternasyo- 1 

nal fuarı selamlamak, çok zevkli 'bir va-· 
zifeyi yerine getirmektir. Balkan ülke i 
}erinin gözlerini üzerine celbeden İzmir) 
fuarı, iddia ederim ki bizim için güzel bir 
nümuned.ir. İzmir fuarından alacağımız J 
tecrübe dersi bizi Selanik fuarında daha 

' çok muvaffak olmağa sevkedecektir.> 
Yeni Türkiyeyi görmek, tanımak ve 

tekamül safhalarını, inkılablarını anla . , 
.ma.k için İzmir fuarında iki üç gün bu -
lunmak kafidlir. Ben üç sene evvel de f z
mirde idim. İtiraf ederim ki o zaman fua& 
nnızı beğenmemiştim. Üç senede fuarı& 
nızın geçirdiği tekamülü ölçmek bile 

1 

müşküldür. Bütün Elen milletini, çok' 
sevdikleri İzmir şehrinde sekizinci fuan 
görıneğe vasıtanızla davet eder, gazete .... 
nize selamlarımı bildiririm.• 
Holandalı gazeteci Herr Playtz intıba· 

!arını şöyle anlatmıştır: 

c- Son hazırlıkları sırasında gördü -
ğüm ve ziyaret ımüsaadesinden istifade 
ettiğim bu fuar, genç Türkiye cumhuri
yetinin cidrllen muvaffak olmuş bir ese ~ 
ridir. Türk mi.marisinin parlak imtihan 
neticesi kayda şayandır. Bu sene açılan 
fuarların hepsinde bulundum. Muhakkali. 
ki 937 Faris fuarı kadar geniş bir eser 
İzmirde yoktur. Fakat küçüklüğüne raj
men Paris fuar,ından eksik olmıyan hu~ 
susiyetleri, orijinallikler1 mevcuddur. 
Ben bu fuarı, 938 de Avrupada açılan ve 
açılacak fuarlarla mukayese edebilirim. 
Teşhir hakkında bir §CY söyliyeme:ın. 

(Devamı 11 incl aayfada) 
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İzmir 1938 

har bele diye ~azinosu 

ı,iinıerbank vo it BankaSI pa.vyonran 

Eti.bank pa:vyonu 

onan ~noıalan 

SON POSTA 

Fuarından 

Fuaroa ellence: es kflilik 11 metre 
~e dömııe dolab 
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Sayfa 9 

intıbalar 

Alman p&'f70llU lıı.p. halinde 

l"Ulsttn pavyona 



Tilkinin kurnazlığı 
Beşik içinde tarlaya 

götürülen çocuklar 
Bir köyün yakınındaki korulukta ih

tiyar bir kurdla kurnaz bir tilki kom
şuluk ediyorlardı. 

Görünüroe bu iki hayvan çok iyi iki 
dost gibi gaçinirlerd:i ama, ikisi de bir
birine diş biliyorlardı. Kurd nasıl etsem 
de şu tilkiyi mideme indirsem diye, til
ki de nasıl etsem de şu kurdu ortadan 
kaldırıp selamete ersem diye düşünür
lerdi. 

Yaza doğru havalar pek sıcak gitme
ğe başlamıştı. Bu sıcaklarda kurd da, 
tilki de kannlannı doyurmak için av 
peşinde koşamaz olmuşlardı. Karınla

rını, yorulmadan kolay doyurmanın ça
resine bakıyorlardı. 

Hele zavallı kurd pek zayıflamıştı. 
Bir gün tilki köyün içini dolaşmış, 

karın doyuracak hiçbir şey bulamamış
İsviçre köylerinde tarlalarda kadınlar, tı. Açlıktan başı dönüp gözleri karar

trkeklerle birlikte çalışırlar. Çocuklu kn- ınıya başlayınca yolun kenarına sırtüs
dınlar da çocuklannı beşikleri içinde tar- tü uzanıvermişti. 
lalara götürürler. Beşik ne kadar küçük O sırada oradan bir köylü geçiyor -
olursa olsun bir kişinin onu elinde taşı- du. Bu köylü her hafta nefis peynirleri-

.. tü" F k t ı . li k .. 1 .. kadan nl bir sepete koyar, kasabaya, pazarda 
ınası guç r. a a svıçre oyu - t -t·• -nı-sa mıya go uru u. 
lar bunun da çaresini bulmuşlardır. Be-

~ikleri başlarında taşırlar. .............................................................. 
L Yeni bilmecemiz :J 

~· 

Kedi köpekten korkmuş, köpeği bulun, 
re. ;mi kesip bize gönderin, bir kişiye bir 
İş Bankası kumbarası, yüz kişiye de ay
rı t) rı çok güzel hediyeler vereceğiz. 

Bu adamın peynirlerinin çok lezzetli 
olduğu söylenirdi. Tilki uzaktan adamı 
görünce burnunu kıpırdatıp peynir ko
kusu almıya çalıştı. O mis gibi koku 
bumuna çarpınca içine büsbütün açlık 
çöktü. . 

Sonra birdenbire ölü gfui yere uzan
dı, bekledi. 

Köylü yaklaşıp da yerde ölü yatan 
tilkiyi görünce pek sevindi: 

- Oh ne ala hiç zahrn€tsiz bir tilki 
derisine sahih olacağım, dedi. 

Ve tilkiyi tutunca sepete attı. Sepe· 
te, peynirlerin yanına girince ölü tak
lidi yapan tilki diriliverdi. Zeki gözle· 
ri pırıl pırıl parlarken peynirleri afi
yetle yedi, bitirdi. Sonra sivri burnu 
ile sepetin kapağını iterek açtı, dışarı 
fırladı. Yıldırım gıöl koşarak soluğu 
koruda a1d.L 

Sepete koyduğu tilkiyi ölü sanan 
köylü de hiçbir şeyin farkına varma
mış, yoluna devam ediyordu. Pazara 
gidip sepeti açtı. Bir de ne görsün, til
kinin ve peynirlerin yerinde yeller e· 

madığı için evine dönmek üzere yola 
koyuldu. 

Kurnaz tilki karnı doyunca hoplıya-
rak, zıplıyarak koruya girerken kur
da rastgeldi. Tilkinin bu neş'eli halini 
gören kurd bir fevkalldelik olduğunu 
anlamıştı; 

- Ne o, tilki kardeş, seni pek keyifli 
görüyorum. 

- Ne demezsin kurd kardeş, kendi
me mükemmel bir peynir ziyafeti çek
tim. Hem bu bana pek bedavadan gel
di... Kurd uzun bir. 

- Yaaa!. çekti 
Sonra birden tilkinin üzerine atıla

rak: 
- O halde ben de kendime seninle 

bir güzel ziyafet çekerim. .. dedi. 
Başına gelecek felaketi gören tilki, 

yalvaran bir sesle söze başladı: 

siyor. Öfkesinden ne yapacağını bile
rniyen köylü kasabada yapacak iş kal-

- Dur, kurd kardeş, acele etme, ben 
sana peynirleri nasıl yediğimi anlata
caktım.. sen de benim gibi yapıp kar
nını doyurursun. Beni yemekle ne ka
zanacaksın? Ben o kadar sıskayıın ki 
karnın doymaz bile. 

Bu sözler üzerine kurd tilkiyi bırak
tı: 

- Haydi, söyle öyle ise. 
Tilki nasıl yolun kenarında ölü tak

lidi yaparak yattığını, sepete girişini, 
kaçışını, hepsini anlattı. Sivri burnuyla 
Herdeki bir ağaç altını göstererek: 

- İşte, tam orada, sırtüstü yat. Ab
dal köylü seni görünce ölü sanarak se

,, , ,. petine koyacaktır, sen de sepetteki pey
nirleri yer, hiç belli etmeden sıvışırsın. 

Kurd, tilkinin işaret ettiği yere gi
derken tilki de bıyıklarını yalıyarak 
kurnaz kurnaz gülümsedi, bir çalılığın 
arkasına saklandı. Gözetlemiye başla-
dı. 

Biraz sonra yolun ucunda köylü, ko
hmda boş sepetile gözüktü. Ağacın ya
nına yaklaşınca yerde ölü gibi sırtüstü 
yatan kurdu gördü. Öfkesinden tir tir 
titriyerek elindeki kalın sopayı kaldı
rınca kurdun üstüne yürüdü: 

- Sen de tilki gibi yapmak istiyor
sun, değil mi? Yağma yok, tilkinin ye
rine cezayı sen çekeceksin... dedi ve 
kurdu, başına vura vura öldürdü. >., ...... ._ .................... "I ________ _. 

** 
Çocuk hırsızı nasll yakalanmıştı ? 

· ~ men1calı meşhur zengin Bay Cunak 
bir gün bir mektub almıştı. Bu mektub 
haydudlardan geliyordu. Eğer o gün 
aT;:şama kadar tayin ettikleri yere yüz 
bin lira götürüp bırakmıyacak olursa 
çocuğunu çalacaklanm ~azıy01"lardı.. 

Bay Cunak karakola uğradı. Komi
s rlc konU§tu. Komiser bütün tertibatı 
alacağını vadetti. Fakat bu haydudla
rın çok yaman olduklannı v~ 1ıer §eye 
'rağmen gene çocuğu çalabileceklerini 
de ilave etti. 

~ -

Bay Cunak lmdeabiTe çok üzüldü. 
Ne yapmalıydı? Yüz bin lirayı götürüp 
bıraksa panıya yazıktı. Götürmiyecek 
olursa çocuğunu kaçıracaklardı. işte bu 
daha fena idi. Ne yapacağını şaşırmıştı. 
Meseleyi karısına açtı. 

Eve dönünce komiserle konuştu.kla
nnı kansına anlattı. Cüce de bunları. 
duymuştu. 

- Bu işi ben hallederim! 
Dedi, ve nanı halledeceğini anlattı. 

.Ba31 Cunakla Bayan Cunak cücenin bu 
iti becereceğine kanaat getirmişlerdi. 

Kansı düşiindü: 
- Ben bir çare buldum Cunak, dedi, 

hemen poliae gidersin, mektubu göste
rirsin, onlar gelirler, mmizin etrafın
da dolqwlar, çocuğumuzu çalmak için 
gelen haycfudlan yakalarlm. 

Bay Cunak karakola gitmek üzere 
e!1inden çıktı. 

O gece, çocuk annesile babasının ya
nında yattı. Çocuğun be§iğine de cü
ceyi yatırdılaT. Gece yarın pencereden 
bir haydud girdi ve çocuğu alıyorum 
diyerek cüceyi aldı w onu Jcucağında 
otomobiline götürdü. 

Yolda birçok çocuğun kendilerinden 
ufak bir çocuğun etrafına toplanmq 
. olduklannı, ufak çocuğu dövüp hırpa -
ladıklannı gördü.. Ufak çoC1'ğa acıdı. 

O tarafa yürüdü. Çocuklar onu görün
ce duraladılar. Uf ak çocuk zannettijji, 
bir cüceydi. 

Haydud otomobili sür'atle sürüyor
du. Bir y~l dönemecinde yava§1adı. i
şaret veren polis orada idi. Cüce ba
ğırdı: 

- Bay polis çocuk kaçınyorlar, oto
mobili du.rdut. 

Polis otomobili durdurds. 

Zıp zıp toplama oyunu 
Bu oyun çok eğlenceli, ve vücud için 

çok faydalıdır. ()yunun nasıl oynanaca
ğını tarif edelim: 

Oyunu oynıyacaklar açık havada top
rak bir yerde toplanırlar. Kaç kişi varsa 
onların sayısı kadar yere, en aşağı yarım 
metre ara ile yirmi metreden kısa olına
mak üzere birbirine müsavi ve müvazJ 
çizgiler çizilir, bu çizgilerin üzerine mu
ayyen fasılalarla her çizgide ayni mik
dar olmak üzere zıpzıplar konulur. 

Oyunculardan her biri bir çizginin ba
§Ulda durur ve hepsinin ayağı dibinde 
birer kutu bulunur. Bir hakemin işareti 
le hepsi birden çizgi boyunca ilerlerler. 
Yapacakları şey, zıpzıplan sıra ile evvel& 
birinciden başlıyarak almak, geri dönüp 
kutuya bırakmak ve sonra tekrar çizgi 
boyunca gidip ikinci zıpzıpı almak onu 
da birinci zıpzıp gibi geri dönüp kutuya 
bıraktıktan sonra gene ayni tarzda üçün
cü, dördüncü, sonuncuya kadar zıpzıplan 
teker teker toplayıp kutuya koymaktır. 

Oyuna girenlerden hangisi zıpzıpları 

çabuk toplar, kutuya doldurursa oyunu 
o kazanmış olur. Arkadaşlarınızla bu o
yunu bir kere tecrübe ediniz. Bakın ne 
kadar hoşunuza gidecektir . 
·················································-········· 

Ne yaptı? -

Muallim - Fatih tahta çıkar çıkmaa: 
ne yaptı? 

Talebe - Tahtın üzerine oturdu! 

1 

Bay Cunak cüceyi yanına aldı. Cüce 
çok korkmU§tu. Onu biraz ilerideki bır 
kahveye götürdü. Şerbet içirdi. Cüce 
kendinden bahıeffi. 

Sokakta rahat gezemiyordu. Çocuk.
Zar kendisini hırpalıyorlardı.. 

Bay Cunak: 
.- Benimle gel/ dedi. 

Bay Cunakla kansı çok memnundu
lar, haydud yakalanmış, çocuklan kur
tulmuş, Y.üz bin liralan da boş yere 
gitmemi§ti. Cüceyi bir daha yanlann
dan ayırmadılar ve ona çok iyi baktı
lar . 



• . ·· d rdiği ııapka modeli ~ T ·rk bayanl a.n ıçın gon e ~ 
Loretta Youn.!I un ıı . 'Ik Sinema hakkındaki fikirlerinizi öğ-

y gun çehresı ı -n oretta oun - - - zü a- rcnmek isterdim? 
(6 baktığınız anda go~nu _ Bugün Hollywoodda..bir sinema yıl-

lan iki büyük ve ku~~:li h~susıyete ma: dızı olmak ve bu mevkii muhafaza etmek 
Jiktir· Biri içinde kuçük bır cennet ya çok güç bir işclir. Sanırım ki Saralı Bern
§atan. iri mavi gözl~eri, diğeri de kalın, hard bile sağ olup buraya gelse, artistlik 
büyük ve manalı agzı... etmeği çok zor bulurdu. Çükkü sinema 

Üç güzel, caz.ib ve ~e.nç -~ız kar_de§ten yıldızı olmak yalnız yüz, endam güzelli
birincisi Polly Ann, ıkıncısı Bettı Jan.~ ğine ve san'at kabiliyetine malik olmak
ve en genci de Lorettn ~o~ngdur. Üç.u la mümkün değildtir. B u işde nazarı dik
de artisttir fakat yalnız hırı meşhur bır kate alınacak pek çok mühim noktalar 

t' t bir' yıldız olmuştur. Lorettn vardır ve bunları ihmal° etmek tclılike-
yar ıs' Digverleri aleladelikten kurtula- lidir. Meselft en mühim nokta münasıb 

oung... B 
hın:lıır. olmıyan oyunlarda rol almamaktır. u, 

mamış yu" zlü genç yıldız daha ço- insanı en yüksek mertebeden bir anda 
Bu •masum - fik h 

. babasız kalmış. Fakat muş_ alıp yere vurur. Hollywood bu ataya 
cuk. ~ke~ kl' nnesinin ihtimamı ile ~.u- düşenlerin nasıl bir Akıbete yuvarlan-
ve ıyı yure ı a b" gor- k ·· ·· ı-.. .. . . ef irilrniş, iyi ter ıye dıklarını ço gormuş ur. 
yu_muş, .~yı Y ~ k'"ltüre sahib olmuş, Giyinmek, tuvalete ehemmiyet ver-
tnuc Yuksek bır u "ksek kit ak 

ı..· k.bar nazik, yu mek mikrofona ne va Y ın veya u-
prensesl.er kada~ad~n o'ıarak yetişmiştir. zak bulunulması Uzım geldiğini bilmek, 
ruhlu bır genç . kalclığımız za- hangı· zaviyelerden kamaraya balonak, 

K d. ·ı karşı karşı) a fl d 
. en ısı e . , elektrik ziyalarının hangi tara arın a 
ınan dedim ki: . bilir ne kıymetli bulunmak lazım geldiğini bilmek te bir 

- Hayatınızın kım ld 'çin mühim noktalardan bir kaçı 
hatıralan vardır? d . kadar ma- yı ı1z 

1 

D - el bir enız sayı ır. 
urgun ve ~z . . encereden dl- Sonra rejisörle artist arasında da mut-

nalı gözlerini bır nn ı~ın .~ . inip kalk- 1 k bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. FHva
§arıya çevirdi. Sonra kırp~. er~aşladı: : b gün sti.i:dıyolarda birçok teknisyen
tı, ve çok tatlı bir sesle so~e el hatırası, 1~ v:rdır. Bunların yardıınile bir artist 

_ Çocukluğumun en guz t1 dır. He- çalışabilir. Fakat bu adeta az gazla uzun 

benim için bir rüya. k.ada~~~zin kar- tayyare seyahatlerine ~~ırn:ığa ben~e~·· 
nüz dokuz yaşımtl'a ıdım. ·sminde Sonra arasıra roller uzerınde değışık
ŞJsında benim yaşımda George ~ sever- Ii'klere de ihtiyaç vardır. Çünkü halk da
bir çocuk vardı. Onu o kadar ço biraz . a ayni şeyi görmekten bıkar. Ben son 
dun' kı' Onunla oynamak, on~n uı1 ım. dı'g-ı·m cThree Blind Mice> isminde-... "zlerıne uz çevır . .. 
kalınca sesini dinlemek, go d bil- k" fı'Imde ilk defa olarak komedı rolu al-

.. Iar ka ar 1 Fak t b 1'" uzun bakmak bana dunya . hiç g-a mecbur olmuştum. a u ro u 
k t o benı ma aldığı . . 

Edirne Kahraman 
Orduya kavuştu 
(Bastarafı 1 inci aayfada) 

şa bayraklar, yeşilliklerle süslenmiş, tak-

Başvekil bugün 1938 
lzmir Fuarını açıyor 

lar kurulmuştur. Orduyu görmek için ge- '(Bastarafı ı inci snyfada) dir etmiştir. 
lenler şehrin bütün otellerini doldur - haı-aretıe selamlamıştır. İktısad Vekili de bugün fuarı gezmıştir. 
muşlardır. Yer kalınıyan otellerin salon- Bu sırada vapurun üı.erinde tayyare - İzmir çok kalabahklanmıştır, baş • 
!arına ilave yataklar k.urulnıuştur. !erimiz uçuşuyorlardı. lıca caddelerde, sokaklarda bmıu kolay. 

Ordu girerken Ba§Vekil vapurdan inince Atatürk ko - ca müşahede mümkün oluyor .. Otcllerde 
Ecli.rne 20 (Sureti mahsusa<la giden ar- nağına tnisafir olmuş, burada vali ve be- alınan tertibat sayesinde misafirler yer• 

kadaşı.mızdan) - Bugün kahraman ordu- ladliye reisile hasbıhalde bulunmuştur. leştirilmiştir. 
muz sabahleyin ~kizde halkın hiç bir öl- Celal Bayar fuarın hazırlıkları etrafında Afyon, band!ırma tarafından mütem:ı· 
çil ve tarifin kalıplanna sığınıyacak ka- iz~at a~ş, il~ mahsulü hakkmdn diyen ilave trenleri geliyor. Halk vagon
dar emsalsiz ve coşkun tezahüratı ara - verıl~n ızahatı dinlemiştir. ların üzerinde seyahat etmektedir. De -
smda F.dirneye girdi. Daha sabahleyin Wİstı~sal . maddelerindeki rekolte fazln- nizli istikametinden gelen trenler c· · 
gün ağanna.d!:ın, yedisinden yetmişine ka lı~~ u~: ~evakkuf eden Başvekil, mahşer gibidir. 
dar bütün F.dirneliler geceden yollara ~ustahsilin ~~m mahsulünü vaktinde Fuar yann (bugün) B şvekilin mühb ı 
dökülınüşlerdi. pıy:ıs.aya y~tıştırmek hususundaki gay - pir nutkile açılacaktır. 

Saat tam sekizde hudud alayı jandar- retim takdirle anmıştır. Bereketli bir İzmir 19 (Hususi muhabirimizden) -
ma, polis ve okullarla diğer teŞekküUer mah.sul yılına girdiğimiz haberi mcm - İzmire gelen ziyaretçiler fuar komite • 
ve bütün Edime balkı Üçşerefeli cami nunıyet uyandırmıştır. since gösterilen otellere ve pansiyonlara, 
yanında ve lotaatın geçeceği güzergfıh - Başvekil öğleden sonra Bayraklı va - hususi memurlar tarafından yerleştiril
tn yer almıştı. Her taraf mahşeri bir ka- puruna binerek limanda g€zinti yapmış, mektcdir. 
labalık a

0

rzediyordu. İnciraltına doğru giderek turistler için 
Şehir sokakları gözleri çekecek kadaı 

Saat yedi buçukta kıtaat, şehir d1şında meydana getirilecek tesisatla alakadar ıkalabalıktır. Gazino ve lokantalar bele-
umumi müfettiş General Kazım Dirik, olmuş, yeni liman yerini gözden geçı·r - d' • 

ıye memurlarının daimi nezareti altın
başınüşavir, Edirne valisi Niyazi, bele - mi§tir. dadır. İzmirin ziyaretçilerinden bir ku -
diye reisi Şerif, Edime saylnvlan, viJR - Celal Bayar vapurdan Karşıyakada ine ruş fazla alnuya teşebbüs edenler elli ıı. 
yet erkanı ve teşekküller mümessilleri rek Hnlkevindeki çayda bulunmuş, nk - rn para cezası ödiyeceklerdir. Dün ak _ 
tarafından hararetle karşılandı. Askere şam Kızılçulluya giderek köy enstitü - şam ilti lokanta sahibi, fazla ücret almıya 
ayran ve şerbet ikram edildi .. Bir muddet sünü gezmiş, bilhassa kız eğitmenler kur- teşebbüs ettiklerin.dlcn ellişer lirn para 
dinlenen aslrer dinç bir yürüyüşle ve çok sunda 'köylü loi!arın çalışmalarını tak- cezası vermişlerdir. 
muntazam bir surette şehre girdi. • • 

Edime :~:;::;;,ı: ":":.dar heye- 1938 ızmır Fuarı Gayrimübadil işlerinin 
(Baştarafı 8 inci sayfada) t f · • b ı 

can görmemiş, bu derece yerinden oyna- as ıyesıne aş anıyor marn.ıştır. Göz yaşlarını tutamıyanlar pek Çünkü tamamen hazırlanmış değildir. 
Fuar açılınca daha salim bir fikir edline- (B f çoktu, her taraftan: c Yaşa Atatürk, ya- aş tara ı 3 üncü sayfada) 
oeğim ve fikirlerimi daha g"nis ölçüde M dd l5 şa kahraman ordu> sesleri yükseliyordu. ~-.. n e - 3523 numaralı kanunun bl -
bildirece;ı;;m. Bu eser önünde sempatimi rtncl maddesi muclblnce 1stfhk k b ki 1 rt Askerlerimiz bir çiçek yağmuru altında 6 ' n n ye e -
bildirirken, ekselans belediye reisinizi se- ne ve 1stihkakm hiç alınmamış olması ha -

bitmez, tükenmez alkışlar arasında Ay - lfunln.m.ıya müsaraat eylerim.> llnde nslına mukabil istihkıı.k aahlblertne ve-
şekadın, Abacılarbaşı yolunu takiben Üç- rllecek yüzde ıo ıarın temellük edenlere ıe -Filistin pavyonu umumt direktörü B. 
şcrefeli camie doğru ilerled'i. Buradaki rek bakiyeye ve gcrk aslına mukabil ödene-

Kulzas ta cnnları söylüyor: t yfi d 5 tribünde tüm kumandanı, Kazim Dirik, ıt- ce z e nisbetınde verllecek hazine tah-
askerl ve mülk1 erkfin bulunuyordu. As- c- Türkiyenin güzellik ve yenilikle - vlllerl aşağıdaki esnslan dnlrooinde verlllr. 

rini tebarüz ettirmesi bakımından da bey A - Alınmış ve alınacak istlhknk mazba... 
kcr göğüs kabartan bir yürüyüşle tribün nelmilel bir mü~ssese olması bakımından talan mukabilinde tnhvilat nlmnk üzere ta.. 
önünden geçti ve Sarayiçerisindeki kış- nunun neşri tarihinden itibaren bir sene ı -

da fuarınızı beğendim. Çok itinn göste -laya giderek istirahate çekildi. çlnde tasfiye büroınınıı veya mahallln en 
O d - ·ı · t a1ı- t t rilmiş, çok çal~ştır.> büyük mnl memurunıı sahibin 1s1m ve soy-

r uya gosterı en sevgı ez ura 1 a- adı lle sarih adresin! muhtevi arzuhnlle mll-
rifin haricindedir. lzmir Fuarı 938 yılında ilk rncaat olunur. Mahalll m:ı.ı mcmurlan bu 

Askere ziyafet müracaatlara mukabil arzuhal sahlblerlne 
guzel neticeyi almış bulunuyor tasdikll müracaat vesikası verir ve arzuhal 

Askere bugün öğleyin Nümune fidan- ne mazbataları ve müstenldatını k,ıymetıı O• 

lığında bir ziyafet verilecek, Trakya gü- (Pastarafı l inci saııfad.ll) lnrnk 15 gün lçlnde tasfiye bürosunıı gan -
veci, Tunca yoğurdu, Meriç pilAvı ve bulunuyordu. Büyük Şefin yü·ksek işa - derJrler. Gayrlmübadlllerfn bu §eldlde mti • 
karpuz ikram edilecektir. retleri ve daima bizleri nurlandıran, en racıı.aUan lüzumu Ankara, İstanbul, İzmiıde 

Ak b' f ı yapı emin ve doğru yolu gösteren işaretlerlle gazetelerle llfin edilmekle beraber bllQmum 
şanı muazzam ır ener a ayı - son tekamülünü bulmıya ralıcıan İzntir defterdar ve mııl müdürlüklerince belediye -

Jacaktır. Halk derin bir heyecan içinde, ~ :.' 1 if tll nA- tiril lr 
fu ı 938 yılında ilk ·· zel netice i al - er mnr e c ıuı et ccekt · oııcbunun şehre girişini tes'id ediyor. ar' gu Y B - İstthknk sahfbleri veyn mazbata a , 

Nusret Safa. Coşkun llll§ bulunmaktadır. tın alanlar kayıdlarda. görünen mlkdard&n 
Sekizinci İzmir fuan fmtlr şehrinde, bqkac:ı temlik edilen mlkdar olup olmadı .. - ----------- İzmirlilerin sevgisi arasında kurulduğu ğını, mlkdarını ve temlik muıımcleslnln ban-

f uara 2,439 TUrk ve ecnebi ıçın böyle ınahaıu bir manşet taşıyor. gı not{!rde yapııacnğını ve hllıı.tmın stıbutu 
f. · ı· k il" Hakik tt Tü' ki · b" ·cl.k be ım· halinde ceza1 mes'ullyetl kabul ettiğin! ve mma iŞ ıra e 1 a e r yenın ırı yne ı- tnhakku'k eden mlkdnr üzerinden hazine talı 

(BCI1 tarafı 1 inci sayfada) Jel fuarı, bütün Türkiyelilerin enerji, ruh vlllnı nereden "aımat ıstedl~lnl mübcyytn ol-
ve zevkile ve çok çalışmalarile kuruldu- ma.k üzere arzuhaline iblr de beyanname bal 

e~cr İnhisarlar vekfileti, Ziraat veka ğu iç.in hepimizin ayni derecede mnlımız- lıyncaktır. 
Jeti, Sümcrbank, Etibank, Denizbank, ... d b . Madde 16 - Beyannamelerde tahTWn 
Devletdemiryolları, İzmir vilayeti, Ma - dır: Eğer ~ ~se~ ':tün e bir ~r .hı~ - alınacağı mahal tayin edllmlş olduğu b&lde 
nisa vilaveti, İzmir Ticaret Odası, Tür- sesı ayırma ıca erse, unu epımı - sonradan bir mazeret dolayıslle dlifer bir ma-

" zin ayni derecede paylaşmamız müm - halden D.lınmasına lüzum görüldüğü takdlr-
kiye Ticaret ve Sanayi Odaları, Evkaf kündür. Onu daha çok sevmek ve kıs - de 14! üncü maddedeki şerait dahlllnde nakli 
Umum Müdürlüğüdür. Daimi pavyon kanarak benimsem€kle, İzmir fuarını son caizcllr. 
yaptıran hususi müm>eseler ve sanayi tokamül mertebesine çıkarmış olacağız. 
müesseselerinin sayısı 19 dur. 

Güzel İzmir şehri bol gün~ni satarak 
Sümerban'k pavıyonunda on fabrika- turizm sahasında müstesna mevkiini mu

nın imal efüği maddeler teşhir edil -
mektedir. İş Bankası pavyonunda 7 mü 
essese ıt:eşhir yapmaktadır. Türkiye Ti
caret Odaları pavyonunda 34 ticaret o
dası temsil ve emtialarını teşhir et -
mektedir. Bu pavyonda 435 firmanın 

Yeni cUrmUmeşhud kanunu ağır 
cezalık suçları azalttf 

teşhirleri gözleri okşamaktadır. 
Sekizinci İzmir fuannda temsil ve 

teşhir yapan Türk ve ecnebi Iirmala -
rının sayısı 2439 dur. 

hafaza etmek emelindedir. Fuar vesilesi, (BC1$ tarafı 1 inci sa.yf ada) 
bu sahadaki çalışmalarımızı kolaylaştı - Cürmü meşhud kanununun ilk gün 
rnn bir amildir. lerinde mahkemelere günde 15 ile 30 

Yilk bir zevk verirdi. Fa a y- .. me çok iyice tedkik ettikten sonra m ıçın 
sevmezdi. Haşin ve hırçındı. u: oynu- herkesin beğeneceği bir şekilde temsil Lon Chaney bana saatlerce, üşenmeden, 
az bakardı. Bir gün gene b~ra l:rından etmek mümkün olmuş!u. . san'at dersleri verir, kusurlanmı tashih 
Yorduk B"rdcnbire kuvvetlı kol . m ki yakın gunlerde çevırece-

. On beşinci cumhuriyet yılımızda Tür- arasında iş gelirken, şimdi bu mi'kdar 
kıyenin her bakımdan bir vitrini olarak 'dörtte bir nisbetinde azalmıştır. Ağır · 
hazırladığımız fuar, hükfı.metimizin son- cezalık suçlarda da, ayni müsbet neti· 
suz miiz:iheretlerile, rnuhakıkak ki Ak - ce, göze çarpmaktadır. Son bir ay zar
denizin en güzel, modern müessesesidir. fında yeni cürmü meşhud kanununa gö 
Onu, açıldıktan sonra beraberce gezerek re İstanbul ağırcezas.ına intikal eden 
notlarımızı birbirimiııdcn gizlemeden ve- ışlerden -biri müstesna- diğerleri bir -
rccek, noksanlarımızı büyük bir ehem _ kaç gün zarfında neticelendirilmiştir. 
miyetle tesbite çalışacağız. Bu vaziyet, bilh'assa istintak daireleri· 

nin işlerini hafifletmiştir. . ı b i sevı- Sınırı . ö. ederdi. Bu filmi çevirdikten sonra büyük 
tutarak sarstım: cGeorge~ sen en sakin ~im yeni bir filmde cİmp~at~~e . JC- Qir muvaffakiyet kazandım. Hatta Mary OskUdarda kuyu içinde genç ve 
Yor musun?> dedim. O lakayıd ve ma g · •i temsil edeceğim. Bu fılmın ısını de Pickford bu muvaffakiyetimden dolayı 
bir sesıe: esen çok tuhaf b.ir 1kız;:cıt v~ :;ü~·eyş kanalına t~paratori~ .öJe - şerefime mükellef bir ziyafet vermişti. güzel bir l<admm cesedi bulundu 
ben gene seni biraz sevenm·1> ak ya- ni> dir. Ağır ve zor bır mevzuu ihtıva e- Mary Pickford o zamanlar sinema yıl- (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
sonra birdenbire yerinden fır ıyar ı i d' b 

lb" den vuru - diyor. dwn· dızlarının en büyüğü, en parlağı ve en nsan cese ı ulunduğunıu görmüşler 
nnndan kaçtı. Ben ise, ka ın ·şan eve Loretta Young susunca 

5

1
°r k .

1
·h şöhretlisi idi. Tasavvur edıin, böyle bir ve lkoşa koşa Sultantepe karakoluna 

tnuş bır' kuş gı"bi zavallı ve pen t · · ema yıldızı 0 ma ı amını h 'd k k' h b 1 
ttım ve sa:ı - - Sıze sın d'? yıldızın iltifatına maz ar olmak ne bil- gı ere va ayı a er vermiş erdir. Bi 

geıdun. , kendınu· · "7atagunw a a · ·ıldızlar ver 1 • l h t 1 d·.ı- h ra son ·ır · · d ·ı d 
o1 bangı y M p k yu··k şeydir. Bun arı a ıra !Aça, aya- z ra ı aıyenın yar ımı e ccse 

lerce ağladım. h' b ta Mae Murray ve ary ıc - ·· 1 ·· k da n.- lm t ı - En nş M b ~ tımın en gu" zel ruya annı gormüş kadar uyu n çııwrı ış ır. 
İ · ·ık aşkıffilll - 1. Bilhassa Mae urray enı ar-
şte bu hadise benım 1 hakkın- ford ge ırğ. tecvik etmiş ve Mary Pick- büyük bir zevk duyarım. Cesedi bulunan kadının bir kazaya 

k~yesidir ve bununla erkekler tist olma a :.-·- . . Loretta Young ile bundan sonra Jıusuı mı, yoksa bir cinayete mi kurban git-
daki ilk fikrimi aI.mış buıunınaktayıı_n._. for da buna yardım etmıştir. . si bir mübahaseye giriştik, Türk kadın- tiği henüz anlaşılamamı~r. Cesed ma 

od d r ve evlidu.> _Erkek artistler arasında aynı yardı-
George bugün Şikag a. ı h t nyı ta- larını sordu, anlattım. Bilhassa giyinişlc- halle halkına gösterilerek tanıyıp ta -
Lo ·· 1 bır a ır. olmadı mı? aft - · d tığım t dkl lm b 1 rd b" retta Young, guze _ . ı· kır- mı y::ıpan rindeki zar e uzerın e yap as- nıma ı an soru uş una an ır 
ı lil gozlerın - şu··bhesiz oldu. Bu arada Lon Cha- . k alıı.'-ad k d d' d v E . 2e emiş insanların ha ı e . . hatıra . . ok b"yük virler kendisinı ço W'i. ar etU. Bir- a ın cese ı tanı ıgını, isminin mıne 

Pıştırdı, önüne baktı. Bellı kı, bu ktadır. neyi sayabilirim. Kendıs~e ~~ı 0u 1 denbire yerinden kalkarak albümünü olduğunu söylem~, fakat .ikametgahı -
b ind Ya"~ma ·· t ve muhabbetım van..u. ya - b b' si t b"lmediw. · d ·ı~ tm' t' V k' Ugün bile onun kalb e -r:·- d mla bir burme . v·l b- "k b" . _ karıştırdı ve ana ır re m uza tı: nı ı gını c ı ave c ış ır. a a-

Birkaç sene evvel sevdiği bır ad: bo- nız büyük bir artıst degı L u~ ~: ın ,_ Bunu alınız. Burada başımda gör- ya Üsküdar müddciumumiliği el koy -
EVlendikten sonra kısa bir zaman k· sanclı d:ı... Onun~~ c ardıaug 

0
' kiot~vn düğünüz şapka modelini Türk kadınla- muştur. Tahkikata ebemmiyetle devam 

b kaldırara · f'lmın· de rolum v · va er 1 d-..J: edilm-".,.. dir Şanan Loretta Young aşını di Evet Laugh> ı Fakat rına gönderiyorum.> t'UI. 1.:Aı.e • 
- Hatıraları bırakalım, de . ' ben çok genç ve tecrübesizdim. 

başka? 

Bu hususta, kendisile görüşen b r 
arkadaşımıza, İstanbul müddeiumumi· 
si Hikmet Onat, şunları söylemiştir: 

c- Yeni cürmü meşhıud kanunu · 
nun ağırcezalık suçları azalttığı ~u • 
hakkaktır. Alınan neticeler çok mtls -
bettir. Ağırcezaya intikal eden vak'a -
lann suçluları, ekseriya gününde ce · 
zalandırılıyor. Dün de ağırcezalık b 
hadiseyi mahkemeye sevkettik. Dü ı 
akşam karar verildi. 

)3u hal, memleketin ahlaki vaziye ı 
üzerinde de, tabiatile iyi tesirler yap . 
mıştır. 

Berlin borsası 
Bcrlin 19 {A.A.) - Borsa, yükselme 

hareketine devam etmiş ve şimdiye ka
dar beş puana kadar çıkan bir terfi kay
dedilmiştir. 
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, __ i_nh_isarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Şartname ve projesi .mucibince Eskişehir Başmüdürlük binasında yaptırılacak 

kalorifer tesisatı işi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 2833 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 213 liradır. 

3 - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 13 de Kabataş. 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

• 
jHU .. lllllllllN .. 111111111111 .. Hllb,. lngilizceden çevıren • • Neyyir .~111111 .. ttniffi 
Bayan Kinghornla kızı Laura ufacık 1 Daha bir dişinin ağrıdığını gören olına

bir apartımanın bir katında otururlardt. mıştı. Vakıa dişleri takma idi ama sahici 
Bu apartımanın büyük bir kusuru var.dı: gibi durduğu için, alemin gece gündüz 
İnsan şöyle yalnız başına çekilip başını dişcilere taşındığı bu devirde onun rahat 
dinliyebileceği bir köşe bulamazdı. Bu rahat yemek yemesi sinire dokunuyordu. 
yüzden ana kız hiç geçinemezlerdi. Daha Laurarun annesinden şikayeti b•ınlar
doğrusu kadıncağızın bir şeycik dediği dan ibaret değildi. Kadıncağızın kahval
yoktu. Kızının üstüne gül gibi titrerdi tı sofrasına bir neş'e ile oturuşu vardı ki 
ama gelgelelim kızı ondan adeta nefret gören o sabah ya biletine piyango vur
efüyordu ve bunu kimseden gizlemeye duğunu, yahud zengin bir koca bulduğu
lüzum duymuyotdu. Çünkü o modern bir nu sanırdı. O bunu şöyle izah ederdi: 
kızdı. Modern kız da açık kalbli olur.~ - Açlıktan değil yavrucuğum. Ha kah
Yakın dostlarına: valtı, ha öbür yemekler.. bence hepsi 

_Ah şu annem ne çekilmez şeydir. Al- bir ... İnsan yaşlandıkça her sabah ölme
lah kimsenin ba~ına vermesin! diye derd den kalkmayı bir nimet sayıyor da ... 
yanar, dnha biraz resmi tanıdıklarına: - A, anne kadınların yaşlanmaktan 

- Ne de olsa annem. Yalnız beni böy- ödü kopar. 
le üzmese ... der dururdu. - Güzel kadınlar çirkinleşmekten kor-

Dinliyenkrin hepsi ona hak verir: karlar. Ben oldum olalı buyum. Neden 
- Sabret Laura! Yakında evlenir kur- yaşlanmaktan korkayım? 

tulursun. Kinghorn yalnız çirkin değildi. Galiba 
Diye onu avuturlardı. budala mı budala idi de .. çünkü bir din-
Laura annesinden niçin hoşlanmıyor- liyeni buldu mu kimsenin itiraf etrrıJye

du? Bunun sebebi bir değil, bir çoktu. ceği şeylerini sayar dökerdi: 
Bir kere Kinghorn pek yapmacıklıydı. - Biz, derdi, altı kardeştik. Üç kız, üç 
;Hoş bu devirde yapmacığı kusur sayan oğlan.. bizim zamanımızda kızların tav
yok ya! diyor ama işin fenası Kinghorn şan kadar kıymeti yoktu. İyi bir adama 
bu hastalığının farkında bile değildi. San- vara bilirsen ne alL. Aksine beni de kim
ki kızı da yapmacıkta ondan geri mi ka- se alacağa benzemiyordu. Babam hep 
lıyordu ki ... Yalnız o modern bir kız ol- anneme: cAman şu kızı biraz süsle. Evde 
duğu için, bütün modern kızlar gibi, ku- kalır.> dendi. Annem de elinden geleni 
suruna arkadaşları gülmesin diye kendi- esirgemezdi ama ne yapsa nafile. Burun 
ne herkesten önce kendi gülerdi. Bunun o burun, ağız o ağız .. > 
için de daima şendi. Çok ta güzeldi, gü- Kinghornun hakikaten burnu da, ağzı 
zel giyinırdi, onu sevmiyen yoktu. da pek hürmetli idi. Zaten neresi güzeldi 

Halbuki annesi dünyada ne kadar aca- ki? .. Sade gözleri, en öfkeli zamanların
ib elbise varsa onları yaptırır, ne kadar da bile insana anne gibi bakan tatlı göz
ıkötü taş varsa onları takar takıştırır, ve leri, bir başkasınınmış gibi bu çirkin yü
ipleri çekilen bir kukla gibi yürür, otu- ze uymazdı. O kadar güzeldi ki!. 
rurdu. Laura annesinin bir şeyinden daha nef-
Kızının sinirine dokunmasının bir se- ret ederdi. Kendini bir an evvel evlen

bebi de şu idi: Kinghorn dünyada her dirmek istemesinden... İçinden o da bu
şeyden .memnundu. Başta kızından, son- nu istemiyor değildi. Hatta niyet etmiş
ra evinden, sonra da kendini daha düğün ti evlenir evlenmez annesinden uzağa çı
haftasında aldatan rahmetli kocasından kacaktı ama gören her delikanlı ona ba
tutun da gördüğü, giydiği, yediği her yılıyor, aşık oluyor da nedense bir türlü 
şeyden, herkesten.. hiçbiri evlenmeye yanaşmıyordu. Zaten 

En berbadı bu kadıncağız hiç bu za- Laura da bu güzellikle öyle her olur ol
maneye uymazdı. Şimdiki insanlarda a- maza cpeki> diyecek değildi. Kendini a
dettir, biraz bir şey yeseler midelerinden, lacak delikanlının güzel, zengin Vı:! kibar 
barsaklarından şikayete başlarlar. Biraz olması şarttı. Yani bir zümrüdüanka isti
soğukta .dursalar hasta düşerler. Halbuki yordu. 
Kinghorn yemek seçmek nedir bilmezdi. Dünya bu! Nihayet Lauraya da istedi-

gı gibi bir talih çıktı. Genç, güzel, adı 

büyük, cebi dolu bir delikanlı! Deli gibi 
de tutulmuştu. Hemen o gün sözleştiler! 
Laura bu haberi annesine gece yatakta 
müjdeledi. Kadıncağızın sabaha kadar 
gözüne uyku girmedi. Ertesi gün de müs
takbel damadile konuşurken kırını kırım 
kırıldı. Kızı elinde olsa hemen o gün an
nesinden ayrılacaktı. Bereket ki nişanlısı 
bile el olduğu halde annesinin kırdığı 

potları hoş görüyordu. Nişan yapıldı. 

Düğün hazırlığına başlandı. Delikanlı 

şimdi eve hergün gelip gidiyordu. Yarın
ki kaynanasile tatlı tatlı konuşuyordu. 

Laura gene eskisi gibi, hattfı belki de da 
ha sık, annesinden şikayetine devam edi
yordu: 

- Ah şu annem.. çekilir şey değil. 
Fakat nişanlısı her defa sözünü kesi

yordu: 
- Nesi var zavallının? ... Biraz hoş gö

rüver sevgilim. Yaşlıların kusuruna ba
kılmaz. 

4 - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilirld'e İnhisarlar U. Mü
dürlüğü Levazım v,e Mübayaat Şubesile Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklileri kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 güvenme pa
ralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. c5181> 
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~SABAH, 6~LE ve AKŞAM 
her yemekten ıonra muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
Laura bir gün de nişanlısına bir müjde Muhammen bedeli 1590 lira olan 3 takım AF A G O 39 tipi gibi aküm111aıö1· 

verir gibi: 
_ Biliyor musun? dedi, ben kararımı (bağaj arabaları için) 29.8.1938 Pazartesi günü saat on buçukta Haydarpapda 

verdim, düğün olur olmaz annem başka gar binası dahilindeki komisyon tarafın dan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
eve taşınacak. Bu işe girmek istiyenlerin 119 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 

- Başka eve mi taşınacak? Bir başına ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo-
ne yapar zavallı. na müracaatları lazımdır. 

- Ne yaparsa yapsın. Bütün gençliği- Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5276) 
mi .onun uğuruna zehir edecek değilim ================================:m 
ya .. 

Bu münakaşalar düğün haftasına ka
dar yüzlerle defa tekrarlandı. Damad 
her seferinde kaynanasını müdafaa edi
yordu. Hatta kız çok ileri giderse bir ba
hane bulup yanından sıvışıyordu. Düğü
ne bir hafta kalmıştı. Bir akşam genç ni
şanlılar gene kuracakları yuvayı konu
şuyorlardı. Anne bir iş için klZlnı çağır
maya mecbur oldu. Laura: 

- Aman şu annem de! İster ki hep 
burnunun dibinde olayını. Dünyada yü
zünden rahatlık göremiyeceği.m diye 

1 

başladı. 
Nişanlısı bıyik altından gülüm.si.ıyor

du. Bu sefer: 

- Yapma Laura, etme Laura! demedi. 
Şimdi sahiden düğüne bir haftamız mı 
var? diye sordu. 

- Öyle ya... Her şey hazır! 
- Öyle ise müsaade ette bir geniş ne-

fes alayım Lauracığım. Çünkü benim de 
annene tahammülüm kalmadı artık. 

- Ne ... Senin anneme tahammülün 
mü kalmadı? Demek annemi istemiyor-
sun. 

- Şekerim, sanki sen istiyor musun 
ki? 

- Elbette isterim. Ben annemsiz olur 
muyum hiç .. 

Birdenbire gözünün önüne annesi, ço .. 
cukluğundaki bütün şefkati ile gelmiştL 

- Sen benim söylediğime ne bakıyor
sun. Annemden hoşlanmayanın bu evde 
işi yok. 

- Demek beni istemiyorsun Laura. 
Anlaşılan sinirlerin bozuk. Bu gece yat 
ta yarın ... 

- Yarını marını yok. Madem ki anne
mi istemiyorsun. Sen de gözüme görün
me. 

Genç, güzel, kibar nişanlı kalktı. Şap-

kasını giydi. Çıktı. Çıkış o çıkış. Bir da
ha da görünmedi O gittikten sonra Laura 
hıçkıra hıçkıra Kinghornun oda.sına git· 
ti. Onun boynuna sarıldı: 

- Anneciğim, benim melek anneciğim. 
Seni istemiyen yok olsun. 

Genç kız, o herkesin göz diktiği nişan· 
lıyı, garib, gülünç yapmacıklı fakat sev
gili anneciğini istemediği için koğduğu
na bir gün bile pişman olmadı. Olmadı 
ama o güzelim annesinden ayrılmıyor cll· 
ye bir daha da ona kimseler talih çık .. 
madı. 
.. 

Y'ARINK! N"ÖBBAMIZDA: 

Ev sahjbimi öldürdüm 
Yazan: Stefen Likok 

Çeviren: H. Alaz 
... 

(Arkası vaı) 



Abdülhamid devrinde bir aşR 

--

Yazan: A. R. 

Leyli mektubu sevinçle almıştı 
- sen orasını bana bırak. 

' . be · gururuna 
Böyle hileli işler, Zeki yın 

dokunuyordu: 
- Fakat niçin.. niçin böyle şeylere 

:mecbur oluyoruz, bilmem ki ..• 
Diye şikayet ediyordu. . . r· 
Kaz~ bey derin derin içim çe~ıy~l · 

• ? l{orog u-
- Ne yaparsın, arkaıd'aş... . kt 

1ikli demir çıktı an 
nun dediği gibi, de d Öyle 
sonra, dünyada nıe~ k~a ti~r ida
bir devirde yaşıyoruz ki; butün ş h __ 
re ve dubara ile dönüyor. Hele sen,lınasz 

N olur ne o a. 
talanıver de, git yat. e • 

Diye cevab veriyordu. . if et-
Zeki be t kı Kazun beyın tar 

y, ıp · t neferi 
tiği şekilde hastalanmıştı .. nu:me itmiş 
Mehmedin yardımı ile adasına g ' 

Kazım bey 
yatağına yatmıştı. O zaman k 
nıerkez kumandanlığına fU kısa tez ere-

Yi yollamıştı: . . ·· i 
[İk t ttiğiın dairede nıısafir suvar 

Yilzb:~ ;ki efendi birdenbire hast~
lanmıştır. Bir tabib izamile nıuayenesı
nin icrası mütemennadır.] 

Derhal nöbetçi doktoru gelmişti .. Fa
kat, doktoru merdiven başında bekliyen 
Kazım bey, onu doğruca kendi .. odası~a 
çekmişti. Orada ne söylemişse, soylem.JŞ
ti. Ondan sonra Zeki beyin odasına ge
len <loktor, onu kısa bir muayeneden ge-

çirdikten sonra: 
- s· . on beq gun- kadar hastaneye 

ızı, 'S • t' h t 
nakletmek Uzun. Tedavi ve ıs ıra a e 

ihtiyacınız var. 
Demişti 

* Günler, geçiyordu. Zeki bey, sabırsız
lıkla İstanbuldan gelecek haberi bekli
yordu. İlk gelecek haber, şifreli telgraf 
olacaktı. Ondan sonrası. artık kolaydı. 

Böylece, tam on giln geçmişti. . Fak~t, 
hem Kazım beyin ve hem de Zekı beyın 
beklediği telgraf geimemi§ti. ,. . . 

İkisi d€ büyük endişe ve telaş ıçınde-
lerdi. 

Böylece, iki gün daha beklemişlerdi. 
Zeki bey; Leylanın, !stanbulda .duramı-

. t•V• hu-kınetmış· artık Yarak Mısıra gıt ıgıne ? . 
Ce\rab beklemekten ümidini kesmıştı. .. 

T .. .. cu·· gun- Kazım bey bu-am on uçun ·· 
Yük blı- teU ile 1.eki beyi ziyare:e gel-

ş - ı ir bır haJ-
:rnişti. Rengi sapsarı ve mu eess 
de idi. 

Evvela orada bulunanların ~azarkı 
' · · yukse 

dikkatlerini celbetmemek ıçın, . 
sesle şundan bundan babsetmişlerd~. Son
ra bir aralık Kazım bey Zeki beyın ku-

lağına eğilmiş: 
- Felaket .. zavallı Asafı kurb~ et

tik. yakayı, ele vermiş. Tevkif etmışler. 
lv.rüşür paşaya şifre gelmiş. 

Denu..+· j•l. t 
. Zeki bey, o kadar müteessir o~m~ş ~ 

ki, kendisini pek güç zaptedebıJınışt · 
l>işlerini sıkıp, yumruklarını s:karak 
~~stığının üstüne kapanmış; adeta ken

dinden geçmişti. 

İSTANBULDA YENİ BİR FACİA 

.. l\ırülazim Asaf, arkadaşlık hatırı iç·i~ 
buYi.ik bir fedakarlık yapmak istemı~, 
~akat ~u insani hizmeti, hakiki bir facıa 

e netıcelenmişti. ,. 

H mefendi soruyorlar; kendilerini niçin görmek istiyorsunuz, acaba birisi 
anı d .. d ·za· . tarafın an mı gon erı ınız? .. 

Demişti. 

Bilal ağa, tekrar gitmişti. Fakat ara-
rin. dan birkaç dakika geçer geçmez, Asaİ bir 

misafir gelmiş, diye kendisine haber ve-

Bahçıvan: 
_ Bilal ağa .. Bilal ağa.. . . ipek hışırtısı işitmiş; salondan içeri, Ley-

Diye, seslenmişti. Yaşlıc.~ Ab~r harem lanın annesi girmişti. 
ağası gelmişti. Bahçivan, mulazım As_a: Mülazım Asaf, kadını selamlarken, 
. k ka:rşıya bırakarak kendısı kendisini tanıtmıştı ve, pantalonunun ar
ile onu arşı 
bir tarafa çekilmişti. .. . _. ka cebinden çıkardığı mektubu uzat-

Mülazim Asaf; bahçıvana soyledıgı mıştı. 
sözleri, Bilal ağaya da tekrar etmişti. Kadın, zarfın üzerine bakmıştı. Ve son
Genç mülazimi büyük bir dik.katle dın- ra. yüzünde derin acı bir teessür belire-

liyen harem ağası: rek: 
- Selamlığa buyurunuz, efendim. H~- - Mcktub, kızıma yazılmış. Şimdi bu 

nımefendiye haber verelim. mektubu ona verirsek, hakikati öğrene-
Demişti ve Asafa, yol göstermişti. cek. Fena halde üzülecek ... Halbııki biz 
Mülazim Asaf, çok zarif döşenmiş olan ona, Zeki beyin Bursa.ya gittiğini söyle

selfunlık salonunda çok beklememişti. miştik. Öylece avutmak istemiştik. Aca-
Bil.il ağa tekrar gelmiş : ba şimdi ne yapalım? .. 

- Hanımefendi soruyorlar; kendileri- Diye mırıldanmıştı. 

ni, niçin görmek istiyorsunuz. Acaba, bi- Asaf bey, yapılacak hareket i, Leylfının 
r isi tarafından mı gönderildiniz?.. annesine terketmişti: 

Müliizim Asaf, Bilal ağanın kulağına - Vallahi bilmem, hanımefendi. Aldı-
eğilmiş: ğım emir, şu merkezdedir ... Bu mektu-

- Erzincandan geliyorum. Zeki bey- bu, bizzat size teslim edeceğim. Bu gece
den mektub getirdim. Fakat, bizzat ha- yi, burada geçireceğim. Sizden gene bu 
rumefendiye vereceğim. Aldığım emir, gece cevab alacağım . 

(Arkası var) 
böyledir. 

Biga Mah keme Başkita.betinden : ı 
Bi"a kasabasından Fatu Mehmed oğ~u 

Ahm~d lle HUseyin kızları Behtiye ve f!abrı-
cnln şayıan tahtı tasarruflarında olup bu~ı-

Y d Ahmed veklli da.va vekili Hidayet ö-
lar an 1 ·· d ı ne 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

ner ta.rafından açılan izale şuyu ğıavdas -
t k.5imleri kabil olmadı n an sa-

ticesinkde ~tı·ıe süyularınm izalesine Biga Yaz ay/arına 8 
tılma sur" 8 t 'h 
sulh hukuk mahkemesinin 24/ 3/93 il a:ı ve Çocu ı... ıarımıza 

alı uarnlle karar ver en. K 
53-114 ~~~a~apunun 81121340 tarih ve ı.ı Nasıl bakmalıyız? 

1 - gd kayıdlı Biga kasabasının 
numarasın a z k ı ~lu D.. k" d ına·bad .. "bağ mevkiinde şarkan e er ya og - un u yazı an -
Koşklu rben Hacı Emin zade Ahmed İnek sütünde çocuğun vücudünü müda-
Zckeriya ve.!:1en Gemici oğlu İbrahim ve faa edecek, m.ikroblara kar~ı mücadele 
ef~ndi ğ~e i~ehmed ve cenuben yol ile :11~.h- edecek bassalar yoktur. Fakat ana sü-
Kole 0 u k yıneti muharomineli 9 donum tünde vardır. Onun için her anne sütü 
dud 600 lira ı ve dutluk. emen çocuklarda yaz ishalleri o kadar 
r.oikdaruıda b~punun ayni tarih ve 13 nu- tehllkell değildir. Fakat memeyi mutıa-

2 - aenek ıdlı Blg~ kasabasının Tekke- ka saatle emmeli. Mesela, beşinci ayına 
marasındn 

1 
a~e sağı sahibi sened ve solu kadar her uç saatte bir meme vermeli, 

ci ma~anes n n ve arkası Boşnak Hacı Ali fazla ağlarsa arada azar azar, çok açık, 
Behçetın Has~ ile çevrili ve 125 lira kıymell az şekerli çayla avutmalı. Her defasında 
ve cebhes:n!ı~ 125 zira arza. bir tek memesini vermeli. Eğer inek sütü 
ınub::unm konulml:ıŞ ve tanzim olu- ile beslenmek mecburiyetinde ise, sütün 

A k artırmaya . 'b b çı i dahi bugünden ıtı aren on çok temiz ve mlkrobsuz ve ge e olmıyan 
nan şartnames hkenıe kaleminde herkesin inekten olmasına dikkat etmeli. Süt şl-

.. ddetle ma 1 k gün mu kilde açık bulunduru ma - şelerinde gram gösteren çizgiler olmalı ve 
görebileceği bir ~:hamminlerinln yüzde yet- doktorun tavsiye ettiği mikdardan hiç-
tadır. Kıyıneti ette 16/ 9/938 tarihine bir suretle fazla verilmemeli. Süt şişe-
ınişlni bulduğu s~r ü saat 10 dan 11 e ka- lerl sodalı veya bOrakslı su ile lylce yı-
rastıayan cuma gun kaleminde ihalesi yapı- kandıktan sonra kaynar su lle haşlan-
dar Biga mahkeme ün ve saatte yüzde yet- malı. Hatta kaynatmak daha iyidir. HJç-
lacaktır. Muayyend g takdlrde en çok artı- bir zaman çocuk sütü içtikten sonra ,ı-
miş beşini ~:11'!1~:~ kalmak şartile artırma şe süt bulaşığı ile bırakılmamalı, derhal 
rnnın taatıhudu t mdid edilmek suretlle yıkanmalı, şişe emzikleri her defasında 

"n daha e ıı on beş gu i gUnü saat 10 dan e sodalı veya oorakslı su ile içi dışına çev-
1 110İ938 cumartes e kaleminde !halel kat- rillp yıkanmaları, ve kapalı bir kap de-

e mahkem . l kadar gen kt Artırma bedelı peş n- rununda karbonatlı su içinde muhafa-
iyesi icra kııınac~ır;~ etmek isteyenler mu- za olunmalı, kat'iyen .sineklerle temas et-
dir. Artırmaya 1~ rinln ylizde yedi buçuğu memeli, hiçbir zaman şişe emz1ğtni ya-
ha.llilmen kıymete vermeleri veya milli blr ıancı emzik gibi kullandlrmamalıdır. 

Eski Türk detektifleri 
(B<ı§tarafı 8 inci saytad:ı) 

İhtilal var, demekte tereddüd et
mezdi! 

Onun için, oradan sıvışmağı münasib 
gördüm. Doğru gara gittim. Öğle ekspre
sinin kalkmasına ancak beş dakika kal
mıştı. Hemen bilet aldım: Ver elini Ka
hire! 

Kahired€ bir hafta vakit geçirdim. Ta
bii daha fazla oyalanamazdııım. Tekrar İs
kenderiyeye dönldıüm.. Daha şehire ayak 
basar basmaz miralay Engraın ile burun 
buruna gelmiyeyim mi? 

- Bu zat ta kim? 
- İskenderiye polis müdürü. Engraın 

İngiliz idi. Fakat mükemmel frans1zca 
' türkçe, arabca biliyordu. İngiliz ordusu 

zabitlerindendi, Mısır hükfunetinde va
zife görüyordu. 

Bu tesadüfe canım sıkıldı. Hemen sı
vışmak istedim. Fakat, 1\enüz bir ilti a
dını atmış idrim ki miralay Engramın ba
na seslendiğini duydum. Döndüm. Hay
ret! 

Polis müdürü: 
- Nasılsın, diye hatırımı soruyor ... 
- İyiyim, cevabını verdim. 
O zaman, miralay Engra:m alaylı bir 

eda ile şunları söyledi: 
- Ben hepsini biliyorum.., fa.kat ziyanı 

yok! Yalnız bu konuşmaımzı unutmayı
nız! -

Aradan birkaç gün geçti. 
Türkiye de harbe girdi. 
Bu haber üzerine, Türkiye tabiiyetin• 

de bulunanları da Resettin kampına gö
türmeğe başladılar. Fakat bu kafileYJ 
teşkil edenlerin birincisi olmak şerefi be-. 
nim kısmetim'Clıe varmış! 

Gene miralay Engram ile teşerrüf et• 
tik. Bana, tam bir centilmen tavrile: 

- Biraz istirahat eder, şişmanlarsınız. 
Sizi ben düşünmezsemı kim düşünecek, 
dedi ve sonra ilave etti: 

- Hudud haricine çıkmak isterseniz, 
hangi memlekete gitmek arzu edersiniz? 
Lutfen bunu söyler misiniz? 

Vaziyetim şakaya müsaid değildi. L~· 
kin harüle alay etmekten kendimi ala .. 
madım: 

- Amerikaya! cevabını verdim. 
Miralay Engram: 
- Pekala! Şimdi gönderiyorum, dedi 

ve şu e.mri ve?1di: 
- Bu efendiyi, katiller hapishanesin· 

deki locaya götürünüz! 

Sabih Alaçam 

Alacak yüzünden bir yaralama 
KadıköyUnde Şebek sokağında ömer of· 

lu Hayri lle o civarda. mukim Mustafa oğl1' 

Sald arasında alaeak yüzunden C'ıkan bit 
kavgada Said Hayriyi bıçakla kolundan ya. 
ralamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, suç. 
lu yakalanmıştır. 

1 htanbul Belediyesi İlanları 1 
Senelik muhammen kirası 48 lira olan Arnavutköyünde LUtfiye mahallesinde 

Elçi sokağında yeni 29/67 No. ev 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya veril· 
mek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazun Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekli olanlar 3 lira 60 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu 
ile 25/8/938 Perşembe günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (5284) 

~ 

Silivri boğa deposuna lüzumu olan ve beher kilosuna 2 kuruş bedel tahmin 
edilen 11100 kilo kuru ot açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde 
giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ği.inde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 16 lira 65 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 5/9/938 Pazartesi günü saat 
11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (5599) 

• Senelik muham-
men kirası 

Süleymaniyede Samanviran Sani mahall esini.ile Dölonec:i-
ler sokağında Süleymaniyei Sani Medresesi. (Depo ola
rak kullanılacaktır) 
Eyübde Büyükcami mahalle ve sokağında Ebussuud efen
di mektebi. 
Şehremininde Büyüksaray meydanı sokağında 36 metre 
murabbaı arsa. 

240 

36 

15 

iık 
teminatı 

2,70 

1,13 
Yukarıda semti, senelik muhammen !oraları yazılı olan mahaller 939 senesi 

Mayıs sonuna kadar ayn ayrı klraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş 
ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından artırma 31/8/938 Çarşamba gü
;nüne uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1stekli.ler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber yukarıda 

yazılı günde saat 11 de Dalıni Encümende bulunmalıdırlar. (5643) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Cinsi Mikdarı Muhammen Teminat İhale gün ve saati 

fiatı 

Meşe odunu 200 000 Kilo 1.45 Kr. 157 Lira 5/9/938 saat 15 
G~rgen 200 000 > 1.45 Kr. 157 Lira 5/9/938 saat 13,30 

Istanbul Üniversite merkezi ile teşekküllerine alınacak iki cins odun 5/9/938 
Pazartesi günü ayrı ayrı Rektörlükte açm; , 'ltlarile komisyona gelmeleri şartna
ihale günü kanunda yazılı vesika ve teminatlarile komiyona gelmeleri şartna-
me, liste hergün Rektfülükte görülür. c561h 

DAYMON FENERLER 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 600 metre ıtık veren 
1938 Modeli 

DA • 
1 MON 

Fen erleri gelmiştir. 
iyi ışık almak için yalnız 

D A 1 M O N Plllerl 
ile 

D A 1 M O N ampullarını 
kullanınız ve her yerde DAiMON 

markasına dikkat ediniz. 

Genç ve fedakar mülazim, miralay Ka-
2ını beyin verdiği direktif mucibince. 
İstanbula gittiğinin üçüncü günü, bir ak
laın vapuru ile Kandilliye gitmişti. So
ltakta oynıyan bir çocuktan, Leylaru~ 
l'alısını öğrendikten sonra, yalının }iafı
}'~!er tarafından tarassud edilip edilme
d.~gini dikkatle tedkik etmişti. Oralarda, 
~bheyt celbedecek hiç kiınSe görme
tl:ıişti. 

b O»talık kararmaya başlarken, yalının 
~hçe kapısını açmıştı. Bir bahçıvanla 

d pey parası 1 1 nisbetln e nııt :mektubunu getirmeler - 1-------~~~~~----1 
b~~run~~ ~m "~i ft bn~fut ff ~nb b~~n ~~~~~um ~•b ~--•••••••••••••••••••••••••••••~ 

b eder. Mutera ilik sahlblerlne pulu yoliamaı.annı rica ederiz. Abl talı· s· ı e·ı ·ı Ok l 1 b k d . . 
ca akıt borçları m ·-· ... .,., mllkabeleeb kalablll- ıyasa 1 gı er u u ta e e ayı şeraıtı: 

rşııaşınıştr. 
:Aralarında c-n kısa muhavere geç-

lnışti: , :ı-

- l\ırerhum Sadık Paşanın yalısı bu-
l'ası dPlYil . 1 '-c mı ... 

- Evet efendim. 
- Ran~efendiyi görmek istiyorum. - . . ., 

t ... nvirat ve ., bedelinden diişürölecektlr. d.lrcl• ... eao uu. 

:ıld oluP Uıale un 126 ncı maddesi mu- Siyasal Bilgiler Okuluna olgunluk imtihanını vermiş lise mezunları müsaba~ 

2no4 num:ıralı ka•un ·cnı· ile sabit olmıyan ================= k ·ı alını t d y-k k M allim M ~- k}arı tapu sı a ı e r . Namzed kaydo.ı stanbul a u se, u ektebi binasında, Aır 
cipoibitnecklei haalacaklılhaibrllearindiıg-n~erbualli~akklalaılraınrıınfaviez dan harici kn.ldırilard. D~hulaunfaazla izakhat atlmak karada Siyasal Bilgiler Okulu binasında 25/Ağustos/938 den a5/Ey1Ul/938 e ka• 

isteyenler n a re e JJ n açı ar ırma _,,,,. 

l·rtı'fak hakkı sa ıan iddia ve itirazlarını ı- b -teallik dar Fazartesi ve Perşembe günleri yapılır. ı şartnamesini Te una mu dosyadaki 
ve nıasrafa da ~t~ııren 20 gün iç:mde evrakı ilamı görmeleri ve talib olanların da başkA- Müsabaka imtihanına 26/Eylul/938 Pazartesi günü başlanacaktır. 
li\n tariblnde~aşldtabete bildirmeleri Hizım- tib Büs~m Martiye müracaatları lüzumu Diğer şartları öğrenmek istiyenler!n bu iki müesseseye ve vilayetlerde Kü].. 
miisbiteıerlle · d hakları tapu sicili ile sa- ıür ve Lise Direktörlüklerine müracaatları lazımdır. c5507 > 
dır. AkSi takdir :tış bedelinin paylaşmasın- il~ olunur. 
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"'. ··············-···········-·····----·-·--.. -·····--······-····-·················- ....... 
( Niğde tahrirat kaleminde baılayıp lstanbulda l 

ı·----... l darağacı altında biten memuriyet hayab : 70 ) ~----• L oevi·ef-k&Plsınd·a···-e·i"ii .... Y11 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım Dokuzuncu Balkan oyunlarma yirmi 

gün kaldı, ne yapıyoruz ? .. Tavas kaymakam vekili " taze ölüleri mezardan çıkararak yemekle taayyüş eden 
cesimülcüsse bir sırtlanın ıayei muvaffakiyetvayei hazreti padişahide hayyen 

derdest edildiğini " bildirerek hakkında olunacak muameleyi istizan ediyordu Ankaradan gönderilen acı bir mektubda: " Balkan 
oyunları için ne oluyor, bilmiyoruz,. denilmektedir 

Böyl-ece eşhas tasarrufuna geçen 
arsanın imtiyazı senelerce evvel zail ol
muş. Binaenaleyh, beledi kanunu ah -
karnına tabi olmakta şehir dahilindeki 
bütün arsalardan hiç farkı kalmamış
br. 
Paşanın yüzündeki abusluk geçer 

gibi oldu. Fakat meseleyi layıkile kav
rıyamadığını anladım. Beraber getir -
diğim mecelledeki fıkıh kaidesini gös
terdim. Fakat onda da tereddüd etti: 

- Efendim, bu kaidenin fıkıh kitab· 
farında bir mevridi, yani nasıl tekarrür 
ettiğine dair bir hikayesi vardır, dedim 
ve hikayeyi anlattım: 

Hazreti peygamber, aşerei mübeşşe
ı·eden Osman ile Medine sokaklarından 
birinden geçerken önüne bir adam çı
kar, evini teşrif buyurmalarını rica e
der. Peygamber, adamcağızın bu dave
tine icabet ve Osman da onu takib e
ner. Ev sahibi pek ziyade sevinir. Bü
yük misafirlerine hurma takdim eder. 
Hazreti peygamber, hurmalardan he
men yediği halde Hazreti Osman biraz 
mütereddid görünür. 

Evden çıktıktan sonra Hazreti pey
gamber sorar: 

- Ya Osman, ev sahibinin ikram et
tiği hurmayı niçin tereddüd ederek ye-
d. ? 
ın. 

Hazreti Osman şu cevabı verir: 
- Evet efendim, önce biraz tered

düd eder gibi oldumsa da sizin yediği
nizi görünce tereddüdüm kalmadı. 

Çünkü ben bu adamın dilenci olduğunu 
biliyordum. Şeriatimizde muhtac bu
lunmıyanlann sadaka yemesi haram 
ve bu hurmaların bu adama sadaka su· 
retile verildiği malum olduğu için yi
yip yememek'ie karar verememiştim. 

Hazreti peygamber: 
- Sözünüz doğrudur, der. Fakat o 

hurmalar o adama sadaka olarak ve!'il
miştir, ama bize ikram ediliyor. Yani o 
sadaka suretile, biz ikram şeklinde te
mellük ediyoruz. Temellük şekli deği
şince humıaların mahiyeti de değişmiş 
oluyor. 

Böylece Abdumıhman paşa meseleyi 
kavradı. 

- O halde ne yapacağız? diye sor-
du. • 

- Yol açmak ameliyesine devam et
melerini belediyeye emretmekle bera
ber, nafıa nezaretine de şu müsvedde 
mealinde bir karşılık vermeli, cevabını 
verdim ve gece hazırladığım telgraf 
müsveddesini takdim ettim ki şöyle idi: 

«Nafıa Nezaretine 
C - S eylUl 309 - Rıhtım şirketinin 

şikayeti haksızdır. Yol açılmak isteni
len arsa mütezayit bedellerle birkaç defa 
şirket tarafından muhtelif şahıslara sa
tılıp tekrar alınmak suretile seneler -
denberi şehir arazisine iltihak ve bele
di kanunu ahkamına tamamile tabi o
lacak mahiyeti iktisab ederek imliyaz
fa münasebeti kalmamış, yani mecel
lede musarrah olduğu vechile imtiyaz
la temellük şeraen tasarrufa tebeddül 
etmiş olduğundan belediyece yol ame
liyatına devam edilmektedir.• 

Pasa, müsveddeyi birkaç defa akudu. 
İhtimal ihtiyatı elden bırakmıyalım di
ye düşünerek «Belediyece yol açmak 
ameliyetına devam edilmektedir• cüm
lesini çizdi, yerine cŞu hale nazaran 
icab eden muamelenin bir an evvel i~
ar buyurulması mütemennadır . ., diye 
yazdı. Sordum: 

- Zati devletleri haklı olduğumuza 
galiba tarnamile itimad buyurmuyor
sunuz? 

- İtimadım var. Fakat çorbadan ağ
zım yandığı için suyu üfliyerek içiyo
rum. Maksad hasıl <>lsun da varsın bir 
iki gün sonraya kalsın. 

Telgraf çekildi. 

İki gün sonra aşağı kattaki benim o
aamn elektl'ik zili çok sürekli bir vel
vele ile çalındı. Merdivenleri hızla çı
karak paşamn odasına girdim. Paşa, 
'büyük odanın hemen kapısı yanında 

1( 

Nafıa nezaretinin cevabi telgrafını eli-1 bulunmasından dolayı diğer vilayet 
me tutÜşturdu: merkezlerinde birer, ikişer tane olan Dokuzuncu Balkan oyunlarına 20 gün 

cC - ita buyurulan izahata nazaran, stajyerlerin sayısı İzmirde on ikiden a- kaldı .. 
şirketin şikayeti muhik olmadığı anla- şağı düşmezdi. Bu münasebetle yapılması icab eden 
şıldığından belediyece başlanan ameli- Bunların arasında zeki ve tahsili iyi hazırlıklar hakkında sırası düştükçe ie -
yata devam ettirilmesi iradei fahima- olanlar bulunduğu gibi mektebin nere- ~rasyonu harekete getirecek. atletle -
nelerine menuttur.• sinden çıktıkları bilinemiyenleri de rimizin derdlerine çare olacak tedbirle-

k değild rin nelerden ibaret olduğunu yazıp du -
Paşanın muvaffakiyetini tebrik et- yo . i. ruyoruz. İstiklil caddesinde dolaştığıın 

tim. O da: • Hepsinin mektubcu kalemine memur 
- Berhüdar ol, diyerek iki elile yü- edildiklerini gördüğüm on iki mülkiye sıralarda iki kişi ile görüşürken bir kaç 

A • w dakika içinde etrafunı saranların adedi 
zümü okşadı. mezununun, tahrirat katiblıgi veya 

On sene gece gündüz, birkaç sene de müdürlüğü değil, kaymakamlık yapa- htamt'klen ~emd en Y1°1~ ç!~~caedk kadtrloytal ydak-
. · · · "betl b. ka uht lü e ı erı erece erı eaıut: en a e er en uzun !kısa fasılalarla yam o adlıye neza- cakları ıçın no e ır ç ay m e 'b .. dOOi ki· 

retinde, ben munfasılan veya şiırayı dairelerde bulundurulmalarım vali pa- ırı · 
devlet azalığle İstanbulda bulunduğum şaya söyledim. Staj müddetleri bitmek c- Mevsim başında federasyon bir ta
müddetce yazılarını yazdığım ha1de, bu üzere olanların da açık kaymakamlık- mim neşretti. Bütün :mesafelerde tesbit 
cBerhüdar ol!- duasına, ilk ve son defa, lara vekaletle gönderilmelerini de il~- ettikleri derceler.i elde eden atletlerden 
bu suretle İzmirde nail oldum. Paşa, o ve ettim. üç veya beş kişiyi Pariste yapılacak Av -
gün: Bazı pek cahil kaymakamların garib rupa şampiyonasına yollıyacağız .. Biz de 

- Gördünüz mü, demişti. Size zor- ve memlekete muzır türlü türlü hal ve elimizden geldiği kadar çalışıp o derece
la kabul ettirdiğim idadi mektebi me- hareketlerini gördüğüm için mekteb lerin bir kısmını elde ettik. Ne yazık ki 
celle ve 'kavanini mülkiye hocalığı şim- mezunu kaymakamların çoğalmasını 0 zaman verilen vadlerin, bugün bir 181-
di nasıl ise yaradı! arzu ediyordum. Birçoğu elyevm yaşa- tan dbaret olduğunu anladık. 
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TAVAS KAYMAKA.JW VEKİLi VE SAYEİ 

PADİŞAllİDE Dbtt OLARAK smTLAN 

TUTAN İSA DAYI 

makta olan bu zatların da şahadet ede- Atletlerden biri güldü: 
cekleri vechile yalnız İzmirde değil, - Yahu, biz Balkan oyunlarına şura-
va1ilik ettiğim diğer vilayetlerde de da kaç gün kaldı? Ne olacağız diyoru7.; 
mülkiye mezunlarını, evlad ve kardeş sen Paristcki Avrupa şampiyonasını dü-
gibi, dalına himaye eyledim. şünüyorsun 

İzmirdeki on iki stajyer arasında Ben bu sözlere karşı bir şey diyeme -
tahsil seviyesi arkadaşlarından aşağı dim. Bunun cevabını çocuklara bol ke -

Kırk sene evvel, mülkiye mektebi bir efendi vardı ki vali Abdurrahman sedıen vadeden federasyon versin .. 

mezunları valiler maiyetinde üçer se- paşanın dikkat ve teveccühünü celbet- * 
ne kaymakamlık stajı yaparlardı. İs- mek için sakal bırakmıştı. Dün Ankaradan bir mektub aldım. Be-
tanbula yakınlığı ve başka cazibeleri (Arkası ııar) nı giyaben tanıdığını, yazılarımı, munta-
~~~~~~~~~=========:=:=~~ ------- -

zaman takib eden bir okuyucu diyor ki: 
cAtletlerimizi bu halde nasıl çalıştır!. 

yoruzı. başlıklı yazım okudum. Hak ba· 
kınımdan çok güzel.. 

Atletizm işlerimizde ya esasatı veya • 
hud teferrüatı ihmal etmelerinden ola • 
cak, işler düzgün gitmemektedir. 

Federasyon resmen beş şehir müsaba
kalarının f evaidinden bahseder, atletleri 
sınıflara ayırdığını, genç atletler arasın
da müsabakalar tertib edeceğini, 20 
şehrin iştirakile beş şehir müsabakaları 

yapacağını ilan eder. Müsabaka tarihle· 
ri gelip geçer, müsabakaların yapılması 
şöyle dursun, bu işi tertib edecekler mey· 
danda bile yoktur. 

İşte size bir misal: İstanbul, Ankara 
genç atletleri zannedersem bundan bir 
ay evvel karşılaşacaklardı. 

An.karada, mekteb imtihanı sıralarında 
olmalarına rağmen, zavallı gençler ü9 

defa seçmiye tabi tutuldular. İstanbula 
gidecekler tesbit bile edildi. Müsabaka· 
lar tehir edile edile artık yapılamaz bil 
hali? geldi. .. Beş şehir müsabakalanndaıı, 
ses Gada yok. Balkan oyunları için ne olu· 
YW bilmiyoruz. Mutlaka gitmek liz~ 
değilse acaba bu sevdadan vazgeçsek 
yanlış bir iş mi yapmış oluruz? ..• 

Çok dahn uzun ve acı olan bu mektu • 
ba fazla bir şey ilıivesine lüzum görme 
di.m amma, bir kaç defa okudum!_ 

Ömer Besim 

Günün Bulmacası ~ Avrupa yüzme şampiyonası 
• I 

' 

5 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Kulübe. 
2 - Bıkan. 

3 - Rabıt edab. - Kira - Köpek. 
4 - Caka - Zaman - Köpe~e. 

5 - Temiz - Bllglll 
6 - Cereyan eden - Çünkü. 
7 - Arının yaptı~ - Ayının yuvası - Gö-

zün ü.stün~ld. 
8 - Beygir - Eğlence - Bir nota. 
9 - Bir şeyi belli eden işaretler. 

10 - Kim olduğunu bilme. 
YUKARDAN AŞA(il: 

1 - Küçük şehir. 

2 - İyileşmek. 

3 - Şahsi zamir - Aldatma - Beygir 
4 - İsyan eden - Ayının yuvası - Çok iyi. 
5 .- Mihrace - Herkese bildlrme. 
8 - Hatırlayan - ŞöhretL 

7 - Kışın yağan - Çok olmıyan - Hıı.yv:ı

nın yediği. 

8 - Zaman - Düğmenin geçtiği delik - U
zağı anlatmak için aöylenllen. 

9 - Haklkatı 6Öylemeıte mecbur olmak. 
10 - seyir. 

t+ 

5 

6 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

Londrada on milletin iştirakile y .ıpılan müsabakalard~ 
400 metre rökorunu H veger kırdı 

20 Afustos 1938 Cumartesi Avrupa yüzme şampiyonasının dördün-
ÖÖL'E NEŞRİYATI: cüsü Londrada Wemblcy havuzunda ya-
12.so: Plftkla Tilrk muslkl.si. 12.50: Ho.vıı.- pıldı. On millet müsabakalara iştirak ct

dls.lS.05: PlWa Türk musikisi. 13·30: Muh- ti. Sutopuna ise yedi takım gir.dıi. Bütün 
telif plak neşriyatı. ümidler takım halinde Macaristanda idi. 

AKŞA.'\11 NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif mmlk: Tepeba.şı Belediye Fcrd itibarile ise olimpiyad şampiyonu 

bahçesinden naklen, 19,15: Konferans: Sa - meşhur Macar Csik 100 metre serbestin 
llh Murad (Fen müsahabelerlL 19.55: Borsa muhakkak galibi idi. İş hiç te ümid edil-
haberlerl 20· Saat i\yarı: Grenvlç rasadh:ı- d' v . .b. km d D h 1 rdP c: 
nesinden. naklen. Nihal .Asım ve arkadaşları ıgı g~. ~. ç~. a ı .. a a ~e e _ - ~e~-
tarafından Türk musiklsl ve halk ıarkıları. hur yuzucu fena bır derece ıle <lordun -
20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul cü oldu. Bu vaziyette elimine olması li
tarafından arabca söylev. 21: Saat ayarı. zımdı. Fakat §QllSı yarıdilm .etti. Dördün -
Orkestra. 21 .30: Necmeddln Rıza ve arka- cüler içinde en iyi dereceyi tuttuğu için 
daşları tarafından Türk musikisi ve halk d.. T 1 k l b'ld" Nih t d Al 

Atlamalar çok zevkli ohnuştur. 
Sutopunu .Macarlar kazanmışlardır 

Sutopu maçları baştan .sona kadar me -
rakla takib edilmiştir. 
Alınan yeni karara göre yeni komit• 

seçilmiş ve 1~2 şampiyonasının Kopen· 
hagda yapılmasına elbirliği edilnıi§tir. 

Bu hafta içinde kırılan rökorlar 
Almanya - Polonya kadınlar arasında at

letizm müsabakasını Almanya 59-40 'Ptıftn• 
la kazanlDJ§t.ır. Bu arada <60+so+ıoo )( 
200) bayrak yarışını Polonyalılar 53 6/10 fU 
alarak dünya rökorunu kırmışlardır. 

şarkıları. 22.ıo: Novotniden naklen orkestra omı ına e a a ı ı. aye. or~ a . -
konseri: Kemal Akel idaresinde. 22.50: son man Heibelle beraber 61 saruye ile hı - e 
haberler ve ertesi günün programı. 23: Saat rinci oldu. Finale kalabildi. Fakat fi - Kief'de Dinamo stadında yapılan bir mg.. 
Ayarı. nale girmedL Ondan sonra en büyük ii- sabaka.da IJakhov 53 m, 08 1le çekle; atma. 

,.,.,,,,,, mid Alman Fişerde idi. Ona da şans yar Ermolsev de g d. t7 1. 7/10 111 !000 mania .. 
A N KARA olmadı. Sonuncu gelebildi. Avrupa şam - lıda yeni Rusya rötorlamu .kırmışlardır. 

piy-0nluğunu Holandalı Hairg 59 S. 8/10 
ÖÖU! ~E::~~TI~931 Cumartesi la aldı. Dangolof DUreşi bırakıyor 
13.30: Kan§ık plAk neşriyatı, 13.50: PlAk.la 400 ve 1500 metrelerin favorisi İsveçli Bir zamanlar Anupa gilret pmpl~nu o-

Türk musikisi ve halk farkıları. 14.15: Ajans Borgdu. Çok güzel yarışlar yaptıktan son- .ıan meşhur Bulgar Dangoıot artık ~ 
haberlerl. rn 4 d. 51,6/10 la 400 ü ve 19.55,6/10 la bırakmaktadır. Bundan aonra 01ganizatör -
AKŞAM NEŞRİYATI: al 
lS.30: Pllik.la dans muslklsl. 19.ı 5 : Türk 1500 metreyi nuştır. lük yapacaktır. Ve bilhassa Avrupaya, Am&-

musiklsl ve halk §arkıları (Makbule>. 20: 100 metre sırtüstünü beklendiği gibi rlkaya gidecek Bulgar gür~llerin menecerl 
Saat Ayarı ve arabca ne~rJyat. 20:15: Türk Alman SchlouS! 1 d. 9 la almıştır. olcaktır. 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 2ı: 200 :metreyi ise ümid edildiği gibi Al- ........................................................... ..... 
Piyano konseri. Prof. Georg Markov1tz. 21. man Lietas alamamıştır. Yerini kendi va-
15: Stüdyo salon orkestrası .. 22: Ajans lın- tandaşı Balkcye vermek mecburiyetinde 
berleri ve hava raporu. 22.15. Yarınki prog-

kalml§lnr. Aralarında 1/10 saniye fark ram. 
•••••••••·••••••·••••••••••·•••••••··••··••••••••••••••••••••• vardır. 

Nöbetci eczaneler 
-····--Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlar

dır: 
İstanbul cbıetindekiter: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: <B
sad). Beyazıdda: ccemm. Samatyada: 
(Erofllos). Em.lnönünde: (Salih Necati). 
Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: <Hüsa
meddin). Şehremininde: (Nbım) . Şeh
zadebaşında: (İ. Hakkı). Karagümrükte: 
<Suad). Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). 
BakırJtöyünde: Cilll!D. 
Beyof lu clhetindekiler: 
İstiklfl.l caddesinde: (Dellasuda). Tepe
başında ~ {Kinyom. Karaköyde: <Hü
seyin Hüsnü). İstiklAJ caddesinde: (Li
monclyanl. Pangaıtıda: CNargneclyan>. 
Beşi ktaşta: (Ali Rıza> . 
Botarlçt, Kadıköy ve AdalardakUa-: 
Üsküdarda: CAhmec:U.ye). Sılnyerde: (A
saf). Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfat). 

Büyükadada: (Halk). Heybelide: (Halk). 

4 X 200 için İngiltere takımı çok iyi teş
kil edilmişti. Fnkat bir sürpriz olmuştur. 
Almanya 9.17,6/10 ile birinci, Fransa da 
ikinci olmuştur. 
Kadınlar arasındaki müsabakalarda bir 

müddet evvel iki dünya rökoru kıran Da
nimaTkalı Hveger büyilk takdirler ka
zanmıştır. 100 metreyi66,2/10 da, 400 met
reyi ise 5 d. 9 ~. de alarak erkek rökor -
larile yarı~ etmiştir. 

100 metre sırtüstü (kadınlar) milsa • 
bakasını da Holandalı Kint rahatça al -
mıştır. Yaptığı derece 1 d. 15 tir. 

200 metreyi :de Danimarkalı Scerensen 
3 d. 5 s. 4/16 la alarak Danimarkalıların 
yüzmelerde çok ileri olduklarını göster
miştir. 

Gene kadınlar arasında olan 4 X 100 
bayrak yarışını Danimarka takımı 

4 d. 31,6/10 la alarak şampiyonanın yeni 
ökorunu 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

( Y8filk0y) de 

BAY 
ALDATIRSA 

Vodvil 3 perde 

Cer.nal Sahir Opereti 
Pazartesi aqamı Kelamışta 

NllR BABA 
Salı Halıcıoğlunda Harb 

Pek yakında lstanbuluo 
bahçesinde 

DG•8fll 
e11 111.ks 

•G& TJ YA TR OSU 
Nuri Genç ve arkadaşları 

Bu akşam 

Şehremini lnşirab 
bahçesinde 

SONEN OCAK 
Sabriye Toksei konseı' 
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20 ~os 

Ga rimenknl sa~ış .~ı~~ı 
1 b 1 

YE . et Sandığı Dırektorlugunden 
stan U mnıy O E<:l'Pf Yalçının Sandığımızdan 

G
.. - kan ne Bay sman ~-- . 

Bayan Gülsüm u~uş 200) lira borcuna karşı birin~ d:recede ıpo-
23158 hesap n~asıle aldıkla:ı ~ediklerinden yapılan takip ~ze~e 3202 nu
tek edip vadesınde borçlarını ~. t f olan 40 ;ncı maddesıne gore satılma-

ddesının ma u u · b ı maralı kanunun 46 'ncı ma . Yalı mahallesinin eski Kara oyacı ar 
K · f kasını ye nı sı icab eden Yenikapıda a ıp ki 4 4 nüıkerreT yeni 56,6 kapı 209 

yeni Değirmen sokağında köşe başın~a ~~ vln tamamı bir buçuk ay müddetle 
pafta 837 ada 1 parsel numaralı kargır ~r.t kaydına göre yapılmaktadır. Art
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sıcı. ere--,·Ur Milli bankalarımızdan . akçesı v 1..~ • 

tırmaya girmek istiyen (70) Iıra pey Birikmiş bütün vergilerle belediye re-
birinin teminat mektubu da kabul olun.ur. t Ualiye rüsumu borçluya aiddir. Art-

. . taviz bedelı ve c 
simleri ve vakıf ıcaresı ve . . tcdkik etmek istiyenlere Sandık 

38 t ihinden ıtı barcıı . .. tırma şartnamesi 31/8/9 ar ulacaktır. Tapu sicil kaydı ve saır lıızum-
Hukuk İşleri servisinde açık bulu~ldur d vardır. Arttırmaya girmiş olan-

takip dosya sın a . "'ğ 
lu izahat ta şartnamede ve v k lan gayrimenkul hakkında her şeyı o -
lar bunları tedkik ederek satılıga çı arı 9/11/938 tarihine müsadif Çar§run-

' B' · ci arttırma renmiş ad ve itibar olunur. ı.rın v • d saat on dörtten on altıya kadar ynpı-
ba günü Cağaloğlunda kam San~ıgım:ı. ~ teklif edilecek bedelin tercihan a-

al . pılabılınesı ıçın 
lacaktır. Muvakkat ih e P .. f' t' ile Sandık alacağını tamamen geç-
lınması icab eden gayrimenkul mukelle ıye ı taahhüdü baki kalmak şartile 

kd" de son arttıranın tniş olması şarttır. Aksi ta ır .. .. ayni mahalde ve ayni saatte son art-
30/11 /938 tarihine müsadif Çarşa.n1'Ja gun~ enkul en çok arttıranın üstünde bı-

B ttınnada gavrım . üak hakkı tırrnası yapılncaktır. u ar. . . sabit olnuyan allikadarlar ve ırt 
rakılacakbr. Hakları tapu sıcıllerıl~l f . ve masarife ıdtair iddialarını ilan ta· 

bususı c aız ~ 
sahiplerinin bu haklarını ve . k müsbitclerile beraber dairemize bıl-
rihinden itibaren yirmi gün içmdc cvrab\dirmemiş olanlarla hakları tapu sicil· 

B retle haklarını ı 1 Dah f dirmeleri lazımdır. u su d r . paylaşmasından hariç kalır ar. a az-
lerile sabit olınıyan~ar. ~~~:: :3~:ı9 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İş-
la malCımat alınak istıy 

1 
. l" umu ilan olunur. 

ler servisine müracaat etme en uz ••• 
DİKKAT k~ . enkulü ipotek gösterme ı-

Emniyet Sandığından: San~ıktan alına~ ~arr:az yaparak usulüne göre ko
,tenlere tahmin edilen kıymetin yansına a ar 
laylık göstermektedir. (5637) ft 

- MODERN 

T o R~. i V:cı~nı ~:~~~=c~~-
Pek zengin ve orijinal munderıcatla dc26>y u··stadlanmız Akagündüz, Ziya 

. k ..+ır Bu sayı n: azı F . 
rının istifadesıne çı armtı;>• · . siyasi yazıcı Muharrem ı:>V7.ı-

d Ekr 
Ali Enverm vl' tanınmış 

Şakir, Reşa em, · f. 1 . v-.ı.11.r Baskısı on bini geçen bu 
ğ li azıcıların ne ıs eser erı w.ıu·1 • 

nin ve diğer de er Y 
1 

. .. ali te itibariyle pek caziptir. Bilhassa, 
daki csi:mlcr ve tablo ar orıJın h b' b. 

sayı r f"kl Mizah; mülakat esrarengiz Timsah mez e ı ırer 
Ü t d Filosof Rıza Tev ı e r ' 

s a Am 'ka stüdyolarında yaz çalışmaları, Türk O.onanmasının 
şahcserdirler. erı 
]cuvvctlcşme hamleleri, nefis bir roman, spor ve moda, süslü kalemlerden ç~-
kan şiirler ve diğer çeşidli yazılar ve tablolar, Orhan Uralın enteresan karı-
katürü birer tekamül nümunesidir. 
Okuyuculanmıza tavsiye ederiz. 

TÜRKİYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
ANONiM ş/RKETlNDEN: . 

. dhal d'lecek birinci parti kfip Te knstal 
Hariçten memlekete .1 l oi' 1 

teklifleri, 25 Ağustos Pirıenbe 
ıekerini vermeğe talıb 0 8 d 

8~ ban 42 numarada kabul edilecektir. 
günü saat onda Bahçek~pı ak aşki adresten alınabilir. , 

Şartname.il yu arı 
• ...... . 
( Kadıköy Vakdlar DlrektörlUğU lllnları 

Kıymeti 

nıuhammenesi 

L. K. 

Muvakkat 
teıninatı 
L. K. 

Semti Mahallesi Sokağı 

- - - dr · Hamam 

No. Cinsi 

4 Ahşap 
Ü k"" dar Mura eıs 

125 00 9 38 s u . b binanın enkazı 27 /8/938 Cumartc.ti 
.. österılen hara . . kU -

Yukarıda cins ve mevkiı g _ de satılacaktır. !steklilerın mez r gun ve 
- ır de bilmuıaye 

gunü saat 11 de maha ın (5334) 
saatte mahallinde bulunmaları. 

• -

il 

Kaf dağnın arkası Gayrimenkul satış ilanı 
(Ba~ ta.rafı 7 inci sayfada) lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

- Neye program değişti.. Bayan Fatma Zübeyde ve Fatma Ferdane ve Rabia Adviyenin Sandığımızdan 
- Burada yol amelesi fazla imiş. Ka- 21211 hesap No. sile aldıkları 100 lira borçlarına kar~ birinci derecede ipotek c-

lın eliyorlar. İ§ olurmuş.. dip vadesinde borçlarını öde.mediklerind en dolayı haklarında yapılan takip üze-
- Tiyatro binası var mı? rine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine gör ' 
- Yok canım, kahvede oynıyacağız.. satılması icab adıen Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinin Nuhkuyusu caddesi ve 
- Dekor filan. A _ ~abacılar sokağında eski 1, 3 Mü. 3. 5. 7 yeni 1. 1. 3. 5. 7 No. lu altında üç dük-
-Bizim portatif sahnemiz vardır, he- ktuu olan iki evin tamamı bir buçuk ay müd&tle açık arttırmaya konmuştur. 

men kurarız.. Satış tapu kaydına göre yapılmaktadır.. Arttırmaya girmek isyiyen 60 lira pey 
Oturduğutn yerden kahvenin içine akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olu

baktım, otuz kırk kişi alacak kadar bir nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icarcsi ve faviz bedel. 
yer .. sahneyi nereye kuracaklnr? Porta- ve tellfiliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma .... ...+namesi 29/8/938 tarihinden 
tif dekorları nerede? ... Görünürde bir i 'b ~· tı aren tedkik etmek istiyenlere Sarah k Hukuk İşleri servisinde açık bulundu-
sürü hurda tahta sandı:klan::Ilan başka bir rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dos-
şey yok. d yasın a vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıka-

- Neyse, ne yapalım.. Allah selamet 
rılnn gayrimenkul hakkında her §eyi ögv renmiş ad ve itibar olunur. Birinci art

vcrsin. Kısmet bu kadarmış_ bizim taraf-
lara da gclirseniz, seyretmeğe geliriz.. tırma ll.ll.938 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kfiln Sandığımızda 

Ol l 
saat 14-16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi irin teklif edile-

- ur o ur... cek bddel' te h alı ıı--
Tozlu topraklı kumpanya san'atk5rları ın rci an nması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık 

b h 1 b 
alacağını tamamen geçmiş olınası şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhu"dii 

o ça arını, i riklerini, tencerelerini yük-
lendiler. Başaktör Bay Veli, gaz sandı- baki kalmak şartile 21121938 tarihine m"lsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni 
ğından bavulunu omuzuna vurup yürü- saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
dü. Kucağında uyuz köpeğile onu takib ~stünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve ir
eden dostu başaktris Bayan Hanife, ar- tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddiala .. 
kasından avazı çıktığı kadar bağırıyordu: rını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerilc beraber dai .. 

- Ne koşuyorsun ulan!. Sana yetişe- remize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hnklarını bildirmemiş olanlarla hak
yim derken eteğimin yırtığı iskarpinimin ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bdcfolinin paylaşmasından hariç kalır
ucuna takıldı. Beyin üstü düşüyordum.. . lar. Daha fazla maltimat almak istiyenlerin 937/337 dosya numarasile Sandılt-

Vasfi R. ZIJbu. mız Hukuk ~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

... iST;:~:nüi:··fıd·Nci··ic~··nii·ESiNö·E;;;· ,,. ~ ,,. 
Ölil Silleymıın ŞevkeUn Ahmed Veystden D 1 K K A T 

borc aldığı parayıı. mukabil birinci derece Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek istiyen--
tpotek gösterdiği Fatih Çarş:ımba KAtlb lere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolay. 
lfuslihJddln mahallesinde Kalpakeı ç~mesl lık göstermektedir. (!"i636) 
sokağında eski 8 yeni 18 Nolı te\'slli ma bah- ---------
çc ahşab hane borcun ödenmemesinden açık 
artırmaya konulmuştur. 

Hududu: Bir tarafı Meryem Pantafın ma 
bahçe hanesi, bir tarafı sed duvan, bir tara
fı Şükrü Paşa ve hissedarları arsaları, bir 
tarııfı yol. 

Evsaf: Kapıdan girince ufak mermer an
tre, taşlı bir koridor ve gömiilü küp bulu
nan çnmaşır tekneli kordlınen bir mutfak, 
bir aralık ve bir oda, bahçede muhtelif mey
va ağaçları, bir sarnıç ve kümes vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir helA., bir 
kiler, üç oda, bir kapı sahda boş. 

ikinci kat: Bir sofa üzerinde dört oda, blr 
tahtaboş bir hela ve binada elektrik teslsa
b vardır. 

l\lesahası: 51 metre murabbaı bina ve 176 
metre murabbaı bahçe olmak üzere 227 met
re murabbaıdır. Halen 18 Ura kira getirmek
tedir. 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkulün bi
rinci açık artırması 2ı-9-Q38 tarihine milsa
dlf çarşamba günü saat 10 dan ı2 ye lı:adnr 

İstanbul lklncl icra dntreslnde icra. lı:ılına

cak ve en çok artırana ihale edllecektlr. An

cak o gün muhammen kıymetin yüzde yet
mi~ beşini btilmadı{?ı takdirde arttırma on 
beş gün temdid edilerek 6.10.938 tart -
hine müsadlf perşembe günü ayn! mahalde 
ayni santte icra kılınacak ikinci artırmada 
en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. Bu 
gayri menkule nld .şartname 10.9.938 tarihin
den itibaren hergün gorebilmesl için lcra 
daire hanesinden açık bulundurulacaktır. 

İpotek sahibi alııcaklılnrla diğer al!lkadarl:ı-
' rın gnyri menkul üzerindeki haklarını hu-

susile faiz ve masrafa dair olan idlllalannı 

evrakı musbltclcrlle ylrml gün Içlnde dal -
remize bildirmeleri, aksi takdirde hııklnrı ta
pu sicUlerile sabit olmadıkca satış bedellnin 
p:ıylaşmasından harfe ltalacıı.kları ve tallble
rln yüzde yedi buçuk pey akçcsl veya milli 
bir banka temınnt mektubu ibraz etmeleri ve 
dalın fazla mıılümat almak isteyenlerin her 
zaman 938/995 NoJı dosyaya müracaat ede
blleceklerl lldn olunur. (1128) 

Son Posta 
Yevın!. Slya.sl. Havadlıı ve Halle gazetesl --···-

Yerebat.aıı. Çatalçeşme sokt.k,. ıs 
tSTANBUL 

Gazetemizde çııtan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtn TIUo'750 4üıJ 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu::-. 

. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

"''········-····································-~ : Postcı fcutusu : 741 1stanbw ~ 
i Telgraf : Son Posta 1 
i Telefon : 20203 : 

\'··············································-' 

lVıusabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO, müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak liizımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 EylUl/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalanr.da yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak Q.. 

zere ayrılan müfettiş ve müfettiş narnzedleri askerlikten avdetlerine kadar 
maaşsız mezun sayılırlar. 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tlbl 

tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75> lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdi?, 
cYeni kanunumuz mucibince bankarn1z memurları da tekaüdlük hakkını halı· 

dirlcr.> 
:i. - İmtihan programı Jle sair §art!an gösteren matbualar Ankara, İstanbul 

ve fzınir T. C. Ziraat Banknlanndan elde ediJcbilir. -
6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikll suretle

rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu miira
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğin• 
gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402> 

İSTANBULA YAŞ MEYVA 
GÖNDERENLERiN DiKKATiNE: 

Birliğimizin lstanbulda Meyva Halinde .72 numarada açtığı bDroda, bn
tUıı 1stnnbulıı meyva göndermek fsleyenlerın mallarının da komisyonla sabş 
muamelatı yapılmaktadır. Arzu edenlerin Halde nıezktlr yazıhaneye, veya 
Bahkpaıanndn Maksudlye hanında 4 - 5 numaraya mllracaaUan rica olu
nur. Telefon: 20460. Telgraf adresi : Tariş lstMbul 
İzmir İncir ve Üzüm Tarım Sabs Kooperatifleri Birliği İstanbul Bürosu 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan Balıkesir - Bandırma yolunun 86 + 500 - 93 + 600 

nci kilometreleri arasında_ c79QO, metrelik tamiratı esasiyesi olup 27 /Ağustos/ 
938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere 15 gö.in 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - Bu tamiratın keşif bedeli cl3277, lira c89> kuruş ve muvakkat teminat• 
996 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Keşif hülasa, fiat bodrosu, metraj cetvelleri ve malzeme grafikleri. 
B - Hususi ve fenni §artnamelerle eksiltme şartnamesi. 
C - Mukavele örneği. 
İstiyenler bu evrakı hergiln Vilayet Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa 

dairesinde görebilirler. 
4 - İhale birinci maddede yazılı gün ve saatte Balıkesirde hükfunet daire· 

sinde Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 1938 yılı için alınmış ve bu işe girmeli s, -
lfıhiyetini veren müteahhitlik vesikası ve 10000 liralık iş yaptığına· dair vesik<.
nın Nafıa Müdürlüğü tarafından tasdikli sureti ve muvakkat teminatını malsan
dığına yatırdığına dair makbuz veya şayanı kabul banka mcktublarını 2490 
No. lu kanunun 32 nci maddesi ahkamına tevfikan zarflanarak ihale saatindf''tl 
bir saat evvel Vilayet Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verm -
si lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. c:5210> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı deniz vasıtaları için satın alın: . 
cak 91 kalem mukannen malzemenin 1/9/938 Perşembe günü saat 11 d , 

kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca,ktır. 
2 - Şartname ve evsaf komisyondaddır. Görülebilir. 
3 - Tahmini tutarı 11198 lira ve ilk teminatı 840 liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden biP saat evveline kaoar 2490 sayı 1 

kanunun tarüi veçhile hazırlıyacakları teklif mcktublarmı Galata es,, i 
ithalAt gümrüğündeki komisyona vermeleri. c5373> 
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Hazımsızhk, Barsak Ataleti, inkıbaz 
Sade dahili cihazlarınızı bozmamakla kalmaz. 

aynı zamanda deri ve teninizi bozar, çirkinleştirir. 
Yalnız buna karşı 

SOM POSTA 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, bıırsak, bObrek 

düşkOnlüğQne 

rellDI 
Borsalu 
l.tiyenler• ölçil 

tarifeai ırönderilir. 

EmlnönU 
lzmir sokeğı 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

Emsali arasında en gtızel ve şık 
Mobilyalar satan 

(ESKl HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla UşUtUr 1 

Nezle 
Başağrısı 

Kırıklık 
Dikkat 
Ediniz. 

Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve Ba Dk tebllka alAmetlerlal örlr girmez derbal 1 
YAT AK ODASI takımlarının zen· 

Sıcaklar ıizi bunaltıyor.. İyi yapılmamış dondur· 
maların, pis şerbetlerin ıizi hasta etmesinden kor
kuyorsunuz. BASAN DEPOSU bu meselenin de 
çaresini bulmuştur. BASA• GAZOZ GzfJ en 
sıhhi şekilde yapılmış bir müstahzardır. 

Limon, portakal, çilek, mandalina, ağaç çileği, ananas, freok o.znmn, 
sinalko, şertııll, muz, kayısı, armud nevilerinden ol~p toz ballnde ve 
şek.erlidir. Bu meyvalann özlerinden yapılan Hasan gazoz ISzU ga· 
yet lezzetli ve kullanışlı olduğundan evlerde, gazinolarda ve mesire 
yerlerinc1e kolaylıkla kullanılm.aktadtr. 

:~NASIR ILACI 
En eski nuırlan bile kökünden çıkarır, iztırabı keser, naaın 

yumuıatarak dütllrllr. 
INGILIZ • KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

iŞLER: 
Abajurlar • Yüıı Çocuk ta• 
lamları • yazlık ıapka YO 

canta - Ponpoıı kuıtar • 
Tuvalet maıuı - Satea üze-

rine iıli tablo • Siyah ve 
Beyaz i,leri • Limonata ta· 
lı:ımı - Piko ve Linon Bluz-

ler • Filo perde örnekleri • 
Vi,ne Kayı•• Likörleri na1ıl 
yapılır-2 

gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz tiatlarla bulursunuz. 

Doktor 

lbrahtm Zail Ôget 
Beledtyı karşısında, Plyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergllıı 

Uğleden sonu hastalarını kablll 
eder. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman He\tlm) 

DabWye mi\&ebusm: Pama.r.dan maada 
rı.raan <I - 1) DtvanJOlu numara 104. H ıe
ltfonu USllB - llOtt 

İlan Tarifemiz 
Tet sütun santımı 

sahile 400 
•ahile 250 )) 

aahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddeı; zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarun 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpi.J edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına 
aid işler için §U adrese müracaa' 
edilmelidir: 

tıancdık EollektH Şirketi 
Katıramanzade Baa 

Ankara caddesi 

•····························································· 
Son Posta Matbaası 
································ Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

YAZILAR: 
Bahçe Çocuk için - Er
kekte iUzellik şart mı? 
Yeni ve eski evliler • 
Karadeniz tnrkusn -
13 Rakamı uğursuz 

mudur ? • Sokakta na
sıl yürnmell • Yağ, 
Kahve, Çamur ve ter 
lekeleri nasıl çıkar ? 

Ağust~s Sayısı Bugün Çıktı 
Gene 40 sayfa 4 renk 

Ayrac• 8 ••rfa ek • Bir bUyUk Brnekler pattesı • 15 kuru,. 
Bu yazıda bftttin kadınlarımızı alakaaar eden bir anket : (Erkekte güzellik ıart mı) muhtelif 

meslekteki bayanlarımızın çok enteresan cevaplan Milli Şarkımızdan Karadeniz şarkısının beste ve 
güfte.!İ. Kan Koca geçimsizliklerinin önüne geçecek 12 öğüt • 

•• 

Almak IAzımdır. 
NEYROZIN soğuk algınlığının fena Akıbetler doğurmasına mani olmakla 
beraber bütün ıztırablan da dindirir. icabında gllnde 3 kaşe a:ınabllir. 
ismine dlkk•t, taklldlerlnden sakınınız, ve Nevrozln ~erine 

ba,ka bir marka verlrl•r•• ,ıddetle reddediniz. 

Mikroskop Gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana kanşıyor. Ve mOdhiş biJ 

afet olan sıtmayı vncudOmilze aşuıyor. 
' 

Hayat makinesini anzasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 
kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

VOcudUmüze aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmlZl 
yuvarlacıklan yiyerek ço~alıyor, nesiller yapıyor ye her nesil uzviyetim.lz. 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artbrıyor. 

Vatandat!.. Sallılını Bu Afetten Koru 
Kinin, arsinik, çelik ve biroot acı n~batat hulasalarile husust btr şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resml ruhsatını haiz bulunan BlOGENlN 
drajeleri sıtma pHrazitlerinin en &inansız bir düşmanıdır. Sıtmadan korun• 
mak ve kurtulmak için birinci deva BfOGENlN'dir. 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürllr. tlli ola
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczane'.i~ bulunur. 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 
kutusu 1255 Hormobln ) Galata, latanbul 


