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:Baş~Lkil diin İzmirden ttatay meclisi 30 
d& Clü ve Atatiirk agustosda açllaCak 

-tarafından kabul edı.ldı• Bu t~plantıgı m"iiteakib Başvekil se~ılec~k ve 5 kişilik Halay 

Celô.l Bagarın"SonPosta,,ga beyanatı ~ec;~~~H~;:~~~~i~!:~:!/:!:.cak 
Başvekil "İzmirden, sevinçle -dönüyorum. Halkı daha büyük huzur ve faaliyet içinde 

1~j,0 ~ bütün Ha:':ıa ~ü:ı.: m.!:ta;.i:~~~ec!~ U::O~~':!: 
gördüm. Herkesten emniyet, hal ve iiti1e itimad gösteren cevablar aldım,. diyor ~en";'ı,.;:~.~acakı.r.1!;!tay cemaat· devlet reisi başvekili, ~ekil de 

ı-----M--a-c-a·-·r-ı;s-·-t·a--n-~-- , ~:~~~~;v~ı~~~ı~-~!~~~~~~~~e~e~:~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~:~B~~~r~e~~~~~~~~~~ 

ceıaı Bayar, lzmtr ftUl rınd'cı nutkunu ıö71lerken 

İzmir Fuarını a -· 
çan Başvekil Celal 
Bayar, beraberin , 
de kendisini karşı -
lamağa giden Hari - • ciye Vekili Tevfik 
Rüşdü Aras ve İş 
Bankası Umum Mü 
dürü Muammer E -
riş bulunduğu hal -

ı-,;. 

de dün on bir bu - · 
çukta Savarona ya
tile İstanbula dön -
müştür. Yat Dolma~ 
bahçe Sarayı önün -
de demirledikten Ba§Vekıl Dolmabahçe rıh. !ntıba: Dolmabahçe 

sonra Başvekil ve bera):>erindeki zevatı rıhtımına çıkmışlardır. ~arayın rıhtı • 
motörle yattan ayrılmış, Dolınabahçe (Devamı 11 incı sayfada) 

H O L l V U T TA 15 G 0 N 

Bir yalan sayesinde yıldız olan kız 

Claudette ColbeTt'in cSon Postcıt ytı tJerdiği ren• (YMlll 1 IACl 8IQ'fa4al · 

... sa usu wuınca son lntl - mürekkeb olacaktır. 

s8sini yükseltiyor Niğd~~·K;.y;~·;i·;·~""f~~;J;ki 
Amiral Horti Hitler 

ile görüşüyor . 
Diğer taraftan Macar hü
kumetinin Küçük Antant 
tarafından ileri sürülen 

paktlara itiraz ettiği 
bildiriliyor 

Kiel 22 (A.A.) - Amiral Horty. nusust 
trenle saat 9,12 de buraya gelmiş vt! is
tasyonda Bitler tarafından karşılanmtj
tır. Bitlerin yanında, ekser nazırlar, or
du başkumandanı General Von Braubtç, 

(Devamı 11 inci .aylada) . 

İhracate1lar 
neler istiyorlar? 
lzmir ihracatcıları dün 

lkhsad Vekilinin 
ri7asetinde toplandılar 

içtima beş saat surdu, ihracatl
mızın inkişafı için mühim 

kararlar verildi 
İzmir, 22 (Hususi) - İktısad Vekili 

sel f eli ketinin taf silih 
Se~ 200 metre g~nişliğinde coşkun bir ırmak halinde 
bag ve bahJelerı bastı, evleri, köprüleri sürükledi, 

halk agaçlara çıkarak canlarını kurtardılar 

5 köylüyü ve yüzlerce hayvanı sular götürdü 

Niğdeden bir manzara (Yazısı 11 inci sa.yfa4a) 

Mısırın ihtiyar ve meşhur milyoneri 
ile nişanlanan Türk kadım 

Bayan Belkisin kim 
olduğu anlaşıldı 

~x 

Şakir Kesebir bugün Ticaret Odasında M·ı 
umumi ihracat rne~eıeıcri üzerinde beş 1 yoner Paşadan "Son 
saat devam eden bır toplantıya rıyaset 

ebniş, ihracatçı firm~ıa~ın üzüm, incir, Posta ya gelen kt b (Devamı 11 mcı sayfada) 7' me U 

"Elimizde· her nevi 
damad ve gelin var" 

Gallini Paşa "Nişanlıma 
ilk görüşte delice aşık ol
dum. Düğünümüz birinci 
ka~unda yapılaca~,, diyor 

Evlenme bahanesile bir izdi- Geçenlerde MısU' __ 
.d h . . gazetelerinden nak. 

vaç ı are anesıne gıren len Türltiyede güzel. , 

kadın gazeteci neler görür? lik kraliçesi olmu~ 
Belkis isimli bir Türk 

Bayan Belkis_ 

Y amn: Halice Hatib güzelinin Mısırlı a .. 
Tramvay yolundan sapınca solda kil- yan azası ve milyo. 

çük tek kanadlı bir kapı üstünde cadde- ner Gallini Fahm# 
den görülebilecek gibi konulmuş bir lev- Paşa ile vvlenmek u. 

~?'-4~66. ·~~.,,. ~~~ ~ 

j'~-~--U:;. ~ 
ha: cSaadet istihbarat odasl>, eere bulunduğun" 

(Devamı 11 lııci sayfada) yazdık. 
.............................................................. Tiirkiyede güzeli~ 

ispanyadaki dahili harb 
ne zamana kadar sürecek 

kraliçesi olan biı 
Türk güzeli tanıma. 

dığımız için cbu B~· 
yan Belkis kim?,. ,, , 
ye sorduk. · 

,~ r~·~~~ ~I - ~ . / . / 

7) re~ed,.~• A & , :;;t4ı~ 

... Son taarruzlar ve mukabil taarruzlar
la elde edilen neticeleri tedkik 

YAZAN: 
Bayan Belkisin kil11 olduğu nihayet anJa- • ________ ...:..,.__.... ___ ~_.:._.J 

ş~lmıştır. Bu bayan, Gallini Paşanın cSon Posta. ya gönderd' W• k 
hır hayli senedenbeıi k ıgı me tu~ıın 
İstanbulun bütlln yüksek cemiyet muhi l 1 ~on. ısmı 
tinde yeni D)şanlısınm ılbiri -ı..n ... - cpar a bir yıldız, gibi parlamış olan en-

• •~...-. •lmit' a&MI'• u ........... ) 

General : H. Emir Erkilet 
(YUl!l 1 inci sa.yfadadır.) 



1 Sayfa 

Herıün 
-·-

Şark milletleri birbirlerini 
Tanımıga mecburdurlar 

,.__ Yuaa: MülUla .,._ 

SON POSTA 

Reslmll Makale: 

1 STER 1 NA N 1 

Hapiabane binasının yııkılmamasını, yani müstakbel dev
let mahallesinin Sultanahmed meydanında yapılmamruıım 
ilk gündenberi iltizam eden bir meslekdq dUn tekrar bu 
mevzııa avdet etmi§, hldiseyi hillAsa eden yazısında 111 n
tırlan gördük: 

c- Şimdi de garib bir hAdise ile kartı karşıyayız. Hapis
hanenin yıkılmasını tercih eden adamlar eberiyettedirler. 

iSTER iNAN. 

• Tabıi olunuz• 

1 STER 1 NAN M A! 
Fakat bunların ilimle alakalan yok. Asıl .az sahibi olmak 
!Azım gelen ilim adamları ekalliyette bulunuyorlar .• 

Bizim bildiğimize göre ild mağara harabesinde en tflçflk 
bir kıymet bile bulunmadığını .&y~ mimarlArdır, 
binaenaleyh biz bunların kendilerine taallQk eden bir sa
hada mm aahibt olmadıkları iddiasma biz mınmayoruz. fa
kat ey okuyucu sen: 

iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 
Uzun ömür iksiri 'lle 
Çinli eczacı 
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Japonlar Çinde 
• yeni" bir taarruza 

General Franko lngilterenin glrişftler • Fran1co ni/ıogd 
d 

Cet:Jahını oerdi 

tekli/lerini re mi etti ? ~..:ı::: ::: ..... ç: H~-=-= .... 
1 ·ı· 1 • ''B . k d harbı Napolyonan Moıkova !'ek~ da asabfJetıe IJelde 
ngı iZ gazete erı U vazıyet arŞISID a seferine benzi1orı,. ~.~=:m-:".. ~ ... 

Lo~ 22 (Hususi) - Japon kuv- ıiJdi. Bir kısım Avrupa 

ltalyan -lngiliz pakh ölmüştür,, diyorlar ~~~ ...:::m~ ::.~~ ~ ~ 
Ağır top ve tanklariıı himayesi altın- b vaziyeti ademi müdahale komite 

. ,_ da faaliyete geçen bu kuvvetler 50 -ti- sinin toplantı an1arındald -1.1-
Londra 22 (Husul) - General l'ran- dolayısile, hava bııtrolünün kabil oıa- Popfiler gazetesi diyor ki: lometrelik bir cephe üzerin ' eyleıııektecut ~ 

konun, İspanyadaki ecnebi gönüllülerin mıyacajı fikrindedir. «Fransa ve İngiltere, FJoantonun bu mektedirler. de ilerle - J'ranJro hÜtametı kendisi 
geri çelrilrneUne müteallik 1ngiliz pllnı- Londra 22 - P'rankonun cevabından cevabından sonra diiftükleri hacil vazl- Japonlar Yangtze'nin . lan teklifleri ' ne Jlpı 
na verdiji cevab, İngilterede büyük bJr bahseden Nlyilz Kronik diyor ki: yeti kabul. edemezler. Pirene hududunun ne de aske: çıka ~ l8bili - şartlı, ~da ayn ve u..ı11au11111 
hayal inkisarı doğurmııftur. Frankonun cevabı ve İtalyanın fspanya açılması bır mecburiyet haline gelmi§tir. Diğer taraftan~ . bul ettikten f8rtmz oJaıak b 

İngiliz plinını premip itibarile kabul i§lerine mü~alesine ~e~ ettiği h~- Hükılmetin bunu daha ziyade tehir etnıe- civanndaki Japon kuvve~:U~:!:;'~ İspanyaya y= ~ve~ 
eden general Franko, pWıın bütün mad- kındaki pyialar, hep bır~~' ancak bır ğe hakkı yoktur.. . madiyen iz'aç etmekte ve şehre doğru sevkiyatmm kontrolü için, yahıısjpıinmı.t.ı 
deleri hakkında ihtirazi kayıdlar ileri mana ifade etmektedir. İiıgiliz - İtalyan Londra 22 (A.A.) - Lord Plimut, bu akınlar yapmaktadırlar: panyol limanlarına d li1, bu ~ 
lii.rmekte ve kendi muharib hukukunun, paktı ölmii§tiir. sab~ Lon~aya dönmiif ve hanciye ne- Kolombo 22 - mubah. . yapılcfıiı yabancı m:mıeketlerontıol 
tam ve prtsız olarak kabulünü istemek· Taymis Frankmıun cevabını red mahi- zaretıne. gıderek ora hariciyenin eG diriyor) - v.._., ~- '17'- ~~~ - larma da kontrol konma 

. ~:-.ı- te1ikki etmektedir perlerl ile birlikte general Frankonun . -..&~ ~---Y~ m dir ki llDl ısteme.lttt! 
tedir. yeı.auuıı; • önüllülerin . . nezdinde askeri mOşavlrlik vazifesini ~bir teklifin, bagOnkf1 

Bundan J>&§ka Franko hüktllneti, bir Deyli Herald diyor ki: g · oldu .ıe~ çeki~esı P~ ver- yapan \'e Hitler tarafından son zaman- st şartlar içinde kabilf kabul olabil 
nisbet dahmnde gönüllülerin geri çekil· Franko, İngiliz pl.inını yalnız kat't o- :!ma -~ ce:a 

1
:. e:ışlePd.ir. !arda geri çağırılmış bulunan Alman ~esi imkinı elbette ki mevcud delil 

mesinin pratik balrımd.ln irnlı:Aosız oldu· ıarat reddetmetle blmamıkta, fakat Bayon ~~) _ ~ _ hfdiseler kurmay binbaşı Lindeman, Çin _ Ja _ dir. ~onun son sözü, İspanyaya 
tunu kaydetmekte ve her iki taraftan ilk ayni zamanda bu pJAnla alay etmektedir. hududundan a1uum h beri .. span:ı pon harbi hakkında fU beyanatta bu _ fd bazı liman ve arazinin İtalya ve 
hamlede on bin gönüllü geri çekilmesini Paris 22 _ Frantonun İngiliz planma gün ölleden sonra ..:t 15 8: gt;an oi lunmuştur: :an~aya ~~ileceği şayialarmm 
teklif eylemektedir. . . cevabını mevzuu bahseden Ordr guete- hududunda kAin bir kamun olan ~~ cJaponyanm Çlni istilAsı, Napolyo- m bi ıle bitıyor. ~k?•.. ~ıtıı"staıt'bltlll] 

Hududlardaki kontrolün takvıyesı si diyor ki: bi- Panpelün yolp üzerinde giden bir nun Moskova seferine pek ziyade ben- h ü~f, !spany~l ~ uzermde her 
bahsinde, Burgos hüktlmeti kara huducl- cHaldbtte, nasyonalist generalin İn- kamyon bir mitralyöz tarafından asılan zemek edir. ve onun gibi hiç de şerefli angı hır terhin ameliyesine razı ol 
Jarınm kapatılmasının daimi ve prtsız gilfZ tekliflerini bu derece llkaydlık ile ateşe maruz kalmıştır. Bu kamyon Is- olmıyan müşabih bir neticeye vara - man~ mut~a~ surette imklnsızlı 
olmasını ve kontrolün de çok daha zıya- tellkld edebilmesi için ya müttefiklerin- panyol askerleri nakletmekte idi. Kam- caktır. tebarüz ettınyor ve dost düşman, İs 
de fazlaıa,tınlmasını istemektedir. den çok emin olması yeyahud da onlar yonun içindekiler, mermilere karşı ken- Eğer, gelecek bir sene zarfında Ja • :ınya~a uzanaca~ her .eı~ ~üşman m 

Deniz kontrolü bahsinde ise, Franko tarafından mmmkı ballanmıf bulunması dil~rini korumak için bir duvara sığın- ponlar kat'i bir 2afer kazanamazlarsa, elesı yapılaca~nı bıJdınyor. 
hükılmeti kontrolün gemilerin hareket Uarndır. MUl8011nfnfn bu suretle mas- mışlardır. Bu hldisenin cereyan etıWı Japonyada ihtilAI çıkacaktır. Umumi hatlarıle bu noktalan ip • 
noktasını 'teşkil eden Jlmaıılara da tepnf- bllni atmam da kendisinin en U7 ak ve olduğu ahval ve ,erait hakkında civarda- Japonya, harb sah{lsında mağldp ol- ~etleyen mi~U İspanyol hük&ne 
lini iatemektedir. ıenlf neticelere bile amıetmiı bulundu- ki hudud mevziinde büyük bir ketumiyet duğu gibi sulh konferansmda da mağ- b?rşı taraf ıçin bilhassa hoşa gftmi 

H"""'-- fspan,.ı.Jd askeri vaziyet tunu g&terir.> muhafaza edilmektedir lup olacaktır.• ır ~ktası da gönüllillerin geri çe 
_;;;ua;:;-;;;"";.;.;;.;..~~--=---~~-=:------:--=====-~==::==::===::=::=--===-·~· ~·=====- mesı meselesidir. . . d b. d S t J 1·ıh MUd f V k·ı· K k 1 d tngiliz planı, gönüllüleri ger1 çet ızmır 8 ır a am ovye - apon 1 a aa e 11 ayma am ar arasın a mekde bir nisbet ileri süriiyordu. y 

karısının yatağında hudud ihtilifı Kazım Özalp dün tayin ve nakiller =k~~~~i~e~~e l1!~~~niki~r ~ 
metçi İspanya bir gönüllü geri yona bir y&ballCIJI J&raladt Dü i bir salJalt DM..,. 1:u1• ADkara, 22 (Huauai) - Konya villye- sın, diyordu. Franko, geri yollan 

- .. -•el f L .... ~ Rlı ti ~ WU* •• ,.... .... ~ OJeria •efeden mfteaıvl 
İzmir, 22 (Hususi) - Çukur çepnede pnlflll• yapu ı, aaat Ankara, 23 (Bumul) - Milli MOctafaa mı VahJd Umr, Km vfll,.etı fttf mua- istiyor ~ 1ncnı. plADmuı başlıca 

dün gece yansı bir cinayet işlenml§tf· netice çıkmadı Vekili vlnlijine Sivrilıilar tqmabmı Şerif B.. talanndan birfle tearilz edt or: Bu 
Bidayet isminde biri geceleyin kansının - h KAzun Özalp saat B.35 de kalkan per, Mardin vlllyeti Yali ımaninQfne beble Dally News'in dedfftygti 
yatağında yakaladı~ ömer ismindP bir Tokyo 22 (A.A.) - Domei ajansmm usu.si trenle dofaya hareket etmf§ttr. Anderin kaymakatn• Sırrı Aru, Trakya konun cevabı İngflterentn pllnım 

18 
yabancıyı 6 yerinden bıçakla ağır suret- Moskovadan bllctirdltme göre, Şigemitsu 8. ç Umwnl Müfettitliii evrak miidürliljüne ya düşürmese bile bu pllnı kolay 
te yaralamıştır. dün Litvhıofu ziyaret etmlf ve Sovyet - fr yangın orumun ~ebolu kaymakamı Hamdi Sönmez, 3 fln- lay istifade edilir olmaktan 

Derhal mahkemeye verilen Hidayet Mançu hududunu tahdld ifbıl yapacak b. cü aınıf mülkiye milfettf§111Jne Turgud- Selim RGflP • 
1erbest bırakılmıştır. Hidayet hAdlse gll- komfayomm organizasyonu ve t§lemesl ır kllyDnU harabeye lu kaymakamı AdU özeıet, Mlllzgf.rd 
nü Ömerin kansına tpretler yaptJlını haktmda bir proje tevdi eylemiştir. kaymabmlıjına Kultur bymalanm Ali Alaçam ormanla ...... , 

"rdÜjiinü gece de kendisini uyur gös- Domeinbı fJAve ettfline göre, hududun l!AVf•rdı• Rıza Kostepe, Kose bJmüamhtma Bu- rın--. 
:'rdiğini k.rısının da bundan istifade e- tahdidlne yanyacak vesika ve bartta1ar • yv 1anık kaym•bmı Şabab 0raı, Bu1anıt Yangın de'llam etili/O. 
ılerek o:nen eve ıJc:lılını iddia etmiştir. ftzerinde br anl•pnıya vanlamamı§tır. Çorum (Husual) - Osmancık kaza- kaymakamlıJma Mueur DJID•k•mı ee. Bahkaair (Husuai) _ Bir hafta 

Pek yakmda yeni bir gfiıilpne daha ya- sına bağlı Küçük Zeytin yukarı kö - mil Sarut, Bor bymabmJıtma ttrınıp Durswıbeyin Alaçam ormanlarında 
TOrkkuşu kamplannda 13996 pıJacaktır. - yünde bir yaııgm çıJamı ve 68 ev ta- !ı8C8:aN=. Kavalar, Erbaa by- kan yancın, 31 kilometre IDllıatac• 

UÇUf Jlptldı Fransa kabinesı·nde mam~n yandıktan sonra yangın söndü- Aker, Kırkafa9 b~ :::: =: :vrilmeai ile atıepn cUı-: 
22 (A.A.) - Türkkuşu motar- rillmuştür. de kaymakamı Memduh Payzen, Tur. liray.U linlenmifUr. Yı 

Ankara, kam ıan teaımuz ortasın- iki istifa Yangın köylüniin tarlada çalıştığı blr gudlu kayn>Mamlılma Kırbataç kay- ~iç taraflarda elin devam._._ 
!ı =OD .,Jne tadar motörlil ta)'• sırada Çıkmış olduğu iÇin sür'atle bÜ • makamı SalAhaddilı KJrbajaç, Kırba• :· 5~:-:fi yer nSO:: db.fimden -~ 
yare mektebinde 788 saat 25 d~ silr- D--vekil DalacliJe mühim yümüş ve yanan evlerden ekserisinin ğaç kaymakamlılma Oeble b:rmakimı maktadır. ya il IÖDdÜrmele 
müş olan 4514 uçut o1muf, tn&ıu kam- UC119 • .. • eşyalarını kurtarmak kabil olamaJlllf • ~amdi Falcı, İnebolu ~lılma 
pmda ile bu müddet sarfında 9481 ~çq bır nutuk soyledi tı.r. Bu meyanda bir mıkdar hayvan da Pitaryat bymabmı l'alt Turesun tayın Maruf iki R lkli ..... 
yapılmıF· Motiirlil tayyare mektebınde Paris 22 (Hususi) - Bapeldl DaJadi- yanmıştır. ı SO evlik firin bir köy bu ve nakledilml§1erdf. v ~m~n llUUI 
yalnız baf1anna motarlü ta!Yareler : yenin dün ıeee radyoda IÖ7ledJti azim- suretle bir harabe halini almıttır. Bu • ,. buğlln ŞlhrtmlZI 1181111• 
rinde:~ :ııc:;ı:~;= olan kir.~~= ı:~=-~..+~ .. er tarafında de- haber kazada derin bir tesir uyandır - Pragdakı gorOşmeler Eski Rumen maliye nazın ve 
dokuz ur. er .. .. rin uy-~NA· mıştır. Rumen iktisadcılanndan protesar 
bu 13995 uçuşta en küçuk bir kaza ve an- Bapekil ~u~ frangın ka~'i~en Prag 22 (Hususi) - Hafta sonu tati- tor Slavesko bugün Doçya va 
za olmamıştır. kıymetten dÜ§Ül'Ülmi~ini bildiniik- AlmanJldl teôif edilen lngiliz U~i Bohemyada geçiren 1ord Ransimen şehrimize gelecektir. 

v h . 30 b• ten sonra, milli ekonomının kalkınması dun akşam Praga dömntı...n- •. 
Teklrdagmdan arıca m için de kırk saatlık hafta kanununda de- harİCİJ8 memura Diğer tr.rafdan Südet _=:::· Profesore .. ~ Rumen 

1 k " "h 8P. edildi ği flrlilrl yapılacaimı ve sanayi stihsa J a-&woa reisi He.o- umum müdürii Ye TDrk - Rumen 
ÇUft UŞ J8ml I r Y ıi!maJ1er ri1 iUıi ill l ı. ti - Londra 22 (Husiılt) - Alman makam- ayn ~e, bugün Marienbadda Sfldet meb- ret odası idare meclisi aı.aamdan Gri 

Tekirda" 22 (A.A.) - Son günlerde t. ız YRamadie ece e ~--'::ı!~~tkr. ları tarafmdan cumlukla itham edile - uslarile uzun bfr milzabrede bulunrnut- aor Karp refakat edecektir. 
s ti ..... Af nazın y , --9• nu un- Jdf _ ..... ....a...~-- B . tur. 

Tekirdağmdan ecnebi memleke ere A1A9 da iş nezaretini alAkadar eden kısımlar rek: tev wuuuuaww so~a, erhndeki Mebus Kurut' Profeaör '8yni amanda Kredi.: 
yemi ihracatına baflanmıştır. Yeni yıl hakıkında evvelce kendisine ma14mat ve- İngiliz lıefirinin proteatoau üzerine memle Başvekil Hodza u::; birkaç lilne kadar tri bankası umum müdürü ve 
mahsulünden bugüne kadar otuz bin çu- rilmemiş oldujunu ileri sflrerek, istifa ketine dönmeline mftaade edilmif olan rek rtile h tekrar temua ıeçe • Rumen ticaret odw reisidir. Şebrilıl 
va1 kuş yemi ihraç edilnrlftir .. ~uş yemi etmi§tir. Bu sabah Parise dönmüş olan Viyanadald fngflfz puaport m~munı görlli:eıertn ~et arumda yapılaca~ ilstısadf mabafilinde bu ziyarete 
fiatlarında görülen düpünltiğüll yakın- nafıa namı l'rosar da Ram.adiye ile gö. Tomas Kenrig, bugün tayyare ile Loud- bfldirilmek:t J. gramını tesbit edeceii miyet atfedilmekte ve bir mölldl• 
da düzeleceği umulmaktadır. rüftilktell scmra istif~ vermifttr. raya vasıl olmu§tur. e....:. beri her iki dost mfl1at anan•lı:I 

hlrl 1 1 • Daladfye, istifa eden nazırları kabul e- Tomas Kenrig yarm hariciye nezare- NIYJOrk yeralb ,,·mendile 1 tısadl rabıtayı ıenifl.amk icin 
Adınadan 41 mı 111 ntrl IJI derek, kabineden uzaklaştıklarıııdan do- tine giderek mesele hakkında izahat ve- b. fa . r .. lan temasların tahakkuku t91D fili 

sevk 8dİIİJlr layı teealir duyduğunu söylemif v im- recektir. Bu izahattan sonra lüzum gö. rinde lr Cla adım telAkki eclllmektedir. 
Adana, 22 (Hususi) _ Şehrimiz hapis- diye kadar gl58terdiklerl faaliyet içın te- rüldüjü takdirde, Berlin hükılmetine ye- . Ne~ork 22 - Nevyork yeraltı flmen- Rumen iktıadcılan, p1ırimiad 

hane.aind 41 hkdm yarın tmralı ada- şekldlr beyan etmiştir. ni bir protesto daha verilecektir. d_ilerınde vukua gelen çarpıpna netice- Rumen ihracatcılan ile de yalD:lldllll 
en ma . Daladiye biWıare dö Monziyi nafıa na- - sinde üç kifi ölmiif ve en a&ı elli kiti ya- temas ederek iki memleket aras:ınaaa 

ama sevkedilecektir. zırlı!m& ve Pomareyi ff nazırlığına ta- Toros ekspresi muvakkaten ralanm~ır. Bir tren, istasyonda tevak- ticatetin inkişafı etrafında tetkikler 

Nılı Valcili IJIOI haftasında yin ederek, bu ~·~Ierf reisicumhurun Afyo11 yolundan . ff k kuf halinde ~ulunan diler bir trene bulunacaklar_dır_. ---
1 . . tasdikine anetmiftir. lf J8C8 ÇarpDU§tır. Müaademeyi bir iafiJAk taJdb • • •v 
zmıre gıdıyor SalAhfyettar mehafilde temin edildiği- Ankara, 22 (Hususi) - Sel yüzflnden etmi§tir. Romanrı TOrkıyı elçllıglıl 

İzmir 22 (Hususi) _ Nafia Vekili ne göre, kabinenin politik mahiyetinde demiryolu bozuldujundan bu sabah To- Adi• bUyUk ıl~ilik yan.yor 
Ali Çetinkaya Eylfililn ilk haftasında hiçbir değişiklik mevzuubabs değildir. ros kspresi buradan ıeçmemfftir. Bo- IJI Vekili GllCUle gitti Y P' 

İzmire gelecektir. Vekil burada su §ir- ÇilnJdl gerek istifa eden nazırlar, gerek zukluğun tamiri birkaç gün sürecektir. İmıir 22 (Hususi) _Adli e Veld Bled 22 (A.A.) - Ölrenildifine 
ketinin satın alııımuı işini ve yeni ya- yenileri Cumhuriyetçi Sosyalist birJiline Bu müdd t içinde Tor01 katan Afyon Şükrü Saraçotlu istirahat ~ Gal li re Romanya, Ankara, Belgrad ve Vı 

.. .. bcturla". ,mu. ilzerlnden if1l1eoektir. je gitmiftır. CÜ• =~~ blJlk 



Fırıncı ve arabacllar Rumeli ve Anadolu 
hisarları tamir edilecek cemiyetleri Kongre mu"nasebetile de l k 

d 1 d 1 
. mem e etimizde köy ve 

Un top an ı ar zıraat mevzularında neıredilmiı kitab, mecmua 
Rumelibiıan avlusundaki evler 11kılarak burası bahçe gazete ve matbualardaa mürekkeb bir ıergi kurula~ak 
haline konulacak, belediye ev sahiblerine tebliıat yapb Bu cemiyetlerin nizamna- z· ı v kfil r .1.. . 

1 
• •• . ~a e e ı vı ayetlere bır e - Ancak bu gibi yolcuların İzmir fu ,, 

me erıne reJıme bağlılığı ~. eondererek Cumhuriyetin on be - arını ziyaret edecekler· d · .. fili 
ifade eden maddeler kondu f~cı yılında Ankarada ~~nci köy ve memurlarına kanaat v~:i :~:~u 

zıraat kalkınma kongresının toplanaca- etmeleri lazımdır 
w bildirıni . . 

Birleşik esnaf cemiyetlerine bağlı fı- gınıZiraat ko~gresır. i uınumt kltibli.. . Keyfiyet Ma~iy~. ~ekfiletinden bir ta 
. .. gıne mımle yurddaki butun gümrük tecı.ki • 

nncılar ve arabacılar cemıyetleri heyeti Bay Nusret Koymen tayın· edil.nlicı.tir ıA tl tebl' - dilin" t• .. . .. . . . .. ~ · a anna ıg e ış ır. ı 
umuınıyeleri, dun fevkalade birer top- Bınncı koy ve ziraat kongresinde • . • 
ıantı yap11ll§lardır. umumi ziraat meseleleri, köy kalkın - Mevadı ıptıdaıye ve gUmrUk 

Bu toplantılarda idare heyetleri ta'"a- ~~sı. iş~eri, koop~.ra~~flerin ve köylü - muafiyeti hakklRdl Y8Rİ bir karar 
fından cemi et . . nun irtıbatları, koyluye toprak ve zi -

y nızamnamelenne Kema- raat filetlerı· tem' .. 1 . .. .. "l k . .. . ını ış erı goruşu ece -
llmı reJıırune sadakat ve bağlılıklarını tir. 
üade eden tekilde bir madde ilavesi tek- Kongre münasebetile Türkiyede köy 
lif olunmut ve bu teklif alkışlarla kabul ve ziraat mevzulan üzerinde neşredil-
edilmiştir. miş kitabların bir sergisi açılacaktır. 

Bu madde §Udur: B.u sergide teşhir edilmek üzere şim -
cFırıncılar arabacılar cemiyeti yurdu ?ı~e kadar neşredi~ köy ve ziraati 

bırt . .' _ .. ' _ ılgılendiren her türlü eserlerden ikişer 
.Rumelihi san ar.an Buyu~ Önder ~tatürke son- nüshasının kongre genel kitibliğine 

Yıldırım Beyazıcf tarafından yapılan gözden geçirllmiJ ve tamirlerine karar mez bır aşk ve ınanla baglı olarak onun gönderilmesi istenmiştir. 
Anadoluhisarı surları Fatih tarafından verilmiştir. Surlar restorik esaslara göre büyük prensiplerinin nurlu izinde dalına Bu sergiye gelen kitablardan bir köy 
...r. d tiril Rum' lihisar" 

1 
tamir görecektir. Rumelihisarı avlusun- fedakarlıkla çalışmayı kendisine en bü- ve ziraat mevzulan bibliyografyası ter 

~ucu e ge en e ı sur an . fb 1 · · ti t d . edilin daki evler yıkılacak, burası bahçe haline yük ve en §erefli ödev bilen bir teşek- 1 o unacak ve sergının bitiminde de 
~ ye z~ a tamir ek is- konacağından buradaki evler istimlak e- küldür., Ziraat Vekaletinde bir kütübhane vü -
t.enmi§, fakat faaliyet yarıda bırakılmış- dilecektir. Belediye bina sahiblerine teb- .. .. . . cude getirilecektir. 
ta. Başvekaletin emri ile surlar yeniden ligat yapmıştır. Dün~ toplantıda a~~ca cemıyetlt>rın Sergide teşhir edilecek eserler, köy 

Mllteferrllı : 

Çok çocuklu annelerin mliklfat 
aralannı beklemeleri llzım 

Şehir tılerl: 

Çocuk bahçe, klittibhane Ye deniz 
hamamlarmm yerleri teabit edildi 

Çok çocuklu annelerden bir çoklan ik- Eminönü kazasından başka bütün 
ramiye almak için yaptıklan müracaat- kazaların çocuk bahçesi, ~uk kütüb
lardan bir netice alamamakta oldı..ılrJarı- hanesi ve çocuk deniz hamamı olmağa 
m bildirmekte idiler. . elverişli yerleri tesbit edilmiş, beledi -

Sıhhat ve İçtima! Muavenet Vekaleti ye reisliğine gönderilmiştir. Belediye 
hıfzıssıhha işleri reisliği, çok çocuklu an- reis muavini Raufun riyasetindeki ko
nelerin fazla ve bu hususta ayrılan tah- misyon hafta içinde kazalara gidecek 
matın be mahdud olduğundan dllekçele- buralarını g6recektir. Fazla masrafa 
rln sıraya konulduğunu ve sıralara ge- mütevakkıf olmıyan yerlerde çocuk 
Jenlerin mükafatlarının adreslerine gön- bahçeleri kışdan evvel inşa edilecek -
derildiklerini bildirmektedir. tir. 

Ayni zamanda sıranın 1933 yılında mü
racaat edenlerde olduğu ilive edilmek
tedir. 
Şu hale göre çok çocuklu annelerin sı

,.ıanm beklemeleri zaruridir. 

Sanayi umum mOd&rtl 
ıehrimize d6ndil 

Birkaç gün evvel İmıire gitmiş olan 
İktısad Vekaleti sanayi umum müdürü 
Rqad dün ıehrimize dönmüştür. Umum 
IDildür ,ehrim.izde bir hafta kadar kala
rak muhtelif sanayi meseleleri üzerinde 
tedkikler yapacak ve bilhassa esnaf koo
peratifleri işile meşgul olacaktır. Esnaf 
kooperatifleri reisleri bu hafta ıçind'e Ti
caret Odasında sanayi umum müdürünün 
riyasetinde bir toplantı yapacaklarclır. 

Yeni nikel bir kul'1lfluldar 

Killtilr işleri: 
bkmekteb muallimlerinin mesken 

bedelleri verilecek 
fstanbuldaki ilk mekteb muallimle-

rinin mesken bedellerini vermek için 
belediye büdcesinden yapılmak iste -
nen münakale, Vekalet tarafından ka
bul edilmiştir. Yeni sene büdcesi tas
dikten geldikten sonra muallimlerin 
paralan verilecektir. 

Yabancı diller ve iakılib tarihi 
imtihan günleri 

Edebiyat Fakültesinde yabancı dil
ler imtihanı 2 Eylulde ve 5 Eylfil ile 
26 Eyhilde de inkılab tarihi ikmal im
tihanları yapılacaktır. 

Cumhurıyet Halle Partısıne bağlanmala- sosyolojisi, muhtelif köy meseleleri ü _ 
rı teklifi de kabul edilmiştir. zerinde yazılmUj kitab ve broşürler ve 

Deniz küçük nakliye, yükcüler, ber- köy tedkikleri, köy ve ziraat iktisadi -
herler ve yorgancılar cemiyetleri de bu- yatı, bütün ziraat şubeleri üzerinde ya 
gün ayni maksadla toplanacaklard1r. zılmış kitab ve broşürler, köy ve ziraat 

____ sa?'atları ve sanayii, köy plancılığı, 
mımarisi ve belediyeciliği, köy ve zi -
raate aid roman, hikaye ve şiir mec -
mualan, gazete veya mecmualann köy 
ve ziraati mevzu alan husus! nüshala -
rından mürekkeb olacaktır. 

Deniz işleri: .. 
Atatllrk köprüatı dubaıarınm 

yerlerine konulmasına bapaodı 
Yeni yapılmakta olan Atatürk köp

rüsünün Unkapanı cihetindeki duba -
larile üst aksamının bugünlerde yer -
lerine konulmasına başlanacaktır. Bu 
sebeble Deniz Ticareti Müdürlüğü bü
tün vapur ve küçük deniz vesaiti mü -
esseselerine bir tamim göndererek, Un 
kapanı köprü dubası konan mevkiden 
köprü mihveri istikametine kadar 300 
metrelik saha dahilinden hiç bir vası -
tanın geçirilmemesini tebliğ etmiştir. 

Dtikkln ve mağazaların öğle tatili 
Dükkan, mağaza, ticarethane gibi 

yerlerde çalışanların tabi olacağı öğle • paydosu hakkında Ticaret Odasının be 
lediyeye vermiş olduğu rapor tedkik 
edilmektedir. 

Ticaret Odası, esnafın bir saatlik bir 
paydosdan hakkile istifade göremiye -
ceği kanaatine varmıştır. Belediyenin 
bu husustaki tedkikleri henüz bitme -
miştir. Ayni kanaate belediye de var -
dığı takdirde öğle paydosunun İstanbul 
esnafına tatbikinden vaigeçilecektir. 

lzmir fuarma gelenlerin 
Dzerlerinde istedikleri kadar 

doviz bulunabilecek 
Türk parasını koruma kanunu mu -

cibince Türkiyeye girip çıkan yolcu -
lar beraberlerinde ancak 25 Türk lira
sı bulundurabil~ektedirler. 

Maliye Vekaleti İzmir enternasyo -
nal fuan münasebetile Türkiyeye ge -
lecek ziyaretcilere bir kolaylık olmak 
üzere Üzerlerinde 25 Türk lirasından 
fazla ne kadar para varsa hepsini idhal 
edebilmelerine ve avdetlerinde getir -
dikleri paradan sarfedilmiyen kısım 2S 
liradan fazla olsa dahi ihracına müsaa
de edilmesini kararlaştırmıştır. 

tedarile çıkarılacak Gilmrlllılerde : 
2257 numaralı kanıma göre evvelce te- Bir eararket yakalandı 

Mevaddı iptidaiye ve makine mua • 
fiyetinin kaldırılmasına dair İktısad 
Vekaleti tarafından neşredilen teblil 
sanayi erbabı arasında büyük bir mem 
nuniyet uyandırmıştır. 

Hükfunetin bu yeni kararile eski • 
den mevcud bir sürü formaliteler kal
dırılmakta ve hayat ucuzluğunu temin 
eden tedbirler alınmaktadır. 

Sanayiin muhtaç olduğu makineler 
bundan sonra mahdud zümreler tara • 
fından değil, herkesce yüzde bir bu • 
çuk gibi cüz'i bir gümrük resmile ge -
tirilebilecektir. 

Evvelce esasen bankalara yüzde 2-3 
kadar bir teminat mektubu verlliyor -
du. Eski formalitelerin kalkmasile be • 
raber teminat mektubu da kalktığı i · 
çin sanayiciler yeni bir vergi ile karşı
laşmamaktadırlar. Yeni şekilde maki • 
neler gayet ucuza temin edilecek, ima
lat ucuza mal olacak ve bu sayede ha
yat ucuzluğu da meydana gelecektir. 

ipekli kumaşlar standardı 
hakkmda tedktkler 

Sun'l ipekle yapılmış kumaşlann 
standardize edilmesi için İktısad Veka
leti tarafından yapılmakta olan tedkik
ler hayli ilerlemiştir. 

Bu hususta fabrikalann da mütalE!-! 
aları sorulmuştur. Sanayiciler sun'i i
pek kumaşların nasıl standardizesi da
ha muvafık olacağı hakkında bir rapor 
hazırlıyarak Sanayi Umum Müdürlü • 
ğüne göndereceklerdir. 1 

Tabi! ipekli kumaşların standardi .. 
zasyonundan sonra bazı fabrikalar ha
kiki ipekle, sun'l ipeği karıştırarak ve' 
sun'i ipeğin kıymetini azaltarak piya -
saya bir takım cinsi belli olmıyan mal
lar sürmektedirler. Yeni standard ni • 
zamnamesile bilhassa bu mahzurlar or 
tadan kaldırılmış olacaktır. 

., ~ 

,~, l 
davüle çıkarılan nikel bir kuruşluklar Gümrtik ve inhisarlar memurlannın Halıcıotlunda oturan Ermenak otlu Kı -
Darbhanece yeniden basılmıştır. Bu yeni ikramiyeleri yakında verilecek lanet, eBrar içerken yakalanmıştır. Ceple -
kuruşlukların kenarları dantelilı olacak, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti muh rinde bulunan ıo gram esrar müsadere e -

ı 111.1.:ı 't'b · k 1 dilmiş ve tahkikata başlanmıştır. 
~-!---~~ 

ey UAlen 1 ı aren pıyasaya çı an a- telif vilayetlerden gönderilen ikramiye 
caktır. • . alacak gümrük memurlarına aid liste- Bir tayfa arkadaşını yaraladı 

Gilmrllk ve lnh .. arlar Veklleti Ier üzerinde tedkikat yapmaktadır. Bu Akay idare.si vapurlarında çalışan bıaan 
mWepn bu,nıı lmıire gidecek tedkikat yakında bitirilecek ve me - ne Faik arasında iş yüzünden ka:vga çıktnıt. 

İhsan Faili çatı lle bacağından :paralam)f-
Bir müddettenberi §ehrimizde bulun- murlann ikramiyeleri Eyhll içinde ta- tır. Suçlu yakalanmıştır. 

makta olan Gümrük ve İnhisarlar Vek8- mamen verilmiş olacaktır. Bir aarhoş rakı ıiıeıi ile yaralandı 
Jeti Müsteşarı Adil Okulda§ bugün İz
ınire hareket edecektir. Bay Adil Okul
dat İzmirde birkaç giln kaldıktan sonra 
Akdeniz sahillerindeki gümrük teşkilA
tında tedkik ve teftişler yaparak Mersi
ne kadar gidecektir. 

Müstepr Mersin gümrüıklerini de tef
ti§ edecek ve bir ay sonra İstanbul yolu 
De Ankaraya dönecekür. 

Pazarbknz aht verit hakkmdaki Çarşıka.pıda oturan '5 yaşında Yani faz. 
rapor lktuıad Veklletine ..Jtnderildi laca aarhot olduğu halde elinde rakı ştşeai 

A • • •"' lle tT ~inde dolaşıl'ken düşmüş, ft elindeki 
Eylfil bırden iübaren başlıyacak oJan fite kırılarak baflndan yaralanmlfbr. Mua-

pazarlıksız satışa aid hazırlıklar tamam- yene eden dokt.orun gl!Bterdlli ıtıswn tlzeri
lanmıştır. Belediye bu husustaki hazır- ne yaralı, Beyotıu hastane.sine kalduılmıt -
lıkları ile beraber Ticaret Odasının mü- tır. 
taleasını ihtiva eden raporu İktısad Ve- Bir keva benzin ateı aldı 
kaletine göndermiştir. • Kerestecilerde meyva hali önündelll eo -

Yeni maliye ıubeleri yapılacak konl Vakum kumpanyasına ald benzin de-
Yeni Eminh8 Halkevi binan Defterdarhğm yaptıracağını ya"Zdığı.- ~;~~=t:e:emur~:evket bir :va lle 

Emini5nü Halkevi binasının inşaatı için mız ~ni ve modern maliye şubeleri bi- mıştır. Yetişen ıt:1aı;: tO:.n d~.;:e: ı!re~ : 

F eatival takvimi 
BU NKŞAM 

Onlhane parkında 21,80 da 
orta oyunu: Tere Kvlen111• 
'l'epebaşı beledi.ye bahçesinde 

saat 22 de 
1'.ANASA R6V0S0 

nvelce te~l etmiş o~ ihale. koı;ni7 nalanndan Kadıköy maliye binasının da 'ile yangım söndürnıtıştllr. 
~u~~~~~~~~~~-~~~µp~ff~ta~~~~---~---~-----------------------------------

ma etmiJ, gerek Genel Sekreterlik, gPrek Beşik taşta yeni plAna göre açılacak olan • G • T 1 YAT R O & U Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Nafıa Vekiletinin tasdi.kine illtiran et- caddede yapılmasına karar verilen Be- Nuri Genç ve arkad&§lan Bu gece 
miş olan proje ve hesablara dair, inşsiatı şiktaş maliye binasının da planlan hazır- ~ Bu akşam (Suadlye) plAJda 
tızerine almış olan müteahhidle görüı- lanmaktadııı. Eski Şişhane karakolunun OskıOdarda Beyleroğlunda Yann gece 

m~~::·Halkevi binası İstanbul semtinin ~;~u~!1m:ah:;1::.f!1!~:ı~ı!8: :: ~ Renkli Fener Ba(ByQyQakladdaa) tdıarsa 
en muhteşem ve modem binalarından redir. Buralarda da yakmd.t in§aata bq- ~ 
biri olacaktır. l&ııacaktır. ""'~~r' Sabriye Toklu konaerl VodTil 8 perde 



23 Ağustos SON POSTA 

• 
lzmitte çok güzel bir 

Halkevi binası yapılıyor 
Binanın içinde sinema, müsamere, müzik, dans, konser, 

spor, okuma, konferans salonları olacak 

r .. 

l zmitten giiul bir görünüı 

İzm:itin yeni Halkevi bin.ası Rıhtım yaptırmış, sönük w mezbele rili-:x1 
sahilinin en güzel mevkiinde yüksel - boyunu islAha v koyulmuş, şehre bir 
meğe başlamış bulunmaktadır. karakter vermege çalışmıştır. 

nema, müsamere, müzik, dans, konser, 
spor, okuma, konferans ve toplantı sa-

İmıit belediyesi çalışıyor 

İzmit (Hususi) - Kağ•d ve karton 
!fabrikalarrmızm ::kuruluşundan sonra, 
İzmit ıÇok ehemmiyet kazanmış ve şeh
rin nüfusu iki misli fazlalaşmıştır. Bu 
arada şehrin ve şehirlinin ihtiyaclan 
tla, daha bariz vasıflarla artmış bulun

maktadır. 

Bugün, heyeti mecmuasile, İzmite 
medeni bfr şehir denemez; yol, toz, ça
mur, mesken derdi, su ihtiyacı, piaj, 
park, mezbaha, kanalizasyon işleri, baş
lıbaşına birer mesele teş:kil eder. 

Halihazırdaki İzmit belediyesi, ev -
velki senelere nisbet.le bir çok işler 
görmüş ve başarmıştır. Evvela, şehre 
Çene ve Paşa sularını getirmiş, elek -
trik işlerini bir nizama koymuş, imar 
planını çizdirmiş, yolların bir kısmını 
ıı:::: 

Pazar 

-

Bursa (Husu.si) - Nahiye merkezi ı indirilmektedir. Muntazam fakat .ttü
olan Gürsuda cidden çok az zamanda çük bir meibahası, bir zahire hali var
dikkate değer yenilikler yapılmıştır. dır. Ayrıca bir fidanlık meydana geti
burası her şeyile küçük bir şehir nü - rilm'iştir. Kasaplar için de ayrı bir yer 
rnunesidir. yapılması takarrür etmiştir. Bu küçük 

Atatürk anıtı ve alanı, temiz cadde- ııahiyenin öğle zamanını bildiren dü -
ıeri, mazbu·t çeşmeleri göze çarpmak - düğü de unutulmamıştır. Spor teşek -
tadı.r. Çok iyi ve her türlü ihtiyacı kar- külleri, temsil kolları ve salonları var -
şılayan hükılmet konağında her sabah dır. Resim Gürsu nahiyesinden güzel 
ve akşam merasimle bayrak çekilip bir görünüştür. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey gazf'teler•n 
itin sayfalarında bilmem gf.
zü ne ilişti mi? 

... Eyltllün birinci gii•ıiln

den itibaren .. 

. . . saçma fiatları ucuzlu
yormuş ..• 

Hasan Bey - Desene ede
bi vatını ız ge-ne birçok yeni 
şair kazanaca'k!. 

Sayfa & 

C Yurdda spor hareketleri ~ 

Bahkesirde tavşan ve keklik avı yasak 

Balıkesir avcılar klübü idare heyeti verdiği 
bir kararla Balıkesir rnıntakası dahilinde 
keklik ve tavşan avını yasak etmiştir. 

Gemlik IlaJkevi gençlerinin tem,.iJleri 

Halkevi temsil kolu gençleri evvelki .. 
d - k gun 

ve_ un a ·şam Kızıla~. Kurumu şerefine lld 
ın~amere vererek «KORıı piyesini temsil et
mışlerdir. Temsilde fevkal!de muvaffak 0 _ 

lan gençler davetliler. tarafından dakika _ 
larca alkışlannuşlarctır. 
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KORKARDM 
• ki arkadaşmışlar, biri meraklı, ö- - !Burası. 

! :teki mübaHigacı imiş. MübaHiga- Meraklı b~, ~~aft~. ne ~aray, ~c 
cı ikide !bir: k~k, ne de ev gonmı~. M~~~agacı, bır 

_ !Benim memlekette bir sarayım agaç altında oturan hır koyluye sor -

var, görsen şaşarsın! muş: 

~ 
Yeni bir elbise 

yaptırmak 
istiyor musunuz? 

Rüşvet cürmümeşhudu suçlularımn 
muhakemesine dün de devam edildi 

Dermiş. Meraklı merak edermiş: 
- Hele anlat şu sarayı. . 

- Arkadaş, burada ibenim bir kulü-
bem vardı, ne oldu? / Malıkeme suçlu vekillerinin tahliye talebini rea 

ve yeniden şahidler dinlenmesine karar verdi Mübalagacı anlatı.rnınş: 

- Tam iki yüz oda .. hepsi de döşeli 
dayalıdır. Hele bahçesini hiç sorma, o-

rada bulunan çiçekler dünyanın başka 
biç bir yerinde yoktur. 

Meraklının merakı artar: 
- Bir gün seninle gidelim! 
Diye yalvarırmış. Nihayet meraklı, 

mübaıagacıyı kandırmış. Mübaiagacı -
nın memleketine gitmek üzere yola 
çıkmışlar. Mübalfıgacı vapurda: 

- Benim k~k k.imbilir şimdi ne hal
dedir, demiş, kırk oda bu.. temizlen -
mesi lbakılması kolay değil! 

Meraklı sormuş: 

- Hani iki yüz oda idi? .• 

- Sen yanlış anlaIİllş olacaksın, iki 
yüz oda değil, tam kırk odadır. 

Vapur mübalagacının memleketine 
yaklaşmış; mübalfı.gacı bu sefer de: 

- Şu benim evi dünya gözile bir 

kere daha görebileceğime ne sevin -
diın. On odası vardı, lbahçesi vardı. 

Demiş, meraklı gene sormuş: 

- Hani kırk oda idi? 
- Sen yanlış anlamışsın, ben on oda 

demiştim. 

Vapur yanaşmış, meraklı ile müba
Iagacı vapurdan çıkmışlar. Bir müd -
det de araba ile gitmişler. Mübalftgacı 
arabayı durdurmuş: 

Köylü düşünmüş: 

- Anladım. Beş sene evvel tarlanın 
ortasında bir çardak vardı, onu soru -
yorsun değil mi? Çoktan yıkıldı, gitti. 

• Bu fıkraya çok benzer bir hadiseye 
şahid oluyoruz. 

IBir zaman şöyle demişlerdi: 
cBelediyc otobüs getirtecek, şimdi 

işleyen kamyon bozması otobüsler or
tadan kaldırılacak, şehirde münakalat 
belediyenin otobüslerile yapılacak.» 

Bekledik, kararlar verildi. Teşebbüs
ler başladı. Fakat bütün bunlar olur -
ken bir gazetede şöyle bir havadis 
çıktı: 

cBelediye şimdilik ancak otuz oto-

lbüs getirtebilecek• 
Hadisenin sonu, acaba hikayenin so 

nuna mı benziyecek? 
Daha yarı yolda iken büyük rakam

lar küçülmeğe başladı. Bir .müddet son 
ra gene bir garetede: 

«ıBelediyenin şehirde işletmek üze -
re getirtmiş olduğu üç otobüs gümrük
t.en çıkar.ılmış1ardır. Fakat bunların 
bazı ufak tefek noksanları bulundu 
ğundan şimdilik işletilmeleri mümkün 
görülememektedir.> 

Tarzında bir havadis okumaktan 
korkarım. 

ismet H ulusi 

C Bunlan biliyor mu 'diniz?~ 
4000 liraya rmalolan bir kelebek 

Cenubi Ameri
kanın insan ayağı 

basmamış olan 
mıntakalarında na 
dir böcek toplıyan 

1 

bir ilim heyeti, a- ~ . ~'-... ........._ 
hiren misli görül- '/ / /.JJ \\' 
m~ bir kelebek bulmuştur. Bn kelP
beğin bütün dünyada bir eşi yoktur. Bu 
hayvancık, bu heyete (4000) liraya malol-

muştur. 

* 
fzdivaaçta milliyet değiştirme 

merakı 
İngiliz ledilerinden J an Margaret El

Jcnboref dokuz defa evlenen, fakat her 
defasında bir başka milliyetli erkeğe va
ran garib tabiatli kadındır. Bu kadının 
dokuz düğünGnUn dokuzu da ayrı bir 
memleketin hükfunet merkezinde yapıl
mıştır. İlk defa bir İngilizle, sonra bir 
Bavyeralı Almanla, daha sonra bir Yu
nanlı, bir Arnavud, bir İtalyan, bir Su
riyeli, bir Arnb, bir Türk ve bir çöl be
devisi ile ev lenmiştir. 

ilk posta kutularımn menşei 
İlk posta kutula

rı bundan dört asır 
evvel Floransarla 
ihdas edilmiştir. 

Fakat bu kutular 
.nektub atılmak i
çin değil, halk ara
sında engızısyon 

:rnahkemesine ıh

bar yapılması için 
thdas olunmuştur. 

Bu yüzden birçok haksız ihbarlar yapıl-

mıs ve ne}{ ~Ok kimsenin Cail! tanmıştır. 

* lrlandada erkekler kadrndan 

irlandada em
ğin hnyat vasatisi · 
k dm " r· d" "1' a us un ur. ;ıt"' I(, . 
İrlanda, umumi-~ .\: 
yetle erkekleri ka- ~ 
dınlanndan fazla ~-.o::ııı..... 
yaşıynn dünya."1m ~ 
yegane memleketidir. 

······························································································································ 

Okuyucu farıma 
Cevablarını •. 
.Ankarada bay aN, G.n ye: 
Kız eğer karşımda olsaydı, kendi

&ile bir saat konuşmak imkanını bul
saydım size müsbct veya menfi bir 
.:cvab verebilirdim. Fakat anlattığı
nız vaziyete bakarak kat'i bir bük -
me varmak mümkün değildir. 

Bununla beraber hatırıma gelenleri 
sayayım.: 

1 - Kız fena bir örnek almıştır. 
Bu örneğin tesiri altında kalmış ol
ması mümkündür, fakat zeki, muha
kemeli, düşünceli bir kız olduğu tak~ 
dirde bu fena örneğin bilakis lehte 
bir tesir vermiş olması da hatıra ge
Jebifecek şeylerdendir. 

2 - Kızı büyüten kadının ona an
nelik etmiş olduğundan şüphe etme
mek lazım. Öyle anneler vardır ki 

kendi geçim vasıtaları cahliık.i:t ol -
mad1ğı halde kızlarını vaziyetleri i!e 
makuscn mütenasip olarak azami 
temiz büyütmüşlerdir. 

Maziye bakarak derhal aleyhte bir 
karar vermeyi doğru bulmam. Ted
kik ediniz ve ettiriniz. 

Ankarada bay M. A. ya: 
İlk tesadüDte, ilk gülümsıemede 

yanına yaklaşır, sebebini sorarsınız, 
Konuşma vesilesini size kendisi ver
miş demektir. Vaziyetinizi küçük 
görmeyiniz, merdivenin ilk basama
ğına basmadan üstüne çıkılınıyaca -
ğını bilmeniz lazım. Yalnız acele et
meyiniz, henüz gençsiniz, çok genç-
siniz, her şeyden evvel bilginizi art
tırmaya bakmanız icap eder. Gönül 
kitabı çok uzun değildir. Başlayıp 
bitirmek için önünüzde daha uzun 
seneler var. TEYZE 

Rüşvet cürmü meşhudunun muha - muştur. Dün vak'a mahallinde bir ds 
kemesine dün de devam edilmiştir. keşif yapılmıştır. 

Geçen celsede, cürmü meşhudu ter· Yangının sebebi zülıuru henüz an -
tib eden gümrük muhafaza teşkilatı !aşılamamıştır. Tahkikat derinleştiril • 
memuru Süleyman hakkında, muhafa- mektedir. 

za teşkilatından ve Neftsendikat şir - Zabıta memuruna hakarete 
ketinden bazı hususatm sorulmasına 
karar verilmişti. Gelen cevablar, dün kalkış~n bir satıcı mahkOm oldu 
mahkemede okunmuştur. Neftsendikat Sebze halinde bir bekçi ile zabıta 
tan verilen cevabda, Süleymanın vak- memurunu tokatlamağa cür'et eden İs
tiJe bu müessesede çalıştığı sırada, bir mail ismindeki satıcı adliyeye veri -
zimmet hfuiisesinden dolayı ayrıldığı miştir. 
ve mahkemede mahkfun olduğu beyan Hadise, İsmailin çürük kavun satn:: -
edilmiştir. Gümrük muhafaza teşkil~ ... sından, bekçinin de buna tabii milde -
tmdan gelen cevabda da, Süleymanın halesinden doğmuştur. 
tahkikat bürosu şef vekili bulunduğu Suçlu, Asliye 4 üncü ceza mahke -
ve gene Süleyman tarafından mahke - mesinde yapılan muhakemesi $Onunda, 
mede söylenilen: ı ay 28 gün hapse mahkfun edilerek, 

c- Ankaradan bu işi tahkik etmek tevkif olunmuştur. 
üzere İstanbula gönderildim.• -···························································· 

Sözünün, bir y~lık eseri olabi - Polisle : 
leceği, bildirilmiştir. 

D- hk d ı ı da S · Bir Hhte inhisar mlifetti•i yakalandı 
Şu sırada elbise yaptıracaksanız en un, ma eme e suç u ar n aı - ,.. 

yüksek Faris terzilerinin teşhir ettl,ıı;i ~'1.ı din vekili söz alarak, Süleymanın ev - Fat.ıhte Zeyrek caddesinde oturan isma -
t:. :r 1 U k.. ··a inh' la 1·aaresi 11 oğlu Mustafa evvelki gece Beyoğlundcı Ha.-

son modellerden l·ıham alabı·1ı·rsın· ı·z ·. ve ce zun opru e ısar r 
ih .1.. malba.şı caddesindeki Ambasadör birahane -

a. Mevsimlik mantolar. Hakim cılan muhasebecisiyken, zimmet ve . tı as - sine giderek kendlsinln inhlscırlar mü!cttlşl 
renk beyazdır. Ketenden başlıyarak yiın- tan hakkında tahkikat yapıldığını ve 3 olduğunu söylemiş ve mevcud müskiratı mu
lüye kadar muhtelıf kumaşlardan yapı- ay müddetle hapse, 6 ay memuriyetten nyene etmeğe başlamıştır. Bu sırada tçeri gl
labilirler. Belleri ne sıkı, ne bol, ancı::k mahrumiyete mahkUm edildiğini jddia ren 6lvil bir zabıta memuru Mustn!anın va-

·ı b h d ı· h" ı ·daresin zlyetlnden şüphelenmiş ve ynkalıyarnk mer-
bcl Y.., .. ın· ı· bellı· edı'yor, yakaları ufak, go-·· ı e, u ususun a n ısar ar ı -...... . • . keze götürmüştür. Sahte müfettiş hakkında 
ğüsleri, belden aşağısı alttan giyilen ro- den sorulmasını tale~ etm~tır. . tahkika.t yapılmaktadır. 
bu meydanda bırakıyor. Bu tarz yaz ba- Mahkemede, tevsıı tahkıkat talebın-

d b 1 1 ı 1 d Bir fundalıkta yangın çıkb 
Şındanberi devam ediyordu. }"'akat bas_ - e u .u. n.an. suç. u ar.ın ge_çen ce se ıe-

lbl ted kl h dl d ba Evvelki gün Ayazağn köyünde fundalık -
langıçtn beller daha sıkı idi. Yaka da ce eı ın~ ıs . ı . ez: şa ı e~ en z ıardan blr yangın çıkmış, 75 donüm mlkda-
pek yoktu. Bu iki kısımda şimdi, söylp- ları da dınlenılm~tır. . .. unda fundalık tamamen yandıktan sonra 
diğimiz şekilde, bir fark var. Beya"l, cm- Bunla~dan, muhafaza teşkılatı me - köylülerin gayrctlle sondürülmüştür. 
prime kumaşların üstünden pek şık gr. _ muru Edı~ Pala: . . . . . Yapılan tahkikata göre yangına sebebi -
ründüguv .. için mantolar da digv er renklere . - . ı ı. g. un belkı daha eskı,_ tarı·h· mı yet verdikleri zannolunan Ayaza~n koyUn -

ı L den Süleyman oğlu Ömer, Adil oğlu Ne,fet 
tercih ediliyor. Mevsimi geçiren ve eg- şımdı .~yıce hatır ıyaı_nıyacag.~, us - ve knrdcşl Taııı.t hnkkındn tahkikata baş -
kimiye yüz tutan emprime tuvaletiniz yen :Tu~er ya~ıhanesm~ gıttık. ~en, lannuştır. 
böyle bir manto altından hem yP.pyeni ve Muhıddm, Tu~~l v: ~ır de . emnıyet Bir adam denize atlarken yaralandı 
şık görünür, hem de beyaz mantonun gü- memuru N~cmı ıle .ibırlıkt_e. Bıze, :v:a
zelliğini arttırır. Beller, tek düğme Y<' _ kı vermek ıst:~~dıle~. Bı_r çuval ıçıne 
ti.ne bir kaç düğme ile ilikleniyor. Bu da doldurduk . . Muhu~ledık, hır de zabıt va 
yaz sonu mantolarında görülen hoş bir rakası tan~ ettık. Fakat, onlar zabıt 
yeniliktir. Bu türlü mantolar hem genç- varakasını ımzalamadılar. 
ler hem yaşlılara yaraşır. Dolgun vü - Demiştir. . 
cudleri inceltir. Beyaz renk tayyör de Bilahare söz alan suçluların vekılle-
boyu kıstığı halde mantoda hiç zarar ver- ri tahliye talebind~ .bulunmuşlardır. Se 
mez. Boylarını kısa göstermemek kay _ buh ve Janın ve~ı~ı de: ,. 
gusile tayyörlerini renkli kumaştan ya _ - Kaçakçılık ışıyle ~e ~.ıa~alı bulu
panlar için beyaz manto kaç1rılmaz hir nan bu davanın, .. umumı hukümler ?.a
fırsattır. hilinde devamı lazımdır. Sonra, mu -

b. Mevsimlik mantoların yanında spor, vekkillerim .yazıhanede . birer n;ıüs -
b l t ·· ı ı· B ı d k · tahdem olma1arı dolayısıle, asit fail sa-o ayyor er ge ıyor. un ar a e sPrı - ,. •• . . . 

tl b d A k l d .. b 1 yılamazlar. Hadisenin fer ı failıdırler. ye e eyaz an. r a arı uz ve o ra. . . 
Belleri kemeıısiz. Boyları uzun. Biitün Halbuki, .~li _fail vazıyetın~e bul?nan 
süsleri ceplerinin biçimlerinde. Etekleri Lüc:ven Jubenn muhakemesı gaynmev 
dar, kısa. Bu biçim,. bilhassa beyazda!l kuf devam ettiği halde, müvekkillerim 
yapılınca giyeni kısa gösterdiği için ibti-" mevkuf. b~lunmaktadır. 
yatla seçilmelidir. Fakat bir kPre de yo _ Demıştır. 
kışırsa pek şık görünüyor. Çünkü altm- Mahkeme, kısa bir müzakereden son 
dan giyilen bluzlar tayyörün beyazlığına ra Süleyman hakkında inhisarlar ida
hoş bir renk ahengi kabyor. ÜstlPri alhn resinden yeniden :bazı hususatın sorul
rengi desenli mavi, kırmızı bluzlRrı bu masına mahal olmadığına, tahliye ta -
bembeyaz tayyör altında gözünüziin ö _ leblerinin şimdilik reddine ve iki şa -
nüne getiri"niz. Ne şık bir yenilik değil hidin celbleri için, duru~?1anı~.25 A -
mi? Tayyörün bu spÖr biçimini? t:ıhii en ğustosa bırakılmasına, sozbfrlıgıle, ka
fazla şömizie bluzlar yaş-ıyor. Zotcn rar vermiştir. 

bluz kumaşının fazfo göz aııcı oıma~ı Tepebaşındaki yangın tahkikatı 
da biçiminin sadeliğini icab ettirmekte -
dir. baş tadı 

d. Rop mantolar. Bu sırada billtassa Evvelki akşam, Tepebaşında Ünyon 
genç kızlar, genç kadınlar arasındn rağ- Fransez klübünde çıkan yangın hak -
bet görmekte. Bunları her incelıkt2 ku- kında, adliyece tahkikata geçilmiştir. 
maştan yapmak mümkün ... İhtiyacınıza Hadisenin tahkikatına, müddeiumu
göre muvafık bulduğunuzu seçPrsini7.. mi muavinlerinden Kemal Tan el koy-

18acaksızın maskaral ıklara: 

\ 

Beşik~da Kaptanağa mahallesinde otu
ran Selim oğlu Mehmcd Üsküdarda Ayazma 
denllcn mevkide denize atlarken başı taşla
ra çarparak ağırca yaralanmıştır. Yaralı, 

Nümune hastanesinde tedavi altına alınmış
tır. 

Bir çocuk kuyuya düşüp bojuldu 
Siltvrlye bağlı Kadıköy halkından Sabi -

tin o~lu bir yruıında Aydın evlertnln önünde 
oynarken kapağı nçık bulunan derin bir ku
yuya düşerek boğulmuştur. 

Bir ıoför diğer bir şoförü yaraladı 
Galatada Yeni Beyzade sokağında oturan 

şoför Mehmed ile, Pangaıtıda oturan şoför 
Cevdet arasında mllşterl nlmnk yüzllnden çı 
kan bir kavgada Mehmcd Cevdctı çakı lle 
kalçasından yaralamıştır. Carlh yakalanmış
tır. 

Dalak yiyen bir kadın zehirlendi 
Küçükpiyalede Mümeyiz çıkmazında o • 

turan 18 yaşında Mustafa kızı Ayşe, yedi~ 
dalıı.k::tnn zehirlenme alfilml göstermiş, im -
dadı sıhhi lle Beyoğlu hastanesine knldınl
mıştır. 

Bir otomobil kazası 
Şoför İsmallln idaresindeki 1828 numara

lı otomobil, Aksarayda Kemalpaşa caddesin
den geçerken Karaköyde Mustafapaşa soka
ğında oturan Kazıma çarparak başından yn
ralam~tır. Yaralı Cerrahpaşa hnstancsine 
kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 

iki kişi bisikletten düşüp yaralandı 
Yeniköydc oturan Rizcll Mevlüd, bindiği 

bls1kletıe Ayyıldız isminde bir de oocuk ala
rak Tepell köyüne gitmekte iken yaya kal -
dırımına çarparak her ikisi de düşmUş ve 
ellerindeki rakı şişesi kırılarak muhtelif yer
lerinden yaralanmışlardır. Yaralılar çocuk 
hastanesinde tedavi altına alınmışlardır . 

Yelkenli f 



Uyudum 
- Uyudun mu ço 

cuğum? 

- Uyumadım an

ne! 

• - Öyle ise balıi 

'ağını iç! 

- Uyudum anne! 

Altüst 
Cambazhanede el

teri üstünde yürü -

ven adam görmüş -
tü: 

Zavallı, dedi, 

&ON POSTA 

Babam 
Çocuk telefonu 

açtı: 

_ Mekteb mü -

dürü siz misiniz? 

Müdür öteden ce 

vab verdi: 

- Evet benim! 

_ 129 Mustafa 

bugün hasta mek -

tebe gelemiyecek. 

Gene müdür söy-

ledi: 

Sayfa 1 
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Yazanı Vasfi Rıza Zobu 

Hududda bir gece 
Karanlık, simsiyah bir aşcı dükkanı... Bir dükkan ki 
penceresi yok, yemek orada yeniyor, kaplar orada 
yıkanıyor, aşcı orada yatıyor. Bir dükkan ki 400 sene 

evvel de mutlak ayni halde idi 
cTaşlıçayda tiyatro> cuları indirdikten ı 

sonra gene bizbize kaldık.. Çorak ovalar, 
kayalı dağlar geçiyoruz.. Gittikçe kurak

- Kim telefon c- hk fazlalaşıyor, yeşillik te o nisbette a -

diyor? 
zalıyor ... Bir çay kenarından ilerliyoruz .. 

kimbılir, ne fclfıket - Babam tele -

~~i&~~~~~~~~~~~~~~~~k~~~~~n~~~b:~=·~f:a=~~!.-.. ---~~~-~~~~ 
Suyun öbür sahilinde, dağın eteğinde 

muazzam bir kilise görülüyor .. cKara ki -
lise> ismini taşırmış.. cKara> lığı rengin
den mi, yoksa ihtilfillerde yaptığı hiz -
metlerden mi ötürü bilmiyorum. Fakat bu 
kadar sağlam, bu kadar büyük ve böyle 

tisfoldu. - Valizlerden biri noksan, çocu 

Ben de öyle 
Ressam söyledi: 

- Ben çalışır • 
ken başkaları sey
rederse çok kıza -
rım. 

Karşısındaki ce-
vap verdi: 

_ Ben dP öyle! 

- Siz de ressam mısınız? 
- Hayır, hırsızım! 

* Sordu 

ıenedcnberi, dedi. 

diye sor -

din? 
- Yirmi iki. 

· - Başka bir ıeJ 
sormadı mı? 

- Sordu.. ka9 

* imkan yok 
_Yeni hizmetçiniz de ötekiler gibi bir 

,wıde kaçarsa. 
. - İmkB.n yok. 
· - Neye, çok iyi, 
senden çok mu 
memnun? 

- Orasını bil -
mem, fakat do.s • 

aoğru vapurla memleketinden geldi 
Memleketine gitmek için tekrar vapura 
binmesi lazım. Vapurda bir hafta sonra 

ltalkıyor. 

* Hahra 
Deniz kenarında karısının fotoğrafını 

alıyordu. Kadın: 
_ Ne iyi, dedi, 

bunlar birer gü • 
zel hatıra. 

Erkek düşündü: 
_ Evet, hakktn 

var. Bilhassa an-
. B'r hafta yanımızda kaldıktan son .. 

nenın. 1 f gu·· el 
ra giderkenı aldığım fotoğra ı ne z 

hatıra. 

Mehtab 
Erkek tavşan ay 

ışığının altında otu· 

ruyordu, dişi tav • 

şan gördü: 

- Ne yapıyor -

EUn? 
- Ay ışığının ay· 

Bınlığında seni düşü· 

nü yorum. 

Pencereleri 
kapamayı kapt!f? 
kil d emeyi unut
madun. 

- Amma ben 
bir şey unuttum, 
acaba neydi? 

_ Yazıyı okuyabildin mi? 
- Okudum, cyeni boyamnı§tır> ya
zılı! 

. . 
• • 
• • . . 

_ Beni mi çağırdın kocacığım? 

Bahriyeli - (Bahriyeliye) burada 
duracağız, çapayı ati 

yazısız karikatür 

_ Dü.§ilnilyo -

rom, dü.şilnü.yo • 
rum bir tiirla bu-. 
lamıyonım.. 

- :Acaba, acaba 
neyi umıtnıuştum. 
Hay aksi şeytan .• 

Kim söyledi? 
- Bay, ben avukatım, karınızdan 

rılmak istiyorsa - , 
nız, davanızı üze- r 
rimc alırım. 

- Benim ka -
rımdan aynlaC'a -
ğımı size kim söy
ledi? 

ay- taştan bir bina şark vilayetleri dahilin
de görülmüş bir nesne değildir .. Ne mak
sadla yapılmış bilmem.. Neyse, neme ld
zım! Biz yolumuza devam edelim .. Vay 
vay vay! .. cAğrıdağ> göründü!. Tepesin
den ortasına kadar bembeyaz karlarla ör
tülmüş.. Kamyonumuz, tepelere tırma -
nıyor, derelere iniyor: cAğr1> hfilfı gö -

- Khnsc söylemedi, kapınızın öniln 
deki tabak kırıklarını gördüm de .. 

- zümüzün önünde!.. Bir an için olsun kay-

* Kaçarsa 
Bir müessese sahibine sordular: 

Kasadarını 

neye bir gözü kör, 
bir ayağı topal, bir 
kolu çolak intıhab 
ettin? 

Müessese sahibi 
cevab verdi: 

- Kaçarsa çabuk bulunur diye! 

* Bu ne hal? 
Erkek muşambasını 

droptan nldı.. bak
tı. Arkasında iki 
büyük delik var -
dı. Muşambayı ka
rısına götürdü: 

- Bu ne hal, bu 
muşambaya ne ol
du? 

giycccktl. Gar -

- Hiç, seni masrafa sokmamak i~in 

yaptım. Deniz pabuçlarımın allları es -
kimişti. Yenisini al, demedim; buradan 
kestiğim parçalarla altlarını değiştirdim. 

* 
Eskiden 

bolmuyor; olmıyacak ta ... 
Diyadin'e geldik ve geçtik. 

* İlerliyoruz .. Allahım bu ne iştir başı -
mıza gelen.. Yol yok.. Transit yolu daha 
yapılmakta .. Kalubeladan kalma şose, şo
selikten çıkmış ta bir şeyler olmuş .. Ha
di, de ki: cBu pis, bu bozuk yolu bırak ta, 
tarlalardan git!.> Ala .. en iyisi o.. bir 
müddet rahat rahat seyrüsefer .. sonra? .. 
Ya bir yerden su sızmış, yahud geçen 
günkü yağmurlardan bir yerde birikinti 
kalmış .. Yürürken yürürken ccırrrk> sap
lanıp kalıyorsunuz .. ondan sonra kazma
lar, kürekler, ipler, zincirler .. çamurlara 
yat, makinelerden yağlan .. kamyonu sö-
k'üp çıkarıyoruz amma, şllfii köpeğine de 
dönüyoruz ... Haydi ben bu yolları bilmi
yordum, seyahate çıktım. Ya bu şoförle
re ne dersiniz .. hem ma1larını, hem can
larını tehlikeye koyup buralara seter ya
pıyorlar .. ceplerine kalan da bir şey olsa 
yürf>ğim yanmaz.. val1ahl aşkolsun dev-
let otobüsleri müdürüne ... Tevekkeli de
ğil hududa sefer yapmıyor .. nesine lfi -
zım, herkes canını sokakta bulmadı!. 

cYol yok gidemem!> demiş .. ne olurdu, 
benim de kulağıma fıslasaydı .. yedi ced
dime töbe: Geri dönerdim ... öyle bir dü-
şünüyorum da: cNereye gidiyorum,-. .. 

- Dün gene gazetede 

De1imiyim ne? .. İstanbul neresi; İran ne 
tarafa düşer? .. Yol var nudır? İz bulu -
nur mu? .. Elinde asa, sırtında heybe, a -

bir ilan gör - yağında demir pabucu olan masal kah -
düın. Köpt>ğinizi 

kaybetmişsiniz. 

- Evet, bu be
şinci defadır. 

- Eskiden kay. 
bolmazdı? 

- Öyle amma 
eskiden karım piyano çalmazdı ki! 

ramanlarına döndüm .. o masallaruı cere
yan ettiği taraflara uzanıyorum .. J.,cyltı 

ile Mecnun, Asli ile Kerem benim geçe
ceğim şu dağların öbür uçlarında dolaş -
mışlardı .. Battal Gazi, Hasan Snbbah, Hü
sin Mellah'ı dinlerken hep bu semtleri 
düşünürdüm .. Harzernler gelmiş, lrani -
ler gitm~. Mogollar gelmiş, Selçukiler 
nabcdid o1muş. Şah İsmail varmış, Ya -
vuz onu yutmuş .. hüüüü ... Bir alem ki: 

- Yağmurlu ha. 
vada neye bura ~ 

ya kadar yaya gel· 

•in? 

Söyle 
Kumar oynamış Mahşerden nümune! .. Öyle harbJer ol _ 

muş ki: Bu dağlar pamuklar gibi atıl -
mış .. ne çeşid cenkler olmuş ki: İnsan cc
sedleri tüyler gibi saçılmış .. avazeler flÖk

evine dönüyordu, 

karşısına biri çıktı: 

- Sökül paraları! leri tutmuş: cTuranlılar geliyor'> diye .. 
kaçışanlar soluğu Bizans kapılarında, A-

- Param yok, hep rab çöl1erinde almış .. Felek Şahlar, As -
sini kaybettim. )anlar, Nureddinler; nihayet Cengizler, 

_ Öyle ise kaza- Hülfıgi'ılar buralarını; Uzakşarkla, Ya
kınşnrkın yolu yapmışlar ... Belki Os -
man1ı1ar da bu yoldan geçip gelmişler .. 
eğer öyle ise aşkolsun şu Süleyman Şa -
ha!. Yahud babasına, dedesine .. bu yol-

nanın adını, nerede 

oturduğunu söyle! 

- Şimdi hatır -
ladım, otobüse 
binmeyi unutmu
§1.Lml 

ları nasıl sökmüşler de Türkistandan çı
kıp Anadoluya gelebilmişler!.. Hatn3'a 
doğru ilerledikleri demlerde geldilerse, 
o vakit buralarCia kan gövdeyi götürüyor; 
Mogol kuvvetleri dağlan taşları hamur 
gibi yoğuruyordu ... Bu kan deryası için
de, bu yolsuz, bu uçsuz, bucaksız kurak 
yerlerden nasıl geçtiler de, Anadoluya kn-
VU!':nbildiler şaşılacak şey .. Acaba bu geç
tiğimiz yolu onlar mı yaptırdı dersiniz?. 
Eskiliğine balolırsa her halde o zaman -
dan kalma olacak .. Eğer öyle ise, İran • 
Trabzon transit yoluna veda!_ Çünkü bir 

Ağn dağının uzaktan gôrünü§1i 

iki heyet toplanır da bu yol ctarihh dir 
dediler mi hapı yuttuk.. bozup ta yenisi
ni yapmak kimsenin haddi değil. onun 
için cŞark> l idare edenlere tavsiye e -
derim; ellerini çabuk tutup hemen işe 
başlasınlar. Gecikirlerse, gitti gider .. 
sonra bir kazma bile vurrunazlar •• 

* Ha gayret!.. heyamola yısa ilP ilerliyo-. 
ruz .. ak.şama doğru, artık havanın karar
ması yaklaşırken cKızıldize> denilen ilk 
gümrük mahalline geldik. Küçük bir Şark 
köYi\ .. kendine göre bir de gümrük dairc;ı-
si var .. buradan hududl çok yakın; amma 
yol olsa .. hatta bu akşam İrana bile geçe
biliriz .. fakat ne mümkün! .. Allah ver -
mesin, gece yanlan dağ başlarında ça -
murlara, bataklara saplanmak ihtim.aU 
var .. iyisi mi: burada gecelemek! .. 

- Yatacak yer var mı? .. 

-:-- Evet, vardır .. kahvecinin yatak ta .. 
kımları vardır. Gelen yolcular için köy 
odalarında yatak yapar .. 

- Peki yemek? 
- O da var .. İranlı bir aşçı vardır. Ye-

mek bulunur .. 

- Oh ala!.. Yatak ve yemek var .. am
ma nasıl olursa olsun, var a .. bundan it.18-
sı can sağlığı .. bu gece burada misafir ka
lırız .. 

Karanlrk, simsiyah bir aşçı dükkanı .. 
bir dükkan ki penceresi yok, küçük bir 
kapıdan giriliyor. Yemek orada pişiyor, 
yemek orada yeniyor, kaplar orada yıka
nıyor, aşçı orada yatıyor ... Bir diikkan 
ki: dört yüz sene evvel de gelseydim ayni 
biçimde, ayni eşyalar arasında ve ayni kı-

yafetteki aşçının elinden yemek yıye -
cektim .. kaşık, çatal ve tabaklardan baş
ka her şey casarı atika> dan!. Toprak o -
cağın üstünde toprak iki tencere var . 

İçindekileri yemeğe cesaret edemPdim. 
hayret!! Haşlama tavuk varmış!.. Her 
halde yağlı yemekten iyi.. amma jaşıla -
cak şey doğrusu!.. Köylerde tavuk bu -
lunsun!? Fevkaladeden.. biraz tercyab'l 
da buldu .. bu da olınıyacak işlerden .. işte 
nadirattan olan bu iki nimetle o akşam 
kendime güzel bir ziyafet çektim .. 

* - Buyurun! Yatağınız hazır!. 
Köyün kahvecisi önde, ben arkadn ça· 

murdan yapılmış bir kulübenin tahta ka
pısından girdik .. 

- İ ştc burası! 
Dedi.. iki metre uzunluk ve genislikte 

bir oda .. dört tahta üc;tüne serilmiş bir 
yün döşek.. cinşallah ha arat yoktur!• 
duasile gaz lambasına cpÜf> deyıo uy -
kuya d~ldım .. 

Vasfi R. Znbu 

General l'llnrsel B:ıkü lzmitten ayrıldı 

İzmıt.tn çok sevdiği fırka komutanı Gene
ral Mürsel B:ıkii terfian Ankara Askcr1 Tem
yiz Reis\ muavinliğine tayin olunmu tur. 
MUrsel Bakfı'nun yerine Gi!n rnl RUşdü ta
yin olunmuştur. 
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Bir yalan sayesinde 
yıldız olan kadın 

L ASK~RILIK ~AHÖSIL~RÖ ~ 

İspanyadaki dahili harb ne 
zamana kadar sürecek ? 

Avrupadan Amerikaya yeni dönen Claudette Colbert, 
bu seyahatinin intıbalannı anlahyor 

( "Son Posta,, nm Amerika hususi muhabiri lbrahim Safa yazıyor] 
Son taarruzlar ve mukabil taarruzlarla 

elde edilen neticeleri tedkik 
Yazan: General H. Emir Erkilet 

İspanyada harb, arkasında yüz bin -
lerce insan kurbanı ve yığınla harabe 
bırakarak, geçen tem.muzun ortasında ü
çüncü yaşına girmişti. İberya yarımada
sının iç durumunu görüp bilenlerin de -
diklerine bakılırsa, onlar harbin, milH
ciler lehine mukadder olan neticesine 

1 bir ~pheleri olmamakla beraber, bu yaz 
~sonu ve hatta sonbahara bile, bitebile -
1 ceğini hiç ummuyorlar. 

Millicilerin kuvvetçe üstünlüğüne şüp
he yoktur. 50 vilayet merkezinden i7 si, 
23 milyon kadar olan genel nüfustan 14,5 
milyonu, buğday, zeytin mahsu llerinin, 
zeytinyağı istihsalinin, kömür, maden ve 
ağır sanayiin çoğu milliciler tarafındadır. 

'Üstelik, denize hakimiyet memlekette , 
eksik olan §eyleri ve silah, cephane, uçak, 
tank ve hülasa ordunun her muhtaç ol -

l/duğu malzemeyi dışarıdan ve müttefik
leri :devletlerden, hükfunetçilere nisbet
le, daha kolay ve daha bol tedarike im -
kan vermektedir. Ordularının teşknat, 

zabıt ve rabıt, hareket kabiliyeti, talim 
ve terbiye ve emir ve kumanda cihet -
lerile iyi, hatta hükfunetçilerinkinc üs -
tün bile, olduğu tasdik olunuyor. 

Fakat bütün bunlara ve harbi kat'i • 
(bir zaferle neticelendirmek hususunda 

Claudette Colbert son filmıerıncun birinde mayo ile 

Amerikada zararsız yalanlara (Whitel larımdı. Hepsinden takdir ve hayranlık 
lies - Beyaz yalan) derler ve bu yalan- .gördüm. İnsanın bu kadar çok dostu ol-
lardan da fayda geldiğine inanırlar. ması bir talih eseridir sanırım. 

hiçbir faaliyet ve fedakarlığı esirgeme
melerine rağmen, millicilerin, memleke
ti iki senedir kasıp kavuran iç harbine 
bir son verememelerinin sebebleri araş
tırılırsa bunların birkaç noktada toplan
dıkları görülür: 

a) Millicilerin kuvvetçe üstünlukleri 
ezici değildir. 

b) Dağlık arazi müdafaayı kuvvetlen
diriyor. İşte Claudette Colbert de böyle bir «be

yaz yalan> la sahne hayatına ilı'ip meş
hur olmuş bir yıldızdır. 

Hollywoodda bir gün tiyatro direktör
lerinden birine müracaat ederek kendi
sinin tecrübeli ve maruf bir Fransız ak
trisi olduğunu söylemiş ve işe başlamış
tır. Talihi ve kudreti ile rollerinde mu
vaffak olmuş, gittikçe yükselmiş, beyaz 
perdenin birinci sını! yıldi.zıarı arasına 
girmiştir. 

Yakın zamana kadar Claudette Col
bert komedi filmlerinde muvaffak ola
maz sanılırdı. Ayni şey Gary Cooper için 
;de söylenirdi. Fakat bu yanlış kanaat on
ların ilk komedi filmleri ile tamamen or
tadan kalkınış bulunmaktadır. 

İki san'atkfirın en son filmi olan cMa
vi sakalın sekizinci karısı. insanı kabl
tacak kadar komik birçok pasajlarla do
ludur. Claudette Colbert bu filmden s~

nema kumpanyasını o kadar m~mnun 

bırakmıştır ki bir Avrupa seyahati için 
istediği izin derhal verilmiştir. 

Seyahatten dönüşünde kendisini çok 
neş'eli buldum: 

- Ruhan ve bedenen gençleşerek A
merikaya döndüm, dedi. 

Bunun sebebini sakin bir sesle şöyle 
izah etti: 

- cMavi sakalın sekizinci karısı, bana 
neş'e verdi. Kaç senedenberi Hollywoo
.dun o hummalı muhitinden uzaklaşa

mamıştım ve bunun için de neş'e.trun 

tam olarak yerine gelmesini bekliyor
dum. Nihayet yeni filmim bende tatil 
yapmak ihtiyacını duyurdu. Dr. Joel 
Pressman (kocası) ile birlikte İtalyn yo-

lile A vusturyadaki St. Anton dağlarına 
gittik. Orada geçen 3 aylık tatilim çok 
hoşuma gitti. Meşhur kayak hocası Han
nes Schneiderden hususi ski dersleri al
dım. Bu adam ömründe Duke of Kentten 
başka kimseye hususi ders vermemiştir. 
Bu benim için de bir iftihar sebebi oldu. 
O kadar dikkatli ders aldım ki, kısa bir 
zamanda hocamın takdirini kazandını. 

Clnudette Colbert bir dakika sustuktan 
sonra devam etti: 

- Bu tatil esnasında beni tanıyan çok 
insanlara rastladım ... Evet, bu yüzlerini 
hiç görmediğim insanlar, benim hayran-

O zaman sinema artistlerinin ömür
lerinin sonuna kadar beyaz perdede 
yaşamalarını neden istediklerini daha 
iyi anladım. Bu, hep o takdirlerin, hay 
ranlıkların doğurduğu bir arzudur. Son 
ra sinema artisti olmak pek kolay bir 
iş değildir. Mesela ben bu kadar şöh
ret kazandıktan sonra sinemadan çe -
kilecek olursam ne yapabilirim, vak -
timi nasıl geçirebilirim? Yemek bil -
mem, dikiş bilmem, biçki bilmem, ağır 
sporları sevmem. Buna mukabil sine -
ma çalışmalarım olmayınca tenbel ha
yat beni birkaç gün içinde bitirir. Vak
tinden evvel ihtiyarlarıın. İşte onun i
çin ben de sinemadan ayrılmak iste -
mem. 

Fransalı güzel yıldız, sigarasını tab
laya bastırırken sordum: 

- Pariste akrabalarınızı ziyaret et -
tiniz mi? 

- Evet, bir müddet de onların ara
sında kaldım. Orada yalnız bir amcam 
var. Karısı, çocukları arasında geçir -
diğim kısa zaman benim için çok isti
fadeli oldu. 

- Paris ile Holivud modaları ara -
sında farklar buldunuz mu? 

- Parisin daima dünya kadınları i
çin moda merkezi olacağına kaniim. 
20 nci asır kadınları her yerde, hPr za
man şık giyiniyorlar. Her yerde süse 
ve modaya ehemmiyet veriliyor. Ho -
livudda bile moda icadı başladı. Fakat 
Amerikan kadınları sade giyinmekten 
hoşlanıyorlar. Paristeyken Schiaparel
li'nin birkaç t~hirinde bulundum. 
Çok şık şeyler gördüm. Bazı elbisele -
rin omuzlarında güzel kuşlar gözüme 
çarptı. Orijinal şeyler, fakat çok paha
lı ... 

Claudette Colbert Holivuddaki köşkü-
nün bu çok lüks istiraliat odasında be
yaz perdedekinden daha cazib ve gü
zel görünüyor. Ayağa kalkıp da zarif 
bir hareketle ileri pencereye doğru yü 
rüdüğü zaman gülüyordu: 

- Evet, kadınlar şıklık için ne garib 
çarelere baş vuruyorlar. 

- Komik filmler çevirmekte devam 
edecek misiniz? 

(Devamı 11 inci sayfada) 

c) Yeni silahlar ve her türlü asri harb 
vasıtaları taarruzdan ziyade, müdafaayı 
şiddetlendiriyor. 

d) Demiryolları, otomobil caddeleri ve 
her türlü seri nakil vasıtaları yarılan 

cebhelerin çarçabuk tamiri ve yama~

ması için, en uzaklardan bile acele kuv
vetler celbine yarıyor. 

Filvaki, hükfunetçilerin elinde kalan 
üç büyük şehir, Madrid, Valansiya ve 
Barselona, her şeyden evvel mukaveme
ti arttırıp uzatmaya yarayan büyük insan 
kaynaklarıdır. Bundan başka, millicile
rin :deniz ve hava hakimiyeti tam mana
da olmadığı için, hükumctçiler de harb 
ihtiyaçlarını yabancı illerden tedarik e
debiliyorlar ve işte İspanya iç harbinı a
labildiğine uzatan başlıca fınıillP.r bun
lardır. 

Milliyetçi İspanyanın başbuğu, geneı
ral Franko evvela, cebhcnin Akdenize en 
yakın bir çıkıntısı olan Tcruelden Sa
gunto ve Valansiya kıyılarına kf>stırıne 

inmek ve hükumetçileri ikiye bölmekle 
kat'i bir netice alabileceğini umuyordu ; 
bu sebeble Teruel bölgesi bir aralık, iki 
taraf için, bir cehennem ve bir maktel 
olmuştu. 

Buradaki muharebeler, az çok, büyiık 
harbde bizim Gelibolu yarımadasındaki 

Seddülbahir ve Arıburnu yaman savaş
larını andırır; dar alanlarda çok çetin ve 
çok kanlı tarruz ve mukabil taarruzlar; 
bir hendek ve bir kaya için binlerce can 
ve kan vermeler .. 

Teruel bölgesi büyük kuvvetlerin top
lanıp muharebe için yayı11!1asına kafi ve 
müsaid değildi; ve cenuba doğru, arazi 
yüksek ve sarp dağlar ve derin dere ve 
uçurumlarla kesik olduğu gibi düşman 

da buralan hem takviye ve hem de bir 
istihkam halinde tahkim etmişti. Bu se
beblerle buradan Valansiyaya ilerlene
medi ve bütün o çok korkunç Teruel kav
gaları en nihayet bu şehri bir harabe 
halinde millicilerin eline düşürmekten 
ve bu mıntakadaki yerlerini biraz geniş
letmekten başka bir şeye yara.mad1. 

Bunun üzerine, general Franko Zarago
za cenubu dolaylarında habersiz topladığı 

3 kolordu ile Belchitede hükfunetcilerin 

1 
ve belki harbi neticelendirecek darheyl 
indirmekten sarfınazar etmeğe mecbuli' 
oldu. Çünkü kuvveti işin sonuna kadar 

- - - Inni& mmcakasmda talailıaı cebbeler 

.. - .. ·~ i'ıfillicl Wıma \"e tıuıkabll tauıııs' 
P htikamctJc}'J 

•••••~ ffuk~etdlerift 'a;ılTUZ ve mııkalıil 
r 1.a3nız ıs.tilı.amell~rı 

cebhesini ansızın yardı ve Eber nehri ce
nubundan denize doğru sür'atle ilerleme
ğc başladı. Bu hareket onun, Teruelden 
muvaffak olamadığı Ak.denize inmek ve 
hükılmetçileri parçalamak, eski planını 
daha şimalden, daha kolay bir ınıntaka
dan takib ve tatbik etmek hususundaki 
yeni kararını göstermişti. Yarmanın dar
besi ile sersemliyen ve dağılan cebhede
ki hükfunetçi kuvvetlerin gerilerine a-

i 9 Temmlızda iakrllica 
cebhe. 

• .-.,... Milliclledn ~·· 20. wma f 
btilWııetlerl . . 

cele yeni kuvvetler yetiştirilmeye başla
dığı için Frankonun taarruz kollarının 
ileri hareketleri yavaşlamaya ve nihayet 
Kaspe ve Alkanizde yani umumiyetle 
Guadalape suyu gerisinde duraklamaya 
mahklım görünüyordu. 

Tam bu sırada 23 martta, milliciİocin, 
' Eber nehri şimalindeki hüktimetçilerin 

zayıf Aragon cebhesini bir yıldırım hızi
le del<liklerini ve bu parlak tabiye mu
vaffakiyetini, Aragondaki hükumetçi 
kuvvetlerin gerilerine, Quintodan Eberin 

şimaline bir kolorduyu, Yagüe kolordu
sunu, geçirmek gibi mühim bir sevkUl
ceyş hareketini muvaffakiyetle başar

makla tamamladıklarını ve bu hareketin 
neticesi olarak Segre kadar bütün Ara
,gon eyaletini ele geçirdiklerini görürüz. 

Nihayet hü.kfunetçiler, Katalonyaya ye
ti§tirdikleri taze kuvvetlerle, yeni bir 
cebhe teşkil ettiler ve mütearnzın ileri 
harakatını Segerde durdurdular; o su -
retle ki, general Franko, Eber şimalinde
ki harb bölgesinde, Pirene dağları cenub 
etekleri boyunca şarka ilerliyerek hükfı
metçileri Fransadan ayırmak ve Barcc
lona~ da alarak hasma çok ağır gelecek 

devama yetmiyordu. 
Aragon harekatının millicilere fayrlası~ 

yalnız birçok nüfus, mühim bir ağır su•, 
nayi bölgesi ve Barcelonayı besliyeıı e
lektrik kuvvet kaynaklarının çoğu ilt 
beraber geniş bir eyalet kazandırmakla 
kalmadı, ayni zamanda, Eber cenubun .. ' 
dan denize doğru ilerlemek ve hükumet• 
çileri ikiye bölmekten ibaret eski hedefi 
takib için sol yan ve gerilerini temin et•, 
mek oldu. Bir de gerek Eber cenubi ve 
gerek Eber şimali yarma hareketlerinde 
hasmın birçok livalarının bozulduğu, bir 
çok top, tank ve diğer harb malzemesi' 
kaybettiği ve binlerce esir verdiği ve bil· 
tün bunların millicilerin, harb için el• 
zem olan, manevi kuvvetlerini ne derece 
yükselttikleri düşünülüyorsa bu hare
ketlerin ve muvaffakiyetlerin ehemmi .. 
yetleri artar. Fakat, mevzü kaldıklan 

için harbi bitirebilecek kesin bir mahi .. 
yet alamamışlardı. 

Franko için bundan sonra, tasarruf e..ı 

debilecekleri kuvvetleri Eber ile 'rerucl 
arasında toplıyarak, denize inmek h~ 
katına tekrar başlamaktan başka y111 

cak bir şey kalmamıştı. O da bunu ya~ 
mış, her tepe ve dereyi düşmandan im· 
parmak için bin emek, bin can ve kan 
sarf ede ede nihayet 15 nisanda Vinaroz. 
da Akdenize varmış ve arzu ettiği gıtıi 
hükürnetçileri ortadan biçmişti. Fakat 
gene hasmın eğildiği görülmedi. Çünkü 
evvela, karşı tarafta, fikirler bu ıkiye bö. 
lünmek keyfiyetine o kadar alışmış idi• 
ler ki aylardanberi beklenen bu 3fet1" , 
vukuu hemen hiçbir hayret ve dolayısli& 
hiçbir dehşet uyandırmadı. İkincisi İS'ıı 
panya harbi yaman bir iç savaşıdır ve; 

bir tarafın kat'i galebesinde diğer taralı.1 

hiçbir aman ve selamet ümidi yoktur4' 
Onun içindir ki her iki tarafın idare c: .. 
dicileri ~in sonuna kadar gitmeğe ve 
partizanlarını, her bir vasıta ile, birlikts 
sürüklemeye mecburdurlar. Böyle harı ... 
lerde, coğrafi ve sevkülceyşi tesirler, ı 

kadar ehemmiyetli olursa olsunlar, kat J 
bir netice elde etmeğe kafi gelemezler. 

Franko denize ineli ve hasmının böğ>.. 
rüne Vinarozda bir kama saplıyalı epeY, 
zaman, dört küsur ay geçti. O, bu uzun 
zamanda, gah İspanya yüksek dağlarının 
meşhur ve ani büyük seller yapan ve ne• 
hirler taşıran sağanaklarına, gah sarp 
kayalıklarda tahassun eden çok inadcı 

düşmanın ateşlerine göğüs gererek dcniJ 
bölgesinde hükmünü genişletmeğe çalış, 
tı. Takib ettiği tabiye, hep düşmanın Çl• 

kıntı yapan yerlerini yanlardan vurma!( 
ve hasmın kuvvetlerini ağzı kapanan bir 
torba içinde hapsederek bunları slJah, 
top vesaire haırb malzemeleri ile birJikte 
elde etmektir. işte böyle yapa yapa, mH· 
licilerin deniz boyunca, Valansiynnın 

yalnız 25 Km. şimalindcki Saguntaya Hl 
Km. yaklaştılar. Teruel bölgesinde de 
Andillaya vararak Valansiyaya 60 Km. 
yanaştılar. Fakat hükumetçilerın müda
faa şiddeti bu bölgede gittikçe artıyor ve 
üç millici kolorduyla devam ettiril"n 
Sabunta - Valansiya harekatı dıınıklı· 
yordu. 

Bunun üzerine general Frankıınun, 

temmuzun üçüncü haftasında, hükfıınct· 
çi cebhenin Estromadordan, Porteki .. sı· 
nırlarına en yakın, Don Benito cıkmtı• 
sına, gene adeti veçhile ansızın ve -çık ntı 
yeri kesecek surette, şimal ve cenubdan 
taarruz ettiği ve İspanyada uyusmaya 
başlıyan harb faaliyetine yeni bır car. 
üfürdüğü görüldü. Bu hareketin d" kat'l 
bir mahiyeti olma<lığı aşikfırdı, fakat mil· 
licilerin istedikleri zaman istediklerı yer. 
de hükfunetçilere kuvvetli bir yumruk 
indirmek kabiliyet ve kudretlerini gö~ 
teri yordu. 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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7938 İzmir Fuarının açılış 
resminden intıbalar 

1 fuarı açtıktan soma pavyon1an gezer .l:en 
Başvel<t 

:CYunnda) fuarın kor delAsı kesilirken 

*** ç.ılıf .. Ü (Salda) İzmir Belediye reisi ve fuar ~o~tesi başkanı Behçet Uz a gun 
nutkunu soyluyor 

Baavekil Yunan pavyonunda, (solda) :Alman pavyonunda 
:(Sağda) -v· 

Fuardan iki gece manzarası 

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

da tedkikat vaparken (solda) Adliye Vekili deri sanayiine ald nümuneleH 
u pavyonun · . ' 

(Salda) Cel!l Bayar Uzü.m Kurum tedkik edıyor 

.. ,. ............. ... 

Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya 
1 -- maceralarını anlatıyorlar : 11 · 

"Bir ayna sayesinde 
hayatımı kurtarmıştım!,, 
Eslıt istihbarat memurlarından Recainin 

Yunanistanda başından geçenler 
- Ne zaman bir ayna görsem, Yuna - tanınmış bir simadır, filan diye ağzında 

nistanda başımdan geçenleri hatırlarım. lifları geveleyip duruyordu. 
Hayatımı ona medyunum. Polis müdürü de şaşkın §aşkın: 

- Neden Bay Recai? - Hangi adam? Anlamadım! cevabım 
Eski istihbarat memuru anlattı: veriyordu. 
- Bulgaristanda, hüıkfunetimizin ınut- Yorgi ile polis müdürü konuşurlarken 

tefiki Radoolavof partisi iş başında idi. Be ben geride kalmıştım. Birden, açık duran 
ni, bam meselelerin halli için Varnaya kapıdan, karşı duvardaki endam aynası• 
gönderdiler. Orada işleri bitirdim. Aldı- na gözüm ilişti. Yorgi habisi, elilc poJis 
ğım emir mucibince Odesaya geçtim. Af- müdürüne bir takım işaretler yapıyor; 
fedilen iki siyasi mücrimi lstanbula yol- benim için: 
ladım. Avusturya - Macaristan yoJile - İşte o, demek istiyordu! 
İtalyaya gittim. Nihayet, vapura binip Vaziyeti bir anda !kavradım. Tuzağa 
Atinaya, geldim. Kostantinople otelinde düşürülmüştüm. Fakat, fansa bakın ki 
bir oda tuttum. Biraz dinlenmek için, polis müdürü işi hali çakmamıştı. Yalnız, 
Türklerin toplandı.klan operanın altın- herifin işaretlerinden kuşkulanmıştı. 0-
daki kahveye gittim. nun için, beni bıraknıağı ihtiyata muva• 

Aradan bir kaç dakika geçti, geçmedi. fık bulmadı. Fakat, içeri tıkmak icab e • 
Yanıma - bilahare isminin Yorgi oldu - dip etmediğine de karar veremedi. Şu 
ğunu öğrendiğim - birisi sokuldu: çareyi buldu: 

- Hot geldiniz Recai Bey, dedi. . - Benim şimdi işim çok, dedi, beyle be-
- Hoş bulduk! cevabını verdim amma raber git, akşamüstü tekrar - bana dö .. 

bu adamı hiç tanımıyordum. Fakat o, is- nerek - zahmet olmazsa geliniz. Sizinle 
mimi ve Atinaya henüz ayak bastığımı bol bol konuşur, anlaşırız. 

biliyordu! Buna hayret etmekle beraber, Böylece geri döndük. Daha merdiven-
herüle konuşmağa başladım. Bana, liıf leri inmemiştik ki Yorgi: 
arasında: - Aman, Recai Bey, kaçta geleceğimizi 

- İyi ki, sizi gördüm, diye bir kurd sormayı unuttum. Bekle beni. Şimdi dC
masalı okumağa başladı. İstanbuldan, se- nerim, dedi merdivenleri dörder dörder 
yahat maksadile, Atinaya gelen bir va - çıktı, gitti. ' 
tandaşınızı kurtarmak istersiniz sanı - İçimden: 
rım! Zavallının başına öyle bir felaket - Yutturdum san, enayi, dedim! 
geldi ki sormayın! Ben tesadüfen vazi - Vaziyet meydanda idi. Yorgi, pt>şima 
yeti öğrendim. düşmüştü. Fakat, rumca anladığımı bil -

- Yahu hangi vatandaş, hangi felaket, diğinden polis müdürüne açıkça meseleyi 
hangi vaziyet? Sözlerinden bir şey anla- söylcyememtşti. Şimdi, mfufürle yalnız 
mıyoruın, dedim. konuşmak için, bu bahane ile tekrar ya-

- Acele etmeyin de J.afunı tamamla - nına gitmişti. 

yım. Mesele kısaca şu: İstanbuldan bir Yorgi, bir kaç dakika sonra geri geldi. 
Türk geliyor. Onu, başka birine benze - Beraberce yürümeğe başladık. Ben, iki
tiyorlar. Bu yüzden tevkif ediyorlar. Hal- de birde dükkaruarın camekanları önün
buki, adamcağızla ben görüştüm, masum de duruyor, arkamızdan gelen olup ol .! 
olduğunu anladım. Fakat W dinliyen madığına bakıyordum. Taluninim doğru 
kim? İsterseniz, sizinle beraber, polis çıktı. Peşimizde iki kişi vardı! Belki ya· 
müdüriyetine gidelim, belki direktöre nılıyorum, diye düşündüm. Yolu değiş • 
söz geçirebiliriz de zavallıyı bırakırlar. tirdim. Fakat herifler gene peşimizde idi· 

Benden bir vatandaşıma, iyilik etmem ler. 
' isteniyord'u. Ayrıca, tevkif edilen zatın Artık dayanamadım, Yorgiye: 

hüviyetini öğrenmek arzusuna kapılmış- - Bizi ta.kib ediyorlar, bu ne? dedim. 
tun. Bu iki sebebden, polis müdüriyetine Herif pşalar gibi oldu. Sonra: 
~tmek kararını verdim. Yorgi önde, ben - Burada, Türkiyeden gelen Rumlara 
arkada yola koyulduk. VikıA, müracaat karşı bir itiınadsızlık vardır. Sizi polis 
§eklinde biraz olsun garabet yok değildi. müdürüne takdim ettiğim için, acaba ne· 
Fakat hadisenin aleyhime bir tekil ala - nin nesidir, diye beni takibe bnşladılar, 
cağını dü§ilnsem bile, gene ortada kay - cevabını verdi. 
bedilecek bir koz vardı aanmayınız! Çün- - O halde, bu adamlara karşı nezaket· 
kü, nasıl olsa, Atinada idim. le bir ders verelim. Çağır onları ... Hep 

- Bu davetin bir tuzak olmadığı ne beraber içeriz. LAf arasında ne için ar .. 
malfun? karnıza takıldıklarını da sorarız. 

- İhtimal öyle idl. Fakat güzellikle Yorgi gitti. Herifleri de yanmn aldı, 
gitmezsem, zorla götürürlerdi! Ha1buki döndü. Hep beraber bir meyhaneye gir .. • 
ortada böyle bir vaziyet yoktu. O halde, dik. 
zevahirt kurtarmak için, hileye müracaat Garsona: 
ediyorlar, demekti - Rakı, emrini verdim, bol mezeli mü .. 

Polis müdüriyetin! boyladık, yukarı keınmel bir sofra kurdurdum! 
kata çıktık. Salondan geçerken WiJda- - Bu semahate sebep ne idi ki? 
ki büyük kapı açıldı, önümüze uzun boy- - Onu birazdan anlıyacaksınız? Ra· 
lu bir zat çıktı. Yorgi hemen önünü ilik- kılar, bitmek üzere idi. Tekrar garsonu 
ledi. Maymun gibi büzüldü, selam verdi. çağırdım. 

Onun bu tavrından, muhatabımızın polis - Masayı görmüyor musun be dedim, 
müdürü olduğunu anladım. Yanılmamı - yangın yerine döndü. Getir yenid~n rakı-
§ım. ları, tazele şu mezeleri... 

İşte, bu sırada pandomima başladı. Yor- Sonra, heriflere: 
gi, rumca bildiğim için, meseleyi açık a- - Ben otele kadar lidip elbiselerim! 
çık anlatamıyor: değiştireyim, akşama polis müdürjnü 

- Dün tutulan adam meselesi. .• Bey (Devamı 12 nd Ay.fada) 

l'uann kapısı 



Askerlik bahisleri Güneşin Altında 
(BCl§taraf' B inci ıallfada) 

Hükümetçiler de Valansiya bölgesinde, 
şiddetli ve hatta mevzü bazı muvaffaki
yetlere varan, bir mukabil taarruz ile 
kendilerini hasımlarına saydırmak iste
dikleri gibi, millicilerin Estrom.adorda 
La Serena bölgesini işgal ve temizlemek 
ile meşgul iken, hiç umulmıyan bir an
da, 24/25 temmuz gecesi, hiç beklenmi
yen bir yerde, Ebcrin Segre ile birleştıği 
Mequinenza anevkünd:en Tortoza cenu
bunda Ampostaya kadarki kısmının muh
telif 11 yerinden, umumiyetle cenub is
tikametine geçtiler ve Gandesaya ilerle
diler. l\fillicilerin Castellan de la Plana -
Teruel bölgesinde Valansiya harekatile 
meşgul ordularının doğrudan doğruya 

gerisine tevcih olunan ve ayni zamanda 
Valansiya rnıntakasmdaki mukabil taar
ruzla terkib edilmek istendiği anlaşllan 
bu güzel ve muvaffakiyetli hareketin he
defi, Valansiya harekatını büsbütün a
kamete uğratmış değilse bile durdurtmuş 
ve geriye atmıştı. Yoksa bu iki cP.hheli 
hareket, kufi kuvvetlerle yapılabilse idl, 
millicileri buralarda büyük bir hezimete 
uğratabilir ve dolayısile denizden şima
le atmıya sebeb olabilirdi. Fakat bnr.lar 
olmadı; çünkü bu kafi kuvvet hükurrıet
çil ıde yoktu ve zaten onlar, millicilerin 
Eberin bu kısmını pek zayıf tutuşların
dan istifade etmişlerdi. 

metçiler yer kaybede ede nihayet Kata
lonya ile merkezi İspanyada arkalarını · 
Fransa hududuna ve denize vererek bi
rer büyük müstahkem ordugah halinde 
toprağa gömülür ve yabancı illerden de 
mütemadi beslenirlerse bu harbin sonu 

Yeni bir şey olmadığı gibi ter
kibi ve tesiri meçhul hiç bir 

Güzellik Müstahzarı 
da yoktur. PERTEV FABRİ
KASI lsmi kakikatten uzak 
fddıalarla değil mOstnhzeratı

nın inkar edilemiyen nera
seti ile blltün dllnyaya tas
dik ettirmiştir. 

yakınlarda gelmez. 22-8-81938 
yakınlarda gelmez. 22-8-1938 

itizar: Geçen salı günkü Filistine dair 
v:mmızda, Telafif yarine Affule yazıl

dığından hem krokinin ve hem metnin 
düzeltilmesini itizar ile rica ederiz. 

H.E. E. 

Bir yolcu trenden düıüp yaralandı 
Kadıköyde Tulumba sokağında oturan 

Hulftsl, Söğüdlüç~e tren istasyonunda 
trenden inerken müvazenesln1 kaybederek 
düşmü~. bacağından ağırca yaralanmıştır. .............................................................. 

Biga asliye :mahkemesi başkitabetinden: 

Sek.iz hisse itibarile üçerden altı hissesi Sa
karya mahallesinden İsmail oğulları Davud 
ve Recebe ve iki hissesi İsmail karısı Hatıce
ye ald olmak üzere şayian mutasarrıf bulu
nup bunlardan Davud ve Receb vekilleri da
va veklll Hidayet Öner tarafından açılan 1-
zalel şuyu davası üzerine taksimleri kabil 
olmadığından Biga Sulh hukuk mahkeme
sinin 25/7/938 tarih ve 733 - 369 numarnlı 
IUimlle satılmak suretlle şuyuun izalesine 
karar verilen. 

1 - Tapunun 2/7/938 tarih ve 54 nuına-
11=================1 rasında kayıdlı Sakarya mahallesinde Kıı. -

Milliciler, Eberi geçen hükfunet kuv
vetlerinin en şimal ve en cenub kollarını 
geri atabildiler ve fakat Gandcsa dağlık 
bölgesini işgal eden orta kısımlar bura
larda kuvvetli bir surette yerleşebildiJ~r. 

Bütün bu hültısadan çıkan netice şu
dur ki İspanyada harb, anlatılan sebeb
lerle uzayıp gitmektedir. Ne vakte ka
dar? İşte belli olmıyan bir şey varsa o da 
budur! Herhalde daha devam edecek ve 
İspanya milleti daha 4ok çekecek gibi 
görünüyor. Çünkü ne ikiye bölünmenin 
ve ne de o vahşiyane şehir oomb;ırdı

manlarının kat'i bir tesiri olmadı ... 
Harbin nasıl biteceğine gelince bunun 

da, kuvvetlerin üstün bulunduğu taraf 
lehine olacağı şübhesizdir. Faikiyet bn
gün millicilerdedir; bunun değişebilece
ği ve karşı tarafa geçebileceği hakkında 
emareler yok gibidir; fnkat eğer hiikfı-

Yevml, Sıyasl, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çatalçe~me soluık. 2!I 

tSTANBUL 

Gazetemizde çutan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddır. 

ABONE FI ATL RI 
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Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
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YUNANİSTAN 2340 1220 'ilJ 
ECNEBİ 2700 1 4 l 8JJ 

Abone bedeli peşınaır. Adre3 
değiştirmek 25 kuruştu~. 

lOJ 
'27J 
3) l 

Gelen evrak ~eri verElmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınma%. 

Cevab için mektublara 10 kuruşlU.:< 

Pul ilavesi lazımdır. 
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: Posta kutusu : 741 lstanbU! ; 

Telgraf : Son Posta ! . . i Telefon : 20203 j 
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Dördüncü İstanbul F estivalı 
TAN ASA REVüSü 

Her ak~am aaat 10 da 

Tepebaşı Babçeılnde temsillerine devam edlllyo 
Flatlar: 50 • 100 • 150 Kuruttur. 

• Konsomasyon mecburi değildir. ~' 
SATIŞ ILANI 

fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Mehmed Fuad ve Münevver tarafından Vakıf Paralar idaresinden 20623 ik

raz numarnsiJ; borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göstcrilrnij 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
ehli vukuf tarafından 138 lira kıym~t ta ;kdir edilmiş olan Sultanselimde Dcbbağ 
Yunus mahallesinin Bakkal arkası sokağında eski 10 numaralı bir tarafı Örgiıd 
Hanım hanesi ve bir tarafı Hafız Ahmed Efendi vereseleri hanesi ve bir tarafı 

Hatice Hanım menzil bahçesi ve tarafı rabii Bakkal sokağı ile çevrili 92 metre 
murabbaında ve Haliç denizine nezareti kfunilesi olan arsanın tamamı açık art
tırmaya konmuş olup 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 
ya kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 

bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayri menkul en çok 
arttıranın üzerine ihale edilecek, aksı takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 
14/10/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemiz
de ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve tefüıliye resimleri 
ve vakıf icaresi satış be<lelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 nwnaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alfıkadaranın ve irtifak 

hakkı· sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan ıddıalarını, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bıldirme
leri icab eder. Aksi halde haklan tapusi cillile sabit olmadıkça satış bedelınin 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malılmat almak istiyenleri!! 
29/8/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 934/2366 num:ıralı dosyasına müracaatları ilan olunur. 

(5715) 

• • 
ıyesın en: 

Nafia Vekaletinin tasdikine arzedilen projeye göre 1/10/20/30 haziran tarihli 
Ulus ve Son Posta gazetelerinde çıkan il fınlarda gösterilen 23,200 liralık elı>ktrik 

i !erine 45 gün içinde kapalı zarfla talib çıkmadığından 2/8/938 gününden iti;. 

baren bir ay müddetlo pazarlıkla yaptırılmasına karar verildiği ilan olunur. 
c5697ıt 

vaklar sokağında sağı Receb veresel evi ve 
solu Hurşid evi ve arkası mezarlık ve önil 
yol 11e çevrlll 200 lira kıymeti muha.mmlnell 
57 metre murabbaı zemin üzerine yapılmış 
bir helfl ve bir sofa ve küçük bir oda ve bü
l'Ük bir oda ve bir kileri havi bir ev. 

2 - Gene tapunun ayni tarih ve 5 numa
rasında kayıdlı Sakarya mahallesinde Kavak 
lnr sokağındıı sağı Hurşid ve İsmail kahve
hanesi ve solu ve arkası Receb veresesi ve 
onü yol ile çevrill 100 lira kıymeti muhamml 
neli bir dükkfın. 

3 - Gene tapunun ayni tnrlh ve 4 numara 
sında knyıdlı Sakarya mahallesi Bağlar so
kağı mevkllnde sağı sahibi senedin düvenci 
dukknnı ve solu sahibi senet küçük hanesi 
ve arkası mezarlık ve önü yol ile çevrlll bü
yükçe avlu ve iki dam ve bir heltı ve bir ta
vuk kümesi ve bir erik ağacı ve bir alt oda 
ve biri büyük biri küçük iki kiler ve bir ü
züm asması ve fist katta yekdiğerlne geçme 
olmak üzere ikişerden dört oda ve bir ku
ruluğu ve altında ayrıca bir kahvehane ve 
kahvehane bir \izüm asmasını havi 600 llra 
kıymeti muhammlnell bir. 

4 - Gene tapunun ayni tarih ve 2 numa 
rasında kayldlı Biga ile Havdan köyü ara
sında ve Havdan yolunun sağında arpalık 

nnm istifan çeşmesi mevkllnde dere ve te
peden müteşekkil doğusu dere ve poyrazı 

Kaya yeri batısı Hasan tarlası kıblesi yol 
il" çevrlll seneden 9195 metre murabbaı ve 
bllkeştr 40 dönüm olduğu tesbit edilen 200 
lira kıymeti muhamminell bir tarla. 

5 - Gene tapunun ayni tarih ve 3 numa
rıı.sında kayıdll Biganın Kozluk mevklinue 
mustatll şeklinde ve lçerlslnde müteaddid 
meyvalar ağacı ve üzüm kütüğü bulunan 
doğusu yol ve batısı Kamyoncu Ali bağı ve 
poyrazı mukaddema Hasibe ve bugün Fill -
beli Ahmed ve kıblesi Adil oğlu Ahmed bağ
larlle çevrili bir dönüm bir evlek mikdarın
da 150 lira kıymeti muhammlnell bir bağ. 

Açık artırmaya konulmuş ve tanzim olu 
nan şartnamesi dahi bu günden itibaren 
on gün müddetle Biga mahkeme kaleminde 
herkesin göreblleceğl bir şekilde açık bulun
durulmaktadır. Kıymeti muhamrnlnelerlnin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu surette 26/9/ 
938 pnzartesl günü saat 14. den 15 e kadar 
mahkeme kaleminde ihalesi yapılacaktır. Mu 
ayyen saatte yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
tnkdirde en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartlle artırma on beş gün daha tem 
dld edllmek suretlle 11/10/939 salı günü sa
nat 14 den 15 e kadar gene mahkeme kale
minde ihalel kat'iyesl icra kılınacaktır. 
Artırma bedeli peşindir. Arttırmaya işt.l-

rak etmek isteyenler muhammen kıymetle
rinin yüzde yedi buçuğu ntsbetlnde pey para
sı vermeleri ve ya milli bir bankanın temi
nat mektubunu getirmeleri icab eder. Müte
raIUm vergi ve tanzifat ve tenvirat ve vakıf 
boçları mülk sahJblerine aid olup ihale bede
linden düşürillecektlr. 2004 numaralı kanu
nun 126 ncı maddes1 mucibince haklan tapu 
slcllile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 

dlğt'r nlt\kalıların ve irtifak hakkı sahlblerl
nin bu Jıaklarını faiz ve masrafa dair olan id 
dla ve ltlrnzlannı llt\n tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbltelerlle baş kita
bete bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sillle sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla izahat almak isteyenlerin dairede bu
lunan açık artınnıı şartnamesini ve buna 
mütealUk dosyadaki ilamı görmeleri ve talip 
olanların da başkti.tlb Rüstem Martlye mü
racaatları lüzumu ilti.n olunur. 

Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
1 Polath jnhjsarlar jdaresine borçlu 

lbulunan mezkür yer eski inhisarlar 

memuru Ahmet Palaz oğlu aleyhine 
açılan alacak davasında: 

Borçlu Ahmed Palaz oğlu tagayyüp 

etmiş olmasına binaen mahkemece ila

nen tebliğat yapılmasına karar veril • 
miş olduğundan mahkemenin muallak 
olduğu 7 /91938 günü saat 15 de mah -

'kemeye gelmeniz geimediğinlz takdir

de mahkemenin gıyabında cereyan e
'deceği ilanen tebliğ olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İstatistik, bilBnço ve sair mümasili işlerde kullanılmakta olup tipometre -

ölçüsü esasına göre hazırlanmış olan ve mikdar ve eb'adı listesinde yazılı bulu
nan 3420 adet Garnitür nümuneleri mucıöince eksiltme usullle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat teminatı 60 liradır. 

III - Eksiltme 7/9/938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11 de Kabaşat
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listeler~her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği g:bi 
nüınuneler görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5717> 

~ 

I - Listesinde cins ve mikdarları yazılı muhtelif renk 1715 kilo matbaa rnft· 
rekkebi şartname ve nürnuneleri mucibince açık eksiltme usulile satın alına· 

caktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli 1818.10 lira ve muvakkat teminatı 136.35 
liradır. 

III - Eksiltme 25/VIII/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10 da Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme pa-
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5280> 

~ 

I - İspirto bidonlannda kullanılmak üzere şartname ve nümuneleri mucibin
ce 600 aded kızıl ayar musluk açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 225 kuruş hesabiyle 1350 lira ve muvakkat te
minatı 101.25 liradır. 

III - Eksiltme 29/Vlll/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da Kaba· 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5377> 

~ 

I - Şartnamesi mucibince satın alına cnk 6 nded tulumba açık eksiltmeye 
konmuştur. 

JI - Muhammen bedeli beheri 160 lira hesabiyle 960 lira ve muvakkat temi
natı 70 liradır. 

III - Eksiltme 2/IX/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Kabatnşta 
Levazım ve Mübayaat Şube.sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c5533> 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

1 - İdare muhasebesine 25 lira maaşlı iki katip alınacaktır. Lise mezunu ve 
askerliğini yapmış ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları 

haiz bulunup yaşı otuzdan yukarı olmı yanlar arasında 27 /8/938 saat dokuzda 

müsabaka yapılacaktır. Talihlerin imtih han esaslarını anlamak için vesaikiyle 
müdürlüğe müracaatları. 

(Teşrinisani 938 de terhis edileceklerden müsabakaya ızirit> kazananların o va
kit tayinleri yapılmak üzere kabulleri caizdir.) 

ı - Yerli malı 50 ton külçe kurşun kapalı zarf usulile. 
2 - 115 ton sümikok açık eksiltme ile. 

3 - 3000 kilo meşe kömürü ve 80 çeki kesilmemiş gürgen pazarlıkla satın ah 
nacaktır. 

4 - Tahminen 6 ton muhtelif pik ve 40 ton kırpıntı matbaa kağıdı ve hurda 
birer aded kaloriler kazanı ve saç soba pazarlıkla satılacaktır. 

5 - Kurşunun muhammen bedeli 132 50 lira ve muvakkat teminatı 993 lira 7!J 
kuruştur. 

6 - Sömikokun muhammen·bedeli 2357 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 
177 liradır. 

7 - Kurşunun eksiltmesi 1 Eylfil 938 Perşembe ve sömikokun eksiltmesi de 
2 EylUl 938 Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

B - Meşe kömürü V! gürgenin pazarlığı 6 Eylfil 938 Salı günü saat 14 de 
yapılacaktır. 

9 - Yukarıda gösterilen eşyanın pazarlıkla satışına 8 Eyltll 938 Perşembe 

günü saat 14 de başlanacaktır. 

10 - Teklif mektubları eksiltmeden bir saat evvel müdüriyetimizdeki komis
yona verilecektir. Eksiltme ve arttırma gösterilen saatlerde bu komisyonda ya
pılacaktır. 

11 - İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşyayı görmek için 13 Ağus
tos 938 tarihinden itibaren hergün saat 14-16 da idareye müracaat edebilirler. 

c5322, 

ilan Tarif em iz 
Tet sütun santımı 

aahile 400 
aahile 250 » 

V çüncü ~ahile 
Dördüncü aahile 
iç aahileler 
Son ıahil• 

200 
100 
60 
40 

» 
» 
» 
» 

Muayyen bir müddet zarfında 
faz.laca nıikdarda ilan yaptıracak

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 

isti!ade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilfuılar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 

nid işler için §U adrese müracaa; 
edilmelidir: 

Dancılık KollektH ŞlrkeU 
Kahramanzadc Uan 

Ankara caddesi 
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·ı · 1 T'' k kadım felaketinin tafsilAb (Bqtamfılllld,...., -----ha ...... ı e mşan anan ur blrna;:=.~.:; :::=~.ıı:.rı.=: 
... _ .... gımı.- llllnJarl bir· Ankara, 22 (Hususi) - Niğde, Kayse- zartesi, çarpmba 12 den 2 ye, cuma gun- JIUltU. ZeQl)nJerde evlendlrlJecelr kJalaı' -• 

(Bap.rafı 1 inci ıa11fada) mek mee'burlyeWDUOJ ...- ·--~ -' fellketi hak ,_. -taq ıtiıı içinde cörea•lrır"ds. ri, Bor ve BOnyauıwua. mııı::a " - -.n ondan, on tkiye kadar.> tc*tar. Allı cmJar ıalruH& edlder. llllllA 
DGn Gallini Fahmi Paşanın Venedik- Hürmetlerimin kabulilntl nca ederJID.• kında Dahiliyeye gelen tafli)ita IO?'e Bugün pazart.esi saat bir buçuk olma- ellinde bir sengin tıs var tı babuı namuslu 

ten aönderdili mektub bize bu işin haki- Qdbll hea Cumartesi günü sağnak halinde yağan lı... Demir kapı yarı aralık... Kapıyı iü- lJi ye kendine dre evl&fmı telblt ettlll bir 

katini izah etmiş oldu. Afağıda tercüme- Demek oluyor ki latanbulwı güıel yıl· yağmurlardan Niicle istasyonundaki ele- yonun, açılan kapı bir ~ja çarpı- ::cıA:;.B;,:=~ =~: 
8iııi neşrettiğimiz fransızca mektub, Ve- d §imdi Lidonun methur plijiarmda, re tqmıf ve 200 metre genifliiinde bir yor, kapıyı açıyor. Ufak bir antreye giri- mal ed1nceJe tadar bndblne balı:aeat aon-
11ediğin meşhur Lidosundan ve- oradaki h:Üz niübları akıfedilemiyeD sadık ve ırmak halini alınış, önüne ıeıen bal ve yorum. Yeşil boyalı bir aımekAnJa bö- ra pne n ıahti bir bQan ftr, bu .k -~ 
me§hur Excelcior otelinden yazılmıştır . aniısı ile mukadder aadetin _ . "tüımil..ffir lünmiif daracık bir yer. Karpu.ada JeP1 dlsinden yaşlı ve doipnca maaeıı bir me -
ve ;..+ .. tercümesi: Aşık nış • ..:; ... ı-den bağ evlerini, köprüleri go 9~ .. • lstl Ge - Ura q1ı bir tl 

........ yaklqmuını temin edecek •- Halk a"açlara çıkarak canJarım kurtar· kapalı örtülmOt bir life. GifeıdD öt.eki mur yor. ne uç yuz ma m -
cBaJ Direktör: mekle ırıeguJdllr 6 yanı camek.inl• bölünm6t. fakat eamJ fett.ıf var ... O da bir genç kız arıyor. Tal 
Mfiteaddid gazetelerle blrl1kte c.1on Poa - bazılarını I~ ~dald ID1f, ilç kadın bolulmUfbır· i..I kırmızı ıru • .n. idfi a- onun da ~.,.fı bmce maltmı. Yani eıtmızd 

ta. J1 da aıımttmı. Guetede bent ook p. - Yalnız, Gallini Papnm ~~ dir Bor kazasında da ayni çay bal ve bah- nn ~ -.- ım01 oldulu hem orta halli, hem de lJl '" aıagtn lı:n -
tutan usun bJr manıe ftl'dı. Bu matale ıü- bir fıkraya qaret etmek isteriz: cKim çe]eri tahrib ve Kemerhisar köprüsünü için içerisi görü.nmüyor. Gifenin o.tünde larmuz, damadlarımız pek çok. 
sel Beltmn tereme alAtadarchr. Tes;rifkl.r bu Belkis hanım?. diye yazdıp11 satır- ... ır-• ..+n·. Kayweıiniıı Bünyan kazası liyah harflerle 7azıh bir levha: - Bay 8allh Karahan affederalnlz an 
b1r lisanla, clrtmdlr bu Beldlh diye soruyor- gl bir tezyif tasdım havi de- ~.--,- cOturunuz!:a demin mtıracaateı sıtatne ıı6z arasında 80 -

dunuz. ~· .her~an Mısır azetelerinde bu ilmi köylerine de pddetli yalmm' ve dolu Bu emre itaat etmek Jçin etrafıma m- dtılua bir .... ıı fbndt gaaeteel ısıfatfJe tet-
Bu Be1lı:ll. benim golı: a.mandanbert doe - ğıldi. Bız . gak ~iğümüz ve ara- yağmıf, Elbaşı nahiyesiııln Karadayı, kınıyorum. Kenarda park kanapeleri &l- rarbyacalım. lılalber olm&Jlllız. l'üa& ftl'-

tum olan l&bıt barbiye namı Blalelana sü- yalnız Belhıs olar ..... -... d Zerezek ve Kızılviran köylerini 111 bala· . d111Dls cevablar beni Oma etmedL Qtlnd 
leyman feftlı: paıanın kızı Te aTUtat Sadi d güzellik kraliçesi> libi ünvanlara a . iki ı..ı..;yt ·• bi tahtadan bır kanape var. Tam ona o- Jlrmlncl &suda b1r imanın bu kadar d1ler 
Rıza narın utı tarıaJdır. ~:düf ettiğimiz için kim o]duğunu iyi r~ ~O ~en fazla evı ve -r IU go- turacağım sırada nereden geldiğini an- ıAm olabllecettnı zannetmJyorum. 81z1n ph-

Bu klf allellle blrllkte Kahlrede talak 1§1- ve bu IUal1 tezyif kasdile turmüştür. lamadığım bir ses: an blr menfaatınız olmadan niçin bu il -
n1n netlcelenmulnl belclerken .kendJsile ta - anlıya:;:.ı ~ elimize ınerak duygusile Gene bu yağmurdan Zamanti suyu tat- _Oturmayınız! diyor. lerle meflUl oluyorsunuz? 
Jllflll&k tereııne nan olmuştum. değil, tuk. şun· endi ,., anlaşıldı ve bu me- mıı, Akmezar köyünden 10 inek, 20 da- tl'rküp sıçrıyorum. Şimdi merdivenler- -•·•-~? aln ie1n- Siz hiç tulddü etma 

81zden aatlamıyacatım: Ben ilk defa bil- sormuş .... _ ..... ı.... k b 165 k keçi 100 1w ~ 
Jilk bir süvarede gördiltüm zaman, ender rak ta ıerek bbden. gerek oku, ..... ...-- na, 9 mer e '. . oyun ve • • de bir takunya sesi var... - Sadaka Yeren bir insan bir claJdka eli• 
bir ıQzellikle müteraflk yüksek bir zekAya dan zan oldu. zu, 4 tay, 50 kilim, 9 ya~ 7o çuval bul- Gişe açılıyor. Kat'fllllıdA elli yaşlarında nl cebine sokar para verir. H lbukl siz ae -
malik olan l>u ıüzel yıldıza birdenbire de - gl kalbe g1rer1e onda kendisi day, 11 araba, 80 düven ~ 350 arpa ve tahmin edilebilecek sevimli bir r.at var. k1z senedir bu lfle meşgul oluyormupuıı111t. 
llcestne "1t olmuftum. .A1k b:nuib ,eri bu1mUt olur. Aşkın buğday harmanını sular gotürmü§tilr. Kolalı çok dik yakasmm bir ucu düğ- - Ba benim bqa 1ller1me maDl tıefldl 

.... nme muamelesi ~ın Parbtetl Ttlrtl- içın en Galli · p sinde kurtulm _ ..... kr at ·· etmes ki. Haftada Öf lrere Wfel' aaaUml • 
1e w Kim lefaretlerine ~tlracaM ettlbe dl ne Y8f1 ve ne de hafi vaıdlr. nı a- me n _Uf n~w. av ınm us- 1fe tabsla ediyorum. Hepsi o tadar. 

maatteeasif kanunun ortaJa JıDJdulu talllı:- gibi, illDl ctt1nyDm her tatestne 90- ı·hracatcılar neler tüne çıkmı§. tl'stünde yelek var, fabt - Böyle canla bq1a evlendlrmete çallf -
tan aonra on a1 beklemek mecburtyeU do _ :1muı ve bilhadl yüksek kadın cemi- ceket yok. Beni göıiince sellm duruyor tmblmıs imanlar size bir becUJe ele Ter • 

layıallt nlUhıınız ancak tAnunueVftl •JJD- rinde kırmm dudaklardan hiç ek- • ı· ı 7 ve: meds mi? 
da Kahlrede yapılacaktır. ~~l:ımamı• bir zatm giizıellert Bevmek IS ıyor ar - Durunuz kızını, diyor ,klğıd, kalem - Ne hecn,est .tmm: onlara J&1'Clmı olllm 

Nifanlmı, hiç bir zaman Tftrtlye gtızelllk -.ıa. 7 ~ dah fazla ısa g -tıreyiın' diye ıverdlilm paraları bir geri alabllsem, bu 
lı:rallçee1 oldutunu lddla etmiş delildir. S1er baJda )lerkesteD az a 0 e- (Bqtarcıfı J lnd 14vfada) e- · blle klrdır. Onlan bile bazan alamam. Ben 
Avrupa ıazetelerl Avrupada ve !ıllslrda ona rektir. Bunun için işde hayret edilecek .. .. hakkında ıer- Arkasını dönüyor. Şimdi açık gişe petı- onlara J&rdım olsun diye daha neler yap -
TtlrlrtJe IÜZ8llik trallçesl lsmlnl verdllene bir taraf ta görmilyoruz. Birbirlerini sev- palamut, tütün, mevzul~ t ceresinden glSrdüğüm dar merdivene DUJOram. Kredi ne maliyet flatma eoa Ye
bunda andJatnın bir hatuı oıamu. NDaaJet mek için kifi derecede karpbk1ı aebeb dettikleri mütaleaları, dilekleri_ tesbl~ e~ doğru gidiyor ve giderken ihtar ediyor: ren mapzamıı vardır. Cemiyet olacataa o. 
sueteıer onu g1lzell1k traııçesl addet.melı:le bulan her erkek ve bdın birbirlerinı se- ıniş, hükt'.iınetin bu noktalar ~zerin e - Salon oturmayınız, eteğiniz siyah, radan veresiye cihaz alabWyorlar. Kendlle -
dıotru bJr hüküm vennlflerdlr. Türk olma • ebilirler ve evlenebilirler. Bizim vazi- düşüncelerini anlatmıştır. bnape tozludur. rine fahıslz para ikl'az ediyorum. llmdt ıa -
ms .. "°!::!18.!,~-~e· .!:, 1!.~~!!~ :.__,_ de herkese oldulu gibi onma da İncir tüccarları incir ambalajlarının Başımı kaldmyor fl5yle bakıyor ve an- nu yapacağım; on genç bir araya gelip ba· 

__ ._ __ • ....._ • -- uvau _ _.... ".,_.. ld ğun akiblerimlzin ' na m~t edecek oluna kendllertne blı 
ms, Kablredetı Tlrklye 18faretlne maracaa- saadet dilemektir. Biz ayrıca tunun için pahalıya malo u u._ r _ byorum ki o beni demin yaıım camekl- hesa1> ve bir de İngWsce, Pran.mca 'ftJ& Al-
bnm ıica edecellm. Ben yeni Aıatilrk reJ1 - de memnunuz: GaDini Pqanm kalbini ambalaj Uğıdlarından gümrük alınmadı- nm üstünden görüp oturmamaklıtımı fh- mancadan 1stedllcler1 Uaanı altı ayda ötre • 
l11n1D hayranıyım. Bütiln guıeteıer hulUd fıetheıtmek, Mısırın btr parçasını fethet- ğı için onların hariçte bize rekabet ede- tar etmiş... tlrlm. Bunu garanti ediyorum. Ben esti n-
elr meseleyle ntç1n megul olur1" l>JJırı110 - t delil midir? bileceklerini söyleınişlerdir. Tekrar A-.ya iniyor. Ne lstedJ.l''imi an ve hesab mualllmlylm. Buna mukabil 
ram. Mısır ve Avrupa pzetıelerile ceY&b Tel'- me . • ..... mıw ka ıdlarınm 8§85• 6 kendilerinden ilcret lstemtyorum. Yalnız ba-

İş kanununda in°:1" ı~a: ! . sormuyor. Ne de olsa bir kadını; cEvlen- na ücretle ite glrditlerl sene evleneceklerine 
genişletilmesini ve ıncir işcilerinin vergı mek istiyorum> demefte meobur etmenin dair aened ver.sinler kitli Bir de mtaaade 
tayıdlannın hafifletilmesini de temenni hiç te ince bir hareket olmadıtını, bir aldım; Sahlblert evli ticarethanelere bir a!A
etmişlerdir. tadın ne kadar da evlenmek istese bunu metı farika dağıtacatmı. Ve herkese evll ın-

Şakir Kesebir ambalaj klğıdlan için itiraftan daiına eza ve azab duyacağını sanlann malt.zumdan alıt Teri§ etmeleri 

t ·u ile ·· ·· k buna bir 1ıe tl · · t kdir .:I> b in d be için propaganda Japacalmı. Evliye vertlert 

Ma an sesini yükselttyor 
rıstqt&f'flfı ı inci sawada} hariciye natırırun yanına gitmiş ve u- nhisar Vekı gAoruşe~e. s - gaye e ıyı ~ euen u ce a am, - paramız, harcolur, israf olmaz, betlrlarm 

donama başkumandam amiral Von Re- zun müddet kalmıştır. Bundan istim _ kil bulunacağını vadetmiştir. ni konuşmaga mecbur etmemek için he- kazandığı para sefahate ve hayhuya gider. 
der General Keitel ve birçok ordu, do- zaç edildiğine göre, dün Macaristanla Tütün ihracat<;ıları, bilhassa Amerika· men kendi konuşuyor: - Sizi çok rahatsız ettim, affeder.slnls. 
na~ma ve han Jiik1et erkim bulun-~ ~·~~ -~ ..-U-U· la alıcılar tütün kanununun temizleme ve - İsminizi, adresinizi söyleyiniz, iste- l'akat bir sual daha sora!1'111: Size en fazlı 
makta idi. ıDesl' iııif9eteiit ~- ?Qer ta 41enklere ald ~ ıamamm tat- 4f11nts ....ıı c1a oaw ......... a. iste- tav J&11Ddaki lı:adınlar müracaat eder? 

Macar rafta .1..1..ıı..-.. .... _ .__ dil--'-,___ ....._. - - ..awn.. ~.. ...... - .......... , edla bclmlar anan-
Takdim merasiminden sonra, . . n aan...,.....&M9 a&e, ..-ı- eblll - bikini ........--· ......---• eftafta ..,. -u ,,......._. nman - da ,._.. ~ olaDIU"ldle wr-

kral naibi ve Bitler, BelAm resmım ifa yetlerinin vaziyeti dolajısile Macaris - Vekil bu lrayıdJımD tmnamen tatbik e- w ftl'frfz. Palrat siz talfble 8'rOfemez- Ba d~ lHır 18lda mee'lld bir an. b
eden bahriye kıt'asını teftiş etmi§ler ve tanın Çekoslovakya hakkında ihtiraz dlleceğini, tütün piyasan açılış gtınilniin siniz. Talib ancak aknbamman blr er- ~blltr. Jradınıan, seno kJz1an l8faletteD. 
lstalJOll civarını ve yolları kaphyan ka- byıdları ileri süren talebleri, Çekos • tesbit edilecelfnl, temiz tattın 1etfftkeD- :tekler g&ilf(lr, o laldar. Eler dOlthı ya- =.mn ~n ın cemı,etı reaıetten 
1aı.hk bfr halk ldltlesinin aJkışlan ara- lovakya tarafından kabul edilmez ma- ~ aha flrmalmmu n:! farkı ftftDele- =~a~ ~ızsa 1lzun olan pa- tmmıktu'- Nine praı mes'ud &ileler 

amda, binlerce Macar ve Alman bayrak- hiyette telakki olunmuş ve Romanya rinin dop oldulun YID etmifllr. ~ Pelc:i bana makallll hm • ._.. w- Ba ..._Jll& tlPl&tana Terdlll maIOma*ıı 
1ari1e süslü sokaklardan geçerek ~ana da bu bahiste Çekoslovakyaya müzahir Toplanbyı mClteakip 8aı1dr' Keaebir Neelimf dolaJı t.efetkör -- yanından &JftlCbm. 
gitmi§lerdir. Orada, maiyetleri erkim olmuştur. Bu aebebten ipızllı düşünil- ~ plljlarma hareket etmiftlr. Sabah - Hiçbir tıcretinlz yok. ..._ .._ 

ne ya~. ~ler ve Alın~ deniz kuv- len paktların tehir edilmesi pek muh- :::~·~~= ;:.o.til de ı.- - Allah. .. Allah. Bu ffle m neden uı- Holı·vuHa J5 gDn 
vetlerını tefüş eylemi§lerdir. temel bir hal almJltır. Yuplavyanın rapyor.sunuz. 
BiWıare amiral Horty, Bitler ve mal· gayretleri, kiiçilk antantm hattı hare - • d . ·n1 - Allah rızası için. •• Genç kızlara acı- (Btlffaf'afı 8 ı1ICf atlt/1Gd&J 

yeti erkim huzurun~a. on. b~ ~~ıa~ ket birliğini mub••u edan bir uzlq- ea~vektl Un ızmı en cbfmıdan, onlara koca bulmak, onlara - Evet, şjm4i yeni komik bir film 
1uk yeni bir kruvazor denıze. indırilmi§- ma zemini bulunmasını istihdaf eyle - MY d Al I rk brp babalık vazifesini g&mek için... var. İsmi .Gece yarısı> dır. Komik f1lnı 
tir. Merasime Bayan Horty rıyaset e!le- mektedir. dön O ve 8 U fnanmamıt gibi duru§um yazıhane sa- Ier çevirmek cidden çok ejlencell oba-
mlf ve yeni geminin adını cPrens ÖJen> . ·er taraftan İtalyan diplomasisi - • • bibi Bay Salih Karabanı biraz uabllet- yor. Amma, bana sorarsanız içttmaf 

olarak koymu§tw". A~turya seıu:1 v-: ninD:Zı faaliyeti nazarı dikkati cel - tarafından kabul edtldı tlriyor: facia filmlerini tercih ederim. 
lbl Says ~~bu munasebetle bır DU betmektedir. Filhakika, ttaı.yamn Bel· • - Evet ... Allah rızası için bu l§l yapı- -Avrupa filmleri ile Amerika :tıım-
tuk ~ylemıştır. . . ği ~. dün Macarlstanın (Btıff4nlfl J inci •11fadt&) yorum. İçtimai ve vatan! bir vazife ola- leri arasında ne farklar buldunuz' 

Bu merasimi müteakip, Bitler Gny a- grad elçili e!~ - " el . . . U rak bu f§le ulrafıyorum. Benim tl genç- . • ..... _ :--a-aı H rt de yanında a- Belgrad eiçisi ile uzun Sonlflll er yap- mında Başvekil, Rıyttoetıcumhur • ıcıw-den, ........ ~1 .. .ı...-..r .. -berl bir _ Bu son sualime Claudette Colben 
Yuoosuna ve .Ulil o Y ' H u .... R"yaseticum .,.uu ~""..._...&OoU&A&GU teY na bir d"" .. k b d' 

. al V Red olduğu halde Nike ya- mıştır. mum Katibi asan .r.""'""' ı . - zarı dikkatimi celbeder. O da kız velile- az uşunere fU ceva ı ver ı: 
:: bU:işler ~e Alman bahriyesi ölü- ..... --... - .. ·-·= .. -·-- hur Seryaveri CeW, Sayl~v Sall? Boz· rin1n kızlarını evlendirmekte duyduktan - Avrupada, bilhassa Fransada ya. 
1er için dikilen abidenin bulunduğu ma- • ok, İstan:bul V~ ve Belediye Reısl Mu müşkülit. Erkek velileri için bu böyle pılan filmler daha ziJade ciddt, hayatf 
halle gelmişlerdir· Amiral Horty, bura- Nöbetcı eczaneler hiddin ttstünd~ t~bul .. ~om~~~ delildir, fakat kız velileri gidip te: cBe- meseleleri tem.sil ediyor. Amerikada 
da, bu Abideye bir çelenk koiJ!luştur. --- Orgene~ Ha~ıs, Polıs~~:!!ı B~sel nim evlendirecek 'kızım var alır mısı- yapı!anlarm ekserisi ise ciddiyetten 

Ölleden sonra Kiel limanında Alman Bu ıece nöbetcl olan ecısmeler ... • Kılıç, Unıversıte Rekt mz?> di e saAa sola teklif ' d uzaktır.> 
h en hemen bütün cilz'll- lardlr: tarafından kaqılanınıştır. y a e emezler ...................... _ .... _ .. _ ........... -

donanmasının em al H rt .. ü de ı t.taa•a1 ~er: CeW B r kendialle gö- Genç kızlar da gidip bir erkeğe talib o-~~ 
tamları, Bitler ile amir o Y on n A ....... - .. da: (Penev), Alemdarda: mt- Başvekil .. aya , 18mazlar. Erkeklerin bir çolu da nerede ~_.... 
bir aeçid resmi yapmışlardır. Geçid relsO- ref -N····e"t>, Be--Hwı: (lla,Jdlr), 1la • rüşen bir muharrinmi:!;!~yahat lntı- evlenecek kız var bilmedlkleri l'"'"' ras S.... tNIK BANKASI 
mine l..+4•ak eden gemilerin adedi 1 .... ,_.._ balannı şöyle bülAsa ewu•0pır: -1~•1r1 • 11 __ .:__ '.W~ - ı:.LA 

..,._ matyada: < ıı:ro!llOI >. petnllntblde : • t . d ...... 1-4r ~en, yo.auu-lUlll ilatibıe ilk çıkan kız- Tesis tarihi 1888 
idi. <Mehmecl KAiım>, B11ll>de= (Bl1rmet. .U- c- Sualinıze zmır en aJ.u.---.en Ja !enirler U ı eberiya : 

Dfflk Antant konferammda tamu>. J'enerde: c1111sUMddtD>, leh • soylediklerimi tekrarlamakla cevab ,..:U ,ıtıbr yupmaz ar, aile e 
Bled 22 (A.A.) - Kftçfik itilM konfc- adebafında: <Hamdi>, ~: vermiş olurum. Bir çok defalar İzmir- _ Sizin ~tdhnı"- idare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

ran11nm nihal tebltlfnln nepi, KOçük (Fuad>, Kttç\ikpUalda: <Halta>, Ba • den memnuniyet havan içerisinde ve , d 1'!ı~- izdivaçlar hep _ 
. . • meclisinin tekliflerine Buda- mtöyODde: (Jlllll). mes u mu o uyor. 

itiW = da erilecek olan cevaba BeJolla ollletbldeldler: neş'e- ile ayrıldım. Bu ıa:ı~a halkı daha cBu ne biçim müracaatçı!> der gibi y(l- Tiirliyedelıi .Şubeleri: 
pefte ın n v t h. edilrof§tlr t.sıaw caddtllncle: <DellUUda>, o.- büyük bir huzur ve ıyet içerisinde dme bakıyor. 
intizaren yarı~~ kadar ;~ile yet- IJatada: < HUseJlıı Bflsntl ), Tabbnde: gördüm. Herkesten emniyet,, hal ve A- _Çok şükür diyor, yaptılım izdivaçla- İSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

Bu cevaba gore ya Ma 'sak tm- '(LlmOnctyan>, Pangaltıd&: <Nargileci - tiye itimad gösteren cevablar alchm. nn hepsi ımes'ud olmıqtur MERSİN, ADANA Baron 
dijerine muadil iki taraflı üç mı 'Jan> Beti~: <Ali Rma). Mevcud hava, insanda bundan evvelki - Aman, nasıl olur" Bayle söyJerse-

za edilecek veyahud ~üçük i: B: 
1 
=a~:.:=:: seyahatlerimde ~~ükl~~ ölçllle - Diz hiç inanmam. Çiinkn insan kendi gö-

gariatan ile Balkan itılib aras (Alıaf) Kadı)'6Jbde: <BQJü. öoıer>, miyecek kadar büyük bir sevınç yarat- rüp sevip evlense bile gene b8zan anla· 
JAnik ttiliıfına zihniyeti itibarile, muva- ~: <llW' Bil&), BeJbtUde: maktadır. Sevincim, hana verilen ma • ~ ayrılıyor. 
fık mlfterek 'mr beyanname neşroluna- <Tanat>· ICimatm ve .realitelerin müabet netice - _ ~ n1endirdltlerJınln ıotııde 1alnıl 
cattır. \ .J sidir.> - bir - anumata blnnf)ardır. Onun da 

Ba l'!Ce Stoyadinoviç, bir ziyafet ve- ......... -•••••• İstanbul ~2 (AA) - Bugun, .6 • •bebl =j;.j Dilerler! hep mend alnı• 

Y ananidandalri Ş..Weriı 

8ELANtK - ATDfA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar 1ervisi 

recek ve bu ziyafette mühim hitabeler DoktGr varona> yatıle ~dırmadan İstanbala ıa:Ô7orum: JUalJm kmm. 

lrld S:~ı _Küçük Antant /brahlm Zati (Jflel =:v:= ~=:-o:= 1enm::1,.:ııı..:::. =.:":: ~ 
konaeyl, dün akşam saat 18 de ikinci Belediye taqısuıda. Plyerlotl la beraber yattan çıkarak Dolıubahçe den malftmat·aimat 1g1n bara,. seıcum. Dr. HAFIZ CEMAL 
içtimaını yan""' ... +. ... r-K..:•-•ler bak· caddeatııde 21 numarada 1ıer,oa Sarayında Reisicumhur Atatürk tara - - ZiJam J0t dlJw. iltıe .._oldukça 1Y1 (Lokman Betim) 

ı--ıı~· -..nu.u.ıra- ı.-.... ı ..... -..,aı maJAmat Wl"d1m, pllba. .......,. ......._, Pau:d ___ _ 
kında bu Ana kadar hiç bir fe1 sızma - UlledeD sonra ....-- fından kabul buyurulmuş ve seyahati - l'atat daha 90l'UU:Janm YU. lilılb (1 _ 1) lllftll10lla auaara ~°'-;;;;: 
mıştu. -----• ed& hakkında maruzatta bulunm\lftur. - BuJurmım. 11ıonu ana • 118'1 

Macaristanın Be)Crad elçisi dün ÜÇ "1111 



-iti" "Son Posta,, nın Hikayesi,. .... - .. ,.-. 

BEKLENEN iHTiYAR 1 1 
E 

Eski Türk detektifleri 
(Baştarafı 9 ncu 41ayfada) 

gördükten sonra bir gece alemi yaparız, 
vadini savurdum. Aptallar kandılar. So
luğu sokakta aldım. İçimden: 

bari şimdi bir kahvemi iç te kısmen o] 
sun ödeşelim ... 

Böylece konuştuk. O da anlattı. 
Sabih Alaçam 

Bercmen . .dlllt .. llUİffi • ..-.. 111111111111 .. mlDflHH .. ~ 
.............................................................. 

MAFSAL AGRILARI 
- Karamanın koyunu, sonra çıkar o

yunu, diyordum. 
: Faik Çeviren 

- Kulaklarını iyi aç, dinle, diye cKü
çük Kurt. söze başladı. Herifçi oğlu ka
radan geçerse temizlemesi bana aid. Fa
kat kanalın kenarından geçmesi ihtima
li de vnr. O vakit herif senin, işini biti -
re bilirsin, anlaşıldı mı? 

- Fakat, adam boğazlamak benim 
pek harcım değil diye Çekirge bu ta -
limata itiraz edecek oldu. 

- Ne demek? Sen erkek değil misin? 
Evvelô. hrr f ihtiyar. Dünyad:m, lüzumu 
kadar gam alınış, onu öbür tarafa gön -
dermekte beis yok. Şu, sıra söğüdleri gö
rüyorsun ya, onlardan beşincisinin arka
sında siper alırsın. Moruk önünden ge -
çerken boynundaki kaşkolu çıkarıp boğa
zına dolamak bir saniyelik iş. Ceplerini 
arakla. Tam beş tane binlik frank bula -
caksın. Bu haberi de eksik olmasın heri
fin hizmetine bakan Mari Saleden duy -
dum. 

- Böyle şeyler benim harcım değil ar
!kadaş diyerek Çekirge homurdanmakta 
devam ediyordu. 

- Bana bak, herifi kaçırırsan işin f e
n aya varır. Onu yapmazsın, bunu yap -
rnazsın ne ile geçineceksin be? 

Çekirge yıpranmış, eskimiş elbiseleri 
içinde tir tir titriyordu. Henüz on altı 

yaşına bile basmamıştı. Yüzünü kaplıyan 
çıbanlarla zayıf vücudü onu uyuz bir ke
diye benzetiyordu. 

Küçük Kurd 

- Şu köprüyü görüyorsun yal Moruk 
onu geçmeğe karar verirse, senin ola -
cak! diye izahatını bitirmişti. 

Öbürü bıkmış, usanmış bir hHlde 
- Anladık, anladık artık sus ta yerine 

çekil, dedi. 

Küçük Kurd, hafif tertib yağan y:ığmur 
altında gözden knyboldu. 

Çekirge de, yapraklarını kanaia doğru 
eğmiş süğüd ağaçlarını sayarak beşinci
sinin arkasına gizlendi. Böyle bir hücum 
için gizlendiği yer biçilmiş kaftan idi. 

Küçük Kurd daha buraya gelmrdcn o
na demişti ki: 

- Kaşkolun işine yarıyacak, bıçak, 
tabancadan bu biçim öldürme daha iyi -
dir. Sessiz sadasız ölür. Herif son solu -
gunu V<'rince ceplerine dalarsın. Seni 

Bacaklarını yere indirdi, tespihini 
mermer masanın üzerine bıraktı, göz -

lüğünü düzeltti 
ve dikkatle bak -
tı. Takvoru tanı

~ınca içine su 
serpildi. 

- Yahu! Ne -
relerde kaldın ? 
üiye sordu. Me -
raktan çatlıyor -
dum. Peşin sıra 

Necmiyi gönder -
airn; o da hala a\·det etmedi. Bir çift 
terlik mübayeası bu kadar uzun sürer 
mi? 

- Ne yapayını? Buranın mağazaları 
bir alem. Dükkanın içerisinde kaybol -
dum. Takvor efendiyi de kaybettim. 
Ne ise ne: Sonradan kapının önünde 
buluştuk ta güç hal ile gelebildik . 

Terrcde bekliyeceğiz. Parayı orada pay ruk bana kaldı. Ne yapacağım ;ıımdi? de-
Hemen otele geldim. Hesabı temiLle -

dim. Bavullarımı sırtladığım gibi metro
politene bindim, Pireye indim. Acentala
ra koştum. Az sonra hareket edecek bir 

edeceğiz. di. 
Çekirge hem bunları, hem de paydan İhtiyar gittikçe yaklaşıyordu. 

h'issesine düşecek mikdarı dü~ünüyor, Ayak sesleri, hatta sesi bile duyulu -
hülyalara dalıyordu. Sinema, yırtık e - yordu. Çünkü gelen: 

vapur varmış. teklikli, mavi gözlü, bastı bacak itızı ku
caklıyabileceği hülyası, keyfini büsbütün 
arttırıyordu. Belki de payı umduğundan 
fazla olur da deniz kenarlarında bir ye
re kadar balayı seyahatine çıkabilirler -
dide. Amma bütün bunlar moruğun ge
bermcsine bağlı idi. 

Moruğu gebertmek te pek ışine gelmi
yordu. Fakat ne yapsın ki böyle hareket 
etmek mecburiyetinde kalmıştı. Otların 
üzerine uzanarak, kurbağaların sesini 
dinlemeğe koyuldu. Havagazı liı.mhalan -
nın silik, sönük ziyaları altında hay?.! 
meyal seçilen köprüyü de gözden kaçır· 
mıyordu. Böyle azap ve üzüntü ıçınde bu
nalırken birden karar verdi ve kendi 
kendine: 

- Ne yapayım, yaşamak içın ya böyle, 
ya şöyle bir şeyler yapmak lazım. Ha -
yat bu, moruğun başına bugün g.?lccek 
şey benim başıma da gelmiyeceği ne ma
lfun. 

Köyünden geleli henüz bir hır bııçuk 
sene kadar olmuştu. İlk geldiği günl~r 
sefaletten başka bir şey görmemışti. YQ
la çıktığı vakit cebinde bulunan yirmi 
yedi frank ta daha Parise varmadan tü
kenmişti. 

Yola çıkmadan köyün papazı ona: 
- Parisc gidip te ne yapacaksın. oğlum 

otur oturduğun yerde demişti. Çekirge 
de: 

- Para kazanacağım, zengin olacağım, 
köye öyle döneceğim, demi~ti: Nazar 
değmesin hani, ne de zengin olmuştu ya! 
Viranelerde sürünmekten canı çıkıyor 
du. 

Kurbağalar ötmekte devam eoıyor, 
yağmur da sinsi sinsi yağmaktan geri 
kalmıyordu. Ne olur, ihtiyar kanal ke -
narınd ~ n geçmeseydi de boğazlamak işi 

de Çekirgenin üstüne kalmasaydı. 

Ansızın gözü köprü başına ılı şince bü
tün vücudü ürperdi. Hayal meyal seçile
bilen bir gölge köprüden geçmış bu ta -
rafa doğru geliyordu. 

- Tuh, AlJah müstahakını versin, mo-

hadiseden üzülmüş 
göründü: 

- Eyi ya, hatun. 
SUrüden ayrılanı 

kurt kapar olduğu -
nu bilmez misin ? 
Ne diye Takvor e -
fendinin peşini bı -
raktın? Karı milleti 
değil misiniz? Ak -
lınız havadadır. 

cManon, işte güneş• - Verin bir kamara bileti, dedim. 
cİşte bahar, işte neş'e!> Artık, vapurun kalkmasını dört gözle 

Diye bir şarkı tutturmuş, keyifli ke - bekliyordum. Nihayet limandan ağır ağır 
yifli ilerliyordu. ayrıldık. Geniş bir nefes aldım. Ka.mara-

Çekirge dikkatli bakınca gelenin ihti- ma girip deliksiz bir uykuya daldtm. GOz 
yar, hem de omuzlan düşük, kamburu lerimi açtığım zaman (Girid) açıkların

çık.mış biri olduğunu gördü. Kanalın ke- da olduğwnuzu gördüm. 
narında dar yola saptığını gören hayla7. - Peki ya herifler? 
oğlan ayağa kalkarak söğüdün arkasını - Onlar, beni beklemişler, beklemiş -
siper aldı. Boynundan çıkardığı kaşkolu ler. Bakmışlar ki gelen, giden yok ... Yor
hararetten cayır cayır yanan eline al - gi arkamdan otele koşmuş. cGitti!~ ce -
mıştı. vahım alınca beyninden vurulmuşa dön-

Gelen ihtiyar beşinci söğüd ağacına müş! 
varmadan yağmurdan ıslanmış ve kayan İşin tatlı tarafına bakın ki üç ahbab ça
çimendcn sürçülen ayağını toparlayanıı- vuşun yanlarında para da yokmuş! Ta -
yarak yuvarlandı. Bir lahzede havada ka- bancaları rehine koyup meyhaneden ya
lan vücudünü e1lerile bir söğüd dalına kayı zor kurtarmışlar. Fakat polis mü -
asılarak kanala düşmekten kurtarmak is- aürü, meyhaneci gibi, tabancayı terhin 
tedi. muamelesini kabul etmediğinden bar bar 

Nafile. bağırmış: 
- Hani Türk casusu? - İmdad, diye canhiraş bir ses çıkara-
Tıkmış herifleri içeri! rak kanala yuvarlandı gitti. Böyle anlar-
Bu suretle birer hafta istirahat et.niiJda insanda hiç düşünme kabiliyeti kalır 

ler! 
mı? Çekirge de ilerisini gerisini hesab et- _ Siz bu izahatı kimden aldınız? 
meden kendini doğru kanala fırlattı. Fe

- Yorgiden! na yüzücü değildi. Maa.maiih böyle pis, 
karanlık bir havada, ayağına dolanan saz- Aradan seneler geçmişti. Gene Alina-

da idim. Fakat artık ne benim tevküimi lar arasından ihtiyarı karaya çekPbil -
icab ettirecek bir sebeb vardı, ne de Yormek te bir talih işi idi. 
ginin göze girmek hevesi. Bir gün, so -

- Evlıid, sen olmasaydın, öldüği.imün kakta giderken karşı karşıya geldim: 
resmi idi. Allah razı olsun. İsmin nedir, - Kirye Yorgi, dedim, sana bir ı:iya • 

Çok müdliiş anlar geçirtir. Fakat bh 
tek kaşe GRİPİN almakla, bütün şid
detine rağmen romatizma ağnsm.a ça-

bucak sindirmek· kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapılan 
GRİPİN kaşeleri en rnuannid ağrıları 
kısa zamanda geçirir. 

GRiPIN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrıları
nızı, acılarınızı defeder. İcabında gün
de 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklidlerinden sakınınız. Ve GRİPİN 
yerine başka bir marka verirlerse §id
detle reddediniz. adresimi vereyim mi sana, diyerek ihtiyar Cet borcum vardı, hatırlarsın ya? ... Gel, 

dua etmekten, teşekkür etmekten kendi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ni alamıyordu. . , . 

- İsmimi ne yapacaksın büyük baba, 
değmez vallahi. İşte şu kaşkolumu da al, 
boynuna sar, epeyce büyüktür, seni ısıtır, 
diyerek Çekirge boyun atkısını da ihti -
yara ver.di ve hızlı hızlı adımlarla ora -
dan uzaklaştı. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kontun ziyafeti 
Nakleden: Fikret Adil 
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ile SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman diflerinizi fırçalayınız. 

ğa ve bacaklarının 

karıncalarını silk -
rneğe gitmiş olan 
Torik dönünceye 
kadar, vakit geçir -
mek için laf l~ım-

pullarile pullanz. Sened, 
falancanın namına tanziin olunur. Ya 
avdetinizde bizzat siz, yahud ki vere
ceğiniz emre imtisalen ticarethaneniz 
borcunuzu orayll öder!• 

Böyle bir kolaylığa kim yanaşmaz? 
Yasefin de, ortaklarının da işleri işti. 
Senede, mühim yekunlara baliğ olan 
bir kazanç temin ediyorlardı. 

Bunun için icab ederse sermayeyi 
altı aydan altı aya yaptı.klan seyahat
!er esnasında kendilerince malftm usul
lerle kaçırmağa muvaffak oldukları 
dövizlerle muntazaman tamamlamakta 
idiler. 

Takvorun: 
dı. Gurabi efendi - Ya tutulursanız? 
de, Takvor da, ya - Sualine Yasef gülümsiyerek: 
hudinin ne gibi bir - Rizikosuz anyi ticaret var? Mu -
ticaret yapmakta kabelesinde•bulundu. 

Bu muhavere cereyan ederken, Gu
rabi efendiyi dikkatle süzmekte ve bu 
simaya bir ad koymak için hafızasını 
zorlamakta olan yahudi, birdenbire, 
ihtiyarın ellerine saldırdı, sarıldı, öp -
tü. 

bulunduğunu öğ - Torik Necmi bir türl'ü görürunüyor-
Gönlünüzü okşıyan renmeğe heves et - du. «Belki doğruca otele gitmiştir ora-
her kangi bir nesne tiler. O, kendini bi- da buluruz• düşüncesile beklemekten 
gördünüz mü idi, raz naza çekti, fa - vaz geçtiler. Kalktılar, yayan otele ka-
kendinizi unutur - kat her ikisinden dar gidip Toriği sordular. Oraya da gel-
sunuz. Sizlere, aklı- de. bir !~~alık gel'e- memişti. Yahudi, gidecekleri yeri ka-
nız başınıza gelsin mıyecegını, hatta pıcıya söyledi. Bay Necmi gelirse ya _ 

- Vay, mumiyiz bey! Vay, paşa haz
ıı·etleri! Şukur yoruştuyumuze! Seneler 
senesi, vallayi yoreceğim yelmişti. 
Allah sana inandirsin: er yun sana ha
tirJadim. 

Gurabi efendinin 'bu tesadüften canı 
sıkılmış gibi idi. Dağ dağa kavuşmaz, 
insan insana kavuşur darbı mese1inin 
burada, bu mürlasebetsiz zamanda 
teeyyüd etmesi onun işine galiba pek 
gelmemişti. Suratını buruşturarak, ya
hudiye zoraki iltifat etti: 

- Hoş geldin, bazirgan! Seni bura
lara hangi rüzgarlar attı? 

- Ruzyar ilan alişvirişim yok. İn -
bat havada yeldim. 

- E, otur bakalım. 
Masanın etrafına toplandılar. İfakat 

hanım, Galeri Labavctte başına· gelen
leri uzun uzun anlattı. Gurabi efendi, 
içinden, karısının büsbütün kaybolma
dığına eseflenmekle beraber, sureta bu 

diye arada sırada b~la~is be?d.de ~en- nına adam katılarak oraya gönderilme-
sopa çekmeli .. diye- d~lerıl;. ~ır ış ~ore- sini de tenbih ederek, Karol parkı ci-
cek oldu. bılece~nı tabının :- varındaki bahçeli lokantalardan birine 

Koca karı kızdı: Yahudi birdenbire ihti yann ellerine sarılıp öptü. derek, ızahat verdi : 'tt'l 
- Sen mi sopa çekeceksin? Yavaş ı Tüysüz Haçik sokak, nomro 69. Olur ı Beş ortak, Bükrcş, Atina, Belgrad, gı 1. er. w • • • w 

gel! ki iktiza ederse, her gün öğlene kıdar Sofya ve İstanbulda bir gizli teşkilat Bır agacm golgesıne sıgınıp oturduk-
Kavgayı, Takvor önlemek istedi: onda beni bulursun. kurmuşlardı. Bu şehirlerden birinde, larındBa, Ydasef sorld~:.k k. . 

1 - Şimdik bu lafların sırasıdır? Nec- - Maşalla, maşalla! Sen Kaşer ol - diğer bir yerle işi olup da serbest d6viz B.- tura a tyulze ırı ra ısı .Y~ber ar; 
mi beyimizi de bulal'lm da, altık kar - duktan sora yuzel anlaşiriz. Turfa ol- tedarik edemiyen tüccar, seyyah ve ırer ane a a ~m A ~u, mumıyız Y • 
nımızı doyurmağa gidelim. muş olsaydin, o vakit fena idi. Benim saireyi arayıp buluyorlar, ona şu tek- Gurabi ef~~d~ hala somurtuyordu: 

Bu teklifi Yasef de münasip gördü: adim da Yasef Yumuşyoz. İskiden ay- lifi yapıyorlardı: cSizin İstanbulda pa- - Ben rnuskırat kullanmam! dedi. 
- Sizi bir bahçeye yotureyim, em lik kirar, fayizcilik yapardim. Buyun ranız var, Romanyada da falan yere Yahudi, onun neş'esini nasıl yerine 

hava aliriz, em da yemek yeriz. Mesa- para kumisyonculuğu yapiyorum. Eh, şu kadar tediyatta bulunmağa mecbur- getireceğini biliyordu. Kulağına eğile-
rifi benden! dedi. Allah bin bir kiyat versin, yiçiniyoruz. sunuz. İstanbuldaki paranızı çıkaramı- rek, yavaşca: 

Talkvor, yahudinin hovardasına ilk Gurabi efendi sordu: yor, burada ise kredi bulamıyorsunuz. - Burada iski hisaplari kapattik. 
defa rastlayordu. Dikkatle yüzünü, kı- - Para komisyonculuğu da ne de- Ben, size o parayı lei olarak vermiye Tefter İstanbolda kaldi. Ne ben sora-
Jığını, kıyafetini güzdükten sonra, ken- mek oluyor? Hacet erbabına ondalıkla hazırım. Tutarı, resmi kurs üzerinden rim, ne da sen duşun. İşallah yini hisap 
di kendini ona takdim etti: para mı buluyorsun? §U kadar Türk lirasıdır. Buna yüzde açariz. Şimdik keyfimize bakarak mu-

- Afedersln kardaş! Bu patırdının - Oyle kibi bir şey. Dort, beş yerde on da !<omisyon zam ederiz. Buna kar - habbet edelum.. dedi. 
arasında cenabınla teşerüf olmamışım .. ort.aklarimiz var: Kumpanya yaptik: şıhk siz de bana bir sened veyahud ki Filhakika, o anda, ihtiyar mürneyyi-
Takvor Kaşer'im. Emlak ve erazı us- işliyoruz. . bir bono verirsiniz. Bu senedi, Türki - zin yüzü güldü; yumuşadı. 
tüne il ederim. Adresim, Pangal~ kendi tabirince, &özlerini doyurma- yede t.anöm edjlmif libi, 'DidE d... (Arba N?') 
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SON POSTa 
23 Ağustoa 

Abdülhamid 

Yazan: A. R. 

Dersim dağlarına doğru yolculuk 
- Vapuru kaçırmıştım. Onun için ge

ce orada kalmıya mecbur oldum. 
- Gece yalıda, hanımefendi ile görüş

müşsünüz. 

. - A, efendim .• ahçıbaşı ile görüşecek 
değildim ya... Zeki Beye çamaşır iste -
mek için tabii, hanımefendi ile görüşe -
cektim. 

- E, çamaşırlar nerede? .. 
Asaf, bu suale de zekavetle cevab ver-

mişti. 

- A, efendim!.. Ben, hamal değilim. 
aayei şahanede, zabitim. Çamaşırları Sl!

tıma yüklenip te götürecek değilim ~a .. 
Avdet edeceğim gün, uşaklarından bı -
riyle vapura gönderecekler. 

Yüzbaşı Zeki beygiri şiddetle mahmuzladı 

- Aıaaaaaa.. fakat.. yüzbaşı Zeki E -
fendi, Selim Paşanın oğludur. F.vi ve ai
lesi vardır. Siz ise, merhum Sadık Paşa~ 
nın yalısına gidiyorsunuz; oradan Zeki 
Beye çamaşır istiyorsunuz. Bunun mana-
sı nedir?. Şunu izah edin bakalım. nin Acilen bildirilmesi rica olunur efen- din) e; cehennemin en son köşesine ka -

bo la dar memnuniyetle gideceğim. 
Asaf duralamıştı. Fena halde ca - dim.] m· ·· · 1 d" K. 

' · f e ve DERSİM DAGLARINDA, GAR Daha fazla göruşememış er ı. azım 
mıştı... Zeki Beyin ailevt vaıı~e ": Beyin hizmet neferi Mehmed koşa koşa 
Leyla ile hususiyetlerine dair hı~ bır şe~ BİR YOLCULUK 
bilmiyordu. Miralay Kazım Beym ver _ Arkadaş!.. Metin ol ... Ben, hem se- gelmiş: 
diği kısa talimat ile hareket ediyordu. Bu ni· hem İstanbuldakileri takib edeceğim. - Efendim!.. Kafile, hareket etti. 
nazik sual karşısında vereceği cevab0ın~ Htç merak etme. Böyle çetin başlıyan iş- Demişti. 
mühim bir tesiri olacağını anlamıştı. lerin sonu, iyi olur. Yüzbaşı Zeki Bey ile, miralay Kazım 
nun için, ne söyliyeceğini şaşır~ışt_ı.. Zeki Bey; miralay Kazım Beyin bll Bey, ayni azab ve ıztırabı hisseden bir 

.. . ·vn adamın gözlerıne ıllş - sözlerini dinlerken, ellerini yüzüne ka - baba, oğul gibi ayrılmışlardı. Zeki Bey, 
Gozlerı, o sı .. zünde avını pamış .. hıçkıra hıçkıra ağlıyor; ve kesik ordu tarafından (sened) le kendisine ve-

mişti. Şimdi bu adamın yum neş:eli te - kesik cevab veriyordu: rilmiş olan adi bir beygirin üzerine at -
yak.alanuş olan bir canavar f d" lamıştı. Tccssürünün verdiği infiaJ ile 
bessümü vardı. - Görüyorsunuz ya, beye en ı! son 

ed işi d d t t .. t · gayret e beygı"ri şiddetle mahmuzlamıştı. Ömrün-
Asaf

·, kısa bir düşüne en_ s_onra, erece e me ane gos ermıye -
t d. E" b kt eli olmas~m· de ilk defa bir süvari zabitinin mahmuz saflı., a vurmıya karar vermış ı: ıyorum. ger una mu e r , 

gEf diın' Bu sualinize cevab vere - çıldırmak işten bile d'eğil. Bemm bütün darbelerini yemiş olan zavallı hayvan, ar
~ ğe~ Çü·:nkü. size açık ve doğru endişem Leyla .. yalnız, o .. . Onun, haki - ka ayaklarile çifteler savurarak taş kal-

mıyece un. ' k" B b k ı t · · ı dırımlar üzerinde sarsıla sarsıla koşmı:r:ı .. li ınm. Süvari yüzbaşısı Ze ı ey, kati bildiğine, ve aş a arının esırı a -
soy yeJ -- ahbabım değildir. Zııten tına girmediğine kani olsam; değil (Mar- başlamıştı. ( ATkası vaT) 
arkadaşım ve . . . .. d:===============~================ 
kendisi Erzincana yeni gelmiştır. Bır gun 

. . b ka bir arkadaşın yanında 
kendısıne, aş 

d:'~ ttim. Bu tesadüf esnasında, me-
tesa uı e . d b h t 
zunen tstanbula geleceğim en a se -

. ~- Bana Sadık Paşanın yalısının ad
mışu.... . . 
resini verdi. A vdette çamaşır getırmemı 
rica etti ... İşte, meselenin esası, bundan 

ibarettir. 
Sivil adam, ayağa ka}ktı. Karakol ku-

mandanı olan (Ferik) e dönerek: 
- Şimdilik bu kadar ist icvab k~f~, pa

§a hazretleri. Bend'eniz, yukarı gıdıyo -
rum. Efendi, burada kalsın. İcab eden 
muamele hakkında zatı Alinize malumat , 
verilir. 

Diye mırıldandı. 

* (İcab eden muamele) , uzun sürmemiş. 
ti. İki saat kadar mevlrufiyetten sonra, 
(Aziziye karakolu) kumandanına şu kJSa 
emir 1ebliğ edilmişti. 

[Dördüncü orduyu hümayun zabita -
nından olup bu sabah tevkif eclilPn mü
Iazim Asaf Efendinin, doğruca Dersaadet 
merkez kumandanlığına sevk ve iza ~ 
mile neticenin inhası, temenni elunur e
fendim.] 

Asaf, kapalı bir araba ile (Babı vaJayi 
seraskeri) deki merkez kumandan -
hğına götürülerek teslim edilmiş.. ora -
dan da, (Bekirağa bölüğü ) denilen aske
rt hapishanenin zabitan koğuşuna gön -
derilmişti. 

* Ayni günde, Dördüncü ordu müşiri -
yetine de şu şifreli telgraf çekilmlşti: 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
23 Ağustos 1938 Sah 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava-

dis.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye 

bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Fa
tih Halkevı namına - Nail Moran - (Muh
telif milletlerde spor). 1g,55: Borsa haberleri. 
20: Saat ayarı: Grenvi; rasadhaneslnden 
naklen. Suzan ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.40: Hava 
raporu. 20.43: Ömer Rrae. Doğrul tarafından 
arabca söylev. 21: Saat ayarı. Orkestra. 21. 
30: Settar Körmükci.i ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk §arklları. 22. 
10: Opera ve operet parçaları (Plakl. 22.50: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: 
Saat ayarı. 

AN KAR A 
23 Ağustos 1938 Salı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: Mel 
14.30· Karışık plak neşriyatı. 14.50:. Pl a 

Tıirk ~usik!si ve halk şarkıları. 15.15. Ajans 

haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: .. 
18.30: P,lfık neşriyatı( Dans). 19.15: Turk 
usikisl (Hikmet Rıza). 20: Saat ayarı ve ~-

~bca neşriyat. 20.15: Türk musikisi: (Sala
haddin). 21: Keman solo (Viyolonist Necdet 
Atak) Piyanoda: Prof. George Markovitch. 
21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans ha-

berleri. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Burnun 
Arkasındaki etler 
Çocukların neşvüneması üzerine çok bü
yük tesiri olan bu fazla etler ekseriya bur
nun arkasında, boğazımın yukarı tara -
fında bulunur. Adına vejetasyon derler. 
Bu gibi çocuklar zayıf kansız lenfatik -
dirler. Çok sık nezle olurlar. Sebebi bu 
vejet~yonlardır. çünkü buradaki zaıd 
etler vücude burun tarikile girmesi ica.b 
eden müvellidülhamuza ~~xJen~,> in gir 
meslne m!lni olurlar. Muvellidülharnuza. 
kafi deJ.ecede giremeyince ifrazat ta rn.
yıklle vuku bulamaz ve bu suretle neşvü
nema durur, çocuk ooyıf, cılız kalır. 
Geceleri bunlar ağızları açık uyurlar, te
neffüsleri gürültülüdür. Rahat d~ğildir. 
Yapıl3.cak mnamele derhal bu ve3et~ -
yonları ameliyatla kaldırmaktır. Amelı -
yat ç-ok basittir, tehlikesizdir. Aile reis
lerinin bu hususta asla tereddüd etme -
meleri ıazımdır. Cerrahi müdahaleden 
sonra çocukların birden neşvünema.la -
rının arttığı ve kanlanıp canlandıkları 

görülür. • s. o. s. ruınuzile mektub gönderen 
zata: istediğinlz cevabı gazete ldaresin-
den arayınız. 

CeTAb llteyen okuyucıularınuıım POIS& 
pala JC;liamalal'lnı rica ederli. Alul &ak· 
4lrd• llteldeıl müa.bel•ls kal&blllr. 

[Siyasi sebeblerden dolayı orduyıl hü -

mayunlara nefyedilen zabitanın, İstan - Mu ... hendı·s Aranıyor. 
bulda bulunan §iiphell kimselerle her ne 
§ekilde olursa olsun, aıruta ve ırtıbat hu- Ef B k Genel Direktörlüğünden : 
sule getirmemeleri iktiza ederken; oraya 1 an .d uktedir bir makine mühendisine 
teb,.d dilıni 1 - ari ·· b z k" · · · t kn"k uhaberatı resen ı a reye m . . ı e f o an suv yuz aşısı e ı Ingılızce e ı m .. . h 1 d" 1 ma ve bonservis suretlen ve bır 
efendinin, mezunen Dersaadete gelen ihti aç vardır. Talihlerin tercum~ı a' ıp 0 

•. .. w •• alır" .. 
y d Ef b k genel direktorlugune t ıren mu-

mülizim Asaf Efendi vasıtasile, burada fotoğraflarile MK. rumuau tahtın a 1 an 

b~~~~~ill~~~~- ır~a~~~a~t~~~r~ı·~~c~5~6~8Q~,~--~----~-~~=~=~~~~-----
bette bulunduğu tahakkuk etmisti. İs - ,: C · f d n 
ticvabına devam edilmek üzere, ~ülazim İstanbul Ekmek yapıcılar emıye 10 e : 
A.'*!f Efendi, tevkif edilmiştir. Yüzb~cı . . f kr- ·ıA ' ·ne dair İdare heyetince arzolunacak teklif 

"""$' Nizamnamemıze bır 1 a 1 a• eS1 6 8 938 C gu·· nii 
Zeki Efendinin de, orada ıkametinin . ·ım k üzere umumi heyetimi1in 2 · · uma 

hakkında bır karar verı e . . 
t.emdidi caiz değildir. Kend'isinin derhal, . . d ki Esnaf <Cemi-yetleri birleşık merkezınde toplana • 
1stanbulla kolayca muhabere edemı·ye _ saat 13 de Beledıye cıvarın a · · . . . . . d iz · 

muka- ed azanm ıştırakinı rıca e er · 

Sayfa ı · 

Kapalı 

Sıhhat 
zarf Usulile eksiltme ilanı 

ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Tıb Fakültesi müştemilatından Doğum ve 
Nisaiye kliniği binası inşaatı tahmini keşif bedeli 752,249 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu ~ aid şartname ve evrak §U.ll lardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename sureti. 
C- Genel şartname. 
D - Fenni şartname. 
E - Tahmini keşif ve husust §artlar ced veli. 
F- 19 adet plan. 

İstiyenler ve bu şartname ve evrakı 37 lira 62 kuruş bedel mukabilinde 
Sıhhat ve İçtima! Muavenet Vekaleti İçtima! Muavenet İşleri Dairesi R<>is
liğinden ve İstanbul Sıhhat İçtimai Muavenet Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 19 EylUl 938 tarihli Pazartesi günü saat 11 de Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 33,839 lira 98 kuruş muvakkat temi· 
nat vermesi. Bundan başka aşağıd aki vesikaları haiz olup tekili mektula
rı içine koyması lazımdır. 

A - Eksiltmenin yapılacağı tarihten en az 8 gün evvel Nafia Vekaletinden bu 
işe girebileceklere dair ehliyet vesi kası. 

B - Mali seneye aict ticaret odası vesikası. 
C- 250,000 liradan aşağı olmamak üze re yaptığı bina işlerini iyi başardığına 

dair vesikalar. 

, 6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü "l'laddedE: ya7ılJ sa~tter, bir saat evveli~ 
ne kadar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine getirilerek hususi eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek tekliilerin nihayet 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev -
veline kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mwnu ile iyice kaptıtılmış 
olması ve taahhüdlü olarak gönderilmesi lazımdır. Postada olacak gecik -
meler kabul edilmez. (561l4) 

1 lstanblll Eelediyesi llanları 1 
Beykoz Umur yerinde Neft Sımayi Anonim şirketinin Belediyeye olan vergi 

ve resimler borcundan dolayı Umur yerinde tahtı hacze alınmış olan 24322 kilo 

motorinin 30/8/938 tarihine müsadit Salı günü saat 14 de Umur yerinde satıla
caktır. Fazla izahat almak istiyenlerin Beykoz Belediye tahakkuk ve tahsil 
şubesi başmemurluğuna müracaatları ilAn olunur.· (5674) (B.) 

llıNW 

Beher metre Metre murah- İlk temi 
murabbaının baı nat.ı 
ınuhanunen bedeli 

Köprünün Kadıköy - Haydarpaşa iskele
sinin dış kısmında memur odası saçak 
kenarında. 20 8,20 61,50 

Köprünün Kadıköy - Haydarpaşıı iskele-
sinin iç kısmında. 10 40,80 153 

Yukarıda metre murabbaı, muhammen bedellerile ilk teminatlan yazılı köprü
nün Kadıköy - Haydarpaşa iskele$inin iç ve dı§ kısımlarına ilan taliki işi beş 

sene müddetle ayn ayrı açık arttırmaya konuhnuştur. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve hiza]a • 
rında gösterilen ilk teıminat makbuz veya mektubile beraber 25/8/938 Per~cm-
be günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5290) 

llıNW 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan ve hepsine 950 lira bedel tahmin olunan 
54 kalem bastırılacak matbu evrak açık eksiltmeye konu.l.m.u§tur. Nümunesile 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. Iı kamında 
yazılı vesika ve 71 lira 25 kuruşluk ilk teminat, makbuz veya mektubile bera
ber 2/9/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5558) 

SATlf ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Emine Bahriye tarafından Vakıf Paralar !<la.resinden 23980 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteri~ olup borcun 
ödenmesinden dolayı satılmasına karm.- verilen ve tamamına yeminli üç ehli 
vukuf tarafından 1100 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda, Kamerhatun 
mahallesinde eski Yenimavi Tevfik, yeni Tevfik sokağında eski 1 ve 2 yeni 23 
kapı numaralı Defterdar Yaş Hasan Efendi vakfından bir tarafı Ohaı'.ınes ki • 
reçhanesi ve bir tarafı Derviş Eft>.ndi haneBi ve bir tarafı Tevfik Efendi sokağı 
ve cephesi yeni Mavi sokağile çevrili kigir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır: 

Zemin kat: Kapıdan girilince karesiman döşeli bir antre, bir hela, iki od'a 
Bodrum kat: Bir kuyu, bir mutfak, bir sarnıç. 
Birinci kat: Bir merdivenbaşı üz~rinde karşılıklı iki oda. 
~~inci kat: Bir merdivenbaşı üzerinde bir hela ve iki oda. 
Uçüncü. kat: Zemini çinko, duvar korkuluklu bir tarastan ibarettir. 
Mesahası: 39 metre mürabbaı olup bu saha üzerine kfunilen bina inşa eCljJ • 

miştir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık art.. 
tırmaya konmuş olup 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecek, aksi taıkdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal4 
mak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 14/10/938 tarihine rast 
lıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar gene dariemizde ikinci açık arttırması 
yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen Jo,ymetinin 
% 75 ini, bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsMTi 
Ycıksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin aı;ttırmaya girmezden evvel muhammen kıym"etin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya millt bir bankanın teminat mektu
bunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzüiye ve tell!liye resimleri ve 

va.kıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddeslniıt 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak: 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve husu sile faiz ve masrafa dair olan iddialannı . ' 
bu ilanın neşri tarihinden itib8.l'en 20 gün içinde e'V!rakı müsbitelerile bildirme-
leri icab eder. Ak:Si haide hakları tapu sicillile eabit olmadı~ça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklan ve daJıa fazla malumat almak isti-yenlerin 
29/8/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 936/2365 numaralı W:>syasına müracaatları ifan olunur. 
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Devlet kapısında elli yll 

: 

• 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

Ertesi sabah Paıa yaveri çağırdı. Arabanın hazırlan
masını emretti. Yaver: "Araba ile hanımefendi gitmiş, 

henüz avdet etmemişler!,, cevabını verdi 

Paşa damdan düşer gibi vlli olan şu 
esef tebliğinin sebebini bulaınıyarak 
şöyle bir cevab vermiştir. 

- Başka esvabın yok mu?, 
- Mintanım var. 

- Onu giy de geL 
cBütün dünyaca kabul edilen hu -

kuku düvel kaidelerini en muteber 
Avrupa kitablarından hülasaten ter -
cü.me etmekten ibaret olup bu ahdi 
acizin mahsulü fikri olmakla bera -
ber tabedildiği zaman bir nüshasını 
atebei ülyayı hazreti padişahiye tak -
di.m etmiş ve lütfen manzuru fili buyu
rularak mahzuziyeti seniyeyi mucip 
olmasından dolayı diğer bir nüshanın 
daha takdimi irade buyurulmak sure
rtile taltif edilmiş idim. Neden dolayı 
esefi mucip olduğunu bilmediğim için 
müdafaa yolunda maruzatta bulunma
ğa imkan bulamadığım maruzdur.> 

Arabacı çabucak gidip döndü. Min
tanının soluk kırmızı basmadan bir ye
lek olduğunu gördük. 

Bir müddet sonra paşanın İstanbul
daki dostlan tarafından verilen mev -
suk malfunat ile padişahın neden dola
yı esef ettiği anlaşılmıştır. 

O senelerde İstanbulda emniyet ve 
asayiş yoktur, diye icad edilen 
bir vesile ile, indelhace kendi tebaala
rını hi~aye etmek üzere, büyük dev
letler Istan bula istasyoner namile bi -
rer harb gemisi göndermişlerdi. 

Maarif nezareti memurlarından biri 
padişaha takdim ettiği jurnalde şu 
vechile maruzatta bulunmuş:' 

« Aydın vilayeti valisi Hasan Fehmi 
paşa vaktile neşrettiği (Telhisi hukuku 
düvel) adlı kitabında hiç bir devletin 
:!ahili işlerine müdahale suretile di -
ğer bir devletin istikialine tecavüz edil 
mesine hukuku düvel asla müsaade 
etmez. Fakat bir devlet kendi ülkesi 
dahilinde emniyet ve aşayişi muhafa -
zadan aciz kalır da bu hal komşu dev
letler memalikinin huzur ve emniyeti
ne de halel vereceği tahakkuk ederse 
öiğer devletler hali mezıkfuun izalesi 
için müdahale edebilir. Ve gene o ki -
tabda «devletler arasında hukuku dil -
velde mezkur olmıyan bir hadise zu -
hur ettiği takdirde tanınmış hukuku 
aüvel alim~erinin rey ve tensiplerine 
müracaat edilir.> Yolunda beyanatta 
bulunulması ve Hasan Fehmi paşanın 
bizim en ileri gelen hukukşinaslanınız
dan biri olması dotayısile İstanbula 
bu istasyonerlerin gönderilmelerini in
tac ettiği hasbelsadaka maruzdur.~ 

• 

Konağın kapısından çıktık. Ancak, 
ancak yüz metre kadar yol alabildik. 
Ondan sonra, beygirler cAllahın emri
ne razıyız» der gibi birbirlerine bakı -
şıp durdular. Arabacı yere indi, ka.m
ç1y1 yavere verdi: 

- Ben beygirleri çekeyim, siz de 
kamçıyı şa'klatınız, dedi Lakin nafile! 

Kordon boyundaki halk i~e, yanşı 
seyirden vaz geçım, gibi, bizi temaşa
ya koyuldular. Paşaya: 

- Bu hayvanlar pek isabet olarak 
koşu yerine bizi götürem.iyecekler. Ya
ver bendeniz, önümüzden giderek yol 
açsa, biz de onu takip etsek. Böylece 
hem daha çabuk gideriz, hem de araba 
ile halkı sıkıştırıp iz'aç etmekten çeki
nerek yürümeği tercih etmiş gibi gö -
ı'Üınilrüz, dedim. 

Paşa arabadan indi, bir işkenceden 
kurtulmuş gibi geniş bir nefes aldı. 
Halk da pek sade ve pek mütevazi yaşı
yan Hasan Fehırni paşının hazırlanan 
mevkie yaya gelişini şiddetle alkışladı! 

• Hasan Fehmi paşanın uzun müddet 
avukatlık etmiş olduğu malfımdur. 

Galiba İzmirde idare meclisine da -
'hil azadan biri, paşanın huzurunda a
vukatlık mesleğini istihfaf etmiş. Bir 
muhakeme esnasında paşa bu sözden 
müteessir olduğu zımnen izhar etmişti. 

(Arkası var) 

····························································-
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Hasan Fehmi paşa İzmir mahkeme- . 1 
lerini ziyaret etmişti. Mefruşatta gör- 6 .._...._-ı 
düğü sefaletten esefle bahsederken: 

- İfrata varmamak şartile mahke
melerin ihtişamları ve hakimlerin, di
ğer hükfımet şubeleri memurlarının 

- validen jandarma neferine kadar -
,düzgün giyinmeleri halk üzerinde iyi 
tesir yapar, demişti. O gece kendisin
den ayrılırken, muhtıra defterine ha -
kan paşa: 

- Yarın dokuz buçukta Kordon ö
nünde kayık yarışı ve.r. Siz saat sekiz 
raddelerinde. geliniz de müstacel bir iş 
olursa, onu yapar, birlikte yarışa gi -
deriz, dedi. 

Ertesi sabah biraz çalıştık. Sonra 
paşa yaveri çağırdı, arabanın hazırlan
masını emretti. Yaver: 

- Araba ile hanımefendi gitmiş, he
nüz avdet etmemişler, cevabını verdi. 
Paşa, hiç bir infial eseri göstermeden: 

- Ya öyle mi, o halde bir kira ara· 
bası buldurunuz, emrini verdi. 

Fakat yarışı seyretmek için, Birinci 
kordon üzerindeki bütün binaların 
pencereleri, balkonlan gibi şehirdeki 
bütün arabaların da tutulmuş olmasın
dan dolayı araba bulunamadı. 

Nihayet, seferber edilen bütün polis 
:'.'e jandarma tarafından senelerdenberi 
metrU.k duran bir fayton harabesile is
kelet halinde iki beygir keşfedildi. A
rabacının sırtında da don, gömlek ile 
yırtık bir fesi vardı. 
Paşa dün gece temenni ettiği ihti -

.şamla, şu bineceğimiz araba. arasında
ki farkı göre göre, fakat hiç bir şey 
söylemeksi7Jn, yaylan bozulmuş, çu -
kurlaşm.ış mindere gömüldü, beni de 
yanma aldı. 
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SOLDAN SAGA: 
ı - Muntazam kesllnı11 tekerler. 
2 - Mlretler - kavıa.. 
3 - Bayram - yol. 
4 - Cereyan etmek - bir nota. 
5 - İsim - hizmet eden. 
8 - Mukavele - arının yaptığı. 
'l - Oenlşlli - sa.n'at - evetin kabaca.!11. 
8 - Portakala benzer, meyva.. 
9 - Ayının yuvası - sahte olmıyan. 

ıo - Fazla büyük. 
YUKARDAN AŞAtI : 
1 - Bir peynir nevi - kumanda. 
2 - Hareket - hatırlayan. 

S - Zannetmek. 
4 - MllMdan hesab edilen. 
5 - Bir meyva - yemin. 
6 - Aletler. 
7 - Genişlik - 1malft.thane. 
8 - Kiraya verllml.ş - Mısırdaki nehir. 
9 - Cefa - bir şehri bir başka şehre ya

'hud bir memlekti bir başka memle
kete bağlamak. 

ıo - Merhametli - vil~yet. 

I 
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Evvelki bulmacanın halledilmi 

Güreşcilerimiz dün gece 
Macarları 5-2 yendiler 

Türk takımı ekseriyeti ikinci derecede olan güreş
~iler le ringe çıktığı halde kahir bir galebe temin etti. 

ikinci karşılaşma çarşambaya yapılıyor 

Bulgar, Yunan ve Mıs11 
yozuculeri geliyor 

İstanbul Berem-
yesi festival komi· 
tesi tarafından 

tertıb edilen yüz
me mukaveme1' 
Yarıf].an için Ml,. 
sırdan iki, Yuna. 
nistandan ıki, Bul~ 
garistandan bir yi1 
~cü davet edil
miştir. 

! 

Mısırlı ve Yu- Bulgar yüzücü. 
nanlı yilzücille:r Asen lvanof 
Cuma günü şehrimize gelecekler -
dir. Bulgar ~ampiyonu Asen İvanof çar
şamba günü İstanbula gelecektir. 

Bulgar yüzücü Leviski klübünden olup 
200 ve 800 metreler Bulgaristan ıampi
yonudur. 

Mü"Sabakalarm birincisi cumartesi gü
nü Anadoluhisarile Bebekte ve Galatasa
ray klübü arasında, ikincisi pazar giinil 
Bebekte Galatasaray klübile Salacık 
banyoları arasında yapılacaktır. 

Müsabakalara sabahleyin onda başla
nacaktır. Galiblere Belediye festival ku~ 
paları verilecektir. 

Güreş eki bimiz ringde Macar gUreşci leri Taksim 
Abidesine çelenk koydular 

Şehrimizde üç müsabaka yapacak olan 
Peşte muhteliti güreş takımı dün saat 
on birde Taksimde Atatürk abidesine gü
zel bir çiçek koymuşlardır. 

Kafile reisi memleketimizi ziyareti ve
silesile Ulu Önder Atatürke Macarlar na
mına hürmet ve saygılarını bildiren gü
zel bir nutuk söyl~tir. 

Macar gilreşcileri güreşlerden evveı 

İstanbul belediyesi Festival komi - Aslan üstte çalışıyor. Macara nisbetle 
tesi tarafından Macaristandan davet daha iyi. Fakat o da netice alamadı. Ge
edilen Pe.şte muhteliti ile İstanbul muh ne ayakta güreşmeğe başladılar. Ve oyun 
teliti güreşcileri arasındaki ilk müsa - yirminci dakikada ayakta bitti. 
baka dün gece Taksim stadyomunda Netice: Yusuf Aslan ittifakla galib. 
yapıldı. • 72 kilo: Proka - Celü 

Diğer amatör güreşlerde olduğu gi- Bu güreş 15 dakika müddetli ve ser-
bi dün gece de seyirci adedi azdı. best olarak yapıldı. Üçüncü dakikada 

Müsabakalar başlamadan evvel Be· Macarın bir çelmesile CelM yere diıştü. 
lediye namına söylenen nutka Macar - Fakat akabinde Macarı altına aldı. Güreş 
ların kafile reisi Türkçe olarak cevab hareketli ve güzel cereyan ediyor. Celal 
verdi. Sözünü bitirirken de cYaşasın rakibine nazaran daha usta. İlk devrede 
Türkiye, yaşasın Atatürk!> diye bağırdı. ekseriyetle Cel!l galib. İkinci devre baş--
Halk tarafından şiddetle alkışlandı. lar başlamaz Celal rakibini altına aldı. 

56 kilo: Horvat Ferens - Mustafa Çevirmeye çalışıyor. Onuncu dakikada 
Bu ilk müsabaka GrekcrRumen tar- vaziyet ayni. On birinci dakik.ada ayak

zında yapılğı. Macar güreşci ilk dakika- talar. Macar Cel8J.in ayağını kaptı, fakat 
da rakibine güzel bir oyun tatbik etmek kendisi alta düştü. On üçüncü dakikada 
ve böylece Mustafayı altına almak iste- Macar altta Celal üstte çalışıyor. Sonun
di. Fakat Mustafa fevkalade çevik bir cu dakikada Celil Macarı tuş vaziyetine 
hareketle Macarın oyununu kendi lehi- getirdi, fakat netice alamadı. Devre de 
ne çevirdi. Rakibini altına aldı. CJstüste bitti. 
taktığı burgularla dört dakika on sani- Netice: İttifakla Celal galib. 
yede tuşla yendi. 79 kilo: Kovaç • Mersinli Ahmed 

61 kil(): Söke - Ahmed 
Bu müsabaka da Greko-Rumen. Güre

şin ilk beş dakikası ayakta geçti. Seki
zinci dakikada gene ayaktalar. Bir türlü 
yere düşmüyorlar. Birbirlerine sert el 
enseler çekiyorlar. Bu şekilde de birinci 
devre ayakta berabere olarak bitiyor. 

İkinci devreye Ahmed yerde, Macar 
üstte olarak başlandı. Yerde Macarın da
ha güzel güreştiğini görüyoruz. Hatta bir 
aralık Ahmed.in aleyhine bir tuş bile ol
du. Fakat saymadılar. Üç dakikalık ikin
ci devre bitti. İkinci üç dakikada Ahmed 
üstte çalıştı, fakat hiçbir şey yapamadı. 
Macar hem daha kuvvetli, hem daha tek-

nikti. 
Ayakta başhyan son dört dakikalık 

devrenin ilk saniyelerinde Macar Ahme
di altına aldı ve altı dakika elli saniyede 
tuşla yendi. 

66 kilo: Falbian • Yusuf Aslan 
Müsabaka Greko-Rumen. Güreşin ilk 

on dakikası ayakta geçti ve bu şekilde de 

berabere olarak bitti. Birinci üç dakika
lık devre için para atıldı. Yusuf Aslan 
alta düştü. Macar üstte çalışıyor. Yu.c:uf 
Aslan yere yapışmış, Macara oyun ver

ika basladı. Yıumf 

Bu güreşte serbest. Müsabaka Mersin
linin gayet seri bir hücumile başladı. Ra
kibine bir oyun tatbik etmek istedi, fa
kat kendisi alta düştü . Bir iki dakika sü
ren bu altta kalıştan sonra Mersinlinin 
kurtulduğunü görüyoruz. İkisi birden a
yağa kalkıyorlar. Macar zayıf göri.inme
sine rağmen gayet seri ve teknik bir gü
r~ci. İlk beş dakika beraber bitti. İkinci 
devre Macarın altta güreşmesile başladı. 
Mersinli bir iki güzel oyun tatbi~ etti. 
Fakat netice yok. İkinci üç dakikalık 
devre başladı. Mersinli altta, Macar üst
te. Macar da bir şey yapamadı. 

Ü çer dakikalık bu devrelerden sonra a
yakta ve birbirlerine bir şey yapamadan 
son devreyi de bitirdiler. 

Netice: İttifakla Mersinli Ahmed galib. 
Kassahi - Büyük Mustafa 

Güreş Grekorumen. Müsabaka ayakta ve 
sert olarak başladı. Mustafa ikinci dakikada 
sert bir hareketle hasmını belinden yakala
dı ve yere vurdu. 

Macar Mu.stafanın altında eziliyor ve 
hırpalanıyor. 

Sekizinci dakika: Mustafa üstte Macar alt 
ta ve bitkin bir vaziyette. soluyor ve dehşet
li kuvvet sarfedlyor. Fakat bu kadar şiddete 
rağmen mukavemet te ediyor. 

İlk on dakika blttl. İkin.el devrede kur'ayı 
kazanan Macar altta güreşmeyi tercih etti. 

Mısırın Ennadiyülehli takımı 
cumaya geliyor 

Güne.§, Galatasaray, ~iktaş, Fener .. 
bahçe muhtelitlerile maç yapmak üz~re 
festival komitesi tarafından davet edilen 
Mısır futbol şampiyonu Ennadiyülehli ta. 
kımı cuma günü şehrimize gelmiş ola 
cak, maçlara cumartesi ve pazar günleri 
Taksim stadında devam olunacaktır. 

Kulelilerin su sporları bayramı 
Su sporlarını da dört senedir gittikçe 

artan bir tekamülle taki'b eden Kuleliler 
bu sene de bu değerli çalışmalarını bize 
bir deniz bayranu şeklinde gösterecek
lerdir. 

Kulelilerin bu cumartesi günü yapa-
cakları dördüncü su sporları bayramına 
bütün mekteb direktörleri, komutmlar 
spor öğretmen ve muharrirleri davet ,;_ 
dilmiştir. 

Macar gUreşci leri · ızmire gidecek 
İstanbul festivali için üç maç yapmak 

üzere şehrimize gelen Macar güreş~ileri
nin İzmir fuarı dolayısile İZinire gitme
leri için bazı teşebbüsler yapılmaktarlır. 

İki taraf arasında anlaşma müsbet bir 
tekilde biterse Macar takımı İzmirde jkf 
müsabaka yapacaktır. 

Bir iki saniye sonra ayaia kalktılar. Hakem 
hey'etl, Macar güreşc1ye kaçak güreştifi için 
ihtar verdi. 

Ben kendi hesabıma Macara hak verdim. 
Bu kadar acı bir kuvvet karşısında durmak, 
silindir altında kalmak kadar kötU. 

On sekizinci dakika: Ayakta güreşiyor .. 
lar. Macar dalına müdafaa vaziyetinde. nr
mlncı dakikada oyun bitti. 

Netice: Mustafa ıttlfakla galib. 

~ 61 kilo: Şevdi - Ragıb 
Musabaka haıticl olarak yapılan bu rtı

reşte Ragıbdan daha lyl güreşen Macar ıt-
tlfakla galib ilAn edildi. 

72 kilo: Madomiç • F aik 
Bu güreş de müsabaka harici ve serbe.J• 

olarak yapıldı. Çok sür'atli geçen bu gil .. 
reşte Faik, hasmını yerden yere vurdu. Vt 
on üç dakika yirmi yedi saniyede tuşla ,. .. 
Ub geldi. 

Ağır: Polataş • Samsunlu Ahmed 
Macarların en iyi güre~cilerlnden blrl o

lan Polatru} ile samsunlu Ahmed arasında.ld 
bu güreş serbest olarak yapıldı. İlk dakikn
larda Ahmed Macarı altına aldı. İlk beş da
kikanın sonuna kadar da bırakmadı ve ıt
tifakia galib addedildi. 

Bundan sonraki lblrincl üç dakikada Satıl 
sunlu gene üstte çalışmaya başladı, fakat 
beş altı saniye geçer ~çmez vaziyet değişti• 
Macar üste geçti. Macarın açıldığını ve Satıl 
~u?1uyı: oyunlar tatbik ettlğinl görüyoruıı. 
ikinci uç dakikada Ahmed yoruldu. Bun• 
mukabil de Macar açıldı. Polataş haklkateD 
usta bir güreşcl. Böylece müsabaka Macarııı 
üstünlüğü ile bitti. 

Netice: Macar Polataş ekseriyetle gaUb· 
Umumi netice: İstanbul takımı 5-2 gallb· 

Havreddin Baskut 
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Ciğerleri ıayıf ve slnlrleri bozuk oEv L I y A z AD E NUR E D D I N, 1 S TAN BUL 

Aile saadeti, sıhhatle kaimdir. SaGlık en büyUk zenglnllktlr. 

'~-t.ıw. 

F .O S F A ·R S O L 
Kan, Kuvvet ve işteha Şurubudur. 

tarahndan btıyD.'k kıymet ve ehemmiyet verip beğenilen ve yttıbbı-
(FOSF AR SOL) Muhterem doktorlanmız unfyetle knllanılan ve uamt bir hatta içinde kan, kuvvet, l§ttha 

leree vatandaş tarafından ltimad .Vf! . m~ı:ıatin 88 btıyO.k devlet olduğanu takdir eden her inan menim 
tem.in eden en birinci bayat eksındır. 1 ull 
değişmelerinde behemehal ( l'O&FARSOL) k anır. 

~ 
TUDU TiCnlltT llnNU 

• T . o·ı C "rafya fakültesi direktörl öğünden 
Ankara anh ı , og .. 

' 1 nıünakasası 8/9/938 Perıembe. günu An-
ı - Fakültenin 938 mali yılı yeme t t 11 de kapalı zarf usulü ile yapıla

kara mektebler muhasebeciliğinde saa 
caktır. . müracaat ederek şartnameyi ted-

2 - İstekliler hergün fakülte hesap ışyarına 
kik edebilirler. . tın ihale ,wıü aaat 10 na ka-

!1.1.- temına 
3 - 1945 lira 12 kuruştan ibaret olan ]Jll\. ıAzıındU'· 

dar mezkür muhasebecilik veznesine yatınJnıas~70) ' - tıan ücr~ti müteahhide aiddir. ~(5638 • · 

• NE 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağh - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
Blltün dllnyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremle
ridir. Gece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acı badem 

çeşidleri vardır. Hususi vazo ve tüblerde ıatılır. 

INGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • l.tanbul 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Ahmed tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24964 ikraz numarasile borç 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun önenme
mesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli vukuf tarafından 

64<!,8 lira kıymet taik:~ edilmiş olan Bakırköyünde Demirhane istasyon ve De-

mirhane anevkiinde (Zeytinburnu istasyonunun garb kısmında) Mithat pa§a 
Maltepe perakendesi eski ve yeni 2, 29 nwnaralı şarkan demiryolu, şimalen 

Bezmiruem tarlaları, garben Dimitri ve Yanko Angeli, bazan Bezmifilem tarla
ları, cenuben Demiryolu ile çevrili maa tarla müfrez bir köşkün evsaf ve mesa
hası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Kapıdan girilince k:rresiman bir pabuçluk ve ahşap sofa üzerinde 
üç oda, bir hem, bir kiler, zemini çımento bir mutfak ve mutfaktan kapısı olan 
zemini çimento, altı sarnıç ve termizifonlu bir banyo mahalli. 

Bodrum kat: Toprak bir koridor üz~rinde zemini toprak iki odunluk, kö • 
mürlük. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde 4 oda, bir hela ve bir dolab . 
Çatı katı: Bir sofa üzerinde tannları basık üç oda ve bir sofadan ıbarettir. 

Binanın zemini çinko, ahşap korkuluklu ve üstü örtülü iki balkonu vardır. 

Bahçenin etrafı tel ile çevrilidir. İçinde 100 adet muhtelif cins meyva ağaCl, 
300 kadar bağ kütüğü, tulumbalı bir kuyu, bir ahır ve bahçivan odası vardır. 
Mesahası: Heyeti umum.iyesi tapuya göre (18840) metre murabbaı olup 110 

metre mtlrabaı bina, 29 metre mürabbaı ahır, 12 metre mürabbaı bahçivan oda· 
sı ve bakiyesi tarladır. 

Yukanda budud, evsaf ve mesahası ya zııı gayrimenkulnn tamamı açık arttır
maya konmuş olup 29/9/938 tarihine rastJıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art-
tırma bedeli muhammen kıymetin % '15 ini buld!Wı takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranm üzerine ihale edilecek, ak si takdirde en son arttıranın taahhüdtı 
bati kalmalr fi.zere arttırma on beş gtin müddetle temdid edilerek 14/10/938 tar!• ' 
hine rastlıyan Cuma günd saat 14 den ı 6 ya kadar gene dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın. 

üzerine ihale edilecektir. 
Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

" '7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya ınillt bir bankanın teminat mek· 
tubunu ibraz etmeleri lAzımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 

Ye Vakıf icaresi satıı bedelinden tenzil edilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala· 
rını, bu ilAnın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede-

linin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malfunat almak isteyenle 
rin 29/8/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesile 937 /289 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (5714) 

Nafia Vekiletinden: 
1 - Müteahhitlik vesikası hakkında 1/7/937 tarih ve 3645 sayılı Resmi Ga

zete ile neşrolunan talimatname ile bu talimatnameye göre Nafia Vekaletince 
verilmekte olan daimi ve muvakkat cmü teahhitlik vesikasl> usulü ilga edilmiştir. 

Binaenaleyli §imdiye kadar verilmiş olan bütün müteahhitlik vesikaları ile 
bu vesika usulünün istinad eylediği talimatnamenin hükmü kalmamıştır. 

2 - Halen ilan edilmiş bulunan eksiltmeler l/Eylul/938 tarihine kadar mü -
tıeahhitlik vesikası hakkında cari usule göre intaç edilecek ve l/Eylfü/938 tari
hinden sonra llAn e~ olan eksiltmeler için buna göre tashihat yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek taliblerden aranacak evrak .ve vesaik 
eksiltme şartnamelerine derç ve usulen ilan edilecekür. c3156> c5682ıt 

Devlet Demiryolları ve limanları i~ ı Jtmesi Umum idaresi ilanları 
Muham~en bedeli 70,000 lira olan 3 adet 6 tonluk buharlı vagon vinci 

'1 /10/19j8 Cuma günü saat ııs de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiji vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliline 
vemıeleri lizımdır. 

Şartnameler 850 kuruşa Ankara ve lİ,aydarpa§a veznelerinde aatılmaktadır. 
'.(5628). 



M Sayfa BOM POSTA 

Paviyonu Fuarın en çok tehactlme uğrayan kısmım teşkil ediyor. Bu bilyük teveccühe 
__ karşı sayın lzmlrlllere bir kolaylık . olmak ttzere HASAN deposu Kemeraltında 

Httktimet eaddeslnde yeni bir şube açıyor. 

İNHİSARLARDA 
YENİ BİR TENZİLAT DAHA! 

AVCILARA: .. 

Av Saçması llatı lndlrlllror.· 
1 Eylftl 938 tarihinden itibaren 938-989 av mevsimi 

için Av Saçma ve kurşununun kilosunun llatı 

40 KURUŞA iNDiRiLMiŞTiR. 
~-........ -~ 

Bu Fiat ilzerinden muayyen Iskonto ile bayilere verilecek saçma 
ve kurşunların depolardan mahallerine kadar nakliye masraf-
ları da idarece temin edileceğinden bayiler, memleketin her 

tarafında av saçma ve kurşununun 

Bir kiloluk 40 ve yarım kiloluk 20 Kuruşa Satacaklardır. 
kutusunu kutusunu 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına 
haber verilmesi gerektir. 

939 - 940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğun
dan bu cins saçma kullanmak isteyf!n avcıların ve avcı birlikleri-
nin dileklerini ve takriben ne mikdar sarf edeceklerini birer posta 
kartı ile (inhisarlar Umum Mildürlllğil Barut Şubesi) adresine 

bildirmeleri rica olunur. 

'~----------------------.... ~ DAYMON FENERLER 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 800 metre ıtı k veren 
1938 Modeli 

DAiMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi Iftk almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
. ile 

D A 1 M O N •mpullarını 
kullanınız ve her yerde DAiMON 

markamıa dikkat ediniz. 

~--• . BEYOGLU - TÜNELBAŞI • YENIYOL 
Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi ' ve Ticaret 

okulu 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi, Almanca öğretmek için ihzari sınıflar. 

Derslere 16 Eylfil Cuma günft başlanacaktır. Kayıd muamelesi 9 Eylfilden 1tl.baren 
hergün saat 8 den 12 ye kadar: Nüfua teskeresi veya ikamet tezkeresi; mahaW hükft
met doktorluğunca. tasdikll sıhhat raporu, çiçek aşısı ka~ıdı ve tifo aşısı tAtıdı; altı 
totograi' ve mekteb tasdiknamesi veya d1plomasile ya·pılır. 
Fazla malilmat için 49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 Eylfil Pertembe rüntı aat 
12 ye ka-da.r devam edecektir. 

Maliye Vekaletinden: 
2257 numaralı kanun mucibince ihraç edilmiş olan ni~l bir kuru§luklar ahi

ren kenarları dantelli olarak tadilen darb edilmiştir. 
Mevzuubahs paraların 1/9/938 tarihin den itibaren tedavüle çıkarılacağından 

şüphe ve tereddüde mahal kalmamak üzere ilan olunur. c3248. c5678. 

K1'l'ŞU.ll Kalem Fa.'brtkaıımda her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

l\füma.sili ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatleri ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Sttperyör 
Timsahlı -

301 • 2 Mektebll 
1205 . Altı derece sertlikte 
Not 
1011 Marangoz kalemi 
99 Taşcı kalemi 

En iyi cins 
Dağdelen 15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 • A 
701 • B 
701 • c 
71 • A.B.C. 

Ulus 
Yumuşak 

Orta Sert 
Sert 
En iyi cins 
Üç dereceli 

702· A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 • A. B. Mavi- Kırmızı 

72 • A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins 

Pasteller 
1315 6 renkli 
1825 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi cins 

24 Renkli iyi cins 
901 Kırmızı • Mavi 
Stabilll 12 Renkli iyi cins 

• 24 Renkli iyi cins 
De.rmetograf Üç renkli kalem 
311 Grafit va renkli Minlen 
281 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 

çe,itlerimizi her kutasiyeclden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkecl 

Mühürdar zade Ban No, 1 ." ı 

J - Bayanlar il 
için bir sergi 

Kadıköy 6 yolağzı BayMiu Biçki 
Yurdunun senelik sergisi açılmıştır. 
26/8/938 akşamına kadar berkas 
için gezmek serbesttir. Talebe 
kaydı başlamıştır. 1130 
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