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MACARLAR KÜÇÜi< ANT ANTLA ANLAŞTILAR 

Nihayet M--carlar da 
silihlanryorlar 

Macaristan Küçük Antant devle_tler ile 
. ayrı ayrı ademi tecavüz 

paktları imza etti, bir tebliJ._'!..'!..Ş,.":.!!._t!l!..t!!:. 
Hele şükür! 

Beıiktaş klübünü idare 
eden diktatörler nihayet 
tahtlarından indiriliyorlar 

Kongre içtimaı çağırıldı, idare 
heyeti değiştirilecek ve Şeref 
ıtadmın ( Şeref ) levhası ıırinı 

iade olunacak 

Başvekil, dün akşa 
Elazığa gitti 

Celal Bayar, hararetle uğurlandı 
Ba,vekil Ordumuzun Şark manevralannda hazır 

bulunacak ve billbare ıehrimize dönecek 

B<ı§Vekil ManiaaM izilm bcıynımıM4 köylü kızlan arasında (Foto "- "-J 
' B.ldise malftm
dur: BeıfktaJ klü· 
bii idare heyeti se· 
bebi hlll anlaşıl
mıyan garib ve 
yerslı bir kararla 
Şeref stadındaki 

(Şeref levhası) nı 

indirtti. Merhum 

Bqvekil CelAI Bayar, dün alqam 11,10 Bolu mebusu Falih Rıfkı Atay ve hwauıl 
da eksprese bağlanan hususi vagonla be- kalem müdürleri Baki Sedeıa olduju hü-

Jlmircıl Horff Macar orduaunu teftif e<?erk!11 
Belgrad 23 (Hususi) - Bleddı toplan· mesaisi sona ermi§tir. 

mış olan Küçük Antant da1nıl konseyinin (Det1amı lO ncu aa11fada) 

F ransada dahili vaziyet 
tekrar karışıyor mu? 

raberlerinde Hariciye Vekili Rüfdil Aru, (Devamı 10 ncu ıaJlfada) 

Erzurumda bir taş 
ocağında 13 kiloluk bir 
altın külçesi bulundu 
Erzurum (Hususi) - Evvelki gün, 

Evreni köyünde tren yolunda çalışan 
taş ocağı ustalarından Ahmed isminde 
birisi, toprağı kazarken bir altın kül· 
çesi bulmuştur. Yakınında bulunan ' 

(Devamı 10 ncu ıayfada) 

Bir çocuk kendisine 
tecavuz eden adamı 

öldUrdU 

Bir sebzeci eski karısının . 

kocasını öldürdü 

Yeniden dört yerde motörlü mektebler açılacak, 
bir planör fabrikası kurulacak 



Hergün 
-·-

Üç kulub arasında 
Küçük Macaristan 

Reslmll Makale: 

SON POSTA Ağustos 24 

• Herkesin kendi Ümi.. = Sözün Kısası 



Ege mıntakasının neş' eli . ' 

ve bereketli senesı 
B .: ı d v k·r ördük-' ugun şehrimize gelecek olan khsa e 1 ı, g. 

lerinıden memnun olarak avdet ediyorum, dıyor 
İımir 23 ticeleri tüccara bildiril~ •. .'~~p~l~ alı-

1 ı (Hususi) - Şehrimizde bu- k'"k" tlenmem4 bır uzum tipı tes-
~an . İktısad Vekili Şakir Kesebir ted- cılar u ur dildi. 
1Uklerıne devam etmektedir. Vekil bu bitini istiyorlardı. Bu esas kabul e 

ib~ on birde Türkofis müdürlüğünde Vekiller geliyorlar 

b
ztnire gelen Filistin ticaret heyetini ka- t . 23 (Hususi) - tktısad ve Adli-
uı etnı· 'ki d . • zmır d .. ış, ı memleket arasın a tıcan kili'. • Ticaret Odam tarafın an 

ınunas b afı ye Ve erı . e etlerin daha ziyade inkii ça- . unda şereflerine verilen zı-
releri aranmıştır. tuar tgazınC:a İzmir vapurile lstanbula 

Şakir Kesebir, bundan sonra, Ameri· yafet en so 
kalı hareket etmişlerdir. 

tütün kumpanya müdürlerile temas 
etmiştir. Bu temas esnasında her sene İkbsad Vekilinin beyanab 
~eı:nleketimizden 20 milyon liralık tü- İktısad Vekili vapurda bana şu beya-
iun alan müdürlere isteklerini sormUŞ', natta bulunmuştur: ak 
~erilen izahatı dinlemi<ı.tir. G" d" lderimden memnun olar S ~ c- or u kas 

SON POSTA 

Japonlar 
Taarruza 
Geçtiler 
Tokyo 23 (A.A.) - Domei ajanst bil

diriyor: Japon kıt'aları, Çin ordusunun 
umumi karargahı Hankeuyu muhafaza 
eden Çin müdafaasının birinci hattında 
esaslı bir mevzi te§kil eden noktalara hü
cuma kalkmışlardır. Bunlar, Yangts~ bo
yunca yeni ilerlemenin esaslı hedefleri
dir. Japon kıt'aları Yangtse'nin cenub sa
hilinde Matuçeni almışlar ve bu suretle 
Çin cebhesinin diğer mühim bir mevzüni 
teşkil eden Juiçangı tehdid etmekte bu
lunmuşlardır. Daha cenuhda Puyang gö
lünün garb sahiline varan Japon k0lları 
Yangtse'den Maçang'a giden demiryolla
rına hakim Çuling istikametinde ilerle
mektedir. 

Tayyare kazaları 

Sayfa 3 

Topkapı~a kanf bif S4~ 
boguşma Aı:E 

İki arabacı ağır surette --·-------
bıçakla birbirini yaraladılar 8 Fransa ve faşist İtalya 

Dün gece saat 22 de Topkapıda kanlı 
bir hadise olmuş bir kadın yüzünden 

iki arabacı ıbirbirlerini göğüslerinden 
ağır ve tehlikeli surettte yaralamışlar
dır: 

Topkapıda oturan arabacı Ali Nuri 
ile arkadaşı Mennan arasında ikisinin 
de ayni kadını sevmesi sebebile bir hu
sumet mevcuddur. 

Dün Topkapı ile Şehremini arasında 
tramvay yolunda birbirine rastlıyan 

iki rakip arasında bir ağız kavgası baş
lamış ve biraz sonra da bu bir boğuş -
ma halini almıştır. 

Bir aralık iki arabacı bıçaklarını çe
kerek birbirine hücuma d~vam etmiş -

ler ve her ikisi de bıçağını hasmınm 
gö'ksüne saplamağa muvaflfak olmuş
~grdır. 

_!amn: Sellin Ragıp Em~ 

fE5) ir müddettenberi bir kısım 

lg) İt~lyan matbuatında Fransa
ya karşı çok şiddetli neşriyat yapı }mak
tadır. B~ı gazeteler, Fransız olan her 
şeyin bugün için de, yarın için de düşman 
telakki edilmesi lazım geldiğini söyJiyc
cek kadar ileri gitmeleri Alplerin öbür 
tarafında umu.mi bir asabiyet değilse bi
le kuvvetli bir teessür uyandırdığı mu
hakkaktır. Davaya Fransa cebhesinden 
bakıldığı takdirde ortada bir mesele vok
tur. Fransa ile İtalya, Avrupada, birbiri
ne benzer hayati menfaatlere sahibdir
ler. Bu menfaatler yekdiğerine karşı de
ğildir. 

0nra üzüm incir gı'bi tütünün de her di um. Bu yıl Ege nunta ının se • avdete yor ık 
ca ~e muayyen tarihte piyasaya aı-zoluna- , ll bereketli bir senesidir. Ekonom 

gını beyan etti. . ııeş .e 'tın' bu inkişaftan çok faydalar gö-
S 1 vazıye 

Bir tayyare mag"' aza üzerine Bu kanlı boğuşma zabıta tarafından 
haber alınarak yetişen memurlar, ya-

düştü, bir diğeri de battı, ralarından kanlar akan iki yaralıyı a -

Bir takım kötü tesadüflerin ve bu ara
da ortaya çıkan incir çekirdeği doldur
mıyacak suitefehhümlerin tesiriledir ki 
Fransız - İtalyan münasebatı bugür.kü 
haline gelmiştir. Yoksa samimi bir hava 
içinde ve içten gelen bir istekle iki tara( 
ricali karşılıklı oturup konuşsalar, bu 
gergin ve elektrikli hava sükıinet bula
caktır. ~ansanın pek basit gördüğü bu 
mesele, Italya için hiç te böyle değildir. 
Onun iddiasına göre terakki ve b~ynel
milel inkişafında açık değilse bile hlSSo
lunur şekilde Fransayı her zaman karşı
sında bir engel gören İtalya, harb sonu 
ganaim paylaşmasında haddi asgari ile 
iktifaya mecbur tutulmak neticesi Habe
şistan seferini ihtiyara mecbur olmnştur. 
Bu sırada, Milletler Cemiyeti cebhesin
den ve kollektif emniyet misakı bakımın-

_ aat on ikide Ticaret Odasında yapı an receği şübhesizdir. . 
tlıü.mcüler toplantısında İktısad Vekile- lktısadi işleri yakından ~b eden ga
thıin başlıca Avrupa memleketlerinde zetelerimize teşekkür ederım.> 
rnaıısulümüz hakkında açtığı anketin ne-

sekiz kişi öldü yırmışlardır. 
. . • Bunlardan Nurinin yarası göğsünün 

Gir i d f esadcılar!ndan 
Berlin 23 (A.A.) - Bır askerı tayyare- 1 t afınd k lb' in üsf'nde ve de-
. N"' k"'ln'd b" ~ .. . d" so ar a, a ın u nın oy o e ır magaza uzenne uş- . . 

mesi neticesinde beş kişi ölmüş, üç kişi rin olduğundan tehlikelidir. Her .ikı 
yaralanmıştır. Tayyarenin miirettebatı- yaralı da derhal Guraba hastanesıne 
na bir :JeY olmamıştır. kaldırılmış ve tahkikata başlanmıştır. 

4 kişi idama mahkum oldu Şerburg 23 (A.A.) - Limana inmek Nuri baygın ve bitap bir halde ol -
üzere bulunan bir askeri deniz tayyaresi duğunda.n ifade verememişti~:_ 

42 dir, 25 kiti hakkında 
Cezalandırılanların sayıskı rı verildi 

da beraet ara 
6 - 'O' ç kişi 15 sene ağır hapis ceıasına. 
7 - Üç kişi • sene ağır hapis c~zasına. 

8 - Yirmi dört kişi iki sene hapis ce-
zasına mahkfun edilm~, yirmi bet kişi 
hakkında beraet karan veriln;ıiştir. 

İlk altı mahkO.m hakkındaki kararlar 
gıyabi olup lbir ay zarfında isbatı vücud 
ettikleri takdirde davaları yeniden rüyet 

edilecektir. 

Bu perşembe günü ikinci seriye dahil 
eşhasın muhakemeleri rüyet edilecektir. 

su sathına dokunmuş, havaya fırlamış 

ve bilfilıare yeniden denize düşerek bat· 
mıştır. Üç kişi boğularak ölmüştür. Di
ğer üçü kurtulmuştur. 

Askeri ter/ i 
Listesi 
Ankara, 23 (Hususi) - Askeri terfi 

listesi hazırlanm~ır. Liste bugünlerde 
yüksek tasdike arzedilecektir. 

General Seyfi tekaüde 
sevkedildi 

Ankara, 23 (Hususi) - Orman koruma 
genel komutanı General Seyfi sıhhi ah
valinden dolayı tekaüde sevkedilmiştir. 

Sözün kısası: Emine ... 
(Baştarafı 2 inci sayfada) 

11 b .. .. l" t lhis t im mış.. mavi gözleri sönmüş.. vücudü bir 
. Prag 23 (Hususi) - Lord R~ns!nıen ~n . utün ma umat~ . e ~e an~ e- külçe halinde .. 

I> 
·· '"ğl den evvel Cumhurreisı Beneş den ılk raporunu bıtırmeık uzeredir. Bu ugun o e . . . . el d Niçin? Beliti de bir hesap yanhşlığı, 

tarafından kabul edilmiştir. Lord Ransı- bırmci raporda ne ctavsıy er» ne e bir yere verilip te unutulmuş, yabud ki 

men, Südet mümessillerile cereyan et4 
c. müsbet teklifler. yer almış değildir .. Bu. 

1 ilk i~ı t başkası tarafından çalınmış hasis bir pa-
mekte olan müzakereler hakkında dev et raporun istihdaf ett 5 gaye, vazıye ı 

la ra yüzünden, namusuna, şerefine, hay-
·sın· e izahat vermiştir. aydınlatmak ve meselenin esas rmı va-reı k aı~1r d "kit siyetine sürülmek istenilen lekeyi zaval-
I.ngı'liz heyetinin diğer azaları da öğ- zeyleme tir. Bu rapor, ıı.n.a ar ı ara-

f t di 1 ktır 1ı köylü Eminecik kanı ile temizlemiştir. 

leden Sonra, hükfımet koalisyonuna men- a ev o unaca • d b ' 'ht· 
Prag 23 (A.A.) _ Marienbad Alman Şim. di, onun köyün e ır ı ıyar renç.-

sub mebuslar ile bir görüşmede bulun- her ka ıar b ll ikıb t Südet partisi konferansı, dün gece geç ~e .. rısı, ıcı: ının u e m e ı-
rnuşlardır. ..~ il- kt k d d tmiştir. Neşredilen ne dovunerek aglıyorlar .. 

İyi haber alan membalardan °~~ v~ e .: ar .. evam e. s-det mıntaka- Yazın, harmanda, döğenin üzerinde, ö-
<iiğine göre, Ransirnen heyeti, .. şımdiyle ~ır t:lı~ go:.e• H:nl~ b; seyahaı ya- küzlerini teşci ederken, bülbüller gibi 
kadar gerek hükUınet, gerek Su.de~ ~-- arın ş gun surece ötmeyi en büyük saadet bilen Emineci-

.• t f dan ken..ı•~ine brldırı- pacaktır. ... . . ki 1 ı· · öld'" .. nıan partısı ara ın w..:> gın, şehırde, şehrın r e ıcı ve uru-

F ransada dahili vaziyet 
cü muhitinde ne işi vardı? 

Zavallı Emine! Senin bu serancamm 
ibret olsun da, köylü kızları, bilhassa 
Türk izzetinefsini bir paraya sayan mah-
10.klarm bir dilim ekmeğine, köylerinin 
fakir, fakat şerefli hayatını feda etme(Baş ta.rafı 1 inci sayfada) 

yeti, tek.-rar karışmak istidadını göster-

ınektedir. 
Başvekilin, kırk saatlik hafta kan~-

nunda değişiklikler yapılacağına daır 
nutku ve bu değişikliklere muhalif bu
lunan iki nazırın istifası, sol cenah parti
lerini harekete getirmiştir. 

Halk cebhesine mensub sosyalistlerle 
hükumet arasında ciddi bir ihtilaf baş 
göstermiştir. 

Sosyalist (S. F. 1. O.) partisi parla-
tnento grupu, 26 ağustosta saat 14 de top
lantıya çnğırılınıştır. 

Blum, sol cenah partileri tem~il hey~
ti sekreteri ile temasa girmiş ve temsıl 
heyetinin de 26 ağustosta saat 17 de top
fantıya çağırılmasını teklif eylemiştir. 
Diğer taraftan liman ve doklar fede

rasyonu sekreterliğinin bildirdiğine gö
re, federal büro Marsilya limanındaki 
anlaşmazlığın hallini istihdaf eden hü
~umet kararnamesi projesini reddetmiş
tır. Delegeler taleblerinde ısrar etmekte
d' ırler. Bu talebler şunlardır: 

1 - Askeri kıt'aların derhal işden geri 
alınmaları. 

2 - Müddetin hitamına kadar bugün
kü kollektif mukavelenin tatbik edilmesi. 

3 - Hayat pahalılığı ile ve diğer bü- sinler! 
yük limanlardaki yevmiyelerle mütena- E. Talu 
sib bir vaziyette yevmiyelerin fazlalaş- ================ 

- ·-

tırılması hususunda müzakerelere devam 

olunması. 
Bu vaziyet karşısında Daladiyenin ne 

gibi bir hattı hareket ittihaz edeceği he
nüz belli değildir. Fransız parlamentosu 
teşrinievvelde t<>plana<;~ğına naza~a~, 
kararlarını tatbik mevkııne koymak ısti
yen Daladiye ya emirnameler çıkarma
ğa, veyahud parlamentoyu daha yakın 
bir tarihte toplantıya davet etmek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Maahaza, siyasi mahfellerde tı?min e
dildiğine göre Daladiyenin mevkii sağ
lamdır ve başvekil bu yeni kalkınma 
programını da tatbike muvaffak ola-

caktır. 

Gazetelerin . mütaleası 
Paris 23 (A.A.) - Gazeteler, bugün 

yalnız, iki nazırın istifası üzerine kabi
nede yapılan değişiklikle meşgul olmak-

tadır. 
Malen gazetesi şu manşeti koymakta-

dır: 
Daladiye, dün tercih ettiği yolu göster

miş ve bu yola girmiştir. Memleket, ken
disini bu yolda takib edecektir. 

Ol"dr gazetesi, başmakalesinde diyor 
ki: 

Daladiye, Fransızların ancak çok ciddi 
şartlarda işittiği bir lisan kullanmıştır. 
Fransızlar, kendilerine bu lisanı kulla
nan şefe karşı, daima şefin arzu ettiği 
fiiliyatla mukabele etmiştir. 

Popüler gazetesinde Blum diyor ki: 
Daladiyenin bizzat kendisinin hazırla

dığı güçlükleri Daladiye aleyhine istis
mar etmek arzusunda değiliz. Vaziyet 
bunu bize yaptırmıyacak kadar vahim
dir. Fakat eğer şimdiye kadar bilmiyor
sa Daladiyeye şunu ihtar etmemiz lawn
dır ki sosyal kanunlarda gerilemek veya
hud işci sınıfına karşı başka bir politika 
takib etmek bahsinde, sosyalist partisine 
güvenmemelidir. 

Cinayetler artıyor mu? 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) dan İngiltere ile beraber zecri tedbirleri 

ren ana ve babalar, ana ve babalarını bo- alan devletlerden biri de Fransa olmuş-
ğazlıyan evladlar görd'ilk! tur. O Faransa ki Akdenizin hakimiyeti 

Cinayetler çotalıyor mu! noktasında? dün olduğu kadar bugün de, 
Bu bahlsd.e konuşmağa en ziyade sahibi. yarın da Italyanın rakibidir. Nitekim 

salahiyet adli bir makama müracaat ettik. ayni gaye uğurunda Fransız hududu İs~ 
Muharririmiz şu suali sordu: panyol bükılmetçilerine, her suretle ~çık 

- Gazetelerde mütemadiyen cinayetlerin t 
ç.oRaldı~ından bahsedWyor. Ve bu cinayet- utulmuş, asker, cebhane, tayyare, top 
Lerln ruhi ve içtimai sebeblerl araştınlıyor. ve tank yollanarak Akdenizin ak.sayı 
Sizce bu son senelerde cinayetler artmış mı- garbında bir Marksist devletin teşekldlü
dır?.. Bu cinayetlerin artması cemiyetteki ne çalışılmıştır. İtalya, bütün bunlardan 
ruhi bir tereddiye, mara-ıi bir hale işaret dol Fr d 
mldlr. Bu .son gü:ılerdekl cinayetler halt - • ayı . ansa an şikayetçidir ve bu şi-
kında ne düşünüyorsunuz? kayetlerı, kanaatince, kale alınmadığı 

Aldı~ımız cevab şudur: içindir ki Almanyaya meylederek Ber- · 
- Bu mevslınlerde kanlı valc'alar ve kav- lin - Roma mihverinin vücud bulmasına 

galar çoğalır. Bütün adliye tarihleri bunu yardım e~tir. 
kaydederler. Her yerde bu böyledir. Bizde Fransa, İtalyada değişmiş olan derin 
geçen senelere nisbeten bu sene bu nevi vu- h_a, leti ruhiyeye rağmen İtalya ile bir . 
kuat artmamış, bilakis çok ek.sl.lın1şttr. Fa - anı b 
kat maalesef bu gibi hAdLselerl büyültüyor - gu°: .aşa ileceğine kanidir. Faşist İta!-
ıar .. gazeteci tabirile söylüyorum, şişiriyor - ya ıse, Italyan milletinin kalbinde ve ka
lıır. Ve bir ayda olup biten bir iki nk'a çok bf~sır:da Fransızlıkla alakadar her şeyin 
mühim görünüyor. ı~ ~talyan düşmanlığı üade ettiği kana-

HalbUld biz bu l§lerle meşgul olan insan- atını yaratnııya çalışıyor. Faşizmin İtal
larda düne nazaran vaziyette salah görüyo- yayı Fransaya düşman yapmak husu-
rm:. Eskiden kaybedecek bir medeni zevki sundaki a t• b .. ı 
yoktu. Ha kendi kulübesinde yaşatlll§, ha h g yre 1 oy e devam ederse ni-

. ~ .. ayet muvaffak olacaktır ve 
hapishanede .. onu biç bir şey ürkütmuyor • f . .1 İ . 0 zaman, 
du. Halbuki gerek ümminin eksilmesi, gerek: aşızm 1 e talyan mılletini birbirinden 
cahilin azalması yüzünden halkda şuur te - ayırd eder görünerek hala s".ikunetini 
kevvün etmiştir. Bir ceza. lşlerken başına ne ~uha~aza etmeye uğraşan Fransa için 
geleceğini daha enelden düşünüp kendisini ıster ıstemez emri vakii kabul etmek ıa
koruyor. Mesela biz onlarla dalma temasta - zım gelecektir. - Selim Ragıp Eme 
yız. Eskiden bir suçlu karşımıza geldili Ta - ç 
kit bllafütur, sanki bir marifet işlemiş gibi 

ldeta gülerekten eben bu işi yaptım. derdL 
Kanundan perva bile duymazdı. Halbuki 
.şimdi suç yaıpan karşımlZa çıktığı zaman 
perişan bir haldedir. Nedamet aliUmi göste
rir. Medeni bir adamdır. İlcaatına, nefsine 
hiddet veya kinine bir an için mağlup ol -
muş ve bir hata. yapmıştır. Ve ayıldığı za .. 
man berbad bir vaziyete gelmiştir. cıCemt -
yetimiz tereddldedlr. Ortada kanlı bir has -
talık vardır» demek çok bliyilk blr hatadır. 
Her cemiyette mütereddi, mariz, maliıl bulu
nur. Tabil bu gibi vukuatta sıhhi vaziyeUer 
amildir. Bu muhakkak olan bir şeydir ki bu 
gün suçu kendisine meslek edinenler pek az
dır. 

Ceza sistemimizin serbest cezaevlerinin bu 
hususta çok büyük iy1llltlerl dokunmuştur. 

Hem bana öyle geliyor ki, İstanbul hapis
hane.sinin ortadan kalk.maslle de İstanbul • 
daki suçların bir çoğunun önilne geçilecek -
tlr. 
Dışarıya sevkolunacağını bilen ve nereye 

sevkolunacağını kestiremtyen insanlar suç 
işlemekten daha çok korkacaklardır. Burada 
allesi vardır. Kendisine bakar, yiyeceğini, tü 
·ününü getirirler. Gurbete gidince mahpusl
yetl feci olacaktır. Ve her suçtan evvel daha 
rok düşünecektir .• 

T epebaşında bir 
facianın önüne geçildi 

Dün akşam Tepebaşında büyük blr facl· 
nrun çıkmasına ramak kalmıştır. 

Geçen gün yanmış olan Ünyon Fransez 
binasının Wıt katından caddenin en kalaba- . 
hk bulunduğu sırada büyük blr taş kopmuı 
ve tam aşağı düşeceği sırada binanın duvıı-' 
n ile telefon kablosu arasına sıkışarak kal- · 
ınıştır. Zabıta derhal itfaiyeyi haberdar et
miş, taş büyük bir müşkülatla aşağı indiril
miş, bu suretle •bir facianın önü alınmıştır. 

Ruam mücadelesi 
Ankara, 23 (Hususi) - Ziraat Vekaleti 

tarafından geçen sene Trakyada yapıl

mış olan ruam mücadelesine bu sene de 
Bursa havalisinde devam edilecektfr. 

Bir tashih 
Dünkü nüshamızda Mı.sırlı Milyoner Oal - ' 

lini paşa hakkında.ki yazı Ue birlikte çıkan 
resim başka bir bayana alddlr, MıSırlı mil -
yonerln nişanlandığı bayan Belklsle ali.kası 
yoktur. Yanlışlığı tashih eder, özür dilerll. 

En güzel ·duvar kağıdlarını 

DEKORASYON 
1 Mağazasından bulabilirsiniz. 

Latfen bir kere görllnüz. Beyoğlu istiklal caddesi. 



Sabık Rumen Maliye 
Nazırı dün şehrimize geldi 

B. Viktor Slaneako iki memleket arasındaki ticari 
münaıebab arbrmak Üzere geldiğini söyledi 

Romanyalı mucfirlef' Galata nhtımı nda kendilerini karplıyanl4rla beraber 
Sabık Romanya maliye nazın ve bu- Sabık Romanya maliye nazırı M. Sla-

günkü Kreditu Endüstrial bankası umum nesko dün kendisile gö~ bir muhar

m5dürü, ayni zamanda Türk - Rumen ti- ririmize şu .beyanatta bulunmuştur: 

caret odası reisi olan M. Viktor Sianesko c- Türkiye ile ticari münasebetinüzi 
beraberinde Kredi Rumen bankası mü- artırmak için temaslarda bulunmak ü

dürü ve Türk - Rumen ticaret odası ida- zere İstanbula geliyorum. Burada tica
re meclisi reisi M. Grikor Karp ile zevce- ret odası erkanile ve bütün ticaret adem

leri olduğu halde dün öğleden sonra Ro- larile konuşacağım. Bu arada Türk - Ru-

manya bandıralı Daçya vapurile şehri
mize gelmiştir. 
Romanyalı misafirler Galata rıhtımın

da Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, Romanya elçisi M. Telemak, 

Romanyanın İstanbul konsolosu, iktısadi 
müesseseler erkanı ve Rumen kolonisine 
mensub birçok zevat tarafından karşı

lanmışlardır. 

Dün 40 Lehli 
Üniversiteli geldi 
Dün şehrimize Daçya vapurile 40 Leh

li talebe gelmiştir. Yarısı kız olan bu ka

file Polonyanm Liga üniversitesindendir. 
Kendilerini rıhtımda Lehistan konso-

loshanesinden M. Yavorski, Maarif Ve
kileü namına müfettiş Mehmed Ali ve 

Oniversite talebeleri karşılamışlardır. 

Misafirler beş g-ln İstanbulda kala

caıdar ve mihmandarları tarafından ka

file halinde gezdirileceklerdir. 

Lehli talebeler Galatasaray lisesinde 

misafir edileceklerdir. 

Maktu satış için 

men klering anlaşması üzerinde de du
racağız. Arkadaşım M. Grikor Karp ile 
burada ticari mahfellerde yapacağımız 

temas ve müzakereler sonunda ~Jrkiye 
ile ticari münasebetimizin inkişafını te
min edeceğirnizJ ümid ediyoruz.> 

Parkoteline inen Romanyalı misafirler 
şehrimizde beş gün kalacaklar ve doğru
ca memleketlerine avdet edeceklerdir. 

1 lktısad Vekili buglJn 
Şehrimize gelecek 
İzmir enternasyonal fuarının açılı~ tö

reninde bulunmak üzere Ankaradan tz
mire giden İktısad Vekili Şakir Kesebir, 
bugün İzmir vapurile fehrimize gelecek
tir. İktısad Vekili fehri.mizde birkaç gün 
kalacak w bu müddet zarfında muhtelif 
iktısadi meseleler ve bilhassa daimi ser
gi binası ifi üzerinde meşgul olacaktır. 
Fuarın açılış töreninde bulunmak üze

re İmıire gitmiJ olan Türkofis İstanbul 
fUbesi müdürü Cemal Ziya ile Ticaret 
Odası umumi kltibl Cevad Niıam10in 

riyasetindeki oda heyeti de bugün teh
rimize dönecektir. 

esna~n hazırhkları 

Eminönü Halkevinde d iln yapılan toplantı 
Mağaza ve dükkan aahibleri, pazarlık- Yusuf Ziya, 'Ö'sküdardan Niko ve Cemal, 

sız satışa aid hazırlıklaruu ikmal etmek- Kadıköyünden Bürhan, Beyoğlundan AI
tedir. Dün sabah ayakkabıcılar cemiyeti- yandor ve Paçikakisten ibarettir. Hey t 
ne mensub esnaf, Eminönü Halkevinde kund alan a1z 1 in .. n e 
toplanmışlar, kunduraların ib.erlerlne ur m eme er e gore ç lllll-

yapıştırılacak etiketler hakkında görüş- ~!~!~~~1:: ... ----··--· .... ·-·-· .... ·-
müşlerdir. Za B k 
Kunduraları malzeme ve sairesine gö- fer bayramı Ve an alar 

re sınıflara taksim etmek üzere bir he- Osmanlı Bankasından - Osmanlı Ban -
yet teşkil edilmiştir. Heyet, Bahçekapı- kasının Galata, Yenicami ve Beyoğlu 
dan Ziya, Çarşıdan Abdurrahman ve devairi Zafer Bayramı münasebetile 30 
Muharrem, Karaköyden Yanas, Okçumu- ağustos 1938 Salı günü kapalı buluna -
sadaıı Jak Filip, Tophaneden Tevfik ve caktır. 

Yakında kaolin fabrikaıının da temelleri atılacak ve 
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• kiğıd için ham maddeler 1urd içinden temin eclilecelr ene ıçın e şe rıa e ı 

başlı yollan da yapılarak te
mizliğe engel olan maniler 

kaldınlacak 
Belediye temizlik işleri müdürlüğü 

şehrin temizliği ile yakından meşgul ol
maktadır. 1939 senesi başından ittbaren 
iki sene d.evam etmek üzere İstanbulda 
bir temizlik: mücadelesi yapılacaktır. 
Bundan bir müddet evvel Belediye tef
tiJ heyetine mensub üç müfettiş İstan
bula bağlı on kazayı gezmişler, tf>mizlik 
işlerini gözden geçirmişlerdi. Bu tedkik
Ierden anlaşıldığına göre sokakların bo
zuk olu§U ve asfalt yolların az bulunuşu, 
şehrin istenildiği şekilde temizlenmesine 
engel teşkil etmektedir. Belediye, 507 
bin lira harcamak suretile İstanbulun 
belli başlı yollarını yapacak ve bu müd
detin ikinci senesinde de tali yolların ta
mirine geçilecektir. Bu suretle 1941 sene
sine girildiği esnada şehrin birçok yolla
rı yenilenmiş olacaktır. Belediyenin te
mizlik teşkilatı da bu seneden itibaren 
tamamen değiştirilecek ve motörJcştiri
lecektir. Şehrin belli başlı yollan yapılın
cıya kadar temizlik işleri ilerliyeceğin
den Belediye 1939 senesinin başında baş
lıyacak ve iki sene devam edecek olan 
temizlik mücadelesini yollar tamamlan
dığı esnada daha başka tarzda devam et
tirecektir. 

1941 senesine kadar Sıhhiye Vekaleti 
tarafından ısrarla istenilen çöp brmları 
inşası da ikmal edilmiş bulunacaktır. 28 
ağustosta Viyanada toplanan beynelmi
lel çöp kongresinde bulunmak üzere pa
zar günü İstanbuldan ayrılan İstanbul 
Belediyesi makine şubesi müdürü Nus
ret, Avrupa şehirlerindeki temizlik işle
ri ile de meşgul olacaktır. 

itfaiyenin 16 ncı 
yıldönumu 

merasimi yapılacak 
İtfaiyenin 16 ncı yıldönümü münasebe

tile . saat 15,30 da Fatihte itfaiye 
müdürlüğü bahçesinde merasim yapıla

caktır. Bu sene itfaiye mektebi ikinci 
devre mezunlarını da vermiş bulundu
ğundan ayni saatte mezun talebenin de 
diplomaları vali ve Belediye reisi Mu
hiddin Üstündağ tarafından tevzi edile
cektir. 

lzmit ıellüloz fcıbrikaaı in§aatı.ndan bir görünil§ 

İzmit Belliil.o21 ft lklncl tAğıd faı>raala - hayvaniyenin borsa haricinde alım ve 
rının inşaatlarma ehemml7etle devam o - satımı kat'iyen memnudur. 
lunmaktadır. Bütiln inşaat 939 yılı hazira -
nına kadar ikmal edilecek -.e fabrika Başve- c2 ~ Muhabirin teneke kutu dediğı 
kilin ellle 1.§lemete açılacaktır. 1ey içindeki buğdaylann evsafını tama-

Sellüloı fabritası klltdın muhtaç olduğu men gösterir nümune aahanlarıdır. 
hamuru temin edecek, ayol zamanda blr c3 - Borsada satılan zahire ve me
harb vutuunda llzım olan maddeleri de ıs - vaddı. hayvaniye 150 yi mütecaviz abone
tlhsal edebUecektlr. 

seııüloz fabrikasının işlemele baflama- man huzurunda aleni müzayede st•retile 
sından sonra hariçten Sellüloz almağa 1il - satılnuıkta olup muhabirin yazdığı gibi 
zum kalmıyacaktır. İtlnci JtAlıd fabrikası 1- birkaç nüfuzlu. tüccarın elinde oyuncak 
se, kftğıd piyasasında görülen boşluğu dol - değildir. Satı§a arzedilen malın y;i..ksek 
duracak, ve İmüt k:Alıdhane.sı o saman her 
türlü ıve her c1na t.Altdl ya.pabllecek bir kud- veya aşağı bedelle satılması talebdeki iş-
ret göstere<:ektir. tiha kudreti ve tüccarın fazla ıevkiyat 

İkinci kltıd fabrikasının istihsal kudreti ve satt§ile ölçülür. 
memleketin klğıd ihtiyacına göre tesblt e - c4 - Borsa müstahsil köylüniin piya 
dllmektedir. Evvelce Sümerbank tarafından sa temevvilçlerinden istifade ettirilmesi 
kurulan fabrika, nı1lll endü.strlmlz için ıe -
rem ve övünillecek bir faaliyet göstermek _ "e hariçte miltevassıtlardan zarar gör-
tedir. memesi ve köylü ile tüccarın mütekabil 

Senede 11 btn tonluk bir lmalA.t b.pulte- hukuklarına nazımlık yapması ve tara
slle kurulmuş olan birinci kAğıd fabrikamız feyn arasında tahaddüs eden. ihtilafatı 
937 senesinde 10,204 oonu bulan 1ma1Atı ile usulü mevzuası dahilinde halletmesi ve 
bu rakama çok yaklaşmıştır. 

Kağıd ve tarton fabrikalarımız hariçten bilhassa müstahsil köylü hukukunun hi-
getirdlği ham maddeleri de yurd içinden el- mayesi başlıca vazifelerinden. olduğunu 
de etmett esas P'1fl ecllnmettedlr. müdrik olu.p ilgili bulunduğu bütün i§le

K~~ıd tmallnde mtıhlm blr yer tutan ta- Tini tam bir ener;i ile ifa etmektPdir.,, 
olln fabrikamızın da temelleri ııene J&]Wlda Bu reamı sözlere inanmak bizim için resmi 
izmıtte •tılmıf olacaktır. bir vazifedir. Ancak borsa konılserllği de bl-

SOYJ8ller yapak ve tiftik lir ki bizim borsalarda bir borsanın resmi 
çerçevesi içinde cereyan eden muameleler 

mubayaa ettiler vardır, bir de bunların haricinde kendi ken-
Bovyet Ruaya, menıleketlmizden iklncl dine olup biten ve bazan borsaya kaydedilen 

parti olarak 2500 balya yapak ve 3000 balya Ye bazan da kayıd blle edilmeyen alış verlş
tlttik satın almıştır. Fiatlar 130_135 kurut ler Yardır. Bu gibi muamelelerin olmadığını 
arasındadır. Muamelelerin bUgilnlerde Bor _ iddia etmek, haklkatın yalnız resini şeklin& 
saya taydedllmest beklenme~tedlr. kıymet veı:nek deme~r. 

K bor 
. . . MeselA, Izmlrln en mühim bir ticaret mad 

onya sasının hır tavzıhı desi olan incir, resmen İzmir borauında mu-
Merasime İstiklil marşı ile başlanacak, 

vali ve Belediye reisi Muhiddin Ust- _ Birkaç gtin enet, Kbn,ya muhablrtmls, 
• .. un Konya ahvaıtne dair yazdıtı bir mektubda 

amele görür. Fakat, flllen borsaya uğramaz 
bile. Ayni suret.le, borsaya da.:tı11 olup da lh- ı 
rac edllmlyerek memleket içinde kalacak 
maddelerden bir çotu borsaya re.mıen Te 
resmen dahi uğramaksızın elden ele geçer 
Te buna bütün boraalarımıs &öz taparlar. 

dağ bır soyle~ ~erecek ve bir mekteb K.onyada zahire borauının faaJJyetlnden bah 
mezununmı soylıyeceği sözlerden sonra sederken bora hariclnde muameleler cere -
diplomalar tevzi edilecek. ~çid rt>smi yan etUlinl n bu nretıe buı mlltıeneltıs 
yapılacak ve müteakiben misafirler bü- tüccarların mo.tahsU mahnı ucuzca kapat -
fede ağırlanacaktır. tıklarını söyUlyordu. Dfin zahlre borsası ıro-

Emaf cemiyetleri d6n toplandılar 
Birleşik esnaf cemiyetlerine bağlı denlz 

tilçtllc nakllyecllerl, yükciller, berberler ve 
yorgancılar cenılyetıerl dün fevtallde b1r 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantılarda ce -
nılyet nizamnamelerine, Kemalizme sadakat 
Te bağlılıklarını ifade eden birer madde 110.
vesı ve cemtyetıerlnin Cumhuriyet Halk Par
tisine bağlanması teklifini ittifakla kabul 
etmt§lerdlr. 
-···························································· 

Nöbetci eczaneler 
Ba rece nöbetcl olan eczaneler •mılardır: 
İstanbul elbetindekDer: 

Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: <E
sad>. Beyazıdda: (Asador). Samatyada: 
(Teotllos). Eminönünde: (Aminasya). 
Byübde: (Arif Betir). Fenerde: (Vltall). 
Şehrenılnlnde: <Nlzım). Şehzadebaıın
da: (İ. Halil). Karagthnrillı::te: (Suad). 
Küçükpazarda: (Bllrmet cemu>. Bakır
kOyiinde: (Merkez>. 
Be1otı11 elbetindekiler: 
İatiklAl caddesinde: (Galatasaray - oa
rih). Galatada: (Bidayet). Kurtuluşta: 

(Kurtul uf). Maçkada: (Feyzi). Beşiktaş
ta: <Süleyman Receb) . 
Botazlçl, Kaclıköy ft AclaJardakller: 
üattidarda: (Ömer Kenan). Sanyerde: 
<Osman). Kadıköyünde: (Sıhhat - Rı
fat). Büyükadada: (Halk). Heybelide: 
(Halt). 

mlserlltinden bir tanttıname aldık. Bu tav

Bu baklkatler bllim ıÖEÜmtizün önünd• 
dururken Konya borsasında bütün zahire 
muamelelerinin borsadan geçmekte olduğu 
iddia edlllrse buna blz, resmt tayıdlan tek -
zlp etmek gfbl bir nezaketsızllk yapmamak 
üzere, yalnız hatır için inanırız! 

zihnamede şunlar söyleniyor: 
el - Borıada muameleye t4bi biUl

mum mevaddın yani zahire '1e mevaddı 

Orman Umum Müdürlüğünden: • 
Orman amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak üzere satın alınacağı ilan 

edilen: 
100 aded ufld ve şakuıt daire taksimatlı pusla ve durbinli ölçme aleti. 
250 ormancı kompası. 

250 cep puslası. 
100 Mire. 
200 tecessümat burgusu. 
200 Bez şeridin muamelesi Z/9/938 tarihine bırakılmıştır. 

Yeniden geleceklerin ıon tadilatı gösteren kataloklar ile cins ve nev'i, son 
fiatı, teslim edebilecekleri tarihi göste.rlr teklif mektublarını 31 Ağustos 938 
tarihine kadar getirmeleri veya taahhadlü olarak göndermeleri. 

Ve 2/9/938 saat 10 da teklif ettikleı·i alat ve edevattan birer nümune ile bun
lar hakkında her hususta izahat verebilecek birer mümessil bulundurmalan 
evvelce teklif mektubu verenlerin de ayni şekilde hareket etmeleri 18.zımdır. 

c2976> c5329> 

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

fiatı 

Meşe odunu 200 000 Kilo 1.45 Kr. 157 Lira 5/9/938 saat 15 
Gürgen 200 000 > 1.45 Kr. 157 Lira 5/9/938 saat 15,30 

İstanbul Üniversite merkezi ile teşekküllerine alınacak iki cins odun 5/9/938 
Pazartesi günü ayrı ayrı Itektörlükte açminatlarile komisyona gelmeleri şartna
ihale günü. kanunda yazılı vesika ve teminatlarile komiyona gelmeleri şartna .. 
me, liste bergün Rektörlükte görülür. c56lh 
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1 Sayfa 

[ HAdiaeler Karpaında 1 

işte bu fena! 
Bir lgılı bahçedeyim, gazetemi aç- benden tarafa çevi.:zrı1şl~rdi Ödilm ~at 

tun o:aum. l~dı .de.sem yalan so~lemış ol~ Tir-
B" · · adı Safa ötekinin Hüse - tır tıtrıyordum. Benım oh dememı yan

. c · ınnınh halde Safa Hüseyın· i teşvik larındaki kadına söz atmak manasına 
yınmış, er · · b" ki d' B ·· ·· tmi ı cak ki yanlarına bir de kadın alırlarsa ışım ıt n ı. aşımı onume 
el ş ofa ürm~k üzere Yenikapıda bir eğdim. Artık, ne sağa, ne sola, ne arka-

~ 
Genç kalmanın 

sırları Ustura ile karısının dudaklarını kesen 
adamm muhakemesine başlandı 

a ıp sa a s .. b k b 'l· d 
· a gitmişler ya, ne one a a ı ıyor um. 

ga_zınoGyeısın· dolu k.adeh.. Bir müddet başım önüme eğik dur- 1 ir kıvıl ı Yedlkulede cereyan eden bir aile faciaBı- zünden zühur ettiği ve b cımın ça ıy11 
_ Gitsin boş kadeh! dum. Bardağımdaki bira ısın~yord~ .. ~u nın muhakemesine .Asllye 41 üncü ceza mah- dÜfmealle alevin binayı sardığı anl&fÜDUI .. 

Maznun kainvalidesinin karısını ötekine berikine 
peşkeş çekmesi yüzünden bunu yaptığını söyledi 

Derken, üçü de kafayı tütsülemiş - nu bitireyim de kalkayım, d.iİkiY_ebdükl.uş~n- temeıılnde dtln başlanılmıştır. u.r. 
d H B d ~ r ldım. um Bundan bir müddet evvel yorgancı Ham- Cemiyetin idare memuru Hanri Aleksandl\ 

Ier Tütsülü kafa ile etrafa göz gez - um. ar agı e ıme a . . d1 lamlnde blrl, gece uyurken, tansı l"at - lle 14Cısı K~i Dimitri vazifelerinl ibmal sa 
dirl.;ken, bitişik masada oturan Sabri - de bira içmek olmuyordu. Vazıyetın manm 1l8tura ue dudaklarını ve dört yerin- çundan adliyeye verilmişler ve dün Sultan .. 

· anlarındaki kadına baktığına za - icabı başımı kaldırdım. _ .. .. den yüzü.nil parçalaml§tı. Suçu sabit olarak, ahmed S üncü sulh cezada sorguya çeltllmla .. 
~~n ~lmu.şlar: Bardağı da kaldırıp agzıma goture- muhakemesi ve tecziyesi taleblle Asliye 4 ün lerdir. 

p bak ? cektim ama, karşıya baktım. Oturan - CÜ cezaya verilen Hamdi, dün yapılan mu - Sahte ı"nhı"sar mUfettı·ş·ı 
- Ne ıyorsun. k kl. "d"l B d g- h k 1 de ak'a ı -~yle anlat"'111tır· . . • lar hep kadınlı er e ı ı ı er. ar a ı a emes n v y .,., ~ . 
Demışler, Sabrı şaşırmış. kaldırsam erkekler yanlarındaki ka - - Karım Ue 3 senedenberi ayrı yaşıyor - mahkOm oldu 

- Bakmıyorum, demiş, hem baksam dınların şe' refın· e ı'çı·yorum .. telakki e - duk. Aramızda geçima1zll1t vardı. Fak.at, ka-
rımı annesinin para mukabilinde, ötekine Beyotıunda Aınbasadör lokantasına gide.. 

da ne çık~r_? Göze Y~~a~ yok ya! . . . derler, diye çekindim. Sağa baktım a~- berikine peşkeş çektiğini öğrendim. Hldise ret, kendine inhisar memuru süsü veren ve 
Sen mısın bunu soylıyen? Her ikısı ni vaziyet.. sola baktım ayni. Bardagı günü anasının evinden alarak, dükklnıma kadehleri muayene etmeğe, gürültü çıkar • 

birden Sabrinin üzerine çullanmışlar, olduğu gibi masaya bıraktım. getirdim. Gece olunca yattık. Fakat, anası - mata teşebbüs eden Cevdet 1smlnde biri, 
adamcağızı ağır surette y~ralamışlar:> Garsonu rı:ıgı-rıp hesab görecektim. nın karımı peşkeş çekmesini bir türın unu - adllyeye aevtedllmlştir. 

ak d tm - tamıyordum. Düşüne, düşüne kendJml tay- Cevdet, .Asllye 4 üncü cezada yapılan du .. 
Bu haber beni fazla al a ar e ış Garson uzakta idi. Bana doğru bakı - betmişim. Sabaha kaTtı. usturayı aldım ve rutmaaı eonanda, suçu sabit olarak 1 gün 

olacak ki, gazeteyi, ~~~mdaki sigara = yordu. Elimle tam işaret edip 5ağıra - ıı:anmı yüzünden yaraladım. bapee mahkiUn edllmlştir. 
ma değecek kadar yuzume yaklaştır cağım zaman garsonun durdugu yer - Mahkeme, vata~ tahldlerinin celbedllerek, Kasalll Viran kaSlblll SOrgUSU 
mıştım. Burnuma bir kiğıd kokusu deki bir masada oturan kadını gördüm. dinlenmeleri için, durutmayı başka bir sine 
geldi. Sigaramın ucundaki ateş gazete- Benden tarafa bakıyordu. Yanında da bıratmıttır. 08tİCelendİ 
de ufak bir delik açmıştL De~~n bak- benim iki mislim büyüklüğünde bir er- ilnyon F ransezdeki yang111 Ankara caddesinde arkadatı Ganiyi ta .. 
tun .. sarı.şm bir kadın ~ı gord~ Ga kek vardı. İşaret edersem, erkek, ya - Kırk sekiz yaşında olduğu halde yirmi tahkikatı banca Ue yaralıyan, kasap ibrahlm Şerif adıe 
zeteyi biraz oynattım. Bır erkegın ak- nındaki kadına ~a .. ret ediyorum, zan - be~ ya~ında bir genç kız gı"bi taze görü - Uyeye t.esl1m edllmiıtir. 

1 t E "r" 
7 7 ~ d k1 müddelu Suçlu hakkında sorgu hltlmlltınce açı • il• aksi bakan go-zlerile karşı.a. § .. un. y- nedecektı". +-aret edemedim, çağırama- nen Avrupalı bir kadın genç kalmak irin unyon Fransez e yangının • u ..... b Mı. .. 

1 d ka ~ " mumill~e :yapılmakta olan tahkikatı neUce- lan ta1ıklkat netlcelenmlftlr. Haıu.uMJ, u.'6-U .. 
vah!... Gazeteyi kat a mı, yuzume . - dım.. bekledim. Nihayet neden sonra kadınlara §U on nasihaü veriyor: lenmlttir. Yangının bacanın tutupnası 7il - lerde mahkemeye int1kal edecetttr. 

~~-~~·~~-~~~~~~~~ l.Tu~~ri~~~~-==~~==~==~==~~~~~~~~~-~-~----
dim ya.. Ayni erkekle bir kere daha yağa kalktım. Bahçeden çıkabilmem kete muhtaçtır. Yoksa erkenden aarkar. Pollale: Atllıerlllı lflerl: 
g&zgöze gelmekten de korkuyordum. için bir çok masalar arasından geç - Sabah akşam beş dakika ya masaj yapı -
Başımı başka tarafa çevirdim. °!1~te- mem icab ediyordu. Masalarda oturan- ruz, yahud parmak uçlarınızla hafif ha- Dlln denizde iki ceaecl halunclu Şubeye daYet 
yt burnumun hizasına kadar !Jldirdim. lara baka baka yürüsem, başıma bir fil vura vura bütün yüzünüzü pembelef- Din aabaıh saat 9 da Arabcamll clvannda Bmlnönil :yabancı uter~ ıubealııden: 
Bir esmer güzelinin kıvı:reık sıyah ~ç- felaket gelebilirdL Bakmadan yürü - tiriniz. Şarap ıaıı:eıesı önlerinde denizde bir ceaedln ı - IJae ,.. muadill okullardan mezun 
lannı, siyah kehribar gözl~ gor • mek de daha fenaydı ... Kazaen elim bir ı 2. En az sekiz saat uyuyunuz. Çünkü aulann ~~yanına kapılarak dolafIDakta ol olup da daha Jilltsek bir okula devam etml• 
CHim. Gözlerinin içi ateşli gibıydi. Ga - kadının çıplak koluna değiverdi yahud her uykusuz gece yüzde yeni bir çizgi dutunu goren sandalcılar zabd ıta71hll ~r:: :yecet olan tafra ıubelertne mensup Ti fU .. 

· daha indi diJn. Meg· er o - .. d b' k - . ·u:- laklığıru etmişlerdir. Biraz sonra cese sa e çı - bemlzde muameleal tamamlaDJlllf bulunan 
zeteyi bıraz r da önüme bakarken gormez e ır a- çizer. Gozlerın ve cı"'"u par a- mll ve tahkikata başlanmııtır. Cesedin A - ima hizmete tabi ve tam ehliyeti ba1z olan• 
nun yanında da bir erkek v~rmış. ~o- dının üzerine düşüverdim. B1;1 se!~r da zaltır. . nadolulu bir seyyar satıcıya aid oldutu tah- Iarın yedek aübay okulu hazırht kıt'uın& 
yu kısa olduğu için baştan gorememış- yak yemek, yaralanmak değil, olmek 3. Erken kalkınız, kalkar kalkmaz bır min edilmektedir. l/BJliUllSB de 1evtıer1 yapılacaktır. 
tim. Bana bakıyordu. Sandalyemi ters bile besabda vardı. Gözlerimi kapa - bardak ılık su içiniz. Açık pencerenizın * Dlln Floryada Anaatuuı pllJı öntınde 2 _ 2l/Atuatıosı938 pazartesi ıuntı elle-
çevirdim. Gazeteyi masanın üzerine at- dım, avazım çıktığı kadar bağırdım: önünde on kere derin nefes alınız. denlideri bir cesed :mi:e1:hı3! ~== rmdetl pbadetname, tasdikname, ve tam 
tını: _ Garson! 4. Vücudünüzü işletiniz. Jimnasük ~~i~1:!~ :::;olacak hiç bir tef bulun_ ebllyetl ,.. nilfu.alarlle ıube:ye müracaat et .. 

- Oh! - Buradayım bayım. yapmıya vaktiniz yoksa ev işi görünüz. mamaktadır. Yapılan muayeneal netlce8ln - melerl. 11-

Dedim. Der demez de dediğime piş- _ Gözlerim görmez, elimden tut da Tahtalarınızı siliniz, camlarınızı parla - de botulmak suretlle öldtıttı teısblt ed1lmlt. 3 - Ta:yln edilen sünlerde ~~en 1: • 
ık bil · · t ·zı · · Bütün l>u tahkikata bqıanmı.ttır. keUener ukerlllt b~unQUJl __.,..,..etdJl& man oldum. Tam karşımdaki iki erkek- beni bahçeden dışan ç ar. tınız, mo yenızı emı eyınız. n~ f ba susası mucibince ceza görecekleri llln olunur, 

le iki kadın sesimi duymuş, başlarını ismet Hulusi istihfaf edilen işlerin vücudü kıvrak sak- uurt tay_~. vapurun am nna 
lamıya son derece faydası vardır. duıup yaralandı * 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
SözUnDn dakik111 beş yoz 

dolar eden kadın 
Bir pul koleksiyonunda kaç 

pul olmahdır? 

5. Her gün önce banyo, arkasından duş Arabcamll civarında Kalafatyerlnde ta - Bmlnönil yabancı ukerlllc fUbealndenı 
yapınız ve bütün vücudünüzü kıl eldi - mir edilmekte olan Kızılırmak vapurunda ça 1 _ Tqra 4ubelerine mensup 334 dolum• 
venle oğuşturunuz. lışan amelelerden dört kiti vapurun amba- luların yoklamaları 1/Byldl/938 de bafla71P 

6 ff ·· d b" ı·• tizerlne kurulan lakelenin iplerinin kop - 31/1 Tet/938 de bitecektir. 
· ıç sp~.r .. Y~~mıyorsanız .~n .. e ır r:ıası neticesinde ambara düşnüşlerc:Ul'. Bun 2 ·_Şimdiye kadar 4ubeye bqvurarak ka. 

saat ols.un yuru~ş ya~ınız ... ~~~~ş ya- lardan Mustafanın sal bacalı, asmanın all1 Jldlannl yaptırmlf olanlarla bentli tayıdları 
pınız dıyorum, agır ~gır yuruyunuz de- om~zu kırılmış, Hüseyin belinden, İsmall d~ nı :yaptırmıyan ve Bmlnönil Fatlh 'Yfl B:Jtlb ıı:a 
miyorum. Tam manasıle hızlı hızlı ve sırf yüzünden yaralanmışlardır. Hldise<ftın ha laları mıntakaları dahllinde oturan bu do-

i\.merikan Cumhurreisi Roosevelt'in Bir pul koleksiyonunun tamam olmasi yürümek maksadile yürüyünüz. berdar olan zabıta derhal bir cankurtaran ğumlu )'&bancılann :yotlamalan ~ıda 
'-- ·--~ yerlerde -dir söz .. xy ~~ - .lh.. afık 58607 ul iht" . - d .. d'· .. "b" . 1 otıomoblll çatırarak dört yaralıyı Cerrahpa- rtnd (Sulta hm d .-rısı umwua ....- .. u - ~ orne5.uıe muv p u ıva 7. Dımagınızı a vucu unuz gı ı ış et- a hastanesine kaldırmlf, tahklkata başla _ yazılı ayların çift gtınle e na e 
liyen, fakat söylediği zaman da pek çok etmesi lazımdır. Bu rakam, bir YunanJı miye çalışınız. Etrafınızdaki şeyJerle ~ıttır. Dikilltaş Jı:artıamda> ıube binasında yapıla-
para alan bir kadındır. Bir müddet ev- meşgul olunuz, okuyunuz. nn.-kn otobn.- otomobil Ye araba catından kayıdlannı Yac>tıranlar yalml .~= 

1 6 dakikalık b . ko-• ... -..... vermiı;ı istatistik meraklısının mesaisi muhassa- 8 ş lmı 1 H . vuu ....., fua cüzdanı, yaptırmıyanlar bir lltame.,.-
ve 1.r ıu~.uu- , !asıdır. · ~n ° !.~. ç_~ ışınız. er oeyı ~e kazalan senedi, dört fotograf ve nüfus cUzdanlan ile 
ve bun~.!~~J?..~~?.~ .. ~-~-~!_1:·--··· ... -....................................................... h~rkes.ı hoş' goru~uz. ~er ~aşlıyan ~- Şoför Betlrin idaresindeki 3308 numaralı 111t>eye müracaat etmeleri. 
---·--- nun bır neş e getıreceğıne ınanınız. ı; - tobüs Fener caddesindeki odun deposu ö- 3 _ Bıhhl aebebler dolayıslle ıeri kalan 

fak ıztırablara karşı metanetsizlik gös - :ünde~ geçerken Borlzar lsmlnde bir çocuta ve 334 dotumlularla muameleye tabl bulu • 
termeyiniz. Unutmayınız ki yeis, genc;li- çarparak vücudunun muhtelif yerlerinden a- nan diler dolumluların yoklama ve mua • 
ğin baş düşmanıdır. tır surette yaralamıştır. Yaralı lı:aldırıldılı :yeneleri de ayni günlerde :yapılacatından 1· 

Hag hag efendim kadaşı olacak gençte bazı mühim va· 
ııflann bulunmasını isterim. 

U. R inisiyallnl kullanan bir genç Evveli esmer olsun, ahlikı dürüst, 
kızdan uzunca bir mektub aldım. Ev- ttüşüncesi maktil, maaşı da iyi bir a
velA bende bjr derdi olacak zehabını ileyi idare edecek derecede olsun. 
11yandı.rdı, sonra baktım ki, merakı Ketum olsun, saadetin yuvasında ol· 
istediği gibi bir koca bulup bulamı. duğunu hiç ugutmasın, bir mecliste 
yacağını anlamaktır. konuşmasını bilsin, beni mahcub et· 

- Niçin olmasın? diye düşün~ mesin. 
düm. isterseniz mektubu birlikte <>- Teyzeciğim, 

lruyalım: Bu vasıflan haiz bir genci bulabi· 
cTeyzeclğim, leceğimi ümid edebilir miyim?> 
19 yaşındayım, tahsilim ortadır. e 

Orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü• Ben bu genç kızın gerek kendisin-
yüın, yalnız kilom boyumdan biraz de bulunduğunu söylediği, gerek 
eksik. müstakbel kocasında aradığı vasıfia-
Kıskanç olmamakla beraber a.. n ben herkeste bulunması tcab eden 

kayıd da değilim. İnadcı olmadığımı basit ve iptidai vasıflardan farklı 
aöylerler, fakat lüzumundan fazla bulmuyorum, binaenaleyh kend.isi-
uysallık da hoşuma gitmez.. ne: 

İyl bir ailenin çocuğuyum. Muta.. - Hay hay efendim, demekle ikti. 
assıb değilim. Fakat asriliğin züppe- fa edeceğim . 

• .Bayan Müt.evua. a: 
liğe varan fazlalığından da hoşla!!:- · 
mıyoruın. Sinema ve tiyatroda iyi 
bir fllın ve piyes olursa gitmeyi se-
verim. Elbiselerimi kendim dike--

Adres gelirse me mektubla bildi· 
receğiın. 

rim. El işlerinin hemen hepsini bi· 
lirim, fimdi ~ çizgi ve yağlı boya 
dersi alıyorum. Müziği çok severim. 
Biraz da Aşinayım. Hayat arkadaşı· 
ma ölünceye kadar sadık kalmayı 
kadınhğın en bfty{lk vazifesi olarak 
bilirim. Bilirim ama baa hayat u-

21 temmuz taribli gazetemizin bu 
sütununda Bayan cMütevazı> a ve
rilmiş bir ceva'b çıkmıştı, cevab ya
tan zatın, adresini isteyene vermek· 
te mahzur görmedi~ takdirde bana 
70Uam•smı rica ederlm. ..... 

·. - . " .. '-

9 Her akşam yatmadan çok önce yü- Balat Musevi h~taneslnde birtao saat ton- kinci maddede :yazılı vesaik ile 1ube71 ıeı• 
.. ·.. .. . . . . ra ölmüştür. Şofor yalı:alanmıt ve tahkibta melerl. 

zunuzu temızleyınız. Saçlarınızı kuvvetlı b""•ıanm"•+ır lzd ka dlı 
1 

~na-d 
. - ..,,. · 4 - Şubem e yı o up Oa.uua& a 

kuvvetli fırçalayınız. * Lftttünü.n idaresindeki 1879 numaralı o- taballde bulunan mükelleflerin tecll lflerl 
10. Sinirlerinizi yormayınız. Yorulur t.omobll, Karaköyde Arakçı aokalmdan ıre- tahsil bafladıktan aonra otuııarın verecell 

yorulmaz dinlenmek fırsatını arayınız. çerken Necatlbey caddesinde kebabcı 8e - fotografiı bir vesika ile :yapılacalından bu 
Bu on şey genç kalmak için yapılması ilinin çırağı Ahmede çarparak bacalmdan mtıkellefierin yoklamalan da 10/1. Tet/938 

zaruri olan şeylerin temelini teşkil edC'r. yaralamı~ır. Yaralı tedavi altına alınmıı, de başlayıp 30/1.Teı/938 de bltecektlr. 
----- - suçlu yakalanmıştır. Tahsilde bulunan okurlann bu tarihlerde 

Y emelı bahsi: * Kadıköy Çukurçetme sokatında oturan nlltua cüzdanı, mekteb vealkaaı ve dört fo • 
Hüseylnln 2748 numaralı yilk arabaaı Ka •· tograf ue fUbeye müracaat etmeleri. 

Kabak k6ftesi dıköy rıhtımında dururken beygirler birbir- 5 _ Y b cı lhtıyatımızda kayıdlı olup ta 
· t . . lerlle oynaşmağa başlam11lar, bu $Jr&da ara- a an 

Kabaklar yıkanır, rendelenır. çıne ıs- d lze d'~· n.ı d1r Araba aıhbl aebeblerden dolayı mua:yenealnl ıste:yen ba lle beraber en ""'lm...,.er . 
ter beyaz, ister kaşar peyniri - rendelen - ve 'beygirler itfaiye tarafından kurtarılmıf - mtikellefierin de askerlik mecllalnde mua:ye-
dikten sonra - katılır. (İki kabağa bir yu- lardır. neleri :yapılacağından bu gibi mazereti olan 
murta hesabile) yumurtalar da kınlJr. * Şoför Ralfln idaresindeki 210'1 numara- milkellefierln de muayeneleri :yaptırılmak il· 

· d 1 · . ıı otomobil Vefa caddesinden 1*1"ken 70 - zere f\lbeye müracaatlan. 
Pek az un, bıraz da may a~oz a bırlikte lun üzerinde durmakta olan bir :yilt araba- 6 - Tayin edilen günlerde gelmi)'D bu 
kabağın içine katıştırılır. Bır tavada yağ sına çarparak arabanın tekerleklerini kır - mllkellefier askerlik kanununun maddel 
kızdırılır. Kabaktan kaşık kaşık bu yağ mıt, otomobil de ehemmiyetli surette basa - ,.,..-··-··<>ası mucibince ceza görecekleri ll1n 
dökülüp kızartılır. ra utramııtır. olunur. 

[Bacaksızın maskarallklart · Sinek kiitıdı 1 

.. ' . . I • 



24 Ağustos 

Balkan Röportajları 

Gagavuzlar arasında 
türkçe konuşuyordum, halbuki Komrad'lı genç 

kız gagavuzca konuştuğum şaşıyordu 
Ben 

Besarabyada çok ji
rin, çok tem.iz bir ka .. 
sabacık olan Kom~ 

rad' a bir sabah er
kenden vardım. Ava-
re bir seyyah gibi 
kendi kendime so
kaklarda dolaşarak 
§ehrin ve ahalinin 

hususiyetlerini tedki
ke çalışıyordum. ön .. 
ce, büyücek bir mey
dana nazır bir kah-

ktiıı değillerdir. Milli 
1çki olarak boza kul
lanırlar. 

Bizans hA.kim.iyeti 
altında ya~amıı olan 
bir kısım Gagavuz
ları o zamanlar, B~-

' ıans imparatorları 

Rumlaştırınağa pek 
çok çalıştıkları gibi, 

Çarlık Rusyası da, Be 
sarabyadakileri Mos
bıtlaştırmağa hayli 
uğra~§· Hatta, Rus-

venin dışarısında, u-
fak bir masanın ba- ra, bunların türkçe 

SON POSTA 

~I~ 
F ranchot T one, Joan 
Cravf orddan ayrlldı, 
sinemadan çekiliyor 

d okumalarını, t!irkçe 
şına geçip otur um. Franchot Tone son film~erinden btrinde 
Rumence ne istediği- ıöylemelerini şiddet- Hollytvooddan alınan en son haberle-
nıi soran garsonun le yasak etmiş. Fa- re göre meşhur sinema san'atlliı 
yüzüne dikkatle bak- kat, damarlarında a- Franchot Tone teşrinievvelden itibaren 

kan Türk kanı bu tun. Verdiğim h!i- sinema hayatından çekilecektir. San'at-
-.l tazyik ve. bu yas~k khın M. G. M. sü'°'vosile olan mukavele-

küm, onun cbiuıen• znr Gagavuz ailesi ·· d tmış ~ 
olmadıği yolunda idi. 

1 
d önun e ısyan e '· nanıesi de t~rinievvelde bitmektedir. 

Ben de kahve.mi rumence ısmar a ım.d coşmuş.. Franchot Tommin sinema hayatından 

Kah . ö .. de çocuJdar oynuyor u. Gagavuz'lar ağı2Jd'an ağıza kendi tür- çekilmesinin b~"'Iıca amili Joan Craw-
venın nun · ıu··rk e d ~ 

M··kAl 1 rine kulak verdim.. . ç külerini söyler, kendi dualarını e er, ço- ford ile ayrılması olarak gösterilmekte-

Sayfa 7 

....-
1 

- Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya----.] 
- maceralarını anlatıyorlar : 12 

Fransız karargihında 
işlenen cinayet 

Fransız yüzbaşısı, failin İ5tanbul halkından biri 
olduğunu körükörüne iddia ediyordu, bir gece 

içinde bunun aksini isbat ettim 
Eski polis Amirlerinden Bay Hasanm hatıraları 

u a eme e .J...... Yerım • 2 ı 
k }ardı Dayanamauuu. Balkon röportajı ru. dir. Aksi iddialara rağmen san'atkarın bu 
onuşuyor · · · anıma ça • t lstanbu.l'un i§gali günlerine aid acı bir hatwa: Osmanlı Meclid Mebusanı 6ntlııae 

den fırladım ve bir ıanesını Y cuklarını kendi ninnilerile uyu ur ve yıldızdan kat'i surette ayrıldığı bildiri!· lti.laf dıvletleri donanması 
gırıp sordum: kendi masallarile avuturlarmış. mektedir. 

- Adın ne ,enin? Çığırtma, kaval, kemençe, kobza ve Bu haber Hoollywood sinema aleminde Eski polis Amirlerinden Bay Hasan: Etrafı araştırdım. Karargfilun içindeki 
amfir gayda üzerinde çaldıkları tatlı musiki ile büyük bir heyecan uyandırmıştır. - ~ize iddialı bir hatıramı anlatayım, çadırların on beş metre ilerisinde bir kap. 

- Z --~~-·· ., bizim milli musikimiz arasında nağme Herkes tarafından çok sevilen ve çok dedi. Itillf devletleri işgal kuvvetlerinin çık (ha§ mavzer kovanı) buJıd'uk • .Bunu 
- ZCllllU'oı ne· L ... ....nramıyan ço • 
S 

alimin manasını _ .... ,.J yakınlığı vardır. takdir edilen Franchot Tone bir devri8Iern memleketi terkedecekleri elin.ün gecesi muayene ettirdim. Fransızlara aid olan 
u .._.-ıuralarını boyat • b ğ d k idi. Bunun bir an evvel olmasını, dört silShlarda kullanılan bir kapçık idi. cuk biraz ötede, ~uuw • Anadolu saz şairinin a rın an opan seyahatine çıkmak niyetindedir. 

ak'ı -·t bir delikanhYa seslendi: yanık feryadları, Gagavuz'un kavalındcı, Walt Disney veni filmler hazırlıyor gözle bekliyorduk. Sevinçten, gözlerimize YüzbB§lya dedim ki: 
· m 8 ınetıs-- d bir ıııey danışıyor.. " ku · · d Halb ki kısın t:-:-.:.ı t...4.-- Afal Bu a am ır kemençesinde de bulursunuz. Miki Farenin babası namım alan uy gırmıyor u. u e lllıu.ue, - ~ı.c &ize ilk delil. Katil FranSlz or• 

bak! anına ben gittim· ken _ Türküleri ekseriya hazindir. Çünkü san'atkar Walt Disney yeni sinema mf'v- zaten, sabahlamak varmış! Gece yansı, dusuna mensub ask.erlerin silA.hile cina.• 
DeJikanlın111 NY "rin geldiğimi sö~ledim. onlar da feleğin zulmüne uğramış gartb simi için on sekiz kısa ve bir uzun film Fransız askerleri kar§ıma dikildiler. Yan- yeti yapmış! 

dimi tanıttıJD. ı,,_ insanlaııdır. Şimdi, buraya tahsile gelen hazırlamaktadır. larında bir tercüman: - Bu bir feY ifade etmez. Sillh Fran-
.. ~ de büyük bir sevinç okunuyo~du. gençler oralara bizim türküleri, bi7.lın Bu on sekiz kısa filmin mevzuunun bir - Müdhiş bir cinayet, faili isteriz, diye sızlarm' olabilir. Fakat o silahı kull

1 anaıı 
Yuzun .s...ı.a düzgün ve pürüzsüz bir Is - kı 
Bana alU& şirleri, bizim edebiyatımızı götürüyor ve kısmı masallardan alınmıştır. BaşlıC'aları yamet koparıyorlardı! elin bir Fransız eli olduıt.• ne mal(ım? 

bul' ıırivesile hitab ed~rek, benden - s d 6 "" 
tan r yayıyorlar. şunlardır: or um: Anlaşılıyordu ki yüzbaşı bir keçi gibi 

· ··zürlet diledi. Beni gıyaben tanıyormuş. Bunların orada ne büyu""k rag"bet gör- Kim öldü.riilınuş·· ? • 

B
o .. ..., ..:..~1Al'l-mı okumuş. Esasen kendisi 1 - Grimmin: (Cesur küçük terzi) - · madçı idi. 
-- y~- düğünü söylemeğe hacet yok: Her Ga - masalı. - Sil. filı arkadaşlarımızdan.· . biri! - Biraz sabredin öyleyse. de.:.ıı- Y-" . 

t _. .. nbulda tahsil ediyormU§. Yaz tatili...-ıi 1 1 c u.uu. .., 
:ı...,.... gavuz'un, bilhassa genç erin nazar arı 2 - Grimmin: (Boğa Ferdinan) masalı. - ınayet nerede l§lenmıı? nız, §imdi burada ufak bir divanıharb ku.-
geçir;ınek üzere memleketine gelmiş. bı.zden tara.fa dönük olduğunu bilme1iviz. Karargah · ind ı id d h J 3 - Kaz anne Hollywooda gidiyor... - . . 1~ e. racağız. Emir verin, karargfilıtaki bütttıı 
Kunduralarının boyasınıbe b~ta yarı al ı- Bana o gün Konrad'da refakat eden asil 4 - Hakiki domuzcuk... - Haydi gıdelim. askerler, silahlarını omuzlayıp karşuna 
raktırdı; benimle bera ~ uaz evve o- ukdaşım, 0 muhterem genç, beni t e· . ·i ~ _Koleksiyon merakı... Yanıma iki memurumu da aldım, De- gelsinler. 
turduğuJn kahvey.e geldi K~şı .karşıya ·ederken, gözleri dolu dolu, bana Behçet Yapılmakta olan büyük filmin ismj: Pi- mirkapı caddesini tuttuk. On be, dakika K 6 ün bü kar 
geçtik. O, ille benı ~banın ıle~ı gelen- Kemalin şu şiirini okurken, o tahassürü nokiodur. Bu filmin çekilmesi bitmek ü- sonra nöbetçi zabitin odasında idik. Bu, di.zil':J;ı Sn e tiln . ar~filı ~ev~ud~ 

ril t" ................ ak istiyordu. Ben bazı kendini Napolyon aanan toy bir yuz·· bA<ıl . . ır~ı gelen, elinde mih, ıçen gı-
)e e ~ ...... ~ ıse, bütün kuvvetile sezdim: zere olduğundan Bambi adında büyük bir ·wı B' . ., nyordu. Bır saat kadar uğraştık. İkjde 
mülahazalarla bundan kaçınıyordum. K b lm kardeşlerim ...e sen, işte yan- üçüncü film için hazırlıklara başlanmıştır. 1 

· ıze. birde u>i~b b sızı ah d da 
Kendisile hasbıhal etmeyi tercih ettim. ay 0 WJ yana; - Bilhassa hareketimize takaddüm e • ' J ...... a~ı sa ır anıyor; Y u 

• «Sümer» sineması genişletiliyor. den bir gu··nde, böyle rirk.in bır" L"'-dı"se _ aklı sıra b_enimle alay etmek istiyerek: 
Açıkgöz ve epeyce kültür sahibi bu 60··nöı wan~-•armı her ıu söndürmez, Tu- Şehrrmı· ·zın· en büyu"'k sinemalarından ~- llö Bah k b d ğ "--

., 
5

...... nin vuku bulması cidden esefi mucibd.ir . - sı ay e ece e uc:117JyorsunU3, 
genç ile birlikte kasabanın içinde dolaş- .. bilna, biri olan (Sümer) .sineması 300 den fazla ' diyordur 

im mcim ne, ıen en ıyı en- gibilerden uzun boylu bir konferans ve-
0 

. · 
tık. Halktan bazı kimselerle ayaküstü ko- Derd ne, se sin, seyirci almak üzere genişletilmektedir. na. , 
nuştuk. On u"ç, on do··rı yaşlarında çiçek Ekran bir hayli geriye çekildiği gı"bi r~c~k .. olkdu.timD.ayanamadım, yüzbaşının - Sabaha kadar vaktimiz var, dı"yo.,..' 

il 
Tuna, iç ateşinle serpil~~ek su -~en,~~· 1 .sozunu es . dwn. B"" 1 .. 

gibi bir genç kız benim cgagavuzca> b. - N ıl sessiz kalırsm görur de Türk u, Tuna, (balkon) da hayli uzatı mıştır. ş· di lan b akalım d . . . b oy ece beş, on dakika daha geçti. 
diğime şaştı. Has çafıltısı bir Türk cengine türkü Tuna? Bundan maada, sinema müdüriyeti, bu - ım . ır a ış~e a- Nihayet içeri hali pek telAşlı bir onbaş~ 

er -~ d _;merinde al kanam k . d kalım, kapıten cenablan ... Canıyı yaka- gır· di SilAh t dd"'dl b 
Mu .. tevazı' hır· sıcırı düllinında, d~li • Hila var şaf-ın a, ....... ' mevsimde makine ve ses a samınaa a 1ı b 1 b 1_ • • ını ere u e ana uzattı U-

-Y:s Suyund"' batan güneş suya düşen kalka- d k . yalım, sonra o ol Aonuşuruz. Sız de facık bir mu d ıç..,.,,...~ b 1·d ·ğ 
kanlı benim davetimi 10.tfen kabul etle- .. en son yenilikleri tatbik e ece tır. . . ayene, ara 16.1..1..LU'-ı u u U• 

rum; • o vakit bol bol, kendi arkadaşınız olan muzu isbat ediverdi 
rek' bır. likte karnımızı doyurduk. O, bil- . ..., km 1 Parmakkapıdaki Yeni smemanın f .1 t .. f edin' · 

Kıyında lber fırtına bır esıu a ses ..• li aı e eessu . Yüzba ı a döndüm: 
tü·n bu esnada bana, Gagavuzların asılları, suya atılacafun, kesilse çarkın sesi, inşaatı iler yor. B · b ş Y 

. .:ı p kk d bü .. k b"r u sözüm, izim hiddetli yüzbll§l,Yl çJ- - Bu adamı tevkif ediniz d-.:.ı'-t 
nesiller; f.detleri hakkında birçok malti- Hançerim dişJerlmde, başım aÇık, yalna- Beyoğlunıua arma apı a yu ı 1 d k ? , t:U.ııu • 

., il yak lmakta ldu~· ... u haber e en çı armasın mı. Herif ıaşalamı<:tı. MeXrer o ·· b d ' sinemanın yapı ~ 6"°' K til d b" . kad 1 ır a , yuz aşı an 
mat verdi: . h d anar k - a ' ne en ızun ar a§lllllZ o - baskın ~m,,;ı. Çabucak kendini· t 1 d. Süleyman Çeleblnm sa n ayım s a ; vermiştik. ? B . . ki k . . -ıd·· .u.•.ı.ı.;r op a ı. 

Besarabyada altmıt bin Gagavuz var- Batan günün sudaki yangısı, kızd ipek, Değerli ve genç sinemacılarımızdan ~nhl :,emmım as erımı 0 uren - Türk polisi bana iftira ediyor, diye 
dır. Gagavu:z'lann aslı Kwnan'Iar, K~ - Yeni düşmüş bir sancak, .ırurtarıp dikmem Cemil Filmer tarafından tutulan bu sine~ r .. e~. · w bir yaygara kopardı ki. sormayın! 
man Türkleri olduğu ve Oğuz = Uguz gerek. manın inşaatı hayli ilerlemiştir. Gul~~ Sogukk~: Yüzbaşı, sakız çiğner gibi, gene biıı 
k b bulundukları tarihen tes- Son ışıklar çiziyor suda nurdan bir sırat; mh b s b 1.:ı b k t k d oluna meıısu Açılış merasiminin Cu uriyet ayra- - ızı u yoru.a ır anaa e sev e en cevher yumurtlamasın mı?. ak · Kıyıdan bize dofru koşuyor bir sürü a.t: b 
bit olunmuştur. Avrupa Y asına gP.çış- Ne fayda ıstedilim Jibi şaJr değilim: mında yapılması için büyük bir faaliyet .se ebleri söyler misiniz, dedim. - Var mı deliliniz? 
Ieri 1224 yılına tesadüf eder. İlk yllerl~1ş- Tutmalı mıydı •imdi sadece kalem elim? sarfedilmektedir. Bu yeni sinema her ba- Yüzbaşı küstahça: Onbaşının silfilıını gösterdim: 
tikleri yerler Tuna'nın sal sahi erı e, Bir elimde kamçılık bir yeşil sötüt dalı, kıından şehrimizin en modern sineması - Bu sizin vazifeniz, cevabını verdi! - Barut leke~rini görmüyor musu • 
Karadenizin batı kıyılarında Varna, Ka- Bu atlardan birinin sırtına atlamalı, olacaktır. Eğer delile sahih buluruıaydı.m, katili nuz? 

b-ı 1 "<lir Son Bir elimde yelesi, ıürmeliydim Peşteye, . • . eli k d k 
Varna' Balçık, Silistre o ge erı • .. nenedik cFiJııın ııergısıne 20 devlet şun ye a ar ço tan cehenneme yolla- Meğer, bizim yüzb~ın bakar körlerden-uYol verin Yeniçeri torunu yolda;» diye"" .- ..,... 
ra, oralardan. muhtelif muharebeler ve A ağımın dibinde akdaldarın sat, Tuna, iştirak ediyor. mıştını. Beyhude yere de sizi çağırmaz- miş! Yahud da katilin pir aşkına avukat-
fsUlalardan kaçan bazıları gene Balkan ~rdine yan bahar ol, ıeı Bozkıra yağ Venedikte açılmıf olan beynelmilel dım. lığını yapmağa karar vermişti: 
yarımadasında muhtelif yerlere dağıl - Tuna.; film sergisine yirmJ devlet iştirak et- Gene güldüm. Muhatabımızın bu kaba - Bir asker silAlıını her zaman kulla-o 
mışlardır. Bulut ol göf~~ün üstünde atla bu yaz, mektedir. sözlerine gene soğukkanlılıkla karşılık nabilirl 

k Ad tl Türkten ayrı duşet~er ne Yldaikpsa. advunamTaz. Avrupadan Almanya, İngiltere, Belçi- verip alay ettim: - Adam öldürmek için mi? 
Gagavuzlar, hala en eski Tür a e e- Türke hasret çek ikce, ge ce ara, a- k M . İ .. 

rine riayetkardırlar. Her. sene ku~ban na, ka, Fransa, Felemen , acarıstan, tal- - Yuzbaşı efendi, sizinle on §işe bor- - Maznuna da müdafaa hakkı veriniz! 
keserler; ölülerinin canı içm helva doker Döküldüiün denizde git onu ara Tuna: ya, Lehistan, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya. do §arabı üzerine bahse girerim ki mak- Bakalım o bize ne cevab verecek? 

Milli ~'-e- bayramların Ord"" seni anlayan, arayan Sakarya var; Amerikadan Birleşik Amerika Cum- tul gibi, arkadaşınız olan katili de ~abah Onb2!:1 yalanı çoktan hazırlamıştı: Si .. 
ve dağıtırlar. ve wıu w - .. M ks k -ır· 
da fıkaraya yiyecek, sadaka ~agı~ırlar, su Siz Türksünüz dünyanın sonu gelene kadar. huriyeti, Brezilya, e i a. olmadan teslim edeceğim. Kozunuzu yol- lihım kullanmış! Bunu inkAr etmiyor-
.sebil ederler. Son derece mısa:fırperv:r- Basretsln: ya&afmda dön, çarpın, ~::; Asyadan Japonya, Hindistan. da payl<l§ırsınız! du. Fakat ne için diye hiç sormuyormu • 
"''-ler. Kendilerine misaferet .suretıle Afrikadan da Cen~bt ~a hü~funeti; Yüzbaşı, farfaracı bir Marsilyalı five- fUZ kil Zavallıcık, karga avlıyormuş! Sa .. 
ıw.ı ve Türk'ü gördükce konuş; Türklükle övün, Jeanette Macdonald ın seneı devnyelerı sile: baha kadar, bütün kararg!h askerlerini 
gelen düşmanları da olsa, onu ızaz - Tuna... n1 rcI - el aan' tkar (J t D h an1 b t 

d b 1 urlar Ercu··me-.J Ekrem Talu Geçe e e guz a anc - akor, dedi! uyutmıyan bu muzır ayv arı ge er .. 
ikram eder Onun hizmetin e u un · 'Hlı - • d . , d ~akdonafd) ın uç seneı evnyesi birden Ölü, çadırına nakledilıni...+f. Ü stil.ne, mek suç mu imi§ sanki? 
Dilleri sif türkçedir, ınekteblerin. e ruta- . B ün b 1 Y" dr t Alacak yüzünden dört kiti tes'id edilnıiştır. u m ase et e yıldı- barbde ölmüş bir kahraman gibi, Fransız Artık kımu§tım. 
mence ile beraber türkçe t e ısa k tf zm mensub bulunduğu M. G. M. stüdyo- bayrağı örtmüşlerdi: - Yüzbaşı efendi; dedim, bu kadar te .. 
mecburidir. Ailenin reisi bulunan erkek, avga e 1 larında büyük merasim yapılmıştır. _ Şu örtüyü kaldmnız dedim. 18.§Ianmayınız! Fraruıı.z arkadaşlarımı bil· 
bütün aile efradınca mukaddes sı;ı.yılır. Kadıköyde Hamam sokağında. oturan T '"d dilen senei devriyeler 11mlar NA ' ık mem amma, bende, ağzındaki kac:ıar pev... . ne kard~l Haşim zabıtaya es ı e - <1§, sapsarı çehresile meydana ç tı. ıı r 

BUyük, küçük hepsi de ona son derece b~~a:~a~:a:aıki akşam Pazar yolunda bir dır: Maktulün yüzündeki mütekallis hatlar - nirimi düşüren bir karga hamakati var 
riayet ederler. İhtiyarlar da, gençlerden mur e otururlarken boyacı Saim ve Galib 1 - Yıldızın otuz yaşına ba81fU1ın yıl- dan ant bir ıztırabla can verdiği anlagı • sanmayınız ... Şarablar da aizin olsun, ka-
her yerde ayni hürmeti görür. Muamele- kahvedl rında. aıacak yüziinden blr kavga dönümü. lıyordu. Bir kurşunla iji bittrilıni§ti Ni- fil onbaşınız dat Yalnız iU ölüyü biz a-
lerinde, 1evkalAıde dürüst, san'atta çok 11~~~ ıve sainı Ue Gallbln sandalya ile baş 2 - Evlendiğinin ilk: ıenesi. fan alan da atıcı im.it hal KuriUDu, he • lıp götüreceğiz! 
kabiliyetlidirler. Aralannda husumet f~rına. vurmak suretıı~;n:::ry;~~~a: 3 - Nelson Edy ile ~ oldutu rif1n kalbine bi:r 181lamJf, tek aaniyede - Nereye? 
l(ldmek ldet değildir. Davalarını ekseri- dıtıarını iddia etm."1e

1 
.. :ıı+.uı. . . . ..... ~e~. tiJmiaM) ö~Gl ıafflJ camm cehoneme rollamı,Dl (Dnaw ll inoi •tdada) . ---1r .... lrl~il~.-~~· .... . . . 

~ ihtiyar~ hallettirirler. t kiye dü~ '--~ ... .. ~ 
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Yaan: A. R. 

Yollara dökülen seyidler ve dedelel-
Beraberce yolculuk etmek ~ecburiye-1 

tinde bulunduğu kafileye, febrın kena • 
rında iltihak etmişti. Bu kafilenin ~~ • ı 
zarası onun kalbindeki yarayı büsbutün 
derınİeştirmişti. Derin derin içini çeke-
~: . 

- Aman Yarabbi! .. Nasıl bir hayata gı-
. t l tahaınnıül P.de-rıyorum .. bu baya a, naS1 . 

ceğim. 

Diye söylenmişti. 

A dan t kır: beş gün geçtikten 
ra aın d" ) den 

sonra miralay Kazun Beye (Mar ın 
' şu nıektub gelmişti. 

[Muhterem beyefendi; iz 
K lb. . k ağladığı günlerde, s -

a anın an . ti. be 
den gördüğüm şefkat ve ınsanıye ıl_: _ 1_: 

u Sizden ayr lllQA., diyyen unutmıyacagını. .. 
bana, İstanbuldan ayrılmak kad~kuguv ç 

clı ., roanevı -
geldi. Egu er sizden al gını " 1 . . edi gün suren yo -
vet olmasaydı, yırmı Y d etmiye • 

- b lki b kadar evam Atımı mahmuzlıyarak tabur katibinin yanına geldim culugum e u b" ··1üml· ' f · ıro e cek, bir kaç gün zarfında, ecı 

neticelenecekti.. Fakat buna (ze _ 

küfelerin içinden, muhtelif başlar görü- merkeb tedarik edebilen zavallı tabru ka
nüyor. Birinde, iki çocuk, mukabil küie - tibi, o garib merkeb süvariliğinde J .ılıcı 

de, siyah çarşafının üzerine, yalnız göz - beline' takını§ olsaydı, çok feci bir r,ey o-

Gayrimenkul satıı llinı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğijnden 

Bay Mehmedin Sandığımızdan 17497 hesab numarasile aldığı 150 lira borcuna 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden dolayı 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Jı kanunun 46 cı maddesinin matufu o1an 
40 cı maddesine göre satılması icab eden Ü sküdarda Kc:fçedede mahallesinin es~ 
ki Açıktürbe Parmakkapı, yeni Türbekapısı .sokağında eski 13 Mü. yeni 24 en , 
yeni 14 kapı No. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır-
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir
mek istiyen 50 lira pey akçesi yatıracaktır. Milli bankalanmızdan birinin tE' -
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle, belediye resimJeri 
ve vakıf icaresi ve tellaliye ve tavi~ tutarı borçluya aiddir. Arttırma şartname
si 31/8/938 tarihinden itibaren tedkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri 
servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta 
prtnaınede ve tak.ip dosyasında vardır. :Arttırmaya girmiş olanlar, bunları teC:.
kik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren.miş ad ve Hi
bar olunur. Birind a.rttmna 9/11/938 tarihine müsadif Çarşamba günü Cağaloj · 
landa kain Sandığunmla saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihal • 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayri.men4 

lJxıl mükellefiyeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tak
dirde son a.rttıranın taahhüdü baki kalmak prtile 30/11/938 tarihine müsadil 
Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları t;apu 
sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dafremiı.e bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı~ be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat almak istiyenler.in 
938/290 dosya numarasile Sandığımız hukuk 4leri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

** DİKKAT 
Emniyet Sandığından: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isti

yenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre 
k<>laylık göstermektedir. (5727) 

Dördüncü İstanbul F estivafl 
TAN ASA REVüSü (Yolculuk) diyorum. aha i . ola _ 

lilane bir macera) desem, d , _Yl 
. . bunu nakledeyım. 

Cak Şım. di sıze . 
leri görünecek surette sımsıkı yazma ye- lurdu. Her akşam saat 10 da 
meni sarmış bir kadın başı. .. Tapu memu- Tabur katibinin şu hazin :rr nz::ırası T ··· ·. dan (Mardın) e 

B ·1· unuz ki, bura 
1 ıyors u d doğruya yol ve 

gitmek için, dogru an 
runun kötürüm babasını iskeıet halinde karşısında, birdenbire gözümür önünde, epabaşı Ballçeslnde temsillerine devam edlllJO 
bir katırın güçlükle taşıdığı iki yatak !stanfmı.. ve İstanbulda her }' ..fta mu - Fletlar: 50 • 100 • 150 Kuruştur. dıg-ı için, merkez kumandan-

vasıta olına - · D · 
lığının tensib ve 1~a.rı~ze;m·~· er~ıme 
giden bir kafileye ı~tı~ b"e r;:1 tun. ··t~~ 
!arla beraber, Dcrsımı ır aş an o e. ı 

denginin ortasına yerle.ştirmişler. Ta ~ tad olan bir (cuma selamlığı) canlandı. 
bur katibi ile tapu memuru, birer küçük Etrafa köpük saçan cins' .lar üzerin - Konsomasy_on mecburi değildir. 
merkeb üzerinde. Merkebler yürürken, de; göğüslerinde sırma ko donlar mineli ___________ __;_ __________________ _ 

k dar yarıp geçecek .. oradan da bır 
başa a . ) .d kt" 

1 b lop, (Mardin e gı ece ım. 

ikisinin de boşlukta kalan bacakları ga- ve elmaslı nişanlar; yani .·ında altın yal· Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlıg"'ı İstanbul 
rib bir tempo ile sallanıyor; bazan ayak- dızlı kabzalı kılıçlar p rlıyan talihl" _ 
ları, yerlerdeki yüksekçe taşlara çarpı - bitleri görür gibi oldı m. Onları, ön~r::e Satınalma Komi5yonundan: yoBu ukafileye, şehrin kenarında iltihak 

ettiın· 
J{afile, elli altmış atlıdan, yirmi otuz 

yayadan mürekkebdi... Bunların ekseri
sini Dersimin beyleri, ağaları ve seyid -
leri ile onlann uşakları ve ad,.a.mları teş
kil ediyordu. Bunlardan başka kafılenin 
arasında; dört çocuğu, bir anası, iki hem
§iresi, bir de hasta zevcesile - Erzincan -
dan Diyarbakıra tayin olunan - tabur ka
tibi Mustafa Efendi.. üç çocuğu, zevcesi, 
kayınvalidesi, ihtiyar ve kötürüm pederi 

yor. giden .. bindiği mer) eb üstünde, avakları 
Eşya .d~~~er~den birinin üzerinde, yerlerde sürükler .n .. kalıpsız fe;i ku -

tabur katıbının sıyah kayışlı kılı.:ı par - !aklarına geçmi·, olan başını, derin bir 
lıyo:~-. .. ~una, memnun oldum. Uç düğ- sabır ve tevekmıle göğsünün üstüne e _ 
mesı eksık olduğu için ceketinin önü ilik4 ğen .. ikide brrde: 
lenemiyen .. kalıpsız fesi kulaklarına ka -
dar geçen .. başındaki sekiz nüfustan mü
rekkeb ailenin yirmi beş günlük yolcu
luğuna mukabil üç yüz elli kuruş (har
cırah) aldığı için kendisine ancak bir 

- Hac-.:r!.. Küfenin kenarından sark -
ma. Dı1şersin ... Ahmed, ayakta durmak
tan yoruldunsa, küfenin dibine bağdaş 
kur, rahat edersin. 

( A ricası var) 

ile - Karahisar tapu katibliğinden, (Mid- 1. h ~ 
yat> kazası tapu memurluğuna terfian n isarlar U. Müdürlügv ünd 
gönderilen - Rıza Efendi isminde bir si- e 0 : 
vil memur .. bir de, ordunun telgraf bö- Cinsi Mikdarı Tartma Muhammen Tutarı 
lüğü zabitan ve efrad'ının üç ayd=inberi kabiliyeti bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

Eksiltmenin 
§ekli, gün, saati 

alamadık.lan maaşlarını, (Cizre) kazası L. L. 
malsandığından tahsile memur edilen - -----------
(Hamdi) isminde bir başçavuş oulunu - Baskül 3 aded 2000 Kg. lik 324.- 972.- 72 90 Açık eksiltme 13 
yordu. > 1 > 1000 > 285.- 285.- 21 37 Pazarlık 13.15 

Kafilemiz, garib bir manzara arzccli - I - İdaremizin Yavşan tuzlası için iartnamesi mucibince satın alınacak yuka-
,,.ordu. Şöyle ki,· heybe1erinden allı ye- nda tartma kablliyetlerile mikdarı yazılı 4 aded baskül hizalarında gösterilen 
" usullerle satın alınacaktır. ' filli püsküller sarkan çevik ve kuvvetli 
atlar üstünde, uzun sakallı, sert ve bid- ll - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
detli bakışlı, asker ve .zabitlerle daima fil - Eksiltme 12/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında göste
aralannda açık bir mesafe bırakan Der- rilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki Alu.1 Komisyonun
sim beyleri ve ağaları .. yeşil sarıklarının da yapılacaktır. 
altından, göbeklerine kadar uzıyan sa - IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
kallarile, mağrur ve mütehakkim na - V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kataloklarını mü-
zarlarile insanlığı hiçe sayan; atlarının nakasa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Ttiz Fen Şubesi Müdürlü
özengilerini, çıplak ayaklı müridlf>r tu - ğüne vermeleri lazımdır. 
tan (seyid) ler ve (dede) ler ... Bunların VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenMe 
hepsi, ayrı ayrı birer (derebeyi) guru - paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5245, 

rile başlarını dik tutuyorlar.. kucakla - I 
rmdaki gümüşi işlemeli kısa martinlere, ISTANBULA· YAŞ MEVVA ,, 
bellerinden sarkan büyük çaplı rbvel -
verlere bakılırsa bu muhitte kendilerini GÖNDERENLERiN DiKKATiNE: 
pek 0 kadar ~iyet içinde görmüyor • Birliğimizin lstanbulda Meyva Halinde 72 numarada açbğı btıroda, bo-
lar. tun lstanbula meyva göndermek isteyenlerin mallarının da komisyonla satış 

Dikkat ettim. Bunların çıplak ayaklı, muamelatı yapılmaktadır. Arzu edenlerin Halde mezkQr yazıhaneye, veya 
göğüsleri çapraz fişeklikli adamları da Balıkpazannda Maksudiye hanında 4 - 5 numaraya müracaaUan rica olu-
büyük bir dikkat ve tayakkuz halinde. nur. Telefon: 20460. Telgraf adresi : Tariş tstanbul. 
Taşıdıkları kara martinleri, boyunlarına İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İstanbul Bürosu 
bile asmıyorlar. Beylerinin, ağalarının, 
aeyidlerinin, dedelerinin etrafınd~, __ on -
ların bindikleri atlarla beraber yuruye -
bilmek için çevik adımlarla taban tepe~
lerken tüfeklerini daima ateşe hazır bir 

' vaziyette kucaklarında tutuyorlar; ve 
gözlerini etraftan ayırmıyorlar. Anlaşı • 
hyor ki; kendi hududlarının haricindeki 
taşlara ve topraklara bile emniyet gös -
teremiyorlar. 

Bunlar kafilenin ilk sıralarını teşkil e
diyorlar.' Bu sıraları bizim tabur katibi 
ile tapu memurunun aileleri takib e • 
diyor. 

Bir katar halinde, küfeli katırlar, 

Otelciler ve Hancılar Cemiyetinden: 
Niza.mnaıneınize bir fıkra ilavesine dair idare hey'etfnce arzolunacak teklf 

hakkında bir karar verilmek üzere uınumt heyetin 29.8.938 Pazartesi günü saat 
14 de Sirkecide Hüdavendig!r caddesinde Cemiyet merkezinde toplanacağını 
bildirir ve mukayyet azarım iştirakini rica ederiz. 

lstanbul Madeni San'atkaran Cemiyetinden: 
Nfzamnaınemize bir fıkra illvesine dair idare h~y·~~ce arzolunacak tPkllf 
_,_,_ d bir karar verilmek üzere umumi hey'etımızın 27.8.938 Cumartesi gü-
h~n a · 1 · b" leşik k · d 1 .. t 14 de Belediye civarındaki Esnaf Cemıyet erı ır mer ezın e topa-::c:W bildirir ve mukayyet azanın iştirakini rica ederiz. 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan İlk teminat Eksiltmenin 
tutarı 

Lira Kur. Lira Kur. Tarihi Günü Saati 
GO. Mh. erab içın 4294 takım 
yazlık elbise 

22328. 80 1675 00 14-9-938 Çarşamba 14 

Erat kundurası 4833 çift 22231. 80 1668 00 » )) 15 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde kapalı zarfla eksilt
meleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatin den bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif mektublarını Ga.-
lata Eski İthalat Gümrüğii binasındaki kıomisyona vermeleri. c5658» 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları 

Muhammen kıymeti Pey akçesi Semti Mahl\llesi Sokağı No. Cinsf 
Lira Kr. Lira Kr. ,, 

141 48 öO 63 Oskndar Kepçe dede Toptaşı 133-1 Arsa 
caddesi 

Yukarıda cinsi ve mevkii gösterilen yer satılmak ilzere arttırması on gün 
müddetle temdid edilmiştir. İhalesi 2/Eylfil/938 Cuma günü saat 10 dadır. İs • 
teklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. .(5735) 

Kıymeti 

muhammenesi 
L. K. 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 
Semti 

~ 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

125 00 9 38 Üsküdar Muradreis Hamam 4 Ahşap 
Yukarıda cins ve mevkii gösterilen harab binanın enkazı 27 /8/938 Curnarteai 

günü saat 11 de mahallinde bilmüıayede satılacaktır. İsteklilerin mezkfır gün ve 
saatte mahallinde bulunmaları. (5334) 

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

nci kilometreleri arasında c7900> metrelik: tamiratı esasiyesi olup 27 /Ağustos/ 
938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Keşif bül!sa, fiat bodrosu, metraj cetvelleri ve malzeme grafikleri. 
B - Hususi ve fenni şartnamelerle eksiltme şartnamesi. 
C - Mukavele örneği. 
İstiyenler bu evrakı hergün Villyet Daimi Encümen kaleminde veya NafıJ 

dairesin de göre bilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı gün ve saatte Balıkesirde hükUm.et dairc
ainde VilAyet Daimi Encümeni tarabndan yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vekfileünden 1938 yılı için alınmış ve bu İ§e girmek sa
Wıiyetini veren müteahhitlik vesikası ve 10000 liralık iş yaptığına dair vesika
nın Nafıa Mddürlüğü tarafından tasdikli sureti ve muvakkat teminatını malsan
dıima yatırdığina dair makbuz veya §ayanı kabul banka mektublarını 2490 
No. lu kanunun 32 nci maddesi ahkamına tevfikan zarflanarak ihale saatinden 
bir saat evvel VilAyet Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verme
li lizımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. c5210> 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahili'ye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

, 

Sahte seyyahlar 
Macar gu••reşc·ııerı• "(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 1 Dem.iştir. Neticede, bar sahibi Ue UJUŞB• 

Hadisenin suçluları Yani ve Topal Hallın rak, 1000 frangı 35 Türk lirası üzerinden 

l•kı·ncı• mu··sabaka'arını kaptan namında. lki kişidir. Dolandırıldığını ödemek suretlle, 6500 Ura. almışlardır. l'ran l iddia eden de, Beyoğlunda Turan barı sahibi sız paralarını havl zarfı da, bar sahlblne 
Hasandır. vermişlerdir. Fakat, müşteri gittikten aonra 

Bir mecliste konak avlusundan gelen çığlıklar duy- bu akşam Yapıyorlar Hasanın iddiasına göre, hiclisenin mahi- zartı açan Hasanın, gözleri hayretle açılmış
yeti şudur: tır. Çünkü zarfın içeri.sinde para yerine, bir 

Festival komitesi tarafından davet edilen Yani ile Topal Halim bir aqam bara ·ge- deste gazete kağıdı bulmuştur. Dolandml _ muştuk. Hasan Fehmi paşa bunun sebebini .sordu. 
Muhasebeci: "Sözüm yabana, bir Yahudi kızı müslüman 

Peşte muhtelit! bu akşam dokuzda taksim lerek, bir müddet ot~~u_p, eğlenmişlerdir. dığını anlıyan bar sahibi derhal zabıtaya 
stadında ikincı müsabakasım yapacaktır. Bu Yanl kendine ecnebi sus.u vermiş, hareket - müracaat etmiş, hAdise adliyeye lntlkal ede· 
akşamki müsabakaya girecek takım ıu §e _ lerl ve bilhassa .şivesile Istanbula gelJn.14: blr rek, tahkikata başlanmıştır. Müddelumuml-

olmak istiyor da., anası, babası bağırışıyorlar!,. dedi kllde seçilmiştir: turist tavrı takınmıştır. Tablatlyle barda Iiğe celbedilen suçlular, ifadelerinde; 
56 kilo - Ahmed Çakır (Galatasaray). kendilerine edilen muamele ve servis de blr - Filhakika, biz bara. gittik. Zaten dalına 

Maarif müdürü Emrullah efendi 
(maarif nazırı) idadi mektebi müdü -
rüne, odun parasile hasır atmasından 
dolayı kızmış. Bu idarei maslahat me
~lesini -her zaman her dairede olur -
bir cürüm tela.Kki etmiş. Vilayete ma
iyetine memur tecrübesiz iki efendinin 
idare mahkemesinin müstantiklik ve 
müddeiumuınllik mevkiini işgal etme
lerinden istifade ile lüzwnu muhakeme 
kararı aldırmış. 

Bu muhakemede, idadi müdürünün 
vekilliğini o zaman İzm.irin en maruf 
avukatı olan Corc Pupli yapıyordu. 
Mumaileyh, müekkilini pek acıklı bir 
surette müdafaa etti. Daha celse niha
yet bulmadan azadan bazıları birbir -
lerine: 

- Beraet, beraet, diye fısıldamağa 
başlamışlardı. 

Nitekim öyle de oldu. 
Hasan Fehmi paşa bir muzafferiyet 

tavrı alarak: 
- Gördünüz mü, dedi, bazı beyin -

siz, müfekkiresiz kimselerin avukatlık 
mesleğini istihfaf etmelerine rağmen, 
daha muhakeme bitmed~n azaya ebe -
raet, beraeb dedirten, böylece adaletin 
icabını yerine getirmekte onlara acele 
ettiren asıl mağdur değil, ona vekalet 
eden avukattır! 

Paşa,, bu sözleri. söylerken evkaf 
1llUhasebecisine bakıyordu. Buna naza
ran, avukatlık mesleği hakkında yakı -
~ıksız lMların onun tarafından söylen
diğini tahmin ettim. Çünkü muma -
1leyhin bazı ihtiyatsız hareketleri yok 
değildi. Bir kere de mecliste müzake -
rede iken konak avlusundan gelen çığı
Jıklar duymuştuk. Hasan Fehmi paşa 
bunların sehebjni sordu. Muhasebeci: 

- Sözüm yabana, bir Yahudi kızı 
tnüslüman olmak istiyor da, anası ba
tası bağırışıyorlar, dedi. 

o zaman, mecliste hazır bulunan a -
tadan musevi Nesim efendi ayağa kal
karak. hitap etti: 

- Paşa efendimiz, bu csözüm yaba-
11.a» lafı ne zamana kadar devam ede ~ 
cek? 

-40-

lzmirden aynlı.ş • 13 safe:r, 13 ağustos 
ve 13 kişi 

1893 de İzmirde kolera vardı. Vali 
Hasan Fehmi paşanın vilayet dairesi 
salonlarında - çoğu Yunanh - topladığı 
yüz elli hekim, her nedense bu hastalı
ğa cı:şü,pheli hastalık> adını vermişlerdi. 
maamafih İzmirden harice çıkacaklar 
Klazomen adasında on gün karantine
ye tabi tutulmuşlardı. 

Bu sırada en mühlik koleraya bizim 
aile tutuldu. Niğdede iki kız kardeşimi, 
Kastamonuda altı yaşındaki oğlum Ke-

mali, İzmire gelir gelmez ansızın, ba
bamı ve yirmi gün sonra Kastamonu
dan hasta olarak getirdiğim refikamı 
da, maalesef, kaybettim. 

Ben de csübheli hastalık• dan başka 
bir hastalıkla on gün kadar yatakta 
kaldım. Nekahat halinde iken Edirne 
vali muavinliğine tayin olunduğumu 
bildirdiler . 

Bu terfiden tabii memnun oldum. 

mının değil, hiçbir şeyin uğursuzluğu
na inanmıyordum. Fakat, 13 ün uğur
suzluğuna pek ziyade itik.ad eden dos
tum Kenan bey bizimle beraberdi. O
dada bulunanları saydım. Onların da 
sayısı 1 3 değil mi idi? Kamed ve mali 
iki ayın ve odadakilerin 13 olması ga
rib bir tesadüf teşkil ediyordu. Tahir 
Kenan beye çift 1 3 ü ve bizim de 1 3 
olduğumuzu parmağımla gösterdim. 
Kenan hemen yerinden fırladı. Takvi
min yaprağını yırttı, kendisi de odadan 
çıktı. 

61 4 _ Halil (Gün~). seyyahı tatmin edecek mükemmeliyette ol - gider, otururuz. Fakat böyle bir .ak'adao 
66 c - Sadık (Ankara) serbest. muştur. Bir aralık iki arkadaş bar sahibi Ha haberimiz yok. Hilafı baldlra.ttir. 
72 c - Faik (Galatasaray). sana müracaat etmişler, içlerinden Yani b:r Demişlerdir. Ancak yapılan tahkttat ve 
79 c - Adnan (Gala.ta.saray) zarf içinde bir deste Fransız frangı çıkar - dinlenilen şahidlerin ifadeleriyle suç aübut 
87 « - Şevki (Beşiktaş). mq ve: mertebesinde görülmüştür. Suçlular, teczi -

Ağır siklet- Çoban Mehmed (Galatasaray). - Bunları size bırakalım. Bize Türk lirası yeleri talebile Asliye 4 üncü ceza mahkeme· 

1 
ver. Çünkü yarın pazar, banka da kapalı. sine verllmi§lerdlr. Muhakemelerine bugün· 

stanbul muhteliti öbUrgUn Para bozdurmak mümkün olamıyacak. lerde başlanacaktır. 

lzmire gidiyor 
T. S. K. icıtanbul Bölgesi Futbol Ajanlı -

ğından: Fuar kupası maçlarına iştirak ede
cek olan İstanbul muhtelit takımı 26/8/1938 
Cuma günü sabahı saat 8 de Sus vapurile 
hareket edecektir. 

Muhtelit takımı teşkil eden aşa~ıda ad
ları yazılı idmancıların Fut1>ol levazımlarile 
birlikte hareket saatinden yarım saat evvel 
Tophane rıhtımında hazır bulunmaları lü -

Filistinde vaziyet fenalaşıyor 
(Ba;tarafı l inci ıtıyfada) lar, ileri gelen İngiliz memurlannı vu.ru,ror-

b k dah k lar veyahud kaldırıp götürüyorlar. Bil.yük 
ciler yeni ve mühim ir uvvet a n- müfrezeler halinde İng111?ı a.skerlerlle aat -
zanmış olacaklardır. .. .. lerce devam eden vuruşmalar yapIJOrtar. Klazomene gidecek yolcu adedi faz

la olduğu halde, İzmir körfezinde işle
yen vapur çok küçüktü. Fakat başka 
vasıta olmadığından ister istemez bin
dik 

zumu tebliğ olunur. 
GaJatasaraydan: ~Güneşten: Mu -

rad, Fenerbahçeden: Esad, Lebib, Beşiktaş
tan: Mehmed Ali, Vefadan: Muhteşem, Mu
vahhid, Süleymaniyeden: Daniş,. . İbrahim, 
R\lhi, Topkapıdan: Haydar. Beykozdan: Ba
hadır, Kemal, Sadettin, Şahab, Turban . 

Fakat, onların kuvvetleri bilen de kuçuk Şimdiye kadarki tecrübelere göre tnpıı:de .. 
değildir. B?raya gelip bir gün kaldıktan son- rin şiddetleri arttıkça nasyonallstlertn taar
ra dönen Ingiliz müsternlekM nazın burada ruzları da. artmaktadır. Bütün Fillstlnde mü
bulunduğu müddetce Filistinin l.şlerinln dü- nakale ve muvasala. durmuş oldtılu gibi pos
zelmesi için isyana nihayet vermekten ve ta, telgraf ve telefon muhabereleri de pelt 
herkesin 8ulh ve sükftn içinde evine dönme- fena bir hale gelmiştir. Saıtıam olarak blr 
sinden başka. çare olmadı~ına. dair bir be - dereceye ita.dar postalar işleyeblllyor. 

Vapur İzmirden uzakla.?tıktan sonra 
muzib bir rüzg~r çıktı. Bizim küçük 
vapur için, büyük bir fırtına sayılacak 
derecede dalgalanan deniz, bütün yol
cuları • iki, üç kişi müstesna - tuttu. 

( A rka.sı var) ................................•...•.....•.....•..•.......... 
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SOLDAN SAÖA: 
ı - Çekinmemek.. 
2 - Halk - İki tarafı kesen bıçat 
3 - İlkbaharın son ayı - Yol. 
4 - Abdal adam. 
5 - İyi - Yapılmıw doğru olmıyan. 

6 - Pişmemiş - Atın aya.tına vurulan. 
7 - Aydınlık - Blr nevi palto. 
8 - Rabıt edatı - Onun 1a.rısı - Uzalı ifa.. 

ret ederken söylenllen hece. 
9 - Kadıköye vapur işleten idare • Ye

mek masdarından emrtham. 
10 - Mail olarak - Bol olmıyan. 

YUKASDAN AŞAÖI: 
ı - Saman konulan yer. 
2 - Halk - Üzüm suyu. 
3 - Kayık kullanan. 

4 - Az sıcak - Manevi yükseklıE. 
5 - İlkbaharın 1k:lnc1 ayı - Yalın b1r ku-

maşta bıraktığı iz. 
6 - Başkalarının flkrlnl alan. 
7 - Beyaz - Bir nevi palto. 
8 - Bir nevi reçel. 
9 - Gözleri görmiyen - Adi 

10 - Fazla güliif - Nefer. 
1 2 3 'f .S ô 7 8""JTİO 

I KES "1 E.Ş E t< ER 
24ŞAİR Ni Z A 
5Ş:ENLt RAH 
4 A K M Ak f 
sR A D 
6 A K 

9 

yanname neşretmiştir. Bu beyannameye bun Kudüs yolunda bir tren so,..ıd• 
dan dört gün evıvel, tedhişcl.ler, cMücabidler Londra 23 (Husust) - Flllstinln muhtelit 
Başkumandanlığlıt tarafından neşredilen blr mıntaka.larında devam etmekte olan tedh14 

Çekiç atma Avrupa rökoru kır ı ldı beyanname ue mukabele ettuer. Bu beyan - h!dıseıerınden dolayı, bütttn memıetette 
Alman Blask 57 m, 25 çekiç atarak Al _ namede na:syonalisUer hüH\saten şunu söy- dünden itibaren tekrar ışık söndürme saati 

manya. ve Avrupa rökorunu kırmıştır. lüyorlar: cFilhstinde sulh ve sük1lnun avdet tesis edilmiştir . 
etmesi için bir tek çare vardır ki o da İn - Kuvvetli bir Ara b çetesi, bugtln Kudfis -

B k
·ı d k gilterenin siyasetini değiştirmesinden 1ba - Kahire ekspresini durdurarak bütün J'Qlcu _ . aşve 1 ' ün a şam rettir. İngiltere siyasetini değ~irl:nedilcçe,. lnrı .roymuş ve trendeki eşyaları btd.umıt .. 

taksim projesi de ortadan kalkmadıkça ve tır. Çeteye karşı .koymak istiyen bir JQlcu öl 

Elazlg...; a g1•ttı• Yahudi muhaceretinin önüne geçilmedikçe dürülmüştür. Haydudlar kaçın.ağa muftffak 
Filistlnde sulh ve sükftn avdet etmek §Öyle olmuşlardır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) dursun bilakis mücadele günden güne şld - Bir İngiliz askerl müfrezesi, çeteleri ~ • 
det kesbedecektir.» klbe koyulmuştur. 

de Elazığa müteveccihen hareket etmiş- Bu beyanname Filistin muhitinde çok bü- Dün de Tel - Aviv'in cenubunda llcl .Ya-
ler ve istasyonda Riyaseticurnhur Umu- yük bir tesir bıraktı. Beyannamelerden ev- hudl omnibüsüne ateş edllmiltlr.Neszlona ci
mi Katibi ve başyaveri, birçok mebuslar, veı tedhtş hareketi zaten büyük blr şiddet varında iki Yahudi öldürülmüştür. Akreılafat 
vali komutanlar emniyet direktöriı ma- lcesbetml§ olduğu gibi bugünlerdeki faaliyet yolunda iki Arabın cesedi bulunmuıtur. Brl-

li 
' 'kt d. ..' 1 d' kt·· 1 '. t te bundan dört beş gün evvelkine nazaran san civarında polisle baydudlar arasında TU 

ve 1 ısa~ ı muessese er ıre or erı a- bir misli da.ha artmış bir baldedlr. Şlmdl çe- kua gelen bir müsademede dört bafdad 61 .. 
rafından ugurlanmışlardır. teler, doğrudan doğruya şehirlere giriyor - müştür. 

Büyük bir halk kütlesi Başvekili hara
retle alkışlamıştır. Cel8.l Bayar, ordumu
zun şaıık manevralarında hazır bulwıa
cak ve bilahare şehrimize dönecektır. 

Macarlar Küçük 
Antantla anlaştılar 

(B~taraf1 ı inci ı;ayf a.daJ 

Bugün neşredilen resmi tebliğden an
laşıldığına göre, bir senedeııberi Maca· 
ristan ile Antant devletleri arasında ya
pılmakta olan müzakereler neticesinde, 
Macaristanın silahlanma bahsinde hukuk 
müsavatı tanınmış ve Küçük Antant dev
letlerile Macaristan arasında, ayrı ayrı 

ademi tecavüz paktları imzalanmıştır. 
Trianon muahedesi mucibince ordusu 35 

bin kişiye indirilmiş ve bava ve deniz silah
larından mahrum edilmiş olan Macaristan, 
bu suretle eski haklarına kavuşmuş bulunu
yor. Bledde yapılan bu anlaşma., geçenlerde, 
Belanikte Balkan Antantı devletlerile Bul -
garistan arasında yapılan anla.şmanm ben -
oeeridir. 

Konseyin tebliği 

Konsey tarafından neşredilen tebliğ şu 
suretle devam etmektedir: Macaristan ile 
küçük itilaf devletleri arasındaki iyi kom -
suluk münasebetlerinin inkişafına medar o
İacak surette zemini temiz!emek maksadile 
yapılmakta. olan müzakerelerin mevzuunu 
teşkil eden diğer bazı meseleler, henüz halle
dilmeml~ olduğundan ıtua.tıa.rın neşri müm
kün olamamıştır. Konsey yakında tam bir 
itilaf hasıl olacağını ümid etmektedir. 

Belgrad 23 (Hususi> - Küçült Antant 
daiınl konseyinin toplantılarında hazır bu
lunmu~ olan Çekoslovakya hariciye nazırı 
Krofta ve Romanya hariciye nazırı Komnen, 
bu akşam memleketlerine doomü.şlerdlr. 

Erzurumda bir taş ocağmda 18 
kiloluk bir altın külçesi bulundu 

(B~ tarafı ı inci ıa.yfada) 

ALMA 

Kaloriferler ve diğer teshin vasıtaları için 
en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
BRiKET KÖMORO 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES AEDERAV A.G. 
Galata 6 ncı Vakıf Han 3 Uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
T aşdelen ve Defneli 

Suları İşletme Müdürlüğünden 
Taşdelen ve Defneli suları membalarmda yapılan asd ve fenni tesisat 

ikmal edilmiştir. Sular kaynağın da otomatik makinelerle doldurulmuı 
ve kapatılmış olarak hususi (li§e, galon ve damacanalarla ve kendi veul· 
timizle Üsküdarda Balabanda, İstanbulda Karaköyde Mehmed Ali pap 
hanında ve bahçekapıda İt Bankası ittisalindeki depolara indirilecek ve 
depolarda gerek perakende ve gerekse toptan satışa çıkarılacaktır. Bu sa
tışlara l/Eyllll/938 tarihinde başlanacak ve o günden itibaren 

Fakat her zaman değerimden çok zi
yade ve cidden şefkatli bir baba gibi 
iltifat ve emniyetine mazhar olduğum 
Hasan Fehmi paşadan ayrılmak bana 
zor geldi. Nitekim hasta olduğum on 
gün içinde üç defa bizzat evime gel-

Evvelki bulmacanın halledilmff fekli 
··-···················································-······ diğer bir amele, Ahmed ustanın altın 

bulduğunu anlayınca, derhal ortak ol
mıya kalkmış ve bu yüzden de kavga 
çıkmıştır. Kavganın sebebi anlaşılınca, 
hadise derhal Ilıca karakoluna haber 
verilmiştir. Derhal vak'a mahalline gi
dilmiş, altın külçesi ve külçeyi sakla
mak isteyenler ele geçirilmiştir. 

menbada hiçbir kimseye su doldurtulmıyacakbr. 
[5614) 

mek suretile taltif edildiğim bir sırada 
hiç ummadığım, beklemediğim, bekle
meğe haklı olmadığım şu memuriyet 
terakkisine memnuniyetle beraber bir 
hüzün acılığı karışıyordu. 

Klazomene gideceğimiz gün liman 
reisinin odasında, bizi uğurlamıya ge
lenlerle konuşurken duvar takvimine 
baktım. 1 3 ağustos, 13 sefer rakamlar1 
gözüme ilişmetı!n mi? Ben yalnız Av
rupalıların teşe'üm ettikleri 13 raka-

Bir çocuk kendisine tacavuz 
eden adamı öldürdü 
(Baıtaraf1 1 ıncı ıa'l/fcıclaJ 

mele Hüseyini ağır surette yaralamıştır. 
Tahkikata göre Hüseyin İbrahime teca
vüz etmiş, çocuk ta kendisini mftdafaa 
için Hüseyinin cebinden almağa muvaf
fak olduğu bıçakla yaralaml§tır. Hüseyin 
hastaneye kaldırılmıf, az sonra ölmüştür. 
Bugün ağıroezada İbrahim.in muhake
mesi yapılmıştır. İbrahiınilı. müdafaa yo
lunda bu cinayeti işlediği kabul edilerek 
bir sene hapse mahkUm. edil.mi§tit'. 

Yapılan tahkikatta altın külçesinin 
13 kilo, 800 gram sıkletinde olduğu an
laşılmıştır. 

Külçenin çıktığı yerin başkaları ta· 
rafından aranması ihtimali gözönünde 
tutularak ,bu kısım derhal muhafaza 
altına alınmıştır. 

Satı' Flatlar1 
Küçük şişe Galon Damacana 

0,30 S. L. 0,50 S. L. 3 Litre 30 Litre 

Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş 

Toptan 2 2,25 9 35 ) 

Perakende 3,50 4 12,50 50 ) Taşdelen 

Toptan 2,25 2,50 10 40 ) 
Perakende 4 4,50 14 55 ) 

Defneli 

Bu fiatlar depolarda teslim fiatl arıdır. 



24 Ağustos 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Bir Makine Mühendisi lstooiyor 
İdaremiz Müskirat Fabrikalar Şubesi tesisat kısmında ~tihd~ edilmek v~ ay~ 

aa 225 lira ücret verilmek üzere evsafı aşağıda yazılı bır makine mühendisin 

ihtiyaç vardır. 
1 - İstanbul Yüksek Mühendis ınekte binden veya muadili bulunan bir ecnebi 

Ü · •t ·· k kt b · den mezun bulunmak. mversı e veya Yukse me e ın . l" kal ·· sene çalışmış olmak. 
2 - Makine mühendisliğinde ihbsas yapmış ve aa uç 

3 - Yaşı otuz beşten yukarı olınamak. 
1 - Askerliğini yapmış olmak. b 1 ak ' t . ~ . hhi bir hali u unmam . . 

- stıhdamına manı sı . 1 · vrakı müsbitelerile ve çalıştığı mii • 
:b \ evsaf ve şeraı'tı' haiz olan talıb erın e b · "d" l" ~.. ·· . · birlikte Memurin şu esı mu ur ugune mu-

esse::. \!erden verilmiş bonservıslerıle 
racaa, 'arı. <5734~ -
fn::i::-Oemiryollan ve limanları işletm~si ~mum idaresı ilanla~ı 
L::.:.:!!. . 

0 
lira olan Sivas atolyesı kum kurutma tesısatı 

Muhamn •.m bedeli ~~·~~ t 15 30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
10/10/1938 .ı 'azartesi gunu saa ' 
binasında saı ın aiınacaktıı:· 1050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

Bu · · k istiyenlerın ışe gırm.' ifl ini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
ettiği vesikaları ve tekl er 

vermeleri IazımCl ·r. k Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 
Ş 951z olara 

artnameler pal .. c· den dağıtılacaktır. (5752) 
Tesellüm ve Sevk ~ef ıgın 

Ml'W 

. 
1590 

lira olan 3 takım AF A G O 39 tipi gibi akümülMör 

1:~a.mmen b~e~) 29.S.1938 Pazartesi günü sa~t on buçukta Haydarpaşada 
(baga3 arabaları ç . k mıs· yon tarafından açık eksiltme ile aatın alınacaktır. 

bT dekı o 
gar binası da 1 ın . 1 in 119 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 

. . k istıyen er . 
Bu ışe gırıne . ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komısyo-

\Te kanunun tayill ]jzı.mdır. 
na müracaatları ler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5276) 

"d cıartnaıne Bu işe aı ~ ----------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·-~~~-----===== lstanbul Belediyesi llanları 

tanesine lüzumu olan vehepsine 814 lira 60 kuruş bedel tahmin 
Cerr~?aş::a:evazımı açık e~Htmeye konulmuştur. Listesi.le şartnam~si leva

edilen ront~. ~ .. de görülebilir. Istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesıka ve 
.. d .. ıugun 

zı.ın ınu ur ruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber 9/9/938 Cuma 
61 lira ıo ~~ de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5759) 
günü saat ,.,.,.,. 

Bir kilosunun muhı:tmmen Cinsi İlk teminatı 
}ÇiJosu bedeli 

3 6000 1,75 kuruş Saman 47,25 

36000 2 > Kuru ot 54 
siJivri boğa deposu için lüzı.unu olan ve yukarıda mikdarile muhammen be -

deleri yazılı saman vtf'ôfiyrı ayrı ?ç1k eksilqneye konulın~tur. Şartnameleri 
ıevazım müdürlüğünde görülebilir. Istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya m.ektubile beraber 25/8/938 
perşembe günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5286) (1.) 

,,,,,,,,,,. 
Cerr~pa~a hastanesine alınacak olan ve bU: kilosuna 135 kuruf b~el tahmin 

dil 1000 kilo A AA marka evsafında yerli Idrofil pamuk açık eksiltmeye ko
:uı:uştur. Şartnamesi levazım müdürlü.ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No'. lı 
kan da yazılı vesika ve 101lira25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
ber::er 25/8/938 Perşembe günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
lar. (İ.) (5287) 

Ovacık 3 Seyyar Jandarma Taburu Sahnalma 
komisyonundan: 

Cinsi 
Tutarı 

Lira 

Mikdarı 

Kilo 
İhale tarihi ve günü 

Teminatı 
nıuvakkate 

Lira --------31,000 140,000 1/9/938 Perşembe 
Ekmek 23::

0 
18,000 225,000 2/9/938 Cuma 

Arpa 1 ar jandarma taburu ihtiyacı için yukarıda cins ve mik-
1 - Ova~ıkta 3ihse

1
yy '"nleri yazılık iki kale~ erzak kapalı zarf usuliyle ek-

tiarı ve ternınatı, a e gu 
liltmeye konulmuştur. d . • · 

0 
kta Seyyar Jan arma Satınalma Komısyonunca yuka-

2 - Eksiltmeler ~a~~ on beş> de yapılacak ve 14,30 za kadar zarflar kabul 
rıda yazılı günler saa ' 

edilecektir. d s t 1- K · ku 
3 

Seyyar Jan arma a ına ma omısyonunca parasız o _ 
3 _ şartnameler 

tulur. . tlar hükfunetçe ka~ul edilecek şekilde olmalı<hr. 
G .. d ·1ecek teınına ~ on erı K ·syondan alınması ilan olunur. c3177> <5529> 
Fazla izahatın omı 

- A k a Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
. n ar tecrübe hayvanlarının bir senelik yemleri olan aşağıda isim 

1 Kurumumuz . ksil - ılı 9 kalern hayvan yemlen açık e tmeye konulmuştur. 
-~kqarları yaz .. · ıı d R kt·· lük" b" ve 11
•- ihale 2718/938 Cumartesi gunü saat e e or ınasında müte-

2 - . n tarafından ihale yapılacaktır. 
kki.1 kQllllSYO te n bedel 4550.25 ve muvakkat teminat 341.25 liradır. 
3 - Mub~~at ve parasız prtname almak istiyenlerin enstitü daire müdür-
4 - Fazla ız tıarı c2946> <5204> 

Iüğüne müracaa • Mikdarı Beher kilo fiatı 
!siın 

Arpa 
Kuru ot 

32500 Kilo 
30700 , 
12500 > 

Saman 9500 , 
Kuru yonca 2000 , 

Yulaf 1500 , 
:Yataklık ot 1000 , 

> Sap 600 , 
Kepek 
Küsbe cSusam> 3000 , 

6 
4 
2.25 
7.5 
7 
2,5 
3 
3,5 
5 

Kuruş 

> 

> 

YekU.n tutarı 

1950.00 
1228.00 

281.25 

712.50 
140.00 
37.50 
30.00 
21.00 

150.00 

SON POSTA 

Eski Türk detektifleri 
(Ba, ~rafı 7 inci ıayfada) 

- Katolik mezarlığına değil tabii .. 
Gülhane hastanesine! 

- Niçin? 
- KUI'§Uilu çıkarttınnak için! 
Maktulü bir sedyeye koydular. İki 

Fransız askerini de yanımıza verdiler. 
Sabaha karşı Gülhane hastanes:inl boyla
dık. Ustü kapalı bir ölüyü taşıyan bu 
sedye ile, Boğazın ve Marmaranın önü -
müze serdiği latif manzara ve iç açıcı se
rinlik ne garib bir tezad teşkil ediyordu ... 

Hastanenin mermer koridorlarında ge
zinirken, gözlerim s,i3alramın duman -
!arına dalıyor, kendi kendime dalga ge -
çiyıordum. Beni hayat ve ölüm ile 

' yüz yüze bırakan düşüncelerden sıyıran 
nöbetçi doktorun sesi oldu: 

- Kurşunu alınız! 

Otopsi bitmiş, bizim tahldkatımız da 
sona ermişti! Kurşun, maznun Frans~ 
onbaşısının silahına aiddi. 
Artık gün ağanyıordu. 
Yorgun adımlarla, fakat davasını ka -

zanan bir adamın neş'esile karargaha 
döndüm: 

- Gel bakalım yüz'başı efendi, dedim. 
Vurun şu onbaşının bileklerine kelepçe
yi! Katil odur! İşte kurşun, işte silah! 
Size, istediğiniz delili vermiş oluyorum. 
Şu zaptı imzalayınız. Bizce ilk tahkikat 
bitmiştir. Artık kozunuzu Fransada pay
laşırsınız. 

Yüzbaşı bu kat'i sözlerimden afalla -
mıştı. Boyuna: 

- Mil pardon, mil pardon, diyordu. 
Kalpağımı yana eğdim, onun yAveleri

ne şu cevabı verdim: 
- Özür dilemeğe lüzum yok. Esasen 

hadise keyif kaçınnağa değmez! Size ter
kettiğim şarabları, onbaşının avladığı 

kargaları kızartarak içersiniz! 
Sabih Alaçam 

Bir eroin mübtelisı yakalandı 
Süleymanlye camii avlusunda eroin çek

tiği ikinci şube memurları tarafından görü
len Faruk lsmlnde bir şahıs yakalanarak 
Asliye beşinci ceza mahkemesine gönderll -
miştlr. 

··············································••••••11:••······· 
İstanbul 4. üncü İcra Memurluğundan: 

937/3707 numaralı dosya Ue k.lra bedelin

den dolayı hapsedilmiş, paraya çevrilmesine 
karar verilen muhtelif cins ev eııyası açık 
artırma suretlle 27/8/938 Cumartesi günü 
saat 9 dan ıo a kadar takdir edllen kıyme
tinin % 75 lnl bulmadıfı takdirde lklncl ar
tırma 29/8/lf38 Pazartesi günü ayni aaatte 
Takafmde Ayaspqa Mete eokak A.!r! apar -
tımanın 5 No: ıu dairesinde satılacaktır. Ta
lib olanların mezldlı" gün ve saatte hazır bu
lunacak memura. müracaatları 1lAn olu -
nur. (9784) 

Emniyet Sanilığı Müdürlüğünden: 
Beyoğlu Ağahamam caddesi Altıpat • 

ladı sokak 7 No. evde Hüseyin oğlu Meh
med Kara 10.3.937 tarihinde Sandığınuza 
bıraktığı para için verilen 92718 numaralı 
cüzdanı kaybettiğini söylemiştir. Yenisi 
verileceğinden eskisinin hükmü olmıya-
cağı ilan olunur. (1131) 

ZAYİ - Befiktaş Dumlupınar tehir yatı 
mektebinden 1928 senesinde aldığım phadet 
namemi kaybettim. yenisin! alacağımdan es· 
klıdnln hükmü yoktur. (1133) 

3U numarah Tahir oflu Yakub .............................................................. 

Boa Posta 
YeTIDl, Siyul. Bavadiş ve Halit ıazeteal 

.,,, 

-····-Yerebatan. çataıç~e 10ka.k. ıs 
ISTANBtJL 

Gazetemizde çı'san yazı ve 
Tesimlerin bütüo. haklan 
mahf\1% ve gazetemize aiddir. 

-····-
ABONE FIATLARI 

1 6 3 ' Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

rtmxfY!J 14uO 750 400 150 
28'0 YUNANİSTAN 1220 710• 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pe§indir. Adrea 
deği§tirmek 25 kuruştur. 

270 
300 

Gelen -.oralı gui oerilme%. 
ilanlardan ma'aliyet alınma. 

Ceval> için mektublara 10 kuruşluk 
Pul . ilivesi lizımdır. 

A,-•••••••••••••••••••••••-•••••• .. -••••••aa .. ,\ 
! Poıta. kutu.su : '141 İstanbw ; 
i Telgraf : Son Posta ! 

-------=---ükleri Başmüdürlüğünden 
İstanbul Guınr . "nü. saat ıo da pazarlıkla ihale edileceğin • 

Aşağıdaki iş 29.8.938 Pazartesı gu . yona müracaatları ilAn olunur. 
den isteklilerin bapnüdürlükteki kontlS. ı:niJ1 kat 2 No. h aalonuna ıabit bwo 

Galatadaki başmüdürlük binasınJll ze 
l Telef°" : 20203 ! 

···--·· ..... ·---·--· ... ····-····-' 
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Sayfa lf 

KUVVET ŞURUBU 

TAL • 
1 N v • 

1 
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 

Titaminsi.Zlikten doğma bütnn zayıflıklan geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çocuk· 
larııma Vitallia kuTvet ıurubu vermekle onlan sağlam, gUr

bü.z ve nq'eli yetiştirirsiniz. 

ViTALiN 
Mektep çağındaki ıençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ve kuvvetlerini arbnr. 

INGlLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - IŞTANBUL 

Gayrımenkul satıf llinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Ölü Bay Ahmed Hamdinin sağlığında 14416 hesab numarasile sandığımızClan 
aldığı (270) lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
ödemediğinden dolayı hakkında yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 
46 ncı maddesinin matufu olan 40 . ncı maddeslne göre satılması icab eden 
Usküdarda Rum Mehmedpaşa mahallesinin eski Medrese, yeni Eşrefsaat soka. 
ğmda eski 13, yeni 21 numaralı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art .. 

tırmaya girmek istiyen (50) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan• 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikn:ii' bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bf'deli ve dellaliye riisumu borçluya aiddir. 
Arttırma şartnamesi 26/8/938 tarihinden itibaren tedkik etmek istiyenlere san~ 
dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu .sicil kaydı ve sair 
lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş 

olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi 
öğrenmiş ad ve itibar olunur. Btrinci arttırma 8/11/938 tarihine müsadif Salı 

günü Cağaloğlunda kfiln sandığım.17.da saat on dörtten on altıya kadar yapıla .. 
caktır. Muvakkat ihale yapılabılmesi i.çin teklif edilecek bedelin tercihan alın· 
ması icab eder, gayrimenkul niükE>llefıyeti ile sandık alacağını tamamen geç
miş olınası §arttır. Aksi takdirde son arttır anın taahhüdü baki kalmak ~artile 
29/11/938 tanhine milsadif s.ıi günfi muayyen mahalde ve ayni mahalde ve ay:-.. 
ni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra
nın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu aicillerile sabit olmıyan alAkadarlar ve 
irtifak hakkı Ahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddiala\ 
rmı ilan tarihinden itiberen yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dai
rem.ize bildirmeleri .lizımdır. Bu suretle haklarını ibildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla maltl.mat almak istiyenlı:-rin 938/275 dosya nuınarasile sandığım1z 
hukuk işleri ııervisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

**1 
DİKKAT 

Emniyet Sandığından: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isti
yenlere tahmin edilen kıymetin yarıs~na kadar ikraz yaparak usulüne göre 
kolaylık göstermektedir. (5726) 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lsteraenlz ? 

Dlinyanm her tarafında aeYe .eve 
k1ıllanılan, ve cildi braştan ıonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

l. - Bankamıza müsabaka ile clO• müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad v~ 

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

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyltil/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir inı· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40, lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak Ü· 

zere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzedleri askerlikten avdeUerine Jiadaı 
maaşsız mezun sayılırlar. 
Müfettiş nam.zedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tali 

tutulacaklar ve kazanırlarsa <175> lira aylıkla müfetti§llfe terfi ettirileceklerCil
cYeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını haiz· 
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair prtlan gösteren matbualar Ankara, İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat Bank.alarmdan elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikalann atıllarını veya noterden tasdikli suretle:· 
rini bir mektubla Ankarada Türkiye O.\mhuriyeti Ziraat Baniası Tefti§ Heyetı 
Reisliğine vermek veya göndermek auretiyle müracaat etmelid1rler. Bu miir .. 
caat mektublyle vesikaların en ıeç 14/8/938 taıihinde Tefti§ BqeU BeiBUlir.o 
selmiş olması meşruttur. ·c!89'1, cM02• 



U Sayfa 

Güzellik ve sıhhat için ilk prt 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmaktır. 

Radyolin 
Dişleri,. 

~işler çebreyi 

·' gUzelleştirlr. · 

Radyolin 
Dişleri,-

dişler mideyi 

sağlamlaştırır. 

RADYOLİN ~feri temizler Ye parlabr. Mikroblan yOzde 
yüz öldürür. Dit etlerini beıliyerek haıtalanmalanna mani 

olur. Ağız koku•unu keser. 
; Sabah, 8Cile, ak9am her yemekten aonr• 

dltlerlnlzl t1rçalayınız. 

Milyonlarca '-\ 
kişinin sıhhi ve 
· idareli sabunu 

' Milyonlarca pratik f<adının bulduklar'\' 
"• kullandtkfan ideal ••bunu ota., 
CAOUM sabununu •i:z de kullanınız.. 
Gayet kurudur, fazla köpürür ve ko
kusunu aon damlasına kadar muha• 
faza •den en ekonomik bir •abundurı 
En aıhhi bir sabun olup en has•a• 
cfldteri bile mükemmelen temlzlef 
ve beyazlabr: -

.. 

SON POSTA' 

Baza.ıı insan kehclisin.i 
tuta.nuyara.k, ..-e 7ahad 

bir b•Jl'am, zjyaf et ye-
ra d.antte mutadcla.n 
fazla 1er ve içer. Fa • 

kat çok reçnıeclen ri
cııdd& atarlık MİDEDE 
EKŞİLİK ve:ra kusma 
lüzunıu, elhasd bir 
ke7if bozaklııfa lıiBse -
dilir. O zaman dtmhal 

)'UUn bardak taze su
ra bir taıın btlfı 
MAZON katarak içiniz. 

KeJifslzlik alimetleri 
rıall olur. İçilmesi ra -
yet; latiftir. Teshi seri, 
kolay, tabii kat •• 

MAZON 
ME.YYATU.ZU 

61-• Dr. IHSAN SAMI .__.._ 

BAKTERiYOLOJi 
LAao RATU ARI 

Umumi kau tahlilitı, frengi nolctai. 
nazarından VaHormım ve Kahıı teamül· 
leri , lcao küreyvatı .. yılmaııı. tffo ve 
ııtma hastalıkları tetlı.iai, idrar, balgam, 
cerahat, kazurat ve su t.hlilitı, ültra 
milcroakopi, huauai qılar ;.tihı:arı. Kanda 
üre, teker, Klorür, KollNteria miktarları
aın tayioi. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

_.. .. DAiMON ~ ... 
MARKALI 

PlLLERt, FENERLERi ve 
AMPÜLLER 1Nt her yerde 

,.. __ • tercih edtalz. « .__..ır 

r !.~~.~~!~~ !.~!!:~~ "') L: ÇARŞIKAPI TRAMVAY DURAÖI J 

Doktor A. K U Ti E l 
Karaköy, T opcular Cad. 43 

······························································ 
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ilan Tarifemiz 
Tek sUtun ııantlınl 

Bfrinci •alıile 400 kunıı 
l lıinci aahile 250 » 
Ogüncü mliile 200 ,, 
DörJünca· •ahile 100 » 
I~ aahileln 60 » 
Son .ahil• 40 _,, 

Muayyen bir müddeı zarfında 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak
lar a~ tenzilltlı tarifemizden 
utifade edeceklerdir, Tam. yanın 
vı çenek sayfa illıılar içlıı ayn 
bir tarife derpiş eıiilmiştır. 

Son Posta'nın ticari il!nlarma 
ıid ifler için IU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

llincdılı: Kollektll 6lrkelt 
:Kabramanude Baa 

Anbn cadded 

Aylık EV DOKTORU bütün hazırlıklarını tamamladı. Bu 
nefis aile mecmuası şimdiye kadar görülmemiş bir nefas,,.tte 
çıkacak ve mükemmel fotoğrafları ile süslü faydalı yazıları 
,bütün okuyucularını teshir edecektir. 

EV PDKT.ORU'nun 
İlk sayısını elinize aldığınız zaman sıhhi mevzuJarm 

bu derece cazip şeldlde takdim edilmiş olmasına siz de hay
ret edecek ve bu mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. EV 
DOK'fURU bütün güzelliğine, bol ve cazip fotoğraflarına, 
renkli kapağına ve yirmiyi mütecaviz faydalı mevzularına 

rağmen yalnız (10) kuruşa satılacaktır. 

ıv DO&Toau (Yedlgln) 
aeırırabadaadır. Ba,a. 
iDiie ıtmdldea ılparıı 
ediniz. 

Muhakkak 

zıraret ediniz. 
En Nefis Üzüm Ve incirleri 

Tarişte Bulacaksınız 
Oznm Kurumu - 1. 1nolr ve Ozüm T. S. Kooperatifleri Birliği 

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

SOLUCAN dediğimiz barsak KURDLARI 
Ekseriyetle çocukların barsaklanna yapışarak kanlarını emmek suretile 

bUyUyen ve üreyen muzur bayvanlardlr. Bunldr 

BAZlllSIZLllA, BANSIZLIÖA ve bir çoll: 
BAITALIBLABA 

aebeb olurlar. Kano tıiimelerJ, burun ve makad Kaşınmalan, lsbıl, 
oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayrttabit hal· 

ler &OrUntır. Bunun nacı çocuklara verUmetl pek kolay olan 

Sa tonin Bisk · iti 
dir. Aile doktorunuza danışınız. Kutulann içinde sureti istimalt ya1lhdır. 

·Okuyunuz, her eczanede tiatı 20 knruştur. Yalıılz, (İSMET) ismine DiKKAT. 

Nipntapncla 

1 Ş . I K LiSESi 
Vahlı (Eıki Feyziye) Yatım: 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmi liselere muadeleti .tas
dik ediliniştir. Ana; İl~ Orta ve Lise kısımları ile Fen ve Edebiyat kollan 
vardır. Lisan tedrisatına hususi ehemriıiyet verilir. Yeni yapılan pavyonla 
.mektep asri öi.r şekle ifrağ edilri:riştir. Kız ve Erkek talebe için ayn daireler. 
vardır. Talebe kaydı için hergiin ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. · 
Fazla maltı.mat için tarifname isteyiniz. Telefıon: 44039 

A.DEM-i iK=Ti .·DAR 
· ve G E V Ş E K L İ G l N E :K A R Ş 1 

H O .R M O: B i N 
~abletleri her to.czanede arayınız. (Posta kuhuu 1235 Hormobin) 

1 . 


