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PERŞEMBE - 8 EYLUL 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 8 kurut 

l !atay M isinde~ Türk İNKITA MI? 
. ordusuna selim ! Pragın teklif~ni kabul.e. 

.. .. .. - - şayan bulan Sudet partısı 
Yeni Hatay bayrag~ bu~uk ve heye~a~lı müzakereye yanaşmıyor 

tezahüratla Meclıs bınasına çekıldı 
Yeni bayrağın · Türk bayrağından farkı yıldızının 

orta gerinin kırınızı oluşudur 

SON DAKiKA: Hava• müzakerelerin tekrar baıladıfım 
bildiriyor, fakat bunu te1id edici malumat yok 

lfatar bByiikloriain reni deYlıt t91ekk61 ettikten ıonra alınan ilk resimleri 

Meclis reid AbdiLlgııni TiLr kmen CumJıurreift Tayfur S6knMm 

A:fatürkün Hatay Meclis 
reisin.e telgrafları 

Hatayda umumi af nan ediliyor 
Başvekil Mecliste beyannamesini okudu, müteakiben 

·ilk kanunlar kabul edildi 
. ~-~~~------~~~ 

Antakya 7 (A.A.) - Anadolu ajansı - lü ve hükfunet beyannamesinin okunma-
nın hususi muhabiri bildiriyor: sını müteakib meclis, bayrak kanunu ile 

Hatay Millet Meclisinin dünkü toplan- icra makamlarının teşkilat ve vazifele • 
tısında Hatay devleti ana yasasının kabu- (Devamı 11 inci sayfada.) 

Balkanlararası Tıb 
kongresi işe başladı 

Dünka celsede malarya ile mücadele mevzuuna 
dair ha%ırlanan raporlar. okundu 

Tıp "'vngresinin açılışına aid iki intıba 

Beşinci Balkan Tıp kongresinin açılıı nan ko:qgre Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
oelsesi, dün saat 11,30 da Yıldız sarayınm VekAleti mÜsteşarı Dr. Asım Ararm bir 
ınerasinı salonunda aktedilmiştir. nutku ile açılmıştır. ' 

Prof. Akil Muhtarın riyasetinde topla- (Devaım 3 üncü sayfada) 

Südetlerin son niimayi §Zerinden bir görünıü§ 
Londra 'l (Hususi) - Çekoslovakya bugün başvekil Hodzaya bildirmlşlerdn. 

hükfunetinin azami tavizlerini ihtiva e • Bu karara sebeb olarak, geçen gün 
den kat'i plAnı tebellüğ etmiş olan Sil .. iki Südet meb'usunun Südet mıntaka • 
det mümessilleri, bu plamn prensip iti- sında Çek polisleri tarafından dövüldük
barile kabule şayan olduğunu söylemek- lerini ve ayrıca hakarete· maruz kaldık.
le beraber, bu hususta yapılmakta olan larını ileri sürmüşlerdir. Südet mümeıt 

~~ ~irr.~n. Melek müzakerelere devam edemlyeoeklepni (Devamı 3 üncü sayfada) 

-····-·-... -... --··················--···-············· 
zmir 9 Eylülü 
Atatürk günü 

olarak kabul etti __ ... , __ _ 
Gençlik, Atatürk için 

tezahürlerde bulunacak 
İzmir, 7 (Hususi) :- İzmiri 

kurtaran Büyük Şef'in Izı;ıiri şe
reflendirdikleri 9 eylfilü Izmirli
ler Atatürk günü olarak kabul et
mişlerdir. 

(Devamtı 11 inci sayfada) 

Hariciye Vekili bu akşam 
Cenevreye gidiyor 

Doktor Rüşdü Arasın mühim beyanatı 
"Medeniyet- dünyasında zevali yakın görülmeyen 
· bir endişe ve huzursuzluk hükümfermadır,, 

Fuar münasebetile İzmir• giden Ha - Hariciye Vekilinin bu akşam ekspresle 
riciye Vekili Dr. Rüşdü Aras, beraberin- Cenevreye hareket etmesi muhtemeldir. 
de Hariciye Vekileti kttibi umum1si Nu- H . • V kil' . · 
man Menemencioğlu olduğu halde, dün ancıye e ının beyanatı 
İzmir vapurile şehrimize gelmiştir. İzmirden hareketimden evvel A-

Dr. Aras, vapura yanaşan motöre ge - nadolu ve Yeni Asır gazeteleri 
.............................................................. çerek doğruca Dolmabahçe sarayına git- neşriyat müdürlerinin ziyaretlerini C'"'I ı • d miş ve Ata~rke tazimatlarını arzetmiş- kabul eden Hariciye Vekili Dr. Tevfilt i:;g ence yer arın 8 tir. (Devamı 11 inci acıyfada) 

ucuzluğun temin 
edilemediği anlaşlldı -

Belediye ucuzluğun temini 
için yeni tedbirler alacak 

Halkın ucuzca eğlenmesini temin için 
1Stanbulda mevcud olan bütün eğlence 
yerlerinin tarifeleri gözden geçirilmiş ve 
tarifelerde mühim tenzilat yapılmıştı. 
Bilfunum içkilerin meze ile beraber sa -
tılınası temin edilmiş, müziksiz eğlence 
yerlerindeki içkilerin şişeleri esas fia -
tından iki misli, müzikli eğlence yerle -
rinde ise üç misli olarak tesbit edilmesi 
kabul olunmuştu. 

On beş temmuzdan itibaren tatbikine 
geçilen yeni şekil, belediye mürakibleri 
tarafından kontrol edilmektedir. Be'iye 
resmi yüzde yirmiden yarıma, kazanç 
yüzde elliye indirilmiş, rakı şişeleri, geri 

, (Devamı 11 inci ! ayfada) 
••••••••••••••••••••• r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lise, orta ve ilkokul öğret
menlerinin nakillerine.,aid liste 

ı O uncu sayfamızdadır 

Erenköy lisesi kasasından 
2500 lira çalındı 

Kız lisesinde üç gündenberi a-eceli gündzülü yapılan 
tahkikata rağnıen hadisenin mahiyeti aydınlatılamadı 

Erenköy kız lisesi 

Zabıta ve müddeiumumilik çok esra - Ereİl.k:öy kız lisesi memurları, pazar -
rengiz bir hırsızlık hadisesinin tahki - tesi sabahı saat 9 da vazifeleri ba~ına 
katına el koymll§lardır. (Devam1 11 i nci sayfada) 
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"' 

Her gün 
-····-

Denizi ve denizci/ili 
Niçin sevmiyoruz? 
~- Yazan: Muhittin Blrpa 

T rak vapurunun güvertesinde 
Bandırmadan İstanbula dönüyo

rum. Garbi Anadolunun göğsünü çatla
tan bir sıcak günden sonra, laciverd 
Marmaranın gözleri dinlendiTen lAciverd 
genişliği üzerinde kayıp gidiyoruz. Temiz 
bir deniz serinliği terli alnımızı okşıyan 
serin bir teselli eli gibi, bize huzur ve 
ferah veriyor. Güneş yeni battı; koyu ve 
açık, mavi ve laciverd Marmaranın üs
tünde nurlu nurlu renklerle örülmüş bir 
kubbe, uyanacak yıldızlar süslenmek 
için, karanlığı bekliyor. 

Gözüm ufku dolaşıyor. Ne tüten bir 
baca ve ne şişmiş bir yelkeni Etrafı ka
vun ve karpuz tarlalarile dolu olan bu 
Marmarada, denize düşmüş veya atılmış 
bir kaç karpuzdan başka yüzen bir şey 
yok. Her taraf ıssız, sakin, hayatsız ve sa
de. Bu sükfuıa gömülmüş laciverd ufuk 
içinde bir Avrupalı acelesi ile yürüyen 
Trak ta olmasa insan zannedebilir ki 
Marmar~ ıssız bir çöl ortasında birikmiş 
geniş bir sudan başka bir şey değildir! 

* · Bu süktit içinde hüzne dalan gözle -

SON POSTA 

Resim il Makale: 

Rüzgarın önüne düşme, yanılırsın. Gideceğin yer ya uçu
rum, ya batakl1ktır. 

Aklı 

gider. 

= Baba nasihatleri .. 

olan sürüklendiği yere değil, gmdUğü 

Önii, kolları, Sırtı r ....................................................... \j Vazo değil, 

Otmıgan gömlek Hergün bir fıkra Soğanı 

--

yere 

-
Eylfil 8 

Sözün Kısası 

Zehirden şifa .. 
Den iden ve/ a .. 

l, 1!. T•lu 

eçenlerde, Cenubi Amerikada 
bir bmarhanede bir adam öldü. 

Müstear bir isim altında, şuurunu kay• 
be~ olarak ölen bu adam bir sabıkalı, 
bir dolandırıcı, bir cani idi. Fransa za• 
bıtası kend!sini şiddetle takib ediyorken 
o usulcacık kaçtı. Cenubi Amerikaya git• 
ti, yerleşti. Ve oradan Paris cumhuriyet 
müddeiumuınlsine şu mektubu,. gönder .. 
di 

<Ben gidiyorum. Sür'atle ve çok uzak'.
lara.. orada asıl cürmümün büyük bir 
kederin önünde lakayd kalmamış ve min
nettar lığın icabatına riayet etmiş olmak" 
lığımın cezasını çekeceğim.> 

Bu adam kimdi? Ve onun ölümü neden 
başka canilerin, serserilerin ölümü gibi 
meskut geçmedi de, gazeteler ondan uzun 
uzun bahsetmek külfetinde bulundular? 

Bunun sebebi biraz garibdir. İzah ede· 
yim. Asıl adı Poulner olan bu adam, meş.. 
hur dolandırıcı Staviski'nin arkadaşların .. 
dan ve peyklerindendi. Onunla tanıştığı 

zaman geçineceği yoktu; açtı. Staviski 
buna el uzattı. Kendisini birçok işlerde 

vasıta diye kullandı. Bunlara karşılıli 
Poulner, efendisine ve üstadına en kavi rim biraz sonra yoruluyor, ufkun geniş

liği, kararan göğün birer birer indirdiği 
perdelerle kapanır ve daralırken, hayalen 
gözlerimin önünde yeni yeni tablolar can
lanıyor: Akşamın bu saatleri bütün Av
rupa sahillerinde büyük bir hareket u -
yandırır. Hele İstanbul gibi, Bursa gibi 
büyük şehirlere yakın olan sahiller, bu 
mevsimde ne kadar canlı olur! İrili ufak
lı vapurlar, motörler, kotralar, küçük 
yelkenliler vesaire ... 

Tevfik Fikret kadar 
yazabiliyor muyum? 
BiT gern; ıair yazdığı §'iiTleri mer

hum Süleyman Nazife okumuştu. 

Süleyman Nazif: 

1 
dostluk ve minnettarlık bağlarile bağ~ 

l 
landı. Ona bir köpek sadakatile bağlan .. 

- Gii.zeı~ demişti, Tevfik Fikret 
kadar siz de §iir yazabiliyorsunuz. 

dı. Dehdsına hayran, ikbalinden emiruilc 
1 Senelerce yanından ayrılmadı. 

Halbuki üç saat evvel Manyas gölünün 
kenarından geçtim ve onu LUt kavmine 
mezar olan denizden bile ıssız ve sessiz 
gördüm. tt stünde tek bir balık~ı kayı -
ğının gölgesi bile yoktu. Tren Bandırma
ya geldiği zaman da trenden çıkan kala
balığın yiılunu kesen yerli kalabalığını 
hatırladım. Ayakta durup, kolkola gezi
nen ve gözlerile birbirlerini tedkik ve 
tenkid ile meşgul olan bu kütle içinden 
ayrılıp ta denize girmiş olan tek bir in -
san, yahud deniz üstünde akşam gezin -
tisi yapan tek bir tekne dahi yoktu! 

O zaman gözlerimin önüne binlerce ki
lometrelik Tunanın geniş sathı üzerinde 
bu saatte mevcud olan hareket geldi; A
vusturya ve İsviçre göllerinin o kayna -
şan kalabalıklarını, Abazio veya Partora
senin ve hatta Bledi~ akşam levhalarını 
gördüm. 
Hatırladım, hatırladım. Dokuz sene ke

narında oturduğum İzmirin sessiz ::ıkş·am 
denizini hatırlarım hatta Boğazın sönüp 

' gitmiş olan akşam ve geceleri bile gözü-
mün önünden geçti. 
Düşündüm ..• 

* 

Bütün dünya sıcaklardan şikayetçi. 

Bunu gözönünde tutan açıkgözün biri, 

sırtı, kolları, önü olmıyan bir gömlek icad 

etmiştir. Bu suretle insan daha az terli -

yormuş. 

f! ı 

Oğlunun hoca oldugu 
mektebde okuyan kadın 

Meksikada, üniversitenin birinci sını

fında bulunan bir kadın, oğlunun ingi -

lizce profesörü bulunduğu kura da gir

mektedir. İşin tuhafı, evde annesine çok 

muti olan profesör, ders esnasında onu 

her talebeden daha fazla azarlamakta, 
başlamaktadır. 

Nedir bu hal, nedir bu memleketin de- olan bu millete, devlet reisinin bu suretle 
nize karşı gösterdiği lakaydi. Arkaların- hitab etmesi boş değildir. Tuna üstünde 
da ova olmadıığı için kendilerini denize bizden bir kaç misil fazla tonaj gezdiren 
atan ve hayatlarını onun dalgaları ara - küçük ve denizsiz Macaristan, iki bin ki
smda arıyan o canlı Lazlar olmasa Tür- lometrelik bir su ~ridini in~ çıkan ve 
kiye sahilleri rüzgarlardan başka hareket oradan büyük denizlere doğru açılan ti
tanımıyacak! Halbuki, medeniyetin ilk caret getnilerine sahibdir. Bunların a -
denizciliği bu sahillerde doğmuş Fini _ dedlerini de seneden seneye arttırıyor, 

Şair sevinmi§ti: 
- Ne diyorsunuz, üst~, Tevfik 

Fikret kadar yazabiliyor muyum? 

- Evet, fakat Tevfik Fikret henüz 
on !JG.§ında iken §iir yazw.ya başla -
mı§tı.. o zamanki §iir1erini kastedi - : 
yorum. i : 

'···---········--·······••Rml ............................. ,J 

iki saf dost 

İngilterede bir çiftlikte bulunan bu 

kaz ile kuzu daima bir arada gezer, to
zarlar .. birbirlerinin sesini işitmezlerse 

çılgına döner, oraya buraya koşarlar. 

Kazın ciddiyeti ile tuzunun tevekkülü
ne dikkat ediniz! 

H olanda kraliçesinin 
güzellik sırrı 

Genç kızın elinde bulunanlar v;r de

ğil, kendi bahçesinde yetiştirdiğ' .oğan

lardır. O kadar acı olacaklar · ıavallı 

kızcağız, resimde gördüğünüz gı~i mü • 

temadiyen gözlerini silmektedir. 

// lô.s eden amiral 
Yunan ordusunda amirallik etmiş ve 

eski Sırb ordusunda da yarbaylığa kadar 
yükse~ olan bir İngiliz 30 sene evvel 
bir iflas hükmü neticesinde borçlu ol -

d'uğu 1618 İngiliz liralık borcunu son 
günlerde, faizi ve diğer masrafları da 
dahil olmak üzere bir misli fazlasile öde
miştir. Fakat adamcağızın çilesi daha 

dolmamış olınalı ki, aleyhinde ikinci bir 
iflas davası daha açılmıştır. 

Denizci ihtiyar: 

- İlk borcumdan kurtuldum ya ... Ne 
beis var, bu ildnclsini de tideriz demek-• 
tedir. 

28 yaşındaki kocasından 
davacı olan 73 lük kadın 

k lil d · tl · · b d · ' Macar mahsulünü İskenderiyeye ve İs • Holand kral' · V'lh lıni k . e er me enıye ermı u enızler üs - a ıçesı ı e n ozmatik- 73 lük bir kadın 28 yaşındaki kocası-
tünde yaptıkları seferlerle kurmuşlar, kenderiye mahsulünü Budapeşteye doğ- !erin aleyhindedir. Asla tuvalet yapmaz. nı, ihmal, evine bakmamak iddiasile 
Y lıl b h ·11 d · ·d nıdan doğruya taşıyor. O Macar milleti unan ar, usa ı er arasın a crrı oy- Fakat kraliçenin gu""zellik yardımcısı o- mahkemeye vermış' , cl936 da evlen-

Derken, günün birinde rezalet patlaR 
verdi; Staviski yakalandı. Ağızlarda do~ 

laşan büyük büyük isimlerin arasınd6. 
Poulner'in esamisi bile okunmuyordu. °' 
nun dostları: 

- Sakın meydana çıkma, bir köşeyt 
sin, otur, böylece unutulur, yakanı kur~ 
tarırsın.. dediler. 

O, isyan etti: 
- Her şeyimi borçlu bulunduğum bir 

adamın çoluğunu çocuğunu kendi halle .. 
rine bırakayım da açlıktan mı ölsünlert 
Buna imkan var mı?. \ 

Ve dahi dolandırıcının, yıllarca lutfu~ 

nu görmüş, nimetile geçinmiş sayesindEI 
' 1 

milyonlar kazanmış kimler varsa, onun; 
aleyhine döndükleri bir sırada, Poulner 

Pariste bir apartıman kiraladı. Velinimel 
tinin karısını, çocuklarını - Mürebbiye .. 

!eriyle beraber - oraya yerleştirdi ve on .. \ 
lara baktı. Zabıta bu esrarengiz hamiyi, 

kovalamağa başladı. Hüviyetini nıeyda·ı 
na çıkardı ve hakkında tevkif emri ver .. , 
di. 

Ancak o zaman, Poulner, son paralarını 

da Madam StaviskPnin emrine tahsis 

ederek, Fransadan kaçtı. 
İşte, Santiyago tımarhanesinde, Trot ... 

bat müstear namı altında geçen gün ölet 

bu adamdır. 
Bizim, eski bir söz temsilimiz: ZehW 

den şifa, deniden vefa beklememelidir~ 
der. 

Zamanla, söz temsillerinin hikmeti za .. 

il olmuş olacak ki, en güzel vefakarlı~ 

'dersini, bugün bir sefil dolandırıcıdan 
J 

alıyoruz .. 

E. Talu ....................................................... -..... .. 
1 

Çorlu suyunda bir genç boğuldu 
} O nl ık n · d · ki neslen bizim kar.dıeşimizdir. namış ar ve sına ı ye en ten e şış- larak kullandığı bir usul vardır. O da dikten ve paralarımı yedikten birkaç 

kin karınlarını bu dalgalar içine yaymış- Biz de, Türkün ve Türkiyenin iktısadt b nl t k tt1 b' dah Muratlı (Hususi) - Muratlının Ke .. 
Ik 1"1 · 1 istikbali denizdedir, diyebiliriz. Denı'zi limon banyosu yapnıaktadır Bu b ay sonra e er e • ır a evine penekli köyünden (22) yaşında Ferhad lardı. Motör ve buhar bu ye en ı eti ö - . . · anyo- dönmedi> demiştir. 

düreli o devirlerde gelen nesilleri sanki sevmeliyiz ve onu bizim için bir dost ve nun gızli tutulan reçetesi asırlardanberi- oğlu Ali köyüne yarını saat mesafed« 
denize karşı, suya karşı küstürmüş gibi- yardımcı bilmeliyiz. Eski şaiderimiz de- dir hanedan aile.since bilinir. 6 veya 8 li- bulunan Çorlu suyunda manda üzerin .. 

d. ı M d Fl ·d ı· t nizlerde yalnız teselli havası aradılar. Beynelmilel "ırıncılar · de balık tutmağa çalışırken müvazenec ır. o aya uyup oryaya gı en s an- mon kaynatılır, usaresi alınır ve reçeteye J • 
b llular n kum · ın· d 1 ·· d""kl · Bugünkü Türkler hayatlarını dem·zıerde '-ongresı· sini kaybederek düşmüş, ve boğul.mue1t u ı ıç e o sun yuz u erı- göre, İngiltereden gönderilen lavanta çi- IC ,. 
ni görmesek bizim içimizde denize selam aramak mecburiyetini idrak etmedikçe, tur. 
veren tek bir insan kalmadığına hükme- dünyada Türk için mukadder olan büyük çeği esansile karıştırılarak banyo suyuna Londrada toplanan kırk ık.inci beynel- ............................................................. .., 

deceğiz! rolü oynamıya muvaffak olamıyacağımızı dökülür. Limon banyosunun cildi yu - milel fırıncılar kongresinde İngilterede T A K V i M 
Evet, denizlerimiz, sahillerimiz ve bil- öğrenmeliyiz! muşak, beyaz ve gergin tuttuğu söylen- senede 80 milyon İngiliz liralık ekmek 

hassa kenar larmda irili ufaklı şehirler :=;;;;;;;;;:;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;M;;;;;u;;h;;it;;tt;:n:;;B~ir~g=en=~m~e~k~t~edir~·~·==;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ye~n~d~i~ğı~· ~b~e~y~an~o~lun~m~uştur~~·~;;;;:;;;::~ 
yaşıyan limanlarımız o kadar cansız, ha- r 
reketsiz ve sessizdir. <Suyu bardakta ve 1 5 T E R I NAN. gemiyi duvarda gör!:ıı diyenlerin çocuk -
ları olduğumuzu teslim edelim; fakat bu
günkü dünyada milletlerin hayatlan de
nize bağlı olduğunu öğrenemiyecek dere
cede gafil miyiz? 

* Bir kaç ay evvel Amiral Horty Macar 
tnilletine radyo vasıta.sile bir hitabe yap
mıştı. Bu esnada bir aralık denizden de 
bahsetti ve <Macar tnilletinin iktısacli is
tikbali denizdedir> dedi. Tunanın iki ta
rafında Avrupanın göbeğine hapsedilmiş 

Bir arkadaş söyledi: 
c- Ottirduğumuz evin bitişiğinde bir arsa vardı, üzerine 

bir apartıman kurulacakmış, geçenlerde fazla toprağının 

kazılıp atılmasına başlandı. Beş on amele ile iki kamyon 

getirselerdi, bu iş çabucak bitecekti, fakat dört amele ve 

iki aTaba ile çaJışmıya koyulunca uzadıkça uzadı, toz ve 

topraktan pencere açamaz olduk, nihayet sabrım tükendi, 

IS TER 1 NAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
inşaatı ü zerine alana baş vurarak işi daha çabuk bitirmek 
için kamyon usulünü neden tercih etmediğini sordum, şu 
cevabı verdi: 
. - Elbette isterdim, daha ucuza gelirdi. Fakat toprağı 
Ista.nbul semtinde Çatladıkapıdan başka yere atmak yasak
tır. Halbuki Çatladıkapıya gitmek için kale kapısı gibi bir 
yerden geçmek icab eder, bu kapı ise dardır, kamyon geçe
mez. Çaresiz araba ile naklediyoruz.> 
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Dün Nürnber~te: "Südetlere 
selam,, avazeleri yükseldi 

Hitler 40 bin işcige hitaben tehdidkô.r bir lisanla: "Bu 
kazma ve kürekler yeni topraklar yaratıyor,, 

Nürnberge vasıl olan Henlayn hastalandı, soğukalgınlığından yatıyor 
Berlin, 7 (Hususi) _ Bugünkü yağ- Almanyanın ~i~etini. temin ~yl~yor. ı bir soğuk algınlığından muztarib olup 

tn.urlu havaya rağmen Hitler, 40 bin ki- Hitler, bu sozlen tehdidkar bır lısan· yatakta yatmaktadır. Kendisinin bugün 
§iden. mürekkeb işet k.ıt'alarının bir la söylem:iş!ir· . . Hitıe.ri görüp görmemiş olduğunu res-
buçuk saat süren geçid resmini seyret- Halen Nurenbergde bulunan harıcı- mi hır membadan tahkik etmek imkanı 
tniştir. ye nazırı Fon Ribbentrop~ k~ngreyi ta- has ıl olmamıştır. 

.. .. .. .. d . kib etmek üzere davet edilmış olan ec- Nüremberg 7 (A.A) _ Almanya-
Kıt'aların yuruyuşu esninlasın a, ghenlışk nebi sefirler şerefine bir öğle ziyafeti nın Prag ort~ elçisi buraya gelmşi ve 

sah:ıda toplanmış olan b erce a · t• B · f tt tn T efiri S · .. ,. . ~ · tır Ge- vermış ır. u zıya e e gı ız s ır derhal Alman hariciye nazın FQn Rib-
cSudetlere selam> diye bagırınış · Nevil Henderson da hazır bulunmuş- bentrop ile uzun bir mülakatta bulun-
Qen sene de ayni şekilde. c~vu~turya~a tur. mustur. 
lıelam» avazeleri işitilmişti. Hitler bı· mtler diplomattan kabul etti . 
IAhare, işci kıt'alarına hitaben kısa bir Nüremberg, 7 (AA) _ Bay Hitler, Doktorlar seferber mi ediliyor? 
nutuk söylemiş ve demiştir ki: Bğleden sonra nasyonal sosyalist kon-

S izin kazma ve kürekleriniz Alınan- gresinde hazır bulun.muş olan ecnebi 
y11111 müdafaasını ve istiklalini temin diplomatlar şerefine bir ziyafet ver -
&diyor. Bu kazma ve kürekler yeni top- miştir. 
taklar yaratıyor ve bizim eski arazinı!- .. ' Henlayn hasta 
ı11 teminat altına alıyor. Her tarafta şı- Nuremberg, 7 (AA.) - Havas mu-
jnaH şarkide, cenubda ve hatta garbda habirinden: Bay Henlayn, hali hazırda, 

Berlin, 7 ( A.A.) - Doktorları f eıa
ket şeklini alan salgın hastalıklar za
maııında veya harb vukuu takdirinde 
muavin hastanelerde hizmet etmeğe 
davet eden bir muhtıra bugünlerde Al
man kadınlan namına Berlindeki ala
kadarlara tevdi edilecektir. 

t '"'a 
F ransada üç sınıf 
sirah altına alındı 

inönU kampında 
havacdık talimleri 

İnönü, 7 (Husust) - Hava Kurumu 
Başkanı Fuad Bulca ile İstanbuldan 
hareket eden heyet ve gazeteciler To
ros ekspresile akşam saat ~ de İnönü 
ne ulaştıkları zaman kampı bir bayram 
havası içinde buldular. Muhtelif mo
dellerden on beş prnnör İnönünün tari
hl tepeleri üzerinde dolaşıyordu. 

Burada bulunanlar fU anda ordunun 
hava kadrosunda yarının mühim bir 
yedek kudretini yetiştiren bu müesse
seden büyük bir gurq; duymaktadırlar. 
Yarın büyük havacılık talimleri ya

pılacaktır. 

~~~~-------------

8 al kanlara r ası Tıb 
kongresi işe başladı 

e Siyasi hadiselerin 
karışıklıtı karşısında 

Yazan: Sellin Ragıp Eme~ 

r ok defa birbirini nak.zeden, 
V' seyirleri karmakarışık hAdi~ 

seler arasında milletlerin soğukkanlılık 
larını muhafaza edip şaşırmamaları cid· 
den bir mucizedir. İki sene ~vvel İspan
yada başlıyan kanlı mücadeleyi bir müd
det sonra Çin - Japon harbi takib etti. 
Bu harbin en çetin bir safhasında Rus
larla Japonların kapışmalarına ramak 
bırakacak bazı hAdiseler oldu. Ortalılın 
sükOn bulmak üzere olduğu .malarda bir 
nevi yarım seferberlik sayılabilecek AI-

.. ~B<ı§tarafı. 1 i~ ıayf~) man askeri manevraları başladı. Bundan 
Mutea~ben sıra ile Türk komitesi reisi kuşkulanan Fransızlar bir kısım ihti at. 

Prof Akil Muhtar Özden ve Yunan dele- lanru silAh altın dılar ~ 
gasyonu reisi profesör doktor Bensis, Ru- Fransız hududu ~ çağw • . • 
men delegasyonu reisi profesör doktor Maı"ino müstahkemyun~i=pal ,~deln 
Gh h . . mev e.aace e . eorg ıu, Yugoslavya delegasyonu reı- kadrolarını tamamladı! En 
sı doktor Zika Markoviç birer nutuk söy- rütbeli zabitlere dah" :::,:,, lmak~ r k B ı §auuı o uzere 
ıyere a1kan hekimleri arasında bu - muvakkat zaman içın' kıta t izin 

1 al h · t• • t b .. . a m mua-
uşm arın e emmıye mı e aruz ettir - melelerine nihayet v dil 
mişlerdir. İçtima reisinin teklüile Tür _ er er. 
kiye cumhuriyeti Reisi Atatürke bir ta- Derken Amerikan Cumhurreisi Ame-
zim ve şükran telgrafı çekilmesine sü _ rikan demokrasisinin Fransa ve' İngil:. 
rekli alkışlarla karar verilmiştir. Mütea- tereye müteveccih olan sempatisini mev
kiben sıra ile Balkan hükümdarlarına da zuu bahsederek gerilen sinirlere bir par
birer tazim telgrafı çekilmesi alkışlarla ça yumU§aklık verdi. Bu ara, İspanya. 
takarrür etmiş ve Balkan devletleri h:i _ nın vaziyeti tekrar ciddileşti. Çünkü 1n
kı1met reislerine de birer teşekkür tel _ giltere ile İtalya arasında yapılan son an
grafı çekilmesi kabul edilmiştir. !aşmanın tatbik mevkiine korunası ihti

Celseye saat yarımda nihayet veril _ maileri~ pek uzak olduğu görüldü. 
miştir. Derken Italyan başvekilinin bir bombar-T edhişciler Yafa belediye 

dairesini soydular 
Öğleden sonra saat 3,:i ta ilmi celselere dıman tayyaresine binerek Pantellarya 

başlanmış ve malarya ile mücadele mev- adasına gitmesi hadisesi göze çarptı. Za
Paris 7 (Hususi) - İhtiyat efradı - zuuna dair her komite namına .hazırlanan hiri şekille ehemmiyetten ari olan bu 

nın silah altına alınması jştnc df!vam raporlar okunmuştur. vak'anın üzerine dik4cati celbetmesinin 
Muvakkat milli Arab hükumetinin emirleri büyük 

bir sür'atle memleket içine yayılmaktadır 
edilmektedir. Seferber edilen sınıflar Kongrenin açılış celsesinde, Sıhhat ve sebebi şudur ki, Pantellarya adası. İngi-
934, 35 ve 36 sınıflardır. İçtimai Muavenet Vekale~ müsteşarı dok- liz gemilerinin Hinde, Çine, Filistin, Mı-

Bunlar, Majino istihkamlarına ve tor Asım Arar bir nutuk söyliyerek mu- ~' Arabistan ve daha ötelere deniz yo-
Londra 7 (Hususi) - Filistinde Arab pıştırılıyor. Son emir, saat 20\ de her ta- rahhasları selAnılam.ış ve ezcümle demiş- lile akışlarını önliyen tabiatin granitten hudud boyundaki diğer garnizonlara 

.çetelerinin cür'eti gitgide artmaktadır. rafın kapatılması hakkındadır. tir ki: • diktiği takriben yüz kilometre murabbıı-gönderilmektedir. 
Dün gece Kudüs yolunda patlıyan bir Dün gece Arab mahallelerinde dola - cBüyük Şefimiz Atatürkün kurtarıcı ında bir adacıktır ki elyevm İtalyanın 
yeraltı mayni, bir kamyonu harab et • şan Röyterin muhabiri dükkanlardan yüz Diğer taraftan, bir müddettenberi dehası sayesinde kurulmuş olan cumhu- elindedir. Afrika sahillerinin en yakın 
miştir. Kamyonda bulunan İngiliz as- de doksanının kapalı olduğunu görmüş- gre; ~apmı~ olan Marsily:ı dok a - riyet hükt'.l:meti her sahada büyük terak- noktasına (60), Sicilyaya (100) kilomet-

kerlerinden üçü ölmüş, üçü ele yaralan - tür. ~~:.sı de sı.1§.dh altına alınmıştır. Bu ki ve inkişaflar yaratan mesaisi arasında re mesafede bulunan bu adanın, şeraiti 
mıştır. Arab tedhişçileri, idam hükümlerini a- e ır sayesın e grev sona ermiş ola- hh t · · at caktır. sı. a . ve ıçtırn yardım işlerine çok mü- hazıra dahilinde havacıhk için büyük 

Bundan başka çeteler, Yafa belediye lAkadarlara bildirdikten sonra infaz etli- h.ım .. bır mevki vermiş ve bu suretle as- bir kıymeti olamaz, fakat Şarki Akdeni-
dairesine de hücum etmiş ve kasa mev- yorlar. Bu suretle cumartesidenberi yir- ... • • __J rı huwkıimetçilik sisteminde bu işlerin haiz ze geçecek kuvvetleri göğüslemek nok· 
cudunu alarak kaçmışlardır. mi Arab idam edilmiştir. Franko çakılıyor mu ? old~gu h~yatt kı~et.ve ehemmiyeti te. tasından birinci sınıf bir deniz üssü oı-

Bütün müslü.manların fes yerine agel 1 baruz ettır~e~ ııteıruştJr. duğu muhakkaktır. Bu adanın baştanba .. 
Diğer taraftan muvakkat milli Arab giymeleri hakkındaki emir de umumi _ Londra 7 (Hususi) _ Franko~ula- d Membleketımızde ha.Ik sıhhati sahasın- şa bir hava denizcilik merkezi yapılmak-

hükUmeti adını taşıyan teşekkülün e - yetle tatbik olunm~ktadır. Hatıl Asiler rın bir tebliğine göre, nasyonalist kuv- a on eş senedenberı tahakkuk ettiril _ v 

mirleri şayanı hayret bir sür'atle bütün borçlar .hakk~nda bır de monatoryom i- vet!er Ebre nehri mmtakasındaki bil· mesine çalışılmakta olan bü .. k h ta oldugu iU sırada M. Mussolininin o-
memleketl·n 1·çine yaıvılmaktadu-. HattA liıı etmışlerdır Bu yüzden para s k t yırlı işler, bu meyanda ıneyyudanave ka - raya. gi.tmeaın··· den doğan hususi mana,,, 

.; • .. • 1 ın ~.,1 tün tepeleri işgale muvaffak olmuşlar- çı an t .;• 
bu emirler camilerin kapılarına da ya- baş gostermJştir. d yüzlerce tıbbi, içtimat hastalıklarla .. vazıye ın mubhem mahiyeti ile karşılaş-
============================== ~~7~)-cfü~l~-~~m~~~w~ru~~~~m-b~~~as~~ 

inkıta mi ?. mis> in siyasi muhabirine göre, Gene- n.un en canlı delilleridir. Bilhassa beşin- 8 
sudan bir feY olduğu anlaşılır. Bu sd

ral Franko'nun yakında iktidardan çe- cı Balkan tıp haftası programında ehem- ~~a defaatla kaydettiğim gibi bJr 

' '(Baştarafı 1 inci sayfada) 
silleri, bu ve buna mümasil diğer bazı 
hadiseler hakkında tahkikat yapılarak!, 
suçlu polislerin cezalandırılmasını iste -
mişlerdir. 

Akisler 
Müzakerelerin bu surette iııkıtaa uğ • 

raması her tarafta derin akisler uyan -
dırmışiır. Südetlerin bu hareketi, vakit 
kazanmak ve Hitlerin Çekoslovakya hak 
kında yapacağı beyanatı beklemek üze
re, ihdas edilmiş bir bahane sayılmakta
dır. 

Prag 7 (Hususi) - Geçen pazartesi gü
nü cD. I. A. K. 0.> rumuzlarını taşıyan 
bir Alman tayyaresinin Çekoslovakya 
hudud mmtakasmd.a uçtuğu tesbit edil
miştir. 

Bugün de beş Alınan tayyaresi Bohem
ya şimalinde bir müddet uçmuş ve tek
rar kendi topraklarına dönmüşlerdir. 

Havaaın haberi 

Londra 7 (Husust) - Son dakikada 
Havas ajansının Pragdan aldığı bir ha
bere göre, Çek hükfunetile Südetler ara
sındaki müzakerelere tekrar başlanmış
tır. 

Nürnberg 7 (A.A.) - HavM ajansı mu 
habirinden: 

Henlayn, Von Ribbentrop ile uzun u
zadıya görüşmüştür. Fakat evvelce Hit • 
leri görüp görmemiş olduğu malum de -
ğildir. 

Çeko.ıılovakyamn teklifleri 
Prag 7 (A.A.) - Çekoslovakya hükü

metinin Südetlere yeni teklifleri aşağıda
ki dokuz esasa dayanmaktadır: 

1 - Devlet hizmetlerinde, ekalHyetleri 
alfiltadar eden devlet bildcesi fasıllarında 
devlete karşı müteahhitlik işlerinde v~ 
devlet ekonomisinde milliyetler umumi 
nüfustaki sayıları nisbetinde temsil edi -
leceklerdir. 

miyetli bir yer tutan cmalarya müca • ngıliz - İtalyan anlaşması, tam ve mut.. 
kilerek yerine tavassut tarafdarı rnUte- delesh mevzuunda curtıhuriyet hfiktl _ lak. o~a_Jc yapılamaz. Ahvalin tabiatı, 
dil bir siyaset adamının geleceğine dair metinin on be• eened beri _ft-1 • bu iki milleti behemehal bir °''" bi bl 
dolaşan şayialar pek de esassız değil - ti b 7 di en ıw:ıuettiği gay- rile karşılafma mahk:Qm e~ r -
d . re er ve u va de elde edilen muvaffa· ya etmiJtir. On-

ır. kiyetleri burada memnuniyetle arzetınek d~n sonr~ını ancak o karfI]aşmanm sonu 
reler teşkil edilecek ve bu daireler, ala • isterim. gosterebilir. - Selim Rag1p Emeç 
kadar milliyetlere mensub memurlar ta- Malarya meselesinin, bu Afetten az ve-
rafından idare olunacaktır. ya çok zarar gören memleketlerimfz i . Rusya • Romanya 

8 - Vatandaşların milliyet hakları hu- ne kadar ehemmiyetU ve dikenli : .. 
susi kanunların himayesi altına alınacak problem olduğunu burada uzun uzadı Bukreş, 1 (A.A.) - Romanya ile 
ve bu kanunların tatbiki muhtelif milli- izaha lüzum görmüyorum. ya Sovyetler arasında bir anlaşma aktedil
yetlere mensub mümessiller tarafından Bu itibarla, diğer bütün mevzul d eliğine dair yabancı memlelretlerde çı
kontrol edifecek~ir: ~er ~a.ngi bir milli: o.ld.uğu gibi, bu hususta burada serde~e: kan haberle?n kat'iyen asılsız olduğu
yete nisbeti tesbıt ıçm mılliyet defterlerı fıkırlerden büyük ve aıneli faydalar el- nu Rador aJansı bildirmektedir. 
tanzim olunacaktır. de edeceğimize ve vasıl olunacak n t• y 

9 _ Kanun çıkmasına ihtiyaç göster • celerin mesaimizde kıymetli bi ~~ - olacagına kuvvetle kani bulunmakta -
miyen noktalar derhal tatbik edilecektir. • ............................................... r re er yun.> ··························- -İcab eden kanunlar Südetlerle müştere- S ................................................. . 
ken hükiımet tarafından tanzim oluna • eyahat notlan : 7 2 - Devlet memurları prensip itibarile 

vazifelerini kendi milliyetlerine aid top _ caktJr. 
raklarda ifa edeceklerdir. Hükfımet, dev • P.rag 7 (A.A.) - Südet fırkası bir 
let kadrosundaki nisbetsizlikler yüzünden tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde hüku • 
geçen senelerde milliyetlerin uğramış ol- metin serdetmiş olduğu tekliflerin müza
dukları zararları telafi edecekt\r. kerat için esas ittihaz edilebilecek ma -

Mide meselesi 

3 - Hilldimet, umumt emniyet işlerinin hiyette olduğunu kabul etmekte olduğu, 
mahalli idarelerle devlet idareleri arasın- ancak bugün Moravs-Ka-Ostravada vu
da taksimi hakkındaki eski prensipleri kua gelmiş olan hadiselerin hükUınetin 
tekrar mer'iyete koyacaktır. artık semeredar olacak müzakerat:ı ta -

4 - Hük!lmet, dil meselesini hukuk kib edebjlmek için k&fi derecede vazi -
müsavatına istinad eden bir nizamname yete haklın olmadığını isbata matuf ol-

Maahaza Röyter ve Ekssenj ajansları, ile halledecektir. duğunu göstermekte bulunduğu cihetle 
bu haberi teyid eden hiç bir malCı.mat ala- 5 _ HükUınet, buhrandan müteessir bu müzakeratı inkitaa uğratmak zaru _ 

Fr~nsızlar boğazlarına düşkündürler. Vapurun yemek listeleri 0 kadar 
zengın ki besle;11111et ihtiyacında olanlar bir hafta sürecek böyle bir ae • 
hatte birkaç kilo alabilirler. Yalnız bir fark var. Bizim domatesli pilav:.. 
patlıcan, biber dolmalarına, hele bu mevsimde çok arzulanan püf börekleri
ne alışan mJdeıt: ~anga dediğimiz yemeklerle bofluklarmı dolduramaz
lar .. Şarapta ç_ürütülmuş etler, garnitürlü tavuklar, sil.slü balıklar bir 11rada 
geliyor. Hepın bJrbirinden kuvvetli ama gelgelelim bir tabak pilAvın, iki pat-
1~~an dolmasının yerini tutmuyor. ıGünde dört övün yemek, bol meyva bol ::k bol y~ek her §ey bol Yalnız kaz yumurtası kadar minimini bir

1 

ek-
. Ne borek var, ne tatlı. Buna rağmen çok yiyoruz. Şişınanlıyacağız di

~e her sab~ ~apuru baştanbaşa sekiz on kere koşa.r adını dolaşanlar var. Biz rnamışlardır. d v be p .olan Alman mmtakalarının Pkonomi faa retinde bulun ugu yan edilmektedir. 
rag 7 (A.A.) - Meb'uslardan Kund liyetine yedi yüz milyon kr~nluk bir is~ ina'iliı harici7e nezaretinin teb1ifi 

ile Roş, Bay Hodzanm daveti üzerine tikraz ile yardımda bul kt Londra 7 CA.A.) - Hariciye nezareti tebliğ 
saat 18,30 da mumaileyhin nezdine gı·t- . . . unaca ır. ediyor: Bu sabah Taymjs gazetesi tarafından 

6 - Mıllıyetlerın hukuk müsavatı bu neşredilen ve Çek08lovak hükfunetln1n hali 
mişlerdir. Bu görüşme, siyasi mehafiJi milliyetlerin kendi kendilerini idare et _ hazırda yapmıt oldu~ tek11fler yerJne kencU 
h ayrete düşürmüştür. Çünkü Südetler meleri prensipi dahilinde tahakkuk etti- ara~t.sinde sak.in ecnebilerden bir kısmının 
fırkasının tebliğine nazaran müzakera _ rilecektir. bulundukları yerl~rin terkine dair olan tekll-
tın inkıtaa uğratılmasına karar ven·lm.;., 7 M k ~ !in hiçbir suret.le Ingiltere1fiükıimetinin not-

~ - er ezı devlet idarelerine aid mil-idi. tal nazarını temsil etmemekte olduğu beyan 
liyetler meselesini tasfiye için husu.t dai- tdllmektedir. 

~:mayı kafı gıda almak şeklinde değil, karnımızın şişip artık bir kaşık 
pılav daha alamıyacak hale gelmesile anladığımız için frenk yemeklerini na 
kadar ye~~ muradımıza ermemize imkan yoktur. Et suyu, et, balık, tavuk, 
meyv~ _gıbı besleyici şeyleri ne kcıdar yesek midemizin bir tarab boş am
b~r gıb: salıntılı kalıyor. Oraya bir tabak pilav, birkaç dolına yerleştirmeli 
ki kendıne gelsin, bunun neticesi nereye vardığını tabıt hepınıı· ·z bili" 
G""b w• h yoruz 

o egımiz elvacı kabağı gibi büyüdükçe vücudümüz Arabistan fı t ğı n·b: 
yamrı yumru oluyor. Vücudümüze bir ağırlık, battallık .. k.. s 

1 01 ı 
· · ço uyor ve artık 
ıpın ucunn da kaçmyoruz. B ·· h . 

ur an Ca1ııd 



Denizbankm Alma·nyada yapt1rdığ1 
Etrüsk vapuru dün limanımıza geldi 

3500 tonluk ve 2000 beygir kuvvetinde makinelerle 
mücehhez olan bu vapur 136,269 ıterline maloldu 

Etrüık vap uru limanımızda 

Denizbank dcnizyollarının Almanyada 
yaptırdığı Etrüsk vapurunun, dün sabah 
limanımıza geldiğini yazmııtık. 

Etrüsk, 9,30 da limana girerken li • 
mandaki bütün vapurlar tarafından dü
dük çalınmak suretile selimlanmıştır. 

natlı elektrikli tablo, tam techizatlı can 
kurtaran sandalları mevcuddur. Geminin 
güverte yolcusu istiab haddi 304 kişidir. 
Etrüsk 136,269 İngiliz lirasına malol -
muştur. Vapurda 3 ambar ve altı vinç bu
lunmaktadır. 

Vapur, Denizbank ve deniz ticareti mü· Mersin hattına tahsis olunan Etrüskün 
dürlüğü erkanı tarafından liman dışın -
da motörlerle karşılanmış ve Tophane a
çıklarında demir !emiştir. 

Etrüsk Denizyolları işletmesi için si
pariş edilen orta hacimdeki vapurlardan 
birincisidir. Vapur 3500 gayri safi ton -
luktur. Makineleri 2000 beygir kuvve -
tinde ve azami sür'ati 13,5 mildir. Gemi
de 37 yataklı, 20 birinci ve 44 yataklı 16 
ikinci mevki kamara ile birinci ve ikin
ci mevkilerde birer sigara, müzik ve ye
mek salonları mevcuddur. Kamaralarda 
akar sıcak ve soğuk su tertibatile, bütün 
kamara ve salonlarda havayı ısıtmak ve 
serinletmek için termetenk tesisatı var
dır. Bunlardan başka her an geminin bu
lunduğu mevkideki suyun derinliğini 

gümrük muayenesi bir kaç güne kadar 
ikmal edilecek ve icab eden temizlik ya
pıldıktan ıonra vapur, bu ay sonlarına 
doğru seferlere başlıyacaktır. 

Şehir işleri: 

Belediye bütçesi tasdik edildi 
İstanbul belediyesinin 1938 senesi büd

cesi tasdik ~dilerek gönderilmiştir. Yeni 
sene büdcesinde masraf fasıllarında bir 
mikdar tenzilat yapılmıştır. Yeni sene 
büdcesi ile yapılmak istenen işlere der -
hal başlanacaktır. 

Muaikiseverler çağnlıyor 
gösteren elektrikli otomatik iskandil a - Eminönü llalke'riııden: Muhtelif sazlar L 
letlerile, son sistem yangın söndürme ter- çin yeni elemanlar alınacaktır. Orke8tramız-

tib 
. . . _ _ da çalıllJlak ı.steyen musiki aeverlerln Ca

atı ve yangın mevkiinı gostermek u - ıaıotlundak.t Baıtevı büroauna müracaatıa
zere kaptan mevkiinde otomatik tezyi - n. 

Berberler üç 
sımfa aynldı 

Her sınıf için bir ücret 
tarifesi tesbit edildi 

Berberler üç sınıfa ayrılmış ve her sı
nıfta ayrı bir traş ücreti tesbit edilmiştir. 
Üçüncü sınıf berberlerde erkekler ıçin 
traş 15, saç 25, sakal kesme 25, şampuvan 
20, friksiyon 20, elektrikle masaj 25, tu -
valet 10, kadınlar için saç 20, ondülas -
yon 40, ondüle 75, permanand 400, artis
tik 50, gelin tuvaleti 200, kaş düzeltme 
15, friksiyon 30, şampuvan 40, boya 200· 
1500 kuruştur. 

İkinci sınıflarda erkekler için traş 15, 
saç 30, sakal kesme 30, şampuvan 25, 
friksiyon 25, saç kesme 20, elektrikle ma
saj 35, komple masaj 75, boya 200-600, 
yalnız tuvalet 20, Perük 1500, kadınlar 

için saç kesme 30, ondülasyon 50, daimi 
ondüle 500, gelin tuvaleti 400, komple 
masaj 50, makyaj 75, kirpik takma 300, 
Perük 2500-6000 kuruştur. 

Birinci sınıflarda erkekler i~in traş 20, 
saç 50, sakal kesme 40, şampuvan 50, 
friksiyon 50, komple masaj 100, saç bo
yası 200-600, Perük 1500·4000, kadınlar 

için saç kesme 50 maşa ile ondüle 100, 
' daimi ondülasyon 800, artistik baş on -

dülesi 125, gelin tuvaleti 500, kirpik tak
mak 300, şampuvan 100, saç boyası 200-
1500, Perük 2500-6000 kuruştu:-. Dükkan 
haricindeki servisler iki mislidir. 

Yeni tarif enin tatbik tarihi belediye 
tarafından tesbit edilecektir. 

Feci bir kaza 
Genç bir işçinin iki bacağı 

birden kırıld1 
Dün Anadoluhisarında feci bir kaza 

olmuş, genç bir fabrika işçisinin iki ba -
cağı birden kırılmıştır. 

lngiltere ve Amerika ile eşya mübadelesinde mühim 
farklar görüldüğü gibi Almanlar da gelecek mahsul 

mevsimi için siparişlerde bulunu)~orlar 
Son yıllarda harict ticaretimizde bir 

çok yenilikler vukua gelmektedir. Mem -
leketimiz bilhassa geçen senedenberi bir 
çok memleketlerle iktısadi münasebetle
rini genişletmektedir. Başta İngiltere ve 
Amerika gelmek üzere, ticari münasebet
te bulunduğumuz memleketlerle olan eş
ya mübadelesi istatistiklerinde, bilhassa 
bu yılın ilk üç ayında diğer yıllara na -
zaran mühim farklar görülmüştür. Tür
kiyenin Almanya ile eşya mübadelesi 
münasebetleri de tekrar memnuniyet ve
rici bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 

1937 yılının ilk üç ayında Türkiyenin ih
racat mikdarı 44,5 milyon Türk lirası de· 
ğerindc idi. Bu yekfuı bu senenin ayni ay
larında 42 milyon liraya düşmüştür. Bu
nun başlıca sebebi, ihracat maddelerimiz
den çoğunun istatistik aylarından evvel 
gönderilmiş olması ve bu yüzden 1938 yı
lı istatistiklerine idhal edilememiş, yani 
bunların 1937 yılının son ü çaylık ista -
tistiklerine girmiş bulunmasıdır. 

Almanyaya olan ihracatımız, içinde bu
lunduğumuz yılın ilk üç ayında eksilmiş
tir. Filhakika Almanya, 1937 yılının ilk 
üç ayında memleketimizden 22,3 milyon 
Türk liralık idhalata mukabil 1938 yılı

nın ayni aylarında ancak 14,4 milyon li
ralık mal satın almıştır. Almanya ile im
zalanan son serbest ticaret anlaşmasın -
dan sonra bu memlekete ihracatımız art
mağa başlamıştır. Gelecek mahsul mev
simi için Almanya daha şimdiden Tür -
kiyeye siparişlerde bulunmıya başlamıı -
tır. Almanya bu yıl memleketimizden hu
bubat, kürklük deriler, tiftik ve krom 
madeni alacaktır. 

Son günlerde İsviçre ve Almanyaya iyi 
satışlar yapılmıştır. 

Uyuşturucu maddeler infüsarı idaresi, 
Cenevrede çizilen beynelmilel mevzuat 
çerçevesi dahilinde işleri tedvir etmek 
için, azami gayretle çalışmaktadır. Ha -
riçtcki alıcılar afyonlarımızın cinsinden, 
ambalajından ve gösterilen kolaylıklar • 
dan çok memnun kalmaktadırlar. 
Uyuşturucu maddeler inhisarı, dahil • 

deki mübayaat sırasında da daima emek 
sahibi köylü ve müstahsili memnun et • 
mek gayesini takib etmekte ve her türlü 
kolaylığı gôstermektedir. 

Bu hususta Ziraat Bankasının şube ve 
sandiklarından da meırmuniyet verici bil' 
şekilde istifade edilmektedir. 

Fmdıklarımız için Alman perimi 
dairesinin tesbit ettiği fiat 

Yeni Türkiye - Almanya ticaret anlaş• 
masının 15 ağustostan itibaren mer'iye
te girmesinden sonra Alman permi dai • 
resinin mallarımıza tesbit ettiği fiatla 
peyderpey gelmektedir. Alman kontrol 
dairesi Türkiye menşeli fındıklardan eskJ 
mahsulün 100 kilosuna 75 ve yeni mah
sul ifin de 80 lira üzerinden idhal mü -
saadesi vereceğini piyasaya bildirmiştir. 
Halbuki eski mahsul fındıklar 81 ve ye· 
ni mahsul de 86 liradan diğer memleket· 
lere satılmakta olduğundan, kontrol dai· 
resinin tesbrt ettiği fiatlarla şimdilik Al· 
manyaya fındık satışlarına imkan görü
lememektedir. 

··aajög"iü···iiaii<·a·vıit:ö· .. ·e-uiail·casr-
Beyoğlu Halkevlnln Sosyal yardım şubesi 

10 eylül 938 cumartesi akşamı saat 18 ve 22 
Bir haftada 80 bin kilo de Taksimde izzet bahçesinde büyük bir eğ-

lence tertlb etmlftlr. 
şeftali geldi Bu eğlenceye san'atkA.r Bayan Ba!lye n 

y d ft li f t k l d arkadaşları, FilfilA. Samiye ve arkadaşları 
ur un şe a ye ışen mm a ~arın a hamiyeten iştirak edeceklerdir. Ayrıca Ma-

bu yıl mahsul, çok bol olmuştur. Istanbu- car orkestrası, balet, triyo, Zozo Dalmas, İs
Hisardaki halat fabrikasında çalışırken la bilhassa Bursadan hemen her gün mü- panyol dansözleri, Yunan orkestrası, akrobat 
dikkatsizlik neticesinde, sağ elini halat him mikdarda şeftali gelmektedır. Son on gibi enteresan numaralar vardır. 

Anadoluhisarında Kızılserçe sokağında 
8 numaralı evde oturan Ferid oğlu Zihni, 

sarmağa mahsus makaraya kaptırmıştır. gün içinde şehrimiz piyasasına gelen ve 
Bnlunduğu vaziyetin vahametini anlıyan satılan şeftalilerin mikdarı 80 bin kilo o Evlenme 
Zihfti, sol eli ile makineyi durdurmak is- larak tesbit edilmiştir. Bu yılki şeftaliler 60 ıncı ilk o~ul ö~retme~~rinden Bedia 

K U Dk f • Ü bb•b• ,.. t k•t d·ıd· temişse de muvaffak olamamış ve biraz kalite bak d b .... kl .. k 1 t Candanın kızı Istanbul kız oğretmen okulu arag mr acıası m se 1 1 şo or ev 1 e 1 1 sonra diğer elini de makineye kaptırmış· . . . 
1~. ~· .uyu u ve ezze b~ .ııene mezunlarından MuallA. Ulubay ile 

ıtıbanle çok ıyıdır. Fiatlar d!l geçen yıla Hwınn Tabiat matbaası sahlbi Asını Akdu-

1 
tır. . . . . nisbetle, daha ucuzdur. Bu yıl mahsulün manın oğlu tanınmış sporcularımızdan Şe

Can acısı ile feryad eden Zıhnının se- çok bereketli olduğunu gören alakadar kip Akdumanın nlkA.hları dün Eminönü ev
sine arkadaşları yetişmişler ve derhal ma- resmi makamlar gelecek sene bu . da- lenme dairesinde icra edllmiştfr. Tarafeyne 
ltineyi durdurmuşlar ise de zavallı işçinin h f 1 h : t k h . ışeh saadetler dileriz. 

. a az a e emmıye verere arıce e em ---------------
kollarının zedelenmiş ~e fa~at her iki ba- miyem mikdarda şettali ihracı için ted - Kay 1 p aran 1 yor 
cağının da oyluk kemıklerınden kırılmış birler alacaklardır. 
olduğunu görmüşlerdir. Baygın bir hal- Ollum 16 yaşında Sabri Dellrmenci bun-
de olan yaralının ilk müdavatı fabrika Vagonlarm tahmil ve tahliye dan bir hafta kadar evvel Bursa lisesindeki 

dd 1 . imtihanını vermek 
doktoru tarafından yapıldıktan sonra ça- mu et eri 8Zaltlldl üzere M. Kemalpa_ • 
ğırılan cankurtaran otomobili ile Nü - İktısad Vekaletinin Nafia Vekfiletile tadan Bursaya git-
mune hastanesine kaldırılmı~tır. yaptığı temaslar sonunda, ihracat mev • mlf, orada tasdlk-

simi içinde devlet demiryollannda alın - namesini alarak İs· 
masını temin ettiği tedbirlerin tatbikına tanbula firar etmiş, Denizyolları ve Akay 

birleştiriliyor 
Denizbank idaresinin, teşk!latında bazı 

değişiklikler icrasına ve işletme servis
lerinin birleştirilmesine karar verilCiiğini 
dün yazmıştık. 

Banka idaresi, yaptığı tedkik ve tecrü
beler sonunda Denizyolları ve Akay işlet
melerinin birleştirilmesinin daha fay -
dalı olacağı kanaatine varmış ve bu hu
susta hazırlıklara başlamıştır. 
Denizbankın bu maksadla hazırladığı 

projenin tatbikine de pek yakında geçile
cektir. Ayrıca Akayın mevcud vapurla -
rma da Denizyollarının forsu işlenmek 
üzere faaliyete geçilmiştir. 

Akay ve Denizyollarının tevhidile te -
ıekkül edecek id.arenin başına kimin ge -
tirileceği, henüz belli değildir. ·-··-··-· ... ······························ .. ··--·····--

TEŞEKKÜR 

ve İstanbuldan allebaşlanmıştır. Bu tedbirler cümlesinden sine gönderdiği bir 
olarak vagonların eskiden 24 saatten iba- mektubda uzak bir 
ret olan tahmil ve tahliye müddetleri yere gideceğini, bl
Haydarpaşa, Derince, Mersin, İzmir, naenaleyh kendls1-
Sarnsun gibi birinci sınıf ihraç istasyon - nln aranılmamasını 

larında 8 saate, diğer yerlerde de, altı saa- yazmıştır. 
te indirilmiştir. Ollum 338 tc 

lüdlüdür. Nüfusu 
Demiryollar idaresi, tayin edilen bu 
· dd 1 f d Kemalpa~a kazası-mti et er zar ın a tahmil ve tahliye iş- nın Şeyli Müftü ma-

lerini yapmıyanlardan yüksek munzam b:ılleslne kayıdlıdır. Bizden IA.civerd ceket, 
ücret alacaktır. açık gri renk pantalonla ayrılmıştır. Ortaı 

Afyonlarımız d ş · ısılarda boylu, tumraı saçıı, e1~ gözlüdür. 
1 PIJ Kendisini bilenler veya gör~nler İstanbul· 

beQ8DİIİyOr da Sirkecide Büyük Eskişehir otelinde na• 
Memleketimizde afyon istihsalatı ve sa- mıma bildirdikleri takdirde yilz lira hediye 

lle mük!fatlandıracağım. 
tışı normal şekilde inkişaf etmektedır. M. Keıaalpap.lı Aıb.med Detlrmencl 

Belediye intihab defterleri bugun asıldı 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

Ziyaı ebedisile müteellim olduğumuz 
çok sevgt).i validemizin gerek cenaze 
merasimine iştirak, gerekse telgrafla 

.Faciadan sonra arabalann hali bi t t 1 t I·"t""fkA ı v d b veya zza az ye u u cır ıgın a u-
. Evvelki gün Karagilmrükte otomob~e ı . S~~lu ıoför ise, 30 kilometre sür'atle lunan zevatı kirama ayrı ayn teşekkü· 

b!r ~abaya ç~rparak, arab~cı Eml~in .. 0 - gıttığini, arabanın birdenbire önüne çık- re derin acımız mani olduğundan ken-

1 i!1'teşrin 938 de başlıyacak olan İstanbul Umumi Meclisi azalığı intihabı 
için 1580 sayılı belediye kanununun 34 cü maddesine tevfikan aza intihabına 
rey vermeğe hakkı olan ve nza intihab olunmağa salfilıiyeti bulunanların soy 

adları esası üzerine alfabe sırasına göre tanzim edilmiş olan defterleri bugün 
bütün kazalarınıızda kaymakamlık v~ 1pahiye lbinalarile münasib :mahallere 
asılmıştır. · 

lumUne sebebıyet veren ıofor Kamıl dun masile facianın vuiu buld v iddi dilerine ebed! şükran borcumuzun ve 
dli "lmi..+f ' ugunu a 8 yeye ven !i'· r. tın kt d" minnettarlığımızın arzını vecibe b"li-
Hadise mahallinde yapılan keşif, ka • e e e ır. . 

1 

nz. 
zaya fazla sür'atin sebeb old~u iÖS • Şoför Kamil 4 üncü sorgu hakiminin 
termiştir. kararile, tevkif edilmiştir. 

Oğlu 

Bilrhan Apn 
Kızı 

Bedia 
Damadı 

Cemil 

"" Defterler 8 - Eylfil - 938 den itibaren 14 - Eylıll - 938 saat on sekiae kadar ta-
til günleri hariç olmak üzere altı gün müddetle asılı kalacaktır. Bu defterler
de yazılı olup olmıyanların 14 Eylftl 938 Çarşamba günü saat on sekize kadar 

kaymakamlıklarda müteşekkil intihab encümenlerine itiraz hakları vardır, en
riim.enler bu tarihten sonra itiraz kabul edemiyeceklerdir. 

Keyfiyet ilin olunur. (B.) (6228) . . 



Manisa Halkevi çok 
igi çalışıgor 

Her şube Yiliyet dahilinde büyük bir faaliyet gös
teriyor. Muhtaç talebelere, fakir hastalara bakılıyor •. 

Manisa tarihi de hazırlanmaktadır. 

Manisa Halkevi salonlarından biri 

Manisa, (Hususi) _ Şehrimiz Halkevi 1il Erin çalışmaları ile mükemmel surette 
\ iki senedenberi büyük bir faaliyet mandolin öğren -
!ermektedir. Evin başkanı Azmi Öna- mişlerdir. 
çalışmaların daima başında bulun- Kurs faaliyet -

ktadır. Bir yıl içinde yapılan işler ol- leri, şan dersleri, 
kça ehemmiyetlidir. salon orkestrası, 

Evin dil, tarih, edebiyat şubesinde öz kolların müşte • 
·kçe kelimeler ve kaynakları üzerinde rek çalışmaları, 
temli etüdler yapılmış, mahalli şive resim işleri, tem -
•susiyetleri tebarüz ettirilerek Türk sil şubesi, spor şu-
1i tedkik cemiyetinin isteklerine uygun besi, dağ ve kayak 

..!rleme fişleri ve cümle tertibi anket- sporları, atlı spor, 
ri hazırlanmıştır. av spor faaliyeti, 
Vilayetimizde mevcud tarihi eserler futbol ve atletizm, 

zerinde metodlu çalışmalara devam e- güreş sporları, 
ılmiş ve çok iyi neticeler alınmıştır. müşterek çalış -

1apaz diye anılan ve şehre yarım saat malar, sosyal yar - llani&cı Halkevi ,.eisi 
nesafede bulunan kabartma heykel mey- 'dım şubesi, gelir Azmi ônakın 
:lana çıkartılmıştır. On bir metre irtifa- bulma işleri, yar-
ında, 6 metre genişliğinde, kabartma ola- dım işleri, evimizin faalljetini bir kat da-

ha arttırmaktadtr. rak işlenen bu heykelin Etilere aid Be-
reket ilahesi olduğu neticesine varılmış- Bir yıl içinde 500 fakir ilkmekteb ta-
tır. !ebesine elbise, önlük, iç çamaşırı, a-

Bayburdda bir köylü 
namaz kılarken 

öldürüldü 
Cinayet eski bir kız k a
çır ma:un husule getirdiği 

İntikam yüzünden işlendi 

Bayburt (Hususi) - Bayburd:ı beş saat 
mesafedeki (Kondulot) köyünde 55 yaş
larında Yunus isminde bir adam tabanca 
ile öldürülmüştür. Cinayet şu şekilde ce
reyan etmiştir 

Kondulot köyünde 50 yaşlarında Vo
vut Hasan ile 55 y~larındaki maktul Yu
nus arasında bundan bir sene evvel bir 
kız kaçırma yüzünden bir kavga çıkmış; 
ve o zaman bu mesele köylünün müda -
halesi neticesinde bastırılmıştır. Böyle 

olmakla beraber Sürmeneli Vovut Ha
san bir türlü kinini yenememiş ve Yunus 
için intikam beslemeğe başlamıştır. Yu
nusu öldürmeği tasarlıyan Hasan bir 
sen~ Yunusun peşinde dolaşmış, tehdit 
etmış, hatta bir aralık Yunus: 

- Hasan beni vuracak! diye mahke -
meye müracaat etmiştir. Nihayet bir se
ne intikam hislcrile yanan Hasan Vo
vut 24 ağustos Çarşamba günü akşam 1 
saat sekiz buçuk raddelerinde karanlık • 

C Yurdda spor hareketleri ~ 

tan istifade ederek, Hasanın evinin da _ 1 - Üç sene evvel açılrn.ıo:ı olan · · 1 d' o k " sı!1ır en ı. yunu terketti. Bir kaç da-
~nın~ ?. ~ş ve damdaki pencereden evin Cizre spor klübü faaliyetini gittikce kıka sonra bi~ başka hakem maçı ida-
ıçerısını goaetlemeğe başlamıştır. Bu sı- arttırmakta ve gençlerin spor ihtiyac - re .. ye .. başladı. !kinci devreyi de bir ü _ 
rada ~zan okunduğu için hiç bir şeyden larını karşılamaktadır. Ayrıca Halkevi h k 
haberı olmıyan Hasan namaz kılmagw a spor kolu da muhtelif spor oyunlarına çuncu a em kabul etti. Maç karanlık
k Ik ta oynanıyordu. Her iki taraf da birer 

a mış.; tam rükua eğildiği mrada sır - başlamak için hazırlıklarını bitirmiş ve 
tından ılk kurşunu yemiş, ve doğrulur - bir futbol takımı teşkil eylemiştir. Re- gol attılar. Bu arada İstanbulspor kale 
ken de ikinci kurşunu boynundan yi ~ sim evin futbol takımını göstermekte- cisi bir penaltı kurtardı. Muhacimleı 
yerek cansız yere serilmiştir. Vak'a der- dir.. de iki gol daha çıkardılar. İstanbulspor 
hal ~ayburda bildirilmiş; köyde y:ıpılan 2 - 3 - Zafer bayramı dolayısile İs- maçı 4-2 kazandı. 
tahkık~t v.e sıkı bir araştırma :ıeticesinde tanbulsporlular Uşağa bir seyahat yap- İkinci maç ayni oyunculardan mü -
bu .fecı cınayeti soğukkanlılıkla işliyen mışlardır. Birinci gün Ergenekon takı- ~ekkeb ol~n Turan - İdmanyurdu 
canı saklandığı yerden çıkarılarak ya • mı ile karşılaşılacaktı. Fakat fazla yağ- ıle yapıldJ. Istanb~lsporlular biraz yor
kalanmış, Bayburda getirilmiştir. mur buna mani oldu. Pazar günü Uşa- gun oynuyorlar. Istanbulspor kalecisi 

Bir köy korucusu bir köylUyU 
yaraladı 

ğın güzel stadyomunda kalabalık bir bir gole mani olduğu halde hakem bu
seyirci kütlesi önünde Gençlerbirliği nu gol saydı. Birinci devre 3-0 Uşakın 
ile ilk oyun oynandı. 4 üncü dakikada lehine bitti. İkinci devrede hakemin 
Uşaklılar bir akın yaptılar. İstanbulspor tarafgirliği ve Uşakın sert oyunu İs -

~yabattan bildiriliyor: Boyabada müdafiinin koluna gayri kasdi top çarp tanbulsporu 4.-2 mağlfıb çıkardı. Re
ba?lı Karaağaç köyünde Kavalcı oğlu tı. Hakem penaltı verdi. Gol oldu. İs- sirnlerden 2 numaralısı İstanbulsporu 
Alı Kemal adında birini ayni köy koru- tan.?u~.sporlular bi:az. son~a beraberlik Gençlerbirliği ile, 3 numaralısı da Tu
cusu Hüseyin bıçakla sol böğründen golunu attılar. 41 ıncı dakıkada hakem ranspora çıktığı kadro ile gösteriyor. 

yaralamıştır. Carih kaçmış ise de ka- Kayseri Demirspor Samsun ldmanyurdu maçı 
sabada jandaı:;pıalar tarafından yaka -
lanmıştır. Yaralı berayi tedavi Sinob 
memlieket hastane~~ gönderilmiştir. 

Yurdda zafer bayramı 

Samsun ( Husu -
d ) - İdmanyurdu 
ile iki maç yapmak 
üzere şehrimize 

Kayseri Demirspor 

Diğer taraftan mevcud mehezlerden yakkabı, çorap temin edilmiş, ayrıca 450 
faydalanmak ve mahalli etüdler yapmak talebenin de kitab, kalem ve defter ih
suretile Manisa tarihinin yazılmas~ jşine tiyacı giderilmiştir. Bu meyanda 7 gen
girişilmiştir. Bu vazife üzerinde meş_gul cin de tahsilinin devamı ve i.iniversitede 
olanlar tarihten evvelki devrinde Mani- yüksek tahsilde bulunan 11 gencin mev-
sa, Etiler ve Litidler devrinde Manisa, zii ihtiyaçları temin -..ıclmi d lı Zafranbolu, (Hususi) - Burn-

t ~ ş, evam d k 
Yunan, Roma ve ranlılar devrinde Ma- yardım suretile de üç gencin yüksek tah- a ~afer bayramı ç~9 parla.k 

takımı gelmiştir. 
Maçların birincisi 

nisa, Selçukiler ve Saruhan oğulları dev- sil yapmaları imkanı elde oJunmuştur. merasımle kutlulanmıştır. uncu pı-
rinde Manisa, Osmanlılar devrinde Ma- . yade alayının muntazam resmi geçidi 
nisa kısımlarını aydınlatmağa çalışmak- . Ayrıca 12 aıleye maddi yardım, Halke- ve alay sahasında tertib ettiği şenlik-
tadırlar. vıne yazılı doktorlar tarafından 450 den . .. 

1 
. h 

ler ve pehlıvan gureş erı eyecan ve 
Edebiyat vadisinde de gereken çalış- falzla batstanın tedavisi yapılarak ilAçları alaka ile takib edilmiştir. 

malara .devam olunmaktadır. Bu düşün- a ınmış ır. 
ce ile haftada bir iki gece aile topla~tı- Bir yılda verilen elliye yakın konfe- Yozgadda 
la t t 'b d'l k d b'yat u··zerinde Yozgad, (Hususi) - 30 ağustos zafer 

rı er ı e ı ere e e ı ransa gelen yurddaşlarımızın adedi 20 
hasbıhaller yapılmaktadır. bayramı burada parlak bir şekilde tes'id 

bine yakındır. d 
Dil, tarih, edebiyat şubelerimizle kitab edilmiştir. Merasimde jan arma okulu 

saray ve neşriyat şubemizin iş ve çalış- Son zamanlarda vilayetimizde her hu- talebelerinin ve esnaf cemiyetlerinin ge-
ma beraberliği ile çıkarılmaktg olan Ge- susta görülen geniş terakkilerı arasında çişi çok alkışlanmıştır. Bugünün şerefine 
diz adlı dergi halkın bilgi ve kültür se- Halkevinin hoparlör teşkilatını da say- Halkevinde bir balo verilerek sabaha ka
\•iyesini yükseltmek gayesini gütmek- mak lazımdır. Biri istasyona, biri Karakö- dar neş'eli ve eğlenceli bir gece geçiril-
tcdir. ye, hükumet meydanlığına, hüklımet ka- miştir. 

San'at şubesinin de bir yıllık çalışma pısına, ve hal ağırına konan hoparlörlerle Amasyada 
müddeti içinde elde ettiği fayda kayda 
değer mahiyettedir. Bilhassa mandolin 
öğrenmek isti yenler pek f az.ladır. Şımdi
ye kadar küçüklerden yüz ve büyükler

halkımızın gündelik havadisleri ve mü
zik zevkleri temin ettirilmekte, verilen 
konferanslar muntazaman dinlettiril-

Amasya, (Hususi) - Zafer ve tayyare 
bayramı büyük bir tezahüratla kutlulan
mıştır. Gece fener alayları yapılmış, her 
taraf elektrikle tenvir edilmiştir. den 60 a yakın kız ve erkek muallim Ha- mektedir. 

' 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey, gazeteler
de bazı öyle garip havadis
ler okuyoruz ki ..• 

... Mesela senelerden beri 
kan ve ateş içinde cehen
neme dönen İspanyada ... 

Tahriri nüfus yapılı
yormuş.. . Tam zamanında 
bir iş değil mi? 

~. 

Hasan Bey - Tuhafına 

gitmesin birader, o kadar 
· çok insan harcandı ki ne 

kadar kaldıklarını hesab -
lamalarının tam umanı -
dır. 

26, ikincisi de 30 a
ğustosta yapıldı. 
Her iki oyun da h~ 
yecanlı oldu. Birin

ci oyunda ~emir spor şansızlığ:ı uf - amatör kafilesi halinde ilk zl tl · . 
ramış ve agır oynamıştır. İdman Dedeağaca yapmışlardı. yare enıu 
yurdu ise daha canlı bir oyun göster - Şimdi de Edirnesı>or. İskeçe ve G~ 
?iğinden kayserilileri 3 - O yenmiştir. 
!kinci oyunda Demirspor, İdmandan 
daha üstün _bi! oyun çıkarmış, 3-1 galib 
gelmiştir. Idman yurdunun mağlubi-
yeti, iyi oyunculardan bazılarının oy -
namaı:nası ~üzünden ileri gelmiştir. 
Resımde Idman yurdu ile Kayserili

ler görülmektedir. 

Muşluların Van seyahati 
Muş (Hususi) - Muş Altınordu klü

bü Vana bir seyahat tertip etmiştir. 
Gençler Tatvanda hararetle karşılan
mışlardır. Bilhassa Van valisi Altınova
lılnra bü) ük bir misafirseverlik gös -
termi~ir. 

Gebzede futbol ekzersizleri 

Kazamızda Esentepe spor klübil spor
cuları her akşam ekzersizlerine devam 
etmeh-tedirler. Bolu sporcularıpı bire 
karşı üç sayı ile yenen sporcular daha 
fazla çalı"ıyorlar. 

Edirnespor lskeçeye gidiyor 
Edirne (Hususi) - Komşu ve dost 

Yunanlılarla Trakya gençliği ve halkı 
rırasındaki temaslar sıklaşmıştır. Bun
dan dört ay evvel Atina üniversitesin -
den profesörlerile birlikte Edirneye 
gelen 11 O genci bir ay evvel Dedeağaç
tan 400 kişilik bir kafile takip etmiş 
ve vaki olan davet üzerine de Edirne 
sporcuları 20 Ağustosta 50 kişilik bir 

ınülcinede iki futbol maçı yapmak UZ!!

re resmen davet edilmiş bulunuyor. 
Bu seyahat gene 50 kişilik bir amatör 
kafilesile 9 eylCtlde başlanacak ve altı 
gün sürecektir. 

Haber aldığıma göre Dimetokalı Yu
nan dostlarımız da pek yakında 300 ki
şilik bir kafile ile Edirneyi ziyaret ede
ceklerdir. Edirne ve Dimetokada hazır
lıklara başlanmıştır. 

Resim bundan evvel Edirnesporla 
Yunan sporcuları arasında Dedeağaçtı 
yapılan bir maçta saha kapısını göste 
riyor. 
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SARI VE SİYAH 

C Bunlan biUyor mu idiniz ? :J 
Dlıy1111 an soğuk m11takam lngilter• iıeil'iı tab'ı llUkı 
Dilnyanm en so- İngilterede tn • 

tak yeri, muldı • elli Oxford, Cam-
lı glbl Kutba p • brigde iiniversite-
malt delfldjr. 81- leri matbaalarile • ... 
beryadan MOO ki • King matbaacısm- • -lometre mesafe • dan bqka kbme ::,, 
de olan ve Ja • basamaz. Tabı hak --kut*1m flmaH prldsinde bulunan Ver - kı yalmz bu ilg 

bo_ .... lrh.. mdba11& ,,.m • 
--...-: ·~ı 

1
--· mfştfr. Alsi halde ' • . 

* lngilteradı bqhüimlilc 
İngilterenhı bq 

Mkimt, lngl1tere • 
mn en yiibek si
malarından biri 

.. 

incili bumak istiyenler, çok §iddetli bir 
IU1'ettAt eeza1aııdırılmadırlar. 

aneat parUmento w Avam lwnarum· 
da yapJlacak miifterek beyanatla. Jual 
tarafından vW olabilir. 

------------------------,--·----------------------
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•••• ,,bir 8'1 
HllıQal 
ADbnda mektabuna E. B. imza. 

llDI atan 1* olmıucmmız IOl'Uyor: 
...- Ben nU 1ıılr "'mnm, iki çoc:u

lam ftl' .. evde hlzmetçhnı leYdim ve 
...... le anmıwla 1ıılr -...ı.ı bat
.... Ku, hizmetçi olmakla beraber; 
... rahlu ft fıtratm kim tnlrJaduo. 
Ba ftll,.U evde deVlm ettiıenwtca, 
Ela hariçte bir apartmwı tuttum. I' .. 
bt hnncrm iki ev iduesfne yetmiyor. 
ÇoeakJanmdan dolayı bnını terkede
mf,aram. Dlleı- taraftan metresimin 
bndfelnt 1ıınlrmam fBDt&J yapacak 
diye korku;mum, aman teyzeciiim 
ben ne JllPAJDllf• diyor. 

* Mektubundaki ifadeye göre ba oku· 
1UCUJDUD tahsil 1Örmi1f bir insan ol• 
dutu muhakkak hizmetçi laza ayn 

aparbman tuttuğuna bakıhrsa kımıcı 

da pek az oıniasa gerek. Hizmetçiye 
gönül vermesine gelince, gönül nfha
Jet gönillcfilr. Hizmetçi hizmetçi ol
madan evvel insandır. Hizmetçi de se

.wr .. fakat fU var ki bir ev erkeği e
me a1dılı hizmetçiyi severse büyük 
bbabat ffJerntı pyilir. 

T..u bir aile yuvası alıma bir 

milltefrete '°""ak bDmem bir erkek 
için ne dereeeye kadar erkela:e lıir 
Jıarelrıet ayılm•hdır. 

OlmJQeaın ba "5zOme brpht: 
- Ben evden pbrdmı Jal 
DIJeblltr.. fakat evden çıkanmf ol-

ması de yapJlaiı cirmi tamamile Jok 
etmemlf belki bira hafifletmift,lr. 

Evli. ve ild çocuklu bir erkek için, 
evindelııl blzmetçiJ9 muaııat olmak 
ne bdar mpa, dlpnda bir evde bir 
metni banndıımak ta cına ,.an 111ç
tur. 

OD,aeamun: 
- Baa ne J8P&JDDT 
Suallnl cevabm bU"akınık ıstemı .. 

yorum. Fakat ne plrllde hareket et
mesi icab ettilinl; kendtstniıı ailesi-

' nin ve fıtraten ki1m oldulunu aöyle-
diji hizmetçi sevgilistntn haldkt va
ziyetlerini yakından bilmediiJ.m fçlıı 
aö)lliyemiyonmı. Yapacaiı §ey •• kız .. 
dan ayrılmak ve bir daha onunla bu
lupnam•ktır. Bu ~- yüzfhıden 
kızın pntaj yapması ihtlitıa.Ueri va
ridse de gftpJJikle gönül nzasile onu 
ikna edene ae lJA. eter edemezse gü
n•hmm kefareU olarak kesenin ajzı .. m ·~:ıe.!urmasın ve bil· 
h... u Jıiçbir zaman 
bilmemelerinf tada için -.e yapmak 
Uzımu yapsuıJ 

RYD 

Yünden örülnriİf 
çocuk elbiseleri 

Ôrgü bluz 

Dün 70 yaşında Cezayirli 
bir büyücü yakalandı 

lhti1ar büyücü emni1et müdürliiiü memurlannclan 
Melek ve Hatice1e bi.rü yaparken auç üzerinde 

ıakalanUak mahkeme1e verileli 



Göremiyorum 
Muayeneye gelen adam göz

lerinin iyi görmediğini iddia 
,ediyordu. Doktor sordu: 
11 - Mesern neyi göremiyor-
sun? 

Gözlerinin iyi görmediğini 
~ddia eden duvarlara bakındı, 
sevindi: 

- İşte, dedi, şu duvarda 
«Sizin zamanınız da bizim za
nıanımız kadar kıymetlidir> 

yazısı var ya siz görüyorsunuz 
aeğil mi doktor? J

e 
=-

- Cı 

Tanıhyorum 
Bir kadın yolda yürüyordu. 

Karşısına çıkan iki dilenci bir
den ellerini uzattılar: 

- Allah rızası için beş on 
para. 
Kadın durdu; yüzlerine bak

tı. Dilenciler tekrarladılar: 
- Allah nzası için beş on 

para veriniz. 
- Siz ikiniz beraber mi di

leniyorsunuz? 
Dilencilerden biri cevab 

verdi: 

- Görüyorum. 
- Ben göremiyorum!. 

· _ Affedersiniz bayan, yanlış bindiniz; bu asansör değildir. 

- Ben işimi arkadaşıma 
devredeceğiın de bana para 
verenleri tanıtıyorum. 

- Zannedersem, 'henüz sayfiyea.etı 
dönmemi§ olacaklar ... 

Yün yumakları 
Bayan, saatler

denberi; kaybetti
ği yün yumakları
nı arıyorg.u. Bir 
türlü bulamamış
tı. Hizmetçiyi ça
ğırdı: 

- Gülsüm. 
- Efendim. 
_Benim yün yumaklarım nerede? 
- Ne çabuk unuttunuz bayan, oiraz 

evvel komşunun radyo sesini duymamak 
için kulaklarınıza koymamış mıydınız? 

* Yıldızlar gibi 
Heyetşinasın ka-

rısı söyledi: ~ 1~ 
- Kocacığmı, ~ 

sen yıldızları çok 
sevdiğin için ba._ 
ka birile evlenme
d.in de, beni bil' si· 
nema yıldızıyken beğendin aldın; öyle 

değil mi? 
Heyetşinas içini çekti: 
- Evet ama, hata ettiğimi sonradan 

anladım. Ben ne bileyim, dürbünle sey
rettiğim yıldızlar gibi; sen de kolay ko
lay değişmiyecek. hep ayni kalacaksın 

zannetmistim. 
1t 

Mağazada 
Narin yapılı tez

gahtar kız, şişman 
kadına bir kumaş 

çıkar.dl: . 
- Bu çizgili ku-

• maştan alın, mem-
.J.: nun kalacaksınız. 

Şişman kadın birdenbire hiddetlendi: 
- Ne dmek istiyorsun, yani vücudümü 

ıayıf göstermesi için mi çizgili kumaş a
lacağım. Ben o kadar şişnan mıyım da .. 

lıbat 
Erkek eve sarhot 

gelmişti. Karısı ka • 

pıyı açtı: 

- Gece yarısın .. 

C:lan sonra, böyle sal· 

lana sallana nereden 
• 

geliyorsun? 

talih değil, 

Bir insanın kendi gönlüne hfildm olma
sı başkasının gönlüne hakiın olmasından 
daha güçtür. 

* İnsanlar ne o1duğunu anlıyamadıkları 
şeylerden.korkarlar .. kadından korktuk
ları gibi! .. 

* 

- in oradan aşağı. .• yoksa, a.ğacı sil
kerim, düşersin! 

N. sıl duracak? 
Şişman kadına. 

kumaş gösterdiler 

Dağların en sarpı, en korkuncu; göz Şişman kadın; ku-
dağıdır. maşı evirdi, çevir-* di, baktı. Beğendi: 

P 
.1 d k - Güzel ama, 

ara ı e saa et iralanır; fakat satın 
alınmaz. 

* Bir çiçekle bahar olmaz fakat birden 
fazla çiçek te fırtınayı da~et eder. 

* Kadın güldüğü zaman güzelleşir, ağ-
ladığı zaman muvaffak olur. 

* - Aşkta kazandım! 

Diyenler, aşkta kaybetmiş olanlardır. 

* Gönül; kapıcısız, bekcisiz bir bahçedir .. 
içeriye münasebetlisi d-e girer, münase
betsizi de .. 

* Sözle anlaşılmaz, gözle anlaşılır. ......................... _. ....................................... . 

Baba - (Çocuk hırsızına) Çocuğu. 

uyandırdığın gibi, §imdi de uyutur; 
öyle gidersin .. 

dedi, üzerimde' na-
sıl duaracak? 

- Tecrübesi gayet kolay bayan; man
kenlerimizden üç yahud dört tanesini 
getir titiz, hepsinin birden Üzerlerine ko
yarız. Sizin üzeri.nizd~ nasıl duracağı 

anlaşılır. 

* Sarhoşluktan 
Kadın, ayyaş kar 

deşlle karşı karşı~ 
ya oturmuşlardı. 

Kadın bir aralık 

yola baktı. Gözle
rini kırptı: 

- tıerden ge-
çenlere bak! 

Dedi, kardeşi baktı: 

- Kocan! 
- Yanında da bir kadın var, ben iki 

görüyorum. 
- Ben de öyle ama, iki gördüğümü 

söylersem bana sarhoşsun diyorlar.. o
nun için, iki gördüm, diyemem. 

* Hes~ b~ı hareket 
Bilirsin ki .. 

ben daima hesab
lı hareket ederim. 
Çocuğunun erkek 
mi, kız mı olcluğu
nu bilmiyordun 
Fakat gene he -
sablı hareket ettim... bir el çantasile, 
,bir traş makinesi aldım, getirdim. Er
kekse traş makinesini, kızsa el çanta-

sını vereceğim! 

Sayıklarken 

Oteldeki müşteri, 

garsonu çağırdı: 

- Saat sekizde u

yandırılmamı söyle

miştim.. Saal dokuz 

olmuş. Uyandırma -

dm. 

- Affedersiniz bay, 

saat sekizde odanıza 

girmiştim. Siz cgar -

son bir şişs ıampan-

. - Şey karıcığım, 

şey, sinemadan geli

yorum. İnanmazsan 

filmi de anlatayım. 

Bir aşık varmış, bir 

de maşuka evlenmit

ler.. amma şey.. fil
min adı çapraşık, o 

kadarını da yarın 

öğrenir, sana söyle • 

rim. 

- Karımla, bütün evlilik hayatımızda ancak bir meselede anla§abilmi§; mÜ§· 
terek karar venniştik. 

ya daha> diye sayık

lıyordunuz. Şampan

yanızı rüyanızda ra-

hat rahat ~J!siniz di

ye uyandırmadnn. 
- Bu hangi mesele idi? 
-- Bo~anmamız meıeleıil 

Günün birinde dünyada 
tek bir sarışın 

kadın kalmıyacakmış! 
Amerlkanm colı tanınmış bir cild dolıtoru : 

"istikbal esmer kadınlarındır,, diyor 

·930 senesi... Broodway ömprezaryo
lar 'ldan Charles Washburn; yakından a
laka iar bulunduğu küçük bir aktrisi 
meycı ına çıkarmak arzusundadır... Fikri 
bilhas. a milyoner bir prodüktör olan 
Howarc.' Hughes'in dikkat nazarlarını 

çekmekt.~. 

Chaı-les Washburn'un himaye eylediği 
kızın ismi: Joan Harlow'dur. 

Çok zeki bir adam olan Charles W ash
burn'un kafasında parlak bir fikir do
ğar. Joan Harlow'un saçlarının rengini 
tarif etmek için zengin bir sıfat bulmuş

tur: (Platin sarısı)! ... 
Bu cplatin sarısı> kelimelerini ilanla 

bütün dünyaya yayar. Avuç dolusu pa
ra kazandığı gibi J oan Harlow'un da kıs
metini açar. 

Howard Hughes güzel san'atkar ile a
lakadar olmağa başlar ve (Cehennem 
melekleri) aıdındaki filmde ona bir rol 
verdirir ... 

İşte Joan Harlowun saçları bu suretle 
bütün dünyada alaka uyandırdı. Dünya 
kadınları berber dükk.8.nlarını adeta mu
hasara altına aldılar ... Hepsi saçlarını 

cplatin sarıst> yapmak istiyorlardı ... 
Bugün tıb fileminin vardığı neticeye o 

vakit muttali bulunmuş olsalardı acaba 
bu kadınlar saçlarını gene böyle boyar
lar mı idi?... Tıb 8.leminin yeni keşifle
rinden bahseyle!dik... Evet... Alimlerin 
kanaatine göre sarışınlar, esmerlerden 
çok daha az mukavimdirler ... Asri hayat 
ile esmerler kadar imtizaç edememekte
dirler ... 

«Güneş banyosu> sarışın kadınlar 
için bir intihardır 

Meşhur tıb üstadlarından Dr. Stotter 
diyor ki: 

c- Sarışın kadınların cildi pigman 
noksanlığından ve melanin tesınıye edi
len madıd.enin azlığından dolayı çok be
yazdır. İşte bu sebebden dolayıdır ki gü
neş şualarında bulunan ültra viyole rad
yasyonlarını massedemezler. .. Bund::ın 

maada, sarışın kadınların cildleri düm
düzdür ... Halbuki esmer kadınların cild
leri tomurcuklarla doludur... Ancak 
kuvvetli mikroskoplarla görülebilen bu 
tomurcuklar güneş şuaııım fazlalığını 
kesmektedirler ..• 
Sarışın kadınlara güneş çabuk çarpar. 

Sarışın kadınlarda güneş çarpması müh
lik neticeler verebilir . ... 

Dr. Stotterin bu nazariyesini güzel 
J oan Harlowun çok vakitsiz ölümü teyid 
eyledi ... Malfun olduğu üzere bu sevimli 
yıldız geçen sene çok feci bir surette ve
fat etmişti. Yapılan tedkikat şu neticeye 
varmıştı: Ağır surette hastalarunazdan 
mukadıdem Joan Harlow'a güneş çarp
mıştı. Işte bu güneş çarpması yıldızda 

çok ağır bir tesemmüm husule getirdi. .. 

Sanşın kadınlar asri hayata 
dayanamazlar mı? .. 

Meşhur fiziyolojistler tarafından yapı
lan tedkiklere nazaran, esmer kadınlar 

J 

sarışın kadınlardan çok daha kolay bir 
surette asri hayatın icabatma uyabilmek
tedirler ... 

Bu nazariyeyi tecrübe eylemek için 
muhtelif tecrübeler yapılmıştır. Bu tec
rübelerden alınan neticelere göre sarışın 
kadınlarda reaksiyonun sür'ati esmer ka
dınlaroakinden çok daha ağırdır. 

Çok meşhur bir göz doktoru olan Stra
uss'un fikrine göre gece otomobil idaresi 

hususunda esmer bir kadın sarışın bir 
kadından çok daha fazla muvaffak ol
maktadır. Dr. Strauss'a göre sarışın ka
dınların göz bebekleri açık renkte olduk
larından, birdenbire bir aydınlık karşı· 
sında bulunıduklan takdirde kamaşma 
büyük bir sür'atle vukubulmakta ve bin. 
netice otomobilin idaresine hakim olama 
maktadırlar ... 

Bundan maada maddi müvazencıleri 

kadar sarışın kadmların cmanevi müva
zene> leri de pek sür'atli bir surette te
sir altında bulunmaktadır. 

(Cinai ansiklopedi) adında büyük bir 
eser vücwde getirmiş olan cinai işler mü
tehassıs Dr. Nigel l\forland'ın iddiasına 

göre, en gaddar kadın caniler sarışınlnr 
arasından çıkmaktadır. 

Ecdadımız sarışın ını idi? 

Bütün bu yazdıklarımıza rağmen bu
gün her tarafta csarışınlar> pek büyük 
rağbettedirler ... 

Bundan birkaç sene evvel (Erkekler 
sarışın kadınlan tercih ederler) adında 

bir kitab çıkmıştı. Bu kitab bir iki ay i
çinde milyonlarca basılmıştı... Bugün 
bile bu kitabın ortaya atmış olduğu id
dia hfila münak• edilmektedir ... 

Sarışın kadınlara karşı olan bu alaka 
cmuvakkat bir moda> meselesi midir, 
yoksa pek eski zamanlardan kalmış bir 
hatıranın neticesi midir? 

:Bugün sarışın milletler dünyada ek..ıl· 
liyetin ekalliyetini teşkil eylemektedir· 
ler. Fakat eskiden hiç te böyle değildi. .. 
Varılan bir netice vardır: Soğuk mm· 

takalarda ikamet etmekte olan insanların 
kılları, saçları; sıcak mıntakalarda jka
met edenlerinkinden çok daha açıktır. 

Kutub sahalarında yaşamakta olan en 
mühim hayvan tipi cBeyaz ayıt değil 
midir? ... Halbuki ... Buz devrinde kür
reiarz üzerinde insanların yaşamış ol 
dukları kat'iyetle tesbit edilmiştir ... İn
sanlığın bu devresi asırlarca sürmüştür 
İşte o zamanki insanlann sarışın olduk
larına kuvvetle hükmedilebilir. 
Diğer taraftan yapılan bir tedkik ne

ticesi daha vardır: Çok açık sanşın •)la
rak doğan çocuklar bilahare esmer ol 
maktadırlar ... 

Biolojistlerin tedkiklerine bakılırsa 
yeni doğan çocuklardaki alameti farika 
lar ecdadımızınkine uymaktadır ... 

İstatistiklere geçelim: İkiz doğuranlar 
ekseriya sarışın kadınlanhr. Ecdadımız
da çocukların yüzde doksanı ikiz olarak 
doğardı ... Hatti üçüz, beşiz bHe! 

Böylelikle ecdadımızın sarışın olduk
ları tahakkuk etmiş gibidir ... 

Esmerlere gelince ... Bunlar iptidai ır
kın dejenere nümuneleri imisler ... 

Bu nazariyeyi müdafaa eyiemek için 
cild doktorlarının nazariyelerini ele ala
lım: 

Bir sarışın kadının başında ( 150,000) 
saç bulunduğu halde esmerin ancak 
(80-100,000), kumralın ise (25,000) saçı 

varmış ... 
İstikbal esmer kadınlann imiş! .. 

Biraz evvel esmerlerden bahsederken 
dejenere tabirini kullanmış idik. .. Bu 
kelimeyi atmalı... Esmerlerin modern 
hayata daha fazla ve daha iyi blr surette 
adapte edildiklerini söylemeli. .. 
Cıld hastalıkları ve cildiye 1.edkikatı 

ile pek büyük bir şöhret edinmis olan 
Amerikan doktoru Charlcs Pabst'~ göre: 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Eski Türk detektifleri "Son Posta
1
, ya 

1 -- maceralarını anlatıyorlar: 24 
Arıların su ihtiyacı 

* Jf. )#. 
yakınlarında .,, bulanmıyan ari kovanlmı hiç bir zaman kuvvetlene-

Kadın bacaklarının 
çıplak mı, çoraph mı 

olması lazım ? 

Eğlenceli bir macera 
mezler. Balın bereketi, ancak civardaki myun bolluğu ile kaimdir. 
Kovanları sıılmdan uzak olan mılara, bilhat1•a yavralmını beıliye • 
bilmek için lazım olan myu, husuıi surette temin etmek lôzımdır. 

Yazan: Tarımman Holivud ikiye ayrıldı, her 
iki taraf da kendisinin 

haklı olduğu iddiasında 

"Serseriyi yakalamıştık. Yunan tebaası imiş. Bir aralık 
elimizden kurtularak Yunan konsoloshanesine doğru 
koşmıga başlamasın mı? Devir mütareke devri .... Tam 
kapıda kendisine yetiştik. Vücudü içeride, ayakları 

dışarıda iken bir agagına yapıştım!,, 

Kadın bacakları yüzünden Hollywood Eski za.'bıta amirlerinden bay Se-
zai: 

ikiye ayrılmış bulunmaktadır. -Size gayet heyecanlı ve eğlenceli 
Bu partilerden biri sinema yıldızları - bir vak~a anlatayım, dedi. 

nın ıicab'ında bacaklarını çıplak olarak Bir gün, merkeze genç ve güzel bir 
gösterebileceklerini; diğeri ise muhakkak kadın geldi. Söze: 
surette ince bir çorapla setretmeleri la- _ Ben Halebli sokağında oturuyo -
zım geldiğini iddia etmektedirler. rum, diye başladı ve müracaatının se

Bu iddiaya sebeb: Son zamanlarda pek bebini izah etti! Belfilı bir dostu varmış. 
büyük masraflarla vücuda getirilen mü- Herif, kadının nesi var, nesi yoksa zor
zikli komedilerin uğradıkları mutantan la alıp temizlemiş. Şimdi de yarın ak
iflastır. şama kadar yüz lira istiyormuş. Bu pa

Radikaller bacakların hiç olmazsa ince rayı vermesi için de dostunu ölümle 
bfr tül ile setredilmelerini; cmuhafaza - tehdid ediyormuş! 
karlar> ise bacakların çıplak olarak kal- Kadına: 
masını istemektedirler... - Peki, parayı hazırlıyayım. Fakat 

Radikaller diyorlar ki: bende yüz kuruş bile yok. Başkasından 

:Arı kovanları 
- Çıplaklıktan artık gına getirttiler... alacağım, sen yann akşam saat beşte 

Artık gizlenecek bir şey kalmadı... Bir Ağacamiinin önüne gel, oradan yüz li
vakitler satenler, ipekler arasından gözü- rayı al, diye söylemesini tembih ettik. Geçen pazar beni bir köylü ile tanış-\ arıları olmaaıiça ~a m~~cu~u .. -~ttikçe 

tırdılar. Dereden tepeden konuştuktan azalarak nih~yet kor~ldlği. w~orülur. 
sonra sözü köylerindeki arıcılığa getir- Arıların bılhassa soyledıgım şu yavru 
dik Herkesin üç beş kovanı varmış ama, çıkarma mevsiminde su ihtiyaçları pek 
nedense daha çoğuna heves eden olmu- artar. Yapılan tedkikle~den anlaşılmıştır 
yormuş! Heves eden bir iki kimse de bu ki orta kalabalıklıkta bır kovanın harca
yoldaki gayretlerinden bir netice elde dığı su mikdarı: 
edememişler!. Kanunusanide 1100 gram 

ken bir karı§ baldır için can verenler Ertesi akşam oldu. Saat 4,30 da Ağa-
ardı Ş di ık camiinin karşısında idik. Yanımda bir v · ... im · art herkes kanıksadı ... 

ı Muhafazakarlar diyorlar ki: arkadaşım daha vardı. Fakat bizi o sı-
. . . .. rad'a görse idiniz, halimize şaşardınız. 

- Bu ıddıa tamamıle yanlıştır .. Guzel A ğınıızda yırtık pabuçlar sırtımızda 
ye mevzun bir bacak çıplak ta olsa gene y~:ıalı bir esvab, ·başımızda kasket. 
nazarları celbeder... Açıkçası halis birer serseri olmuştuk. 

«- Köyümüz pek suluk bir yer değil- Şubatta 1000 • 
dir ama, kırlarında çiçek pek çoktur, di- Martta 1200 > 

Bakınız ..• Lysistrata piyesine: Yazılalı Hani bizi şahsen tanımıyan meslek -
iki bin sene oldu ... Hfila herkes bu pi - daşlardan biri ile karşılaşsak, peşimize 
yesten hoşlanmaktadır. düşer, hüviyetimizi anlamak için ka-yordu. Arıya da çiçek olduktan sonra ne Nisanda 1940 • 

lazım? Öyle iken kimsenin bir kovanını Mayısta 1720 > Bu mücadeleden acaba kim galip çıka- rakola götürürdü. 
iki edemeyişine akıl erdiremedik, gitti!> Haziranda 1300 • 

c- Kovanlarınız eski tertib mi?• diye Temmuzda 1120 ı -
cak? Bunu istikbalde göreceğiz... Saat beş oldu. Bir de baktık ki kadın 

geliyor. Ona uzaktan şöyle bir görün
Radikal gruptan Harlan Tompson (Pa- dük. Sonra, Bursa sokağının köşesine 

sordum. 
c- Çoğu eskidir ama, yeni tertib ko

vanları olanlar da var, dedi. Onların da 
kovanları bir türlü ıhmıyor!> (Kuvvet
lenmiyor.) 

Araya yeni kovanların da ötekiler gi
bi kuvvetlenemeyişi karışınca, arıların 

neslini kıran bir amil bulunduğuna hük
mettim: Bu, ya cmum güvesi» olabilir
di; yahud da csusuzluk>. 

Evet; arının üremesine engel olan se
bebler arasında susu.ıluk ta mum güve
si (*) kadar eheıruniyetlidir. Muhatabı-

* Birçok kimseler arıları (yalnız çiçek-
le geçinir) sandıklarından kurak yıllar
da kovanların azalışını, bilhassa kırlar
da çiçeklerin kıtlığına yorarlar. Gerçi 
çiçeklerde tatlı suyun (= Nektar'ın) bol 
olduğu mevsimlerde arılar daha az su 
harcarlarsa da sudan tamamen vazgeç-

' tikleri yoktur. İstedikleri zaman kolay-
J.ıkla su bulamıyan arılar, bu yüzden 
yavrularını yetiştiremez ve kırılmaya 

başlarlar. Kendileri de her zaman suya 
muhtaç ieseler de, kendi ihtiyaçlarından 
ziyade yavruların beslenmesi için gerek 
olan suyu aramak; arıları çok uzak yer
lere kadar gitmeye mecbur eder. Hele 
fena havalarda, fırtınalı ve rüzgarlı gün
lerde arıların yavrulara su aramak için 
fıktıkları yoldan, bir daha dönmedikleri 
~oktur. 

Fakat bir kovanın nüiusunu kıran se
beb, arıların böyle su aramak yolunda 
kaybolmaları değildir. Onların asıl kö
künü kurutan, kovandaki yavrulardır: 
Bir arının normal ömrü iki 3.Y olduğun
dan, yeniden yavrular çıkıp yerlerini 
doldurmadıkça, o kovanın yaşamasına 

imkan yoktur. Onun için bereketli 
bal almak, her şeyden önce kovanın mev
cudunun çokluğuna bağlıdır. Bu da, ana 
arının yumurtlama gayreti ve yetişen 
yavruların beslenip yaşatılmasile olur. 
Arı kurdları, büyüyüp kanadlı arı o

luncaya kadar: bal + çiçek tozu + ve 
sudan yapılmış bir hamur ile beslenir
ler. Eğer yavruların 14 günlük büyüme 
çağında onlara çiçek tozu, bal ve kara
rınca su bulup mama yapamazlarsa hep-

(•) Son Posta _ 12/Temmuz/938 
mm cköyümüz pek suluk bir yer değil
dir> deyişi, bende bu sonraki kanaati 
kuvvetlendirdi; biraz soruşturunca da 
bunda yanılmadığımı anladım: Köyde 
ilk sıcaklarla beraber dirhem su bulmak 
mesele olurmuş. Köyün sığırlarını bile 
kuyulardan sularlarmış .. 
li açlıktan ölür, ve kovanın yeni yetişen 

Ağustosta 800 > 

EyIUlde 1000 > dır. 
Bu rakamlardan da anlaşılıyor ki su 

ihtiyacı, yavruların çok yetiştiği nisan • 
mayıs aylarında artmaktadır. İşte bu ay
larda gerek yokluktan, gerek havaların 
fenalığından uzaklara gidip su bulamı
yan arılar, yavrularına - kovanda bal ve 
çiçek tozu olduğu halde dahi - hamur ya
pamazlar. Böyle olunca da tam bal top
lanacak bir sırada kovanda çalışacak işci 
bulunamaz. Onun için arıların her za
man kolaylıkla su bulabilmelerini gözö
nünde tutmak gerektir. Herhalde kovan
ların yakınında su bulunmalı, eğer böy
le hazır su yoksa hususi kaplarla koyma
lıdır. Bu kapları rüzgar tutmıyan alaca 
güneşli bir yere koymak ve arıların içi
ne düşüp ölmemeleri için üzerine de kü
çük tahta parçaları atmak muvafıktır. 
Daha iyisi ince tepsilere kum koyup, kü
çük bir testiyi baş aşıığı kapamaktır. 
Testiden kumun arasına sızan suları arı
lar pek güzel emerler. Pek fena havalar
da ise arılar dışarı çıkamıyacaklarından 
kovanların kapısından veya üstünden 
hususi kaplarla su verilmelidir. 

Fenni kovanlarda bu, pek kolaydır. 
Çerçevelerin üstündeki kapakta ytıvar
lak bir delik vardır. Bu deliğe küçük bir 
kutu yerleştirerek, kutunun deliğe ge
len yüzüne ince ve küçücük delikler de
linir. İçi de su ile doldurulur. Arılar bu 
deliklerden suyu emerek hlç dışarı çık
madan yavrularını beslerler. Eski kovan
larda ise kovanın arkasından içeri koy
mak icab eder. 

Hiç göze batmıyan bu csusuzluk> me
selesi arıcılıkta başlı başına bir ehem
miyeti haizdir. Arı besliyenlerin bu nok
tayı gözönünd'en uzak tutmam'""aıarı la
zımdır. 

Tarımman 
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tis Honeynoon) adında bir film hazırla- .. 
geldik. Tütüncü Acemin, dükkanım~ 

Muarızların iddiası: cÇıptaklıktan artık 

yanına yığdığı boş tütün, töml;>eki 
sandıklarının üstüne çıktık, oturduk. 

Aradan beş, on dakika ya geçti, ya 
geçmedi. Belalı 0.şık da sökün etti. Am
ma da malın gözü imiş ha! Kadına; 

merhabayı bile çok görerek: 
- Uclan paraları, dedi. 
Fakat, kadın bizden nasihati alınıştı 

ya ... Herife: 
- Bulamadım, ne yapayım, cevabını 

verdi. 
Verirdin, vermezdin diye hırlaşmağa 

başladılar. Todori - bu kibar sevdalının 
adı - bir aralık kızdı, ceketinin sağ kolu 
içinde sakladığı sustalıyı çekti. Taı:ı 
vuracağı sırada yetiştik, arkasından bı
leklerine yapıştık. Kolunu büküp sus
talıyı aldık. Başımıza halle toplanmağa 
başlamıştı. Bizim sokak kabadayısına: 

gına getirttiler!. - Kes sesini, yürü merkeze, dedim. 
maktadır. Baş roller Bing Crosby ile Sakızağacı caddesine saptık. Herif 
Franciska J aal tarafından yapılmakta • önde, biz arkada gidiyorduk. 

dır. Birden, karşımıza, işgal orduları kuv-
Filpıin mevzuu Balkanlarda geçmek - vetlerine mensub s tane polis çıkma· 

tedir. Bu .fi~de 2000 figüran-ı Balkanlı sın mı? Meğer, Todori Yunan tabiiye
kıyafetlerı ile rol alacaklardır. Bu kı - tinde ve asker kaçağı olduğu için, Yu
yafetler tamamile kapalıdır. Yalnız ayak nan hükUmeti tarafından da aranıyor-
bilekleri gözükecektir... 1 m~. 

Gelelim cmuhafazakarlara,: Fakat bu tesadüften zararlı çıkan ge-
Meşhur muhafazakar Arthur Hornblow ne Todori idi. Vaziyeti, meşhur sakal 

da (Artists and models abroad) adın - ile bıyık hikayesini andırıyordu: Po • 
da büyük bir film çevirmektedir. Bu !islerle gitse, asker kaçağı olduğu için 
filmdeki kadın san'atkarlar hep güzel ba- divanıharbi boylıyacaktı! Bizimle gel
caklılar meyanından seçilmiştir ... Bu ba- se, ölümle tehdid suçundan ağır ceza 
caklar çıplak olarak görülecektir. mahkemesine gidecekti!. 

Radikal (Paris Honeymoon) filminde Gel gelelim, işin tatlı tarafı da şu 
(Göl festivali) adında bir sahne vardır. idi: Ne biz, ne de karşılaştığımız polis
Bu sahne de az çok açıkçadır... ler, Todoriyi paylaşamıyorduk. Onlar 

Muhafazakarlar (Artists and models da: 
abroadı) filminde ise bir güzellik müsa - _ Götüreceğiz, diyorlardı, biz de! 
bakası vardır. Güzel kızlar hep kısa ma - Todori, bu münakaşadan istifade et-
yolarla görülmektedir. menin yolunu buldu, tabanları kaldı • 

Nazırı gelmiyor Bu filmler yakında ikmal edilip göste- rıp kaçmağa başlıadı, biz de peşinden 
İngiliz müstemlekAt nazırı Malkom rilecek, hangi tarafın galib geleceği anla- koşmağa ... 

Makdonaldın, Hindistana gitmek üzere şılacaktır. Firarinin maksadı, Yunan konsolos-
dün tayyare ile şehrimize geleceğine dalr * hanesinden içeri girmek imiş. Bu su· 
bir gazete tarafından verilen haberin Bir film için alman ihtiyati retıe yakayı bizim elimizden kurtar -
doğru olmadığı anlaşılmıştır. dıktan sonra, usulcacık sıvışmayı ta· 

Salahiyettar mahfellerden aldığımız tedbirler... sarlamış! 
malUnıata göre, İngiliz müstemlekat na- M. G. M. stüdyosu (The Chaser) a - Fakat, tam kapıdan içeri giriyordu 
zırının her hangi bir teftiş seyahatine dında büyük bir film çevirtmektedir. ki, herifin arkasından yetiştik. Ben, 
çıkması mevzuubahs değildir. Bu filmin başlıca sahnesinde dört bü- Todorinin bacağına yapıştım. Bu su -
Şehrimizden geçerek Hindistana gide - yük san'atkar ile iki yüz figüran buz retle tek ayağı, kapının dışında, elim

cek olan İngiliz devlet adamı, Hindistan- üzerinde patinaj yapmaktadırlar. Bun- de kaldı; vücudü içerde ... Herifin aya
daki hava kuvvetlerinin yeni tayin edil- lara buz üzerinde kayarken bir zarar ğıru var kuvvetimle dışan çekiyordum. 
miş olan umum kumandanıdır. Bu zatın, gelmemesi için stüdyo on beş doktor LAkin, o, kapıya istinad ettiği için bana 
yarın sabah hava yolu ile Bükreşten §eh- ile otuz diplomalı hasta bakıcı hazır mukavemet ediyordu. Hatta bir ara a
rimize gelmesi beklenmektedir.- bulundurmaktadır. yağını kurtarmak için tekme atınağa 
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kalktı. Az daha suratım darına dağm 
oluyordu. Bacağı elimden kurtuldu. 
Fakat hemen pantalonuna yapıştım ... 

Herif baktı ki zorla kurtulmanın yo. 
lu yok. Bir hile düşünmüş. Bir elile 
kapıya tutunup, diğer elile de panta• 
!onunu çözmesin mi? Birdenbire ileri 
fırlayınca bacağını, 'Pantalondan klll"' 
tarıverdi. O yüzükoyun yere, ben de 
sırtüstü caddeye yuvarlandım. .. 

İşte bu sırada arkadaşım (Z ... ) ye• 
tişti. Todorinin bacağını yapıştığı gibi 
herifi don ile sokağın orta yerine çekiP. 
çıkardı. 

Tabii bu çekişme ve altı kaval, üstü 
Şişhane bir kılıkla sokağın orta yerin• 
de bir ıadamın görünmesi gene halkı 
başımıza toplamıştı. Arkadaşım (Z ... ): 
onları dağıttı, ben de herife pantalonu• 
nu giydirdim. 

Bu suretle yeniden merkezin yolunu 
tuttuk. 
Sakız sokağına sapmak için tam kö• 

şeyi dönüyor idik ki deminki beş po ... 
lisle burun buruna gelmiyelim mi? Ba .. 
şımız yeniden derde girmiş, az evve] 
Todorinin firarı yüzünden yarıda kalan 
münakaşa tekrar başlamıştı. 
Artık işler sarpa sardı. Münakaşa 

bir netice vermiyecekti. Hem onlar beş 
kişi idiler, biz iki ... 

Fakat kafam kızmıştı bir kere. İnad 
ettim. Bu herifi madem ki biz yakala• 
dık, vermiyeceğim, diye düşündüm. 

Polislere: 
- Gürültüye lüzum yok, dedim.ı 

Müşteki, Türk tabiiyetinde olan bir 
kadındır. Suçu işliyen, Türk hükumeti 
memurları tarafından yakalanmıştır 

ve serbest bırakıfacak değildir. Eğer, 

siz ayni adamı yakalamak istiyorsamz, 
ancak hariciye nezareti vasıtasile ele 
geçire bilirsiniz!! 

Polisler, bana ne cevab verse beğ~ 
nirsiniz? 

- Biz burada hukuku düvel konfe
ransı dinliyecek değilii! Ya Todoriyi 
verirsiniz, ya biz metazori almasını bi· 
liriz! 

Bu cevaba iyice kızml§tıml Bağır ~ 
dun: 

- Alın da göreyim! 
Polisler de benim bu kabadayılığı .. 

ma kızmışlardı. Birdenbire, meçlerint 
çekerek üstümüze hücum ettiler. Ar~ 
kadaşım (Z ... ) ye: 

__,, Dayan tabancaya, dedim.! 
- Ya siz? 
- Tabil, hoca gibi, halka verir talkı .. 

ni, kendi yutar salkımı, yapmadım! 
(Z ... ) den önce silAhımı çıkardım. 

(Devamı 13 ncil sayfada) . ............................................................. . 
Kıyafet tebdili şampiyonu 

genç kız 

Resmini gördüğünüz genç kız manken4 
dir. Ve televiziyonda rol almaktadır. 20 
metrelik bir mesafedeki soyunma odası • 
na gidip gelmesi de dahil olduğu halde 
iki dakikada soyunup yeni yeni tuva • 
!etler giymektedir. 

Kendisine •kıyaiet tebdili şampiyonu> 
denmektedir~ 
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iilkeııia 

Kangurular yav
rularını karınlarındaki 

~ keıelerde taşırlar. Bir 
tehlike una1ında bu ko-

Bu bar
dak, için
de bulu -
nan bil -
IGr, zehir 

temaııında ;.ı· 91!=·· rengini a• ·~ 
tar 

\ 

usurrey h•r•let nehri,, 
Her yedi ıenede bir kere kaybolur. Bu 

kaybolQ1 esnaıunda bulunan birçok 
ilimler, ıuynn çekili~indeki muamaıaya 

bir türlü bir ııebeb bulamamışlar, U'ZUD 

tedlciklerinin ne -
ticeıi boş çıkınca 

bundan vaz geç-
mi~lerdir 

Meşhur Alabuter lavan
tuı bulundutu ıı:.aman 
aradan 3,!100 11ene geç
miş oldutıJ halde daha 
hali koku1nn ınuhafua 

etmekte idi 

Cincilikten , biyücül6kten balııeden 
bu kitab hükümlerine göre Mebikada 
bir miylon 200 bin. kadın diri diri 

yıılr:ılmııtır 

1 Tarihi Tedkikler I ' Bu suale cevab verebilir misiniz? 

T 
.h • l b. -.-d-d___.. "Kadın mıyım, erkek mi?,, 

arı te yeri 0 mıyan .Jr ) )3 Londralı Hannah Joyut'u muayene eden 50 doktordan 
bir kısmı " Erkeksin ,, , bir kıs_mı " Kadınsın ,, dediler 

Rus Çarı birinci Nikola, Osmanlı padişahlarmdan ikinci 
Mahmuda h1ristiyan olmasmı teklif etmiş 

Londralı olan Hannah J oyut yan ka
dın, yarı erkektir. Vücudünün bu ga • 
ripliği, A vrupanın tanınmış 5() doktoru
nu acz içinde bırakmıştır. Bu zavaJlı 
mahlıik, senelerce halkın içine çıkama • 
mış, çıkmaktan kaçmış, ve kendisini mu
hitine intibak ettirmek için elinden ne ı 

geldiyse yapmıştır. l 
Atinada çıkan Katimerini gazetesinin 

18/8/38 tarihli sayısında mcslekdaşımız 
N. Moshopulos şu satırlarla başlıyan bir 
makale yazmıştır: 

cMemleketinin dini reisi olduğunu da 
iddia eden koca Rus Çan tarafından, 
kendini bütün müslümanların halifesi, 
isJam dininin peygamber vekili ve Alla
hın gölgesi sayan padişaha hıristiyanlık 
t ekili edilirken brrinci Nik.olanın neye 
istinad ettiğini araştırmak. icab etmez 
mi?:. 

Yıı~an: K adircan Kaflı 
onlara herkesten ziyade ehemmiyet ver-
diğine delildir. Bir erkek gibi giyinerek, ve erkek ar-

Yeniçeri ocağını yıktıktan sonraki bir kadaşlarile haşır ve neşir olarak seneler
mecliste nutuk vermiş; devletin masraf- ce yaşamış, çalışmıştır. Fakat bu işin 
larmı karşılamak üzere bazı ölülerin, böyle devam edeıniyeceğini anlayınca, 
bilhassa devlet adamlarının miraslarının erkek elbiselerini atmış, kadın tuvaletleri 
devletçe zaptolunmasını doğru bulma- giymiş, rujlar sürmüş, tuvalet yapmış, ve 
mış, bu usulü kaldırdığını söylemişti. bu sefer de ckadınlığı denemek> istemiş
Halbuki bir sene sonr~ verdiği sözü ken- tir. Hatta, bir erkek arkadaşt: bile edln
disi boıJdu. Bu da onun müstebid ruhu- miştir. Fakat gene de saadete exişememif, 
nun tezahürüdür. ruhunun i,steklerini dindirememiştir. 

Şimdi meselenin diğer. tarafına gele- Şimdi 27 yaşlarında, ve dünyadaki 
Yunanlı meslekdaşımız ikinci Mahmu- lim: mevkiinin ne olduğunu anlamamış oldu-

du bir inkılabm olarak anıyor. İnkılabcı . Birinci Nikola Hüsrev Paşanın kölelerinden olup ğu halde, İngiliz gazetelerine ilk defa o-
demek şahsi menfaat ve sempatilerini -+'n serasker kaymakamı ve daha sonra pa- larak ıztırablannı anlatmış, derdini dök-

göre hareket ediyorlardı. uıema sınıfı da 
degwil, umumun ihtiyaç ve selametini dü- diı::aha damad olan Halil Paşa Edime müştür. 

hükümdarı önliyen ayrı bir kuvvetti. ~ 
fÜilerek ckökten değişme:. yapabilendir. İkinci Mahmud tek başına bunları te- muahedesinin tasdikli nüıtbasını götür- Felaketi, talihsizliği, kendisini Rilesin -
İnkılabcının ilk vasfı herkesten daha mizliyemez, yıkamazdı. Fakat en bela- mek üzere Petersburga gittiği zaman bir den de uzaklaştırmış, ve zavallı, sırrını 
ileriyi görebilmek ve geriye aid bağlar- lısının yeniçeri ocağı olduğuna şübhesi aralık hıristiyanlığm faziletlerinden bah- saklamak için uğraşmış, durmuştur. 
dan sr ....... 1 ......... olmaktır. B sederek padişaha hıristiyanlık teklif et- cBütün arzum, beni kimsenin bilme -

.;,..~ yoktu. unun için mütegallibeyi meşve-
İkinci Mahmudda bu vasıfları arama- ret için İstanbula çağırdı ve Alemdar tiği, fakat bunu padişaha söylemeye kim- diği, tanımadığı bir yere giaerek, yeni -

ğa kalkışmak bile büyük bir gaflet ve Mustafa Paşa vasıtasile bir cittifak se- senin cesaret edemediği hakkında pek den bir erkek olarak işe başlamaktır:. di
bu müstebid padişaha füzuli iltifat olur. nedi> yaptı. Ülemaya iltifat etti. Topçu zayıf bir rivayeti hatırlıyoruz. Fakat N. yen Hannah Joyut, kumral saçları, ma-

İkincı. Mahmud (bazı deıı;.; .. ildikler yap- k 1 · .. 1 Moshopulos'un da dediği gibi ctarihte vi gözleri ve kısa lqesihniş saçları ile 
s~ as er erme gu er yüz gösterdi ve böyle-

madı değil O zaten her ıı:eyden evvel ye- likl · -1 lnı müsbet bir şey göremiyoruz» Fatihin an- alımlı bir kız olduğu kadar, yakışıklı bfr 
~ e yenıçerı eri ya z bıraktı, zira ye-

Jıiçeri ocağını yıkmasile meşhur olmuş- niçerilerden herkes yılmıştı. 0 kadar ki nesinin bir Burbon prensesi olduğu ve delikanlı gibi de görünmektedir. Fakat 
tur. Bu işi yapmak için on sekiz sene bü- cYeniçerileri yenebilen kuvvet bütün bu tesirle gizlice hıristiyanlığı kabul et- nasıl giyinirse giyinsin1 derhal göze bat
yük bir sabırla beklediği, brsat kolladığı dünyayı yener!> diyen budalalara dev- tiğine dair de rivayetlere tesadüf olu- maktadır. Kısa kesilmiş saçları, kalın ke-

dogyrudur. İkincı' Mahmud yeniçeriler- ı t d 1 d bil nur. Fakat Türk tarihinde iki Osmanlı mikli vücudü ve erkek gı'bi hareketleri e a am arı arasın a · e raslanıyordu. 
den korkuyordu. "'~ ... ın; onlar üçüncü prens taslağının hıristiyan yapıldığından derhal nazarı dikkati çekmektedir. Bir 

~l.ULDo.... Fakat yeniçeriler Alemdar Mustafamn anık t kl"f' d Selime kar~ isyan etmişler, sarayı bas- ve Cem sultana hıristiy ı e ı ın en erkek gibi olunca da, tatlı bakışları ve 
r csekban:t denilen talimli asker yapmak al" t kt B k d j 1 · t: mışlar, Mustafayı tahta çıkarmak iste- başka vesikalı m uma yo .ur. una a ın e.st erı ayni alctka ile karşılanmak-

için girdiği teşebbüsü hayatile ödettiler. 1 t l t eh 
mı'şlerdı·. ttçun" cü Sefun yeniçerilerin is- . mukabil Moshopu os şu sa ır arı ya.zıyor: a r. 

!kinci Mahmudun boynuna yular taka- y t kl"f" k t' tinad ettikleri şehzade Mustafayı idam cÇar Nikola, yaptıgı e ı ın neza e ı- Doktorlar bu yan oğlan - yarı kızın 
ettirince yeniçeriler de onu öldürdüler. rak tam bir orta çağ saltanatı kurmuş o- ni bildiğinden Halil Paşaya verdiği mek- cinsiyetini tayin edememektedirler. Beş 
Böylelikle Osmanlı hanedanından sağ 0 • lan cHalet efendi> ise yeniçerilerin tara- tubda bundan hiç bahsetmemiş ve sade- sene evvel ona cerkek olduğı.mu söyle _ 
larak yalnız genç şehzade Mahmud kalı- fını tutuyordu. İkinci Mahmud bu se- ce cbüyükledn, tebaalarından ekseriye- mişler, ve Londranın tanınmış mütehas-

beble ancak On ek. · H tı'nin dın' ı'ne mensub olmılsmın faydalı yordu. o da kendisini öldürmek için ku- s ız sene geçınce ve a- sıslarından biri de son günlerde bu id • 
durmuşçasına saldıranların ellerinden, let efendinin idamından sonra ocağın olacağına Halil Paşaya hatırlatmıştır.> diayı reddederek bu hilkat garibesinin 
Cevriye adında bir kadının asilerin göz- kaldırılmasına teşebbüs edebildi. zaten birinci Aleksandrın siyasetini ta- kızdan başka bir şey ol~yacağı iddia-
lerine kül savurmak suretile vakit ka- İkinci Mahmudun yeniçerilere düş- kib eden NikoJa Osmanlı imparatorluğu- .sında bulunmuştur. 
zandırması ve bacadan yukarı kaçırılma- man olması için sadece mutlak bir hü- nu yutmak istiyordu. Buna bahane ola- Hannah erkek elbisesi giydiği zamanlar 
sile kurtulmuştur. Alem.d~ Mustafa e- kümdar olabilmek ihtirasının bile kafi rak kendisin.İP Türkiyedeki ortodoksla- çok mes'udd:ur, ve erkek arkadaşlarile 
ğer imdada yetişmeseydi damda kovala- olduğuna çok açık bir misal d~ vardır: rın da ruhani reisi olduğunu ileri sürü- , 1 Al mdar Mustafa Paşa s d t k ğ d hır" t' 1 neşe enir, keyfine son olmaz. Fakat yün 
narak yakalanacağı ve öldürüleceği mu- e a are ona ın- yordu. Mahmu ıs ıyan ~ ursa acaba örmekten, dikiş dikmekten, yemek pi -

Öl.. .. "zleril da muhasara edildiği zaman sultan Mah- ç N'k ı kendisinin de r · · · hakkaktı. umu go · e görmüş ve bır ar ı o ayı eısı mı sa- şirmekten ve diğer ev işleri görmekten 
mucize kabilinden kurtulmuş olan bir a- mud eğer isteseydi elindeki kafi kuvvet- yacaktı, yoksa Türk ortodokslar otoma- de ziyadesile, zevk duyar, hazzeder. 
dam yeniçerilere nasıl düşman olmazdı? le onu kurtarabilirdi. Fakat göz yumdu, tik bir surette Çarın reisliğı altından çı- H ah ann erkek şahsiyetile bir brında 
Kaldı ki ondan evvel de yeniçeriler bir zira bizzat Alemdar Mustafa Paşa padi- karak Mahmudun tabiiyetine mi geçe- çalışmıŞ, bir güzellik enstitüsünde hade-
~ok padişahlara boyun eğdirmişler, taht- şaha nazaran bir at boyu ilariden gidi- ceklerdi? Herhalde Çar bunu yapmakla melik etmiş, bir evde uşak olmuş, bir çok 
tan indirmişler, hatta boğmuşlardı. Ye- yordu. bir koz kaybetmiş olacaktı. Bir tek ma- fabrikalarda da kız olarak bulunmuştur. 
niçeriler padişahların mutlak b!r hüküm- Yeniçerilerin imhası işinde Ulemaya kul sebeb bulabiliriz. O da Mahmudu Her ~eferinde 'Cle sırrının meydana çı • 
dar olarak saltanat sürmesine engel olu- istinad etti, onlara büyük iltifa.tlarda bu- hıristiyan olmağa teşvik ve bunda mu- kacağından ödü kopmuştur. 
yorlardı. Bu da ikinci Mahmudun onlara lundu. Edirne muahedesi sırasında bir vaffa kolmak suretile tebaasını ondan Üç sene erkek ismi ile panayır yerle
düşman olması için pek makul, hatta tek münasebetle cBenim muradım şiarı di- soğutmak, ihtilal çıkartmak ve böylelik- rinde çalışmış, arkadaşları güzel oğlan 
başına müessir olarak bir sebebdir. Bun- niyeyi iladır. Varın darı fetvada meşve- le Osmanlı imparatorluğunun inhilalini diye sataşmışlar. O bunların hepsine gö
dan başka ikinci Mahmud tahta çıktığı ret edin> demişti. 1812 de Rus generali çabuklatmak. .. Zira din, tarihin bütün ğüs geçirmiş, icabında yumruk yumruğa 
zaman Rumelide ve Anadoluda cSirozlu Kamenskinin kendi hükfunetinin arzula- devamınca hakiki hüviyeti ile halka hı- kavga bile etmiştir. Fakat odasına çeki _ 
İsmail, Cebbarzade Süleyman, Kara Os- rı hakkında: rakı~amış, saltanat ve "kuvvetin ellerin- lince de bir kadın gibi saatlerce hüngür 
man oğlu Ömer, Kalyoncu Mustafa., gibi - Yapılmazsa İstanbul civ~rına kadar de, onların arzularına vasıta olmuştur. hüngür ağlamış, ve bu garipliğin talih
her. biri binlerce asker çıkaran ve ayan gelir, yaptırırım. N. Moshopulos'un müsaadesile1 maka- sizliğin sonu neye varacak diye düşün _ 
demlen mütegallibe birer küçi.ilr. hüküm- Diye mektub yazması üzerine cMecli- !esindeki bir iki noktaya dokunmadan müş durmuştur. 
darlık kurmuşlardı, devlet merkezinden si Meşv:eret:t i Fatih camilnde kurması geçemiyeceğiz: .,v Hannah mektebde çok atik, çok çevik 

____ .cı.;:.el::::e=n~-· ~l~-Y!!~ı.....1~.w__a:czailaı:nı.:ıı .. l.ılla_A:ınl:llLOJ'Lll_,8ı&Ad:UaLllmo.ılaıanrınnauissıtina;u' !W;JdLeeJtti~'lfıli:llinli&t..~ ı....._ __ _._ıJ)e!!!!V!!•nıHJ!L' 13 DCÜ samda} imi§. İlk zamanlar hi~ bir &eY hissetmi • 

flannah Joyuturı 

kadın ve erkek 

kıyafetlerinde çı

iııı&nlmış iki resmi 
ı 

yen zavallı, ancak 22 yaşlanna basınca 
işler çatallaşmı~tır. 

Doktorlara müracaat etmiş, doktorlar 
b öyle bir hilkat garibesi karşısında kal
maktan doğan bir aczile şaşırmışlar; ni
hayet, kız mıyım, oğlan mıyım suali kar· 
şısmda: 

- cOğlansın> demi§ler .. O da o gece e
vinden kaçmış. 

Hikayenin devamını. kendi ağzından 

dinliyelim: 
- Bu haber beni fena halde sarstı. A

deta çılgına döndüm. Danışacak, akıl a
lacak kimsem yoktu. Aileme söyliyecek 
cesaretim de yoktu. Onun için, bir ka • 
ğıda eben gidiyorum, merak etmeyinizı 
diye yazdım ve evden kaçtım. Saçlarımı 
kestirdim, bir takım elbise, bir gömlek, 
bir de kravat satın alarak iş aranl\ya ko
yuldum. Erkek kılığı ile dışarıya çıktı • 
ğım zaman bir tuhaf oldum. Ellerimi ce
bime soktum, ıslık çala çala (aklım sıra 
başkalarını taklid etmek istiyordum) yü
rürken, birisinin gözlerini üstümde his
seder etmez, kan beynime sıçradı, •Al -
Iahım, şu kaldırım yarılsa da içine gir • 
sem• diye dua ettim. 

Bir müddet sonra, bir fırına girdim. 
İşim, ağır, un çuvallarını sırtlıyarak ha
mur odasına götürmekti. Çok yorucu bir 
işti bu. Hasta oluncıya kadar burada kal
dım. Sonra çıktım. 
Yavaş yavaş erkek elbisesine alışıyor

dum. Bir akşam bulunduğum pansiyon · 
da adamın biri bana her nedense balta 
oldu suratı budur diye indird!m, herifi 

' ' yere serdim. Ondan sonra beni rahat bı -
raktılar. Uşak olarak girdiğim bir evde, 
hanımın başka bir yere çıkması üzerine1 

oradan da ayrıldım, bir hastaneye hade
melikle girdim. Hastaların şüpheli bakış
larından usanarak, oradan da kaçtım. Ce
bimde meteliğim kalmamıştı. Londraya 
gelmek istiyordum. Ve 19 saat aç, susu 
yürüyerek şehrE vardım. Fakat erkek kı 

(Devam\ 10 ncu say/ada) 
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Mari Valevska J 
Na olgonun aşk romanı ,,,,'.1,.~..u..;~-

Tercüme eden: MebruTe Sami 

Napolyon yalvarıyor ! 
Ajaccio'da geçen çocukluğundan, ilk 1 

emellerinden, ailesinin yoksulluğun
dan, Fransaya ilk gelişindeki hüzün
den bahsetti. 

Coşmuştu... Söylüyor... söylüyor
du ... Alfıkası uyanan, bu kudretli insa· 
nın hükmü, tesiri altına kendi de far
kına varmadan gi.rmeğe haşlıyan kadın 
bütün canile dinliyordu. 

Birdenbire kapı tırmalanır gibi bir 
ses geldi. 

İmparator: 
- Düro arkadaştır bu. Vakit gelmiş, 

haydi ayrılmak lazım ... dedi. 
Onu pelerinine sardı, sükftn bulan 

güzel yüzünü çerçevelercesine başörtü
sile doladı ve kapının yanında gene 
karşı koymıya çalışan Mariyi zorla 
göğsüne bastırarak: 

- Haydi git Mari. Artık benden çe-
.kinme, korkma e mi? Her şeyimle seni
nim ... Ama zarar yok. .. Sabırlı olaca
ğım... Hayatını bana kendi elinle e
manet edinceye kadar bekliyeceğim .•. 
Yarın gene bu saatte geleceksin ... Söz 
ver bana ... dedi. 

Söz verdi. 
Bu konuşma, ona Napolyonun sade 

maneviyatta kalacak bir sevgi ile ikti
fa edebileceğini umduruyordu. 

Gönlünün bütün saflığile bu fikre 
bağlanıyordu. 

Ertesi günü uyandığında, bir mek
tubla bir çekmece geldi. Zarfı açtı: 

cMari, tatlı, biricik Mari. İlk düşün
cem sen. İlk isteğim de gene sen. Ne öz
iedim seni bilsen. Geleceksin değil mi? 
Söz verdin. Cayarsan kartal sana doğ
ru uçmasını da bilir. 
Gönderdiğim demeti ne olursun, ka· 

bul et. Kalabalık içinde olduğumuz za- cMari Valenka filminden•: 
man, bu demet aramızda sırlı bir bağ Mari kendine gelince Napolyonun endi§eli gözlerini gördü. 

kursun. Halkın ,gözleri üzerimize di- Napolyonun karşılaması barid ve su- dikmiş olan Marinin karşısında bir aşa-
kildiği vakit biz birbirimizle gene bir ratlı oldu: ğı bir yukarı yürüyor ve söyleniyordu: 
iç konuşması yapabilelim ... Elim göğ- - Beni anlıyaınamışsın Mari.. · Çi- _ Sana hayranlığımı ilk gösterişim-
süme doğru kalktığı zaman, kalbimin çeklerimi almayışınla kalbimi çok kır- d b h" . k b 1 tmedin mı·., dedi 

· ld "' anlar . e u ıssı a u e • .. sade senın1e dopdolu o ugunu - dm ... dedı. ' w •• • • • , 

sın ve bana cevab vermek için, sen de O, karşısındakini şaşırtan bir kat'i- Beni sevmege soz vermemış mı ıdin · 
elini yakandaki demete bastınrsın. yetle: Şimdi bir de uzaklaşmağa, sana uzanan 

Beni sev Mari, dalına sev ve elin de- _ Haşmetmeab, sahici çiçek olsay - insanı itmeğe bakıyorsun. Yoksa sen, 
metinden hiç ayrılmasın.> dılar alırdım ama, elmastan çiçeği.. . Napolyonla alay mı etmeğe kalkışıyor-

Çekmeceyi açtı. 
N. Hayır, kabul edemem, diye cevab ver- sun kuzum? Dikkat et. Senin için, dün-

Harikulade güzel beyaz deriden bir 
mahfaza içinde, zümrüd ve pırlantalar
aan yapılma defne dallarile kuşatılmış 
bir demet margrit pırıldıyordu. 

Mari mücevheri mahfazasına koydu, 
güzelce mühürledikten sonra mabeyin 
müşürü Düroya gönderdi. 

di. yada sırf senin için yapmağı göze aldı-
-: Neden: Söyle bana ned~n? . ğım bir şeyden cayanın bak. Lehistanı, 
Adeta -dilı dolaşıyordu. İçındeki sa- ·ıd· w. d k ldırrnak ~i' Hayır 

hırsızlık, ne vakittir kendini tutmak- sen 1~1 Ye: en . a. A • ' 

tan taşacak bir yer arar şekilde kayna- bu benım sıyasetımın planlarında yok-
yı.p coşuyordu. tu. Bu havai, mağrur milletin nesine 

Bir köşeye büzülmüş, gözlerini yere güveneceğim? (Arkası var) 

Bir saat sonra, Düro, Valevskiletin . 
konağına _geliyordu. Genç kontes, ada
mı bir sürü sitemlerle karşıladı. 

Bu suale cevap verebilir misiniz 1 
kek gibi yaşamıştım. Bununla beraber bü
tün görüşüm erkek gibi idL Bu hisleri -
mi bir türlü yenemiyordum. Bana kadın 
olduğumu söylem~lerdi. Amma erkek gi
bi yaşarken daha mes'uddum. Üzerimde 
tuvaletle her nereye gitti isem benimle 
alay ettiler, arkamdan güldüler. Kızdım, 
gene erkek elbiselerimi giydim ve bir 
gece evden kaçarken babam beni yaka -
!adı. Ben ne yapayım §imdi? .. Kadın mı
yım, erkek miyim? .. Bunu blr halleden 
olsa, kurtulacağım ... > 

Ona hakaret etmek için mi böyle mü
cevherler yolluyorlardı. İmparatordan 
beklediği, elmas pırlanta değildi. Mem
leketinin istiklalini istiyordu ondan. 

Ne söyliyeceğini şaşıran Düro, Na
polyonun Lehistanı kurtarmak için 
şimdiden çalışmıya başladığını, yalnız 
bunun uzun zamana mühtac olduğunu 
ve imparatoru bu hususta sürekli bir 
teşvik ve tesir altında tutmak lüzumu
nu anlattı. 

Napolyonun gözünde hiçbir ehemmi
yeti olını an bu mücevher demetini 
Marinin kabul etmesini diledi. 

(BtlŞ tarafı 9 uncu sayfada) 
yafetimle evime gitmeğe cesaret edeme -
dlın, açtım, dayanamadım, amma1 ailem 
derdimi anlıyamıyordu. Kom~ulara baka
cak yüzüm yoktu. Artık sabahtan akşa -

ma kadar evde oturuyor1 sular kararınca 
bir hırsız gibi sokağa süzülüyordum. 
Komşular eve döndüğümü öğrenmemiş -
lerdi Evde kaldığım zamanlar deli gibi 

Gunun birinde dUnyada tek bir 
sarışm kadm kalmayacakmış 1 

lise, Ortamekteb ve ilkokul öğretmenleri 
arasmda nakil ve tayinler 

Ankara, ' (Telefonla) - Orta okul n ll• ru1 Deliorman hınıre, Necmiye Dl1.I\ 8eyha
se.'erde Ja.pılan nakil ııstesını blldlrlyorum: na, Konyadan :MürOvveı Önal Balll:eru-e, 

Mersin orta oklll mUdilrU Rasim SıTU er- Süleyman Harpat tçeıe, Süleyman Emre An
kek mualllm müdürlüğüne, Yozgad Usw karaya, Nlzameddlıı Brdolan Kt.Yierire. İs
mildür muavini Fehmi Nlğde orta mlldürlü- maU Hakkı öztürt Çoruma, Atlf lCural Aıı
~e. Sıva.s Use& mildilril Ömer Samsun lise- talyaya, Ali Aydın Kütahyaya, Kayaerl6en 
sl müdUrlilğüne, Adana kız llseslnden Neılhe Hamdi Özcan Slvasa, Halld Denls Antaraya, 
Gelenbevt orta okuluna, Bursa lisesinden Itırklareliden Beltı.s Til%cl Kocaellye, Ahmed 
Murtaza Bilecik lisesi mQdUrlüğüne, Afyon Dirilten, Nurlye Dirilten İzınlre, Fıtnat Alta)' 
lisesi müdürü Sami Trabzon Usesı müd\lrlll- İstanbula, Akif Beyazıdoftlu Teltlrdağına, 
ğüne, Eskişehir müdür muavini Gaziantcb LQtfiye Arkın İstanbula, Rasime At:çor is
ıtsesl müdilrlütüne, Samsun lise.CJI rnUdülil to.nbula, oro.uaan sablha özyürek samsuna 
Ömer Sıdkı Kayseri lisesi müdürlüğüne, SıvM Tahsin Okütan Glresuna, Rlzeden Batlık 
muaııım mektebi mlidfirü Numan Afyon ll- Kaynar Erzıncana, Rl.2a Keskin Erzuruma, 
SE'st müdürlfiğüne, Ankara tıı lisesi müdürü Yusur P~of Çoruha, Nacı Tlryatl Orduya, 
Samih Bursa .. 1Ls8:'1 müdürlüğüne, Trabzon Muazzez Tiryaki Orduya, İsmail özer Trab
erkek orta m~.dürü Niyazi Adapazarı or~~ ~- ~ona, Sllrdden Sıdıka Ba§ar İçele, Abdur.rah
kul müdürlllğune, Akhisar orta okul mudu- ınan Ünsal otyarbakıra Fe.lt öı:ok EUwğa 
nl Haydar A.yval~ .o~~a okul m~dürlüğüne, Abdülkadir Aykcr zo~guldağa, Slnobda~ 
Nevşehir orta mud~r~. ~~.~i Güzel Adana Mevlfıd Düzen Knyscrlye, Muharrem Can Bo
blrincl orta okul müdurlufune, Muğla orta luyn Tıtıbzondnn Sadlte Altan tstanbula 
müdürü Mustafa Akhisar ortaya, Çorlu orta Hayrt IŞlnok zongulda~ Mustafa Kancalı 
müd~rü ~~ Çatalca ortaya, Çatalca .. o:ta Frzincana, Ömer Lfltfu Vana, Behlce Kulaç 
~ü~ürU Huseyln .~uçln Çorlu orta mudur- oıresuna, Behice Baydar Sıvasa, Vandan 
luğune, Afyon mudür muavini Fehmi Berga- LO.tfiye Artın İsb.nbula RnSime Akçur İs· 
ma orta müdürlüğüne, Kütahya lisesinden . ' ~-
Nureddin Yalvaç orta müdürlü~üne, Malat- tanbula, X:~ell~en .Firdevs Yil~ .wtanbula, 
ya llse8inden Coştun Mardin orta okul mü- ~e Yenigungor Litanbula, Muzeyyen Sa
dürlüğüne, Kayseri llse&nden İ.smııll Hakkı vor Istanbula'.. ~~rab Y~ To~a, Fepün
Onar Nevtehlr orta müdürlüğüne, Bayburd nlsa Vana, Muruvve~ Gurma rstanbula, A
orta okul mildQ.rü Mahmud Kemal Trabzon tıf Aracı K?nyaya, Ibrahlm Başar Mala~ 
erkek orta müdürlüğüne, Adana birinci orta ya, Sıdıka Istanbula~. Sıvasta~ Hakkı Akyuz 
okul mtldür muavini Necmettin Bayburd or- Giresu~a, Kemal Ourpın.ar ·-":lM'~ıJJ't\, Sa
ta müdürlüğüne, Ankara erkek lisesi müdür diye Ounacar Samsuna, Ömer ~ug Jf Mtlh.c
muavinl Şeref Erdotdu Mer.sl.n orta okul mü- yaya, Faika Tamer n_:nızUye, ı;. nl\d Tamer 
dürlüğüne Sinop orta okulundan Avnl Oü- Denlzllye, S&bahat Göksel KocaeUJe, Mak-

i ' n ü · - bule Kaçka.1 Malatya)'Q. AbdUllah Hllml 
ra. Muğla orta m d rlüğune, Gaziantep ll- Kastamonuya, Nlğdeden All Çingerll Kayse-
scsl müdürü İmameddln İstanbul erkek mu- rı~. Galib Fakıoğlu Kayseriye, Müzeyyen 
alllm mektebi müdürlüğüne, Nl~de ortadan Eren Seyhana, Müyesser öıtıneri Anknraya 
Seyfeddin İzınlr ertet lisesi öğretmenliğine, nakledllınlşlerdlr. 
Ankara erkek llseslnden İhsan ayni lise mü-
dürlüğüne, Balıkesir lisesinden Mükerrem Su Yozgaddan Saniye Ural Kocaeııre. CemiJ 
Ankara birinci orta okul öğretmenliğine, Ba- Ural Kocaellye, Bakire Aybarsu_ Istanbula 
lıkeslr liscslnden Klmll su Ankara oazl ll- Zehra Türk.sen Çoruma, Şevki Turksoy Çoru
S"si öğretmenııtine İzmir erkek llseslnden ma, Asım Atay Amasyayn, Tuncellden Ha· 
Ömer Samsun llses°I oğretmenllğine, Konya cer Tanju Anknraya, ~ıünevver Sümer Kar
ktz öğretmen okulundan Ruklyo Albay İnö- sa, Hamdi ~orul Elfızıga, Aziz Tekin M~at-

-ı; yaya, Onlib Incc Kastamonuya, Salim Duzet.ı 
ntl orta 00ret~enliğine, Adnna .~ısesindcn Ko.yserlye, Urtadnn Melih Sarıçiçek sıvasa 
Hl~ayet Erenkoy kız lisesi felsefe oğretmen- Samet Eğil seyhana, Nuri Ankan Gazlante
liğıne, Urfa ortadan Arif İzmir Karataş or- be, HalU Altay Çannkkaleyc, şevket Söza.\" 
t9. okuluna, Urfa ortadan Salih Zek~. Tarsus Maraşa, Zekeriya Erge-zer Nlğdeye, cemU sa, 
ortaya, Artvin ortadan Hilmi Bakırkoy orta- vacı Dlyarbakıra, Kasım Gürgu Mantsa.ya, 
ya, Elbistan ortadan Hasan Kfımll Adana 1- Teklrdağından Fatma Süıan Kırklarellne, 
k~?ci okuluna, Antalya lisesinden Rıza G.u- Didar Sürsal Mnrdine, Ayşe Alperat Edlrne
numar Tire orta ok~una, Slll!ke ortadan Is- ye, Mualltı. Esener istnnbula, Bnsrl Gocu Bo
mall Hakkı Bingöl Izmlr Karataş orta oku- luyn izzet Başkut Seyhnna Hana Sezgin 
luna, Nazilli ortadan Zahide Kadıköy ikinci Zo~dağa, Kastamonudan' Hüaeyln Kaya 
ortaya, Balıtte&r 11.'!eslnden Cenab Refik Or-
kun Ciball ortaya, Upk ortadan Afife ozan Ankaraya, Nuriye Dolu§ Ga:llantebe, Naciye 

Dofuerl İ.staııbula, Şüktll Kaya Zonguldap 
Buca orta okuluna, Ellzı! ortadan Ali Ela- zehra Arısan İzmlre, Sabiha oran izmıre, 
göz Gelenbevi ortaya, Nlğde ortadan Hultl.sl Ferdane Erdemsoy Kırklarellne, Nebahat 
Öfdinç ~iktaş ortaya, .Adana A. !besinden Kocaellye, Kütahyadan Ali Soykal Konyaya, 
Muhiddin E. _Vefa lise:ıne, Urfa ll!eslnden Reoeb Hayri B&lıkeslre, Abmed GilngOr Eaki
Şevkl B<>?uroglu Erenköy kız lisesine, Nazım tehlre, Daim Ülkebay Afyona, Neriman Oün
ortadan ~clô.l Par İzmit orta okuluna, ~onya yal F.dirneye, Hikmet Siyahi Eskifehlre, Sa
ortadan Ihsa.n Uludai Bur.w. ortaya, ~~~ ıım Gökçe Manisaya, Hasan Hayrl İstanbu
ortadan Tahsin tJncel Pendik ortn1a, usku- la, Seybandan KA.zım Erol Nlğdeye, lllmld 
dar üçüncü ortaokul yardirektörü Hilmi Soy- Oiingör Nlldeye, Mublddln ÖZdemlr ıntde
kut, Beyoğlu orta yardirektörti_ İbrahim Ak- ye, Makbule Akal istanbula, ~n Gökmen 
dolan, Tatslm orta yardlre~orn Halb .Er- Marap., Nlishet Deınlr İçele. NumiJe Peker 
lciner, Çapa orta 1a~ktörü Fuad Ertan, izmire, Sadeddin TQfdemir Nifdeye, Turgud 
Be§J..kt.aş orta yardlrektörü Malik Baya, Ildır Akmut İçele Man1sadan Muhiddin Kişmlr
orta yardlrektörü Kadri 8UD&un ayni okul o&lu Konya;a Ali Altın N1Rdeye cabtd Sa
müdürlüklerlne, Pazar orta ?,kul yardirektö- ~an Kayserl;e, Meliha Uyanık' htanbula, 
rü Hüsnli Şarman orta müdurll\~ne, Rasim Mukadder Gün Balıkeslre saadet Dincer iz. 
Dolman Kasımpaf& müdürlüğüne, Ahmed mire Muata.fa. Altm Bolu;... 
Cevad S&rıkamlf orta miidürli\tüne, Tıırgud- ' •. 
l t.a .. ,_ ,_.,.. ü Hllm1 zı A ... ı .Enver OzkB.n K9,J'seriye, Nevzad Urnıan u or yarı.ı.uea.o.vr ya pa-. ayn - •- b 

1 ... -d- ı··ıı.- Ad ... ,_el ta dl Teklrdağa, Sellmt Türkman .ıstan u a, Kc-o ... ul mu ur u&une, ana ............ or yar - x. 
rcktörfi Kemal Güvenç aynl okul mildürlüfü- mal vzgün Kocaeltye, 'Muzaffer Kızılçelik E-
,. To .. At rtad Ahmed Erkm K k dfrne~. Hlmid Afacan Malatyaya, Makbule 

n_, ...... o an en um apı önaı Trabrıona, P'fkrt Oilnerl 81irde, Bahri 
ortaya, Adapau.n ortadan Hann ı_tamtz Peker Kırfe}llre, Nalbe Erten .isıanbuıa. 
Takaim ortaya, Klblstan ortadan lf'uaeyin zonguldaktaıı Mehmed Oüçlücan Trabzona, 
Avni Urel Ka.s:;-monu llsestne nakil ve ta- IIlkmet Pulat Sıvasa, Arif Atalay Antalyaya, 
yln edllmişlerd · Ahmed Qakmak Boluya Hilmi Ener Antal-

iLK OKUL önRETMIDiLERİ yaya, Zekli Tükenmez Antalyaya, Semiha 
Ankara, 7 C'İ'elefonla) - İlk okul öğret- Balçık İstanbula, Nurt Aboy Kayserlye, All 

menlerinin naklllerlne aid listeyi blldirlYQ· Ufak ElA&lla, Fikret Ertür.k Samsuna, Uıı-
rum: baJTenı Aydemir Kastamonuya, Beblıll Bön

Tokattan Hbıld Acarbay Airıya, Durmuı mez Mu~aya, Mustafa Uygur Mu~ya, Sanl
Aktuğ Samsuna, Nuri Yılmaz Tuncellne, ye Gülen Balıkestre, Sadi Yücetürk Boluya, 
Fahriye Ülker Sllrde, Mahir Yi~t Amasyaya., Meliha ötietım iatanbula, Ken1al Turan is
Hatlcl' Yıldız Blledl• n~perdir. tanbula, zebra Bülşehlre nakil ve ıa,tn e
Saı:nsundan Şemal Yavm Ia:rnJ.re, Ahmed dilmlflerdlr. 

Eren Kayserlye, Halil Aytekin Kır.,ehlre, Sı· 
dıka Akın Kocaellye, Ahmed Etlz Malatyaya, 
Ahmed Benan Ankaraya, Mel~hat Ayral Te
kirdatına, Hüsnü OôtQe Bursaya, Şükrl)'I 
Dotan imılre, Kuun Dolan İmılre, Mah
mud Türtten urfaya, Meacure Yenel &vaat., 
Atiye OüldoAan Ankara.ya, Fahreddin Ayte-

(Arkası var) 

ilan Tarifemiz 
Birinci aaltile «JO Madam Valevska, kısaca ve kat'iyet

ıe bunu reddetti ve daha ısrar edecek 
oturlarsa, odasından çıkamıyan hasta 
kocasına olanları bitenleri haber ver
mek mecburiyetinde kalacağını söyle
di. 

oldum. Aklımı kaçırıyorum sandım. İçi
mi açacak dostum yoktu. Erkek veya 
kızlarla sırrımı anlarlar diye arkadaşlık 
edemiyordum. Geçen sene apandisitim 

tuttu, beni hastaneye kaldırdılar. Muaye
ne neticesinde kadın olduğumu ve erkek 
elbisesi giymememi söylediler. Bu tavsi
yeyi dinlemek istedim, saçlarımı uzattım. 
Ve bazı dostlarını bana elbise ve iç ça -
maşırı alınca, bu sefer kadın olarak ha
yata atılmak istedim. Teyzemin evine 
gittim, saçlarımı kıvırttım, yüzümü boya
dım ve yeni elbiseleri giydim, aynaya ba
kar bakmaz da, titredim. Zira üç sene er-

kin Kast.amonuya, Melih& Kılıç Teklrdağa, 
S:ılde Erdi Kayserlye. İspartadan Hüseyin 

(B~ tarafı 7 inci ~tı"fada) Avni Kütahyıı.ya, Bü.1eyman savaş Burdura, 
/irinci sahile %50 ,, 
Vp;ncü ealıile 200 » 

Mabeyin müşürü fena ha1de bozula
rak çekildi. Dürüst, namuslu bir adam
dı. Zaten Napolyonun, kendisine ver
diği bu vasıtalık işinden tiksiniyordu 

ama. imparator ona: «- Dostluğuna 
güveniyorum!• demişti. Ve Napolyon 
böyle söylediği vakit, o isterse eğer, 
Düro dizlerinin üzerinde sürüne sürü-
ne dünyanın ta öbür ucuna kadar gi
debilirdi. 

Geç vakit, saat onda tekrar geldi ve 
ilk defa olduğu gibi, Mariyi, perdeleri 
inik bir araba içinde saraya götürdü. 

cBir gün kürreia.rz üzerinde hiçbir sarı- Hayriye Örlürk Burdura, Meliha Okyanua 
şın kadın bulunmıyacaktır.... Teklrdağına, Mehmed Erdem Balıkeslre, Gül-

• • • v 5;ım Gülsel Oaziantebe, Karstan Samiye Şe-
İstikbal bu nazanyenın doğnılugunu M ı.1 Me~ istanbula Ahmed mutat ., ren ul!'t aya, , 

meydana çıkaracak nu. ..• E'"zuruma, Mustafa. Çaldıran ~nakkaleye. 
cYaşıyan görür ve öğrenir> derler. Mardlnden Milferref Özgül. Diyarbakıra, Re-

Bakalım bunları görebilecek miyiz?... şad Ergun Manisaya, Huriye Bingöl Urfaya, 
O. T. Fikri Akdağ Seyhana, Hamdi Eroğlu Kayse

riye, Muğladan Pakize ÇeUnttirk Aydına, Sa-
ime Olcay İzmlre, Hayriye Uz Amasyay~, Mu-

1 d . . d 1 sa Devrimci Mardlne, Amn Kebabcı Izmtre, sta n b u l Bele ıyesın en : Rukiye Kebabcı İzmlre, zehra Pakkan İzml-
A v d • 1 re Mev'ude ö~en İzml,re, Muştan Emin Da-Yazılı ve basılı kagıdların kese kiğıdı olarak kullanılmamasına aır o an d.'i::ı ğl Bltıise Mehmed Öztekin Kırşehire, 

3517 sayılı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda cneşri ~~~r~~ta~ Me~ed saygılı Gaz1antebe, Şük-
ruhsnt almağa bağlı matbualardan yapılan kese kağıdları hakkında yukanki rü Toka Dlyarbatıra, Malatyadan Hayri Al-
fıkra hükmü tatbik olunmaz. denilmesine göre bu kanun hUkınilnün gazete tıok Anknraya, Kimlll Erol Dtyarbalara, Nec

meddln Kayserlye, Sabri Oünel Diyarbakıra, 
Bekir BölilltDa§ı Çoruma, Sıdkı Benol Eskl
.şchire, Mukaddes Tunadur Diyatbalara, Tut 

ve mecmualara şamil olmadığı alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

Dördiincii 11alaile 100 • 
iç ıalailekr 80 • 
Son eahil• 40 » 

Muayyen bir mü.ddec zar:fınd.a 

fazlaC& mikdarda il&rı yaptıracat. 
tar ayrıca tenzllith tarifemizdeıı 

istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilrnlştlr. 

SoA Posta'nm ticari ilaıllanna 
atd i§ler için fU adre8e müracaaı 
edilmelidir: 

tliııOlllk ltollektll llrbtl 
KaJmuııaamade Dan 

Ankara caadeaı 



Hatay MecJisinden Türk i~~~~ 9 Eylolü Atator~ Hariciye Vekili bu akşam 
" f gunu ?l~!~li~a.~~~~ttı • • ordusuna selam . Bu münasebetle yapılacak şenlikler- Cenevreye gıdı yor 

'(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
rine ve masraf kanunlarını ittifakla ka -
bul etmiş ve hükfunetin meclise bir u -
mumi af kanunu ile Olmuk'ta sıtma mem
baı olan Akgölün kurutulması için ha -
zırlanacak projenin bir an önce meclise 
tevdi etmesini istiyen takrirleri tasvib 
eylemiştir. 

Masraf kanununa bağlı cetvellere gö -
re, Millet Meclisi reisine 400, iki reis m ua 
vinine üçer yüz, geri kalan meb'uslara 
yüzer, Hatay devlet reisine maaş olarak 
1000, riyaset masrafı olarak 500, riyas~t 
hususi kalem müdürü için 150, başvekil 
için 400, dört vekil için üçer yüz, müste
şarlar için de ikişer yüz lira maa~ tahsis 

tine sonsuz minnet ve şükranlarını arza. be
ni. memur ettl.klerl.nl saygılarımla arzederlm. 

Hatay Millet Meclisi Reisi 
Abdiilpni Tiirkmen 
-o-

Hatay Millet Meclisi ReisHtlne 
Hat~ Millet Meclisinin Türkiye Cumhuri

yeti Hukumetlne candan bağlılığını bildiren 
telgrafınızı sevinçle aldım. 

MeclJsinizln Hatay lçl.n büyük başarılara 
ulaşmasını ve Hatay halkınln büyük ikbal 
ve rtaha kavuşması hakkındaki Cumhuriyet 
hükfuneUnin saınlml temenniyatını kendi 
kalbi tebrlklerlmle birlikte sunarım. 

Başvekil: Celal Bayar 
Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiri.yor: 
Hatay Millet Mecllsl dün öğleden evvelki. 

toplantısında Hatayın Anaya.sa kllnununu 
iLtltakla kabul etml§tir. Anayasanın metni 

edilmektedir. - şudur: 
Bayrak çekilirken Fasıl bir - Esas hükümler : 

Antakya, 7 - Anadolu ajansının hususi MADDE: 1 - Hatay, dahili işlerinde tam 
ınuho.birl bildiriyor: bir istlkl!lli haiz Türk ekserlyetlne müstenid 

Hatay millet meclisi tarafından dün ~ü.~ blr cumhuriyet rejimi ne idare olunan ayrı 
rekll alkışlar arasındn ittifakla kabulıınu ve müstakll bir varlık teşkil eden bir devlet
müteakib Hatay devlet reisi Tayfur Sökmen ur. 
yanında. Türkiye murahhası Cevad Açıkalın, MADDE: 2 - Hatay devletln1n merkezl 
Türkiye başkonsolosu Fethi Denli, başvekil, Antakyadır. 
Vekiller, meclis azaları ve bütün davetliler MADDE: 3 - Hatay'ın bütün vatandaşlan 
olduğu halde meclis binasının tarasa.sına çı- kamın müvacehesinde müsavi ve ırlı:, dil, din 
Jta.rnk meclis binası önüne toplanmış olan farkı gözetllmelı:sl.zln ayni medeni ve siyas1 
halkın huzurunda Hatay bayrağını top ve haklara sahih ve billl istisna lı:anuna riayetle 
nuızıta sesleri arasında merasimle çekmiştir. mükelleftirler. 

Yeni Hatay bayrağı, al zemin üzerine ay ve Fasıl iki - Teşrii kuvvet: 
7lldızdan mürekkebdir. Türk bayrağından MADDE: 4 - Teşrii kuvvet Hatay halkı 
farkı, yıldızın ortasının dolu olmayıp zemin namıno. Hatay millet meclisi tarafından 
renginde bulunmasıdır. kullanılır. Hatay millet meclisi hazırlana-

Bayrak merasimini müteaklb Hatay mil- cak mahsus kanuna. tevfikan dört senelik 
let meclisi müstakil Hatay bayrağının ilk de- bir müddet için intlhab edilir, kırk Azalık tek 
ıa meclis binasına çekUlşi münasebetlle, bir heyettir. Ancak mecllsln tatil zamanın
kahraınan Tilrlı: ordl!Suna Hatay millet mec- dan sonra meclisin tasvibine arzedllınek su
llslnln selüm ve muhabbeUerl.nln iblllğ edil- retlle hüktimet muvakkat kanun yapmak sa
nıeslnl isteyen bir takriri sürekli alkışlar a- lahiyctlni hnlzdir. 
rasında ittifakla atsvlb eylemiştir. MADDE: 5 - Kanunlar vaz'ı lçl.n ilk te-

Düki'ımetin beyannamesi şcbbüs Hııto.y millet meclisi Aza.sına ve icra 
Anto.ky:ı., 7 (Hususi> - Meclisl.n dünitü kuvvetine alddl.r. Maamafih masrafiar ihtl

toplantı.sındıı Bnşvekll Abdurrahman Melek yarını müstelzim olıın yahud vergner ihda
hükümeUn• beyannamesini okumuştur. Ab- sına, tftdUlnc veya ipkasına mütealll.k bulu
durrahman Melek ezcümle demiştir ki: nan kanunlar vaz'ı teşebbüsü, yalnız icra 
.Programımızın ruhu ve esası, Kemallzm kuvvetine alddlr. 

de gençlik Ulu Önder için büyük teza
hürlerde bulunacaktır. 
Diğer taraftan Büyük Şefin valide

leri için Karşıyakada yapılacak abide
nin ilk kazması bugünlerde vurulacak
tır. Bahçelik, çamlık içine alınacak olan 
abide gençliğin ziyaret yeri olacaktır. 
Proje hazırlanmıştır. 

Çinliler Hankeu'yu mOdafaa 
edecekler 

Londra, 7 (Hususi) - J apon kuv
vetiıeıtinin, Kankeu etrbf~oki ikinci 
Çin müdafaa hattını da üç noktadan 
geçmiş olduklan bildirilmektedir. 

Mfilıaza bazı mahfellerde, bu Çin ric
atinin bir tabiyeden ibaret olduğu ve 
Hankeu'nun son derece şiddetli bir su
rette müdafaa edileceği söylenmekte
dir. 

Eğlence yerlerinde ucuzluğun 
temin edilemed iği anlaşıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nlınmağa başlanmıştır. Bira satışı ser -
best bırakılmış, sebze ve meyva fiatları 
ucuzlamış, kira bedelleri dörtte bir nis -
betinde inmiştir. Belediye, hükfunetin 
eğlence yerlerine göstermiş olduğu ko -
laylıkları nazarı itibara alarak, eylwde 
eğlence yerlerinin tarüelcrinde tekrar 
tenzilat yapmağı kararlaştırm1ştı. 
Eğlence yerlerinde yapılan teftişlerde, 

belediye tarafından temin edilmek iste
nen ucuzluğun tahakkuk etmediği anla
şılmıştır. Kontroller tamamlandıktan son 
ra ucuzluğun behemehal temini için ye
ni alınacak tedbirler kararlaştırılacaktır. 

Belediye, eğlence yerlerinin tarifele
rinde yeniden yapmak istediği ucuzluğa, 
bir teşrinievvelden itibaren başlıyacak -
tır. rejimi ve bütün icabatı olmakla beraber mü- MADDE: 6 - Blr kanuna müstenid oll'ha

sandentzle bazı klsımlannı tekrar edeceğim. dıkca hlçblr vergi l.hdas veya tahsil oluna- ================ 
Hatay hakkında beynelmilel taahhüdlere mıyncağı gibi bir istikraz da akdolunamaz. nunun Lsdarını Hatay devlet rel.sl bu kabul 

riayet etmek ve bunların tamamen tııho.kku- İcra kuvveti her sene gelecek sene için bir tarihinden itibaren blr ay zarfında tfillk ve 
kunu temi.ne çalışmak. blidce kanunu projeslle bir mall mlivazenc o kanunun arzını faydalı gördüğü mül5.ha

Dahlll emniyetimizin zaruri kıldığı mllll kanunu llyihası tesblt edecektir. Meclis ta- zalıırile beraber yeniden tedklk olunmasını 
inzibat teşkiH\tını kurmak, mesaimizin te- rafından kabul ve tasdik edilmemiş olan hi _ meclisten isteyebilir. Yeniden müzakerat an-
mel taşıdır. bl t i · d ılın ç cak iade tarihinden bir ay sonra vuku bul:ı.-

k h b f k Ö t 
ı.."i i b"' t" r masra sene çın e yap az. Her senet 

Ir ve mez e ar ı g ze me~ z n u un ıı · d · 'l bilir. Devlet reisi kanunu bu ikinci müzake-ta d 
1 

.. i h k k lik ld k ma yenın sonun a o senenın kat hesabları 
::rı ~e ~~~::~~:~:da uay':ıı~=mele~e ~~: blr kanunla müteşekkil bir heyetce tedkik e- re esnasında kabul edilecek surette aynen 
bl olacakları umdclerimlzln bal}ıcasını teş- :lllMdl~DteDnE~o7nra Kmecllsnle arzoklunur. l 1sdnro mecburdur. 
t1l etmektedir. .-... . - anu ar ve ararlar ad ek- MADDE: 16 - Hatay devlet relsl icra mec-
Komşu devletlerle iyi münasebetler tesis ve seriyeUe kabul ve ittihaz olunur. Nisabı ek- ilslnin reyi üzerine millet mecllstni teshede-

lda t k bfi .. k d seriyet meclisi teşkil eden Azanın yarısıdır. blllr. Böyle bir halde yeni intlhablıırı bilA lh-
me e me en yu arzumuz ur. MADDE: 8 - Meb'Ul!llar Hatay millet mec- mal icra ettl.rmeğe mecburdur. 

iktısadl vazlyetımizln korunması ve inkl- llslne iltihak ettiklerinde fu §ek.ilde tahlif MADDE: 17 _ Millet meclisine kaI'Şl mes
eafı için devletlerle ticari anl.aşmalar yap- olunurlo.r: Vatan ve milletin saadet ve sel!l- ul bir icra meclisi teşkil olunur. Bu meclis bir 
makta, mllli sanayi ve mahsulntımızı himaye metine ve milletin blll\kaydışart hft.klmiyetı- rels ııe seçeceği en çok dört Azadan ibaret
etmetre ve bunun için muktazl tedbirleri. al- ne mugayir bir gaye takib etmiyeceğlme ve tl.r. İcra meclisi reisi Hatay devlet relsl ta-
makta geclkmiyeceğlz.• cumhuriyet esaslarına sadakattan ayrılmıya- rafından seçilir. 

Abdurrahman Melek beyannamesini. ~u cağıma no.mwmrn üzerine söz veririm. MADDE: ıs - icra kuvvetlerinin teşekkül 
ıuretıe bl.tırmektedlr: MADDE: g _ Hiçbir meb'us millet mecllsl suretleri ve vazife ve mes'uliyetleri ayrıca 

cBugün, bu yeni şerait içinde 1stikHillne do.hlllndeki rey ve mütaleasının ve beyanatı- bir kanunla tesblt olunur. 
kavuşmuş olnrok refah yoluna ilk adunını a- nın meclis haricinde trad ve izharından do- Fasıl dört - AdU kuvvet: 
tarken hükfunet!.mlz, ıırltada kalan tozl~, layı mes'ul değildir. Gerek intihabından ev- MADDE: 19 - Adli kuvvet kanunen mü
dumanlt, bulutlu devreyi tamamen aklından vel ve gerek sonra aleyhlıfe cürüm ı. d teşekkil mahkemeler tarafından Hatay halkı 
bile silerek, gaflete kapılan, şaşkınlık içinde lunan bir meb'u.sun maznunen lstlcvS:b~ v~= namına icra olunur. Azası Hatay devlet reisi 
Hatay va.tanının menafilni unutanların ha- ya tcvkifl veyo.hud muhakemenin icrası he- tarafından mansub bir yüksek mahkeme bu-
reketini mazinin barı altında bırakmıştır. yeti umumiyeııln kararına bağlıdır. Cinai lunur. Bu Aza muayyen ahval ve surette an-

AtalUrkUn telgrafları cürmü - meşhud bundan müstesnadır _ an- cak Hataıy devlet reisi tarafından yüksek 
cak bu takdirde makamı al.dl mecıısı derhal mahkemenin diğer bflklmlerlnin reyi alın
haberdnr etmekle mükelleftir. Bir meb'usun dıktan sonra e.zlolunablllr. Ankara, 7 (A.A.) - Reisicumhur Atatürkle 

Hatay millet mecllsl reisi Abdülgani Türk
men arasında aşağıda.ki telgraflar teati edll
m.l§tlr: 

TÜrkiye Cumhuriyet i Büyük Şefi 
Kemal Atatürk'e: 

Milli idealinin llk tezahürü olarak topla
nan Hatay millet meclisi, milli varlığının ve 
istikbalinin Büyük Kurtarıcı ve koyurucusu 
Ulu Şef'e meclisin ve temsil ettiği Hatay hal
tımn ebedi minnet ve sonsuz bağlılıklarını 
blr kere daha arz ve lütfen kabulünü istir
ham eder. 

intihabından evvel veya sonra aleyhine sa- MADDE: 20 - Yüksek mahkeme Hatayın 
dlr olmuş cezai bir büküm infazı, meb'us- bütün mahkemelerinin kararlarına karşı 
luk müddetinin hitamına tAUk olunur. Meb- yeniden tedklk hak ve salô.hiyetııe kanunun 
usluk müddeti. esnasında müruru zaman cc- kendisine tefviz eylediği diğer vazlfeler1 de 
reyan etmez. ifa eder. icra mecllsi yükSek mahkeme ile dl

MADDE: 10 _ Tatu esnasında Hatay dev- ğer mahkemelerin karar Te 1lfımlarını in
let reisi veya millet meclisi reisi. lüzum gö- fnz ettirmekle mükelleftir. Adl! kuvvetin ka
rürse meclisi lçtimaa davet edeblllr. MIUet rarları başka hiçbir kuvvet tarafından ted
mecllsi içtimaı senede dört aydan dün ola- kik veya t.Adil olunamaz. 
maz. MADDE: 21 - Yüksek mahkeme ile diğer 

MADDE: 11 - Meclis müzakeratı alenldh'. mahkemeler kanunlarının anayasaya uygun 
Ve harfiyen neşrolunur. Fakat dahlll nizam- olup olmadığının tedkikine salahlyeW de-

Batay Millet Meclisi Reisi namede mllnderic şeraite tevfikan nıeclls ğildlr. 
Abdfdgani Türkmen hafi celseler dahi aktedeblllr. Hafi celseler Fasıl beş - l\liiteferrik hükümler : 

--0- üz k MADDE: 22 - Hatay vatandaşlarının ec-
m n eratının neşri mecll~in kararına bağlı- nebi memleketlere seyahati için bir Hatay 

11atay Millet Meclisi Reisi dır. kt 
Ba Fa d Üç _ jn- '--netı'•, nasaportu ihdas olunaca ır. 

Y Abdulıanl Türkmen "'"... .... " t ı Ant.akya MADDE: 12 - İcra kuvveti Hatay halkı MADDE: 23 - Ha nyın n 1.am ve lsAyişl-
nln muhafazasını temin için 1500 kl.§iyi te-

Hatay Millet Meclisinin ve tem.sil ettiği no.mına Hatay devlet re1sl ile bir icra mecllsl cavü" etmiyecek polis ve jandarma kuvvet-
H t h !kının h kk d k tarafından kullanılır. .. o. ay o. n un a i güzel duyguları- 1 ı teşkil olunacaktır. 
nı blldlren telgrafınızdan pek mütehassis MADDE: 13 - Hatay devlet relsl, millet e~ADDE: 24 - Bu kanun neşri tarihinden 
oldum. Hatay mlllet mecli.sine başladı~ı mü- meclisi tarafından beş sene müddetle intı- muteberdir. 
hlm vazifede muvaffaklyetler ve Hatay hal- hab olunur. Devlet reisi intihabı akabinde MADDE: 25 - Bu kanununı hükümlerl.nl 
tına yeni idare altında saadetler dllerlm meclis huzurunda. şu suretle yemin eder: Ji i yerine getirir 

· 1 t i r ·· icra mec s · K. Atatürk Dev e rel.s sı ati.le mu.sta.kll Hatay devle- Antakya 7 (A.AJ - Anadolu ajansının hu-
İskenderun limanında tinin kanunlarına, cumhuriyet esaslarına ri- t h bl i bildiriyor: 

. nyet ve bunlo.rı müdafaa Hatay vatandaşla.- SllS mu o. r llsl d- ~ 
Iskenderun, 7 <A.A.> - Anadolu ajansının ' Hatay millet mec un.~u toplantı.sında 

hususi muhabiri bildiriyor: r;nın snadetine sadıkane ve bütün kuvve- iki sene evvel teşekkill ederek Hatayın is-
Dün bl.rl Türk ve üçü yabancı olmak ü- t mle mesai sarfedeceı;tme ve Hatay halkıııın tıkltlllnde bliyük hlmletl geçen Erglnllk Cc

tere hkenderun Umnnınn gelen vapurlar cmnlyetine teveccüh edecek her tehlikeyi ke- miyetine meclls tarafından teşekkür edllme
müstakll Hatay devleti teşekkül etmekle be~ ~~i şiddetle men, Ho.tny'ın şan ve tereflnl sine dair olan bir takriri lttltaklo. kabul ct
raber henüz bayrak kanunu kabul edilmemi§ i ar ;e lltlya ve der'uhde ettiğim vazife- mlştlr Şimdiye kadar meclls relsl 11e Hatay 
oldu~ için hiçbir bayrak çekllmeml.ştl. n ~ ca ına ne!s1miü hasretm~kten nyrılmıya- reısını'n intihabı, hü~mete itlınnd olunması 

cae;ıma namusum zerine soz veririm kabulü glbl. en lihim 
Başvekilin telgrafı MADDE: 14 - Devlet reisi kanune~ mu- ve nnaydasadnı~ıı oldu~u hald temkmll "'ft me-

Ankara 7 (A..A..) Başvekil Celfil B ' seleler e a !!> e -rar-
ve Hatay 'mı.ııet - ~yar sarrah hudud dahilinde at bak.kını ıstımal ıarın mecliste bütün unsurlara mensub 
men aşağıdaki ;::;.,ı;ıfli relslteAtbidU:ı~ll Türdlrk- eder, affı umuml ancak bir kanun lle bah- meb'uslar tarafından ittifakla verilmlf olma-

.,. arı a e er : şolunur b b"t- h Türkiye Cumhuriyeti Bük· . . . · sı, yerli ve ya ancı u un ma !ellerde çok 
İstiklftlinc lı:avu§an H ;metı Başvekılıne MADDE: l5 - Hatay millet meclisince ta- müsaid bir teslr hasıl etmiştir. Daha dün de

l~tlnınında milli lı.tuı a ay millet mecllsi bul edilen kanunlann hepsi devlet reisi ta- nllecek kadar yakın bir ihtllAt ve şurif mem
edn tarlhl ve siy va{ ~ tecelllsl.ni temin rafından isdar olunur ve hiçbir kanun fsda- baı manzarası arzeden HatayJ!ilki bu birlik 
7ucusu olan Tür:: ~u dderatının _k~ru - rından evvel mer'iyete geçemez. Hatay mil- yerıl rejimin tam muvaffaklyeti iQln en kuv-

ye umhuriyeti Hükumc- let meclLsl taratı.ııdaA .tU\ll W11D&D b1r t a veuı blr zaman olarak tellW edllmek\edlr. 

(BG§tarafı 1 inci sayfada) 
Rüşdü Aras kendilerine aşağıdaki beya -
natta bulunmuştur: 

cBeş senedenberi mütehassiri bulun -
duğwn İzmire ancak bu sefer gelebil -
dim. Bu defa İzmirin daha şen, daha ke
yifli, Başvekilimiz Bayarın tabirile cha
linden ve işinden daha mutmain> gör -
düm. Limanı dolduran vapurlar adetleri
le dalga kıranları yıkarak bizim işe baş
lamamızı beklemeden limanı genişlete -
ceğe benziyen bir, manzara yapıyorlar. 

Dün akşam kıymetli arkadaşım bele -
diye r eisi Dr. Behçetin fuar gazinosun
da verdiği davette bulundum. Çalışkan 
ve kibar valinizle, muktedir ve nazik ku
mandan vekili General ile İzmirimize 
dair hayli konuşmak fırsatını buldum. 
Orada sevgili hemşerilerimle karşı karşı 
ya bulundum. Adeta müntehiblerimin 
büyük bir kütlesi içinde olduğumu anlı
yordum. Fuarın gece manzarası hakika -
ten peri masallarını hatırlatıyor, dersem 
mübalağa etmiş olmam, o kadar güzel, o 
kadar r~ngindi. Herkesin, funnn bol zi
yalan içinde saçtığı şetaret elle tutulabi
lecek bir halde idi. Bunların beni ne ka
dar sevindirdiğini tahmin edEbilirsiniz. 
Güzel İzmirimiz dinamik ve çalışkan ve 
muttasıl ilerliyen Türkiye halkının ve 
büyük milletimizin gene ön safında ol -
duğunu gösteriyor. 

İyi bir tesadüf olarak fuarda dün ak -
şam Ödemiş gecesi vardı. Görmesini çok 
sevdiğim Zeybek oyununu hakiki Zey
bekler tarafından oynanırken doya doya 
seyrettim. 
İzmir fuarı hakikaten büyük bir eser

dir. Seyahatlerimde benim görebildik -
lerime nazaran coğrafya itibarile mem -
leketimizin kain olduğu şarki Avrupa ve 
garbi Asyada emsali müteaddid olmasa 
gerektir. 

Bu ~kşam geldiğim vapurla dönüyo -
rum. Bu ayın 8 veya 9 unda Cenevreye 
harekete mecbur olduğum için daha faz
la kalmıya vaktim yoktur. Ancak bu kış 
içinde tekrar gelebileceğimi ümid ediyo

rum.> 
Ceneyrcde temas ve müzakereler 
Cenevrede toplanacak olan Cemiyeti 

Akvam assamblcsinde Türkiyeyi tem -
sil etmekle beraber bu toplantı münase -
betile oraya gelen hariciye nazırlarile 

görüşeceğim. Balkan antantı ve Sfida -
bad konseyi içtimalarına iştirak edece -
ğim. 

Hatay 
Hatayı soruyorsunuz, her gün haber -

lcrini ajansta gördüğünüz gibi, Hatay is
tiklalinin bir temeli sayılan Millet Mec
lisine kavuştu. Kıymetli bir arkadaşımız 
orada devlet reisi oldu. Hatayın tamami
yetinin kaf ili olan Türkiye - Fansanın 

orada mesai teşrikinin ve Türk - Fransız 
askerlerinin Hatayda vücudunun Hat:ıy 
için ne kadar faydalı olduğu fiilen gö -
rüldü. Asayiş, Türk ekseriyetinin ekal -
liyetlerle ahengi başka memleketler için 
gıpta edilecek hale geldi. Şimdi orada ar
tık yapılacak iş bu vaziyetin tesbiti ve 
müstakil Hatay idaresinin, Hatay hal -
kının en mes'ud bir"hayata ulaştırılması 
için tabii olan faaliyetinin temin ve tcs
hilidir. 

Arsıulusal vaziyet 
Arsıulusal vaziyete gelince tarife bil

mem lüzum var mı? Eski dünyanın u -
zakşarkında ve en garbında harb hali, a
dı söylenmeden devam etmektedir. A -
janslar her gün bu muharebelerin binbir 
fecayiini bize naklediyorlar. Avrupa or
tası için için kaynamasında devam edi -
yor. Eğer bu hale sulh 'denirse bu suretle 
sulhun hayli devam edeceğini, yani yer 
yer muharebelerin umuınt bir felakete 
inkılab etmeden seyrini takib edeceğini 
kabul etmek mümkündür. Bununla bera
ber §1. nu itiraf etmeliyim ki medeniyet 
dünyasında bu yüzden zevali yakın gö -
rülmiyen bir endişe ve bu endişenin tev
lid ettiği huzursuzluk hükümfermadır. 

Atatürk Türkiyesi 
Atatürk Türkiyesi ise böyle bir dha

nın içinde Tunadan Hind hududlarına 
kadar fasılasız devam eden yüz milyon _ 
dan fazla dost kütlesi ortasında bir sulh 
ve ilerleme adası halindedir. 

Silihlanma meselesi 
Silahları umumi bir anlaşma ile tenkis 

ve tahdid için her şeyden evvel silah ih
tiyacını azaltmalıdır. Büyük harbin ne 
kad.ar mesele hallettiğini bilmem, fakat 
tevlid ettiği meselelerin sulh yolu ile 

halli çaresi bulunmakladır ki harbin ö.nQ' 
alınabilir. Milletler arasında emniyet ço. 
ğalır ve diğer taraftan bütün devletlerin 
büyük azim ve faaliyetle girlştiklerı si. • 
lfilılanma rekabeti bir müddet sonra 18l"a .. 
daki kuvvet nisbetlerini sabit bir ha • 
le getirir. O vakit belki silahlanma. ihtı • 
yacı yanında silahları hep birlikte azalt.ı 
ma ve tahdid etme ihtiyacı baş göstere • 
bilir. Böyle bir neticeye varılmadan evvel 
silahların azaltılmasından bahsetıneg 
sırf böyle bir fikrin yaşadığını göstermek 
için faydası olmasa da ameli değildir. 

Her gün bir müşahede ile anlıyorsunuz 
ki sulhun muhafazası harb zamanında za .. 
feri behemehal kazanmak için sarfedil • 
mesi lazım gelen gayret ~e fedakarlıklar .. 
dan ve haiz olması icab eden kuvvetten 
daha az gayret ve kuvvet isteniyor, doğ
ru veya yanlış, dünyanın yapılışı içinde 
bulunduğumuz şerait dairesinde böyle gö
rünüyor. Vak'alann vaki olmuş olma~ 

h::ıkkı gözönünde tutulunca realist bir si .. 
yaset takib eden hükfunetler-in vak'nlars 
göz yumması gaflet olur: 

Derhal şurasını memnuniyetle kaydet
meliyim ki Atatürkün yüksek idaresi ve 
cumhuriyet rejimi harici münasebetler .. 
de Türkiyenin dahili inkişafındn olduğu 
gibi memleketimizi her devletle k::ırşılık
lı saygı ve sevgi esasında münasebet ve 
temasta bulundurmaktadır. Çok dinamik 
olan Kemalist rejimi Türkiyeyi beynel -
milel dünyada bir sulh ve nizam ::ımill 

ve ahenk unsuru yapmıştır. Bu herkese 
gıpta edecek güzel vaziyetimizin matl(ip 
olan idamesi mütemadi bir dikkat ve te.. 
yakkuzu fasılasız faaliyet ve gayret! is • 
tilzam etmektedir. Halkımızın kudret veı 
çalışması bu vaziyete her suretle liyaka
ti temin ettiği gibi cumhuriyet hüku -
metinin bu vadideki itinasından herkesin 
emin ve bu itibarla müsterih olduğunu 
tahmin etmek isterim.ı 
Kıymetli İzmir halkı ile şu kısa ika .. 

metim zarfındaki temaslarımın bana ver
diği duygu budur. Bu vazife başında o.. 
!anlara çok mükafat ve gurur verici mü
şahedenin ayni zamanda bize mes'uliyc • 
timizin ne kadar ağır olduğunu ihtar et
tiğine de §Üphe etmezsiniz. 

Türkiye - Suriye ve Hatay hududa 
EyIUI başına talik edilmiş olan Türki .. 

ye - Suriye ve Hatay hududu iyi kom -
şuluk muahedesinin tecdidi müzakeresi 
İstanbulda son defa görüştüğiim Fransız 
büyük elçisi ile aramızda anlaşılarak bi
rinciteşrin başına talile edilmiştir. Anka
rada son ıdefa imza edilen Türk - Fran -
sız muahedesi ile henüz mer'i olan iyi 
komşuluk muahedesi yeni bir müddet ile 
temdid edilmiş olduğu cihetle bu arzet -
tiğim tehirden hudud münasebatının 
muztarib olmaması lazım gelir, şu kayıt
la ki bu mer'i ahkama her iki taraf ta ta
mamile riayet etmelidir. 

Bu kayda işaretten maksadım tarafı -
mızdan her vakit çok riayet edilen bu 
ahkama zaman zaman Suriye tarafından 
ayni taassubla riayetin görülmediği ve 
hatta hazan aksinin meşhud olduğu için 
dir. Faris hükı1meti ile aramızda yeniden 
teessüsünü memnuniyetle karşıladığımız 
iyi münasebetlerin Suriye idaresi hak • 
kında bu husustaki şikayetlerimize tek
rar meydan bırakmıyacağını ümid ede .. 
rim.> 

Erenköy lisesi kasasın
dan 2500 lira çahndı 

(BC1§tarafı 1 inci sayfada) 
geldikleri zam::ın, vezne odasının kapısı• 
nın açık olduğunu görerek derin bir hay
rete düşmüşler ve sabırsızlıkla v~zneda
rın gelmesini beklemişlerdir. Biraz sonra 
veznedar gelmiş ve anahtarla kasayı aç
tığı zaman, cumartesi günü kasada bı
rakniış olduğu mektebe aid 2500 !ıranın 
yerinde yeller estiğini görmiiştür. Bu .. 
nun üzerine bir taraftan vak'adan E .. 
renköy zabıtası haberdar edilmiş, diğer 
taraftan mekteb müdürü ve idare heyeU 
de, telefonla mektebe çağınlmıştır. 

Zabıta derhal tahkikata başlamış ve 
mektebin bütün hademelerini celbede • 
rek hepsini ayrı ayrı sorguya çekmiştir. 
İki üç gündür geç vakitlere kadar devam 
eden tahkikat henüz hiç bir netice ver· 
memiştir. 

Memurların yaptıkları tedkikata r..a • 
zaran gerek oda kapısında ve gerekse ka .. 
sada kırılma ve zorlanma alfıimi mevcud 
değildir. Tahkikat devam etmektedir. 

• 
. 
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'1aki harap bina 
enkazı. Diş tabibi Hüsameddin Dişbiler o sa-

1;1ah kahvaltıya oturacağı zaman nişanlı
sından bir mektub almıştı. Tereyağına 

~l atmadan, reçele ağzı sulanmadan, sü
tünden bir yudum tatmadan mektubu 
açtı. Kahvaltile midesini doyuramamıştı 
ama, nişanlısının mektubundaki güzel 
cümlelerden ruhu doymuştu. Mektubu 
onuncu defa okuduktan sonra sevinçle 
yerinden fırladı: 

- Seviyorum, seviyor, seviyorum, se
viyor .. 

Hüsameddin Dişbiler 5on <Seviyo
rum• u diyeceği sırada kapı açılmış, ih
tiyar hizmetçisi görünmüştü. Bu yüzden 
seviyorum, kelimesinin ağzından kaçan 
üç hecesi, hayalindeki nişanlısına gide
cekken, kapı önünde duran ihtiyar hiz
metçiye kısmet olmuştu. Dördüncü hece 
de, ilk üçü gibi yanlış hedefe çarpacaktı 
ama Hüsameddin Dişbiler kendisini to
parlamış, dördüncü heceyi ağzında mu
hafaza etmiye muvaffak olmuştu. Hiz
metçiye hiddetli hiddetli sordu: 

- Gene ne var? 
- Efendim, bir hasta gelmiş .• 
- Gelmeseydi? 
- Hasta efendim. 
- Ben hasta yapmadım ya! 
- Evet ama, diş çıkartmaya gelmiş .. 

hem size şunu söyliyeyim; peşin para al
madan bakmayınız; giyimini, kuşamını 
pek beğenmedim. 

Hüsameddin Dişbiler, arkasına beyaz 
gömleğini giydi. Salona çıktı. Siyah sa
kallı, siyah saçlı yüzü buruşuk, üstü ba
şı eski bir adam bir sandalyada ilişmiş 
gibi oturuyordu. 

Hüsameddini görür görmez iliştiği san
dalyadan fırladı: 

- Aman beyim, şu dişime b.ir çare_ 
bütün gece uyumadım .. çekin kurtula· 
yun. 

Hüsameddin Dişbiler, bütün dişçilere 

has olan: 
- Biz yapacağımız işi biliriz! 
Tebessümile adamın yüzüne baktı: 
- Hele bir muayene edeyim. İçeri ge

lin! 
Adamı muayene odasına aldı, makine

li, tükrük hokkalı, daha aklıma gelme
dik teferrüatlı koltuğu gösterdi. Adam: 

- Estağfurullah oraya siz buyurun. 

Dedikten sonra, kapıya seğirtti; ara
Jıktan: 

- Necmi Bey! 
Necmi Bey! diye 
seslendi. 

Torik de giyin
miş, o sırada aşa
ğıya iniyordu. Bu 
davet üzerine o -
daya o da geldi. 

- Ne var? Ne 
istiyorsunuz? di -
ye sordu. 

- Ağnattır geceki voliyi.. 
- Olmaz. Sonra bizim beybabanın 

ağzı sulanır da, o da gidip oynamağa 
kalkar diye korkarım .. 

Gurabi efendi nazarlarını evladlığı
nın yüzüne dikti.. 

- Gerçek mi evladım?. Sahiden öy
le bir şey var mı? 

- Sen de bilirsin, cümle alem de bi
lir ki kofti atmak adetim değildir. o -
nun için işin dosdoğrusunu söyliye -
yim: Bizim anne hanım, g~ce, turnayı 
gözünden vurmuş; eksik olmasın. Sa
yesinde biz de bir azıcık sebeplendik. 

- Öyle .. dedikleri kadar mı? 
- Sana ne dediklerini bilmem. Fa-

kirin önüme bakan iki yüz elliden 
fazla. 

- İki yüz elli.. ne? 
- Bakla tanesi olacak değil a, be 

babacığım?! Amma da tuhafsın! 
- Yani ya, demek istediğim, sikkei 

basene mi? 
- Haydi, gene luğat parala da beni 

dinden. imandan çıkar. Para aldık .. pa
ra!. Allah izin verirse, kocakarıyı bu 
akşam bir daha saldıracağım. Aramızda 
öyle karar verdik .. sonuna kadar işli -
yeceğiz. 

Yasef, onları bu muhavere üzerinde 
bırakıp, usulcacık sivişmek istedi. Fa
kat tam kımıldayacağı sırada, korktu
ğuna uğradı. Gurabi efendi: 

- Yasef, dostum! dedi. Şimdi vaziyet 
deği~ti. Nasıl olsa, biri Ayalim, diğeri 
de evladımdır. Beni parasız komazlar. 

Koltuğun yanı başındaki ufak tabure
ye eğildi: 

- Ben şuracığa otururum. 
- Olmaz canım, sizin dişinize bakaca-

ğım. Oraya oturursanız nasıl bakabili
rim? 

- Şey, bilmiyordum. 
Güçlükle koltuğa oturdu. Hüsameddin 

Dişhiler, kolt1'~un arkasındaki 31 numa
ra ayak eb'adında demire basıp koltuğu 
kıpırdatınca, korku ile ve ayni zamanda 
biraz da sevinerek yerinden fırladı: 

- Allah sizden razı olsun, ağzımı açtı
ğımın bile farkına varamadan ne çabu.k 
ta dişimi çıkardınız. 

Hüsameddin Dişbiler, hem gülmüş, ay
ni zamanda hem de acımıştı. Ömrün:le 
dişçi koltuğu görmemiş bu adam, kim bi
lir ne kadar ıztırab çekmişti ki sabah 
sabah kapısını çalmıştı. Herhalde fakirdi 
de, beliti çok az kazanan bir amele bel-

' ki de bir işsizdi. 

- Hangi dişiniz ağrıyor? 
- Aah, işte sağda, üstte. Of, of.. oo ... 

Adamın açık duran ağzmdan içeri, ay
na girdi. Pens girdi. İğne girdi. Çuvaldı
za benzer bir şey girdi ve nihayet hüküm 
verildi: 

- Bu dişi çekmeye yazık, temizler, 
doldururuz. 

- Çok rica ederim, Allah rızası için, 
doldurmayın, çekin; çok ağrıyor. 

- Ağrısının ehemmiyeti yok, biraz 
içini oyarım. Bir ilaç koyarım, bir daha 
ağrımaz. Yazık değil mi, neye bir dişiniz 
eksilsin .. hem de ön diş. 

- Öyle ama, çekseniz olmaz mı? 
- Çekmem için neden bu kadar ısrar 

ediyorsun uz? 
- Doldurmaktan ucuz olur da .. benim 

diş doldurtacak kadar param yok. 
Hüsameddin Dişbiler bir an vicdanile 

konuştu. Zavallı a'Ciam, birkaç kuruş fazla 
olmaması yüzünden yarı sağlam dişini fe
da edecekti. Hüsameddin Di5biler yara
dılışı itibarile bedavaya ucuza yanaşan
lardan değildi ama biraz evvel karnı 
doymamışsa da ruhu doymuştu ve bu 
ruh tokluğu kendine ayni zamanda biraz 
da göz tokluğu vermişti: 

- Peki, dedi, ben sizin dişinizi, diş çek
me parasına dolduracağım: evvelden 1 

söyliyeyim ki, bana teşekkür filan etme· 
yiniz. 

Böyle söylemesine rağmen adam, gene 
teşekkür etmişti. 

O günkü pansıman yapıldı. İki gün 
sonra ikinci pansıman yapıhrken ni~ 

şanlısı gelmişti. Pansıman bittikten son
ra müşterisini nişanlısına anlattı. Nişan
lısı boynuna sarılmıştı: 

- Sen meğer ne vicdanlı adammışsın 
Heso. 

Nişanlısının boynuna sarılması, ne 
vicdanlı adammışsın, demesi; hele so
nunda çok tatlı olarak kendisine Helo 
vezninde Heso diye hitab etmesi, Hüsa
meddini dünyalar kadar sevindirmişti. 

Ertesi gün adam dişini doldurtmaya 
geldiği zaman dişin üzerine bir de kuron 
takılacağı haberini aldı. 

- Aman efendim, kuron hiç istemem. 
- Niçin istemiyorsunuz. 
- Kuron altından olurmuş, ben o ka-

dar parayı nereden veririm. 
- Zarar yok .. ben diş çekme parasına 

kuronu da koyacağım. Teşekkür filan is
temem. 

Nihayet her iş bitmiş, kuron takılmış
tı. Sabıkan çürük, Iahikan altm dişli a
dam istenilmiycn teşekkür sözlerini bol 
bol sarf.ettikten sonra çıkıp gitti. 

Üç gün geçti, geçmedi, bir sabah Hü
sameddin Dişbiler nişanlısından mektub 
almadığı için sabah kahvaltısında tere
yağile reçelini istekle yiyordu. Odanın 
kapısı açıldı. İhtiyar hizmetçi göründü: 

- Ne var? 
- İşte o geldi. 
- O kim? 

- Altın diş yaptığınız.. burasını be-
ğendi galiba! 

Hüsameddin Dişbiler altın dişli müş
terisini salonda buldu: 

- Gene dişiniz mi ağrıyor? 
- Hayır, bir ricaya gelmiştim. Bu 

yaptığınız altın dişi çekin. 

- Sizi, rahatsız nu ediyor? 

· - Aman ne demek, neye rahatsız et
sin fakat rahat ta edemiyorum. 

l 

- Ağrıyor mu yoksa? 
- Hiç ağrımıyor. 
- Peki neye çektirmek istiyorsun?. 
- Doğrusunu söyliyeyim beyim, ben 

Yukarıda mevki ve cinsi yazılı bina enkazı 30/8/938 tarihinden itibaren bir 

ay içinde pazarlıkla satılacağındaı. isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
müracaatları. (6187) 

Ağrıları 

Geçirir. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Polis hayvanları için alınm:>:;J kapalı zarfla eksiltmeye konulan 101373 kilo 

yulafın beher kilosuna verilen 5 kuruş 95 santim ve 109500 kilo otun beher ki
losuna 3 kuruş ve 73000 kilo sap samanın beher kilosuna verilen 2 kuruş 5- san
tim fiatların Vekaletçe haddi layık görülmediğinden Arttırma Eksiltme ve ihale 

kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan pazarlıkla alınması takarrür . etmiştir. 
İsteklilerin 13 Eylıll 938 Salı günü saat 14 de 893 liralık teminat makbuzile Def
terdarlık muhasebesi müdürlüğü dairesinde kurulu komisyona müracaatlan. 

c6202> . ........... . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- • - İcabında günde 3 kaşe alınabilir. - • • 

fakir adamım •. pek iş güç yapmasını da 1 ver adamsınız, Allah rızası için şu dişimi 
beceremem, dilenirim. Eskiden ekmek pa çekiverin! 
ramı çıkarırdım. Fakat bu altın diş ağ
zıma takıldıktan sonra onu da çıkaramaz 
oldum. Elimi uzattıklarım yüzüme bakı
yorlar. Altın dişimi görünce kimisi kızı
yor, para vermiyor, ki.misi de gülüyor 
para vermiyor .. velhasıl beyim altın dişle 
dilencilik olmuyor. Sevab yapmayı se-

Yaşasm kanun 
Yazan: Kadircan Kaflı 

SON DOSTANlN 
EDEI?T QOf'\AN\ 

değil bin lei, silik bir metelik kaybet • 
sen, fiğanından durulmaz. Keyfin ye · 
!'inde olduğuna bakılırsa herhalde kfü 
dasın. Haydi: Elado!. 

- Çattik, be! Bu nasin iş?. Biri ak· 
satayi bozar .. oteki zorla kar arar. Ben 
burada para mi kesiyorum.. zarpbane 
mi oldum?. Valla ağnamiyorum, be! 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu - Çok lafa karnım tok. Palavrayı. 
~~~~~~~~--------~~~~~~~~--~~~~--~~~~--------------~~~~--~~~---- yekfuı tut ta efendi efendi otur, hesab 
Boşuna borç altma - Olmaz mı? Mis gör. Bir defa bizim sermayeyi ver .. bin 
girmiş olmıyayım. gibi olur. Çıkar ba- tane lei! 
Şu senedi ver de ip- kayım senedi! Ca - Yasef, kendisi için bu işte kurtuluş 
tal edelim. Sen de nına okumayım, se- olmadığını anlamıştı. Yağlı cüzdanını 
al paralarını. nin. bir daha meydana çıkardı. İçinden bin 

Yahudi kendisini Yahudi, işin fe - leilik ıbir banknot alıp Toriğe verdi 
kandırmak, vaz ge- naya varacağından - Valla cepimden veriyorum.. 
çirmek kaygusuna' korktu. Çarnaçar e~ - Ha, şöyle! Şimdi, üst tarafını an· 
düştü. lini cebine soktu, lıyalım. 

- Nene ilazum senedi çıkardı, Gu - - Anyi ust tarafi? 
mumiyiz bey! Bak· rabi efendiye uzat - _ Avanta kısmını. 

sana, daha oynaya - tı: - Birak Allayini seversan! Şakayi 
caklar. Bu tefa da, - Valla, billa, kes, işime yideyim. 
ister misin kaybet .. Nicmi beyin yuzel - Ulan yahudi! Karşındaki kaz de· 
sinler?. O vakit hatiri, tatli dili içun ğil, adam. Bana adla, sanla Aksaraylı 
belkim da iş işten yeri veriyorum. Torik Necmi derler. Beni mandepsive 
yeçer, sermaye sa • Y o~aın, . ticaret~e, bastırmak, zolaya getirmek zorun ;.o-
hibi para vermez. ıç bır :akit, yapı - rudur. Aynalarını dört açar da, sıfatını ı 
İyisi mi? Yaninda lan a~t buzulrna~ .. dikizlersen anlarsın.. Ben, rahmetli 
kalsin. Ne ulur ne - ~ de~ı; ve vermış anamın benim anam olduğunu nasıl 
olmaz. Sen da he .. Gurabi Efendi nazarlarını evltldlıgının yüzüne ~ikti . oldu~ ~araları ge- biliyorsam, senin de dün gece kumar-

man harcayacak diğilsin a? Yabanci 1 - Almak üzere idim. ı r~ye alıp, cebıne yerleştınyorken, To- dan elin boş çıkmadığını öylece bili· 
memleketlerde, siyahat ederken, er za- - Neden icap etti? rık gene koluna yapıştı. um Ama az ama çok. Onun orasını 
man Yasefi karşinda bulamazsin. Bak, Suçlu bir çocuk gibi başını onune .. - ?imdi horisti, buyur da biz hesap ;;~in ~ütüne havale ediyorum gayri.. 
iyi duşun. eğen zavallı Gurabi efendinin ağzından gorelım. Şimdi bana düşen hisseyi tosla baka-

- Güzel söylüyorsun, Yasef, iki gö- şu itiraf döküldü: - Anyi hisap? 1 ' 
züm .. lakin ben vaz geçtim. Sen sene- - Dün gece .. ben de oynadım da.. - Ulan, hangi hesabı var mı? Akşam 1~ Yok vallayi!. 
dimi iade et. tekmil paramı verdim.. sana verdiğim bin leinin hesabını. ' 

- Ya, bezim komisyon?. 
Gurabi efendi şaştı: 
- Ne komisyonu? 
- Oyle ya! Sana para buldum .. 
- Vazgeçtim dedim a?! 
- Vazyeçen tazminat verir. Aliş vi-

O 
·tı· - Tos .. la!. Laf dinlemem! Dört yüz, 

- Sonra? - , yı ı. 
_ Sonrası, bu. -Nereye gitti? beş yüz .. her ne ise.. almadan, ölüm 

de - Ka~.ıhettı'l'. Allahın emri, seni buradan salıvermem. - Tuh! Allah lfilğin'i. versin! Biz J'U ,. 

seni karı dalgasında zannetti idik .. ne - Yahudi! Aç gözünü!. Banada mı Katalavis? 
ise: Olmuş bir kere. Başa gelen çeki _ kekerez? Çaresiz kaldığını gören Yasef, elleri 
lir .. Herhalde, bizdeki mangizle idare - Sayi diyorum .. na, babana sor. titriye titriye dört tane yüzlük bank-

rişte oy ledir ... 
Bu konuşmaya kulak veren 

Necmi birdenbire atıldı: 

ederiz. Sen ver yahudinin paralarını - Onun kendi derdi kendine yeter.. notu Toriğin önüne koydu. 
Torik geriye. baksanaı tersini yemiş ispinoz gibi - Fihim paşayi da yeçtin .• 

Yasef kafa tutmak istedi: düşünüyor. Diye mırıldanacak oldu. Lakin To-
- Ne, ne, ne?. Sen bu adamdan ö - - Olmaz! - Başkat nasin inandirayim? rik, lafın alt tarafını ağzına tıktL 

dünç paramı aldın, bey baba? Torik herifin üzerine yürüdü. - Hiç uğraşma, inanmam nafile. Sen (Arkan oar) 



a Eylill 

[ 

Dolgun bir altın 
Gelelim ötekilere.. yani, Tatar ağa

la-:-a ve Osep Racilere, vesaireye ... De
li Paşoya nazaran; hiç şübhesiz ki bun
lar daha bariz şahsiyetlerdir. Bunların 
hamileri, daha çok kuvvetlidir. Bunla
rın imtiyazları, daha geniştir. _Bunlara, 
daha büyük, daha karlı salahiyetler ve
rilmiştir. 

Haddin varsa, bunlar aleyhinde bir 
şikayette bulun. Ertesi gün, (müfteri) 
diye, senin yakandan tutarlar. 

Onlar, oraya gelecek bir tahkik me
murunun iman ve vicdanını bir anda 
değiştirirler .. ve seni, sürüm sürüm sü
ründürürler. 

(Kanun) kelimesi, yalnız kitablarda 
Yaşad.ıkca .. hükfunetin idaresi de bu 
Şekle münhasır kaldıkca, bu işlerde 
Marmara çırası gibi çayır çayır yana
cak; ancak bizleriz. 

~ON POS"l:A 

Yazan: A. R. 

çıkını 

Sana küçük, fakat çok ibrete. şaya~ 
bir misal göstereyim. .. Benim hızmetı: Gözüne miralay Kazım Beyin mektubu ilişmişti. 
ıne bakan Mehmed ismindeki neferı - ) k · 
h 'lk ı yü talan ederler. Malını, davarını; atını, aga yı ıyas etmişti. !kisi de, ayni şey-atırlarsm, değil mi? .. Buraya ı bge: kısrağını sürüp getirirler. Bizim dere- di. 
diğim zamanlar, Mehmed henüz enı lerden birinin içinde gizlerler... Ara- Biri, yani Deli Paşo; anavatanın yal
layıkile tanımıyor; nasıl bir adam oldu~ dan birkaç gün geçer. Mal sahibleri, çın kayalarından bir kısmına yerleş-ğumu biliniyordu... Bir gün Mehmedı .. · h k 1 

bize müracaat ederler. Biz, evvela naz- mış .. orayı araca esmişti. .. O topra tiıntihan etmek bizim gibi adamlara 
' lanırız. «Yabanın eşkiyalan, hayvanla- ları kanları ve canları pahasına zaptet-karşı, hissiyatını ögr-enmek istedim. . B b'l · 1 T" k k h n1 k 

b rmızı sürüp götürmüşler. iz ne ı e- mış o an ur a rama arının çocu -- MehmedL Biliyor musun, em 
d. iim? .. > diye, bağırır çağırırız. Onlar, !arını, oradan geçirirken (selamet pa-buraya niçin sürgün ettiler?.. de ım. 

'l.·alvarırlar. (Aman ağa!.. Şu mallan rası) alıyordu. Vermiyenleri, öldürü -Mehmed, hiç düşünmeye ve sormıya J 

lüzum görmeden, büyük bir saflıkla ba- bul da, «müjde> sini verelim.) diye pa- yo:.du. 
na şu cevabı verdi: . zarlığa koyulurlar. Hayvan başına, bir Oteki, J'.'ani Emin ağa da ayni oyunu 

_ Efendi!.. Neme gerek benim. Iyi altına, hatta yedi sekiz mecidiyeye sulh oynuyor. ikide birde, muhitindeki Türk 
bir adam olsaydın, sürgün etmezlerdi .. oluruz. Evvela, paraları alırız .. sonra, eviadlarmın mallarını davarlarını ta-
dedi bizim uşaklara haber gönderir, hayvan- lan ettirerek onlara rahat ve huzur 

ih t -ı T aaa ları saklı oldukları yerlerden getirtiriz. vermiyor .. bir taraftan türlü hile ve Benden sana nas a og um... a , 
vakti ve zamanı gelinceye kadar, sakın Sahiblerine teslim ederiz ... Ondan son- desiselerle hükfunet hazinesini soyarak, 
(it) ile uğraşma. Çalıyı dolaşmıya bak. ra da biriken parayı, aramızda taksim diğer taraftan da (müjde) paraları ala
Am.ma, diyeceksin ki: geçeriz. rak - kendi tabiri vechile - bu altın 

_ A, miralay! .. Sürüle sürüle bur~ Zeki beyin gözünün önüne, gene :J?e- yağmurladle küpünü dolduruyordu. 
ya kadar gelmişim. Adeta, cehennemin li Paşo gelmişti. Onunla; şu .~H~.mi~ı!'e Zeki bey, gözlerini kırpmadan, Emin 
gayya kuyusuna girmişim. Bundan ö- hafif süvari 57 nci alayın 3 uncu bol~k cıqaya bakıyordu. Ve baktıkca hayreti 
tesi ne olabilir?.. kuımmdanı, Tersan aşireti reisi Emm artıyordu. (Arkası var) 

Her şey olabilir, oğlum... Öyle bir 
de.virde yaşıyoruz ki; mükafatın sonu 
ve hududu olmadığı. gibi, mücazat ve Eski Türk detektifleri 
ukubatın da haddü payanı yok. (Baştara.fı ı Jnci sayfada.) 

Otur oturduğun yerde. Etliye, sütlü- Polisler, baktılar ki palavraya göz 
ye karışma. Hele, fincancı katırları~ı kırpan y{)k. Bizim de tabancaları çek
ürkütmeye, hiç kalkışma. Sonra, cm tiğimizi gö~ncıe şaşaladılar. Hani iç
çarpmışa dönersin. . v. !erinden biri ufacık bir harekette bu -

Senin düşünecek ve yapabılecegın ]unsa, canını cehenneme yollıyacaktun. 
tek bir şey var. O da, vicdanını koru- Şehir içinde, sokağın orta yerinde ka
mak .. ona, muhitindeki mulevves çamur- ııunun emrini yerine getirmeğe çalışan 
dan sıçratmamıya çalışmak... Buna zabıta memurlarına, silah çekmenin 
muktedir ol; senin için bu da kafi ... ] manasını bir türlü anlıyamıyordum. 

................................................ Karşımızdaki adamlar, bence yakale.dı-
Zeki bey, bu satırları henüz bitir- ğımız Todoriden daha düşük bir seviye

mişti ki; tahta merdivenleri gacırd~~an de idiler. Onun için, gözüm bir şeyi gör-
bir ayak gürültüsü işitti Ve onu mute- müyordu. . 
akib, kapı açıldı. İçeriye Emin ağa gir- Fakat bu sırada, yanımızda bir Ital-
di: yan zabfü belirdi. Onu gören ' polis de 

- Kurban!.. Neye böyle tamahkar- hemen chazroh vaziyeti aldılar. Zab~t, 
lık ettin de, yüz altını beğenmedin. polislerin selamını iadeden sonra, düz
Sanki, ta.ş atıp da kolun mu yorulacak- gün bir Türkce ile: 

tı?... _ Zannıma kalırsa, siz Türk hüku-
Anlaşılıyordu ki bu adamlar, Zeki meti memurlarısınız, dedi!. 

beyin hislerinin farkında bile d~.ğ~~le.~- Ben de, (Z ... ) de hayretimizden do-
di. On~~ o meclisten kalk_ıp !~yu- na kaldık. 
vermesını, parayı az buldugu ıçın KIZ- .. 

1 
T" k b'l b'r İtalyan 

dığına hamletmişlerdJ. ~~k~rnme ur ce ı en ı _ 
Emfu ağa, şalvarının cebinden çıkar- zabıtımn, o anda, orada kar~ı~~za çık 

dığı ağırca bir çıkını, yatağın üstüne ınası, umulmadık bir tesadüftu. He -
atmıştı. Pervasızca bağırarak sözlerine men: 
devcµna başlamıştı: - Evet, cevabını verdim ve meseleyi 

- Hadi, gönlün hoş olsun. Al sana, anlattım. 
yüz elli altın ... İş bu kadarla kalacak İtalyan zabiti, beni dinledikten son-
2annıa. Sen daha, (Talan hissesi) de a- ra, polislere döndü. Fransızca: .. .. 
lacaksın. - Bakın memur efendiler ne soylu-

- Nasıl? .. Talan hissesi mi?.. yorla.c, anladınız mı? dedi. 
- Talan hissesi, yaa!.. Polisler kendilerine göre bir cevab 
- Anlamadım, ağa .• bu, talan hissesi verdiler. Zabit, nihayet şu suali sordu: 

d 1 ? - Bu adamı kim yakaladı? ene o uyor ... 
- Kurban!.. Hem şehirliyiz, dersi- - Biz! 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

8 EyJfil 19l8 Perşembe 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Pllkla Türk mwıikisl. 12.50: Hava

dls.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plak neşriyıı-tı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans m w;iklsl (Plak). 19: Konte -
raos: Eşref Şefik, spor müsababeleri. 19.30: 
Dans musikisi (Plak>. Hl.55: Borsa haberleri. 
20: saat ayarı: Grenviç rasadhaneslnden 
naklen. Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.40: Hava 
raporu. 20.43: Cm er Rıza Doğrul tarafından 
ar:ıbca söylev. 21: Saat ayarı. Orkestra. 21. 
30: Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Olga dö So
mogyi: Macar artistlerinden muhtelif şarkı
lar 22.50: Ajans baberleri, ertesi günün 
programı. 23: Saat dyarı. 

ANKARA 
8 EyluJ 1938 Perşembe programı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30· Karışık piak neşriyatı. 14,50: PIAkla 

Türk zı'.ıusuwı ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberler!. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
ıs.30: KalllŞık plak neşriyatı, 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Makbule ve ar
kadaşları), 20: saat Ayarı ve arabca neşri -
yat, 20.15: Radyofonik temsil (Gençler gru
pu tarafından), 21: Plak neşriyatı. 21.15: 
Stüdyo salon oDkestrası, 22: Ajans haberle -
·l ve bava raporu, 22.15: Yarınki program. 

~.Döktör··· .. r .... if ü'f'l"EI .. 
niz; hem de burnunuzun ucunu bilmez- - O halde gene sizin alıp götürme-
slııiz ... (Talan) dediklerini hiç işitme- niz lazımdır! İcab ederse, Yunan hü ~ Karaköy, Topcular Cad. 43 
dl i' kfımeti de Türk hükumetinden ister! ===~~~=====::i!:i::==== ~ mH~;;r. Haydi memur efendiler, bu adamla be- mezliğe geliyorum, çekilin karşımdan, 

din . ı tekdirini savurdu. - Talan, demek.. yani, şu ki.. senin raber gi ız. 
anlıyacağın.. senede ild üç defa ucıakla- Sonra polislere döndü: Böylece polisler 1bir yana, biz bir ya-

"' t w h na yur" ilineğe bacıladık. .,t> rı, nahiyenin harfcindeki zengin köyle- - Siz haksızsınız ve yap ıgınız a- 7 

re göndeririz. Uşaklar, giderler. O kö- reket çirkindir, fakat bu seferlik gör- ~bih Alaçam 

Sayfa ) 

Tarihte yeri olmıyan bir iddia 
'(Baştarafı 9 ncu sayfada) 

c Yakasında ihtilalci işareti taşıyan 
Selime yapmış olsaydı!> diyor. Üçüncü 
Selim Fransa büyük ihtilali zamanında 
hükümdar bulunuyordu. Bu ihtilal Av
rupada akisler yaptı. Fakat Türk.iyede a
lakadar olan bulunmadı. Cumhuriyet ve 
kral namına elçi olanlarla taraftarları a
rasında kavgalar filan oldu. Fakat padi
şah ve devlet hiçbir taraiı tutmadı, sade
ce bitaraf kaldı. Hatta Avusturya baş
tercümanı: 

- Şu Fransızların Allah belasını ver
sin. Bizi derdli ettiler. Aman efendim, 
bari şunların başlarından kokardalarını 
çıkartımz! 

Diye istida ettiği vakit zamanın hari
ciye nazın demek olan reisülküttap Ra
şid efenıdi şu cevabı vermişti: 

- Behey dostum, biz size kerrat ile i
fade ettik ki devleti aliye islim devleti
dir. Bizde o makule şeylere itibar olun
maz. Dost devletlerin tüccarını biz mi
safir biliyoruz. Başlarına ne isterlerse 
giyerler ve istedikleri alameti takarlar. 
Başlarına üzüm küfesi giyseler niçin giy
diniz demek devleti aliyenin vazifesi de
ğildir. Kendinizi beyhude yoruyorsunuz!> 

Üçüncü Selim Fransız ihtilal rozetini 
göğsüne takmış olsa bile bu onun ıhtilal
ci hüviyetine delalet etmez, :ancak, İngi-

liz donanması Çanakkaleden geçerek İs· 
tanbul önüne geldiği zaman, Fransadan, 
sefir Sebastiyaninin şahsında gördüğü 
yardıma karşı teşekkür vesilesi olabılir. 

Bir tarafta da şu satırlar var: 
cTopal Hüsrev Paşa vasıtasile ülema 

ile pazarlık yapmak mecburiyeti, dine 
karşı düşmanlığını artırıyor ve ıslaha .. 
tına karşı çıkarılan müşkülat asabiyetini 
ateşliyordu. Kostantiniyenin ilk impara· 
toru da Rusya ile mücadelede bulunduğu 
bir sırada hıristiyanlığı kabule karar ver .. 
miştb 

Kostantiniyenin ilk imparatoru olan 
Kostantin bu şehre 325 senesinde yani 
dördüncü asırda yerleşti. Bu tarihte Rus 
milleti şimalin steplerinde silik, sönük, 
hatta meçhul bir halde yaşıyordu. Rus· 
ların Avrupa ve Türk tarihine karışma· 
ları on beşinci asırdadır. Bu itibarla 
Kostantinin Rusya ile mücadele etmili! 
olması denile.n şey yoktur. Kaldı ki o za .. 
man Roma imparatorluğu koca Akdenizi 
bir Roma gölü haline koymuş bir dev
letti. Kostantin Romada şövalyelerin ge .. 
çid resminde kendisine karşı gösterilen 
soğukluğa kızmış, darı1mıŞi ve impara
torluk merkezini Bizansa getirmi.ştir. A· 
caba meslekdaşıınız «Roma ile mücadele .. 
de bulunduğu bir sırada> mı demek is
tiyordu? 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 
Eksiltme işinde talibi zuhur etmiyen Elmalı hükfunet konağı üçüncü kısım -

inşaatı bu defr.. pazarlığa çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk kısmın inşaatı. 
Bu işe aid şartnameler ve evraklar şu nla:rdır: 
a - Eksiltme şartnamesi. 

b - Mukavele projesi. 
c - Bayındırlık işleri şartna:rnesı. 
d - Hususi fenni şartnameler 
e - Keşif cedveli. 
g - Proje. 

İstekliler bu evrakı 5 lira mukabilinde Antalya nafıa dairesinden aldırabilir
ler. Bu evrak bilabedel dairede de görülebilir. 
İhale günü 26/9/938 Pazartesi günü saat 11 ae Antalya nafıa dairesinde kuru

lu komisyonda yapılacaktır. Talihlerin yevmi ihaleden sekiz gün evvel Nafıa 
Vekaletine müracaatla yalnız bu işe girebileceklerine dair usulünde alınmış ve-
sikayı haiz olmalan şarttır. c6119> 

Devlet Demıryo,ıarr va limanları işıetmasi Umum ıdares, ilA11la~ı 
Vagonların tahmil ve tahliye müddetleri: 
6.10.938 tarihinden itibaren Derince, Mersin ve Samsun liman ve istasyonla

rında dahi altı mesai saatine indirilmiştir. Sayın alakalıların şumaj ücreti ver
memek için vagonlarını bu müddet zarfında tahmil veya tahliye etmeleri men .. 
faatleri iktizasındandır. c3559> c6226> 

~ 

Fevkalade nakliyat mevsimi sebebile 3 birinciteşrin 938 tarihinden itibaren 
ikinci bir iş'ara kadar vagonların 24 saatten ibaret olan tahmil ve tahliye müh .. 
Jetleri Haydarpaşa, Derince, İzmir, Sam sun ve Mersinde 8 mesai saatine ve di
ğer istasyonlarda da 6 mesai saatine ;ndirilıniştir. Öğle tatili saatleri mesai saati 
~ayılı~. B~ ~ühletler dahilinde ıaı:ınil veya tahliye edilmiyen vagonlar Şomaj 
ucretıne tabı tutulacaktır. Sayın alikalılardan münakaia.tın sür'atle yapılabil-
mesi için lüzum görülen bu tedbirlere imtisal eylemeleri rica olunur. c6126~ 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler Ş'llnlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: (Eşref 
Neşet>. Beyazıdda.: (Haydar). Samatya
da: ('Deofilos). Eminörıün~: (Hüseyin 
Hüsnü). Eyübdc: (Hikmet Atlamaz). Fe
nerde: CVitam. Şehremininde: (Hamdi). 
Şehzadebaşında: Cİ. Halil). K!iragüm
rük te: <Fuad). Küçükpazarda: (Hulfuıl). 
Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal cadde.sinde: CKanzuk). Oalatada: 
<İsmet). Taksimde: CNlzameddin). Kur
tuluşta: (Necdet). Yenişehlrde: CParu
nakyan). Bostan başında: Üttlhad). Be
şiktaşta: (Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadı.köy Ti! Adalardakiler: 
Üsküdarda: <İttihad). Sarıyerde: ( Os
man). Ka.dıköyünde: <Büyük - Üçler). 
Büyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
(Tanaş). 

. ............................................................... .. 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 
lzmir Fuarın da 

DALDA 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece 
(Heybeli) de, Cuma 

(Bebek) de 
Cumartesi 

(H. Hısar) da 

KARMA KARIŞJK 

Türk Tecim 
ANONİM SOSYETESİNDEN: 

Sine - Filın Limited Şirketiyle akdey. 
lediğimiz 1/9/938 tarihli mukavelename 
mucibince İstanbulda Beyoğlunda İstik. 
lal caddesinde 9 numaralı Elhamra ve 
elyevm Sakarya sineması namiyle maruf 
sinema binası ve medhali ve müştemilatı 
dahilinde olan ve müfredatı mezkur mtr· 
kavelenameye bir mütemmimi cüı'ü ola
rak bağlı bulunan listelerdeki eşyalarla, 
alat ve edevat ve tesisat ve makinelerle 
bilcümle malzemeyi ve 1/7 /1941 tarihine 
kadar mezkfu sinema üzerinde haiz ol
duğumuz kira haklarını ve sinemanın iş
letilmesinden mütevellit ve salımlarının 
her hangi bir surette temin edeceği kaf -
fei hukuk ve menafii malum bedel mu -
kabilinde Sine - Film Limited Şirketine 
devir ve ferağ eylediğimizi beyan ve ilan 
ederiz. 

TüRK TECİM ANONİM SOSYETESİ 

r
> ZoBguldağın en zengin m~Elen
leri olan Kozluda çarşı i~inde 

~~.~~~~il~~~.· 
~ ACl!LI! 8'A TILIKTIR. 

KaYı•P aranıyor 
Aslen Manisalı terzi Boğos oğlu Dlran Van .. 

Uyanı ıı.rıyor];Lm. Kendisi 9.22 senesinde iz .. 
mirde olup şimdi tahmlnen 39 y~larındadır. 
Bundan ilo, dört sene evvellsl Kastamonu 
taranarında görüldüğü ve bir gözünün köı: 
olduğu ha.bar aJ.ınm~tır. Bilenlerin 1nsruı1ypb 
na.mma: Gedlkpaşa Nev'lye sokak No. 47 d& 
&rop Devletoğluna bildinnelerl rica oıu .. 
nur. (1145) 
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f Nifde tahrirat kaleminde baılayıp lstan bul da 1 
ı•----.. l darağacı altında biten memuriyet hayab : 89 j ~----• 

L 
~ ................................................................................................................... ~ 

Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım Avrupa atletizm 

• 
Dedeağaçta bir sabah beni bir takım halkın görmek istediğini söylediler. 
Kaymakamlığın kapısından çıkhğım zaman ka1şımda yüzlerce mavnacı buldum 

şampıgonası haşladı 
Bunlardan çoğu hıristiyan, pek azı müslümandı 

Kıyafetlerine ve yüzlerine nazaran, se, Avusturya ve İtalyan konsolos ve- görünen hakikate taban tabana zıd 

ilk gün Almanya birinci, Finlandiya ikinci, ltalya 
üçüncü, Hollanda dördüncü oldu. Macarlar en geridP 

hepsinin,, uzun müddettenberi sefalet killerinin iğbirarlan da o kadar fazla safsatalarla zihinleri teşevvüşe çalıştı. rr. Avrupa atletı'zrn şampı'yonası Pa .. , 
i · d kaldıkl ilk b kışt ı ıl - yuıc takımlar mağlub olmuştur. çın e arı a a an aş ıyor- oldu. Gfıya deniz nakliyatını devletin men- riste Kolomb stadında yapıldı. 22 mil 
<Iu. _ . . Bu insafsız, haris ajanl_ardan bahse- faatini ihlil edecek bir surette inhisar !etin 320 atleti bu muazzam müsabaka: Derbi: 1 - Aston Villa: O 
Bunların çogu Hırıstıyan, pek azı derken, Mesajeri ajanı ve Ingiltere kon- altına aldırmakla beraber pek fahiş . t' ak tt' B' . . .. - 4 f ' 1 _ Birinci ligde en kuvvetli vaziyette <Y 

M" 1 .. lm k .. ka . . .. .. . . . . _ . ya ış ır e L ırıncı gunu ına ya 1 b ik' takım 
us.um~~ a. uzer~- - ~ıkc: esnafi- s.olo.s vekili Mosyo Jak Mısınnın buza- nakil ücreti tarifesi yaptırdıgımı iddıa pıldı. Aynca da 4001 8001 1500 metre- <4"1 u ı ın maçı çok sert ve hır 

ie aılelerını teşkil ettıgını kahyaları lımane hırsa asla kapılmamış olmakla etmekten utanmadı. Bilakis ben nak- 1 .· .. 00 · 1 d" · f' 11 ri çın olmuştur. 
H .. . ·· 1 d ' k d · erın ve • mama ının omı ına e Ast Vill .. 1 useyın soy e ı ve ma sa !arını anlat- beraber zavallı mavnacılara daima liyatı konsolos _ ajanların inhisarından k ş ld on anın uç oyuncusu sakat o 
tı. Mesele mühim ve feci idi: muhtelü surette muavenette bulun- kurta~arak onların mavnaları da dahil 

0

1 ~O u. L Os da (H 
11 

d duğu için bu maçta oynamamışlardır. 
Kasabanın sahi~, birk~ç .. ~üz ~~~re ~uş ol~uğunu takdir ile anmayı insani ohnak üzere münavebe usulüne tabi 10 5110mn-- Maria~n(İ:-:. a) ~O a:/l~ A Villa ilk devreyi sıfır sıfıra bitir-

mesafeye kadar sıg ve gorunur, gorun- bır vazıfe sayarım. tutmuştum. ' Y ' miştir. İkinci devrede Derbi bir go1 
mez kayalarla tehlikeli bir vaziyette i: Nakliyat ve dizbarko adile aldıkları D ha ar'bi var III - Strandberg (İsveç) 1 O 611 O, IV - yapmış ve maç bu suretle bitmiştir. BU 
di. Vapurlar, hayli uzakta durdukların· fahiş nakil ücretlerinden en ziyade a g ı . · . . Van Beveren (Hollanda) ıo 6/IO, V - maçta 50.000 kişi bulunmuştur. 
aan münakalat ötedenberi Osmanlı müstefid olan bizim komşu Mösyö Su- l Nafı~ nezaretı şar~d~~~~olla~ 1~: s;eene1 ~İng.) 11 1 ~ ~~IO, VI - Mar- Arsenal: t -Hudersfield: t 
teb'asmdaki eşhasa aid olan 70 yelken- hur idi. Kendisile dalına görüştüğüm i- GetmeH uml , panb~astı kriri'e orut· .m?.syo c İkiand ( svıçre) I · Lig şampiyonu Arsenal ile kral ku 
li mavna ile icra ediliyordu. Lakin bu çın,· ı-.ır· mu"ddet sonra muna·· sı'b surette ros 0 c un . ır a . su. re ını gon: ·nci gelen Mariani dömi finalde 

't d k k d t 1- 1 b kl İ past finalisti arasında cereyan eden bO 
suretle iaşesini temin eden 300 nüfus, ve nisbette yerli mavnacılar da iştirak erere pe. zıya e e ~ ~ e u na ı- 1 O 411 O da koşarak talya rökorunu kır maç senenin en heyecanlı bir oyunu "' 
maalesef, sekiz dokuz yıldanberi işsiz ettirilmek üzere, şimdilik bu karardan yat, ve tarı.re .. hakkında ıstizahta bulu - mıştır. Ayni serinin ikincisi Hollandalı larak geçmiştir. 
bırakılmış, cidden acıklı bir yoksullu- vazgeçmemi benden mükerreren rica nuyor v~ ~ı~ayet olunan ahval v~ mu: Van Beveren de ayni dereceyi tutmuş- İ 
.ğa mahkfun edilmişti. ve oldukca mühim bir rüşvet vereceği- amele vakı ıse derhal vaz . geçil~e;; tur • Ik devre 1-0 Arsenalin aleyhine bit 

Tekirdagı-nda oldug·u gibi burada da · · tm• t· emrolunuyordu. Mezklir takrirde§ Y Uzun atlama - 1 - Leichum (Al.) miştir. 
' nı ıma e ış ı. .:ı ·1· d . İkin . d d b'' .. k b' t 

konsolosluk nüfuzundan ve kapitülas- Mutasarrıf muavini Kalaisaki efen - uenı ıyor u. 7.65, Il - Maffei (İt.) 7,61, Ill - Long cı evre e uyu ır gayre sar 
yon imtiyazlarından istifade etmek diye açıktan açığa vereceği paranın cDedeağaç mutasarrıfı tarafından (Al.) 7.56, IV - Gyuricka (Macar) 7,27 feden Arsenal ıo3 bin liraya satın al 
maksadile he.r vapur ajanı bir devlet mikdarını da söylemiş. nakliyatca ihdas olunan müşkülattan V - Toom Salu (Estonya) 7,24, VI ~ dığ1 son iç vasıtasile beraberlik sayısı 
konsolos memurluğunu, yahud konso- Lakin bu yolun çıkmadığını gören ve tatbika başlanılan pek ağır ücret Breach (İng.) 7.16 metre. nı yapmıştır. 
fos vekilliğini der'uhde etmek yolunu mösyö Suhur ve Monitör Oryantal ga- nakliye tarifesinden şark demiryolları üç birinci arasında mükemmel bir Bu maçta 26· 126 kişi bulunmuştur. 
bulmuştu. ıetesinin Dedeağaç muhabiri ve İtalya kumpanyasının ve binnetice devlet ha- ~kişme olmuştur. 11 inciye kadar her- Everton ligde en başta 

Loyd vapurlarının ajanı Midilli konsolos vekilinin oğlu olan Amede - zine&inin zarar göreceklerindeıi ve kes 7 metreyi geçmiştir. 12 nci gelen Şimdiye kadar yaptığı üç maçı da }ta· 

Rumlarından Mösyö Suhur, A't'ustur- takela türlü türlü sebeb ve vasıtalara Bulgarların Burgazda yaptıkları lima- Yunanlı Lambrakis 6 m, 935 atlamış- zanınış olan meşhur takımlardan Ei" 
ya - Almanya, Kresite vapurlarının a- baş vurarak ifsada koyuldular. nın rekabetine mukavemet için müna- tır. verton ligde en başta bulunmaktadır. 
janı Takela, İtalyan konsolos memur- İtalya, Avusturya ve hatta Almanya kaJat teshil ve nakil masrafları tehvin Sırıkla yüksek atlama - I - Lutter O B · B I d "tf 
luğunu, Pandeleon vapurları ajanı İ- sefıaretlerinin müdahlılelerini davet olunmak tazım gelirken bilakis zorlaş- (Al.) 4.05, II . Ljungberk (İsveç) 4.03, mer 8Slm e gra a gı 1 
noz Rumlarından Andon Hampuri İran ettikleri gibi Monitör Oryantal muha- tırılması ve ücretlerin arttırılması hali JII - Ra.mandiye (Fr.) 4 metre, iV - Cuma günü Belgradda başlıyacak <Y 

karpervazlığıı:ı. Mesajeri Maritim va- biri mumaileyh Amedetakela mezkur ve maslahata muvafık olmadığından Schnider (Polonya) 4 m, V - Ro- 18.li Dokuzuncu Balkan Oyunlarını ta· 
purlan ajaru Izmirli Mösyö Jak Misiri gazeteye ve hatta -o zamana kadar ben- şayed bunlar devam edecekse kumpan- meo (İt.) 4 m, VI - Reinikko (Finl.) 3 kib etmek ve Son Posta'ya bütün bll 
ae İngiltere vis konsül yani konsolos ce malUm olmıyan- İstanbulda neşredi- ya, hükumeti Osmaniye ile olan mu - ın, 90. hareketleri günü gününe bildirmek il-
vekilliğini almış bulunuyorlardı. len Fransız ticaret odası gazetesine de kaveleyi feshe mecbur olacaktır!• Lutter 4. 13 atlamak istemiş, muvaf- zera spor muharririmiz Ömer Besinı 

Fransız olmıyan Fransız konsolos uzun rnektublar göndererek meydanda (Arkaft var) fak olamamıştır. Romanyalı Eiraht dün akşam Belgrada gitmiştir. 
m~mur~ z~ten hiç~ir. işe karışmıyan I 3 m. 50 ile 1 1 inci olmuşt~r. . y K' k b k 

~~~~~!~~~!~~:=~~: g=~~~'. [~ • T op~!~3~~!h~!tları ~:::::~y ~1%:~::ın-.~~~Ffv m~~:;~ y~:g~~!~~:;.;~~~~;~: mışler. Gerek kendilerı ve gerekse ak- - ~:::_~::: = :_j cı..ı . (Est.) 70 m, 50, V - Issak (Esi. ) 70,23, mühim bir boks maçı yaptlacaktır. 
rab~ ~e m.:nsubini sekiz, dokuz yıl _ön- ı 2 a 4 5 6 7 s 9 10 E;;.17 t. s.eD ~~';~ vr - Att:rwall (İs~eç) 68 m, 58. Okspor klUbUnU atlşları 
ce ıkışer, uçer mavna yaptırarak aJanı - - Olimpıyad şampıyonu meşhur Al-
oltluklan Loyd ve Kresite vapurları- 1 Bamya Kilo 10 - 12 - man Stoeck ancak 65 m, 34 le yedincı 
nın münakalfıtını bu mavnale.rla icraya 2 Sat.ııtabatı 11 5 - 8 - olabilmiştir. Şimalliler cirid atmayı a-

Dolmalık blber • 3 - 4 
başlamışlardı. 3 Sivri biber • 2 50 3 = ra~arında paylaşmışlardır. 

Bizim mavnacılara, siz de Osmanlı • Kır domatesi • 2 50 3 _ ikinci gün alınan neticeler de şunlar-
vapurlarının getirip götürecekleri eş- 6 Sırık domateal • . t - 5 - dır: 
yayı taşırsınız, diyerek onları işe ka- 6 Çalı fasulya • 9 - 13 - 200 m. _ ı - Osendarp (Hol.) 21 
rıştırmamışlardı. Osmanlı vapurları ise 

1 
Ayşekadın fasulyı • 6 - 8 - 2/ 1o,11. Schevrink (Al) 21 6/ 1 O, III -

pek seyrek ve evvelden malfun olrnı- Kırmızı barbunya • 7 - 9 - Pennington (İng.) 21 6/10, IV - Sae-

Okspor Kurumu Genel Sekreterliğbl
den: Kurumumuzca tertib edilen ok , .. 
tış müsabakalan 11/ 9/ 938 pazar günO 
saat 1 O da Okmeydanında yapılacaktır. 
Bu senenin ilk rökordmenlerini mey
dana çıkaracak olan bu müsabakalara 
girmek isteyen atıcı arkadaşlarımıza 
arzı keyfiyet <>lunur . ·······················-·········-.. ··-.... _. ...... _ .... • yan günlerde gelip gittikleri için, san- 8 ~1::~~ a~ed ! = 12 

- lens (Bel.) 21. 7 / 1 o, V • Gyens (Ma-
atlarını :icradan menedilmiş gibi idiler. 9 • orta • _ 75 ! ~ car) 22. VI - Jenkins (İng.) 22. F" 

Hududsuz bir müddetle açlığa mah- 10 • urat • - 25 _ 50 11 O Manialı - I - Finlay (İng.) 14 Ankara borsası kfım olan bizim mavnacılar, sayısız de- Bostan patlıcan • 1 25 1 50 3/10, 11 - Lidman (İsveç) 14 5/ 10, III -
l' · SOLDAN SAÖA: Hıyar > _ 50 1 50 

falarla mutasarrıfa, vilayet va ısıne ve 1 _ 'Ö'zerlne oturduğumuı zaman arkaya Mısır • 
1 

_ Brasser (Hol) 14 8/ 10, IV - Thornton Açıbf· kapaDlf fiatlan 7 .9. 938 
fstanbulun sağır, hissiz nezareUerine ~ne aananmuı mümkün olan sandal- Çekirdeksiz llzüm tııo e _ 1~ 25 (İng.) 14 8/10, V - Kipmann (Al.) 15 
müracaat ve istirhamda bulunmuşlar. ye. . Çavuş ilzilmn • 7 _ 18 _ 3 / l O, VI - Kristen (İsviçre) 15 7 / 1 O. 
Son senelerden birinde nasılsa bir u- 1 - lfıim blr elbete "fUJ1DUl • DA.ve&. Rezald üzümü . • 8 - ıı - 400 m. -1 -Brown (İng.) 47 4/ 10, 
yanıklık eseri gösterebilmiş olan bahri- 3 - Denlzyollan aemllerlnden biri • Ya- Siyah üzüm • 6 - 8 - lI • Bamgarten (Hol.) 48 2/10, m -

b.. .. raya u.rılan bu. Amuya elması • 18 - 24 
:ye nezareti, yerli, ecnebi utun mavna- , _Saat! düzeltme _ Yükseltmek. İnebolu elması • 12 _ - Linhoff (Al) 48 8/1 O, iV - Gorkol 
ların limanda mukayyed oldukları nu- ı - Arabca alfabede .u. harflnln tallf- Frenk armudu • 22 _ ~: = (Macar) 48 9/10, V - Tamisto (Fin.) 
mara sırasile ve münavebe suretile iş- 1uı tekil. Bardak eriği • a _ 12 _ 49 1/10, VI - Von Wachenfelt (İsveç) 
letilmesini emretmiş. Buna rağmen, ne 8 - Donduran rU1.glr - Bir kumaş üıe- Şeftall • s _ 15 _ 50. 
vilayetin, devlet işlerini maşa ile tu- rinde Yat damlasının bıraktıit iz. övez • 5 - 7 - 400 manialı _ ı - Joye (Fr.) 5 3 ı / l o, 

'l - Bflilılık - İskambilde birli. Ayva • 7 - ıo 
tan Erzincanlı va

1
1.isi, ne de onun bu 8 _Bakmak masdarından emrlhaıır • Taze Inclr • 5 _ 

6 
= II - Kovacs (Macar) 53 3/ 1 O, m - A-

tavsi~esin~ ~yan ıva mutasarrıfı: Hediyeler. Kııılcık • 18 _ 18 _ reskong (İsveç) 53 6/ 1 O, IV - Glaw 
- Işin ıçmde konsoloslar var, başı- 9 - Hedefe vurma. Nar • 7 _ 10 - (Al.) S4 2/10 V - Hoelling (Al.) S4 

mıza beli geti:ıniy~lim'..d~yerek b? e~- 10 - Vücud - Yaptı~ tesir. Kestane • 12 - 15 - 6/ 1 O, VI - Kellerhalls (İsviçre) 5S. 
ri yerine getırmege cur et edebılmış- YUKARDAN AŞAÖI: Cevfz • 17 - 2

1
2
1 

- 5000 m. _ ı. Maki (Fin.) 14.26 8/ 1 O 
1 - Fürubt eden - Taayyün eden. Karpuz Yenidünya ba§ atıed g _ T -

lerdi. 
1
. rek 1...- 2 - Kadıtö1e npur 1fleten idare - Çot • • orta • 8 _ 8 = II - Jonsson (İsveç) 14.27 4110, Ill -

Meseleyi · etrafile ince ı!~ .gasuu- Iyl. • • ufak • 1 _ 5 _ Pekuri (Fin.) 14.29 2/10, iV - Emery 
lunan haklarını, ekmeklermı gerı a!mı- 3 - Yb kuruf - Kartb. • Alaca be.§ • 12 _ 15 _ (İng.) ı 4.46 2/10, v - Nojl (Pol.) 14. 
ya elimden geldiği kadar çalışacagımı ;-_ 1::n '::':!i..tmat. • • orta • a - 10 - 47 8/lO, vı _ Cartairs (İng.) 14. 
videderek hükfımet dairesi önünde ıe- 1 _ İri c6-U _ Qocut dolurtan. • • ufak • • - 8 - 49 5 / 1 o. 
şekkül eden se.falet sergisini _da~ttım. 7 - En az_ unutturduktan sonra bir feY : T~d&!ı!af : : = 1~ = Çekiç atma _ I - Hein (Al.) S8 m. 

Her işe tercıhen, gece, gunduz bu vererek aldatmat oyunu. • • ufak • 1 50 • _ 77, II • Blask (Al.) 57.34, Itt - Maim-
mesele ile uğraştım. Konsolos - ajanla- 8 - İcar - bertaL Kavun Toptan bat • 5 - a _ bradt (İsveç) 51 rn, 23, IV - Hannala 
nn bittabi Osmanlı bayrağı altında iş- 9 - Kadıköye "!'_Pur 11leten idare. • • orta. • s - t _ (Fı'n.) 49.84. 

10 - Aydınlık - .&.'!imler. 
leyen mavnalarının dahi liman daire-

1 2 8 
f 

6 6 7 8 9 10 
• • ufak • 1 - ı - 800 m. _ ı - Harbig (Al.) 1.SO 6/ 10, 

sinde mukayyed oldukları numara sı- • Kır~ğ~~tabat : 15 
-

17 
- n. ~eque (Fr.) ı.51. 8/10 111 -

rasına göre münavebeye tabi tutmala- ı : • ufak • : = 1
: : Lanzi (İt.) f .52, iV - Bauman '(Hol.) 

rını liman başkanlığına kat'i surette 2 ......................................................... _. t.52 3/ 1 O, V - Anderson (İsveç) 1.53, 

em.7·ettim. :1ca.r.ct Odası, ida~e ve be- 8 Mantarlı Miiftllllbalar, Storlar vı - Peussa (Fin.) 1.55 1/ 10. 
ledıye meclıslerıne, uzun tedkikat neti- 4 (Orland) Karyolalar, yiinlii pa • Maraton - ı. Muinonen (Fin.) 2 sa-
cesinde, konsolos - ~janlarm nakil ücre- rruılılu ve p:ke ;,atalı. örtül.,.;, at 37 d. 26 s. 4/5. rr. Yarrow (İng.) 2 
ti için aldıklan mıkdardan nısıf dere- 6 luetonlar; kadileler, tüller va sa&t 39 d. 20 s. ın _ Palme (İsveç). 
cede ehven bir nakil ücreti tarifesi 6 

perdelerin :zengin çefidleri ,<ff o • 
yaptırarak ilan ettirdim. Vilayete de 7 rolua ve Miller)> lnailiz Fabrika-
malUmat verdim. • • 

8 larının her ende yatalc çarfalları, 
Uzun yıllardanberi mahrum oldukla- 9 Beyojlu BAKER mağazalarında 

rı bir nimete tahmin ve tasavvurları- 10 her yerden iyi f'll'llar ue müaid 
nın fevkinde bir sür'atle kavuşan mav- liatlarla balacakaını:z. 
nacılarm sevinçleri ne kadar coşkun t- Evvelki iıulmaccının halledilmiı ,ekli 

İngiltere lig maçları 
devam ediyor 

İngiltere lig maçlarmın üçüncü haf
tası 7aıpılciı. ... )uhmn ~ w-
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Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüleri kanalizasyon ve .\ 

Fosseptik inşaatıdır. 
Keşif bedeli 19545 lira 75 kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/9/938 Cuma günü saat 11 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri Ek· 
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1465 lira 95 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası ibraı; 
etmeleri 18.zımdır. cBu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 

evvel bir istida ile Nafia VeMletine müracaat edilerek alınacaktır. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir.» 

4 - Eksiltme şartnamesi ve merbutatı 98 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri 
Umum Müdürlüğünden alınabilir. • 

5 _ İstekliler teklif rnektublarını eksiltme günü olan 16/9/938 Cuma günü 
saat ona kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c336h c588h 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
cınsı Mikdarı Muhammen B. Muvakkat Eksiltmenin 

Beheri Tutarı teminatı saati 
L . K . L. K. L. K. 

• 
20,70 3105.- 232.87 10 

Sigara makine 
kolası 15.000 Kfü 
Sigara paket 
kolası 13,550 » 20,70 2804.85 210.36 10,30 

ı - 5/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 kilo sigara makine ve 
13550 kilo sigara paket kolasının eksiltmeleri görülen lüzum üzerine 10 gün tem
did edilmiştir. 

ll }-- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında ya~ 

zıh saatlerde Kabataş Levazım ve Mübayaat Şubesındeki Alını Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6105> 

~ 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için 2000 kilo toz şeker açık eksiltme us~· 
lile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 25.5 kuruş hesabile 510 lira ve muvak
kat teminatı 38.25 liradır. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. <6067> 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
Ankara Radyosu için müsabaka ile bir kaç spiker alınacaktır. Talihlerin behe

mehal yüksek tahsil görmüş olmaları ve en az yabancı bir dil, cFransızca, İngi
lizce veya Almanca» bilmeleri meşrut tur. Telaffuzları düzgün ve sesleri mik· 
rofona müsaid olmak ta lazımdır. Verilecek ücret talihlerin ehliyet ve mu
va!fakiyeti derecesine göre tesbit edilecektir. 

Talib olanların 20 Eylı'.U 938 tarihine kadar Ankarada P . T. T. Umu.mi Mü-
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. c6204t 
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MEYVA TUZU 
En hot ve taze merv•l•ran usarelerlnden lstlhaal 

edllml9 tabU bir e:ı:ayva tuzudur. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGlLlz KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu - lstanbul 

l İstanbul Belediyesi ilanları _ 1 
Beher metre murabbama on lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerinde 

Kemalpaşa mahallesinin Gazi caddesinde 55 inci ada ve 1446/1452 harita No. lı 
0,87 santim yüzlü, 8,70 metre mur-cıbbaı sahalı arsa ilgili olanlar arasında satıl• 

mak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürliiğünde gö
rülebilir. İstekliler 6 lira 53 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera• 
ber 12/9/938 Pazartesi günü saat 11 de Pain:U Encümende bulunmalıdırlar. 1 

(5837) (B.): . 

Keşif bedeli 23850 lira 35 kuruş olan Saraybu:-nu ve Şemsipaşada elektriklfı 

havuz. tulumba dairesi, transformatör binası inşaatı pazarlığa konulmuştur. Ke .. 
şif evrakiyle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu .. 
maralı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları 
fen ehliyet vesikasiyle 1788 lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiy .. 
le beraber 9/9/1938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar4 

(B.) (6159) 1 
~ 

Beher metre murabbaına 5 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerinde 
47 inci adada 1317 numaralı arsanın sağ tarafında 5,60 metre yüzlü 149,60 metre! 
murabbaı arsa satılmak üzere açık artır maya konulmuştur. Şartnamesi LcYa~ 

zım Müdürlüğünde görülebilir. lsteklile r 56 lira 10 kuruşluk ilk tcm7nat malt .. 
buz veya mektubile beraber 19/9/938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümen~ 
de bulunmalıdırlar. (6081) (B.) 

Düşkünler evine lüzumu olan ve bebe r metresine 25 kuruş 75 santim bedel 
t ahmin edilen 12650 metre yerli amerikan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. Be· 
zin örneğile şartnamesi Levazun Müdür' Iüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No, 

lı kanunda yazılı vesika ve 244 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 14/9/938 Çarşamba günü saat 11 d~ Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. 1 (5970) 

,,,,,.,,, 
Senelik muhammen kirası 15 lira olan Şehremininde Büyü'ksaray meydanı 

sokağında 36 met . murabbaı arsa 939 se nPsi Mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere açık artırma gününde istekli si buluruna:d'1ğından pazarlığa çevril .. 
miştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. tstekli olanlar 1 lira 13 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19/9/938 Pazartesi günü 
saat 11 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B.) (6051) 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden : 
1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 8~ +500-93+600 üncü kilometreleri ara

sında ve kapalı zarf usulile ihalesi yapılacak tamirata talip çıkmadığından bir ay: 
zarfında ihale edilmek üzere pazarlığa bırakılmıştır. ' 
~ - Bu işin keşii bedeli 13277 lira 89 kuruş muvakkat teminatı 996 liradır. 

3 - Buna aid keşüname, keşif hülasası,, fiat bordrosu, metraj cetvelleri ve mal
zeme grafikleri, hususi ve fenni §artnameler, eksiltme şartname.si ve mukavele 
örneğinden ibarettir. İsteyenler bu evr~kı Balıkesir Vilayet Daimi Encümenindtı 
veya nafia müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İhale encümenin mutad toplantı günleri olan pazartesi, perşembe ve cu .. 
martesi günleri saat 10 da yapılacağından isteklilerin on bin liralık iş yaptığınaı 
dair nafia müdürlüğünden alınını~ ehliyet vesikasile birlikte mutad toplantı gün• 

C 
Dr. BESiM .RUŞEN J ıerinde vilayet makamında müteşekkil encümen daimiye müracaatıarı nan 

d bil
. ~ 1ıaa olunur. c6060> 

Cerrabpaşa hutane9İ a . ıyo ınute ılı. -------- -------------------- ---

ÇARŞIKAPI TRAMVAY DURAOı. Y .. k k .... ::........................................................ u se Mühendis mektebi sahnalma komisyonundan: 

f " Soa Posta 
Yevml. Slyast. ııavadl! w Balk gazete& - ····-Yerebatan. çatalçeşme ıolı:ak, 115 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
uı.abfm ve gazetemize aidd.ir. 

- ···--
ABONE FIA TLARI 

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

TÜRKİYE TIVo 750 4UU 15U 
yWANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuru~tıır. 

- ····-
Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara l O kur~luk 
Pul ilavesi 18.zımdır. 

~-········································--····-\ 
: Posta kutusu : 741 lstanbUlı •

1 ! Telgra.f : Son Posta l Telefon : 20203 ~ ; 

... , ......... 11•••··························· ... ····•'" 

1 - Yüksek Mühendis mektebi için reı;im ve şartnamesi mucibince 132 ade(l 
yemek masası ile 548 aded iskemle bir şartname ile kapalı zarf şeklile eksilte\ 
meye konulmuştur. \ 

2 - Beher aded masanın muhammen bedeli 18.67 lira olup beher aded iskem• 
lenin muhammen bedeli ise 6.55 lira ve ilk teminatı 454.05 ve mecmuu bedell 
6053.84 liradır. 

3 - Kapalı zarf usulile yapılacak işbu eksiltme için isteklilerin t eklif meıt .. 
tubları 2490 sayılı kanunun emrettiği vesikalarla beraber 4 üncü maddede ya. 
zıh saatten bir saat evvel zarflarını komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. ' 

4 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlıyan Pazart.esi günü saat 11 de Gümüşsu• 
yunda Yüksek Mühendis mektebi binası içinde toplanan satınalma komlsyonun
da yapılacaktır. 

!'> - Posta ile gönderilecek rnektubların nihayet 4 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
~arttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c6216> 

Kültür Bakanlığı lstanbul Erkek Terzilik Okulu 
Drektörlüğünden : 
Kayıt ve kabule devam edilmektedir. Bilgi ~çm DivanyoJundaki okulM 

müracaat. (6019) 
Telefon: 22480. 

P. T. T Umumi Müdürlüğünden : • 
Etimes'uttaki Radyodiffüzyon istasyonuna yüz elli lira ücretle ve müsabalt« 

ile bir atölye şefi alınacaktır. f 
Bu şefin tesviyeciliği, tornacılığı ve soğuk demir işciliği çok iyi olmalıdır. 1 
Talihlerin 20 Eylfile kadar !stanbul'rla P. T. T. Müdürlüğüne Ankarada dol• 

ruca Umumi M~dürli\ğe müracaatları ilan olunur. c62037 ~ 
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üRsoR zgt'R L tnuslki h'leraklLlar ~ n .A-..... .,. 
i-IEVE<!AN VE l.EZi!Eml! DINLE)l&OiLEC!El<LER.i 
NEFiS PLAKLAR.I MUHTEREM HALKA SUNMAK. 

!>iR SANAT fJOQ.<!UDUR,, 

Xd1arıdümnta 
Pi-AKLARINl~IN ·ÇOK DAYANMA Si iÇiN VALNIZ 

SQTIŞ 
VERi 

SAHiBiNiN SE5i . 
.. itıNELERiNi l<ULLANINI~ 

SQUifJ1ninSE5L ~~&o~~Jı.ıL~L.cAo 
.. RCEnTELERinDe -

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için ( H E L M O B L Ö ) kullanınız 

- -

Babreklerln çalııma kudretini arthrır, kadın, erkek idrar Eorluklaruıı, eaki ve yeni Belıoğukluğunu 
mesane iltihabım, bel ağnıını, nk ıık idrar bozmak, Te bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat VekAletimizin reami ruhabm haiz bulunan (HELMOBLÖ) her eczanede bulunur. 
Dikkat: HELMOBLÔ, idrannın temizliyerek mavilqtirir. 

•----------• Saraçhanebapnda Horhor caddesinde 411----------llııı. 

E~k!k HA YRiYE LiSESi Yatıh 
Yatısız 

Ana, ilk, orta, lise sınınarile fen ve edebiyat kollannı havidir. Ecnebi lilanı ilk ımınardan ltlbaren başlar. Arzu 
eden talebe okulun husust otobOslerile naklolunur. Kayıd için herf(1n saat 10 dan 17 ye kadar mnracaat kabul 

olunur. İsteyenlere tarifname gGndertllr. Telefon : 20530 

.............. ••••••c••••••••• 

32 - 48 Sayfa içinde bilhassa kadınlan alAkadar edecek yazılan, 
en güzel hikaye ve romanlan ihtiva ettikten bqka. 

1 O K rme ile 
Kendi Kendine ltalyanca. 

derslerini vermiye baılıyacakbr, bu dersler ayn bir kitap 
ıeklino sokulabilecek tarzda neıredilecektir. 

Bütün manasile tam ve dolgun bir mecinua olmak hedefini 
güden 1938 RESiMLi HAFTA mecmuuını 

Yalnız 5 KURUŞA satın alabileceksiniz. 

• Şimdiden bayilerinize sipariş ediniz. 
1 fazla tafsiliib İstanbul posta kutusu 7 43 den isteyiniz. 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğünden: 
Alınacağı ilAn edilen 2357,50 lira muhammen bedelli 115 ton sömikok için ta

lih çıkmadığından uzatılan eksiltmesı 12/9/938 Pazartesi saat 14 de yapılacaktır. 
İsteklilerin müdüriyetimizdeki komisyona o gün ve saatte müracaatları. c6217> • 

Mi DE 
R•h8tsızhkları 
Yanmaları, mide 

ağrılan, ekşi eğriti· 
ler, mide a~lığı ve 
yemeklerden sonra 
bütün vtıcudda his· 
sedilen çökOntn ve . 
ağırlık. Ne işkence t 
Bu hallerin kat'ı ca· 
resi ye tesiri ta bit 
olan MAZON alınız. 

Aynı zamanda KA· 
BIZLIÖI defeder. EK· 
ŞlL1K ve Y ANMALA· 
RI gidererek vücuda 
rerahlık verir. 

ME,YVATUZ'fi 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra niçin fırçalamak lazımdır? .. ___ ...__ 

Çiinkll bir defa diıler haricden alman mikroplara kartı müdafaa.azdır, 
ıaniyen ağızdaki "Salyan denilen mayide milvonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lnab dişlerin en 
birinci dUşmanıdır; dişlere yapıf arak 
yosun peyda eder. Mineleri aıpndınr, 
yavaş yavaş d.lşlerl ve kökleri çam. 
tür, diş etlerinde llUhablar peyda 
olur. Dişlere yapışan yemek artıkları 
ve ecnebi maddeler de temizlenmez· 
se birer mikrob yuvaıı haline gelir. 
Eğer dişler muntazaman ye gQnde 
en az 8 kere c Radyollo • le fıroalan· 
madığı takdirde çok çabuk mabvol
mata mahkQmdur. 

Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 
BalHlll, ıııe ve üıam bar remelctea 

ıonra dlflerlalzl hrçalayıaız 

, ~ EllSLJJ111 
Her ev kadınının yavruıu, Etı ve keodiıi için gelen 

mevsimde yapacağı yün itlerine 

YÜN ÖRGÜ MODELLERİLE 
BUGüN ÇIKTI 

Kız ve erkek çe>cuk aüetleri, Jileleri, Kazakları, Ceket ve Pan
talonları - Kadın Tayyörleri - Öğleden •onra blaz vo rop1an 
Ç~uk takım ve hırkalannm Patron ıemalariyle yapılıf tarz-

lar - En yeni Ye ıon moda örnekler -

- BütUn iğne hesaplariyle -
.ı renkli bir kapak içinde 36 bnynk sayfa 

Yalnız 25 Kurut 
TOrkiye Yayım evi l.tanbul Ankara Cad. 36 

DEN.iZBANK .....--- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- .-._ -- --- --- --~..-..~~ JC..V4H•J~~~-JL..Wh-~~._.__.----._......,.-..._,.. 

Akay İşletmeisnden: 
Eyl6liln 9 Cuma, 10 Cumartesi, 11 Pazar akpmlan Biiylbda

dan 21,50 ve 24 te Heybeliden 22,05 ve 24, 15 de Boataııcıya ve 
Bo.tancıdan 21,45 ve 24 de Heybeli ve Büyllkadaya UAve .fer 
yapılacakbr. 

Radyo allnacak 
Manisa vilayeti Köy Bürosu ıefliğintien : 

1 - Manisaya 3 ili 3~ kilometre mesafelerde bulunan seklı köy için QimJA.;. 

törle çalışır sekiz radyo alınacak ve akimlatörler bin saatlik olacak. 
2 - Altı lambalı, uzun, orta, kısa dalga tesisatlı olacaktır. 

3 - Anten tesisatı radyoyu satana aid olacaktır. 
4 - Müteahhid radyoları mahallerinde kurup çalıştırdıktan sonra bedelini 

köy sandığından alacaktır. 
5 - Radyolar rnübayaanm kararlaştığı günden itibaren azami bir ay zarfın

~a teslim olunacaktır. 
6 - Teklif edecekleri radyolan perakende satış fiatından ne nisbette bkon-

to ile vereceklerini taliblerin eylulün 15 inci günü akşamına kadar bildirmeleri 
ve radyoların resimlerini havi kataloğunu Manisa vilayetine göndermeleri la
zımdır. 

i 

7 - Teklif edecekleri fiatlarm yüzde yedi buçuğu nisbetin·de teminat g~ 
termiyen talihlerin teklifi kabul edilıni yecektir. c6201i 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllDRBI~ 

~ Türk Hava Kurumu 5 

i BUYUK PiYANGOSU I = = § Beşinci keşide 11/ Eylul/ 1938 dedir. 5§ 

1 Büyük ikramiye: 50.000 Liradır •. ·= 
§ Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § 
S ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... § 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya ~ 
§. iıtirak etmek ıuretile ıiz de taliinizi deneyiniz... a 
~11111111111111111111111111i111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111u111111111mu111W 


