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Hergün 

SON POSTA 

Resim il Makale: 

Bazı kimseler vardır ki hangi işi yapmayı tasarlasala.:.ı.· her 
şeyden evvel güç olan tarafını görürler, kendi kendilerini 
yıldmrlar, nihayet o işi yapmaktan vazgeçerek bir diğerine 
bakarlar, hayatlar• kıymetli işten kıymetsize doğru inen 
bir merdiven basamağında yuvarlanmakla geçer .. 

• Kıymetli iş, güç olandır. = 

Hayatı kolay tarafından görmiye alışınız, ve kendi ken
dinize başkalarının başaramadıklan işleri de muvaffaki
yetle neticelendirebileceğiniz hakkında itimad telkin ediniz. 
Ve unutmayınız ki kolay olan işi herkes yapar, kıymeti yok
tur, kıymetli iş güç olan, daha doğrusu güç görünendil' .. 

lngilterenln r ........................................................ '\ 103 yaşında kriket 

En ihtiyar kedisi Hergün bir fıkra Oynıyan ihtiyar öldi: 

Eylfıl 9 

r 
Sözün Kısası 

Mevlô. 
Cümlemizi korusun I 

iL Taha 

ao kinci Abdülhamid devri sosyetesi• 
n.in meşhur simalarından bir Doktoıı 

Şemsi Molla vardı. Hem filemadans 
hem de zürefadan bir hekimdi. Yaz kış 
Büyükadada oturan Şemsi Molla, o 
vaktin çürük çarık [İdarei Malı:..usa] 
vapurları için derdi ki: 

- cBu vapurlarda kaza vukua gel• 
memesi ne teknelerinin ve makineleri .. 
n.in sağlamlığından, ne de kaptanları· 
nın maharetinden değildir. Bunlar bi .. 
zim duamızla işler ve bunları batmak
tan bizim hülftsumuz kurtarır!.> 

Bütün bu tedbirlere ve yasaklara: 
rağmen çok sık vukun gelen otomobil 
kazaları içerisinde, evvelisi gün Küçük• 
çekmece yolundaki facia bize bir ibret 
olmalıdır. 

Düz yolun kenarına çarparak dörti 
defa taklak attıktan sonra kapaklanan 
ölüm makinesinin şoförü, yarı baygın 
bir halde sorguya çekildiği vakit: 

- Ben, dört defa tımarhaneye giriP. 
çıkmıştım .. adım Deli Şükrüdür!. diyor, 

Bu ifadeyi, belediyenin ve seyrüse• 
fer dairesinin dikkat nazarına arzede• 
rim. Eline, İstanbulun yüzlerce hemş~ 
risinin canı teslim edilecek olan bir a• 
de.mm ruhi vaziyetini, sıhhl masebakı-
bı inceliyecek onlardır. 

Bu kedi İngil - İki üstad arasında 103 yaşında bu 
Üstad Recaizade Ekrem bir gün yol- lunduğu halde zi, 

da dalgın yürü.yordu. Abdi.ilhak Ha- yadesile hareket 
mide rastgeldi. Şairi dzam sordu.: istiyen, daha fazla 

- Neyin var Ekrem, dalgın gibisin? 

-~-----~- Bir müşteri, otomobile binerken, şo• 
terenin en ihtiyar 

kedisidir. Ve tam 

23 yaşındadır. !ı · 
mi de Glngerdlr. 

Sol kulağı. gençli· 

ğinde kavgacılıtı 

yüzünden ezilmit, 

yırtılmıştır, lh • 
ttyarlığına raft .. 
men gözleri pırıl 

pırıl yanar, Olur 

olmaz yemekler -
den hoşlanmaı, ek 

mek içi ile e.z11 -

mi~ sardalyeye 
bayılır. 

* Bununla beraber Hatay, bugünkü içti- 35 kızçocugu kaçıran kadın 
mat varlığı ile dünyaya yeni doğmuş bir 
memleket değildir. Eski imparatorluğun Romanyada Yaş'da 35 yaş,Iarında ve 
Antakya ve İskenderun sancakları, bütün isminin Katinka Barbalote olduğunu söy
tarihl hususiyetleri ile yeni bir şekil ve liyen bir kadın yakalanınıştll'. Kadın 7 
nizam altında toplanmışlardır. Bütün ile 9 yaşlarında bulunan 35 kız çocuğu
Anadoluda göze çarpan hususiyet, bütün nu kaç!l"dığını, çiftçilere veya çingenele
eski ve yeni Suriyede mevcud olan ma- re sattığını itiraf etmiştir. 
halli şartlar orada kendini gösterir. =============== 
Hatayın mahalli ve içtimai hususiyetleri, muzır mücadelelerine mfuıi olmak. Ha • 
bir taraftan Anadolunun, diğer taraftan taylılar, Hatayın bilhassa münevver olan 
da Suriyenin tesirleri altındadır. Şu unsurunun bu vazifeyi gözönünde tutarak 
halde, Hatay Anadolu ile Surlye ara - ona göre hareket etmeleri lazım geldi -
sında mütevassıt bir içtimai hususiyet ğini söylemeğe bilmem ki lüzum var mı? 
arzeden ve bu hususiyeti de Osmanlı ta- Hatay münevverleri ve bilhassa kendi
rihinin asırlar süren tesirinden almış 

lerinin hususi bir §eref sahibi olduklarını 
bulunan bir memleket demektir. iddia eden ceşraf > unsuru bu zarureti ve 

Anadoluda yakın zamana kadar kuv-
vetli bir ceşraf. meselesi vardı; Suriye bu vazifeyi hakk.ile anlamıya mecburdur-
ise hala o eski ceşraf> rejiminin içinde lar. Aksi yoldan gitmek Türklüğe hiyanet 
bulunuyor. Her biri kendi muhit!.nde bir etmek demektir ki Türke hain olanların 
hükümdar olmak istiyen bu <eşraf> reji- akıbetlerini hep gördük ve biliyoruz. 
mi Hatay hududları içinde, elbet, bir - Hatay bayrağını selamlar ve bir Türk 
de~bire yokolamaz. Halbuki Türkiyeyi sıfatile, onu bütün ruhumuzla kucaklar
ilerlemekten meneden ve Suriyenin ken Hataylılara bu tavsiyeyi yapmayı da 
müstemleke vaziyetine düşmesine sebeb unutmuyoruz. Hatay yeni hayatına, eski 
olan tarihi amillerin en mühimlerinden kafaları geride bırakmak ve muzır duy
biri de bu davadır. gulard'an kendisini kurtarmakla başlıya-

Bugünkü Türkiye, ortadan bu davı:ıyı caktır. Bir Türk münevveri sıfatile, u -
büsbütün kaldırmakla meşguldür. Dere- zaktan Hatayın hayatını takib ediyoruz. 
beylik devri için manası kolay anlaşıla - Temenni edelim ki bu bakımdan münfe
bilen bir nizamla bugünkü medeniyet rid bazı Hataylılar hakkında acı sözler 
hayatını yaşamıya imkan olmadığına gö- yazmıya mecbur olmıyalıın! 

r 
re Türkiye, kendi hududlan içinde asri 

Muhittin Birgen bir millet hayatı yaşamak için ceşraflık• 

1 STER 

üstad: gençlerin oyunu 

före: «Senin tımarhaneye girmiş, çık
mışlığın var mıdır?• yahud da: «Arada 
sırada sar'an tutar mı?J) diye soramaz. 
Fakat alakadar daireler, makinenin, 
motörün ve frenlerin sağlamlığını, na• 
sıl araştırıyorlarsa, o makineyi, o mo• 
törü ve o frenleri kullanacak elin va 
idare edecek dımağın sağlamlığını da: 
öylece araştırmalıdırlar sanırım. 

- Sorma, dedi, zihnim o kadrı.r pe- • olan kriket oynı· 
rişan ki tarif edenıem. Mesela, Namık yan, uzun yaşama. 
Kemal sana vaktile: nın sırrını sıkı ça· 

cHcimid, sana hitab için isminde·fı lışma ve günde bit 
büyük kelinıe bulamıyorum• demi§- duble birada bu 
ti. inanır mısın? Ben bu.gün sana hi-
tab için senin adını bu.lamıyonım. lan 107 lik Kapel 

İnsan, bazı hadiseler önünde, orta• 
çağ cezalarının ihyasını temenni edi
yor. Mesela, bu hadisede, adile, sanila 
cDeJi.,. Şükrüye şoförlük vesikasını ve• 
ren kim.ise onu, bu adamın idaresinde• 
ki bir otomobile bindirip, bir pazar gü .. 
nU, sabahtan akşama kadar Maslak yo-a 
lunda bir aşağı, bir yukarı gezdirmeli• 
di ki mütenebbih olsun! 

\ I isimli İngiliz, 22 ağustosta doğum günü-
, ........................................................ , nü kutluladıktan birkaç aaat aonra öl-

Erk ek/ eri yenen müştür. 
~~~~~-~~~~~--

Tayyareci kız 

Resmini gördüğünüz genç kız Ameri -
kanın usta pilotlarındandır. İsmi Jacqt.:e

line Cochrandır. Erkeklerin de iştirak 
ettiği bir müsabakada 4000 kilometrelik 

bir mesafeyi 8 saat 10 dakika 31 saniyede 
katederek birinci gelmiş ve 1800 dolarlık 

mükafatı kazanmış, müsabakanın biricik 
kadın müsabıkı olduğu için de kendisine 

ayrıca 500 dolar verilmiştir. 

Erkeklere meydan okuyan 
kadın boksör dayak yedi 
Filipinolu on yedi yaşlarında bir bok

sör kız, kendi yaşında bulunan erkek ve

ya kadın boksörlere meydan okumuş, 

kendisinden daha uzun boylu ve tecrü
besi daha fazla bir erkek boksör tara -

fından mükemmel surette dayak yiye -

rek dördüncü ravundda pes demiştir. 

1 NAN, 1 STER 

Zevki için 100 kişi 
öldüren hastabakıcı 

cHayatımda suf zevkim için 100 den 
fazla insan öldürdüm> diyen sabık bir 
İngiliz hastabakıcısı 81 yaşında olduğu 
halde ölmüştür. 

1902 senesinde bir hastanede çalışır

ken, 15 sene zarfında 31 kişiyi kasden ze
hir liyerek öldürdüğü için taammüden 
öldürme suçile mahkemeye verilen has
tabakıcınm deli olduğu anlaşılarak ser
best bırakılmıştı. 

Bundan otuz sene evvel Kambriçin en 
iyi hastabakıcısı diye telakki edilen bu 
tehlikeli kadın, her ay muntazaman dört 
hastasını öldürmüş, kendilerine baktığı 

hastaların yanında fazla kalarak daha 
fazla para almak hevesile, ilaçlanın de
ğiştirmiş, hastalıklarını uzatmıştı. 

lngilterede futbol mevsimi 
u4ursuzlukla başladı 

Yoksa, hepimizin canımız tehlikede
dir. Hemen Mevlam cümlemizi, bugü• 
ne kadar nasıl koruyor ise, gene öylece 
korumakta devam etsin! 

E. Talu .............................................................. 
ltalyan ticaret hey'eti aym 

on dördünde gelecek 
İtalya ile aramızda imzalanacak tr• 

caret mukavelesi müzakerelerini yap • 
mok üzere bir İtalyan hey'etinin mem .. 
leketimize geleceğini yazmıştık. İtal • 
yan ticaret hey'eti bu ayın oı:ı dördün.
de şehrimize gelecek ve müzakerele! 
İstanbulda cerevan edecektir. 

Bu müzake;elerde memleketimiz! 
Hariciye Vekfıleti umumi kAtibi Nu ıi 
man Rifat Menemencioğlunun riyase • 
tinde Türkofis Reisi Bürhan Zihni ~ 
diner alfıkadar memurlardan teşekkül o 

İngilterede futbol mevsimi başlamış- edecek bir heyet temsil edecektir. 
tır. Bir hafta evvel maç yapan takımlar- Tiirkofis İstanbul şubesi müzaker&", 
dan dördünün kalecileri yaralanmış ve ~er için hazırlıklara başlamıştır. 

h~r dört takım da oyunu kay~etmişler- Permanand makinelerinin 
dır. Futbol meraklıları, bu h5.dıseyi, fut~ • b l dı 
bol mevsimi için uğurlu addetmemekte- muayenesıne aı an 
dirler. Permanand makinelerinin muaye • 

nelerine başlanmıştır. Muayeneleriıs 

/nanılmıyacak bir tesadüf yapıldığı mühendis mektebi, berber • 

İngilizin biri, futbol maçı seyrederken :ere uzak gel~!ğin~e~~. bu iş: ölçü vt 
kalb sektesi neticesinde ölmüştür. İşin ayarlar baş muf ettışlıgınde bır yer tali .. 
garibi bu tarihten iki sene evvel ayni sis edilmesi ve muayenelerin orada ya.ı. 

- d ' · f tb 1 d d öl' pılması istenmiştir. ' gun e, ayrıı u o mey anın a, en a- ............................................................ .. 
damın kardeşi. de, futbol seyrederken 
kalb durmasından ölmüştü. 

I NAN M A! 

TAKViM 
EYLÜL 

Rumt tene Arabi llODO 

ve calelade halk> gibi mefhumları, en 
basit tezahürlerile de olsa, artık ortadan 
kaldırmıya azmetmiş ve Türk bayrağını 
bir millet kütlesinin ve tek bir millet 
kanununun timsali haline getirmiştir. 
Hatay bayrağı d'a ayni şeyleri ifade eden 
bir timsal olmalıdır. 

Çürük çorap meselesinin bugünlerde bütün memleketi 
alakadar ('tmiye başladığım görüyoruz. 

- Çorapçıların bütün yerli mallara karşı bir suikasd, bir 
sabotaj yaptığını söyledi. 

1364 -Atufios 

9 1.3ö7 
Rcımi aeno ıt;, 
1939 

* Şu halde Hatay Türklerinin aralarında. 
halledecekleri meselelerden biri de bu 
olmak icab ediyor: cHatayda bir vatan
daş kütlesi ve bir de Hatay kanunu var
dır• prensipini kuvvetle ortaya atmak ve 
ceşraf. namı altında halk kütlesinden 
ayrılıp bir tarafa çekilen bir zümrenin 
rakib unsurları arasında sakim ve hattA 

Bir nrkadaş 
- Çorapçılarımıza sağlarrı çorap yaptıramadığımız takdir

de sırf onları himaye için ecnebi çorapları üzerine konulmuş 
olan yüksek gümrük resmini kaldırmalı, dedi. Bir başka 
arkadai: 

- Çorapçıların yerli mallarımızı cçürük mallar. haline 
sokınıya hıç haklan olmadığı:t düşüncesini ileri sürdü, niha
yet bir başka meslekdaş ta: 

iSTER iNAN, 

Çürük çorap meselesinin uyandırdığı asabiyet yalnız halk 

arasında, yalnız gazete sütunlarında değildir, hükılmet te 

meseleye el koymuştur, gittikçe artan bir dikkatle takib et

mektedir. Fakat bütün bunlara rağmen bugün dahi piyasada 

bir defa giyilişte yırtılınıyacağından emin olduğunuz kadın 

çorabı yoktur. Ve geçen her gün çorapçıların bira.ı daha 

zenginleşmelerine yardım etmektedir. 

iSTER INANMAI 

27 

GONF.Ş 

;), 1>. 
6 32 
ıı 58 

ôtlo 

s. o. 
E. 12 11 

z. 6 40 
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CUMA 

Receb iMSAK 

s. u. 
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9 20 
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ıs 47 18 so 90 03 
9 15 12 - 1 34 
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Çin askerleri bir Japon 
alayını imha ettiler 

Atatürkle Arnavudluk 
Krah arasında 

teati edilen telgraflar 
Yeni mevzilere yerleşen Çinlilerle Japonlar 

arasında şiddetli muharebeler oluyor 
Ankara 8 (A.A.) - Arnavudluk Kra

lının tahta çıkışının onuncu yıldönümü 
münascbetile Atatürk ile Zogo arasın -

Londra 8 (Hususi) - Hankovdan blldlrl -
llyor: 
Yangçenln oimallnde Çin kit'aları perşembe 

eünü hava ve topçu kuvvetlerinin yardunlle 
Anlıvei garbında Huangmel ve Busung ara -
llnda yan yolda ltA.ln Kuşuku ve Tuyouana-

han sırtlarını işgal eden bütün blr Japon a
layını ımha etmişlerdir. 

Mühim mikdarda harb malzemesi iğtinam 
etmiş olan çınıuer, ıimd~ bu sırtlarda yer -
leşınl.4 bulunmaktadır. Iki taraf arasında 
harb şiddetle devam etmektedir. 

• 
da aşağıdaki telgraflar teati olunmuş -
tur: 

Majeste birinci Zogo 
Arnavudluk Krah 

Tıran 

Avrupanm siyasi merkezlerinde 
hayati müzakereler oluyor 

Majestenizin tahta çıkışının onuncu 
yıldöniımü münasebetile, en hararetli 
tebriklerimi ve şahsi saadctlerile asil Ar
navud milletinin refahı hususundaki te
mennilerimi arzederim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atatürk 

(Baştarafı 1 inci sayfada.) 
sız başvekili Daladye hariciye nazırı 

Boneyi ve diğer bazı nazırları kabul e -
derek, vaziyet hakkında görüşmüştür. 

Pragda 
Müzakerelerin en mühimmi ise, Prag

da cereynn etmiştir. Südet meb'us Kund 
bu sabah uzun müddet Lord Ransimen 
ile görüşmüştür. Lord Ransimen, bila -
hare Cumhurreisi Beneşi ziyaret ederek, 
Rund ile yaptığı görüşmeler hakkında 
rnalumat vermiştir. 

Bu görüşmeleri müteakib, Çek kabi -
nesi Beneşin riyaseti altında toplanarak 
umumi vaziyeti tedkik etmiştir. Beneş, 
Cumartesi günü halka hitaben radyoda 
bir nutuk söyliyerek, Südet meselesinin 
halli için hükumetin yapmış olduğu fe
dakarlıkları anlatacaktır. 

Ekalliyetlerin içtimaı 
Diğer taraftan Südet partisi mümes -

sillerile Slovak muhtariyctçiler, Macar 
ve Leh eknlliyetleri mümessilleri de Prag 
da, Südet meb'us Frank'm riyasetinde 
toplanarak, hükumetin hazırlamış olduğu 
milliyetler statüsü hakkında istişarede 
bulunmuşlardır. 

Bu mümessiller ileride müşterek bir 
' hattı hareket takib ctmeğe ve lazım ol-

duğu vakit tekrar toplanmağa karar ver 
mişlerdir. 

Cenevre seyahati tehir edildi 
Londra 8 (Hususi) - Çekoslovakya 

meselesinin iktisab ettiği nazik vaziyet
ten dolayı, Lord Halifaks Cenevreye h:ı
reketini şimdilik tehir etmiştir. 

Fransız hariciye nazırı Bone ve Le -
histan hariciye nazırı Bek de, ayni se -
beble Cencvrcye hareketlerini geriye bı
rakmışlardır. 

Bu hariciye nazırları, Pazartesi günü 
IIitlerin Nürnbcrgde söyliyeceği nutuk -
tan sonra Cenevreye gideceklerdir. 

Hitlcrin nutkunun bazı sürprizler do
ğurabileceği ihtimali karşısında, harici -
ye nnzırlarmın bu hareketi tabii görül -
mektedir. 

Amerika ve Milletler Cemiyeti 
Cenevre 8 (Hususi) - Vaşington hü

kUmeti, Milletler Cemiyeti Umum Ka -
tibliğine gönderdiği bir tezkere ile bu 
defaki gerek konsey, gerek Asamble top 
lantılarında bir müşahid bulunduraca -
ğını bildirmiştir. 

Milletler Cemiyetinin kuruluşundan 

beri ilk defa olarak bir Amerikan mü -
şahidi içtimalarda hazır bulunacaktır. 
Vaşhıgton hükümeti tarafından Milletler 

Cemiyetine karşı gösterilen bu alakaya bü
)•ük bir ehemmiyet atfedilmektedir. Bu alCı
kaııın tazammun et.tığ'i mana pek şümullü
dür Manhazn, s Uıhiyettar mahfeller bu hu
susta her hangi bir beyanatta bulunmaktan 
çektnmektedlrler. • 
Mbşahtd vazifesini Berndekl Amerika el _ 

çlslne ıra edecektir. 
ingiliz işcilcrl parlamentonun toplanmasını 

i tediler 
Londrn 8 (Hususi) - İşe! partisinin !cra 

komitesi ve Trade - Unlonlar konferansı bu
giın müşterek bir beyanname neşrederek, 

beynelmUel vaziyetin vahameti dolayısile 
parlfıment-Onun tarihten evvel toplanmasını 
istemişlerdir. 

Partinin bu kararı AUl tnrafındnn başve
kile bildirilmiştir. I <;.Her bundan başka hü
ı·uınetın bir beyanname neşrederek, Ç& -
koslovaky m ele inde Sovyet Rusya ve 
Fran a lle birlikte olduğunu ilan etmeslnl 
ve Alm nynyn ciddi bir ihtarda bulunma -
ınnı istemi terdir. 

İtalyanın vaziyeti 
Londrn 8 (Hususi) - Yarı resmi «Enfor -

m~lone Dlplomatika» gazetesinde neşre -
crllen bir yazıya göre İtalya hükumeti, Sü
deUerln Uerl sıirmüş olduğu talebleri tnnın
meı. tasvlb etmekte ve bu hususta. Hitler le 

Mu.ssollni arasında tam bir mutabakatın 
mevcud olduiunu bildlrmektedlr. 

Bu mutabakat mtıerin son Roma seyaha-
tinde hO.sıl olmuştur. 

Gazete, Fransayı ve Sovyet Rusyayı, Çe-
koslovakyayı himaye ettiklerinden dolayı 
tenkid etmektedir. 

Hadiseler 

Reisicumhur 
Ankara 

Ekselansınız tarafından şahsım ve Ar 
navud milleti hakkında lutfe."l. izhar o -
lunan samimi dostluk hislerinden fev -
kalade mütehassis olarak, derin teşek -
kürlerimle birlikte şahsi saadetiniz ve 
asil ve şanlı Türk milletinin itilfıs. hu -
susundaki temennilerimi arzeylerim. 

Zogo 

Prag 8 - CÇeteka ajansı tebliğ edl -
yor> - 7 eylü tarihinde musen adındaki u
fak Alman adası sakinlerinden 300 kadar ka
dın şehrin belediye reisi muavinine bir he
yet göndererek Alman çocuklarının Trop -
pav mektebine kaydedllıneslnl istemişler -~~ 
dlı'. Heyet belediye reisi muavininin nezdin- lzmı•rdekı• 
den çıktığı sırada kadınlar, sokaklarda bir 
nıay teşkil ctmeğe t.eşebbiis etmişlerdir. An-
cak polis kordonu kendilerini dağılmağa da- G Üreş/er 
vet etmiştir. Dört kadın bu davete itaat et-
mediklerinden polis karakoluna götürülmüş
ler ve biraz sonra serbest bırakılmııılardır. 

Bu ve buna mümasil başka bazı hl\dise -
ıerden dolayı muzakereler durudurulm~tur. 

Prag 8 (A.A.) - DUn akşam neşredilen ı cs
:ni tebliğde deniyor ki: 

Finlandiyalılar 5 - 2 galib 
geldiler 

İzmir 8 (Hususi) - Finlandiyalılarln Siidet delegeleri başvekil Hodza ile yap -
tıkları mülô.kat esnasında, Moravska - Os
travn htı.dlselerı hükumet tarafından tnsfl- Grekoruınen üzerine yapılan ikinci kar-
ye edilmedikçe huldlmetle mUzakerelere de- şılnşmayı da 5 - 2 kaybettik. Bu akşam 

vam edemiyeceklertnl bildirmişlerdir. yalnız Çoban sayı hesabile galib gelmiş 
Prag 8 (A.A.> - Çekoslovak makamatı, 

Moravska - Ostrnva h!ldiselerinde ıncs'ull - ve Ankaralı Celal de serbestte rakibini 
yctıeri derkar olan polis memurları hakkın - bir dakika on saniyede tuşla yenerek 
da icab eden kanuni tedbirleri ittihaz etmiş-
tir. Bu husustaki tahkikat devam etmekte _ parlak bir zafer kazanmıştır. Halil - Pin-
dlr Mücrimler şlddeUc tecziye edllecektlr. l liyamnki güreşi çok heyecanlı olmuş -

Ecnebi memleketlerde neşredilm!ş olan ve . . . v A 

Südrt Almanlarının yeniden müzakernta cı- tur. Nctıccde Halı! sayı hesabıle maglup 
rlşmAğl kabul edeceklerini beyan eder ha - addedildi. Mersinli hasta olduğundan JS

berler henüz mevsinı iz addedilmektedir. teksiz güreşti ve sayı hesabile mağlup 
Heni ayn 

Nürnberg 8 CA.A.) - Havas ajansının ıs - sayıldı. 
:thharına gore, Henlnyn, Bitlerle yaptığı u
zun b!.r muldkattnn sonra Praga hareket et
miştir Henlnynın obür gün tekrar Nüm -
bergr. gelmesi muhtemeldir. 

Sudetıerin tebllli 
Prag 8 (A.A.> - Südetıer fırkası tarafın

dan neşredilen bir tebli~ şöyle diyor: 
Südetıer !ırkasının siyasi komitesi halkçı 

Slovaklar mümessilleri, Macar muhtarlyet
çHeri, ve Polonya anlaşması komltesl mu -
rahh:ısları arasında müşterek bir içtima ak
tedUmlştir. Bu içtimada devletin zaruri ve 
acil olan reform meselesi ve milliyetler işi 
hakkında tam bir itilaf elde edUmiştır. İca
IJı hale göre müzakerata devam edilmeğe ka
rnr verilmiştir. 

Maruf bir piyanist kendisine 
verilen nişanı 

Mussoliniye iade etti 
Londra 6 (A.A.) - Press Associa -

tion tarafından bildirildiğine göre, ge
lecek sezonda İtalyada konser vermek 
üzere bir konturat imza etmiş olan ma
ruf Polonyalı piyanist Arthur Rubins
tein, konturatmı feshetmiştir. Muma -
ileyh ayni zamanda kendisine verilmiş 
olan Kuronditali nişanının komandör 
ı ütbesini Mussoliniye iade etmiştir. 

lngiltere - Romanya 
Londra 8 (A.A.) - İngiliz diplomasi 

mehafili, İngıltcre ile Romanya arnsın -
da dahn sıkı bir iktısadi mesai birliği im 
kanını tedkik etmek üzere resmi bir İn
giliz hcy'ctinin yakında Bükreşe gide -
ceğine dair olan haberi tekzip etmekte
dir. Maamafih ayni mehafil, İngilt re -
nin sabık Mısır komiseıi Lord Loid'in 
ayın sonunda hususi surette bir seyahat 
yapncağını knbul etmektedir. Fakat mu
maileyhe diğer hiç bir kimsenın refakat 
etmiyeceği tasrih olunmaktadır. 

Girid asilerinden biri 
yakalandı 

Atına 8 CA.A.> - Kandiye fcvkalA.de mah
kemesi tarafından gıyaben müebbed ağır 
hapse mahküm edilen Muntakis tevki! edil
miştir. 

İspanyada 
harb vaziyeti 

Barselona 8 (AA) - Millt müda -
foa nezareti tebliğ ediyor: 

Evvelisi gün düşman fevkalfide ve -
snitle Sidals dağındaki cumhuriyetçi 
mevzilerine taarruz etmişse de birbiri 
ardından dört defa püskürtülmüştür. 
düşmanın iki taburu imha edilmiştir. 

Dün dfü;man Korberanın şimalinde 
iki mevzi ~işgal etmeğe muvaffak ol -

muştur. -------
ltalya 174 Yahudi profesörü 
kendi üniversitelerinden 

çıkardı 
Romada çıkan ve Yahudi aleyhtarlı -

ğının resmi naşiri efkarı vaziyetinde bu

lunan Teverc gazetesi Yahudi ırkına men 
sup olduklarından dolayı üniversiteler -

deki kürsülerinden uzaklaştmlan 174 
profesörün isimlerini neşretmektedir. 

Bunların içerisinde, Roma üniversi -
tesinin ilk Faşist rektörü olan B. Giur -

gio del Vekiyo'nun, meşhur iktısadcı 
meb'us B. Gino Arias'ın, verem müte -

hassısı meşhur doktor ve meb'us Euge. 
nio Morelli'nin de isimleri vardır. 

Tevere gazetesi Yahudi sermayednr
lar elinde bulunan sigorta kumpanyala-

rının snyısı 36 ya baliğ olduğunu ve bun
lara yatırılmış sermayenin de cem'an 
500,000 lirete baliğ bulunduğunu yazı -
yor. 

Büyük faşist meclisi toplanıyor 
Roma 8 (A.A.) - Resmen bildirildi

ğine göre büyük faşist meclisi, yakında 

akdedeceği içtimada bilhassa ırk mese -

lesi ve beynelmilel vaziyet ile şgul o

lacaktır. 

Boyabadı su bastı 
birkaç ev yıkıldı 

e "Times,, in sesi 
kimin sesidir? 

Yazan: Selim Rafll> Emeç 

Boyabat (Hususi) - Dün saat 18 bu -
çukta başlıyan müdhiş bir fırtınayı mü
teakib bardaktan boşanırcasına yağan 
şiddetli yağmurlar kasaba içinde ve ci -
varda mühim hasarat yapmıştır. Şiddetli 
yağmurlardan kasabanın doğu tarafını. 

H iç şübhe yok ki günün en mü
seller istila etmiş ve suların hücumuna 
maruz kalan bir kaç ev yıkılmıştır. Yağ_ hlın hadisesi «Times• gazete-
murlar bağlarda, tarlalarda hasarat yap- sinin Bohemya hakkında yapmış oldu
mıştır. Seller bir çok hayvanları sürük- ğu son neşriyattır. Südet Almanlarıle 
!emiştir. meskun olan Çekoslovak devletine aid 

Sellere kapılan bir çocuk boğulmuş - bu arazinin Almanyaya ilhakı ile Çek -
tur. Südet ihtilafının izale edilebileceği Iik-

Merrifonda ıini müdafaa eden bu yazının İngiliz 
Merzifon 8 (Hususi) - Merzifon ve hariciyesi tarafından kendi fikrine tc

Gümüşhacıköyün bazı mahallerini sel _ vafuk etmediğinin ilan olunması, bi
ler istila etmiştir. Sular bir kısım evlere linmez ağırlığından bir şey kaybettirir 
hücum etmiştir. Gümüşhacıköyde bir ka- mi? «Times• gibi İngiliz muhafazakar 
dm boğulmuştur. siyaset aleminin fikirlerine tercüman 

olaıı bir gazete tarafından ortaya atıl
mış olan bu noktai nazar bütün Av -
rupanın endişe ile gözlerini çevirmiş 
olduğu Prag müzakerelerini yeni bir 
istikamete tevcih etmek için yapılmış 
bir manevra değilse daha ziyade şaya
nı ehemmiyettir. Yok, muhafazakar po
litika aleminin resmi İngiltereye karşı 

Tarihi eserler 
Trakyada bir mezar odası 

meydana çıkarıldı 

Türk Tarih Kurumunun Trnkya böl - bir manevrası ise Çekoslovak mesele
gesindcki hafriyatını idare eden Dr. Arif sinden dolayı resmi İngiltere ile bir kı
Müfıd Mansel orada çıkan bazı eserleri sın. siyasi mehafil arasında bir görüş 
İstanbul müzesine getirmiştir. ve telakki farkı mevcud olduğunu gös-

Verilen izahata göre Vize köylerinde terir ki ayrıca üzerinde durulmak Ja. 
yapılan hafriyat mühim neticeler ver - zımdır. Bütün bu ihtimaller nazara a
miştir. Vize kasabasının 3 km. cenubun- lındıktan sonra denilebilir ki Çek devle
da ve Ana dere ismini taşıyan küçük bir tinin nihai olduğu söylenen tekliflerini 
derenin kenarında bulunan 55 m. kut - yaptığı bir sırada ve Südet Almanları
runda ve 9,5 m. yüksekliğindeki höyü - nm bu teklifler etrafında müzakercyf 
ğün ortasında muntazam işlenmiş kireç kabul eyledikleri bir anda vuku bulan 
taşından yapılmış 5 m. uzunluğunda ve bu neşriyatın gayesi, muhakkak ki, 
3 m. genişliğinde, üzeri tonoz şeklinde Çekleri daha ziyade fedakarlığa sevk 
bir kemer ile örtülmüş bir mezar odası ve teşvik etmektir. Bu bakımdan, Orta 
meydana çıkarılmıştır. Avrupa meselelerinde İngiltere ile cl-

Mezar odasında zengin altın, gümüş, ele berabere yürüyen Fransa için bu 
tunç, cam, toprak eserler ve lahidin ce- hadise hazin bir sürpriz olmuştur. Nitc
nup kenarında kılıfı kısmen muhafaza kim İngiltere hariciye nazırının Fran
edilmiş uzun bir kılıç bulunmuştur. Bi- sız sefirine vermeyi muvafık gördüğü 
raz daha ileride ise dört hançer durmak- teminat da Pariste hissedilen hayretin 
tadır. Orta kısımda, üzerleri mahkuk tez büyüklüğünü ve İngiltercnin bu bahis
yinatı havi taşları ihtiva eden iki altın tc dostunu sür'atle tatmin etmeyi lü
yüzük, kabartma tezyinatı havi ayaklı zumlu görmüş olduğunu isbat eder. 
ve kulplu beş gümüş vazo bulunmuştur. Kim ne söylerse söylesin; Orta Avru-

AraştJrmalara devam edilmektedir. pa meselelerinde Fransa ile İngiltere 
Kırklareli civarındaki höyükler dahi a - at asında mevcud olduğu farzedilen te-
raştırılacaktır. Bu araştırmalar EylOl sanüd duvarında bu neşriyat ile geniş 
sonuna kadar devam edecektir. biı delik açılmıştır. Ve bunda, Prag 

Oltllda .~/ddelli müzakerelerine iştirak etmiş bulunan 
v Lord Ransimen'in hususi noktai naza -

Yağmurlar gağıyoı rmın tesiri olduğunu hissetmemek 
Erzurum (Hususi) _ Oltuda 26 ağus- mümkün değildir. Şu hale göre bir ne

tosto. yağan yağmurlardan Sivri deresin- vi hakem sıfatile Prag'a yollanan İngi
den gelen sel Kigik hanları önündeki b~- liz Lordu, Çek - Südet Almanı ihtila -
yük köprüyü götürmüştür. Kigik kö _ fında, iptidai reyini ihsas etmiş ve Çe
yünün pek yakınında bulunan tarla ve koslovakyaya, beklendiğinden daha bü· 
çayırlar suların hücumile harab olmuş _ yük bir fedakarlık yapması Iazım gel
tur. Azor yaylasından Oltuya kadar şo- d.~ğini ı::öylemiş oluyor. Bunu tevil için 
senin kısmı azamı sellerden harabolmuş soylenecck sözlerin hiçbir kıymeti yok4 

ve nakliyat müşkülleşmiştir. Sel Oltu _ tur. Aksi ihtimal mevzuubahs olsavdı 
kk t k .. İngiliz kralının müşaviri ve Kanterbii.rl nun muva a oprüsünü de götürmüş -

tür. Yalnız Barlı Mustafa, Sürmeneli Başpeskoposunun müşterek idareleri 
Mustafa, İhsan ve Süleymanın kendi altında bulunan «Times• gibi bir ga· 
masraflarile yaptırdıklan tel asma köprü zctenin sütunlarında böyle bir yazınır; 
seylllptan müteessir olmamıştır. intişar etmesi mümkün olamazdı. 

Bu sene Oltunun bir çok köyleri ya - ~ Ragıp Emeç 
ğan ynğmurların tesirinden zarar gör _ Fili l • d bi A b 
müştür. Köylüler yağmur yüzünden har- S in e r ra 
manlarını çıkaramıyorlar. Mahsulfıt yı - Çetesinin akıbeti 
ğın halinde rütubetin tesirile çimlenme- Berut 8 (A.A.) _ Bir Arab çetesi. 
ğe başlamıştır. Çıkarılan mahsul, bilhas- Beis:ın ci\'arında Amoz Yahudi kolo • 
sa arpa mahsulü rütubetin tesirinden nisine hücum etmiştir. 
sararmıştır. Halk bu yüzden natıştan zi - Polis, mütecavizlerdcn onunu öldür-
yan etmektedir. · ........... muş ve dördünü yakalamıştır. ·················································································································-

Seyahat notlan : 8 

Can kaygısı 
Adriyatik enginlerinde kadınları ortadan silip süpüren bir salıntı bana 

ninni gibi geldi. Tembellik uykusu bastırdı. Kamarama çekilip uzandım. 
G~ndüz uyumak adetim olmadığı halde dalmışım. Tiz bir canavar düdüğil. 
Bır koşuşma. O kadar tatlı dalmışım ki birdenbire davranamadım. Fakat ka

mnrnmın önündeki verandada sesler çoğaldı. Uzandım baktım. Kadınlı er
kekli. bir ka_file göğüslerine can kur taran kemerleri t~kmışlar, bir hi~ya 
gelmışler. Bır can kurtarma tecrübesi olduğunu anladım. Tekrar yatağa u-

zandım. Vapur kaptanlarından biri talimat veriyordu. Anladım ki benim ka
maramın önü dört numaralı sandala bineceklerin toplanma yeri imiş. Adam
cağız harıl harıl nasıl sandallara binileceğini ve önce çocukların ve sonra 

kadınların alınacağını anlatırken bi rdenbirc gözü pencereden içeri kaydı. 
Beni görünce şaşaladı. Fransızları mahsus o nıcfistofelik tebessümle: 

- Lakin mösyö, dedi. Siz neredesı z? 
Ayni tebessümle cevab verdim: 

- Boğulanlar arasındayım knptan! 
Dışarıda bir kahkaha fırtınası koptu ve talim de böylece bitti. 

Bürlıan Cahid 
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Romanya ve Bulgaristandan ilk parti 1 

olarak 3,250 göçmen getirildi 
Tıb kongresinin 
dünkü mesaisi 

Murahhaslar şerefine 150 
kişilik bir ziyafet verildi Göçmen nakli işi lkinciteşrine kadar bitirilecek ve 

bu müddet içinde Romanyı\dan 12 bin, Bulgaristandan 
8 bin göçmen getirilecek 

15 ağustostan itibaren Varnadan ve 201 gelmekte, iskan idaresini~ S~ray~urnun-
y t t ·ı-baren Köstenceden başlıyan daki misafirhanesinde mısafır edılmek -

agus os an ı ı k d B 1 · t dan 
göçmen nakliyatı işine ehemmiyetle de- tedirler. Şimdiye a ar . u garıs an 
vam olunmaktadır. Göçmen nakliyatı kara yolile üç parti halinde 450 kadar 
f • Varna hattına tahsis edilen Nazım göçmen gelmiştir. Bunlar da, Sara~bur!;uru ilk seferini yapmış ve birinci nundaki misafirhanede iaşeleri tcmın ve 
parti olarak getirdiği l600 göçmen ile, ~.uam~lel~ri ya.pıldıktan sonra Tuzlaya 
1300 hayvan, 400 ton eşya ve muhtelif zi- go1nderı~ışler?ırT. z1 d .. 

1 
i b" 

rant aletlerinden ibaret hamulesinı Tuz- skan ıdaresı, u kala goçmc~ ~ 1~ 
.a v ikinci seferini elden iskan mınta a arına gon erme 

laya boş:nmıştır. apur i in bü .. k bir le kilat kurmuştur. Bul -
Yapmak uzere yann V arnaya hareket e- ç yu . ş . . ·ıt ı· 

0 ·· 1 d 400 "; .. ı J ;c par ı -d kt. K .. te ceden gelecek göçmen - gar goçmen arın en ~ 
ece ır. os n . larak iskan edilmek üzere Çorumun Me-

ler tahsis edilen Vatan vapuru da ılk cidözü kazasına gönderilmişlerdir. Bun
parti olarak 1650 göçmen. ve .1200 ~ayvan: dan sonra gelecekler de Niğdç ve Kay-
300 ton eşya ve ı:ı1~htelıf zıraat ale.tı.erı seri mıntakalarına gönderileceklerdir. 
getirerek hamulesını .. Marmara E;.eğl~~ıne Göçmenlerin nakli işi ikinciteşrin bnş
ooşaltmış, tekrar Kostenceye donmuş - !arına kadar tamamen bitirilmiş olacak
tür. Köstenceden ~k~ci parti göçm~~ ka- tır. Bu mevsim içinde Romanyadan 12 
filesi pazartesi gunu gelecektir. Kostcn- bin Bulgaristandan da 8 bin kişi gele -
ceden gelen göçmenler Kavakta iki gün cektir. 

beklemekte, burada dezenfeksiyon, ve Hükfunet önümüzdeki sene gelecek 
tathiratı fenniyeleri yapılarak iaşeleri te- göçmenler için geniş bir program hazır
min edilmekte ve Trakyanın muhtelif lamaktadır. Yugoslavyadan gelecek 200 
yerlerine yerleştirilmek üzere doğruca bin göçmenin nakil ve iskan işi etrafın -
Marmara Ereğlisine gönderilmektedir. da da, hazırlıklar yapılmaktadır. Yugos
Bulgaristandan Varna yolile denizden ge- lav hükfuneti bu muhacirlere aid gayri 
len göç.menler de, doğrudan doğruya menkulleri müsaid şartlarla alacaktır. 
Tuzlaya gönd'erilmekte, Tuzlada dezen - Diğer taraftan SelAnik anlaşmasından 
feksiyon ve temizleme işleri yapılarak ia- sonra Bulgaristandaki Türklerin vazi -
ıeleri temin edildikten sonra, iskan mın- yetlerinin ıslahı, mallarını müsaid şart -
takalarına sevkedilmektedir. Gene Bul- larla satabilmeleri imkanları da temin 
garistanın Filibe havalisindeki Türkler - edilmiştir. Bulgar bükfuneti, Türklerin 
den ibaret olan ve Edirne yolile karada.>ı mallarının tasfiyesi hususundaki rnüş -
gelen göçmenler de, doğruca şehrimize külatı da ortadan kaldırmıştır. 

Seyyar satıcıhğın iadesi 
için yapdan tedkikat 

Bir banliyö treninde 
yangın çıktı 

Seyyar satıcılık ve sırtta hamalhğın Dün sabah saat 1O,1 O da, Çckmece-
İstanbulda yasak edildikten sonra bir dEn Sirkeciye hareket eden 2 7 numa -
çok müşküllere tesadüf edildiğini ve ralı banliyö katan, Yedikule istasyo -
seyyar satıcılığın tekrar iade edilme - nuna girerken bir yangın tehlikesi ge
si düşünüldüğünü, İktısad Vekaletinin çir:niştir. Tren istasyona girerken lo -
bu ~e yakından meşgul olduğunu yaz k0rnotüin arkasındaki yedinci vago -
mıştık. nun güneşlik tahtalarının yanmakta 

Dünkü sabah gazetelerinden biri İk- olduğu görülmüş ve tren derhal dur -
t?snd Vekaletinde tedkikat yapılmadı - durularak itfaiyeye haber verilmiştir. 
ğım ve seyyar satıcılığın tekrar iadesi Bu sırada alevler tutuşan vagonun ar
mevzuubahs olmadığını haber vermek- kas1 ndaki sekizinci vagona da sirayet 
tedfr. Sabah gazetesinin iddiası asıl - etmiştir. Vagonlardaki yolcular, bu es
sızdır. İktısad Vekaletinde seyyar sa - n:ıd:ı telaş ve heyecanla vagonlardan 
tıcılığın tekrar iadesi için yapılan ted- aşağı atlamışlardır. 
kiklere devam edilmektedir. Tedkikat Yanmakta olan iki vagon Yediku -
henüz neticelenmemiş bulunduğundan, le istasyonunda derhal katardan çözül
kat'l bir karar verilmiş değildir. !stan - müş ve ateş söndürülmüştür. Her iki 
l:iul belediyesi de, tesadüf etmiş olduğu vagonun da üst kısmındaki güneşlik 
müşküller dolayısile, seyyar satıcılığın tah~alan tamamen yanmıştır. Yangı -
tekrar iade edilmesi fikrindedir. nın neden çıktığı henüz anlaşılama -

Milteferrlll : 
Kazalardaki fınnlar hakkında 

takibata baılandı 
Civar kazalardaki fırınların köy le re 

gönderdikleri ekmeklerin matluba mu 
vaf1k olmadığı görülmüş, bu gibi fı -
nnlar hakkında kanuni takibata baş -
lanmıştır. 

Hayat pahalılığı mütehauın 
raporunu verdi 

Hayat pahalılığı ile mücadele için 
tedkikat yapmak üzere İngiltereden 
bir mütehassıs getirilmişti. Müteha~ -
sıs tedkikatını bitirmiş ve raporunu Ik
tıs:ıd Vekaletine vermiştir. İktısad Ve
kAleti, hayat pahalılığı ile yapılan mü
cadeleyi esaslaştırmak için bir çok ye
ni esaslar tcsbit etmekte ve bu hususta 
vilayetlerden gönderilen raporlardan 
da istüade olunmaktadır. 

TOrk Hava Kurumunun baloıu 
Tllrk Hava. Kurumu Kadıköy §Ubesl 

lOjEYHll Cumartesi akşamı Fenerbahçe 'Bel
vü gazinosunda bir kır baloou tertıb et -

~.ı.~!!~; .................................................... . 
Yardda.,: 
7.amanm en emin tekaüd sandıtı ban -
tadaki tasarrufatındır. Onu daima arttır. 

mıştır. Bundan bir müddet evvel de 
bu şekilde bir hadise daha olmuş ve 
bir katar Sirkeci garına girerken, bir 
banliyö vagonu yanmıştı. Yangının ka -
tar Bakırköy civarından geçerken, sı
caktan kuruyan tahtalara köprülerden 
atılan sigaraların düşmesi yüzünden 
çıktığı zannedilmektedir. Alakadarlar 
yangının lokomotif kıvılcımlarından 
ı;:ıkamıyacağını, çünkü hem vagonlarda 
bunlar için korkuluk bulunduğunu ve 
hem de kıvılcımın yedinci vagona ka
dar sıçramasına imkan olmadığını söy
lemektedirler. 

Yangın çıkan vagonlar katardan ay
rıldıktan ve yolcular diğer vagonlara 
&lındıktan sonra tren 25 dakikalık bir 
rötarla Sirkeciye gelmiştir. 

······························································ 
Basın kurumu 

fevkalade kongresi 
İstanbul Basın Kurumundan: 7 eyliil tari

hinde toplanan :sa.sın Kurumu fevkalAde 
kongresi ekseriyet olmadı~u~dan müzakere
de bulunulamamış ve kongre 13 eylül 1938 
salı günü saat 13.30 a bırakılmıştır. 

Bu toplantıda mevcud Aza ekseriyet telAk
ki edileceğinden sayın üyelerin her halde gel
melerini rica ederiz. 

RUDi'AME: 

Yıldız sarayında toplanmakta olan be
şinci Balkanlar arası tıb kongresi dün de 
çalışmalarına devam etmiştir. 
Öğleden evvelki toplantıda Yunan he

yeti reisi Prof Dr. Ben sis ve öğleden son
ra Romanya heyeti reisi Pro!. Dr. Geor
giu birer konferans vermişlerdir. 
İlmt derin tedkikat mahsulü olan bu 

konferanslardan başka kıymetli, müte -
hassısarımız Prof. Dr. Akil Muhtar ve 
Prof. Dr. Tevfik Sağlam da <lahll olduk
ları halde, kongre azasından bazıları ken
di ihtısas sahalarına taalluk eden mev -
zular hakkında hazırlamış oldukları teb
liğleri okumuşlardır. 

Gece, kongre reisi Prof. Akil Muhtar 
tarafından misafir doktorlar ~erefine Pe
rapalas otelinde 150 kişilik bir ziyafet ve
rilmiştir. Ziyafet esnasında, misafir he
yet reisleri tarafından hararetli nutuk -
lar söylenmiştir. Ziyafeti bir suvare ta -
kib etmiştir. 

Esnaf için ucuz 
pansiyonlar ve tabldot 

vücuda getirilecek 
İstanbulda seksen bin esnaf mevcud 

olduğu halde bunların ancak otuz bini 
esnaf cemiyetlerine kayıdlıdır. Esnaf 
cemiyetlerine kayıdlı esnaftan senede 
yüz bin liralık varidat elde edilmekte, 
bu paralar esnaf işlerine harcanmak -
tadır. Otuz Ağustosta açılan esnaf has
tanesi şimdilik senede otuz bin lira ile 
idare edilecektir. Esnaf cemiyetleri, 
iki yeni hayırlı teşebbüse girişmiş bu
lunmaktadır. Eminönü, Beşiktaş ve Fa 
tihte birer esnaf pansiyonu vücude ge
tiri1ecek, esnafın bekar olanları bu pan 
siyonlarda pek az ücret mukabilinde 
yatırılacaktır. 

Esnafın bir çoğu işinin başından 
ayrılamadığından öğle yemeklerini ev
lerine gidemeden o civardaki aşcı dük
kanları ve lokantalardan temin et -
mektedir. Esnaf için büyük bir tabldot 
vücude getirilecek, isteyen esnaf ye -
meğini, tabldota kadar gelerek yiye -
cek ve dükkanından ayrılması müm -
kün olmıyanlar, yemeklerini bulun -
duldan yerlere kadar getirtebilecek -
lerd:r. Bekar pansiyonları ile beraber, 
tabldot da açılmış olacaktır. Esnaf, pan 
siyonlarda pek ucuz fiatla yatacak, 
tabldotta gayet az para ile karnını do-. 
yuracaktır. 

; Hariciye Vekili 
Bu akşam gidiyor 
İzmir fuarından dönmüş olan Ha -

riciye Vekili Rüşdü Aras, dün Perapa -
las otelinde istirahat etmiştir. Hariciye 
Vekilimizin bu akşamki ekspresle Ce -
nevreye hareket etmesi muhtemeldir. 

ilk tedrisat kadrosu bekleniyor 
İstanbul ilk tedrisat kadrosunun 

tasdikten gelmesi beklenmektedir. Şe -
bir ~~e yeniden açılan mekteblerin sa -
ym pek az olduğundan, haricten İs -
tanbul vilayetine pek az muallim veri
lecf'ktir. Geçen sene İstanbul emrine 
verilen muallimlerden kırk beş mual -
lirnin, henüz münhal olmadığından ta
yin!eri yapılamamıştır. Köylerde elli 
mffnhal muallimlik vardır. Yeniden İs
tanbul emrine verilecek muallimler, 
köylerdeki münhallere tayin edilecek
lerdir. . ............................................................ . 

EVLENME 
Halebde umum gazete bayii ve mer
hum Rızkullah Kürdinin oğlu Can 

Kürdi ile Cebrail Şagori kerimesi 
BAYAN VİKTORYA 

nın Zahle Ermeni katolik kilisesinde 
dünkü gün akidleri icra blınmı§tır. 

Ulusal Ekonomi 
~e 

Arttırma. Kuru.mu 

Yeni evlileri tebrik, mes'ud olma
larını dileriz. 

Mer'tyete glrmf3 olan Basın Blrllği kanıı
ııu hükmünce llk topla.nacak olan kongrenin • 
müzakere edecel1 n!p.mname esaaları. 1 ----------------' 
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Üç çocuk sahibi bir baba 
karısını öldürdü 

(Baştarafı l inci sayfada) 

Erenköyünde Kemal isminde biri -
nin evinde hizmetkar olarak çalışan 

Hasan, uzun zarnandanberi Fatma is -
minde bir kadınla evlidir. Hasanın, 
Fatmadan üç tane de çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 

Bu aile mes'ud bir ömür sürerken 
günün birinde Fatmanın bazı hareket
leri karı koca arasında huzursuzluk do 
ğurrnuş, ailenin saadeti tehlikeye düş
müştür. 

Fatma, gene Hasan isminde bir baş
kasile sevişmeğe başlamış, nihayet evi
ni terkederek, bu adamın metresliğini 
kabul etmiştir. ( 

Kocası müteaddid defalar Fatmaya 
:rıü:acaat ederek, eve dönmesini iste -
mi~ ve: 

- Üç tane çocuğun var. Onların ha-

tırı için bu adamdan ayrıl. Evl!dlannı 
öksüz bırakma, demiştir. 

Fakat, karı koca arasındaki uçurum 
büsbiitün genişliyerek, bu müracaatla
rm hiç biri fayda vermez ·olmuştur. 
Hasc.:nm kıskançlık hisleri de, o nisbet
te çoğalmıştır. 

Dün Fatma, sevgilisile birlikte Koz· 
yatağından geçerken, gene kocasile kar 
şılaşmıştır. Bu tesadüf Hasanı çileden 
çıkarmış, ve kısa bir münakaşayı mii· 
teakib, bıçağını çekerek, kansına ve 
rakibine rastgele saplamağa başlamış· 
tır. 

Neticede, ikisi de kanlar içinde yere 
ferilmiş, katil tarlalara doğru kaçmış -
tır. Derhal hastaneye kaldırılan yara • 
lılardan, Fatma b iraz sonra ölmüştür. 

Katil, dün geç vakte kadar yakala· 
namamışbr. Fakat, Erenköy zabıtası 

suclunun izi üzerindedir. 

Hatay Suriye nezdinde ilk teşebbüste bulunuyor 
(Başta.rafı l inci sayfada) muş~ur: 

Sayın Ce1Al Bayar 
Hatay köyleri üzerine yapılan tazyika Türkiye cumhuriyeti hUkiimetl 
nihayet verilmesi için hükumetin teşeb- Başvekili 

büslerde bulunması, müstakil Hatay pos- Varlığını Türkün yüce varlığı içinde bulan 
ta ulları bastırılması Türk istiklfil mar Hataym bugünlük milli kabi~eslnl teşkil lla 

p ' ~ şeref kazanırken bu mutlu gunleri gösteren 
şının Hatay marşı olarak. k~bul:ı, Aşarın büyük Türk rnHletıne, uıu Şefine sarsılmas 
kaldırılması, şapkanın mıllı serpuş ola- minnet ve fükran h1slerlm11blağa delAlet bu .. 
rak kabulü, tatil esnasında yeni müsta - yurnıanızı rica ve en derin saygılarımın ka« 
kil devlete aid kanunların neşir ve tat- bulünü istirham ederim. 

• • • • h:!1-h- t l~ı.. · t ·ım · Hatay Başvekllf bıkı ıçın ı.tA.uwe e sa auıye ven esı, Abdiirrahman Melek 
bir çok yerlerde orta mektebler açılına-

0
_ 

sı hakkında temenni takrirleri esas iti -
barile kabul edilerek alakadar encü -
menlere ve hükumete havale edilmiştir. 

Bay Abdürrahman Melek 
Hatay Başvekili 

Hat.ay 

M li · d-nkü t Başkanlığınızda Hatay kablnesinln teşek-
Hatay Millet cc ·sı gene u op- külü münasebetne Ulu Önderim1z ve Türt 

lantısında aldığı bir kararla teşrinisani milleti hakkındaki duygularını ifade eden 
1938 tarihine kadar mesaisini muvakka- telgrıı.fnamenlzi Büyük Şe1'lmlze arzettlm. 
ten tatil eylemiştir. Kablnenlzin Ha.tay halkını saadet ve refaha. 

B~vekilimlzle Bata.y Başvekili 

teati edilen telıraflar 

erişUrmeğe matuf mesaisinde tam başarıyıı. 
arasında nail olması temennilerini tekrar buyurduk

Ankara 8 (A.A.) - Hatay başvet:ıll Ab -
dürrııhman Melek ile Başvekil CelAl Bayar 
arasıııda a1Ja~dak1 telgraflar teati olun -

lzmirde batan altm, gumuş ve 
zUmrUd yUklU bir gemi aranıyor 

larını arzeder ve kendi samımı tebrfklerlmir! 
kabwünü dilerim. 

Başvekil 

OelAl Bayar 

Trakyailan dış piyasalara kavun 
sevkine başlandı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Bu yıl Trakyadan muhtelif ecnebi 
Alanyalı firması Çeşme ve Foça kara rr.emleketlere ehemmiyetli mikdardı 
sukrımızda deniz dibinde yatan ölü kavun sevkedilmekted~r. Devlet. de -

1 
servetleri çıkarrnağa yakında başlıya- miryolları dokuzuncu ışletme ıdare ... 
caktır. sinin kavun nakliyatı için tahsis ettiği' 

Firma asırlardanberi bu denizlerde !rigorüik tesisatlı vagonlar ihtiyaca 
batan ge:rıilerle kıymetli barnuleleri - kAfi gelmediğinden, idare, Haydarpa -
ni çıkaracak, bu iş için Avrupalı mü- şa hattına alınmış olan bu vagonlar -
tehassıslar da çalıştırılacaktır. Bilhassa dan on tane daha Trakya hattına tah· 
8 " el batan altın gum·· üş ve sis etmi...+ir. ..., sene evv , •••••••••••• j~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zümrüd yüklü geminin .~~~azında Y~ - Bu lana 100 1 i ra 
~~r:!i:ı:;lara buyuk ehemmı - mükafat 
l ........................... ~····························-··· 

Ertuğral Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

(Bebek) da 
yan o ( H. Hisarda) 

Pazar (BOyOkdere) de 

KARMA KARIŞIK 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun aanu.mı 

Birinci .alaile 400 kurrıı 
l lıinci sahile 250 » 
O çüncii .alaile 200 • 
Dördüncü aahile 100 • 
iç ıahilela 60 • 
Son ıahile 40 ». 

Muayyen bir müddeı zarfuı~ 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzillth tarüemizden 
tatüade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari llAnlarına 

aid işler için VU adrese müracaac 
edilmelidir: 

blncdık Kolleldll Şlrkeü 
ıtahramansade Ban 

A.nkara cadd.a 

Oğlum 16 yaşında Sa.brl Değlrmencl bun• 
dan blr hafta kadar evvel Bursp. ~nde~ 
tmtıhanını vermek 
üzere M. Kema.Jpa_ 
fadan Bursaya gl~ 
m11. orada taad'kr 
namealnl alarak İs
tan bula firar etmlf, 
ve İstanbuldan aile
sine gönderdiği bir 
mektubda uzak bir 
yere gtdecetinl, ı 

naenaleyh kene. 
nin a.ranılmaması1ıı 

yazml§tır. 

Oi}um 338 tevel- • 
lüdlüdür. Nütuau M. 
Kemalpap kazası

nın Şeyh Müftü ma.-
b:llleslne ka.yıdlıdır. Bizden lAclverd t:eke" 
açık gri renk pantaıonla ayrılml§tır. O~ 
boylu, kumral saçlı, elA gözlüdür. 

Kcndislni bilenler veya görenleri İstanbuı
da Sirkecide Büyült E,,lrltehlr otelinde na,., 
munıı bildirdikleri takdirde yüz Ura hedıyd 
Ue mükUatıandıracağım. 

M. Kemalpaşalı Aıhmed Deiirmencl ··································:······:··················-lstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 
lzmir Fuarında 

Bekarlar 

MüNiR NUREDDiN 
lzmlr Fuarında 

1 inci Konseri 12 EylOI Pazartesi Aktamı. ~ 



-Trakyada hayvan sergi 
ve panayırları açıldı 

Ecijrae ba1vaa sergisinde birçok ha1wanlar mükifat 
kazandı ve 2.000 lira dafıblcb 

• 

ürgupte birbiri ardına 
işlenen iki cinayet 

Bir kö1lü sevdiği kadınla 
beraber 2 kişiyi öldürdü. 1 
ihtiyarda uyurken öldürüldü 

1 
Ürgüp, (Hususi) - 'Orgübün iki-ay

rı köyünde iki cinayet olmllf, 4 kili öl
müştür: 

Nevşehirin Çardak köyünden Mene
veş isminde bir kadın, Urgilbün Kavak 
köyünden Mehmed oğlu Gülercik Mus 
tafa ile bir buçuk senedenberi beraber 
yaşamaktadır. Kadın bazı eşyalarını 
almak üzere köyüne gitmiş, fakat ora
da başka birisine metres olmuştur. 

Meneveş İçmelere gelmek istemiş 
ve Çardak köyünden Hacı Hüseyin ve 
Şükrü isminde iki kişinin yanına takıl
mış~ır. Eski sevgilisinin İçmelere gel -
mekte olduğunu haber alan Mustafa 
derhal yola çıkmış, Şükrü ile Hacı Hü
seyine ve Meneveş'e rastlamış, erkek -
lerden kansını istemiştir. • 

•• 
Uçüncü lnönü zaferi 

içlerinde çok değerli hava sübaylanmızın da bulunduğu 
davetliler, Türkkuıunun lnönü kampındaki mesaisini 

takdir ve haJl'llnbkla karşıladılar 

. . Sabri Nf11lde Erkekler meselenin aslını esasını 
QeMnıl K4zım Dirik " bafmi1fcıt'I" bilmedikleri için himayelerine aldık -

Edirne '(Hususl) _ Trakyanın en ve- İnanlı aygır deposunun ve villyet ay- lan kadını vermek istememişler, bu 
rimll ve' kalkınmasının en kıymetli tıa- gırlarmm artması ve sun'l tohumlama yüz3en Mustafayı kızdınnışlardır. Mus 
retini taşıyan hayvan sergilerile panayır- kolunun da lflemesi dolayısile önümüz- tafa. bir anda tabancasını çekmiş, her 
ları bu sene bütün geçmif yıllardan par- deki yıllar sergilere, bu damızlıkların üçünün üzerine birbiri ardı sıra ateş Kampın umumi görü""fil .,. Fuad Bulca tatebelerl;e biTlikte 
lak olmaktadır. yavrularından daha fazla hayvan iştirak etmiştir. Çıkan kurşunlar üçünü de Hayaarpaşadan blr aaat teabhürle hare - böyle iddiam sö7led11l aıerı dUJdulmn za-

Edirnede açılan hayvan sergisinde 32 edecektir. cnnsı zolarak yere sermiştir. Katil kaç- ket ettik. Toros eltspreat hareket etmek ıoın man dotrwıunu itiraf etmek lbun ıellrse hlo 
kısrak ve tay, 29 boğa ve inek, 14 koç ve An ak b gil ak kazalardan mı~. fakat 24 saat sonra yakalanmıştır. semplonu beltlermlf. Semplon da blr saat ıe- bir zaman İnönünde tepelerin lan di-

h 
c u ser ere uz İk' . . t te .n "b" Ak t clkti yamaç · 

koyun mükifat Jraıanmıt ve bu ayvan- halkı kadar iftirall: edemedili anla- ıncı emaye urgu un çaşa · binde ıördtıfüm manzara11 g6recettmı zan· 
lara 2000 lira dajıtılDuftll'· Hayvanlar n ° köyii harmanlarında işlenmiştir. Abdul Çok b.labalıt bir kaflleJ1L, Bile bir va- netmemlştım. 

\_,_ ... k plmaktadır. Bunun için de primin art- ı h •1 Ah d . . d 1 ron tabala edllmlf, lçlmlzde BaJ&n HaklJe ......... halkın ve jüri heyetlillll takdirını azan- . . .a og u me ısının e namusu ve ve bam saytavıar bava kuıımıuna mensub Trcnlmla bete dotru uwntlne ftr'dı. Ve 
Dllştır. Boğalar hemen satılmı§ ve JclSy ması yerınde olacaktır. Bunun gibı. gele- ihtiyar bir köylü, harmanda uyurken ~zı zevat ve tatadbuı aazeteıertnt temsU hlı otomobillerle on daktta tadar JOI al • 
damızlıkların• aynlmlfhr. Dörl derece cek sene katır sıpalannm da sergılerde meçhul şahısların attığı kurşunlarla öl- eden gazete muharrir ve fotolrafçılan nr. dılı::tan sonra Jı:ampa gltta. 
Üzerinden aynlan primler tamamile ye- yer alnüılan ~ilf(infllmektedtr. Bu su- müştür. Hava Kurumu başkanı BaJ Fuad Bulca- Kamp deJince, ıakın sız de benim sibl bu· 

. . . . . nın dnetllslyb inö ü kam at te ... rUll'.ı ötellne berisine çadırlar turulmllf blr 
rinde idi. Ayrıca prim kazanamıyan ve retle ordunun makineli tüfeklerlle topla- Yapılan tahkikat netıcesınde aynı dl · n pını yare •·- 3aha ıııannetmeylnlz. 
f 

__ .., ___ h · ı bo:ı.a k k tll st 1 t'..+" ·ı ıw k" d Al' Ahm d, M t f H yoruz. Memleketlmlzde ancak üç aeneden-
akat ~k v~uuu&&&l aız o an 15 - nna ço ıyme e er er ye ıi.ırı ece5• . oy. en .~· .. e . us a ~ .asa~ beri teessüs etmış olan sivil bavacılıiın lnkl- Üstünde sayısız plAnör ve motörıtl tayya· 

lar da ılende köyler için satın alınmak gibi zahmetli ve dağlık arazide halkın ısmınde dort kişı bu cınayetın faıllerı şafını görmek blzlm için büyük bir zevk o- relerin bulunduğu geniş blr tayyare meyda. 
üzere tesbit edilmiftiı'. dayanıklı zirat ve ekonomik nakil vasıta- oldukları iddiasile tevkif edilmişlerdir. Iacak. mnın kaflUındakl bu kamp cadırlı blr kamp 

Bu sene Edirne ve Ltlleburgaz merkez- Onun için Hava Kurumunun Clavetıne bü- detıı ... Tek kaUı ve modern blnalarlle ui · 
!erinde açılan sergilerin kıymeti ve sayı lannı bunlar teşkil etmektedir. Bu se- Sa/ranbolada yük bir alaka ile iştirak ettlt. rund& sarfedilen enerjinin ve ihtiyar edl • 
bakımından çokluğu göze çarpmaktadır. beble, bunların da sergilere alınması için '~zu••m bayr,omı Trenin hareketinden biraz sonra bizlerle, len maddt masranarın yeıctınunu blr bakıf-
25 Eyllllde Çorluda da büyük bir hayvan Ziraat Veklleti nezdinde teıebbüsatta bu- V; u yanı gazetecilerle yaptıjı blr müsahabede ta gösteren bir muva!faklyet muha.llebesi -
sergisi açılacaktır. IunulmUflur. Safranbolu, (HUSUBI) - Zonguldak Day P'uad aşatı JUltan qafldald ctlmleler- dlr. -;:====;;;=;::;:===::=====::;::==::;:=========:::-- Hava Kurumu ve Halkevi tarafından ter- le bla TürkkUfUDun :memleke* batanD&t Saha, ıflnetten yüzleri 7amıuf, vflcudlan 

C M 1 d 
tib edilen üzüm bayramı k "zel ol- Lstedltl vazifenin ne oldutunu izah ediyor: gürbtldelmlf ahhaW 11119 kll .,. l8DO * 

8 atJ8 a meJV8 bu yıl ÇOk bol ) . ~ gu - Blllrsinlz, pllnör bancılıtın blltftn keklerlfl, Tilrkku§U talebe Ti ölretmenlerl 

~------------------~-------~ ~~&~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~tlil ~ mı~ti uhtell d 
1. h d .. ,,;..;tik ·· 'd b' . ve o ara.. ıne .,.... n m ı u5 u al e yuz ~ guzı e ır mısa- çok mllletıer havacılığı tara n denla IJ>Ol'U yerlerinden telmt.ş loymeW zevatla dblu ... 

Malatya ( Husu -
si) - .Memleketi -

mi2in iktısadi ahvali 
üzerinde oldukça 
kuvvetli tesirler ya
tlan (kayısı) bu se
ne diğer senelere 
nisbetle daha bol • 
dur. Bunun başlıca 

sebebi yağmurların 

zamanla yağması ve 

2:arar verecek bir 
halin vukua gelme -
mesidir. Bu mahsul 
Cioludan çok müte -

essir olduğu için, bundan bir kaç se- I valardan her tarafa ve memleketimiz 
ne evveline gelinceye kadar bu mah - haricine göndermek kabil olacaktır. 

fir kafilesi hususi trenle kazamıu gel- gibi bir spor olarat kabul ediyorlar ve genç- Kurşuni elblaelerlle yük8ek bava dba • 
mişlerdir. Misafirler Karabükte fabrika ll~in bu spora alışması için bir çok masrafı iarımıı bu 'lı:::alabalığın ortasında lcalble~ • 

b·l.::.ı.. t b ' l goze alıyorlar. sahasını gezmişler ve ı cuıare o omo ı - Çü kü mizin bött\n sevgi ve saygısını ö.sUerine top-
. . 

1 
d' z 1 n her sporda olduğu gibi nihayet ha- luyorlar 

!erle Çelikpalasa ınmış er ır. ongu - v.ı sporunda da gaye en son memleket mi _ · 
daklı misafirler yeni yapılan Çelikpalas- dafnasına dayanır. Bütün mllletıer icabında Ufak blr dinlenmeden aonra otomoblllere 
ta agvırlanmıc:.lardır Bol bol üzüm yenil- rrdu kuvvetlerini takviye edebilecek havacı blızlıdlt., kamp talebelerine mahsus yllzme ha-

,. · . ti ti ~ k vu arının yanından 'geçerek blr tepeye çık~ 
miş ve eğlenilmiştir. Burada ıy~ çavu§ ye ş rme5e ço çalışmaktadırlar. Fakat şu- tık. 

kt di G ı k yıl nu da tebarüz ettlrmek lAzımdır ki hava _ 
üzümü yetiştirilroe e r. . e e~c - cıhğııı tesiri kadar masrafı da büyllktllr. ve Ve burada plAnörlerln havaya dotru yilk• 
lar da Uzüm bayramı tertıb ~dı~ccc~ ve bir pilot yetiştirmek cidden ooıt uzan bir sell§lnt se~retut. PlAnörlerine telAfsıl otu4 

halkın daha geniş mikyasta ıştırakı te- mesaiye ve blr çok masraflara ballıdır. Bu ran ve ıolclerde dolqan oocuklann tçlnd• 
min edilecektir. yüki\n altında bütün m.llletıer ezilmektedir. kızlar da var. Yemek plflrlr gibi tabU vazı-. 

Karabük yolunda bir kaptıkaçtı 
devrildi 

Buna çare olarak ta pllnörü bulmuşlar ve yette pllnörle bollukta açan bu genç m
i:i plD.nörcfilüfe dökmÜ§b!rdlr. :ara heplmll hayran göderle bakıp durduk. 

Bizde l.şte Türtt111u bu mataadl& tefek
kfil etti. Fakat maaleaef blru geç ka1m1f bu- * Safranbolu (Hususi) - Karabük - lunuyorua. C}ünkll blı sivil tanareclllltn cıa- Yeniden otomoblllere atlayıp tampa dofra 

Safranbolu yolunda şoför Kara Cemilin ha uçüncn aenesı içinde bulunuyoruz. Bun- inerken ar~da§larıma tampı parmatunıa. 
.. banka aid bir kaptıkaç- dan uç sene eneı ild plAn6r Ye 1Jd ecnebi. !,.ret. ederek. 

kullandığı Sumer . mütchama ile ite bqladılt. Kısa bir aman - ltt.e tıçtınctl İnöntl zaferli dedim. 
tı devrilmiştir. Otomob.il hasara uğra- sonrıı. blze llzım olan mualllm •lemanını ye- İnönUnUn tıepelerl artasında stmet prup 
mı~ ve tercüman Tevfık yaralanmıştır. !lştlrmek için harice sekiz talebe yolladık. etmi§, ay ışıldamağa başlamıştı. 
Yol virajlı olduğundan bununla burada işte bunların içinde Bablha Gökçen de var- Türkkuşu talebeleri blll tepem1sd dola _I 
vukubulan kazalar beşi bulmuştur. dır şıyorlardı. • 

Bundan sonra pllnör talim ve terblyesinc 

sulden is~de etmek mümkün o~- MalAtya meyvalarmı ıslah etmek için 
y~rdu. Güneşte kurutma usullerıne hükUınet bu sene 45 bin liraya bir 
müracaat edilerek yapılan kayısı kuru- meyvacılık istasyonu kurmağa ka a 
la • • eti 1 . r r 
urı ıyı. il; ce er vermernış, son. s:n: vermiş ve müteahhidine ihale etmiştir. 
lerde cıs~· ~u~~ çok geniş bır ıstı- Bundan sonra bu meyvalardan azami KarabOkte bir marangoz 
fade temın edilm!§tır. randıman alınacağı muhakkaktır. Re- töl · yandı 

l'll elverişli yer olarak İnöntlnil seçtik. Bu se-
neki kamp üçüncü ka.mpımızdır. Burada her Diinktl UÇUi ve atlaYlflar 

_Bugün bu yüzden memleketimizde simde kayısıların güneşte kurutulması 8 y&SI 
yüzlerce kadın amele ve çocuk çalış - "rül" Safranbolu, (Hususi) - Karabükte 
maktadır. İYi bir meyva memleketi o- go uyor. Şantie dahilinde bir marangoz atölyesin-
lan Maatya meyvalarından yakında U k hAI." 1..... de yangın çıkmıl ve atölye tamamen 
her taraf istifade edecektir. Meyvacılı- ŞI ulm ıgı yantnl§tır. Yangın diğer yerlere sirayet 

jın islih istasyonu hali faaliyettedir. Ufak bA!dmUIJ.ne terııan taJin edilen ee- etmeden söndürülmÜf ise de bir hayli 
Burada bir konaerva fabrikası açıldı- za hlllml lfflı:et SoJU,Dm rerln• Petürıe malzeme ve kereste yanmıştır. Yangının 

iı takdirde pftali, vişne, elma, armud, cesa blttmt Rafld Alemdar taJin eclllmlf .,. elektrik kontağından çıktığı anlaşılmak-
kiraz, ayva ve buna benzer birçok mey- nz\teslne bqlam1§tlr. tadır. 

Pazar Ola Hasan 

- Dikkat ediyor musun 
bilmem Hasan Bey, her 
raz.. 

... Sıcaklardan halk plaj
lara kopr .. bu arada yüz· 
me bilmiyenlerln de çoju 
boiulur-

Bey Diyor ki: 

••• A.likadar birisinin 
söylediJine göre plAjlarda 
cyiizmeıt dersleri verllmiye 
ba§lınm•f ... 

Hasan Bey - Garib şey .. 
pllj sahibleri n~l oluyor 
da kendilerine raıdb yetiş
Urmel9 kallayorlarJ. 

sene üç ay çalışıyoruz. Ç(lntil taıebelerl.mlı İ 
lise talebeleridir. Hem derslerine de•am 

1 
~ nöntl 8 (Busu.st> - Bava Kurumu Bqta• 

• nı BaJ Fuad Bulca, refat&Unde İnöntl Türk· 
decek. hem de ayni zamanda uçuculuk öt- kuıu kampına ilden cuetecller " A••er da-
reneceklerdlr. -. 

vewıer llntınde bu abab 18nlden oot mu • 
Ka.ınpunızdatı gaye fudur: vaffaldyetll pllnllr uç111 l't parqütıe aUa711 
Uçuculuk sporunu memlekette tamım et - tecrlbeltrl J&pılınıftar. 

mek ve icabında memleket müdafaa.sına ye- Paraffltle eneli BaJ All Yılcluı atlamlfa 
det havacı kuvvet yetlttirmet. IODra da Cemaleddin A7t&f. 8allhaddlıı 8aıt 

Bizim plAnörle 9al1J1Dammn tlç .nelik 'e Htıae:yln Uçar parqtltle munffatl.Jet.11 
hWAsası §Udur. Balkanların fevldndeJlz. atıayıpr 7apD114lardır. Duetıller bundall 

Oençlerlmlzde hancıhta kartı btlJtlk blr aor.ra A ve B tepelerine gidip pllnllr uç111 • 
lstidad var. Kamplarda 16rdtıtıerl •la n ı · 
dlkkl\tll talim ve terbiye bu latldadlan k arını yakından seyretmlfler, blllhare fUm 
kıaa zamanlarda inkişaf ettiriyor pe t.lınmış, davetlilerin bir tı.smı ta:narelerıe 
Kadın müraca.a.tlar pek çoltt~r . Fakat Es~lşehlre gidip relmlflerdlr. 

maalesef sıhht durumları nokta! nazarın _ içlerinde çok değerli hava sübaylarımısw 
dan hepsini kabul edemlyorus. Kadınları _ da bulunduğu danwıer, gördfltlerl terak
mız !>u işte çok muvaffak oluyorlar. Sabiha kl ve muvaffaldyetıerden ook mtltehasall oı
Gökçen buna blr misaldir. Muallim kadrosu muşlar, bllhasaa Bskifeblr han kumandana 
dahlllnde daha 1lç kadın mualllmlmiz var. Bay OelA1 talebeleri tebrik etm.lf Ye m88&1· 
Kamplarda çalıfan kızlarımızın tçlnde cesa- leılne karşı duyulan takdire terctıman ol • 
ret ve kablllyetsızı hemen hlç yoktur. Blı mu~tur. Talebelerle blrllkte yenilen neş•en 
işte bu 1stidad ve hevealert lyl bir teşltllAt blr öfle Je!Jletlnden sonra davewıertn blı 
lçlndc toplamak ve inkişaf ettlrmek için ça- tısını trenle İ.stanbula udet etml§lerdir. 
lışı:roruz. Muvaffak olup olmadığımızı, üç 
senede yaptığımız mesalyi bizzat görerek bir 
Jr".arar vermeniz lçln a1zlıer1 clant etut. 
Kampımızı gezerken unutmaym11 tl biz 

ancaıt tlç senedir bu ltle DlflflUlb

Boyabad askerlik şubesi reisi 
terfi etti 

BoJlbad ukerllt ıube relal blnbafı AJ1 * ÖZltltllrt Zafer Banamında kaymakamhla 
BaJ l'aad Bulcamn bu tadar tevan ile n terfl etmlftlr, 
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ORTA AVRUPA 
- Yahu bana yüz lira borc verir mi

sin? 
- Ne vakit ödeyeceksin? 
- Şu Orta Avrupa meselesi halledi-

lir edilmez öderim. 
- Bin bir dereden su getireceğine, 

kısaca, bu parayı ödemiyeceğim, de
ıenr! 

* - Amerika, Avrupanın bugünkü va-
ziyeti karşısında ne yapıyor? 

- Ne yapacak .. baricten gazel oku -
yor 

* Karpuz mevsimi eskiden de tehli -
keli bir mevsimdi: Çünkü insanların 
ayaklarının altına karpuz kabuğu ko -
yarlardı. Fakat şimdi daha tehlikeli bir 
mevsim oldu: Çünkü karpuz kabuğu -
nu koskoca devletlerin ayaklarının alt
larına koyuyorlar. 

* İki arkadaş vapurda bir hastalıktan 
bahsediyorlardı, biri: 

- Ben de çektim! 
Dedi. Karşı sırada bir Alınan oturu

yordu. Gözlerini açtı, ağzını açtı. Ada
rrı yutacak zannettim, 

* - Küllü hayrün evsatuha. 

- Zannetmem, :Avrupanın ortasına 
baksana.. bugünlerde pek hayırlıya 
benzemiyor. 

* Harbin umacıdan hiç farkı kalmadı. 
Kendinden değil, isminden korkulu • 
yor. 

* Mahalleye yeni taşınanlardan bili .. 
sediyorlardı: 

- A vrupadan yeni gelmitlerl 
Dediler. 

- Tevekkeli değil 
-?????? 
-- Eve taşındıkları gfindenberi gü • 

rültüleri eksilt olmuyor. 

* Çocuk, babasının odasına girdi: 
- Baba yann ikmal imtihanım var, 

ban::. Orta Avrupanın siyasi coğrafya • 
sım öğretir misin? 

- Acele etme, hele yannkl gazete .. 
leri de bir kere okuyayım! .. 

* Orta A vrupada yaşayan Musevi bJr 
şarkı tutturdu: 

- cEy gaziler yol göründü, gene ga
rib serime.» 

İmıet Bulfuıl 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Yılan zahirinden faydal 

Bazı hallerde yı
lan zehiri faydalı
dır. Hususi suret
te yetiştirilen yı

lanların zehirleri 
alınarak tıbbi i.s· 
tihzaratta kuUa
mlır. 

Son asırda tıb 

l§lerinde çok bü
yük faydalar temin eden yılan zehiri bir 
çok hastalıklar için ıif a olmuş, bir çok 
mikroblara kar§ı da panzehir olarak kul

lanılmıftır. 

* Arılarm sıhhat teşkilAtı vardır 
Anlar kovanla

rım bekler, nöbet. 
çilik ederler ve ya- · 
hancıları içeriye 
sokmazlar. Bazı a
nlar da ölü ta§ıcı .. 
hğı yaparlar. M~ 
seli kovandaki a .. 
nlardan ölecek ve 
yahud hariçten gelen bir düşman böcek 
katledilecek olursa, ölü taşıcıhğı ile mü
kellef arılar, çürüyüp te kovanın hava
mnı bozmasın diye ölülerin cesedlerini 
dışarıya taşımakla mükelleftirler. 

1 Şöhretin sırrı 
Meşhur Rus e -

dibi Gorki ile ay .. 
ni derecede meş .. 
hur bir musiklşi • 
nas olan Çalyapi -
nin gençlikleri 
pek derbeder geçy 
rniştir. Bir gün, 
iki arkada~ işsiz 

güçsüz şehir, şe • 
hir dolaşırlarken bir kasabada bir tuluat 
kumpanyasının önüne gıelmişler ve fU 
ilanı görmüşler: 

Şarkı söyllyecek muganni aranıyor. 

Karınları açmış, müdüre müracaat et

mişler. Gorki kabul, Çalyapin de kapı 
dışarı edilmiş. Bir kaç sene sonra ayni 
Çalyapin dünyanın en me§hur bir mu -
gannisi olmuştur. 

* En uzun bıyıkh adam 
İddiaya naza -

ran dünyanın en 
uzun bıyıklı ada -
mı bir Macardır. 
Adı Jan Kontra -
dır ve Budapeşte 

civarında oturur. 
İki bıyığı bir uçtan öbür uca kadar bir 
metre yirmi santim tutmaktadır. 

--······-········································································································-·-·-··· 

Okagacularıma 
Cevablarım 
Konyada Bayan cB. B.• 7e: 
- Nişanlısını dört buçuk sene 

beklemiye razı olan genç kız tipi ya 
masalda, yahud da masaldan mül
hem opera mevzuunda bulunur. Bu 
mevzuu masalda olduğu gibi opera
da da saadetle neticelendirmek adet 
olmuştur. Siz masal veya opera tipi· 
li hayata nakletmişsiniz. Fakat ha· 
yatta alınan netice :masalda ve ope
rada uydurulan neticeye uymaz, 
hüsrandır, ~keceksiniz. 

Birinci ceva hım bu, ikincisine ge .. 
lince: 

- Karısından ayrılmak isteyen 
bir erkeği alıkoyabilecek kuvvet he
nüz keşfedilmemiştir. Meğer ki ka· 
dının zekasından doğmuş bir plan 
ola. 

Bir ailenin çocuğunu mirasından 
mahrum edebileceği iddiası kanun 
bilmiyen bir kafadan çıkmış olsa 
gerek. Bizim medeni kanunumuz bir 
aile reisinin mevcud servetinden an
cak üçte birini vasiyet tarikile kul .. 
lanabilmesioo müsaade eder, fazla .. 
aına defil 

Ankarada Bay cN. B.• ye: 

- Bu sütunun devamlı bir oku· 
yucusu olsaydınız, bende mektub 
saklamamanın bir kaide olduğunu 
hatırlardınız. Mademki aile sırları 

mevzuubahstır, okur okumaz yırtar, 
&tarım. Binaenaleyh ilk mektubu· 
nuzdaki tafsilatı tekrar etmeniz la
zım, adresinizi de ilave etmek şartile. 

• 
İstanbul da Bay ( C. E.) ye: 
- Tafsilat veriniz, müstear bir i

sim altında yazayım, alaka celbeder
sc ne ala, bu sütunlarda neticelerini 
okursunuz. 

• 
Ankarada Bayan (H.) ye: 
- İnanmayınız, bir genç erkek 

on iki senedir evli, iki çocuk sahibi 
bir kadına karşı dostluk arzusu du· 
yabilir, fakat onu samimiyetle sev· 
mesi mümkün değildir. 

• 
Ankarada Bayan (E) yet 

- İsabet olur. Sizi unutsun, siz de 
onu dü§ünmeyiniz. 

tl'EiZB 

Yeni biçim bir 
örgü rob 

Bu örgü robun biçimi tamamen yeni
dir. İlk bakı~ta (bolero - etek) zannedilir. 
Halbuki tek parçadan ibaret bir robdur. 
Korsajı o §ekilde kesilmiş ki bolero gibi 
görünüyor. Yakası da bolero altından 

giyilmiş bir bluz yakası hissini veriyor. 
Boleronun pek moda olduğu bir mevsim~ 
de bu buluş cidden pek hoştur. Örgüyü 
istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bluz 
herhalde beyaz olmalıdır. 

Ayl61 9 

Hapisten çıkar çıkmaz yeniden h1rsızlık 
yapan bir suçlu tevkil edildi 

Aradan 1irmi dört saat geçmeden hırıızhğa bqlıya• 
sabıkalı 7 ay hapse mahkum oldu 

Dün, Asliye 4 üncü ceza mahkeme- bulunan Saidi öldüren Arnavud Maki
siude bir hırsızlık suçlusunun muha - sudun muhakemesine Ağırcezada, dün 
kemesi yapılmıştır. de devam edilmiştir. 

Suçlu Avni, bir müddet evvel bir 
sirkat hAdisesinden dolayı adliyeye 
sevkedilmiş, yapılan muhakeme neti -
ccsinde 3 ay müddetle hapse mahkfün 
edilmişti. 

Suçlu, mahkfuniyetini evvellli gün 
ikmal ederek, tahliye olunmuştur. 

Üç ay yattıktan sonra, gene ıslahı 
hal etmiyen Avni, 24 saat sonra yeni 
bir suçtan dolayı hakim huzuruna çı -
karılmıştır. 

Hem de, bu sefer devletin malını 
çalmağa teşebbüs etmiştir. 

Suçlu, dün Vefada bekçilerin bu -
lunduğu Vefa noktasının kapısını kı -
rara k, resmi bir tabanca ile bazı ça -
ınaşır çaldıktan sonra kaçarken yaka -
lanmıştır. 

Dün, Asliye 4 üncü ceza mahkeme -
sinde duruşması yapılan A Vni, mahke
mede: 

- Ne yapayım, demiştir. Hapishane
den çıkınca, aç kaldım. Gene, hırsızlık 

Dünkü celsede Zeki isminde bir işcl 
şahid olarak dinlenilmiş ve şunları an• 
Jatm1ştır: 

- Maksud, Arnavudlukta bulunan 
kaynatası Eşrefe, karısını İstanbula ge• 
tirmesi için, 300 lira para vermişti. 

Kaynatası, Erveheyi İstanbula getir " 
miş, fakat Maksuda vermemişti. Saide 

vermek niyetindeymiş. Ervche, Beşik
taş mahkemesinde, kocası aleyhine bir 
boşanma davası açmıştı. Maksud ise: 

- Beni karımdan, ancak ölüm ayı • 
rabiUr, diyordu. Bu anlattıklannı, di • 

ğer bütün hemşerilerimden de, duy • 
dum. 

Bundan sonra, suçlu veklli Esad E· 
keman, boşanma davasına aid evrakı 

mahkemeye ibraz etmiştir. 

( R 1 1 1 ? ) 
yaptım. 

8Ç8 nBSI yapı ır Mahkeme, suçlunun 7 ay müddetle Mahkeme, gene suçlu vekilinin ta • 
""----M-ür_d_iım-. _reç.._e_u_· --- hapse konulmasına ve derhal tevkifine lebj üzerine, suçlunun vak' adan evvel 

4 kilo erik, 2 kilo şeker - Eriklerin karar vermiştir. karısile arasındaki gerginliğin izalesi 
için, Arnavudluk konsolosluğuna vaki 
müracaatının mahiyetinin sorulması 1· 

çin, duruşmayı talik etmiştir. 

en olgunlarını seçersiniz. çekirdekleı-i- Tarlabaşı cinayetinin 
ni çıkarırsınız. Yirmi dört saat şekerin muhakemesine devam edildi 
içinde bıraktıktan sonra hiç su katma-
dan ateşte suyu katılaşıp kaşığa yapı- Tarlabaşında karısı ile münasebette 
şacak hale gelinceye kadar kaynatırsı
nız. Bu kıvama gelince kavanozlara 
boşaltırsınız. 

Ayva marmeladı 
5 kilo ayva, 4 kilo şeker - Ayvaları 

yıkar. soyar, ince ince dilersiniz. Çekir
deklerini aJır, bir tülbentle sararsınız. 
Hepsini şekerle birlikte kaynatırsınız. 
Ayvalar iyice pişince süzgeçten geçi-
rirsiniz. 

Ayva - annud reçeli 
3 kilo 250 gram şeker, 2 kilo ayva, 2 

kilo armud - Ayvaları, armudları yı

kc.r, soyar, dörder parçaya bölersiniz. 
Çekirdeklerini ve çekirdek yuvalarını 
çıkarır, bir tülbentle sararsınız. Meyva
larla birlikte kaynıyan şeker şerbetine 
koyarsınız. Bu şerbet, şekerin her ki
losuna bir bardak su katılarak yapıl -
malıdır. 

Kavun reçeli 
2 kavun, 3 kilo şeker, 5 limon - Ka

vunu ince ince dilimlersiniz. Üstüne 
şekeri eker, limonları sıkarsınız. Bir 
gece o halde bırakırsınız. Sonra hepsi
ni birden suyu ağdalanıncaya kadar 
kaynatırsınız. 

Elma marmeladı 

Poliste: 

Bir çocuk tabanca ile oynarken 
yaralandı 

Şehremlnlnde oturan 13 yatında Melih 
lsminde bir çocuk, tabanca ile oynarken ta
banca ateş almış ve çocuk kolundan yara -
u Cf'rrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir motör bir aandalı babrdı 
Niyazi kaptanın idaresindeki bir motör, 

Yemiş açılclarında bir sandala çarpmış ve 
sandal devrllmt.ştlr. İçinde bulunanlardan 
Zekiye, Samiye ve Ahmed 1.smindekl tlç yol -
cu ile sandalcı Hasan denize döktllmti.şler -
dlr. Etraftan yetişenler boğulmalanna mey
dan vermeden dördünü de kurtarmışlar ve 
motör kaptanı yakalanmıştır. 

Erenköy kız liıe.indeki hırsızlık 
Erenköy kız Usesinde vuk:ubulan tasa hır

.!11Zlı~ etrafında tahtlkata devam edilmekte
dir. Ancak, airkatin falll el'an tesblt edlleme
m.lftlr 

Zabıtaca yapılan tahkikat, hırsızlıtın 

mekteb dahlllnden yapılmış oldulu netice -
sine varmıştır. 

Bir aahcı arabadan dnınp yaralandı 

Killtilr işleri: 

l.taabul ilkmekteb muallimlerini11 
meaken bedelleri 

İstanbul ilkmekteb muallimlerinin 
mesken bedellerini vermek üzere Bele
diyenin yeni sene büdcesinde münakale 
yapılmak suretile tahsisatı temin edil· 
mesi takarrür etmişti. Dahiliye Veklleti, 
yeni sene büdcesinin masraf faslında 

yaptığı tenzilltla ve ilk tedrisat müfet
tişlerinin müvazenei uınumiyeden maaı 
almağa ba§Iamaları üzerine temin edilen 
parayı tevhid etmek sureü1e gs bin lira· 
hk bir tahsisat elde etmiştir. Bu suretle 
temin edilen paranın İstanbul ilk tedri· 
sat muallimlerine mesken bedeli olaru 
tevzii için Dahiliye Vekfiletinden İstan .. 
bul Belediyesine bir emir gelmiştir. Mu
allimler yakında paralarını almağa başlı· 
yacaklardır. 

Y ıldu yabb okulunun talebe 
kadron geniıletilecek 

Yeşllköyde domates ,atan aeyyar satıcı Geçen sene teıkil edilmiı olunan Yıl· 
Fer!köylü İsmallin araba.sının beygiri ürk - dızdaki birinci yatı okulunun talebe katt· 
~üş ve arabacı yere yuvarlanmıştır. İ.smıill rosu bu sene arttırılacaktır. Paralı yah 
vucndünün muhtellf yerlerinden ağır su - tal b . . ·· yirmid iki .. 
rette yaralandığından, hastaneye kaldırıl - e esının sayısı yuz en yuze 

6 kilo elma, 6 kilo şeker, 1 çubuk çıkarılacak, neharl talebe sayısı üç yü1 Dll§tır. 

vanilia - Tıbkı ayva marmeladı gibi Bir otomobil bir kiza çarpb olacaktır. 
yap:l~r: Fakat ayni mikdarda yapabil- 125 numaralı, akıl hastanesine ald husu- Muallimler eylAllln on dokUZUDda 
mek ıçın ayvadan daha fazla elma kul- .st otomobil dün Beşikta .. -ta tütün amele -

Ç .. kü' 1m ' 9"' mekteblerinde bulunacaklar lanmak lazımdır. un ; e a ayvadan sinden ıs yaşlarında Emlneye çarpmış ve 
susuzdur. muh!.elif yerlerinden yaralanmasına sebe - Tatil münasebetile diğer şehirlere 

gitmiş olan İstanbul ilk tedrisat mu . 
allimleri Eylülün on dokuzunda İstan• 
buia dönmüş ve mekteblerinde yapı -

Annud reçeli 
4 kilo armud, 3 kilo şeker - Tıbkı 

ayva - armud reçeli gibidir. Daha az 
şeker ve daha az armudla daha fazla 
ayvadan yapılan reçel kadar reçel ya
pılabilir. Çünkü armud ayvadan daha 
sulu, daha da tatlıdır. 

biyet vermiştir. Yaralı Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 

Okıijen makine.i parladı 
Kaynakcı Yani ile çıralı H yaşında lan yeni sene hazırlıklarına iştirak et· 

Mustafa, Binbirdirekte garajda oksijen kay- mi b 1 kl d 
nağı yaparlarken makine parlam11tır. Her ş U unaca ar ır. 
Hdshin de vücudüntln muhtelif mahalleri Bu tarihten sonra İstanbula dönen· 
yanmış ve tedavi altına alınmışlardır. ler cezalandırılacaktır. 

[Bacaksızın maskaralıklar1 : Su olmayınca 

~) 
....., 

'"\ 

(~· - , 
~,ı t 

' ' \ l) 
:Jl;lı ' 



1 1 

SEY AHA7 llEATVBLARI I 39 

Yazan: Vufl Rıza Zoba 

İran da kavak modası 
Bizim lıududun öte tarafında baılıgan lcuralclılc burada d• 
dnJam etmede .•. Maamafih hunlar da derde çare bulmuşlar 
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YASA S 1 N K A N U N. 1 • 1 
.. 11111111111~ Yazan: Kadircan Kaflı ..... 

Akdenizin kuytu bir köşesinde beyaz 
ve eski bir Yunan şehri... Körfezin ileri
sinde ince bir dil bir kıyıdan diğer kıyı
ya uzanmış, tam kavuşacağı sırada bir
denbire kesilmi§U. Böylelikle şehrin li
manı Akdenizin en sert zamanlarında 
bile ancak salın salın yürüyen bir genç 
Jozın atlastan ve uzun eteği kadar kımıl
dıyordu. 

O gün bu limanda birkaç irili ufaklı 
kayık ve iki tane de büyücek gemi vardı. 
Biraz ileriden ağlarını atmakta olan ba
lıkçıların ağır türküleri duyuluıordu. 

Şehri kucaklıyan yamaçlarda boz zey
tin kümeleri, l'eşil bağlar, biçilmij tar
lalar vardı. Arkalarında yalnız kısa kol
lu ve kısa etekli beyaz gömlekler giymiş 
olan genç kızlar başlarına üzüm salkım
larınfüm çelenkler koymll§lardı. Ayni 
kıyafetteki delikanlılarla beraber üzüm 
küfl?lerini taşırken birbirlerile şakalaşı
yorlar, biçilmiş tarlada koyunlarını ot
latan çobanın kavalına uyarak prkı söy
lüyorlardı. 

Şehrin evleri boşalmış gibiydi. Şurada 
burada birkaç gemici, birkaç esnaf, birkaç 
ihtiyar kadın ve erkek görülüyor; onlar 
bile ufak.tefek işlerle uğrapyorlardı. 

Yalnız çocuklar Agoranın kocaman çı
narları altında hemen hemen çırıl çıplak 
bir halde oyun oynuyorlar: şen sesleri 
onların aralarında koşan köpeklerin hav
lamalarına, dallar arasındaki kuşların 
cıvıltılarına karışıyordu. 

Bu sırada uzaktan bir çığlık duyuldu. 
J3aşka sesler ona cevab verdi. Şarkılar 
durdu ve kuytu gölgelere vardıkça bir
birlerine sokulan çiftler meydana çıktı

lar. Sesin geldi&ti tarafa bakanlar orada 
elleri kılıçlı üç dört kişinin tirisini ya
kalıyarak zorla sürüklediklerini, arkadan 
da ağaç dallanndan çabucak yapı~ış o
lan bir sedye içinde başka bir adamın 

getirildiğini gördüler. Şuradan buradan 
onlara yardımcılar koşuyordu. Bunların 
çoğu silahlıydı ve bazılan hançerlerini 
çekmişlerdi. 

Kalabalık gittikçe büyüdü ve ihtiyar
lardan bir kaçı yamaçlara ve limana doğ
ru gür seslerile haykırdılar: 

- Vatandaşlar, Agoraya, Agoraya! ..• 
Aşağıda çocukların oynaştığı yukarıda 

kuşların cıvıldadığı tehir meydanını ıim
di telaşlı, kızgın, bağırıp çağıran halk 
doldurmuştu. 

- Harondas nerede? 
Diye birbirlerine soruyorlardı. 
Harondas bu şehrin reisiydi. Vaktile 

burada kimsenin rahatı yoktu. Hırsızlar, 
zorbalar, dalavereciler bu çalışkan in
sanlann bayatlannı zehlrliyorlardı. Va
kit vakit balkın aylarca, hattA yıllarca 

çalışarak elde ettiği mal ve paralar orta
dan kayboluyor, zayıf ve merhametli o
lanlar kuvvetlilerin yumrukları altında 

eziliyorlar; yahud hançer altında can 
veriyorlardı. 

Harondas o zaman oldukça gençti kuv
vetliydi, zeki ve çok gezmiş görmüş bir 
adamd.ı. Halkı topladı ve pek sert kanun
lar koydu. Hırsızlık yapanların gözleri 
oyuluyordu; başkasını dövenler Agora
da kırbaçla dövülüyorlar, kadınlara veya 
oğlanlara sataşanlann boyunları vurulu
yordu. Bütün bu hükümleri lıalkm seç
tiği bir hakim halkın önünde tatbik et
tiriyordu. Agoraya sil.Ahla gelip te iste
diklerini yaptırmak istiyenlerin buluna
cağı da düşünülmüş, bu gibilerin de i
damları kabul edilmişti. 

Harondas bu sert kanunları yirm~ se
kiz senedenberi en küçük bir müsamaha 
ve tereddüd göstermeden yaşatmıştı. 

Kanun fikri artık halk arasında yerleş
miş bulunuyordu. 

O gün de ne zaınandanberi birkaç ki
şinin buğdaylarını aşıran bir hırsız ya
kalanmıştı. Fakat hırsız kendisini yaka
lıyan adamı vurmuş, suçunu gizlemek 
istemişti. Yaralı büyük bir gayretle baş
kalarını yardıma çağırmış, olanları ha
ber vermişti. Şimdi Agoranın bir ken:ı
rında ve reisin oturmasına mahsus taş
tan kürsünün dibinde can çekişiyordu. 
Cezanın kolaylıkla verilebilmesi için ya
ralının Harondasa başından geçenleri ve 
gördüklerini anlatması IAzırndı. Halbuki 
henüz Harondas meydanda yoktu. Onu 
almak için gidenler ihtiyar reisi tarla
sında buldular: 

- Halit seni bekliyor! Çabuk Agoraya 
gel. 

Dediler. Hırsızın adımı ve yar:ılının 
halini anlattılar. Harondas suçlunun 

meydana çıkmış olmasını heyecan ve 
hınçla karşılamıştı. O kadar ki kendisini 
alrnağa gelınif olan gençlerden daha çok 
koşuyor; yaralının ölmesinden önce A
goraya yetişmekten başka bir şey dü
şünmüyordu. 

Halk açıldı ve Harondas tq kürsüye 
koştu. Yaralı son defa gördüklerini an
lattı ve öldü. Harondas artık hırsızın ce
zasını hiç tereddüd etmeden verebilir, 
hemen oracıkta herkesin gözü önünde 
tatbik ettirebilirdi. 
Şurada burada küçük fısıltılar ve te

laşlı konuşmalar vardı. Hatta bazı alay
cılar ve Harondası çekemiycnler acı acı 
gülümsüyorlarch. Fakat Harondas ora
larda değildi. Kürsüye çıktı, suçluya 
sordu: 

- Hırsızlık yaptığın için gözlerin oyu
Iacaktır. Bir diyeceğin var mı? 

Suçlu çenelerini sıktı ve acı acı güldü: 
- Önce senin kafan kesilsin de ondan 

sonra ... 
- ..... . 
Halkın çoğu birbirine bakıyordu. Suç

la bağırdı: 
- Belindeki .kılıcı görmüyor musun? 

Agoraya silfilılı olarak gelenlerin cezası 
nedir? 

Harondas beline baktı ve ancak o za
man yaptığı yanlışlığın farkına vardı. 

Halk arasında bir uğultu oldu. 
Harondası çekemiyenlerden biri hay

kırdı: 

Harondası seven büyük kalabalığın 
yüzleri saraı:mıştı. İhtiyarlardan birisi 
söze karıştı: 

- Bilerek yapmadı ya ..• 

- Biz getirdik. Kılıcını çıkarması için 
fırsat vermedik ki .. . 

- Harondasın suçu yoktur. 
Bir başkası Harondasa doğru ilerledi: 
- Ver kılıcını! 

Karşı tanftakiler çıkıştılar: 
- Geçmiş ola! Kanun yerini bulma

lıdır. 
- Zorintas ta farkında değildi. Klina

kos bile bile mi silahlı olarak gelmişti 

buraya? Onları nasıl öldürdünüzse! ... 
Gürültü büyüyordu. Neredeyse iki ta

raf ta birbirine girecekti. O zamana ka
dar, üstünde durduğu taş kü~..iden far-

, _ _ ı_· n ___ hisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
Cimi Mikdan Muhammen bedel 

Beheri Tutarı 

L.K.S. L. K. 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

Eksiltmenin 
Jekli saati 

Yazlık jelatin 200 kilo -.78,M 314.16 23.5'1 Açık ebiltme 11 
Kışlık jelatin 200 • 

40 lık çivi 2000 • -.15,0~ 301.- 22.57 Pazarlık 11,30 

I - Şartnameleri ve nümunesi mucibince satın abnacak 400 kilo jelAtin açık 
eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2/IX/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
ve pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalannda gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 26/IX/938 tarihine ras tlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabatqta Levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda ya

pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gi
bi jelatin nümunelri de görülebilir. 

V - f steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.~ güvenmt 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6247• 

------------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

Nevralji, kmkbk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
• • • lcabmda pde 3 kqe alınabilir. • - • 

kı olmıyan Harondas b8fllll kaldırdı ve 
gür sesile haykırdı: 

- Susunuz! 
Herkes sustu ve merakla onu dinleme

ye hazırlandı. Harondas kanunu tatbike 
memur olanlara suçluyu göstererek em
retti: 

- Bunun gözlerini oyunuz! 
Harondası çekemiyenler arasında mı

rıltılar ve homurtular oldu. O bunlara 
aldırmadı. Reisi sevenler onun gene ya
şıyacağını umarak için için seviniyorlar
dı. Fakat bu sevinç pek kısa sürdü. Çün
kü hırsızın cezası verildikten sonra Ha
rondas kılıcını çekU. Kürsünün üstüne 
koydu. O kılıcın çeliği kadar sert bir yüz 
ve sert bir sesle §U sözleri söyledi: 

- Suçlunun hakkı var. Ona hak ve
renlerin sözleri de çok iyi ve doğrudur. 
Ben, sen yok, kanun vardır. İnsanlar ö
lürler, fakat kanunlar yaşar. Kanunu ko-

yan ve size reislik eden bir adam ol
makla kanunun hükilmlerinden kurtula
mam. Çünkü kanun herkes içindir. Ya-
§asm kanun!. .• 

Kılıcı sapından iki elile tuttu. Ucu 

göğsüne doğru olmak üzere kendinden 

uzakla§tırd\. Sonra gözlerini yumarak 

bütün kuvvetile kalbine dolru çektl. 
Halk arasında birkaç çığlık koptu. 
Harondas taş kürsünün basamakların

dan aşağı yuvarlandı. Bütün Agora o 
ana kadar be1ki hiçbir vakit bu derece 
sessizlik görmemişti. 

rARIMK! Jf08B.uazDA: 

Gergedanın başı 
lngilizceden çeviren: Neyyir 

Fehim paşanın namına esnafı haraca hası var mı? 
- Edebini takın, beni kudurtma! SON f OSTA N iN ile, bu tükenince bir daha veririm. Da· 

kesen Süreyya a- EDE(? QOJV\AN\ Ve işte, böylece zavallı Gurabi efen-
dında, senin cin - di terbiyeli fino köpeğine dönmüş, aza-
sinden bir adam- metinden durulmıyan karısının dizinin 
dı. Bunu bir kere dibinden ayrılmaz olmuştu. Biçare, ar--
kafana koy. On - kadaşlarile birlikte yapmak tasavvu-
dan sonra da, se- runda bulunduğu gezintiye, babasın-
ninle çok kon~ - YAZAN: Ercümend Ekrem Talu dan kopardığı gündeliğin yetmiyeceğini 
tuk.. ne mal ol -
d ~ k .. edi bir beş liralıktan hesablıya!ııtbir mekteb çocuğu gibi, iki-ugunu, peşimi - ur .. 
ze ne için, ne Bu vaziyet belki başka bir şey bula- de birde cebinden o bir tek yüz leiliğl 
maksadla takıl - müteakib geceler de in.ayınca evlidııu çıkarıp meliil melfrl bakıyor, içini çe-

Clığını da anladık .. şimdi arkana bak - devam edecekti. Fa- kaybetmiş bir baba kerekten tekrar yerine koyuyordu. 
nıadan tut caddeyi.. haydi, arş! kat acemi kumar- gibi o saat içleniyor- İfakat hanımın kumarı paydos ettiği 

- Bana mi koviyorsun? bazların hemen hep- du. günden üç gün sonra, Sinayayı terket-
- Hayır. Babamın oğlunu!. Tabii sinde vaki olduğu Bir iki defa, bü- mcğe karar verildi. Artık Bilkreşe de 

sen~ kovuyorum. Sana burada iş yok. gibi, kazanmak se- tün diploma~ığını dönülıniyecek, Braşov üzerinden Viya-
Nası!? Bizi, hele şu ihtiyarı buraya ka- vinci ile kaybetmek fcUllanarak, karısını naya doğru yola devam olunacaktı. 
dar !:Ürükler de kumarda yutturur mu- korkusu kadıncağı- kandırmağa çabala- Takvor bir mikdar, otelin hesabım 
sun? Sonra da, yüze bin beş yüz faizle zın gönlünde zıd ce- mıştı: temizlerken, bir mikdar da tren biletle-
para verir, sened alır mısın?. Haydi, reyanlar yaparak - Yahu! İnsan rini alırken, kocakarıdan para tufaladı. 
bas! müdhiş bir anafor hali bu. Lazım olu- İleride gene bu kabilden işliyeceği pa-

Yabudi, hiç cevab vermeden, çıktı, husule getirdi. Bu a- verir. Bana bir iki ralan da hesablıyarak, bunu kolaylaf-
gitti. naforun içerisinde yüz lira ödünç ver tırmak için Toriği, bir ara, ortak etme-
Arkasından, buruşuk dudaklarını bü- onun heyecanı ted- de, dönüşün sana fa- yi düşündü, ve lakin korktu. Ne olur, 

zerek, Takvor, Toriğe hitabla: ricen boğuldu.. oy· izi ile iade ederim.. ne olmaz? Toriğin fazilet damarlanrun 
- E, aferim, bravo! dedi.. Alaman - namaktan vazgeçti. erkeğin yanında pa- kabaracağı tutar da, ters bir haltedive-

lnr seni duym~ olsalar şapadak ağzın- Anhası, minhası, ra bulunmaması a- rirdi. 
dau öperlerdi. Herifi, edebiyatcaz öyle İfakat hanımın koy- yıptır. Öyle vaziyet- Bir gün, öğle vakti hep beraber tre-
bir sepetledin ki düpedüz haryan ol - nunda taşıdığı ame- - Bana mi koviyoraun?.. ler olur ki, seni o sa- güz ne bindiler, dünyanın en el manza-
dum! rikan torba adamakıllı şışmiş, birbiri 1 umuyordu. Fakat Gurabi efe~~ ha- ı atte bulup da müraca.at edemem.. ralarından birini arzeden meşhur Pra-

- Hakkım yok mu idi? içerisinde katlı yüz aded binlik ve bir li cidden acınacak haldi. O, şımdiye ka- Lakin, kırk yıldanberidir beklediği hova vadisinden geçerek, Macaristan 
- Dipten göğe kıdar!. Bu heriflerin o kadar da beş yüzlük Rumen bankno- dar yakasını bu derece kansının eline kocasına tahakküm etmek fırsatını, ni- topraklarına doğru gidiyorlardı. 

alayı kapkaçtır. Hep, dalavera enkse - tu ile tıka basa dolmuştu. kaptınnış değildi. Vakit vakit Yasefe hayet ele geçirmiş bulunan acüze kat-
ki h d Yolda, Gurabl efendinin çenelerini sinde koşarlar. Gurabi beybabamıza Şimdi artık Gurabi efendiye de, To- lanet ediyor, gene vakit va ·ı, ya u i- iyen bu cihete yanaşmıyordu. 

d lm dı bır-ak açmıyordu. Parası ile beraber böyük geçmiş olsun! rikle Takvora da, ken ini dirhem dir· nin sözünü dinlemeyip, parayı a a - - Ne !Azım olacak? diyordu. Çap- ~ 
hem satıyordu. ğından dolayı kendi kendine sövüyor- kınlığa, havalanmağa değil mi?., Sen neş'esini de kaybetmişti. 

- 19 - - Elinize para vermek yok. İstediği- du. Amma neye yarar? İş işden geçmiş- onları unut .. sil aklından. Tütünün ise Onun bu acıklı halinden merhamet& 
niz bir şey olursa söylersiniz. Lüzu- ti. Yasefin tekrar peşine düşse, arayıp alının. Kahve paranı veririm. Traş pa- gelen Takvor da, yüzünü güldürmek, 

"Oç gece sıra ile İfakat hanımın talihi muna kail oldum mu, ben onu size alı- onu bulsa, yalvarsa yakarsa, hepsi de .ram, fotin boyam da temin ederim. Üst derdjni unutturmak için ne yapacağı· 
onun abus çehresine güler yüz göster- rım.. diyordu. nafile idi. Necmi onu bir sepetleyiş se- yanına karışmam. Aptal gibi, bilmedi- nı bilemiyordu. Bir aralık, her nereden 
di .. üç gece sıra ile Sinaya kazinosunun Torik bu karardan pek müteessir de- petlemişti ki, o ne türlü haysiyetsiz bir ğin işe burnunu sokup da yutulmayay- aklına esti ise: 
kumarhanesine devam edenler, orada ğildi. O, kendine göre bir sermaye yap- adam olsa, gene de Gurabt efendiye tek dın. Utanacak variyet olur, seni belltl - Senin okumuşluğun var mıdır, 
bu nereden geldiği, kımin nesi olduğu mıştı. Zekası, becerikliliği ve kanaat- metelik vermezdi. de o saat bulamam diyorsun, değil mi? ahpar? Yoksa bizim gibi alaylı mısın? 
iyice bilinemiyen kılıksız ve suratsız karlığı sayesinde bu para, İstanbula Zavallı ihtiyar, arada bir elini cebine İşte, öyle vaziyetler için de sana şu yüz Diye ortaya bir sual atan Toriğin bu 
acOzenin yaman şansına şahid oldular.. dönünceye kadar ona yeterdi. Takvor atıyor, sönmüş bir balon gibi porsuk kurutu (leiye dili dönmediğinden ku- sözlerini vesile ederek, ermeni uzun 
üç gece sıra ile krupiyenin eli kocaka- da, mizacına göre şerbet vererek koca- bl: hale gelmiş olan cüzdanının katla- ruş diyordu) vereyim; cebinde bulun- bir bahse girifti? 
rının önüne durmadan fiş ve banknot karıdan az çok bir şeyler sızdıracağım rını yokluyor, oralarda, boynu bilkük sun. Bana blr blr hesabmı .v.ermlk pı1ı . '(Atfcan INIT') 
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~ıfi ·Mari _y alev~ka' 
~ Napolgonun aşk romanı . ;6 

1 

Yazan:~. R. · 

Tercüme eden: Mebrur• Sami 

verdiği •• soz Siyah çarşaflı kadın 
Napolyonuu 

Onları Rusların, Prusyalıların, 1 
Emin ağaya gelince, en küçük bir bibi ile tatlı bir müsahabeye girişml§"" 

hicab ve perva hissetmeden sözüne de- ti. , 
Avusturyamn elinden çekip kur -
tarmak, neme lazım benim ? Fran
sanın nesine lbım bu? Askerlerimin 
yorulmasına, kanını akıtmasına değer 
mi? Sırf, senin için, seni memnun et
mek için buna karar veriyordum ben. 
Meğerse sen ne korkakmışsın! Memle
ketini sevdiğin filan da yok senin. 
Uğruna bir şeyini feda edemiyorsun. 
Hem ne fedakarlığı istiyorum senden? 
Fedakarlık mı imiş bu? İğrenç, kor
kunç bir insan mıyım ben? Bir şey de
miyorsun, namuslu kalacağım diye i
nad etmiş, susup duruyorsun. İyi ya, 
git öyle ise, şu budalaca korkularının, 
düşüncelerinin uğruna, ne duruyorsun 
git. O hiç sevmediğin, seni de hiç sev
miyen pinti kocanın yanına git! Var
sın o geri fikirlerin sana aşkın, vatanın 
yerini tutsunlar: Prusyalı olarak var 
git yaşa. 

vam ediyordu: 
- De hadi, kurban. Nazlanma. İşte, 

yüz elli altın. Bas şunları kemere. E
ğer sene sonuna kadar bunları üç yüz 
yapmazsan, şu bıyıklar bana haram ol-
sun. 

Diyordu. 
Zeki bey, artık son sozu söylemek 

zamanının geldiğini hissetmişti. Ve 
Emin ağa ile ~u muhavere geçmişti: 

- Sözün bitti mi, ağa? 
- Bitti. 
- Ben, .bu paralan alamam. Ve, iste-

diğiniz mühürleri de basamam. 
- Neye?. 
- Şimdiye kadar böyle ~lere alış -

madun. 
- Alış. 
- Vicdanım, buna müsaid değil. 
- Vicdanın mı?. 
- Evet. 
- E .. bu vicdan, sade sende mi var? 

Allah vere de ileride pişman olmı
yasın. Onlan kendi budala namus te
lakkilerin yüzünden feda ettiğin için, 
milletin de evlfidların da inşallah sana 

' !fuıet okumazlar bir gün! 

dlarl Valenlta fllmlnden• 
Son defa .J\.!ari ile candan konu§tular. 

Biz, vicdansız mıyız? 
- Onu, bilmem ... Ben; yapamam, 

vesselam. 
Haydi ne duruyorsun? :Defol, çık 

git diyorum sana! 
Heyecanlandığı zamanlar daiına ol

duğu gibi, sertleşen bu şive ile, sesi çın 
çın ötüyordu. 

Genç kadın, bir tek kelime söyliye
meden elini bile ııtımıldatmadan can 

' çekişir gibi bir ıztırab duyuyordu. 
Nihayet bu sitemler, tehdidlcr, bü

tün bu şiddet takatini tüketti ve otur
.duğu koltuktan arkaya doğru kayıp 
kendinden geçti. 

Napolyon hemen koştu, ona sarıldı. 
Her bir yanını kokladı. Öptü, Kadın ba
yılmıştı. Güçlükle nefes alıyordu. Ya
rı cansız vücudünü, kucakladığı gibi 
götürdü, bir sedirin üzerine yatırdı ve 
günlerdir için için hası:etini çektiği bu 
körpe kadının karşısında, arzudan de
lirmiş bir halde damarlarının yangınını 
yenmeğe kudret bulamadı. 

bu acılı yalnızlığı bozmak kudretini 
bulamıyordu. Neredeyse şafak söke -
cekti. Gitmek lazımdı. Düronun yar
dımı ile imparator Mariyi kaldırdı, ara
basına kadar onu, kucaklıyarak taşıdı, 
beraber bindi ve konağa varıncaya ka
dar da elleri ellerinin içinde, ona hiç 
bir mukabele görmeden, neler söyledi, 
neler vadetti durdu. 

Napolyon koca bir hafta, onu her ak
~am bekledi. Ama, Mari gelmedi. 

G€nç kadını çağırmağa giden Düro da 
evden içeri bile giremedi. Verilen zi
yafetlerin hepsine bir mazeret buldu. 
Hiç bir ziyaretciyi kabul ~tmedi. Oda
sına kapanmış ağlıyor, dua ediyor ve 
nasıl olup da Napolyonun yanına yal
nız başına gitmek ihtiyatsızlığında 
bulunduğunu düşünerek kendini için 
için yiyordu. 

Kaç kereler kocasının ayaklarına 
kapanmağa karar veriyor, fakat suçu 
itiraf etmenin korkulu utancından, bu 
kudreti de bulamıyordu. 

Kadın kendine geldiği vakit Napol
yonun korku dolu yüzünü gorunce, 
hezeyanlı bir kabusu andıran hareke
tini affettirmek için kekelediklerini işi-
tince işi birdenbire anladı. İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mah-

kem esinden: 

Leon ft Con Kasabyan Şti tarafından 

Karşısındaki adama karşı sonsuz bir 
tiksinti, müdhiş bir nefret duydu. Onu 
iki ellle itti ve yaralı bir çocuk gibi in
liyerek yüzünü yastıklara kapadı. Hıç- M. aleyh Nata vapur acentası aleyhine 
kıra hıçkıra, bitip tükenmek bilıniyen açılan davanın yapılmakta olan muhake
yaşlarla ağladı. mesinde, Sirkecide Sanasarya.'1 hanında 

Napolyon, yanı başında, hiç alışık ol- 9 No. da mukim davacı Leon ve Con Ka
madığı bir korku içinde, kesik kesik, sabyan §irketi avukat M. Mercan tara
birbirini tutmıyan bir sü}ü şeyler söy- fından M. aleyh Galatada, yolcu salonu 

lüyordu. karşısında Tahir hanında Hayri Araboğ-
- Mari! Yavrum Mari, söyle, cevab 

ver bana. Bu ağlamanla öldürtıyorsun lu vapur acentalığında mukim Nata va-
beni. Bak Napolyona bak. Ne kadar se- pur acentalığı kollektif şirketi azasından 
nin olduğumu gör. Her zamandan faz- Peter Gros aleyhine açılan iflb davasın-
1a üstüne titrediğimi hisset... Mari dan dolayı şüreka dan ikametgahı meç
dinle beni, dünkü güne geri dönebil - hul olduğu anlaşılan Edmon Arditi na
mek mümkün olsa, canımı verirdim. mına yazılan davetiyenin mahkeme di
Aşkımın taşkınlığını affet. Elimde ol -
madı ... Öyle dakikalanm geliyor ki, 

vanhanesine talik ve gazeteler!e ilfmat 
icrasına karar verilmiş olduğundan mu
hakemenin muayyen olduğu 14/10/938 
tarihine müsadif Cuma günü saat 14 de 

kendimi bilmiyorum... Sanki kanım, 

vahşi bir hızla dönmeğe başlıyor içim
de ... Amn sana yemin ediyorum; bun
dan sonra hoşuna gitmiyecek hiç bir mahkemede hazır bulunması tebliğ mc:.
şey yapmıyacağım... İrade, ferman, kamına kalın olmak üzer ilan olunur. 
hepsi senin! Kalbinin, bütün varlığının 
ne kadar temiz, lekesiz olduğunu görü
yorum, anlıyorum artık! 

Cevab vermiyordu. 
- Senin aşkın için, milletini de se -

veceğim Mari. Onun haklarını gözetti
receğim, ona eski şanını verdireceğim. 
Milyonlarca insan sana istiklallerini 

(1146) 

Z.\Yİ - Kartal Uğuzalp Zükilr Nümune 
mektebinden alm~ olduğum tasdiknameyi zl-
yan uğrattun. Yenisini alacağımdan esklsi
nin hükmü olmadığı ll~n olunur. 

Haliç Fener Murad Molla s. 78 de 
Adil Erten 

Bir tek ümidi vardı. 
İmparator, çiğnediği şere:rr, namusu 

mukabilinde bir borc altına girmişti. 
Bunu, ancak vatanına yeni bir hayat 
vermekle ödeyebilirdi. 

Yalnız o zaman, evet yalnız o zaman 
Mari onu nff etmeği aklına getirirdi! 

Herhalde, Napolyon da Mariyi, ancak 
bu şartla tekrar görebileceğini anlnm1ş 
olacak ki, o günden itibaren, Lehistanı 
yeni baştan canlandırmak yolunda a
dım adım ilerleyen bir siyaset tuttur
du. 

Muntazam bir hükfunet tesis etti. Bir 
devlet şurası kuruldu. Nazırlar tayin 
edildi. 

(A,.kası v aT') 

······························································ 
Bir kadının evi taşlandı 

Samatyada Makbule adında blr kadın za
bıtnya müracaat ederek Sillvrikapıda oturan 
Rlfatın, evini taşladığından şikayet etmi~ -
tir. Rifat yakalanmış ve tahkikata ha.olan -
mıştır. 

Emin ağa şaşalamıştı ... Dik dik Ze
ki beyin yüzüne bakmıştı. Genç yüz
başının bu sözlerini derin bir hayretle 
karşılamıştı. Ve adeta, işittiklerine i
nanmamak istiyormuş gibi sormıya 

mecbur kalmıştı: 
- Yapamaz mısın? 
- Hayır. 

O zaman Emin ağanın iri gövdesi, 
kuvvetli rüzgara maruz kalan bir kü
tük gibi sarsılmıştı. Çehresi, bir anda 
korkunç bir hal almıştı. 

- Yapamazsın, öyle mi? .. O halde, 
sen de bu memlekette yaşıyamazsın. 

Diye bağırmış .. yatağın üstündeki çı
kınını öfke ile kavrıyarak odasından 
dışarı fırlamıştı. • 

İNANILMIYACAK BiR HADİSE 

Bu hadisenin üzerinden yirmi gün 
geçti. 

Zeki bey, cereyan eden vak'ayı oldu
İstanbul İkinci lflu Memurlu- ğu gibi alay kumandanına yazmış; ve 

ğundan: sonra da: 
Müflis Leftere aid ve birinci arttırma- (Bakalım. Şimdi, bu adamların hü-

da takdir edilen kıymete nazgran % de cu:n ve taarruzlarını bekliyorum.) 
yetmiş beşini bulamıyan İstanbul Balık- Demişti. 
pazarındaki fırında mevcud !tamur ma- Fakat, Zeki beyin bu endişeli intiza-
kincsi ve motör ve sairenin ikinci arttır- rma rağmen, yeni hiç bir hadise zuhur 
ması 12/9/938 Pazartesi saat 12 de yapı- etmemişti. Hatta asıl garibi şurasıdır 
lacağından isti yenlerin mahallinde hazır ki; gerek Ta tar ağa ve gerek Osep Raci, 
bulunmaları ilan olunur. (10137) Zeki beye karşı barid bir tavır takın-
.............................................................. mak §U tarafa dursun; sanki aralarında 

r " hiç bir şey geçmemiş gibi, vaziyetlerini Nöbetci eczaneler zerre kadar değiştirmemişlerdi. Yalnız 
- ····-- Emin ağa, o gün bölük merkezinden çı-

Ba rece nöbetcl olan ec:ulneler tnnlardır: kıp gittikten sonra, bir daha görünme-
istanbul clhetindekiler: mişti. 
Aksarayda: <Ziya Nuri). Alemdarda: <E- Zeki bey, bu derin sükUtu, büyük fır-
sad>. Beyazıdda: (A.sador). Samatyada: 
<Rıdvan>. Emlnönünde: <Beşir Keman. imalardan evvel hüküm süren durgun 
Evübde: <Arif Beşir). Fenerde: (Emllya- havalara benzetiyor: 
dİ>. Şehremininde: <Nbnn). ~hzadeba- - Bu mel'un herifler, herhalde bir 
şmdn: ci. Hakkı). Karagümrukte: <Su- fesad volkanı hazırlıyorlar. Bakalım, 
ad) . Kilçükpaza!da: <Hlkınet Cemil). bu volkan ne zaman patlıyacak. 
Bakırköyüpde: (Istepan). 
Beyotıu cihctindekiler: Diye düşünüyordu. 
İstJkHil caddesinde: (Galatasaray}. Tü- e 
nelbaşmda: <Matkovlç>. Gıılatada: <İk.1- işte, aradan böylece yirmi gün geç-
yol>. Fındıklıda: <Mustafa Nam. Cum- mişti. Bir gün Zeki bey, Faris çelebi 
hurlyet caddesinde: <Kürkclyan}. Kal- isminde bir manifaturacının dükkanına 
yoncuda: czaflropulos). Firuzabda: 
(Ertuğrul). Şişlide: <Asım). Beşlktaşta : gitmişti. 
<Nail Halid>. Faris çelebi, aslen Mardinli idi. Ti-
sutaziçl, Kadıköy n Adalardakiler: caret için buraya gelmiş, yerleşmişti. 
Üsküdarda: -~A_!1me~lye>. Sa.rıyerde: Oldukça dolgun kafalı, ve bilhassa iyi 
(NurD. Kadıkoyunde. (Sıhhat - Rıfat>. k lbl' 'd' O d k T ta ~ 
Büyükadada: (llalk>. Heybelide: (Halk). a ı ı ı. a az ço a r aganın ve 

J Osep Racinin tesiri altında bulunmak-
\._""'--------·------ la beraber, onlardan kat'iyen memnun 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Je~ldi. Çünkü haraca ke~lmiş olanlar-borclu olacaklarken, söyle bana, beni 
geri. itmen, benden tiksinmen doğı·u 
mu? 

lstanbul Defterdarlığından: dan biri de, bizzat kendisi idi. Fakat 
orada barınmak, ve beş on para kaza
na bi1mek için, sükütu ihtiyar etmişti. O gene hep ağlıyordu. Bütün bir im

paratorluğun hakimi olan büyük ci -
hangir de bu ıztırabın önünde ürkmüş, 
kadının eline bile değmekten çekini
yordu. 

Saatler geçti. 
Düro bir çok defalar gelip kapıyı tı

kırdattı ... Ama açan olmadı. Napolyon 

Defterdarlık merkez dairesUe mülhak müdüriyetlcr ve maliye şubeleri için 
beher tonu yirmi dört lira muhammen bedel üzerinden iki yüz yirmi ton Tilrk 
Antrasitinin mübayaası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şeraitini 
öğrenmek istiyenlerin hergün Milli Ernljık idaresine müracaatları ve eksiltmeye 
ğireceklerin de 396 liralık muvakkat teminatları ile 938 senesi Ticaret Odası 
vesikası ve teklifnamelerini 12/9/938 Pazartesi günü sat on ikiye kadar Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplana!'l komisyon başkanlığına tevdileri v~aat on üçte 
de zarfları açılırken hazır bulunmaları. (M.) (5912) 

Zeki bey, arasıra bu adamın küçük 
dükkanına gidiyor.. suya, sabuna do
kunmaz konuşmalarla vakit geçiri -
yordu. 

O gün de yalnızlıktan sıkılan Zeki 
bey, Faris çelebinin dükkanına gitmiş
ti. Hoşsohbet bir adam olan dilkkan sa-

Faris çelebi, Mardine yakın (Derzağıc 
feran) denilen bir Süryani manastı • 
nındaki kıymettar incilden bahsedi • 
yor; bu eski din kitabının muhafazası 
için gösterilen dikkat ve ihtimamı, söy• 
liye söyliye bitiremiyordu. 

Birdenbire koşa koşa Ali çavuş gel• 
miş; 

- Yüzbaşı bey!. İki misafir geldi. li.• 
cele zatınızı istiyorlar. 

Demişti. 

Zeki beyin vücudü, tepesinden tırn 
ğına kadar buz kesilmişti. Derhal için• 
den: 

- İşte .. volkan, patladı ... Bu gelen• 
ler, mutlaka tahkik memurlarıdır. ;.;. .. 
leyhimde, kimbilir neler icad ettilert 

Diye söylenmişti. 
- İki kişi mi geldi, Ali çavuş? 
- Evet efendim. 
- Rütbeleri ne? .. 

- Nasıl rütbeleri, efendim?. 
- Yani.. binbaşı mı, kaymakam mı1,, 

( A rka.sı var) . ........................................................... .., 
Eski Türk detektifleri 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
ren yalnız üstil örtülü bir hangarın içinı 
oturttular. Bulunduğum yerin şehirle • 
muvasalası olan tarafı telörgüler ve kum 
torbaları ile kapanmıştı. Dışarıda da nö. 
betçiler vardı. Fakat sahil kısmı boştu. 

Bu sırada, iskelede bir vapurun düdült 
sesini duydum, baktım, ortalarda hiçbir 
İngiliz askeri yok! Tam kaçmanın sırası, 
diye düşündüm. Derhal, esvabımla suya 
atıldım. Bu suretle iskelenin altına gel
dim. Tekrar suya daldım. İskelenin öbür 
tarafına geçtim. Bir de ne göreyim? Ta
nıdığım, sandalcı az ileride değil mi? Ya
vaşça seslendim ve bu suretle, vapura 
girdim. Bu da İngiliz bandıralı ve gene 
bir Rum kaptanın idaresi altında buluı 
nan bir gemi idi. Hemen ceketimi, iskar .. 
pinlerimi çıkardım. Yalnız fanila ve pan .. 
talanla kaldım. Böylece, kendimi tanıt

mamak istiyordum. Lakin yüzüme sür· 
mek için, o kadar aradığım halde, blı 
parçacık kömür tozu bile bulamadım. 
Nihayet, gözüme yanan bir karpit lamba .. 
sı ilişti. Onun üstündeki yağlı kirleri suc 
ratımn sıvazladım. Makine dairesinin ÜS• 

tünde bir yer buldum. Oraya uzandım. 
Gözüm de geçidde idi. Fakat, buradan 
Ermeni tercümanla iki Mecusi nefe~ 
geldiğini görünce, işlerin yeniden sarpa 
saracağını anlamıştım. Dediğim gibi de 
oldu. Ermeni tercüman, ayni alaylı ta .. 
vırla: 

- Kumandan, Allaha ısmarladık bile 
demeden gitmenize çok teessüf etti, dedi, 

Ben: 

- Sizi tanımıyorum, cevabını verdım. 
Fakat yutmadılar. Yeniden az evvel 

kaçtığım hangarı boyladık. 

İngilizler, esvablarımın yaş olduğuna 
dikkat etmemişlerdi. Bu sebeble, deniz
den kaçtığımı anlamamışlardı. Dana ne
reden dışarı çıktığımı sormuşlar: 

- Nöbetçi arkasını döndüğü zam1ınt 
kapıdan, demiştim. Onun için, sahil, ge
ne serbest bir vaziy~tte idi. Birkaç dakf· 
ka sonra tekrar suya daldım. Fakat bu 
de!n iskeleye gitmedim. Tenha bir yer
den kasabaya çıktım. Doğruca otele va .. 
rıp sahibini buldum: 

- Çabuk bir araba, dedim. 
Adamcağız: 

- Buradan ileri, bahçelere doğru gi
din. Bir çeşme ile karşılaşacaksınız. Ora .. 
da bekleyin, cevabını verdi. 

Hakikaten az sonra araba geldi. Atlan 
dörtnala koştura koştura Çanakkalt! yo
lunu tuttuk. 

Kasabaya girmeclen arabadan !ndi~ 
İskeleye gittim. Fakat tenhn yollardan 
dolaşa dolaşa ... 

Hareket etmek üzere olan bir vap\11\ 
varmış. Hemen bir güverte bileti nldım. 

Böylece İstanbula, oradan da Ankara• 
ya gittim. 

Sabih Alaçam 



h 

• 
Türk varllğının gözbebeği güzel lzmir, 

on altı yıl önce bugün kurtulmuştu 
(BG.§tarafı 1 inci sayfada) c!Uşuncelerlmlz, ister istemez tam::ı.mlle ona 

.. - teveccfih eder. 
Dünya ~urulalıdanberl geçen butun asır- Ve titriyen dudaklarımızdan, ona hitaben 

ıarı:ı henuz bir benzerini dahi yaratama - şu mealde sözler dokülür: 
dıkları En Büyük Adam, orada, parmağını, İzmir!. Güzel İzmir!. Mukaddes yurdun 
hırçın dalgalarla köpüren engine doğru uza- tek taş pırlantası! Bir vakitler senin mllll
tarak, muzaffer ordasuna Akdeniz!, hatt~ yetini bile inkara kalkışan kem gözleri, on nl
sade Akden!zl değil, uzun ve parlak bir is- tı yı1 evvel, ufuklarında parlıyan Atatürkün 
tikball de ayni zamanda, hedef olarak gös- nuru kamaştırdı- söndürdü. Vatanın tallhi
termiştl. ıe beraber yükselen senin de talihin, o kara 

on altı yıl içinde Türk mllletl, Büyük Şc- günleri blr daha sana göstermlyecek:. Cum
finin tşaret eylemiş olduğu bu hedefe, onun huriyetin feyizli idaresi altında kalkınmana 
..peşinde ulaştı. devam et .. mes'ud ve müreffeh ol. seni kur· 

B d a • ·· - üşün bu yükselişin ve bu ta:ar ulu varlığın da senin hakkındaki dl-
u ev sa yuruy . ' leğl emin ol ki budur 

ulaşmanın ilk adımı ızmir kıyılarından a - • · iz 11 Tü k sa-
t ld ı; i ı dlr ki İzmir bütün şebirlerlmlztn Bu kutlu günde, on sek m yon r 

t ı,,ı ç n • na dönmil§. can ve yürekten senl sellmllyor. 
aras:.nda şüphesiz en bahtlyarlarından biri, Varol, iliıhl yurdun güzel bölgesi!. Türk 
en 1'ahtlyarıdır. varlığının göz bebeği! Asırlar devam ettikçe, 

Hususile ki İzmlrln kurtuluşu, tekmll va - dünyalar durdukça, mllli gururunla Akdenl
tanın düşman işgalinden kurtuluşuna, son- 1~. ak yüzünü çevir, garba karşı vakarla ve 
ra da tekmil milletin cehaletten, hurafeler- emntyetıe baki 
den, manevi esaretten kurtuluşuna başlan;pç Senin varlığın üstünde, tarihimizin en 
olmuştur. parlak sayfası bir emniyet zamfmı gibi du-

Bu ltlbarla, 9 eylQl, sade bir tarihten iba- ruyor. . 
ret değlldlr. O, Türk azminin, Türk kuvvet Sen bizim İzmlrimlzsln!. Ebedl Türk Izmlr! 

ve kudretinin, Türk lstlklA.l aşkının ve rürk 
medeniyet kablllyetinln bellğ bir sembolü
dür. 

Her yıl, bu sembolün önünde tazimle eği
l.irken, İzmir hakkındaki sarsılmaz duygu -
larımızın ifadesi için de yak~ır tabirler ara-
rız 

Vatan bir bütündür .. Millet, tek bir varlık. 
Mllli mücnhede esnasında Atatürkün her 
ayak bastı~ı yerde bizler ıcın bir kudsiyet 
vardır. Lftkln tarih nazarında İzmlrimlzln 

nyrı bir hususiyeti mukayyeddlr kl, o da 
onun elemle ve hüsranla başlıyan ve sevinçle 
ve şerefle biten serencamıdır. 

Bunu unutmamıza imkan yoktur. Onun 
Jçln her yıl, bugün nazarlarımız, gönlümüz, 

Ercümentl Ekrem Talu 

* İzmirde bugünkü merasinı 
İzmir 8 (Hususi> - Aydın dün, Manisa 

bugun kurtuluş bayramlarını heyecanla ve 
tezahfırat arasında kutlulamışlardır. 
İzmir de yarın (bugün) kurtulu -

şunu ve Atatürk gününü kutlula -
ma~a hazırlanmıştır. Yapılacak bü -
vük şenliklerde bulunmak üzere son 
24 saat içinde İzmlre (50) bin k~l gelmtştlr. 
Yarın (bugün> Şehidllkte yapılacak töreni 
mütenkib ordumuz üç koldan sembolik su -
rette İzmir! işgal edecek, kışlaya, hükumete 
bayrak çekilecektir. Şenliklere donanma -
mız, hava kuvvetlerimiz geniş mikyasta işti
rak edeceklerdir. 

Zabıta geceleri 10 dan sonra 
çahnmamasını istiyor 

radyo 

(Baştarafı 1 inci sayfadn) bulundurulur. Ancak, her §eyi polisten bek-
kildc yu""ksek perdeden radyo çaldıkları lemet te, yanlış bir zihniyet olur. Muayyen 

• bir zamanı miiteaklb, halkın kendi kendine 
görülmektedir. hareket etmesi lazımdır. Çivlll geçidlerdeki 

Bu vaziyet, bir çok kimselerin emniyet pofülcrin kaldırılması da, bu maksadı istih
müdürlüğüne müracaat ve şikayette bu- daf eder. 
Iunmalarını intaç etmiştir. Her yapılan işin başında uzun zaman po-

lls bulundurmak, hiç bir yerde tatbik edl -
Emniyet müdi.ırlüğünce bu şikayetler len sistem de~lldir. Polis, intiznmı temin mak 

nazarı itibara alınmış, şehir dahilindeki sı:ı.dile alınan tertibatın başına, bir müddet 
radyoların saat 10 a kadar haşkalarını halkn yol göstermek için, ikame edilir. 
rahatsız etmiyecek şekilde çalınmasını ve İntıznınsızlık, halkın kendisine aid vazı -
10 dan itibaren tamamile tatili faaliyet felerl yapmamış olmasından, ileri gelmek -

tedlr. 
etmesinin temini belediyeden ıstenmiş - Mütemndl yorulmamıza ve çalışmamıza 
tir. · rağmt>n, seyrüsefer işleri uzerinde, bazan 

Mahalle aralarındaki gazinoların faa- intizam bozulmakta, kazalar vukua gelmek
liyeti ve gramofonlar da ayni talebe da- tedir. Sokakta yürümek kaidesini, gerek al
hildir. dığunız tertibat, gerekse gazetelerin yardı -

ınlle halka anlatmak vazıtesinl yaptık. Fa -
Emniyet direktörünün beyanatı kııt hMa yaya kaldırımlarını bırakıp, sokak 

Son gilnlerde bazı gazeteler, şehrin muh- o.rta.sından gidenlere, lkl tarafına bakıp da, 
tellf noktalarında ve Köpriı üstündeki çivi - poll<; görmeyince, yürürken tramvaylara bi -
teri., bulunduğu mahallerde intızıımı temin nJp, inenlere tesadüf edlllyor. 
maksadlle ikame edilen polis memurlarının İşin, polisce yapılması lftzım gelen kısım
kaldırıldı~ından bahseden, şlkayetamiz ya - ;arı üzerinde, uzun uzadıya meşgul olundu. 
zıla: neşretmektedlrler. Halkın . ehir nlzıımatına riayeti ve bu nl -

Dun kendlslle görüşen bir muharrlrhnize zatn!arın nelerden ibaret olduğunu bilmesi 
Eınnl:vet Müdürü Salih Kılıç demiştir ki: yolunda, herkese bir fikir verilmiştir. 

- .. seyrüseferde intizam temlnl maksa - Bundan ötesini, hep beraber, halkın ken-
dile, şehir dahilinde yapılacak tertibatın dlslnden istemek. liızım gelir. Yoksa, bazı 

bruılangıcında, halka yol göstermek için, mu gazetelerin yazdıkları glbl, her yerde polis 
ayyen bir zaman zarfında polis memurları bulundurulmasına, mecburiyet görülemez.11 

Pazarhksız satış talimatnamesi Hindistan hava kuvvetleri umum 
tatbik ediliyor kumandanı dun tayyare ile 

(Baştarajı 1 inci sayfada) 
Talimatname ilk planda eski tahmin -

lerc göre daha çok genişlemiş bulun -
maktadır. 

Lodradan şehrimize geldi 
Hindistan hava kuvvetleri umum 

komutanı dün öğleden sonra tayyare i
le Yeşilköy hava istasyonuna gelmiş -

~ 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

ı • 2 • 3 - - -
4 • • • - - -
6 • • • -
6 • • - - -
7 • :-. - -
8 • • 9 • ı-10 • 

SOLDAN SAÖA: 

ı - Kopye - Beygir. 
2 - Her zaman - Blr ev halkı. 

3 - Sofrada fazla olan bıçak. 

• ,_ 

-

• 

4 - Hayvanların derilerine yapışan bö-
cek. 

5 - Bir iş sonunda ortaya konulan. 
6 - Pratik - Büyük cüsseli. 
7 - Elemek ma.sdarından emrlhazır - Bir 

yerde oturmak. 
8 - Bir deniz nakil vasıtası - Kırmmya 

benzer bir renk - Şart lahikası. 

9 - Kasabın sattığı - Gölge.si. 
10 - Rahat etmek masdarından emrlha-

zır - Bir nota. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Tedvir etmek - Lokman ruhu. 
2 - Kışın ya~an - Yemek arasında yeni

len. 
3 - Soğuktan dlşlerlnl birbirine vurur 

dereceye gelmek. 
>l - Hissettirme - Bir nota - Uzun baston. 
5 - Bina eden - İslmlerden sıfat yapmıya 

yarıyan edatlardan biri - Beygir. 
G - Korumak. 
7 - Sevkeden - Avadanlık. 

8 - Derunum. 
9 - Saha - Tablo. 

10 - Keçinin erkeği - Vermek. 
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Evvelki bulmacanın halledilmiş ~ekli 
······························································ 

~ 
· Bugünkü program 

ISTANBUL 
9 Eylul 1938 Cuma 

ÖÖLE NEŞRiYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Rava

dls.13.05: Plfıkla Türk musikisi. 13.SO: Muh
tellf pl!k neşriyatı. 
AKŞAM NE~RİYATI: 
18.30: Dans musikisi (Plak>. 19: Konre

rans: Selim Sırrı Ta.rcan (Tarla sıçanı). 19. 
30: Dans muslklsl OPak>. 19.55 : Borsa ha
berleri. 20: Saat !yarı: Orenviç rasadbane
s!nden naklen. Vedla Rıza ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20. 
40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21: Saat ayarı. 
Okestra. 21.30: Saz eserleri: Rertk Şemsettin 
ve arkadaşları. 22.10: Amatör mandolin or
kestrası: Dömartınt idaresinde. 22.50: Ajans 
haberleri, ertesi günün programı. 23: Saat 
ayarı. 

ANKARA -
Bu esaslara nazaran pazarlıksız satış 

usulü yalnız gıda maddelerine münha -
sır bulunmıyacak, tuhafiye, manifatu -
raya aid eşyalar üzerine de tatbik edi -
lecektir. Bilumum dükkanlarda ve me -
selfı bir bakkal dükkanında satılan her 
nevi gıda maddeleri emtia fılfıt ve ede -
vat da bu grupa dahil bulunacaktır. 

9 Eylfil 1938 Cuma programı 
tir. Londradan gelerek Hindistana gi - ÖÖLE NEŞRİYATI: 

Diğer taraftan seyyar satıcılar pa -
zarlıksız satış mecburiyetinin dışında ka
lacaklardır. 

Talimatnamenin tebarüz ettirdiği en 
esaslı noktalardan birisi de ticaret erba

bı satış yaptığı şeylerin kıymetinin tak
dirinde tamamen serbest bulunacaktır. 

Matlup olan şey etikette yazılı fiatın 

azlığı veya çokluğu değil, etiket fiatına 
göre hareket edilmesi meselesidir. Bu -
nunla beraber bazı eşya beledi) elerce 

tayin edilen azami fiattan fazlasına sa -
tılmıyacaktır. Etiket fiatlarının beledi
ye tarafından tayini meselesi bahis mev
zuu olmamaktadır. Bu suretle kanun 
rekabc>tin daha çok teminini istihdaf et
mektedir. 

Kararname, bugünlerde Ankara, is-

d(!n Mareşal Kendisile konuşan bir mu- 14.30: Karışık plAk n~riyatı. 14.50: PlAkla 
hnrririmize seyahati etrafında şunları Tiirk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 

haberleri. 
söylemiştir: AKŞAM NEŞRİYATI: 

-- cSeyahatimiz çok iyi geçmiştir. 18.30: PlAkla dans musikisi, 19.15: Türk 
Şehrinize daha evvel gelmesini arzu musikisi ve halk şarkıları <Mukadder). ~o: 
etmekte olduğumdan seyahat progra • Saat ayarı ve arabca n~rlyat: 20.15: Turk 

' musikisi ve halk şarkıları (Salahaddin), 21: 
mm.ı ona göre tesbit etmiştim. Fakat PlAk neşriyatı, 21.15: Stüdyo salon orkestra
havanın muhaiefeti bu imkanı geri bı- sı. 22: AJans haberleri ve hava raporu, 22.15: 

raktı ve ancak şimdi gelebildim. Ha - ;.~:~~-~ •• ~.:?~~~~; ..................................... . 
vanın muhalefeti yüzünden Belgradda 
bir müddet tevakkuf etmek zaruretin

de kaldık. Belgraddan sonra Bükreşe 
ve oradan da İstanbula geldik. Bükrcş 
ile İstanbul arasındaki seyahatimiz çok 

güzel ve arızasız geçmiştir. Yarın Hin
distana gitmek üzere hareket edece -
ğim.» 

Çimento nizamnamesi 
Ankara 8 (Hususi) - Çimento nor -

maları hakkındaki nizamname Hey'eti 
Vekilece tasdik edildi ve bugünkü res -
mi gazetede esasları neşredilmiştir. Ni -
zamname on beş gün sonra mer'iyet mev
kiine girmiş bulunacaktır. .............................................................. 
r 

tanbul, İzmir belediyelerine tebliğ edi - İTİZAR 
lecek, gazetelerde de ayrıca i18n edildik- (Devlet knpısında elli yıl) tefrikamız bu 
ten sonra tatbik sahasına girişilecektir. gun yazı çokluğundan konamamıştır. 

Diğer vilayetlerimizde de tatbike aid Özür dileriz. 

hazırlıklara başlanılm!i bulunacaktır. \"---------------'"""' 

1. --

1 İstanbul Belediyesi llanları 1 
İlk teminat Keşif bedeli 

İstanbul birinci yatı okulunda yaptırtla cak tamirat. 
(En az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
Nafia Müdürlüğünden bir hafta evvel ehliyet ve 938 

Ticaret Odası vesikaları). 313,11 4174,80 
Çubuklu gaz deposunda istinad duvarı yapılması. 
(Fen İşleri Müdürlüğünden vesika). 71105 M7,35 
Beşiktaş Maliye şubesi binasının tamiri. 

(Fen İşleri Müdürlüğünden vesika). 71,05 547,aıi 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş· 

tur. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat mak· 
buz veya mektubile ve vesaikle birlikte 26/9/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta 
Dalın! Encümende bulunmalıdırlat'. (İ.) (6261) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satın alma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi Af ikdan Tasınlanan lnc teminat Eksiltmenin 
tutarı 

Lira Kur. 

On. Mh. eratı için 4294 tıskun 22328. 80 
yazlık elbise 

Lira Kur. Tarihi Onon Saaf 

1675 00 14-9-938 Çarşamba 14 

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

2 - Şartname ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif mektublannı Ga-
lata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki kıomisyona vermeleri. c5658. 

Hendek İcra Memurluğundan: 
Şabab Çipruta 550 lira 46 kuruş ve masarifinin itasına borçlu Dereboğazı ma

hallesinden Ahmed Necatinin gayri menkullerinin paraya ~ilmesine :karar 
verilmiş olduğundan dört oda ve mikdarı kafi bahçeyi havi ve medyunun hissesi-

ne isabet eden kısma 400 lira takdiri kıymet edilmiş 39 No. lu bir bap hanenin 
nısfı sekizde yedi hissesile diğer nısfı 32 hisse itibarile yedi hissesi borçluya 

attir ve yine mahalle içinde borçlunun hissesine isabet eden kısma 155 lira tak
diri kıymet edilen 45 No. lu bir dönüm bahçenin nısfı ye yine mezarlık başında 

borçlunun hissesine isabet eden kısma 150 lira takdiri kıymet edilen bir buçuk 
dönüm 46 No. lu tarlanın sekiz hisseden yedi hissesile dört hisse itibarile bir 

hissesi borçluya aiddir ve yine borçlunun hissesine isabet eden kısma 100 lira 

takdiri kıymet edilen fabrika altında bir dönüm 47 No. lu tarla dört hisse itiba

rile bir hissesi borçluya aid olup ve yine Kalaycılar mevk.iinde borçlunun hisse

sine isabet eden kısma 75 lira takdiri kıy met edilen 48 No. lu ve üç dönüm tarla 

dört hisse itibarile bir hissesi borçluya aid olup ve yine Çam köprü mevkiinde 
borçlunun hissesine isabet ~den kısma 50 lira takdiri kıymet edilen ve 49 No. lu 

ve iki dönüm tarla dört hisse itibarile bir hissesi ve yine Kalaycılar mevkünde 

borçlunun hissesine 50 lira takdiri kıymet edilen ve 50 No. lu ve iki dönüm tar 

la dört hisse itibarile bir hissesi ve yine Yeniköy mevkiinde on altı dönüm n 
borçlunun hissesine isabet eden kısma 40 lira takdiri kıymet edilen ve 33 No. da 
mukayyed tarla dört hisse it.ibarile bir hissesi ve yine Yeniköy rnevk:iinde ve 

borçlunun hissesine isabet eden kısma 15 lira takdiri kıymet edilen 34 No. lu 

tarla beş dönüm ve dört hisse itibarile bir hissesi ve· yine Yeniköy mevkilnde 

borçlunun hissesine isabet eden kısma 15 lira takdiri kıymet edilen ve 35 No. da 

beş dönüm tarla dört hisse itibarile bir hissesi ve yine Yeniköyde borçlunun 

hissesine 67 buçuk lira takdiri kıymet edilen 36 No. da on dönüm tarla dört 

hisseden bir hissesi ve yine Değirmen caddesinde 44 No. da balen arsa halinde 

bulunan bahçenin nısfının sekizde yedi hissesile diğer nısfı 32 hisse itibarile ye

di hissesi borçluya aid olup borçlunun hissesine isabet eden kısma 100 lira tak

diri kıymet edilmiş olup bu kere birinci açık artırma ile 5/9/938 tarihinden iti
baren 5/10/938 çarşamba gününe kadar artırmaya vazedilmiş olup mezkür g-:in 

saat 15 de Hendek icra dairesinde açık artırma ile paraya çevrileceği ve haddi 

layıkını bulmadığı takdirde ikinci açık artırma ile 20/10/938 perşembe günü 

ayni saatte Hendek icra dairesinde açık artırma ile paraya çevrileceğinden ayni 

haklara irtifak haklarına ve sair haklara malik olanlar yirmi gün zarfında evra

kı müsbitelerini ibraz etmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç bırakılacakları 

ve artırma şartnamesi bugünden itibaren herkesin görebileceği. Talib olanlar 

yüzde yedi buçuk depo akçesi veya banka mektubu ibraz etmeleri daha fazla 

malfunat almak istiyenler Hendek icra dairesinin 937/311 No. lu dosyasına m~

racaat etmeleri ilan olunur. 

Kadıköy 1 İnci Orta Okul Satınalma Komisyonundan: 
Aded Beherinin tahmin bedeli Teminat bedeli 

Lira K. 
Dershane sırası 20 12 

Masa 2 45 56 25 
Dolap 1 \5 

Okulunıuzun ihtiyacı olan yukarıda cins ve muhammen bedelile teminatı ya
zılı olan işler 12/9/1938 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğü 
binası içinde toplanan okul komisyonunca pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Bu işe 
girecekler bu gibi işler yaptığına aair resmi dairelerden verilmiş vesika, tica
ret odası veya ruhsat ünvan tezkeresi ve teminat makbuzile birlikte belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. c6254, 

Hendek İcra Memurluğundan: 
Orman idaresine 3079 kuruş itasına borçlu Hüseyin Şeyhköyündcn Halilin 

Hüseyin Şeyhköyünde vaki 216 lira kıymetinde Ziraat Bankasına ipotekli bulu-

nan ve ipotek fazlasının paraya çevrilmesine karar verilen şarkan Mehmed gar
ban İsmail şimalen Hapiç cenuban Mehmed ile mahdud 127 No. ve 324 tarihli 

tapunun ihtiva ettiği elli dört dönüm tarla bu kere birinci açık artırma ile 5/9/ 

938 tarihinden itibaren 5/10/938 çarşamba gününe kadar bir ay müddetle artır
maya vae:edilmiş olup mezklır günde saat on altıda Hendek icra dairesinde nçık 

artırma ile paraya çevrileceği ve haddi layıkını bulmadığı takdirde ikinci açık 
artırma ile 20/10/938 perşembe gün:i ayni saatte Hendek icra dairesinde paraya 

çevrileceğinden ayni haklara irtifak haklarına ve sair haklara malik olanlar yir

mi gün zarfında evrakı müsbitelerini ibraz etmeleri aksi takdirde paylaşmadan 

hariç bırakılacakları talih olanlar yüzde yedi buçuk depozito akçesi veya banka 

mektubu ibraz etmeleri daha fazla malumat almak istiyenler Hendek icra dai-
resinin 938/534 No. lu dosyasına müracaatları Han olunur. 
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Mekteb İngilizceyi en iyi öğreten bir mnessesedir. lıılilU Tel'biye ve KDlttıre ıon derece ehemmiyet verir. 

.. F Llaan deralerl muhtelif aporl•r· l•elllzc• için ihzari aanlflar. .. ımanca ver• ranaızca 

Orta Kısım - Lise Kısmı - Ticaret dersleri 

MüHENDiS KISMI : 
Ameli ve nazari mullerle elektrik, makine ve Nafia mühendisi :yetiştirir. 
Dt1rsler 21 EylOl çarşamba aababı başlıyacaktır. Leyll talebenin 20 EylOl 

,., mdır Tecdidi kayıd Erkek kısmında 17 EylOl Cumartesi ve 19 Eyltll 
Salı akşamı mektebde bulunması .uızı · 

20 E lal Salı gQnQdtır Yeni talebenin kayıd muamelesi hergQn yapılmaktadır· 
Pazartesi gOnleri, Kız kısmında Y • 

Fazla maltbnat için mektubla veya bizut müracaat edilebilir. 

Telefon. 42517 4m-----------~ 
N" antaşında Tramvay ve Şekayık caddelerinde 

1 vn:~, ı Şişli Terakki Lisesi 1GoNoozLo1 
ANA - /LK - ORTA - LiSE KISIMLARI 

. . . ana ve geniş bahçeli iki b.nada ayn YATI teşkllatı vardır. Fransızca, 
Kız ve erkek öğrenıcıler lçın yany d t>aşlRyarak bDtDn öğreniciler iştirak edebilirler. Okul hergnn 

lngilizca, Almanca kurlarına Kdokudzişlya::~e 8~azartesi ç11rşamba ve Cuma gOnleri bakılır. 
saat 10 - 16 arasında açıkur. ayı e ' 

TOrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 

AKTİF 

Kasa: 
Altın: san tuogram 17.157.343 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk ııraaı 
Hariçteki Muhabirler : 
Altın: san tuogram 11.0M.9H 
Altına tah...W kabil 11rbeat 
dövı.zıer 
Diler dövtzler n Borçlu tllrlnl 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl, evrakı nakd1J8 
brtılılı 
Kanunun 8 - 8 lncl maddele
rine teTflkan hazine tarafından 
TAld tedlyat 

Senedat Cüzdanı: 
HAZİNE BONOLARI 
TiOARİ SENEDLER. 

Esham ve Tahvilat Ciizdam : 
(DerUhde edilen evrakı nat

A - (dlyenln tarşıUğı Dham Te 
<TahvllO.t 1tlbar1 t.ıymeUe) 

B - Serbeat eaham n tahvllO.t 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadell a vana 
Altın n Döm ilserlne 
Tahvlllt tızerıne 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

3 - Egltll - 1938 Vaziyeti 

241.133.l 75,93 
17.219.226,-
1.27'1.432,-

335.388,04 

12.738.038,33 

18.833,34 

10.357.432,49 

158.748.563,-

15.057.949,-

2.600.000,-

83.036.472,18 

39.073.543,4.8 
8.864.698,a 

6.227.500,-
102~ 13,65 

9.264.175,58 

PAS t F 
Lira 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi : 

Adi ve fev kalada 
42.6211.833,93 Husus! 

Tedavüldeki Banknotlar : 
SS5.38S.04 Deruhde edilen e\n.kı nakdiye 

Kanunun 8 - 8 1nc1 maddeleri 
ne terlitan ha&ine tarafından 
Tiki tedlyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

23.110.304,16 Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili UCıveten ted, 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 

143.690.6141_ Daviz taahhüdatı : 

Altına tahT111 kabll dövizler 
Dlter dövtzıer 'ft alacaklı tllrtni 

65.83&."12 18 bakiyeleri 
' Muhtelif: 

45.938.248,62 

15.594.189,23 
4.500.000,-

11 .616.827 ,77 

YekWı 353.051.875,93 

2.712.234,11 

6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-

23.000.000,-

995,22 

4ı1 .335.293,56 

Yekim 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: 

Lıra 
15.000.000,-

8.712.234,11 

185.690.814,-
17.181.499,20 

•ll.336.288,78 
85.131.239,84 

353.051.875,93 

lıkonto haddi o/o 4 Altın üzerine avanı o/o 3 

İstanbul Defterdarlığından: 

Tarih No. sı Mükellefin ismi 

6 
105 

1067 
1067 
451 
452 
849 
147 

260 
260 
664 
799 

1034 
881 
699 
228 
228 
227 

Trikotajcı Genç Ali 
Terzi Karabet 
Tuhafiyeci Mehrned 
Tuhafiyeci Mehmed 
Terlikçi Nuvart 
Manifaturacı Nuvart 
Kahveci Mehmed 
Marangoz V angil 

Terzi Yuda Avram 
Terzi Yuda Avram 
Mehmed Necati komisyoncu 
Zoi Konditis Gazyağı 
Mihal Papayanidis, limoncu 
Halil oğlu İsrail, ahçı 
Marko Vasilyadis, zahireci 
İbrahim Yeşiltaç, meyvncı 

İbrahim Yeşiltaç, meyvacı 

Hacı Hamdi Solumaz, meyvaCl 

Senesi Yeri 

936 Süruri yarım han 43 
> Süruri Yıldız han 5. 

937 Dayehatun M. Paşa 121. 
937 Dayehatun M. Paşa 121. 
936 Süruri M. P. 114. 
936 Süruri M. P. 114. 
937 Mercan Nasuh han S. 37. 
936 Süruri S. odaları 22. 

> Süruri Kefeli han 58. 
:. Süruri Kefeli han 58. 

935 A. Ç. Limoncular sokak 38/1. 
936 A. Ç. Yemiş İs. No. 25 

:. > Limon İs. 22. 
> > Karakol sokak 3. 
> • Limon İs. 22. 

937 • Samsun han 2/4. 
> > > 2/4. 
> > • 3/1. 

Verginin yekWıu 
Lira K. 

30 76 
32 40 

245 70 
70 20 
98 82 

123 53 
65 21 
5 40 

8 64 
8 64 

15 29 
12 79 
17 M 
81 90 
87 89 

23 
1 25 

23 

İhbarname 
numarası 

1/81 
6/47 

22/80 
22/81 
2/21 
2/3( 

22/4t 
19/91 

24/62 
24/63 
8/28 

12/18 
~/17 
22/18 
87/9 

36/21 
75/27 
35/21 

227 Hacı Hamdi Solumaz, meyvacı > > > 3/1. 1 29 80/27 
869 Halil Celal Demirtaş, köfteci > • Çardak 10/1. 20 40 40/19 

1044 Siınonto Mazato, süpürgeci > > Taşçılar 28. 27 66 41/19 
278 Hüsnü ve Said kunduracı > :. Hacı Eyüp han 1/4. 29 70 67/21 
534 Kalyopti Yani köfteci . > > Kemerli sokak 19. 6 09 38/19 

Yukanda adı, işi ve eski adresi yazılı Eminönü ve Mercan Maliye Şubesi mll kellefleri yeni adreslerlnt blldirmemff 
ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıla aid kazanç ve buhran vergilerine mü-
teallik ihbarnamelerin kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. ..,&:> 

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hjlkflmlerlne göre teblll yerJne PÇmek ar.ere brfiyet lltıı olunur. :<8240) 

Kapalı zarf usuli)e eksiltme ilanı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

1 - Ankara Tıp Fakültesi m:iştemilatından c752,249,50:. yedi yüz elli iki bln iki 
yüz kırk dokuz lira elli kuruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye kliniği inşaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Eksiltme, 19/Eylfil/938 Pazartesi günü saat on birde Ankarada Sıhhat v• 

lçtimai Muavenet VekAletinde tqekkül eden hususi komisyonca yapılacaktır . 
3 - Eksiltme şartnamesi, genel ve fenni şartnameler, mukavele projesi, kepi 

ve hususi ıartlar c."'tvell ve on dokuz adet plan, 37 lira 62 kuruş bedel mukabilin· 
de Ankarada Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet İşleri 
Dairesi Riyasetinden ve İstanbulda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü • 
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 33839 lira 98 otuz üç bin sekiz yüz otuz dok~ 
lira doksan sek.iz kuruştur. 

5 - Talipler aşağıdaki vesikaları da teminat zarfının içine koymak suretile 
ibraz ve itaya mecburdurlar. 

A - Talipler Şirket olursa 2490 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 'it.. ve B. 
fıkrasında yazılı vesaik. 

B - Eksiltmenin yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel Nafia Vekaleünde.n 
bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası. 

C - Cari seneye aid ticaret odası vesikası. 
D - 250,000 iki yüz elli bin liradan aşağı olmamak üzere yaptığı bina i§lerlnl 

iyi başardığına dair vesikalar. 

G - Kanunun tarif ettiği §ekllde hazırlanmış olması lazım gelen zarfiu 
19/EylUl/938 Pazartesi günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sıhha• 
ve İçtimai Muavenet Vekdleti İçtimai Muavenet Dairesi Reisliğine tevdi edilmeli• 
dir. Posta ile ve taahhütlü olarak gönderilecek zarflar da ayni saatte Veklletta 
bulunmalıdır. Muayyen vakitten sonra verilmek istenilen zarflar kabul edilmi .. 
yeceği gibi postada vaki olacak teahhürler nazara alınmaz. c5807> 

Kız, Erkek - Gecel, GUnael ~----• • 

Yuca Ülkü Liseleri 
Kayıd muamelesine bqlanDllfbr. l.teyenlere lzahname gönderilir. 
~-.. • ( Çarııkapı, Tiyatro C-addui • T ~lefon: 20019 ) 

Nafia Vekiletinden: 
1 - 19/9/938 tarihinde saat 11 de knpalı zarf usulile münakasasmın yapıla•• 

cağı 4, 14, 24 ağustos ve 7 Eylul tarihlerindeki Ulus, Son Posta, Tan, Jurnal .. 
doryan, Türkişepost ve Resmi Gazete ile ildn edilen Sivas • Erzurum hattının 

499 uncu kilometresindeki Serçme demir köprüsü inşaatı için gerek bu müna .. 
kasanın eksiltme şartnamesinde ve gerekse mezkur gazetelerdeki ilanlarda ara
nılacağı ilan olunan cMüteahhit vesikas1> aranılmıyarak, onun yerine cehliyet 
vesikası , aranılacaktır. 

2 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin referans .. 
larile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evvel Vekaletirnize müracaat P.nerek ehliyet vesikası talep etmeleri lazımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek ehliyet ve
sikası talep etmiyenlerin müracaatlan nazarı itibara alınmıyacaktır. 

RADIO 
EDISSON 

llUeaaeaeal 
Beyoğlu l.tik141 cadde.si No. 34 

• Gebzede 18 Eylôl Pazar gl\nü 

c3358• c5907:. 

Emsali arasında en gOzel ve ~ 
Mobilyalar satan 

( F.SKI HA YDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YAT AK ODASI takımlannın zen
gin çeşidleri her yerden iyi earUar 
ev ucuz fiatlarla bulursunuz. 

····························································-

Son Posta 
-···---Yerebatan. ÇatalçefDle sotaır. D 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıu.u yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 • a 

Sene Ay AJ 
Kr. Kr. Kr. 

TOR1dYB 1'°'1 760 '°° YUNANİSTAN 2840 1220 110 
ECNEBi 2700 1400 800 

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

--··--

1 
Ay 
Kr. 

15o 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmes. 
ll&nlarclan mea'ali7et alınma. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
Pul illvesl llzımdır. 

Kocaeli valisi HWnid Oskayın hiına
yelerinde kaymakam Nami Önalın riya
aetinde ve alayımızın kıymeili yardım
larile C. H. P. tarafından felı.id ve kimse- -,----------··
siz çocuklara mahsus sünnet düğünü ve 
aynca pehlivan güreılert, orta oyunu ve 
hokkabaz ve zengin büfe vardır. Pehli
van güreılerinda ikramiyeler bqa 50 
lira, büyük orta 20 lira, küçük orta 15 
Ura, det.ye 10 llradU'. 

Soo Posta Matbaası ................................ 
lf epiyat Müdüril: Seltm Ragıp ı,,... · 
IAH1PLEata S. Ragıp BJl:IÇ 

.t. ltn. UŞAXLIOlli. 



Sıhhat ve Güzellik 
&aAlam ve gUzel 

Dişlerle 
Sağlam ve gtizel dlıler de 

Radyolin 
De temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en tıstad doktorlann bile sebeb ve menşelnl 
bulamadıklan bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok teor1lbelerle anlaşılmıştır. 

~ Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 
. - -- ~ .. 

TüRKiYE 
ızılay Cemiyetin en: 

Cemiyetimizce aşağıda yazılı beş kalem eşya satın alınacaktır. Talib • 

terin hizalarında yazılı tarihlere kadar İst.anbulda Yenipostane civa -
rında Kızılay hanında.ki Satış Deposu Direktörlüğüne kapalı zarfla tek -
liflerini yapmaları ve fazla i7.ahat almak ve şartname ile nümuneleri 
görmek üzere mezkftr Direktörlüğe müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Miktarı 

5000 m2 Podösüet 15.9.938 Saat 11 e kadBl' 
4000 m2 Parlak kayışlık deri 15.Q.938 

" 
11 e 

" 9000 m2 Parlak zırhh deri.11• 15.9.938 ,, 11 e 
" 17500 m2 Çadır bezi 15.9.938 ,, 15 e 
" 400 ki. Urgan 15.9.938 

" 
16 ya ,, 

Saç bakmiı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL N i ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir ilaçtır. 

Devlet Basıwevi Direktörlüğünden: 
İmtihanla bir Ofset ustası alınaca.kttr. 

Ofset makinelerinde ustalık yapabilecek kabiliyet ve iktidarda olduğunu ve 
, bu tip makinelerde çalıştığını vesaik ile de isbat edebileceklerin Devlet Basımevi 
Direktörlüğüne baş vurmalan. (6233) 

HAS 
TIRAŞ BIÇAGI 

Bu kadar ucuz 
bir tıraş bıçağı 
ile bu kadar tat
lı ve mükemmel 
tıraş olacağımı 
hiç zannetme
miştim 

.HAS 
Bıçakların iyisi 

ve ucuzudur 
10 Tanesi 15 kuruştur 

K~raC'iğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikle-ri Ye şişmanlık şikayetleri • 
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar • 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

.BEYOGLU-İSTANBUL 

ROMATİZMA - LUMBAGO ve SİYATİK'deT 
muztarip olu~ berayi tedavi 

YALOVA ve BURSA 
KAPLICALARINA 
gideceklere mühim bir tavsiye: 

Banyodan sonra ağrıyan mahalle 

Si L K O 
merhemi ile masaj yapıp daha iyi 

ve daha çabuk şifa bulurlar. 

Her eczanede satııır 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca vatandaıa tav
siye edilen emsalsiz Kan, Kuvvet, lştiha §urubudur. Bir tife sizlere hayatın bütün zevk ve neı'elerini 
tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, iztirap, düıünce, korkaklık, tenbellik gösternıiye
cektir. 

FOSF ARSOLu, diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran baılıca hassa; devamlı bir surette kan, 
kuvvet, iıtiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini gösterm~ 
sidir. 

FOSF ARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını teıkil eden · kanı, daima tazeleyip çoğaltır. 
Tatlı bir iıtiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena dütünceleri, yorgun· 
luğu giderir, mide ve barsak tenbelliğinden doğan inkıbazlan geçirir, vücuda daima gençlik ve 
dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgev§ekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. 
Velhasıl insa:n ınakinesine lazım olan bütün kuvvetleri vererek tam manasiyle hayatın zevk ve neı'o· 
lerini tattırır. FOSFARSOL; Güneş gibidir. Girdiği yere sıhhat, saadet ve ne§'e saçar. Her Eczanede 
bulunur. 

m 
stiklil Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - tık; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kl.z ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe eylfillln onuncu gününe kadar gerek mektuhla, gerek mektebe başvurarak kaydını yenile. 

melidir. Eski talebenin eyl'O.lün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarım bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası: Telefon : 22534 

~ı. :... 1 ı ... ~1;? ':-~:.. 1 : . . ·' • .,. .f-.. ........ ~4' ., .. • - •• ~ - ••• • •••• • ;.il: ... I'"~ • • • • "'• t., 

•• 

Terkibi altın kremli 24 saat havalandırılmış fevkalade ince ve hafif VENÜS 
Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzelliğini ifade eder. 

DEPOSU: NUREDDiN EVLIYAZADE, ISTANBUL 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SAliH NECATİ 


