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SAYISI HER YERDE --
K 

27 Ağu 
CUM~ 

Haaa n H. ÖOUnç ı 
BAYRAK YAPIM EVi 

Kanuna uygun ay yıldızı 
kendinden yerli şal bay. 
raklarımıı fiyatça da eır.• 
saline rekabet etmekte-
dir. Mısır Çarşısı Erzak 
ambarı (3) Teı: 23723 

529 
Yazı işleri: Te lefon 20827 

İstanbul Ca&-aloi!lu Nuruosmanire No: 54 
En sGn Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare. ııen: Tel. 20827 

Telgraf : İııt. Soıı Telgraf ' 

41manya'nın vaziyeti endişe 
lngilter~, na$ıl /;Jir yol tutacağını bugün 

uyandırıyor 
resmen bildirecek 

41manya~ devletlerin müdahalesini 
' . 

ltab edecek bir harbe hazır ·değilmiş. 

Çek mes' elesinin alacağı şekil bugün İngiliz 
Ycıliye nazırının nutkundan sonra belli olacak 

o - Büyük manev ralar yapmakta olan Alman ordusundan bu parça 
~~~~~~---======~--::.:--~~~...:_~~~ 

~lnıanya Macaris- 1 z at erin 
fanıa tamamen ikinci 
Uyuşamadı mı? - G on o 
s·· 
b. \idetler manidar ,,. b 

eyannan,e neş· 
"ettilbr hükumet 
"""kabil tedbir· 

leri aldı 
0 ndra 27 (Hususi) Almanya.. 
daki askeri hazırlık ve si

OJaı. Yasi faaliyet günün meselesi 

.ııı ak deva metmek tedir. Alman. 
ı~~ ?Uhassa Çekoskıvakya me

~ ını halletmeğe azmetmiş gö. 
•nııı 

tıı~ e~·nin sulhun bakasını arzu 
dl; ~ llıalıüuerde uyandırdığı en-

l 

ı/'. gittikçe çoğalmaktadır. 
'.}ltuınet halit•.n haklı olan bu 
'"~ı.. Maear Naibi Horti Bertin istasyon unda Alınan 
~~l.""' Ve heyecar;Jarını teskin için 

ricalilc görüşürken 

~tı~~ti tavzh eylemeğe karar 
·~r ıı ır. 

lt llıaksadla bu•ıun Maliye Na-

zırı Con Saymun Başvekil namına 
mühim bir bey:ınatta bulunacak
tır. Bu beyanat ayni zamanda İn-

gilterenh:ı. orta Avrupa meselelerL 
ne karşı kat'i hattı hareketini de 

(Devamı 6 ıncı sahifcrniıde) 

Niğdeyi 
Yine su 
Bastı 
Niğde 26 (A.A.) - Dün geceki -

?;u baskınında Ovacık, Uluağaç, 

Kıçağaç, Aktaş, Güllüce, Sazlıca 
köyleri ~ hasara uğradı . 

Bilhassa Ova.:ığ ,r. zararı çok 

~aşvekilimiz şark· 
{ dan dönüyor 
Manevra büyük bir 
rnuvaffakiyetle sona 

• mühimdir. Evle ; ı. mahsulleri, 
hayvanları ve yiy~cek maddeleri 
rnahvoldn köylüler, acil ~· ardıma 

muhtaç bir vaz iy,•tc düşmüşler _ 
dir. Bugüne kada.- \esbit edilebi
len zarar miktar! 2n az ik i yüz bin ermek 

- . 

~ 

.. .... . 

.. 
uzere 

· Hradır. Komisyon ilk yardımlara 

haşlamıştır. Bug:ir: Ulukışla kasa 
basını tekrar r,u ba <;nn .~ , ell i ev 
sular altında kalr•ıştır. Su ba<k1_ 
nı Adana dem I!y.!ı: ve şosesinde 
de tahribat yapr.ııştll". Bütün vi_ 
lAyet içinde şi:tcietı : yağmurlar 

dtvam etmekteJ--. 

Fra., sada: 

Da/adiye 
Fikrinde 
Musır 

26 ağustosta şafakla beraber 
başhyan büyük taanuı mu· 
vaffak olmuş, düşman Kocate
pedc hezimete uğratılmıştı. 

Memleketi tamanıilc düşman
dan tahlis etmeğc azmetmiş o· 
lan Ulu Önderimizin yüksek 
idare ve kumandası altındaki 
Koeatepeden sonra düşmanla 
ikinci ve mühim bir muhare
beye tutuşınuşlardı. 

27 ağustos: İşte bu muhare· 
benin de lehimize nPticelene • 
rek bir taraftan düşmanın pe
rişan bir halde kovalannuya 
başlandığı diğer taraftan Af. 
yonkarabisarın istirdat edildi
ği tarihi bir gündür. 

Bugün Afyon ordumuzu bağ
rına basarken Mehnıedcikler 

düşmanın bıraktığı türlü gana
iıni tesbit ve tasnif etmekten 
zafer neşesini tadacak vakit 
bulamıyorlardı. 

27 ağustos, 30 ağustos zaferi
ni hazırlıyan ikinci ve mühim 
bir amil olmuştur. 

ingiliz 
Müstemle
kat nazırı 

Ey:01ün beşinde 
şehrimize geliyor 
İngiltcrenin Müstemlekat Na

zırı eylfılün birinde hava yolile 
şehrimize gelecektir. İngiliz na
zırı ; burada bir müddtt kaldıktan 
sonra tayyaresile ve Adana tari
kile Hindistana gidecektir. 

Tıranı tl~'lY 
Şirketi de 
Alınıyor 

Tramvay şirketinin satın alın

ması müzakerelerine eylfıl ayı L 

çinde başlanacaktır. Bu müzake
relerin kısa bir zamanda müsbet 
netice vereceği muhakkak görül-

··~tltı. .. . 
llıuhim ve muvaffakiyetli bir manevra yapan Mehmcd(ıkler 

'!' 
! 

mektedir. 
Paris 27 (A.A.) Daladiye ıle sol- - ---------""'""',......1 !ar temsil heye\i delegeleri ara-

l~ ~~CeJi d 
~ ~llıak .. n eki ınanevralarda bu- j 
ta<.ve1tn11Zere Eliizık'a gitmiş olan 
~at ıı ~tnız Cel.U Bayar bugün 
~l\ıs; e kalkan trene b"ğlanan / 
1 ıııit' "agonla Elazık'tan hareket 
~~ <leltİı ~ili müdafaa Vekili · 

t. il§11ekiJe refakat etmd(te_ 
ıı.. . 

~ :-tV~!\i! :ıf. tıgincıen Ankan yolile harew1 
Yarın Ankar::ıya vara-..: 

cak ve orada Vekiller, meb'uslar 
ve hükfunet erkanile d iğer zevat 
tarafından karşılanacaktır. 

Celal Bayarın Ankarada kısa bir 
müddet kaldıktan sonra yarın ak= 
şamki eksprese bağhnacak husu
si vagonla Ankaradan hareket et. 
mesi ve pazartesi sabahı şehri _ 
mize gelmesi çok muhtemeldir. ı 

(Devamı ti nrı ı.ıy faıı:uzda) 

~ında dün akşam yapılan görüş
mede, BaşvekJ b0yanatta bulun. 
ınn~ ve parlamentor.un toı;lantıya 

Bir e roinci 
Yakalandı 

ça ğırılması bahsind~ vaziyete gö.. e e 
re hareket edeceğir,ı ve bu husus- "k 
ıa herbangi b ir kara<ın nazırlar Dedı odu 
meclisi , tarafından al·nacağın~ bil- 1 y •• _ J 
d.rmışt:r. • uzunuen 

Daladiye ile sollar temsil heye. 
ti delegeleri arasında mutabık !Bir kadın diğ er b !r kad~ · 

(l.lc \auıı li uıc ı ıaıuıcdoı nı ta9la yaraladı Yazısı 6c:a 

iş Bankası tamamen muvaffak 
olmuş bir eserdir, çünkü ... 

•• • 

ve 
bu 

Bu eser Türkiyeyi yeniden yara
tan!i bütün Türklere yaşamak hak
kı veren Ulu Önderimizin eseridir 
Ve... Atatürk'ün emirlerini büyÜk bir- dirayet 
kudretle başaran Celal Bayar, uzun müddet 

muesseseyı 

İş Bankasının 14 üncü yıl dönü
mü dün İş Bankası ailesi arasında 
Trabyada Sümer Palasta tesid 
edilmiş ve bu münasebetle bir de 
mükellef ziyafet verilmiştir. 

Banka erkan ve mensuplarile 
matbuat erkfuunın hazır bulun -
dukları bu ziyafette Bankanın U
mum Müdürü Muammer Eriş gü. 
zel bir nutuk söylemiştir. 

Muammer Eriş bu nutkunda bil
hassa demiştir ki: 

Bundan on dört sene evvel o 
zamanın İmar ve İskan Vekili Ce
lal Bayar Büyük Atatürkten Tür
kiye İş Bankasının kurulması em

rini almıştı. O zaman Türkiyenin 
umumi vaziyetini gözönüne ala
cak olursak şöyle ifade edebiliriz 
ki memleket Umumi Harbin ağır 

Maliye Varidat Umum müdürü 
İsmail Hakkı 

Muamele 
Vergisi 

Toptan yllhk vergi
ye tabi tutulacak 

müesseseler 
tesbit edildi 

Muamele vergisi işinde Maliye 

Vekaleti mühim kararlar vermiş

tir. '1'cvıur.ıa 6 mcı sahifemizde) 

yürütmüş ve büyütmüştür 

İş Bankası Umum Müdürü Mu
ammer Eriş ziyafette nutuk söy. 

lerken. 

§BJ"tlarından kurtulmuş. l\tilLi Sa
vaşı muvaffakiyctlc başararak 

düşmanı Anadolunun göbeğin
den koparıp atmış bulunuyordu. 
Memleket iktisadiyatı ise hemen 
hemen durmuş gibiydi. Ticari hiç 

bir hareket göze çarpnuyordu. İş
te bu esnada büyük zaferi temin 
eden ilk hareket tarihinde, Anka
ranın mütevazi bir evinde sizce 
malfun olan dört beş arkadaşla 
birlikte Celal Bayar Türkiye İş 

Bankasının kuruluş merasimini 
icra etmişti. O zaman bu eserin 
muvaflakiyetinden şüphe eden· 
ler elemansızlıktan , .c bankacılı· 
ğı bilmediğimizden bahsederek 
Türkiye İş Bankasının bugünkü 

yüksek mevkiini asla tasavvur e-
(Devamı 6 ın<ı .. ı.ifede ) 

Festival eğ lenceleri: 

Bu sabah yüzmebirin
cilikleri yapıldı 

Yarışlar heyecanlı oldu 
mük ôf at 

ve de .. 
ver.~ldi rece alanlara 

İstanbul festivail artık son haL 
tasını idrak adiyor. Bu seneki eğ
lenceler 30 ağustos akşamı Tarab. 
yada Sümerpalasta verilecek bir 1--=--=------- ---
balo He sona erecektir. Bu baloya Husus[ 
Tanasa revüsünün kadın ve erkek 

edilen karşıdan karşıya yüzme 
müsabakasıdız:. Bu müsabaka saaı 

(Devamı 6 mcı sahüemııdtı ı 

yıldızları da iştirak edecek ve bazı Mu a 11 im l İ k 
numaralar yapacaklardır. 

Bugün saat 16,30 da Taksim 
stadıyomunda Güneş • Galatasaray 
muhtefüile Mısırın meşhur Elnadi 
Ehli takımı arasında heyecanlı bir 
futbol maçı yapılacaktır. 

Maçlara yarın da yine Taksim 
stadyomunda devam olunacak ve 
Mısır takımı Fener _ Beiiktaş 
muhtelitile karşılaşacaktır. 

Meşhur Tanasa revüsü bugün 
ve yarın akşam temsillerine de -
vam edecektir. 

Bugünün spor bakımından en 
enteresan h9.disesi Boğazda terüb · 

-···--
Bazı tııırtl a r la 
y apıla bll ec !'l< 

Ankara 27 Hususi muh~bir i miz. 
den) - Gazetelere ilan vermek 
suretile veya hususi şekild\, talebe 

bularak hususi ders verenl<:r KüL • 
tür Bakanlığı tarafından takib o_ 
lunacak ve haklarında ka:ııınl mu
ameleye girişi~cektir. 

Bundan sonra ruh •tname al • 

madan ve usulü dairesinde vergi 
vermeden hususi ders vermek y .. 
sak edilmiştir -
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Mekteb kitabları İlk demir 
Cevheri 

Adli tebligat posta ile 
nasıl yapılacak?. Dersler başladığı zaman ta/ehe 

kitabları hazır bulacak Samsunda merasimle 
vapura yüklendi 

Vagon·li 
, NAHİD smru - Kanun önümüzdeki devrede 

çıkarılacak .. 

Pte 
PAüstakbel har 

Amerika .,Jt' 
Okulların açılma zan·.am yak.. 

faşmakta olduğundan ders kitap
ları hazırlık işl2rinin son durumu 
nu öğrenmek üzere bir muhaıri
rimiz Kültür Bakanlığ•nın alaka.. 
dar şefile görüşmüş v~ ııu malu
matı almıştır: 

Bu yıl için hazırlan"<lakta olan 
okul kitapları kcınmiyet itibarile 
feçen yıllardan çok faı:a c!ması
na rağmen hazırlık işleri çizilen 
program dahilinde ve nc;rmal bir 
şekilde devam etmekt2d.r. 

İlkokullara aid l>ütür. kitapları 
Ağustos sonunch ve Ortaokul ve 
Lise kitaplarını F.vt:.ıl sonunda çı_ 
karmak kararı il, faaliyete geç-

miş bulunan D~vlet Basımevi da
ha şimdiden bu amaca varmış bu. 
lunmaktadr. 

.1ı1trnleketin he. tarafında okul
ların derse b~71 ad:.k:arı gün ta.. 
lebe elinde kitap bulunduracak 
şekilde okul ıdıceler ve kitapçı. 
lar için kolaylıkları gösteren yeni 
bir talimat al8.kı,ıcL.~lara g5nderil
m 'ş vP İstanbulı uıı< vilaye!lr·rm 
ihtiya~larını kolay ve çabuk te_ 
rnin edebilmele~l için de Diyar. 
bakır ve Er:z-.ır•.ur.dr. b\rer satış 

deposu tesis edi!Jıgı g'b kitapçı 

bulunmıyan 10 vil:tyctin ders ki
taplarının yerl~=;nc sevkine de 
şimdiden başlanTıştır. 

Samsun, 26 (a.a.)- Divriğiden 

gelen nümunelik demir cevheri, 
buradan vapura yükletilerek ih
raç edilmi§tir. Limanımızın ikti
sadi hareketini arttıracak olan bu 
hadise sevinçle karşılanmıştır. 

Samsun'un 
Süpürgeli 
Meczubu!. 
Herkesin tanıdığı 
deli lsmail öldü 

Baba fırını has çıkarmaz olalı, 
yani uzun yıllardanberi, sefasını 
sürmemiş olduğum bu nesne bazı 
uzak ve :yakın a~'nalar için bile 
idark edilen bir büyıiiı: saadedtir. Adliye evrakının posta vasıta
Refik Halidin (Senede bir ... ) adlı sile tebliğ olunması hakkındaki 
hikayesinde vuslat sefasını ancak kanunun, Büyük Millet Meclisi
her yıl bir defa tadabilen değir- nin önümüzdeki içtima devresin
menci Yani ikincı yıldaki yevmi de müzakere olunarak çıkması ih-
mahsusu nasıl iştiyak ile teklerse, timali çok kuvvetlenmiştir. 
bunlar da yıllık me;;uniyetin baş. Bu münasebetle alakadar ma -
h_yacağı güne kavuşup Vagon..li'ye kam şimdiden hazırlığa başlamış-
binecekleri ve başları vagon pen.. tır. 

ceresinden sarkmış tcşyicilerin Tebligat işinin postaya devrin-
ellerini sıktıktan sonra hareketi- den sonra da tam bir mükemme-

Bu heyet, Posta, Telgraf ve Te
lefon Umum müdürünün reisliği 

altında Adliye ve Nafıa Vekalet
lerile Posta, Telgraf ve Telefon 

idaresinin mümessillerinden mü
rekkep olacaktır. Bu heyetin ala

cağı kararlar doğrudan doğruya 
tatbik ve icra olunacaktır. 

Adliye tebligatının Posta ile i
fası 1 eylt11 939 tarihinden itiba-

ni yavaş yavaş sür'atlendiren tren liyet ve intizam içinde cereyanı- ren sureti kat'iyede mevkii tatbi-
gözden kayboluncaya kadar elle- nı temin ve bu hususa dair tali- ka konulacaktır. 
rile küçük selfunlar ~ere ere, yo- matnamc ve sirkillerleri tanzim Ayrıca, •telgrafla tebligat• ya-

Şjjkriİ f>· . 
yazan: Ahmed .. d••l•'~ 

d .. t büyuk ·ıer 
Avrupanın ur . 01011 

ikisi demokrat, ikis• de ye ,yııl· 
iki züıııt0 •· olmak üzere, . rrıııı>' 

mışlardır. İngiltere il• iiD bir'
1 

rasındaki tesanüt her ~·ı:er t• · 
daha takviye ediliyor. .'h,eıi ıl' 

J]ll ·~ 
raftan Roma • Bertin tsd•f· l 
ikide bir yağt:ıııınal< ır•o # 
zümreyi birbirinden •.Y ,e il' 

·şııyor 
rum da boyuna genı 

rinleşiyor. JJirl•~ .1 
Bu muvazene içind•_,. • jl~ll' . .,..ır. _,.. 

merikanın vaziyetı 0 ıi"',,.. 
· · Ik oın ~• .,ıll şilt Amerika ha ı . 'iP~ 

fi rı şı . ..t· 
darlarının sempa 1 e 'r p,;ıı<" .• 

75 yaşını geçmiş\ 6 saat süren 
Kaç vatandaş var Orman yangını 

Samsunun tanınmış ~czupla
rından İsmail memleket hastaha
nesJıde bir aJru!liyatı mütakip 
vefat etmiştir. 

Kisvesindeki acaipliğe omuzun.. 
da taşıdığı süpürgesini de uydu
ran İsmail tek metelikden tek çe
reğe kadar her sabah dükkanlar
dan dünyalık almağı bizim pazar 
ola Hasan .bey gibi itiya haline 
girmiş kendi halinde saf bır a
dammış! ..• 

la düzülccekleri zamr-nı öyle müŞ- edilerek ve diğer bütün tedbirlen pılmasma başlanması zamanı da; 
tekane beklerler. Hayatlarının almak vazifesile mükellef olarak Adliye ve Nafıa Vekillerinin müş
hiç bir şeyi buna uygun bir şe- heyet kurulması kararlaştırılmış- terek teklifi üzerine Heyeti Veki-
kilde tanzim edilmemiş olduğu, 

1 
tır. lece tayin olunacaktır. 

yani güneş ve yağmur altında oto. =========;c================== • 
büs bekledikleri, ayakkabıLırının lzmı·r 
altına pençe vurdurdukları, me- !Hovarda 

Sarhoş 

demokrat devletlert.edı . ve~ 
kalılar da demokrattırlar~ .-e 'I' 
rasının düşmanı otan '~1,ri j(İ' 
ideolojilerinin m~_'.'.'Iek~eold~ııl· 
tehlike teşkil ettıgıne idtol' 
Binaenaleyh Ameriknlılııl'• ~ 

. ·ıt re ve ji cephesinde Ingı e 

Bunlardan 65 bin 
kişi muhtelif işler
-de çalışarak ha

yatlarını 
kazanıvorlar 

MernJ.eketlmizde c75• yaşını 

1Yaşını geçmiş olanların sayısının 

c87• bin 932 kişiye baliğ olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bunlardan •60• bin c332• kişisi 

çiftçilik, bağcılık, ormancılık, bah

çvancılık ve sebzecilik gibi toprak 

mahsülleri işlerile uğraşmakta. 

dırlar. 

•4• bin 18 kişisi ise sanayi ve 
küçük sanatlar ile iştig3l etmek
tedirler. 

Geriye kalanlardan 2072 ki§i 

ticaret, 705 .kişi nakliye ve muva.. 
sala cl045• kişiumumi idare ve 

hizmetler serbest meslekler; .ıss. 

kişi ev iktisadiyatı, şahsi hizmet
ler ile uğraşmaktadırlar. 

75 yaşını geçtiği halde hiç bir 

iş yapmıyarak yaşıyan vatandaş
larımızın sayısı da «19• bin «569» 
kişidir, _ ..... _ 
Yeni qı/ın 

"" 
Kavrulmuş 
fındık mahsulü 
85 kuruştan sa
tılmak istendi fa

kat alıcı bulu
namadı 

A ın 17 inci çarşamb• günü ye

ni yılın tik kavrulmll§ fınc!Jk mah
sulümüz Giresun borsasına gel
miştir. 

Bu münasebetle merisiın ya

pılmış ve merasimde belediye 

başkan vekili, banka müdüriıleri 

satış kooperat:fleri, birlik ve ida

re heyetleri ihracat kontrolö!eri 

tüccarlarımız ve müessesat direk

törleri hazır bulunmuşlardır. 

Yeni mahsul iç fınc!Jk 85 kuruş

tan satış arzedilrnişse de alıcı bu.. 

lunmadığından satış y•pılamamış

tır. 

2000 zeytin ağa
cı ile mühim mik

darda mahsul 
yandı 

ile beraberdirler. 1 ııd• ~ 
"k' .. re ar•' f 

murin tasarruf sandıklarından 

borç ettikleri ve odacı gelip J;9. d 
• - müsteşar bey sizi, istoyor!• di- r uarın a 
ye haber verince bir tehalük ko. 

- ·--Eğede Bayındır kazası dahilin. 
de Dereköy ile ılıca arasında Zey
tindere mevkiinde yangın çıkmış 
Bayındıra doğru genişleyerek mü
him zararlar yapmıştır. Yangın, 
altı saat sürmüş, jandarma ve hal
kın gayretile söndürülmüştür. 

Altı saat devam ed2n müthiş 
yangın 2000 zeytin ağacı ile mü
hinı m:ktarda mahsulü yakmıştır. 
Yangının dikkatsizlikle atılan bir 
cigaradan çıktığı tahmin ediliyor. 

Kaymakam 
Vemeklupçular 
Arasında değişik· 

lik yapılacak 

şup el pençe divan durdukları 
halde, yılda bir bütün mahrumL 
yetlerin acısını vagon-li'ye binip 
Ankaradan İstanbula hareket et. 
mekle çıkarır, bu debdebe ve ôhtL 
şamın manzarasına azami seyirci 
tedarik edebilmek üzere de, git
meden iki üç gün evvel kapı ka
pı dolaşıp az çok tanıc!Jkları kim
slere azimet gününü hassaten lıa
ber vermek üzere veda eder, İs.. 
tasyona kabil olduğu kadar fazla 
teşyici celbetmeğe gayret eylerler. 

Barbaros' un 
Türbesinin etrafında 
T emizlemp,Jer 
Devam ediyor 

Beşiktaşta tramvay caddesinde, 
vapur iskelesi civarınd.ıki şanlı 

denizcimiz •Barbaros Hnyrcddin, 
in türbesinin etrafının tem:Zlen
mcsi ameliyesi; 3 gündenberi de
vam etmektedir. 

Evvela meşhur Beşikt'lŞ mu
hafızı 7-8 Hasan paşanın küçük 
türbesi kaldırılmaktadır. 

Hasan paşanın mezarı ilk gün 
açılmış ve kemikleri başka bir 
yere naklolunmuştvr. 
Diğer taraftan Barbaros ihtifa

linin 7 eylülde muhteşem bir su
rette kutlulanmasına faaliyetle 1 

çalışılmaktadır. 

Çamlı canın 
Ağaçlandırılması 

Buraya 1 ~ooo çam 
fidanı dikilecek 
Çıplak bir halde olan çamlıca 

sırtlarına bu sene 10,000 adet çam 
fidanı dikilecektir. 

Ağaçlandırma bayromında ilk 
önce ağaçlandırma işl Çi>mlıca.. 

dan başlıyacaktır. 

Mezkur bayram1 kadar da 10,00 

adet çam fidanı ,·ilayet fidanlığı... 
na nakledilmiş bulunacaktır 

Ankara, 26 (Telefonla) - Dahi. 
liye Vekaleti kaymakam ve mek
tupçular arasında yeniden bazı 

değişiklikler yapacaktır. Bu hu
sustaki kararn3me projesi Vekii. 
let mernll!"lar ıntihap komisyo
nuc~ hazırlanrnağa başlanmıştır. -
Haliçdeki 
Mavnalar 
Başka yere mi 
gönderilec.,k 

Ah şehirde hiç gidilecek yer 
yokken bu zatların saadetleri da.. 
ha büyük ve daha em.indi. Zira 
teşyi etmeleri icap eden h:ç kim
se bulunmadığı halde sırf vakit 

geçirmek üzere ak~arnları tren 
vaktinde istasyona devam eden 
bir sürü insan varc!J ki, bu vagon-1i 
bay ve bayanları ıçin uğurlarında 
edna zahmet ihtiyar etmedikleri 
halde gelecekle":, görecekleri ve 
bildiklerine anlatacakları yüzde 
yüz kat'i ve muhakkak bir seyirci 
kütlesini teşkil ederdi. 

Galıta köprüsünün sağ tarafın
daki liman vesait şefliği önünde 
adacıklar meydana getiren mav
na yığıııları pek biçimsiz bir va.. 
ziyette şehrin en işlek yerlerin.. 
den hiri olan bu mevkiin m~nza
sını bozmakta olduğundan liman 
işletmesi bu mavnaların bu"adan 
naklini düşünmekted;r. Bu dü~ün
ce proje halıne geç1iktcn sonra 
derhal kuvvedPn fiile çıkarıla

ca'· Bunun iç'ı. de ;çinde mal· 
bulunan mavnaların c~yaların: an
·crcpouıra taşımıy ı ba 1 idtacaktır. 

Kauıkta döğüstüler 

Çnk yakın bir zanıanda Haliç 
l: l! mavnalarda~ kurtulacaktır. 

-0---

Vtliyet!erde posta 
kutu'arı ou'" ~c<'.c: 

Anadolunun birçok yerlerinde 
posta merkezlerinde l»zı saatler
de açık bulundurulmak üzere pos.. 

1 
ta kutuları konulması kırarlaştı- ı 

rılmış ve bu kutular Salkımsöğüt 
teki fabrikaya ısmarlanmıştı 

Bundan bir müddet evvel ıs

marlanan kutulardan bir kısmı 
geçenlerde Mardine sevkedilmiŞ
tir. İkinci parti de bugün gönc!e_ ·j 
rilecektir. Bu parti 240 kutudan 
ibarettir. 

Yalovalı Mehmcd ism'nde bir 

kayıkçı Çekmeceden kum yükü 

ile gelirken kayıkta bulunan Kü

çükçekmcccli 66 yaşlarında Meh_ 
med isminde biri ile kavga' a tu

tuşmuştur. Kavga büvümıi• ve 

Mehmcd eline geçird ği kürekle 

Hüseyni kolundan ağır surette 

yaralamıştır. Hüseyin hastaneye 

kaldırılmış, Mehmed yakalana _ 
rak adliye;;e verilrni~tir. 

·-----

KALBE 
G 1 REN 

HIRSIZ 
Se ıenin en or jınal :oma ı-.ı · 

So' Telgraf'd1 okuı·ıcaks,,ll \ 

Bir hırsızlık 
Vak' ası 

8 inci enternJsyonal İzmir fu.. 
arı, bilhassa geceleri müthiş ka
labalık olmaktadır. Evvelki gece 
bu kalabalık arasında fuarda bir 
de hırsızlık vakası olmuştur: 

Fuar sahasında bir kuyumcu 
pavyonundan altın bilezik satın 
almak istiyen çok şık ve genç bir 
kac!Jnla bir erkek, pavyon sahi
bini söze tutarak küpeleri görmek 
istediklerini söylemişler ve genç 
kac!Jtı, o sırada çok kıymetli altın 

bileziklerden birisiniaşırmıştır. 

Kuyumcu, bunun !arkına varmış 
ve zabıtayı haberdar ederek hır
sızlık yapan kadını yakalattırmış_ 
tır. 

Bardakla arkadaşı
nın ba~ını yardı 
Cağaloğlunda oturan fıstıkçı 

Şükrü isminde bİri evvelki gece 
Şinasi isminde bir arkadaşım e. 
vine davet ederek içmiye baş -
lamıştır. Kafalar tütsülend 'kten 

sonra iki arkadaş arasında kavga 
çıkmış, .kendini bilmyecek de -
recede sarhoş olan Şinasi eline 
geçirdiği bardakla Şükrüyü ba
şından ağır surette ıyaralarnıştır. 
Şükrü tedavi altına alınmış, Şi -
nasi yakalanarak tahkikat baş
lanmıştır. 

Kadın, bu bileziğin, yanında 

bulunan küçük çocuk tarafından 

yanlışlıkla alınmış o!1uğunu, br
sıv.Jık yapmadığını söylemiştir. 1 

lstanbullular için yeni bir 
pazar eğlenceleri 

Pazarları BıJrsaya 
gidenler çoğaldı 1 

rstanbuldan giden yorcuları taşımak 
için mevcud otob:.isler kifayet etmiyor 

İstanbul _ Mudanya vapur yol
culuğu 2,5 saat<> indikten sonra 
şehrimizden Bursaya •giınü bir -
!iği> ne g:dip gelme, herkesin ter
cih ettiği zevkli ve '1CUZ bir pazar 
gezmesi haini almıştır. 

Ezcümle pazar günü şehrimiz -
den Bursaya gidenler dğer hafta
lara nazaran pek çok olmııştur. 
Günübirlik Bursa seyahati İstan
bullular için yeni ve zevkli bir 
eğlence teşkil ettği gibi, Bursa ve 1 

Mudanyada da bu yolcuları kar -
şılamak Bursa ve Mudanya halkı 
için yeni bir eğlence ve vakit ge
çirme vasıtası olmuş, şoförlere de 
i.yi iş çıkmıştır. Nitekim eskiden 

pazarları, birkaç kaptıkaçtı işler -
ken şimdi Mudanya iskelesinde 

pazarları boş otobüs zor bulun • 
maktadır. 

Bu çok otobüs Mudanyadan Bur
saya gelen İstanbullularm taşı -
mışlardır. 

Bunların çoğu; Bursada 5 - 6 
saat istirahat edip kaplıcalara gir
dikten sonra ayni günün akşamı 

Mudanyadan kalkan vopudar yL 
ne şehrimize dönmüşlerdir. 

Pazar günleri Akay vapurla -
rile ve Yalova yolile Bursaya gi-

denlerin sayısı da sair günlere 
nazaran pek çok olmaktac!Jr. 

Fakat bu ı ı zum ~ 

Larp çıkacak otursa, ı\'."" gibi.~ 
çen büyük harpte oldu~ io ".''.; 
mokrasinin müdafaası ~ç ;11il"', 

.. resırıc _.lrr 
tere ve Fransa zwn dtD"", . 
edecek midir? YokSB .. ti>" 

k. seııır 0ı devletler hakkında ı dUdO 
platonik bir dostluğun h~ jl1l ~ 
tecavüz etmiyccek ırıidir' bİI I"; 
ale cevap vermiye çatışııJI jl~l 
yazıcılar, Ameriknn•~ 1 ııı~ 
harbe demokrasiyi deg• '.,,. f 

" 1,"' ,, 
atlerini müdafaa etıııc bıt ~4 . 
diğini yazmışlardır. Ve d<l;ıo:. 
doğru olan taralı yoh uııd• ' . 
Fakat devletlerin haya 1 b;ıl' 
seriya ideoloji ile ırıenf•3bil~. 

• k Ve b••• "il". rıne arışıyor. 11,rı 1 
A.ııglo - Sakson meırılck• ;d~·ı 
kında doğrudur. Esascıı rııl 1', 

··cc 'p 
menfaatten ayrı ve nı~ , 0a11 , 

mefhum da değildir. B•0"ud~;I. 
1 

. . Jll 
Ameriltanın ideo oıı. . ]<of ; 
için değil de mcnfaatıııı 1 el 
için harbe girdiğini i.Sb

9 
..._ rfll<r,. 

yukarıki suale cevap ve '(İD 
İdeolojinin ınüdafaas~ ;t 1 

sun, menfaat düşüncesı.be ;~tı İ 
Amerika müstakbel bu! ,,.J 
edecek mi? Amerika0 •

0

1 1 ~ de• c ~ deratını idare eden l< ol' 
tarının sözlerine bakılnC~if ~1 
Amerikanın müstakb•.' 11~0 ı 
te bitaraf kalmasına 1111

11, ~ 
tur. Cumhurreisi Ruzv•. bit 
sene Şikago'da söyledi~' ~~ 
tuJda Amerikanın I".1'8.Y

1 jlııP"'ıl 
yacağmı izah etını~h· 1 it . 

kir il•' f sonra Hariciye Ve 1 "ıleı' ,,r. 

ONUJ3EHv - Eh. Ne kadar olsa yenilmek, 
birŞEı)" kaybetmek dernekti". 

"id bir kazançtır. Sade benim de
ğıl. 

kamaradan içeri girdi... Zarfı &çtı. 

Küçük bir pusula ... 

•bir erkekti. Fakat ne olursa olsun, 
Ayten bir kere Gültekine gönlü
nü vermişti. Sonra biri Arab ... Hiç 
olmazsa kendi dininden, diğeri ise 
İtalyan ... 

kaç defa aynı mealde 50 ııııl'·~ 
leıniştir. Geçen hafla ,;ııı6',; 
Kanada ile A.ıııerika ar.s· aı"',i 
şa edilen bir köprünıtD da~' /. 
merasiminde AmerikaY' ~ 'ıl 
'i taahhüde bağlamışlı~~Jel'' ,J 

kaidesinin sahasını geıı•, ~~ 
taahhüt ile Amerika ~ıı 1,l'j 
memleketi herhangi b~ ,1'~ı 
karşı müdafaa edecekt•t·il1ti il' 
ka devlet adamlarmııı 0

' P"li~,wı 
harbe karşı Amerika ~ış ti ıl"f 
sını izah yollu söy!edikl;,.1ııt'/ 
sarih olmakla berab~r'. !>~/ 
!erine karışmamak ıç•~ bil j 
halla arasında ku~etlı Jil"' ~ 
yan olduğu da ink~. ..,,., 
Bu, Amerikanın Büyu1' ~ 
tirakinden doğan JıaY8~ ~ 'i 
nun bir neticesidir .. Bil Jı" ~ 
çıktığı zaman AınerU.- ,)'I 1 
karşı bitaraf kalmıştı. ~ ı 
uzadıkça İngiliz proP8 ~ ı/ 
kilatının tesiri altında 1; . ./ 
muıniye tedricen itilafç~~ Y; 
ru temayül etrniye b8 V 11 )l'j 
rika sermayesi de zaJl18~..ı')' 
neticesiyle alakadar 0 ;_ıf 
Amerika nihayet 1911 etl'l"ıı 
harbe iştirak etti. ~ııd~.,# 
harbin itil&fçılar tar• ~ r_ş 

T frlka 
N. 87 

Gültekin: 
- Teşekkür edemn ... 
Ded .... Bir müddet sustu. 
İS'kambilleri karıştırdı. 
Dudağının arasına bir sigara 

sıkıştırc!J. 

~ Alımı~ altı oynuyoruz, değil 
m? 

-Evet ... 
Güitekin kağıdları uzattı: 
- Kcs:niz bakalım ... 

Böylece garib bır hav:ı içinde 
baş'ıy•an altmış altı oyunile GüL 
tek n A. teni Altmış altıya bağ -
lamışrL 

vozon lekender F. 
SERTELLi 

Bir parti oynadılar. 
Gültekin dudaklarını büzerek 

gülümsedi: 
- On birde bitiyordu, değil 
'? mı. 

- Evet... 
- Kaç sayınız var? 
- Yedi... 
- Benimkini sayınız: 
- Saymağa lüzum yok. On biri 

geçti. Yenildim ... 
- Kızdın mı? 

- Hayır. Oyunda kızılır mı? 
- Bilmem ... Biraz canın sıkıl-

mış gibi görünüyorsun da! 

- Siz de kazansaydınız, yolu _ 
muz yine birleşecekti. Maamafih 
ben ıstediği~zi yine alacağım si
ze. Bütün meşhur musikişinasla
rın heykellerini ... 

- Vallahi ne talili erkeksiniz 
siz! Oyunda da beni yendin!z. 

- Zannederim ki bu, sizi ilk 
tyenişimdir. Bundan başka bir ga_ 
libiyetim var mı? 

- Şüpheı;iz. Bana her zaman 
gaLbsiniz siz! Benim zayıf tarafı
mı buldunuz! 

- Ah şu zayıf tarafınızı bir öğ
rensem. Vlallahi ben sizi bir erkek 
kadar kuvvetli görüyorum. 

Ayten bir sigara tellendirdi: 
- Yok ... Yok ... Siz beni zavıf 

tarafımdan vurdunuz Gültekin 
Bey! Fakat, şu zayıf tarafımı ben 
de bilsem ... 

-- Bu neticede" memnun olma
c•ır.ız mı yoksa?. Heie bana olan 
vacinizi bir hatırbyır., Bu, ikimize\ 

- Evet amma.. Ne de olsa, ben 
t•yunda kaybetmiş sa~ılırım. 

- Fena mı Aşkta kazanacağı... 

nıza işarettir bu. 
Gülaştüler. 

Kamaralarına indiler 

* 
\atacaklardı. 

Gültekin tuvalete gitmişti. 
Ayten kamarlsının önünde du-

ruyordu. 

Bu sırada bir garson göründü .. 
Ve yavaşça Aytenın yanır>a so

kuldu: 
- Size bir küçük mektu!ı var, 

madam! 
G.arson mini min; bir zarf uza. 

tarak geri çekildi. 
Ayten: 

- Kim verdi? 

Diye sorduysa da, garson güle -

rek uzaklaştı ve birşey söylemedi. 

Ayten bird.:?nbire şaşalıyarak \ 

Ve pusulada ~·ı kelimeler ya
zıhydı: 

«Sizin için çıldıraıı komşunuz!.• 
K. P .. 

Ayten bu kağıdı göndereni ta
nımakta şüphesiz gecikmemişti. 

Derhal zarfı yarnğm altına soka
rak sakladı. 

Aytenin kalbı birdeni>ire çarp-
mağa başlamıştı 

Kendi kendine: 
- Mühendis Kapola ... 

Diye mırıldandı. Fakat, ne cür
etti bu?! Ya Gü !tekin görseydi. 

İşte o zaman kızılc:ı kıyamet 
kopacaktı. 

Bereket versin ki, Gültekin tu
valette gecikmişti. 

Ayten soyunmadan kıryolası -
nm kenarına uz3ndı 

Kapola, şüphe yol< ki, hem Gül- · 

tekinden genç, hem de ondan 

çok .yakışıklı ve daha kibar tavırlı 

- Adam s2n de, milyoner olsa, 
kral olsa gözüm yok. diye söyle -
nerek bir sigara yaktı. 

Ve Gültekin sendeleyerek ka
maradan içeri girdi. 

- Aman Ayten, 5yle şiddetli bir 
lodos var ki... Dalgalar göklere 
çıkıyor. Aıyakt.ı durmak kabil de
ğil. 

Dedi. O da karyolasının kena
rına ilişti. 

'(10 ,J 
zanılmasını temin 1 bol / 
maddi fcdakiırlıklardn14 ,~ıı' ı! 
lar. Fakat harp kazaıı•.J<al•ı-' '( 
ra yapılan sulh j\Jncrı d~· fi ı· 
büyük hayal sukutu 01 ~ d~ 
yal sukutunun reaks'.)~0~;bİ / 
merikanın kap!wnba«. şeV 
buğu içine çekilnt051 

/ 

Ayten, Gül tekine yenilmek is- tecelli etmiştir. ;çiıı' ıl 
temediği içn, bu mağlıibyettcn çok Fakat son bir kaç seııedııP 11 ıl 
müteessir olmuştu. Maamafıh GüL toriter devletler tarafın 11 I~ J' 

·ıı.aıı• r 
tekinin şartı da hoşuna gitmemiş edilen siyaset Amerı .;ı.I, 

~,,,~ 

değildi. kabuğundan dışarı çı. /> jl 

Tekrar, laf olsun diye sordu: 

- Benim heykellerimi alacak

· ıır· -• bir cereyan belirtını~ pllr ,J 

·ı· d tc•lı. 1 
sınız, değil mi? 

kahları çok yakından ~;;ı~~ 
gı ız propagan a 'l 

(Devamı var} (Devamı 1 ,..ıı 
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Benzin ve Gaz 
lktisad vekaleti geni 

fiatları tesbit etti ! 

Lise ve 
Orta okul 

·~-

CEZA 

SON 

Şehir meseleleri 
. ...-- .. --··----- - ... ____ ·-·· 

Kış yaklaştı .. 

T EL G R A 1'' - 27 Ağustos 19:18 

- ~ 
~Zı-·. 
Erkeğin ö mrü 

Arkadaşım 

uzatarak İıtanb 1 . 
~ll~t u 26 A.A.)- Iktısatl Ve-

ınden t b!'" . . 
ısısı e ıg edilmıştır-

ıııaıı .. 938 la?''hinden muteber oL 

kara 650, İstanbul 570, Samsun 580, 
Mersin 570, İzmir 570 kuruş. 

Ders programları 
yeniden tetkik 

ediliyor 

Geçenlerde kend ısinden para 
cezası alındığı lçin yana yakıla 
derdini anlatan bir satıcıya çok 
acımıştım. Kömür neden hala pahalı - Bak! dedı. rne11.!Pk<' r ıde 

(100) yaşını airr.ış 62.JI k >ı , ar
mış, bunun yarıdan fazlası kadın. 

mış. Kadınlar erkeklerden fazl a 
yaşıyor. 

~lere "- . k d Petr01 .. ""n2ın pera en e ve 
lıtı ~n toptan azami satış fiat. 
lildigi tehir için aşağıda göste
llıittr. gıbı tenzilen tesbit edil _ 

·c 
~ ~l Çıtı büyük teneke: An. 
12$, l.f o .. İstanbul 500, Samsun 
c • . ttıin 520, İzmir 510 kuruş. 

'• 94 \ 'l'ek küçük teneke Anka
'ı.,aln stanbul 79, Samsun 82, 

" 82. 
l "•z d"'-"--!ıııl? Onum Kg. İstanbul 14,75, 
~ ıs klll'Uş. 

nzın: Çift bü)ük teneke: An 

Yeni 
/(an un 

Q, ·--
tek"ekalete verile-

Benzin: Döküm Kg. Ankara 
17,70, İstanbul 15,20, İzm:r 15,20 
kuruş. 

Diğer yerlerde azami satış fiaL 
!arı İstanbul ve İzmir depo flat -
larına nakliye ve mahalli resim. 
ler ve listesi Vekalete mevdu yer_ 
!erde satıcı komisyonları ilave ı~ 
dılerek tayin ve tes'lit olu:-ıur. 
İstanbul ve İzmir depo fiatları: 
Benzin: Bü)iik teneke çifti 

511,75 kuruş. 
Ufak teneke beheri 74 
Petrol: Büyük teneke çifü 

468,42 dur. 

Istanbuldan 
lzmire giden 
Yabancı tebealı 
Garsonlar 

h'lahrukat ka-
.\ nunu projesi F uar gaz inosun-

ı.q ~:ar.a, 26 (Telo>fonla) -· İki _ 
~tıl ltaleti, Kamutayın son top. da b ir Cürmü meŞ· 
~ arında kabul etmiş olduğu h ud yapılarak iki 
~lli ~kat kanununun tatbik şek- k · · k I d 
~Zrr~Oster!r nizamname projesi11i iŞ i ya a an 1 
llııii ııı~aga başlamıştır. Proje Ötedenberi İstanbulda oturan 
tıı de Uzdeıt:. ayın ortalarına doğ. Yunan tebaasından İstelyo ile 
~lete ~let §Urasınca ~tkik ed;Jmek Yorgi isimlerinde iki garson; bu 

llaş Bakanlığa verilecektir. kerre İznüe giderek fuar gazino. 

il sunda garsonluk ettikleri İzmir 

k rn kt b d kt 1 zabıtasına şikayet olunmuştur. o e e Q or arı Yabancı tebaalı şahısların gar-

rl rta okul ve liselerde ~~:~:u ~:::~;~ce k;:s~ ~~~~~-
~e, rn.eşguf olacak .1 • dan bu föbar üzerine İzmır polisi 
f mevzuubahs iki garsonu cürmü 

rıı kadro Mcarif meşhud halinde yaltaıamıştır. 
l'lliidu··rıu-·ğu··ne İstelyo ve Yorgi işten menolu-t narak mahkemeye verilmişlerdir. 

Şeh~bliğ olundu . - . . . 
ı, ıor ınızde1ı:, me.i<tepıerde vau. Yenıden çıv ıh geçid 
''rıaı-ı~~k.te ola~ •mektep dok. 1 yapllacak 

• ıçın yeni bir kadro ha-

tİiıııı~ Ma;ı.,.,f Müdürlüğüne 
l~ ~ iştir. 

lı>r1al'J. ôdroya g.irc; mektep dok. 
~ • E:ıni - . F tih B .kt 'lo'l .. nonu, a. , eş: aş, 
ıı.,,. 1g u, Usküd.ıc ve Ko<lıkoy ilk 
lı: ıl 'l>lerden ma2da, O'.!'t;ı okuL 
..,, .

11 
Liselerin C.:e sıhhi vazıyet

""- ı, , 1. 

Eminônü, köprü, ve Karaköye 
halkın karşıdan karşıya tehlike _ 
sizce geçmesini kolaylaştırmak 

için belediye tesbit ettiği bir ta. 
kım çivit geçit yerlerinin ihtiyaca 

kafi gelmediğinden yeniden bir 
kaç yere daha çivi vurulmasına 
karar verilmiştir. ~ « akadar cucaklardır. 

~d Vekaleti; çeşmeyi ihya edecek 
~ 8;,. ton 
nllse,.ve 

balığı ve 
fabrikası 

ahtapot 
kurulacak 

h l~lirad 
ır &e Vekili bay Şakir Kese-

d, ~n haftaki son seyahotin. 
il~ meye de gitmı~tir. 

1ild1ı}ıısusta mahallinden bildi. 
~ıııe -

l:ırı gore Vekil, Çeşınedc ılı-
~lılı' ~lajları gezmi~. Vali B. 
~rıı~ıılecin izahatını alaka ile 
tıı~a ~ış, ılıcaların doğrudan doğ. 
~Ilı il~Yetçe !daresi tasavvur. 
~--·it. .... ~ . rıstik bakımından Çeş- t 

bııllıası 'llkişa!ı ~in asfılt ~·ol ya. 
~ 8a.ir noksanların da ta. 
~ası düşünc~le:ini çok 

SON TELGBAF'm 

·isabetli görmüştür. Vekıl, gerek 

plajların ve limanın is."-h.i diğer 

işler için yüz bin lira kodar yar

dımda bulunulması icap eWğini-, 

tu paranın da ilk fırsıtta ayııla. 
cağını söy lemştr. 

B. Şakir Kesebir, Ton balığı ve 
ahtapotçuluk işlerini de gözden 

p,eçirmiş, burada küçü!: bir balık 

konserve fabrikası kurmak üzere 

Jenizbanka teı~;kJ.r yaptırmak 

'aadinde bulunmuştw 
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ltı~~leu aliyye, Rusya ve Fransa ile 
SJlltere menafii arasu'ida oyuncak 

'l' 
~ı.._ı 

haline gelmittl 
~c - 'r, toplar istikraz ıxırası idi. 

lııır~~ bı heyula gibi ortada bö. 
ı. P dur d ''l{.ll\J OY u. 

~~~Ilı. 
0 

Y.etın fenerl~ri, limanları, 
lilt ~ <:.:ı, ~arı, tuza, tütünü is. 

lıJıfuı•d~cn paralara mukabil, 
.\\otıı Çıkarılmıştı. 

~ ~· Pa bo.· • 
· IYey -ırganları, tanzimatı 

:4ırı;, 
1 
e kadar her ne bahasına 

•'11arı0;~n İrnparatorluğun hu -
tınde .~tısadi t·e mali hiç 

bir işe kolay, kolay burunlarını 

sokamadıkları halde, bu devirden 
sonra; aç kurdlar gibi, devleti a. 

liyenin canına kasdedercesine 
bünyei devlete sokuldular ... 

Ali ve Fuad Paşalar, Padişahın 
sahavetinden, bol bol, gelişi güzel 

verdiği iradelerden bikmışlardı. 

Sultan Aziz, horoz, deve, peh -

livan güreşlerinden baş alamıyor

du. Hemen iki günde b'r Ihlamur 

Bir kaç günıfo>ıhcrı havaların 

serin gitmesi k.şı h1~nlatıyor. 
ziyade ucuzlaşt rmak için neler 
yapmalıyız? 

Ankara, 26 (Trlefonlal -- Ma. 
arif VekaleH, Lıse ve Orta mek. 
teplerin ders müfredat program
larım yeniden tetkik etmektedir. 
Bu tetkikler sonunda programlar 
bugünkü ihtiyaca ,.~ mevcut pro. 
gramların tatb'katından alır.<>n 

neticelere göre değiştirilecek tir. 
Yeni müfredat programları 1938. 
1939 ders yılınd m iti haren tat
b:ka başlanacaım:. 

- Zaten kazancımız ne'! 
Devede kulak, onu da clmizden 

aldılar. Biz ne yeyip, ne içeceğiz? 
dij'e dizlerini döğü; ordu. 

Orada benimle lıen'>er dinle. 
yen erden biri: 

- Bunlar ne Y"m ındır b:ls~niz! 
Böyle kendileriııı a~ındırmağa 

çalışırlar bunlar neler yapmazlar. 
Ellerine bir fırsat düştü mü~ Fın
dığın tanesini adama beş kuruşa 
yedirirler. 

Diindcnberi vap.ırların üst ~Ü
vertesinde oturanların m,ktarı 

azalmıştır. 

Artık Ağusto.;uıı son giınkriıı. 
deyiz Eylül geliyor. Bundan son -
ra, havalar rüzgarlı ve ~·ağmurlu 
geçecektir. Düşünülecek mewle. 
ler arasında, daha doğrusu bu 
meselelerin başında, odun \'e kö. 
mür derdi bulunmaktadır. 

Herşeyden evvtl, şunu söyle. 
mek lazımdır ki, havagazı ~ebeke. 
sinin tamamile şehre dağılamadı, 

1 

Davasını bir guıı ~vn·lki oır ga
zete havadısile tetkik ctmtk ıs. 

teyen arkadaşımın yüzüne baka· 
rak ce\1ap verdını 

1 
maden kömün.i S)'lalarınııı ve 
<eaklarının taa1T1n·iim etmed;ğı bir 1 

i
l devirde ağa.; kömürüne el~ ihtiyaç 

t·ardır. Havagazı ve maden kö
mürü kullanan Nlot bile, ağaç 

- Bu yalnı• bu-adl dqül, 'ıer 
yc.-de böyledir dt·d 'm. 

Belediye bütün 
Açık lağımları 
Kapatıyor 

Demişti de bu merhametsizin 
insafsızlığına şaşm~tım. 

Fakat dün gazet•lerde İzmir 
fuarında fırsatı ganimet b'lere:.O 
ihtikar Japmak istiyen esnaftan 
alınan cezaları okuyunca doğru. 
su ben de o insafaız bulduğum 
zata hak Yerdim 

Odun ve kömür derdi her ;e
ne bu mevsimde yoktu. 

Fakat bu sene, bir çeki odunun 
350 kuruş oluşu, böyle bir d<'rd 
mevcud olduğunu isbat etmekte. 
dir. Geçenlerde d~ yazdığımız gi. 
bi , daha şimdıden bır çeki odun 
350 kuruş ederse, kışın ne olur? 

f 
kömürü kullann;aktadır. Bir kı. 

sı.m ı:emekler t'•"dı.- ki, bum.: an. 
cak bu kömür ateş i ııd~ piş:rmek 

1 lazımdır. Mesela· 
1 

Ateşte kızartılan et yemekleri 
gibi, kebablar gibi.. bu itibarla 
ağaç kömürüniin, ev · ktisadiya
lındaki rolü P"k mühimdir. Yu. 
karıda yazdığımll gibi. havagazı 
tesisatı, her "ve gır>e dah:, ağaç 
kômürünü kulla'lmak mecburiye. 
t.ndeyiz. Halbuki bugün içın, a
ğaç kömürü kull•nmak b·r zaru. 
rettir. Fakir hali< küt'ekri, ağaç 
kömürü ı ~ hem ·emek p:şirır, 

hem de ısınır. Büt'in bunları ızah 
ftt ten sonra. ağaç kön!ürüne 
olan lüzum ve ehcmm;yetı bir 
daha idrak etmis oluyoruz. 

Yapılan şikayetler 
ehemmiyetle na
zarıdikkate alandı 
Şehrimizin muhtelif semtlerin. 

de bir çok açk lağımların bilhassa 
bu yaz günlerindE: etrafa neşr~t
?iğl bir takım kerih kokulardan 
dolayı belediyeye şikayetler ço
ğalm~tır. 

Belediye bu şikiısetleri nazarı 

itibara alarak şehrimiz;n mııhte. 
lif semtlerindeki bütün açık ıa_ 

ğımları kapatmağa karar vermiş
tir. Bu kararın tatb!kine derhal 
geçilmiş ve açık lağımlar birer 
birer kapanmıya başlanmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere ı;e. 

çende bir kariimizden aldığımız 
mektupta Beyazıtta Soğanağa ci. 
varında bir !ağamın yazın başın
dan beri açık bulunduğu zikre. 
diliyor ve bütün mahalle halkının 
bu pis kokulardan rahatsız olduğu 
söy leruyordu. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 

göre bu şikayet de; belediyece 
ehemmiyetle nazarı dikkate alın
mış ve mezkur açık lağımların 

kapatılmasına başlanmıştır. 

Bir ahçı 
Çırağının 
Yüksek Jesti 
Bulduğu 1380 li

rayı polise v erdi 
Ahmed isminde namuslu bir ah. 

çı çırağı; İzmirde aşçılar çarşı
sından geçerken yolda şişkin bir 
cüzdan bulmuştur. 

Ahmed; cüzdanı yerden ald!k. 
tan sonra açmış ve içinde 1380 
lira para olduğunu görmüştür. 

Namuslu çırak; bu para}, he
men polis merkezine götürerek 
teslim etmiştir. 

Biraz sonra da parayı düşüren 
tüccar; teUjla karakola koşmuş. 
tur. 

Kendisine; parasının ondan ev
vel karakola geldiği söylenmiş ve 
cüzdanı sahibine teslim olunmuş. 

tur. 

Tüccar keyfiyetten çok mem
nun olmuş ve namuslu çıtağa 100 
lira mükafat vermiştir. 

köşküne giderek pehl;vaıı güreş. j 
tirir ve yahud hususi su"ette kendi 
güreşird i. 

Karadağ belini doğrultaınıya -
cilk bir halde ezilmişti. Sırbistan 
da, Rusyalıların ve Fransızların 

kat'i ve müttefik müdahaleleı·ile, 
Belgrad ve civarı kalelerin tes -
linıi ve umumi af ilanile net;ce -
leıımişti. 

Halbuki ; Fransa ve Rusyalıların 

siyasi müdahalelerine BabıaJice 

red cevabı verilmişti. 
Fakat aradan bir m üddet geç _ 

ttkten sonra her ne sebebe mebni 
ise Sultan Aziz tarafından Bel _ 
grad ve civarı kalelerin Sırbistana J 

teslimi Babıaliye irade edilmişti. 
Sultan Aziz, Babıiilinin malü -

matı olmadan kalenin terkini han. 1 
gi vasıta ve tesir ettiği malüm de. 1 
ğlldir. 

Görülüyor ki; devlet' aliyye, 
Rusya ve Fransa ile İngiltere me. 
nafii arasında oyuncak haline gel- 1 

miştL 

Nerede ki bir top1 ııluk, b:r fev. 
kali'ıdelik bir bayram, bir tören 
vardır. Orada muthka bazı esna. 
fın kı) asıya sat~ yaptıklurını, 
mesela susuzluktan ölseniz bir 
bardak suyu bir Jirnya sürrıwk is. 
ted: klerini görürsünüz. Ceza alın. 
dığı zaman kendilerine acındıran 
bu adamlar fırsa'. ellerine düşün. 
ce hiç de acımaksız>n bire beş is. 
!emekten çekinmezler. 

İşte nümunesi 

BtJRHAN CEVAD 

Pazarlıksız 
.Satış 

Hazırlıklar sono eriwor. 
Kanun 1 Eyıo ; bidayetin· 

mer'l yete t lrecek 
Ankara, l6 (Telefonla) - l ey. 

lülde meriyet nı~\'ldine girecek 
olan pazarlıksız s&tış kanununun 
tatbik şekli lıakkındoki hazırlJk. 
!ar bitmek üzeredir. İstanbul ve 
İzmirden istenilen kanunun tat
bikine mütealli!< izahat tamamen 
gelmiş ve şimdWk Ankara, İstan. 
bul, İzmirde ve bazı maddeler 
üzerinde tatbii< olunacak maktu 
satışa aid kararname projesinin 
hazırlığı bugün bitecek ve proje 
Bakanlar heyetine ver.;lecektir. 
İlk defa kanuni me\'Zultla yapı. 
lacak olan pazarlıksız satış işinin 
pürüssüz olması ve tatbik~ ita bir 
müşkülatla karşılaşmaması için 
hazırlıklar mümkün olduğu kadar 
muhite uyacak şekilde yapılmak
tadır. 

Ley•ei Regaib 
Ağustosun 27 sine müs3dif cu. 

martesi günü Recebin biri oldu. 
ğundan önümüzdeki perşembe gü
nü akşamı (cuma gecesi) Leylei 
Regaip olduğu ilan olunur. 

İstanbul Müftüsü 

KÖMÜR NEDE~ PAHALJ?. 
Piyasada ağaç k ".mıJrü de paha

lıdır. Bulgar kömürleri tc-ptaıı ki
losu bq kuru~.< s:ıtılmaktadır. 

Halbuk i Şile kömürlerı de, BuL 
gar kömürlerinden daha ucuz de-

1 
ğildir. Bir kömür tac ·ri, Bulgar 
kömürlerinin he• ıbırıı şu ~uretle 
yapmaktadır: 

Toptan bir kib Bulgar kı'mürü 
ik' kuruşa satır. alınrnokladır. 

Kömürün Bulgaııstan limanfarın. 
dan buraya kacıa:· nak·l masrafı 
60 paradır. Hasılı bir k:Io Ilu1gar 
kömürü depo sahiflerine 4 kuruşa 
a.5 buçuk kuruş.ı mal olmaktadır. 
Toptan satın ~l· ndıil• takdirde, 
müşteriye 5 ku• u~a ver:lmekte. 
dir. 

Acaba Şile kömürü, neden Bul
gar kömürü kad'f pahalıdır. BuL 
gar kömürü kil~d·ı 30 para da ) 
gümrük resmi verdcği halrle . . Bu. 
nun sebebleri nderdir'. 

Bulgaristanda rı~aç kömüriı işi. 
•şağı yukrı bir eı.distrii işidir. Bu 
işe yatırılmış büyük serma y.,Ier 
vardır. Hatta bazı B:ılgaristan 
köylerinde, ağaç kömürü istih
salatı için, lrnoperatıfler kurul. 
muştur. 

Bizde ise, ağa~ k~nıüri.i ı$tihsa. 
Jatı, en basit bir iştır. Bu lşı fakir 
köylüler tarafı>ıdtl'l yapılm;.kta

dır. Ağaç kömiirltr:nin yapıldığı 
köylerden gayri ~ehir ve kasa. 
halara nakliyat pek pahalıya mal 

olmaktadır. Ekseriyetle kömüder 
öküz ve manda arabalarile köy
lerden şelt~lere na1'ledilmekte. 
dir. Sahil köylerinch yapılan kö. 
mürlerin nakli kol•ydır. Bunlar, 
motör ve sandal!.r vasıtasile İs. 
tanbula getirilmektedir. Nitek•m 
Şile kömürlerinin n<kli için bu 

vasıtalardan istifad~ edi!mekted.r. 
Fakat nakil me;elesindcn ziyade, I 
bu iş pahalıya mal olmaktadır. 

Ağaç kömürü i~t:hsalatını daha 

BiR KOOPERATİF YAPMAK 
LAz!M 

Ağaç kömürünün daha ucuza mal 
etmek için bu İ<jle meşgul köylü. 
ler arasında bi• kooperat,f kur
malıyız, böyle bir kooperatifi ilk 
defa olarak, bir tec•übr mahi,e. 
tinde olmak üze·"· Şilede yapma. 
lıyız. 

Kömür koop,,•atülni sayesinde 
daha ucuz kömür çıkarmak kabil 
olduğu gibi, bu sayede de köy 
ekonomisinde bir hareket yapmış 
oluruz. Çünkü yalmz kömür çı

karmalda meşgul olan köylüler, 
bu sayede para kazanmış olur. 

H. A. 

•• 
Usküdarda yeni 
B~r Nalbant 
Kursu açılıyor 
Şahadetnamesiz 
n a lbnndlara izi n 

veril m iy e c e k ! 
l eyllıl perşembe günü Üskü _ 

darda, Selimiyedeki ·küçük hay
vanat sağlık memurları mektebi• 
nde; bir nalbantlık kursu açıla. 

caktır. 

Bµ kursa; Trakyadan 40 köylü
müz talebe sıfatile devam Ede. 
cektir. 

, .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiii~, 

Trakyalı köylülere; kursda pro
fesör Linin jdaresinde kıymetli 

muallimler tarafından fenn; ve 
pratik nalbantlık dersleri verile. 
cektir. 1Dosl13 rııuzın bl >ıakkı n m i nnetlerini celbedecek 

En zarif hediyeleri 

DEKORASY ON 
Lötfe n bir kere 

Mağazasınd-ı bulabilirsiniz. J 
gorünüz. Beyoğlu , istik lal caddesi 

'------·----------------------
Fransızlar mütemadiyen, şark \ 

meselelerinde Ruslara yardımcı j 
oluyorlardı . 

Bütün, bunlara sebeb, Fransız.. 
1 

!arın şarkta İngilizlerin tuttukları 
müstakbel düşüncelere sed çek -
mekw. 

İngilizler, Akdeniz meselesinde 
titizleniyorlard ı. Yunanislanın, 

adaların kendi emri tahtında ve 
yahud tasarrufunda olmasını di. 
!erdi. Boğazlar da ayni siyasi aki
deye dahildi . 

Evvelce Mısır meselesinde, dev.

1 
leli aliyyeye yardımcı olan lngi -
lizler, hatta, Fransız ordularına 

karşı Osmanlı ordularile müttefi -
kan harbeden bu milletin zamiri 
başka idi. 

Nitekim, Osmanlı orduları F•an
sızlara karşı senelerce harbettik • 
ten ve Fransız ordusunu Mısır - 1 

11an tarda muvaffak oldukları haL 

reke ve müsalaha yapmıdarına 

mümaneat etmşilerdi. 
İskenderiye önünde bulunan, 

İngiliz donanması ve asker !eri, 
Türklerle müttefikan, Fransız • 
!ara karşı harbederken, biraz son. 
ra Türkleri Mısn-da müşkül va -
ziyete sokmuştu. 

Maksad, Fransızların ehndeıı, 

Mısırı alıp Türklere teslim et -
mekten ziyade; Fransa gihı kuv. 
vetli bir rakibi Süveyş kanalı Ü-

zerinde bağdaş kurmağa meydan 
vermemek, zayıf olan Osmanlı 
İmparatorluğunun Mısır üzerin -
deki zımni idaresıni idame etmek. 
ti. 

Ve, bu hareketile berahcr; bir 
yandan da bilahare devlet metbu. 
asına hiyanet eden Mehmed Aliyi l 
gizlice eline alıp islediği gibi l:u 
koca ülkeye sahih olmaktı . 

Nitekim de böyle oldu. t~te, in- 1 
giltere; gerek Sırbistan, Karadağ, 
Bulgaristan ve Bosna Hersek 

de, tam, Mısıra sahh olacağı :ıa _ 
man; İngilizler, Fransızların doğ
rudan doğruya Türklerle müta _ 

1 
isyanlarında, gerekse, Mor ve a. 

Kursu ikmal edenlere; Zıraat 

Vekaleti tarafından şahadPtname 
ier gönde.r.lecektir. 

Kurs mezunu nalbantlar çoğal

dıkça da bilgisiz nalbantıaı·ın ça. 

lışmalarına müsaade verilmiye
cektir. 

-
dalar isyanlarında devleti aliyye. 
ye -yardımcı oluşu; Rusyalılara ve 
Fransızlara karşı çürük 1mpara -
t.:ıı luğu, kuvvetli devletler eline 
geçirıp Boğazlar ,adalar ve Bal _ 
kanlar üzerinde hak im kılmamak 
daiyesi idi. 

Rusların, Akdeniz sahllerine in.. 
mesi İngilizler için büyük bir teh
like olurdu. Kuvvetli bir İsliiv İm. 
paratorluğu, Fransızlarla beraber, 
İngilizleri Hind yolundan edebi. 
lirdı. 

Esasen, müstemlekelerden i' ıa

ret olan İngiltere; Boğazlan v~ .'.)'.L 
veyşi kaybettikten sonra; Britan. 1 
ya adalarına çekilmekten başka ı 

çare kalmazdı. 
Binaenaleyh; İngilter~nir, dev

leti aliyyeyi müdafaa ve st-aneti, 
esbabı siyasiyeye müstenid idı. 

Maatieessüf devleti aliyye ri _ 
cali de, kalı, İngilizlerin... Kah, 
Fransız ve Rusların elinde oyun. 
cak idi. 

(Dt'Yamı \ 'Br) 

Ve bütün düny.ı ısı ı"tıkleri 

bu hakikati nalıktır. ErkeK ~"buk 
yıpranıp tükenc.ı, adeta int har 
eder gih; keııdıııi ölüme hazırlı. 

:<an bir mahlüktur 
Haniya cDüııyı ba o!..ıııun boy

nuzunda duruyor» Mrler y.ı Dun 
ya öküzün değil Nkeğırı nnıuzla·ı 
üzer nde duruyor. 
Erkeğe her mı·şakk•tı ) ükle

yen kadın, gerçi bugün bıı istırabı 
b:raz azaltmış ve bu yii'<un b;r 
kısmını da kend"• yiikll-ıım : ~ (')_ 
masına rağmen n.ıine ;ırz l' I~ıieğ·n 

sırtına yükletilmiş ağır \'<' t~hanı
mülfersa hir yüktür 

Evet! Kadınlar crkekl<'rden 
fazla yaşıyor Bu muhakkak. hem 
de ya<amanın bir kaç manasile .• 

HALK FİLOZOFU 

Sağhk 
Memurları 

Hayvan Sağ ık me· 
murları m&ktebine 
busene nasıl ts. lebe 

a :n:ac k ? 
Hayvan sağlık memurları mek

tebi kabul şartları değiştirilır.:ı; _ 
tir. Bu şartlara göre bu sene aşa. 
ğıdaki şelt'ilde mektebe talebe alı
nacaktır: 

1 - İki sene tahsil müdd<'tlı 

hayvan sağlığı memurları okulu _ 
na aşağıda yaztlı şartlar dahilın _ 
de talebe kabul olunur: 

Türkiye Cumhuriyeti tebaasın

dan olan ve orta mektebi pek iyi 
veya iyi derecede bitirmi~ bulu. 
nan talihler sırasıle alınır 

Yaşı 18 den aşağı, 2~ den : ukarı 
bulunmamak ve iyi ahliık.ı her 
türlü cürüm ve saireden an bu _ 
lunmak Ye hizmetı 3skerıye ile 
alakası bulumadığına dair men -
suh olduğu askerlik ~ub.>i;indrn 

vesika ibraz etmek liızımuır. 

2 - İsleklıler a5nğıdaki yoz lı 
belgeler \'e evrakın ure n·va 
asıllarını kendi el y z, r \'3 -

zılmış muva2zah adreslerın ıavi 

bir istidaya bağlıyarak en son 
10 eylül 938 gününde İstanbulda 
SeEmiycde hayvan sağlık memur. 
ları mektebi müdürlüğünde bulun
durmak mechur>yetindedirle Bu 
tarihten sonra vaki müracaatlar ve 
gelen evrak \'e saire kabul edil _ 
miyecektir. 

A - Türkiye Cumhuriyeti te _ 
baasından olduğuna dair r.üfus 
cüzdanı. 

B - Ahvalı sıhhiye ve kabili
yeti beden.yesinin şarkta, gaı·pta 
seyyar bir halde hayvan sağlık 

memurluğu vazifesini 'fay mtık. 
ted'r olduğunu gö<terir umumi 
tam teşekküllü hastane r ıporıı. 

C - Ortamekteb şehadetnameı;i 

D - 4,5 X 6 eb'adında 8 aded 
fotoğraf 

E - Hüsnü ahlak sahib, oldu. 
ğu ve bir suretle mahkum bulun

madığını mübeyı)in ıkametgahının 

bulunduğu maha!dt:ki polis ida _ 

resinden mahallin en büyük mü l 
kiye memurunun tasdikinden ~ç
ıniş vesika. 

F - İnzibati ahval dolayısıle ve 
imtihanda muvaffak olnıamak se. 

bebile okuldan ihraç ,; dılen veya 
kendiliğinden !erkeden, w okul 
dan çıktıktan sonra ZTaaı Veka -

!etinin gösterd:ği yerlerde kan:ı. 

ni hizmeti mecbw·iyeJ.ni ifadan 

istinkaf eden talebe okulda bulu.,. 

duğu müddetçe hükU'Tl"t ıara•ın
dan yapılan bütün m:ısraiları fa _ 

iz n zaMılcrile beraber bıliıassa 

tahsili emval kanunur>a tevl.kaıı 

kendı t•eya kefili ödeyereğıne dı; . 

ir noterden tasdikli taahhüdııame. 
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! insan kasabı 
---==- •• Vaydman 

ispanya - Almanya munase- Hapish~nedekicürüm 

FRANK O 
Bir ümid 

HIKA'(j 
böyle söndiı 

batında yeni vaziyetler or~~~.• Miliyon'da bir Yazan: Fatin Fuad Ozer 
• • suru a,k mektubu 

1 spanga işlerini yakından takib eden Almanya· 
nın ita/ya ile Çekoslovak meselelerini 
müşterek idare ettikleri zannediliyor 

bulundu 
Bundan birkaç ay evvel Fran.. 

sad.a işledikleri cinayetleri mey -
dana çıktıktan sonra dünya mat.. 
liuatında isimleri insan kasabı di 
ye anılan ve günlerce cinayetle. 
rinden, kurbanlarından bahsedi -
len Vaydmanla suç ortağı Milon 
ve metresi epey zamandır unu -
tuldu. Franko ispanya harbinin galibi mi 

Yıne İspanya ışlerinden balı • 
sctmek lazım. Fakat ademi mü. 
dahale komtesin.n kararları tat -
tik edilecek mi edilmiyecek mi?. 
Bahsini tazelemek surçtile değil .. 
Bugünlerde Alnıırıyanın İspan • 
yaya karşı almış o!duğu \ aziyet 
dolayısile Almsııyanın Çekoslo • 
vakya işlerile çok meşgul olduğu 
m. ı.i m. Her hake Prağda neler 
olduğu Berlinde büyük bir merak
lı; takib ediliyor. Buna şüphe yok.. 
tur, Fakat görülüyor ki İspanyada 
neler olduğu da Almanları dü • 
şündürmektedir. Politika alemin· 
,ie herşey karşt\ık:ı hesab üzerine 
yapıldığına göre Almanların İs -

panya işlerini o kadar yakından ı 
t.3kib etmelerin?.~ de bi~ sebeb ol. 
sa gerek. Bu seb<>b gizli değildir. 
İspanyaya en zi;·3d'! alakadar o
l.an, İspanyada Genera: Frankoya 
tn çok yardım yG!lamış olan İta!. 
yadır. İtalyanın bu alakasını bil
clıği için Almanya terafından Ber
!in _Roma mihv~ri hes,1bınrı yeni 
bir siyasi faalivet ~öze çarpmak -

tadır. Almanv3nıı. asıl maksadı 

Cekoslovaky1 Alnnn!~n dolayı -
•ile orta Avrupad·ı kEndısine mü. 
h;rı1 ve faal bir me\•k: temin et • 
mekt.r. Bu maKs ı • ı -, varmak 

~ır ıse ltalyırnın yardımı az e
hemmiyetli görülmemektedir. O. 
nuıı i~ın B•rl.n . R·Jma mihveri 
:; ınP faaliyettedir. 

Avrupa gnetele·ıı~m Berlınde
kı muhabirleri tarafından verilen 
~·epi n1aliımata göt~ son 1.aman _ 
lcrda Almanva '.b İl~lya birbir • 

l~r.Pc yardım etme!-. arka olmak 
ic.;ın lC'!,;rar sozlc:;:nıışlcrd:r. Bir 
Alm&n nıecmua;oı.d.\ lt3lyJr. mu· 
harriri Sinyor Gayda tarafından 

yazılmış şayanı dıkkat l:ir maka. 
leden bahsedilmektedir. Eu ma. 

kalede sôylendiğine göre Alman-

yanın ıriyaseti ne olursa olsun i. 
talya buna yardım edecektir. A. 
vustunyanın Almanya tarafından 
malum şekilde alınması esnasın -
da İtalya ses çıkarmadığı gibi Çe. 
koslovakya işlerinde de yine İtaL 
yanın alacağı vaziyet Almanya le
hine bir bitarafltk olacaktır 

İşte şimdiki İtalyanın politika. 
sını sık sık anlatarak yazı yazan 
bu baş muharririn Çekoslovakya 
işleri dolayısile Almanyaya karşı 
Romanın takib edeceğı siyaseti 
anlatan makalesi hulasa olarak 
budur. Şmdi, Berlin. Roma mih -
verinin diğer mühim işlerde ala. ı 

cağı vaziyete gelmek iktıza edi 

Diğer mühim işler nedir? Söyle
meğe hacet yok ki nevakit ve ne 
suretle halledileceği hiç kestirile
miyen bir İspanya meselesi var • 
dır. İşte şimdi nazarı dikkati cel
beden mühim keyfiyet Almanya. 
nın İspanıya işlerine karşı göster. 
mekte olduğu alakadır. Çok za
mandanberi BerHnin İspanya iş. 
Jerine karşı ihtiyatkar b<r vaziyet 
aldığı, bunu muhafaza ettiği ma. 
llimdur. Şimdi bu politikada bü

yük bir değişiklik göze ç:ırpmağa 
başladı. Bunun alameti de şudur; 
İtalyanlar ademi müdd•~le komi. 

tesinin vermiş olduğu kararlara 
riayet edilmediğini, ç:iı~kü İspan. 
yadaki Cumhuriyet hükumetine 

Frans2dan ve bışk • verlerden 
yardımlar gönderildiğin: ileri sü
rüyorlar. Ş mdi Alman gazetele. 
rinin bunu ele alarak neden ade. 

mi müdahale kondcsinin karar
larına ria.ı· et ~<:lihudiğini, niçn 
bu kararlar hilafma olarak İspan

yada Cumhuri\••: hi!kumet:ne 
yardım edilmeğe devam olundu. 

ğunu öyle bir soruşları ve bu ve
sile ile de öyle bir hücuma g'riş. 
Jeri vardır ki buna bı;kılınca Ber. 

lin - Roma mihverini!'. İspanya iş
lerinde yenip.en faaliyete geçti. 
ğine hükmetmemek kabil değil • 
dir. Lakin Alm~n matbuatının 

neşriyatında nazarı dikkati celbe
den diğer bir nokta daha vardırı 
Alman gazeteler: şöyle demek is. 
t.:yorlar: 
Avrupanın emniyet, mi lazım?. 

Hava kuvvetler!nin tecavüz et • 
memesi, her devletin emin olma
sı mı iktiza ediyor"!. Bunun kola. 
yı vardır. Şu İspanya işi ile şu 
Çekoslovakya Almanları meselesi 
bir kere halledilsin, ondan sonra. 
sı kolaydır!. İşte bu suretle İspan
ya meselesinde İtalyanın noktai 
nazarı ne ·ise Almanya ona müza. 
heret edece'k, Çekoslovakya işle. 
rinde de Almaııyanın dediğini İ
talya kabul etmiş olacaktır. Ge • 
çenlerde İta1y an Mareşali Balbo 
Almanyayı ziyare~ etmişti. Bu zi. 
yarete o günleıd~ hayh ehemmi· 
yet verılmUjti. Hatta cSon Tel • 
grab bunun etrafında neler söy. 
lendiğini de Avrupa gazetelerin
den alarak hulasa etmişti. Bedin. 
den yine Avrupalı muhabirlerin 
aldıkları malumat11 göre Mareşal 
Balbonun Berlini ziyareti esna. 
sında uzun uzadıya konuşulmuş 
ve İtalya ile Almanya arasında 
ileride hava kuvvetleri itibarile 
ne gibi bir teşriki mesai kabil o. 
lacağı dli§ünülmüştür. Tabiidir kl 
İspanya meselesi de konuşulmuş. 
tur. 

Berlin - Roma mıhveri politika 
aleminde böyle b'.r vaziyet almış 
bulunurken İtalya ve Fransa mü. 

Maarif 

Katiller şimdi muhakemeleri 
görülmek üzere tevkifhanede bek 
lemektedirler. 

Son gelen Fransız gazetelerinde 
okunduğuna göre bunlardan Mi. 
!onun üzerinde bir seri ıışk mek
tubları bulunmuştur. Bu mektub. 
!ar Frankfurt hapisanesinden gel 
mekte ve Milonun orada Roger 
isimli bir kadınla olan aşk mace. 
ralarından bahsetmektedir. 

İnsan kasabı unvanını alan ka
til bu mektublara cevab vermek 
için hazırlanırken: 

cEğer bu suçtan da kurtulur, 
hapisaneden çıkarsam bir daha 
hiçbir fenalık yapmıyacağım, dün. 
yanın en dürüst bir insanı olaca. 
ğım. Hayatımı intizam altına ala
cağım• demektedir. 

İşin daha tuhaf tarafı Milonu 
sevdiği anlaşılan kadının, onun 
hassas ve iyi kalbli bir adam oL 
duğunu iddia ed~ldir. 

nasebatı hep i!Rk; halinded1ir. 
Fı·ansa ile İtalya ar~sında bir an.. 
!aşmaya varmak için girişilen 
müza'kereler yarıda ka!dıktan son
ra bunların tekrar ne vakit baş. 
lıyacağını kestirmek ~imdi kabil 
görünmüıyor. İtalyan gazeteleri. 
nin yeniden Fransa aleyhine baş
ladığı hücumlar da bunu gösteri. 
yor. İtalyan gazetelerinin senirli 
neşriyatına sebeb olarak görülen 
şey şudur: 

İspanyadaki Cumhuriyet hükiı
metine Fransa tarafından yardım 
ediliyor!. İtalyan gaııeleleri Ce -

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

tayinleri 
Yeni liste hazırlanıyor, Ağustos 

sonunda tebliğ edilecek 
A nkara, 26 (Telefonla) - Maarif Vekaleti, bu yıl hastalık, evlenmek 

ve sair meşru sebeblerle bir vilayetten diğer bir vilayete verilecek 
ilk tedrisat muallimlerinin listesini hazırlamaktadır. Liste eylfil ayı 
içinde Maarif Vekilinin tasdikinden geçecek ve KUltlir direktörlükleri

ne tebliğ olunacaktır. 
Diğer taraftan Maarif Vekaleti bu yıl müddetini ikmal ederek kı

dem zammı alacak olan muallimlere ait listenin hazırlığını ikmal etnıek 
üzeredir. Liste, önümüzdeki hafta içinde Vekillet makamının tasdikine 
arzedilecek ve resmi ı:azete ile neşrolunacaktır. Vekillet bir taraftan da 
naklolunacak orta tedrisat muallimlerine ait tayin kararnamesini hazır
lamaktadır. ~ 

Orta tedrisat kadrosunun noksan olan muallim kadrosunu doldur
mak üzere ilk tedrisat muallimleri arasında yapılan tahriri imtihana gi
rerek muvaffak olanların şifahi imtihanları evvelki gün ve dün Gazi 
Terbiye Enstitüsünde yapılmıştır. İmtihanda muvaffak olanlar ağustos 
sonuna kadar belli olacak ve yeni orta tedrisat muallimlerinıizin tayin· 
!eri de büyük t•yin ve nakil kararnamesile birlikte yapılacaktır. 

I 

Atka susamış bir kallbin coşkun 
hislerinin dudak kıvrımiarında 

köpürüşü... Belki yıllarca önün. 
den geçen her na~ln, her kıvrak 
vücude bir türlü takılamıyan göz 
lerJ.n •birden bulutlanışı ... 

Yine yıllardır hiç bir kadın te. 
nine sürtülemiyen ellerin, par -
makların ıltiınbilir belki de ha • 
yali bir varlık önünde büyük bir 
ihtilAç içinde bükülüşü, kıvrım • 
!anışı. .. 

Ömründe tek bir kadın peşin
den koşmıya, yürümiye alışmamış 
ayakların günlerce bir evin tahta 
penceresi önünde durmadan, din
lenmeden çırpınırcasına hırpalanı. 
şı ... Ve en nihayet aşkın bütün 
vücudde titreyişi, ürperişi.. 

Feridun işte bu halde her gün 
kızın, Nüveyrenln evinin önünde 
mekik dokumıya başlamıştı. 

Seviyordu ... Fakat .. . 
Buna sevgi denemez ... Çünkü ... 
Çünkü herkesin bu zamanda 

ismini verdiği maddileşmiş his _ 
!erden bambaşka bir duygu ..• 
Halk dilinde müptezelleşmiş aşk. 
tan çdk daha yüksek çok daha ul
vi bir meyil ... 

Feridun zihninde pergelleşen 

hislerinin çizdiği gayri munta • 
zam, iğri büğrü münhanilerle do. 
lu_kafasını bir an olsun dinlen -
dirmiıye beş dakikasını feda ede 
miyar, Nüveyresiz, ondan uzak 

geçecek zamanını,ömrünü kıska. 
nıyordu Adeta. •• 

Hafif dalgalı siyah saçlarının 
perçemlerini omuzlarında ıa,ıyan 
bir başta ışıldıyan, gece bile fos. 
forlanmıı pırıltılarile saçlarını ha. 
relendiren bir çift e!Agöz ... 

Uzunca bir boyun kucakladığı 
bir vücud, yürüdükçe hafif hafll 
titriyen omuzlar ... Güldükçe ya. 
na.klarını çukurlaştıran gurub 
renkli dudaklar ... Ve tekmtl bu 
evsafın buluştuğu hirblrlle kay. 
naştığı bix varlık ... Nüveyre ... 

Ayaklarının dtbl o ana kadar 
kaç kalbe mezar olmuş, dudak • 
!arı kaç ruha ölüm fısıltısını a. 
şılamıştı kim bilir? ... 

Genç kızlık çağında peşinde ko. 
şuşan erkeklerden hiçbirine me. 
telik vermeyişi, hepsine karşı 1-
fadsiz lilkayd çevrilen nazarları 

ilk defa olarak nasılsa Ferid.una 
karşı ilkönceleri biraz ifadelen • 
miş, sonraları da yavaş yav~ de. 
rtnleşmiye, dumanlanmıya ve\ • 
hasıl bir aşk yolunun karanlık 

geçidini ışıklandırmıya, kıvılcım. 
nun gözlerinde çakan kıvılcım • 
!arın Nüveyrenlnkilerde alevlen. 
miye başlamıştı. 

Bu uzaktan uzağa ryalnız ba -
kışmalardan ibaret sevgi tam üç 
ay devam etti... 

Her dakikanın birbirine daha 
sıkı düğümlediği bir sevgi, her 

·~~ ...... ~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!l ........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!'!!1!!!!!!!1'!!!!"! ... !l!B!l!!!!l!!!r!!!!!!!!!!!ll!ll!!!!!!!!!!!'!!l!m!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l"!!!'~- ~---........... ~~!!!!!!!-

- llay yasasın be! Sen de yaşa, başefendi de 
yaşasın ... 

Rcfiğin bir çıl,ıın gibi ağzını alıştırdığı bu lafı 

işiten }htiyar, sırıttı, yürüdü: 
- Peki, bir varup başefendiye söyliyeyim ... 

- Haydi ihtiyarım... Haydi, göreyim seni. İki 
gündür iyiden iyiye hoşuma gidiyorsun ... Utandırma 
beni bari ... 

Bu da, angaryanın rüşveti! Ancak, ihtiyar bir 
mezar sükunetini andıran taş koridorlarda her vak.it
ki gibı nalçınlı kunduralarını sürüyüp giderken bu 
kaba, kulağı örseliyen nalçın ve kundura takırtısı 

Refiki birdenbire di,işündürdü: 
Bu ihtiyar iki gün evvelisine gelinciye kadar 

sabahları bir görünür, ekmeği, suyu dar verir, hemen 
sıvışırdı. Şimdi neden bekliyor?. Neden merhabama: 
•Merhaba .. • diyor, ne diyecegimi bekliyor?. 

Bu. bir değ~iklik, geçen günlerin cehennemi 
mihnetini yürekte tazeleyen kocaman bir istifham?. 

- Neden böyle, niçin böyle oluyor?. 
- İhtiyar kuru ekmekle diyet tutmaktan çık:ı-ı 

hır açın nasıl doyduğunu mu seyrediyor?. 
- Başefendi hızmetime iyi bakmasını mı söyk· 

di?. 
Fikirler iplik yumağı gibidir. Bir ucundan çöziil

ılü mü boşanıp gider. Refiğin sigarası;ıı tı.tuşturup 

da ihtiyara: 
Bir kahve .. 

Edebi Roman 
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kir yumağı çözülüp boşanmaya başladı. 
- Müddeium!-'miye zindanda çürüyüp mahvol

duğumu söylemiştim. Acaba tevkifhane müdürünü 
çağırıp: ·Bir siyaset maznununu müebbed zincir
bendler gibi taş zindana kapatmakta ne mana vardı .. 
Niçin böyle yaptınız? .. • mı dedi. Bunun için mi tev
kifhane idaresinin etekleri tutuştu da şimdi bu bol 
bol ikramlarla gönlümü mü almak istiyorlar'.. Eğer, 
böyle ise zindandan da çıkaracaklar. demektir. 

Hele, bu sual ihtiyarın gelip gidişini büsbütün 
unutturdu .. Zihni hep bu nokta etrafında çalışmıya 
başladı. Kendı kendine boyuna soruyor: 

- Bu yemekleri kım gönderebilir?. 
- Parayı kim veriyor?. 

--İki k:ıp sıcak yPmek, bır paket ala sigara gön-

dermek kuru ekmekten sonra bir fcvkaliıdelik olabi-
Dcdıljl zaman zihnine resmolunan istifham bir- lırdı. bunu harikulade bır mertebeye çıkarmaktairi 

ke-ı birbırı arka;ına böylece bir çokları sıralw<lı, ,,_ scbcb ne7 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Her halde, bugün bir kaç lira masraf edilmiş 
olmalı?. 

- Paralar tevkifhane müdürünün cebinden mi 
çıkıyor?. 

Neden ve nasıl bu ağır masrafı yapıyor?. 
- Baş efendi gönderirse, bu adam kim oluyor?. 
- Hem, bu tarzda masrafı devam ettirebilmek 

için mühim bir paranın harcanmasını göze aldırması 
lazım, orta kazançlı bir memur bu masrafı nasıl ya
pabilir? .. 

- Vaziyetini son derece ağır addettikleri bir 
maznuna birdenbire bu derece iyi bakılmasını bir 
türlü anlıyamıyorum, ne var?. 

Eğer, bir saniye, üç saniye, beş saniye daha vak
ti olsa bu sualler yirmiye, otuza, kirka çıkabilir! Zih
nin içi sanki bir sinema perdesi ve .. muhakeme oir 
istifham şeridı! Sinemada da tıpkı böyledir. Müşteri
nin merakını tahrik için perde üzerinde hiç izahsız 

arka arkasına açılan ve bir şimşek sür'atile sıralanan 
istifhamlar vardır. Refiğin zihninde de bundan ne 
fark var?. Sual yığınları boyuna, ardı arkası kesil
meden gelip geçiyor, merakını tahrik ediyor! 

- Acaba, yarın, öbür gün de heo bu enfes ve-
mekler devam edecek mi? .. 

- İsticvabım ne zaman!. 
- Mahkeme ne diyecek?. 
- Tevkifim, sui kasd tertibatı ile hakikaten ala-

kadar mı?. 
ihtiyar kahveyi getirdi, bu sual silsilesi burada 

tevkif etti.. 
- Refik Bey kahveniz! .. 
- Getirdin mi?. 
- Evet .. 
- Hay yaşayasın be beybaba? .. 
Refik tabağı fincanın ağzına örtülmüş 

aldı: 

kahveyi 

- Beybaba bu senden mi? yoksa baş efendiden 
"? mı ... 

İhtiyar sırıttı, kendine de bir pay ayırdıı 
- İkimizden de ... 
- Hay ikiniz de yaşayasınız ... 

* Refik kahvesini de içti, sigarasını da tamamladı, 
ihtiyar da gitti, hazım da yoluna girdi. Keyif temaııı. 
Ne tema mı, mükemmel! Fakat kafa bir türlü rahat 
durmuyor. Yalnız kalır kalmaz beynin içindeki istif
ham şeridi yine açıldı, perde yine kuruldu, zihin yiPe 
çalışmıya başladı: 

,. . • r.ıel 
geçen günün elinde tut!Jğllduğıl 
ale He büsbütün tutuştur 
bir aşktı bu... ğl•rl• 

Nihayet göze görünn1ez b~. ki~ 
yekdiğerine bağlanmış budık\ ,-e 
b

. t .. d ,,11 ız • 
ı aşıyan 'bu iki vucu , diıfen 

mehtablı bir gecede te
53

1 ·'!> 
. '-- bi 1 .. . de bU uı· 
ızu.. r yo un uzerın anltr 
Be§ dakika... Konuşm~Y3.' 1 finill 
mıya ve büsbütün bırbır \ir • 
olmağa kAfi geldi. Elleri bıfrıJır• 
leı>inin avuçları i9€fisinde a.ı ınd• 
ken ertesi gece deniz kı~Sı·ı"' 

· tısı ' buluşup bir sandal gezın 
mıya karar verdiler ... 

* Ertesi gece!... dl'" 
san 

Mehtab... Deniz... ., ıe-
. üllef'" 

Birbirine kavuşan gon 11 b•· 
·· ·· Kil ki rin Jıa 1 

rennumu. .. re e 1 n ,~· 
fif suya batışı, etrafa saçı 8 

IS ı· 
ların havada billürlaşıŞı·" j( 

şıklarının denizde oynaY1~~İ,ırlı· 
ufuklarda dolıışan, kAJı [ı gö1' 
rine takılan perişQn ııakıŞ_ 

1 
b~ 

leııın titreyişi ve ... aecenıı ~or 
§iirli sükünetini bozrnak'.::kuııo 
karınış gibi dudaklardan 
çok yavaş bir fısıltı: .. ıeJ;iP 

- Nüveyre ne kadar gu an"~ 
ııar , 

bu gece... Hayatunın seıı n,• 
!YOilarında beliren ilk ışılc •. 1 rıı'' 
dun. .. Buna inanırsın değ! rııı dt 
Kız cevap vermiyor. par_ 

1 
el· 

• ık ük" r· rnlerııı • gın saçlarının b u . . uıa•' 
!erile düzelterek gôzlerını 
!arda gezdiriyor... )<aıı• • 

Sanki yüzünde saadete b11rıl1 

b . ·· ·· ıztıra ııJ• mamış ır omrun sı 

yuğrulmuş dakikaların soP f·" 
yelerini yaşıyan bir hal v~\aP • 
Sararmış bir rengin uçıı ~ ıo• 

dırdığı b . ,,__ · B. ta1<1"' ·• ır .,.,ruz... ır . tirO~-
laşılmaz hislerin çizgile;1,1ı1" 
blr çehre ... Heyecandan ·p ~·" 

·nı 
!anan bir göğsün sık sık 1 ıılıl1' 
kışı... Söylemek istedi~ ~ı'ıııı' 
lan bir talı:ım cümleleri bar" 
ucuna kadar getirip orada 
mahkCım eden dudaklar .. · .0r." 

Feridun kürekleri blf•~:!""' 
Yerinden doğruluyor.·· rl~1pdı0 
nin yanına, onu daha Y .. 8dıJll 
doya doya görmek için 11'' 
atıyor sandalın içinde... 18ııD 

O ana kadar munia ba1'1fuyJ~ 
··ıerib • 

menbaı olan gölgeli goz ıııl~' 
bır üınldsizlik içinde hıfÇ 
yor birden Nüveyrenin·" 

Arkadan acı bir feryad"·~v 
,,3nll" 

-Feridun sokulma , ·yele• 
. ~ saıı' • 

Fel'idun beltlentn.'J n aP 
rin doldurduğu dakik~ 8ııı·ol• 
tallaştırdığı aeayıb bir lı wı1sefıJll 

- Neden yaıuna ge aJll tıtY 
Nüveyre ... Uç aydır b_u de··· 
lemiyor muyduk iklIDıli lifle d~ 

Eski munis sell'İillli ııa 1 sıf ' re 
mek için büyük bir gaY 

ettiği belli kızın... bılııılll' 
- Daha bu akşam iJ!c 

şumuzda ... diyebucyor. ıcıJb 
- Peki bundan ne çık~d;fl ~ 

!erimiz daha üç ay evve. ifl ıt 
birinin değil miydi?. r/ıÇl< 5,1' 

daha yakından seyretmen~· _ ,11 
detini benden esrgiyors~·nl i~Jıl". 

·ııgı 
- Aşkımızın kutsı . biri 1 

etmiyelim Feridun. J:lı~uıııuıdj 
h iç değilse ilk bulıA:ıl'i dab' 
biraz uzaktan seyrede:sek eırıı:~ 
değil mi ... Bu sana kafı g 

mu? · ;cl-
etrn•) 

Feridun fazla ısrar . -of· 
- Peki öyle olsun ... d•' r Jl:f 

. . . turuYo ,u· 
Yıne esı.ı yerme 0 ıııabııı .... 
··ad t · l"k ].1'.e l•' mu e sessız ı . .. ··ııer·· 1•1 

Jarda akışına takılan go pı•V . 

reklerin tekrar kıpırda ;z~rı•;,~ 
tekrar birbirini bulan nde ,;lil 
Feridun bir inilti halin 
. -u"' nıyor... n'"" - ıur ı· 
- Nüveyre benıın ° ,~111 

. yarın 
ister misin hemen 
Henden isteyim?. . bir ıı .~ 

. crıfı ıı,-
Sonradan sanloı ın ııtrf . 

ıaı·ı u· 
kablelvukuun dudak .,1 b 

.. deSl'' ' JB' 
Nüveyre bütun ıra .. tiiJI fe a • 

tün feragati nefsinı bUarnı1' \ı· 
karlığını bir an~a _to~~ 1 ~ııı3 
lıştığı belli ... Yuzu b'' 
zarıyor... . rtaP ,., 

· - nı ) 1 ... .,. 
Gecenin sessızLgı l' rı~lı~ 

kahkaha ... Ve iki ke ıı 
b ı•p) ceva ... 1 , 

(Son' ' 

111 
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9liimün nihayet Güzellikler diyarı!. 
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Şaşılacak ' şey ••• 
Verdiği macera!. Düne kadar ihmal edilen eşsiz Amerikalı bir kötrüm fam 

~.~aliçe'nin kocası olmıya layık boğaziçi yeniden doğuyor.. altı gün altı gece yüzdü 
~Orüıen Prens artık ihtiyarlamıştı. Hergün 7000 kişi boğaza koşuyor 62 saat suda kalan flÜzel Ame-
o'l ·d ki t k C I I C f . Al I • . . vb ff rikalı Misin rekoru nasıl kırıldı 

' ~a~~vgde;~di~zaÇü~k~~a az ı, saz 1 umar esı em en nıçın rau e e m~.~~'::'~.:.::·~:;~ .. ~~:· '::.~:::.::::: ,:•m•~ do ;h -

irDünkü sayıdan devam) 
ta:un aliçe onun prense~ ün -
()nıııı' _almasını kabul etmiyordu. 
,

1 
ıçın Pren Corc Kembriçin 

Ycrıa,~a sadece misis Fiç Corc eli.. 
~lrıs ~· .. _Fakat ne olursa olsun 
~ uıuının bir prensesten hiç 
ll<t Z:::'ktu. O kadar kibar, o ka
ı, ladıf, o kadar vazifesinı bilen 

ındı. Onu takdir otmiyen 
, Kr 1. -
"tlen a ıçe bunu duydukça si-
lı... k 1Yordu. Neden mi? Çünkü 
' •dının · . . "'· 1< ıçınd€ bır merak var -
l.tn endisinin varacağı bir er. 

~- ~dığı başka bir kadını gör. 
ı takı!.. Kraliçe Vikto~; a hiç 

~l<:n Filan Luiza'yı saraydan içeri 
~g·UYordu. Öyle olunca onu 
ı, 11 ' Vesiel ile ve nerede göre-

llj· 
"'1ıa~r taraftan Kraliç-:! hiç bir 
li',,~ d bu z8.!ını kimseye beHi et. 
~-~aı e ıstemezdi. Hiç kimseye!. 

lc,.tııerakı gittikçe artıyordu. 
nın kgeçını.;. prens Corc ile Lü
liıha aç tane oğlu olmuştu! .. 

ııı..ak Yet __ Kraliçe senelerdenberi 
hır Çar ettıgi bu kadını görmek için 1 

~lduğu e ~ulmadı değil. Çok emin 

İki kadın birbirlerine kalblerini 
açmışlar, konuşmuşlar, nihayet 
Kraliçe artık sarayına dönmek Ü

zere maiyetindeki kadına işaret 

ettiği zaman farkedilmişti kı mü-
18kat iki saat sürmiiş, Kraliçe ile 
Lüiz birbirlerinden ayrılırken 

her ikisinin de gözlerinde yaşlar 
olduğunu, Kralıçenin rr.aiyetinde
ki kadın farketmekte gecikme -
ıniştir! .. Krali_çe Viktorya karşı -
sındaki kadının asil bir kalbe, 
,yüksek meziyetlere .ahib bir ın
san olduğunu beş dakıkada anla. 
ınıştı. Kraliçe senelerdenberi bu 
kadın hakkında yanlış bir fikre 
saplandığını anlam•ş, bunu tas
hih etmiş ve ona kalbini açmıştı. 
iki kadın da birbiricr:Je pek d~ -
rin, pek samimi olarak konuş • 
muşlardı. 

Kraliçe bunu sonn itiraf etmiş
tir. Lüizadan •pek tatlı. pek iyi
diye bahsettiği muhakkaktır. Hat
ta ona karşı eskiden çok haşin 
davrandığını da itiraf ettiği an. 
!aşılmaktadır. 

• 

' hıç kcmseye bir şey söy. 

Kraliçe Viktoryanın hayatına 

dair yapılan tetkibt, Kraliçenin 
mektubları pek ~ayanı dikkat ha. 
kikatleri ortaya çıkarmıştır. in- Güzellikler diyar• Bof::aziçinden 3 parça ve Sazlı 7'l 

~ "· .. ,1 

gıliz matbuatının ıa son zaman -
larda meşgul olduğu Lu tedkikat 
gösteriyor ki Kraliçe ile Lüiz ara. 
sındaki bu müliikAt o kadarla kal
mamıştır. Ondan sor.ra tekrar gö. 
rüşmüşler, fakat bu görüşmeler 
daima, gizli kalmıştır. Yoksa yu. 
karıda söylendiği gib: Kraliçenin 
saraıyı Prens Corc Kembriç"in meş
ru karısına karşı hiç açılmamıştır! 

1 Fakat senelerdenberi süren bu 
'" maceranın en mühim olan diğer i 

kahramanı Lüıza her halde en çok ı 
· ıztırab çeken oldu. Çünkü bir za. 1 
manlar Londranın Liseum tiyat
rsounda en genç, en güzel ve en 
muvaffakiyetli bir arıist olmağa 
namzed görülen aktris Lüiza, 
Prens Corc Kembriı; ile evlendik. 
ten sonra nekadar !YlÜkemmel bir 
kadın olduğunu isbat elmiş, koca
sını mes'ud etmiş, çocuklarını ye. 
tiştirmişti. Fakat ni1'ayet bir gün 
geldi ki bu saadetil' de mhayeti 
olduğu görüldü. Çünkü Lüiza has. 
talandı. Senelerce ıztırab çekti. 
Nihayet 1890 da dünyadan, koca-

lDevamı 7 ~11ri ~nhif~miı.df) 

Ne tuhaf! Havalar ll'iTdenbire 
değişti. Evvelki gün Paris gaze
telerinde İngilterenin Lakşa.yir 
şehrtne kar yağdığını okumu~, 

arkadaşlarla ağızbirliğh kahka -

halarla gülmüş, ağustosun en sı. 
cak günlerinde dünya fırına düş. 
müş bir portakal gibi yanar, kav
rulurken bu münasebets;.z kara 
mana verememiş; 

- Dünyanın anormal vaziyeti 
Allah bilir tabiati de şaşll"ttı: 

dem.iş geçmiştik. 

İstanbul bu sene çok sıcak ... 
Fakat kısa bir yaz geçirdı. 
Nisanla beraber tatil günleri kır

lara dökülen şehirliler mayıs ni. 
hayetinde d€niz mevsimini baş. 
!atmış, hele bu ağustos İstanbul 
plajları şimdiye kadar görmediği 
bir kalabalıkla doldu, taştı; ) ani 
şu hulasadan çıkan netice ... Kısa 
ömürlü yazı İstanbul tam mana
sile 'Yaşadı. .. 

Dün, bunları bır arkadaşla ko
nuşuyorduk ... O beni dinledi, din 
ledi. Sonra, benim •yazı el".len ka. ı,, eı,.Co~c ihtiyarlığında Pren• 

•rı Yaşad tklar ı tarihi ev 

~~~~ı~gii:r:d~~~l~=~eıs:r~n~ Bana ~raliçe muamelesi gösteriyorlar 

1 
çırıyoruz• deyişime mühimsemi
yen bir tavırla şu cevabı verdi: 

- Daha önümüzde •pastırma 

yazı• denilen kanunlara kadar u. 
zanan bir tazelik, bahar ve kır 

devresi var ... Ne üzülüyorsun!. 
Ben tabiate aşık değilim amma, 

dostumun «pastırma ayazı• nı 

•pastırma yazu şeklinde tefsiri. 
ne sadece güldüm. 

İstanbulda bence yaz Boğaziçin 
de başlar, orada gelişir, ve ... yap
rakların sararması, sahillerin bo. 
şalması, göç kafüelerinin şehre a. 
kını ile yine orada nihayet '>uıur. 

İki gün havanın bozması daha 

mar faaliyeti var. Her gün bir 
sahilde yeni ve modern bir bina
nın temeli atılıyor. İmar işinin l;u 
ilerleyişinde mühim rol sahibi o
lan teşekküllerden bıri de Şirketi. 
hayriyedir. 

Vasıtasızlık yüzünQ.en şehre u
zak düşen Boğaz son senelere ka. 
dar İstanbulluların rağbet gös _ 
termemekle çok haklı oldukları 

bir ihmale uğramıştı. 
Na!ıil vasıtaları noksan, ücret

ler yüksek, gezme ye;rleri nıahdud 
mıntakalara ayrılan Boğazi ihya 
için çalışan kurumların başında 

ŞirketihayrLyeyi ve onun faal mü 

~ 4 b· Uşes vardı. Onun kona -
~'ziyaret tertib edildi. Kra. Sesil Lerel Riye dö J aneyredan Parisdeki anne-
~ ı ~ duymıyarak oraya ı;e. . •• d d. w, b' k bd b•• l 

··:r ı:~ıza .. da oraya çağrılacak- sıne gon er ıgı 1r me tu a oy e yazıyor 
~ • rıra:duf eseri gibi birbirle -
~ ~~~ a göreceklerdi Luizanın 

.;. ~•r 1\ h.aberi yoktu. "!"kat Kra. 
""<ırı. §•yı bilb ordu Ona göre 
""'" "rııy .. . 
~. ·~•t 0 rdu. Fakat böyle bir 
Ilı il.,d.ne kadar zaman devam 
Ilın' !<~?.Bir saat mi?. Ne müm-1 
ı~ na,ıl ~lı~e Viktory:ı sarayın
ı~ •hıl.q e ne bahane ile uzun u. 
b~ ~lıtıt hılu·di?. Onun için ka. 
~l•ı·re~ı ki bir mülakat ancak 
, '•li,.., _surebilsin diye! .. 
. ,, · ,,-nın 

ı1, i~ tııa· Yanında yıne emin 
ıft ~ı. ltr ıyet kadınlarından bıri 

1 ~, &ı., al;Çe. ınu .. ,yen olan gün
'-t,ıe blt.e gıtti. Lüiza da orada 
'\ıı ~~ ed~ sırada dünyanın en 
İıı• b,r rııu~;<'k, fakat en gizli kq. 
~ tı,,0 akatı vuku bulır.,•ş uL ı 

~lb '•dın~ 0 zaman orad:ı bulu
~! .~etme ardan hi9biri yazn•amış 
~1tıı~'' 0~ış, mülakat esrar için. 
lı, 1\"ı! \'ı'k rak kalmıştır. Fe:<at 

11ı tor 
~"ı b· ••ki Ya ile Prens C.ırcıın 
, ır tU aktı-ıs, vani Viktor"a 
• l rı· • • • 

~~llı.lııı, fi u saraya kabul etme-

Sesi! Sorelin cenubi Amerikada I 
bir turne yapmakta olduğunu bun 
dan evvel yazmış, Brezilyanın j 
hükumet merkezi füyodö J an ey. 
roda Cumhurreisinin de iştirak 

ettiği muazzam bir karşılama me
rasimi hazırlandığını haber ver. 

miştik. 
Komedi Fransezin biı şöhretli 

yıldızı cenubi Amerika turnesin 
de çok büyük bir sükse temin et. 

miştir. 

Son defa Paristeki ih~iyar an
nesine gönderdiği mektubda bu. 
nu bütün tafsilatile anlatmakta. 
dır. Son gelen Fransız gazetele -
rinde neşredilen bu mektubun 
aynim karilerimize veriyoruz: 

Sevgili annem: 
Bu seyahat bana hayatımın en 

haz dolu saatlerini yaşattı. Beni 

her taraftan ricalarla davet cdi -
yorlar. Bunun için sana mektub. 
!arım biraz gecikiyor. Burada en
der rastlanır bir sükse temin et
tik. 

lıQ~ !Q~?. J\ ç Corc arasında ne ko
~ ·~~ak r~çhu1 içinde meçhul!. 
1~1 4.r:ıı1 ° an bir şey vars1 o da Bana kıraliçe muamelesi et -
llıt~ bJt ço"':. esrarengiz. ıüla~.ıt 

1 

mekte olan Brezilya hükumetinin 
Y·ekıc olup bıtmediğ!. hala misaiiri bulunuyorum. En 

mükellef bina emrime tahsis e-

dildL En güzel yemekler, en nefis 
şaraplar ikram dilerek ağırlan • 
maktayım. Bu, hayatımda ilk te
sadüf ettiğim kabul şeklidir. 

Hükumetin arabaları, tan are. 
!eri, yatları, emrime amade bu. 
lunuyorlar. Zabitler, her sa':ıah 

geliyorlar, bana gezintiler tertib 
ediyorlar. Burada mercan adala
rını ve henüz balta girmemiş or. 
manları görmek fırsatını buldum. 

Riyo de J aneyroya gelişim !ı.ı. 

rikulade oldu. Burada Fransa sa-

nayii nefisesinin sefiri dtye iliın 

edildim ve nüfuzlu zevat, ekabir 

beni vapura kadar gelerek karşı
ladılar. Karaya ayak basınca res.. 
mi arabalarla mükellef bir alay 
•içinde bana tahsis edilen eve git
tim. 

Bunları sana, biricik kmnın 

nasıl bir hüsnü kabule mazhar oL 
duğunu anlatmak için yazıyo -
rum. Burada şimdiye kadar bır ar 
tiste dünya yüzünde yapılan kar. 
şılama merasimlerinin rekorunu 
kırdım. 

Diğer mektublarımda sam da. 

da çok tafsilat vereceğim. Elle
rinden öperim.• 

Tarabya ve Boğazda gece 

bu mevsim geçişi arazı göstectıne
diği için yazın geçtiğine hiik _ 
metmek doğru olmaz. 

Boğaz... Tabiat harikalarınm 

ön safında gelen, İstanbulu İstan 
bul eden en göz okşayıcı, gönül 
gıcıklayıcı manzaralarla süslii bir 
dünya parçasıdır. Hatta daha ile. 
ri bir düşünce ile eyer yüzündeki 
cennet İstanbulun Boğaziçi adı 

verilen sahilinde meknuzdur• de
nilebilir. 

Boğaziçi bütün bu fevkalade _ 
tiklerine rağmen senelerce ihmal 
edilmiş, vaktile mamur olan bu 
mıntaka senelerin tahribkar eli 
altında yangınların, afetlerin bir -
birini kovaladığı sıralarda bir 
harabeye dönmüş, sahiller tabia
t;n vahşi güzelliğile örtülmüş, in. 
san elinin tabiati terbiye eden ve 
ona fevkaladelik veren imar ha. 

rekelleri gel'i kalmıştı. 

İnkıliibdan sonra memleket: -
mizdeki imar hareketleri nihayet 
buranın hakkını da vermekte ge. 
cikmedi. 

Şimdi, Boğazda dehşetti bir i. 

dürü umumisini görüyoruz. Ve .. 
bu iddianın en maddi delili ra _ 
kamlar oluyor. Boğaz ve İstanbulu 
son senelerde birbirlerine kaynaş 
tıklan, birbirlerini anladıkları ka 
dar içit ve karşılıklı bir sevgiye 
mazhar olmamışlardı. 

Şirketin yaptığı işler arasında 

başlıca göze çarpan ve .. haklı rağ 
beti, alakayı celbeden, ettiren ıın . 
surlar ckombine bilet. ismi veri
len ve muhtelif nakil vasıtalarile 
eğlence yerleri ve Şirketihayriye 
arasında yapılan anlaşmaların 

meydana getirdiği ucuzluk ve ra. 
bıtadır. 

Mesela. Çamlıca... İstanbulun 
en güzel kır gezmelerinin yapıL 
dığı yer, Üsküdara hayli uzak ve 
İstanbuldan oraya gidecek yoku

nun birbirine uymaz tarifeler yü. 
zünden gününü yollarda geçirten 

bir külfet, yüksek bir masrafla 
yapılan bir gezme iken Şırketin 

halk tramvayları ile ıyaptığı an. 
!aşma sayesinde hem ucuza mal 
ed'lmiş, hem de intizama konul _ 

Devamı 1 inci uhlfemlzd" 

z\icüler denizde mutad banyola. Kötürüm nehri yüzerek gPÇ -

rına devam etmektedirler. miş, kendisini hayretle seyn·den. 
Bu vesile ile bir Fransız gazete- lerin şaşkın bakışları ve alkı~ları 

si baz; hayret verici yüzücülük arasında limana kadar gelmiştir. 
vak'alarından bahsediyor ki her Avrupaya gitmek üzere hazırlan. 
biri insana parmak ısırtacak ka. dı~ sıralarda 20 kilo zayıf düsen 
dar tuhaf ve şaşılacak şeylerdir. 

Bunlardan birısi şu: 

1908 senesi kanunuevvelinin 25 
inci günü Londrada 80 yaşında 
bir deniz kurdu Noel münasebe -
tile itiyad edındiği şekilde, çok 
soğuk havaya rağmen 50 inci de
fa denize girmiş ve bu Siberya 
soğuğu altında yıllık Noel mera. 
smiliıi böylece kutlulamıştır. 

1928 de Mis Mirtle Hudleslon 
ismınde genç ve güzel bir Ameri. 
kalı kız tam 60 saat surla kalmış. 
vatandaşlarından Mis Martha 
Hill isminde 18 ıyaşlarında baska 
bir genç kız da ondan 58 dakika 
fazla yüzmek şartile rekorunı.ı kır 
mıştır. 

1930 yılı mart ayında yüzme 
şampiyonu Pierre Candiotti şöyle 
muazzam bır mukavemet yüzme 
rekoru tesis ettı: Arjantinde San 
tofe - Goya, Ryo Parana arasın. 
da yüzmüş, 380 kilometre tutan 
bu )· üzüşünü 64. saat 54 dakikada 
n;.hayete erdirmiştir. Hemen he. 
men vasat dereeede cerey.ana ma. 
lik bir nehrin sür'ati kıı'dar olan 
bir hızda az şaşılacak şeylerd-:>n 

değildir. 

1932 temmuzunda bacakları ol
mıyan bir İngiliz yüzücüsü 100 sa. 
atte 78 milHk bir mesafeyi yüze. 
rek katetmiştir. Bu bacaksız yüz
me şampiyonunun ismi de Clıar. 
!es Tibelman'dır. 

Maamafih bunların hepsinden 
daha şaşılacak bir vak'a vardır ki 
o da şudur: 

Geçen sene ağustosunun 25 ın
de Amerikalı Charles Zimmy is
minde bir kötürüm Hudson şeh. 
rinde 300 kilometrelik bir mesa. 
feyi yüzerek katetmiştir. 6 gün 6 
gece suda kalan bu kötürüm yol
da sigara içmekte ve geceleri ar. 

ve bir de zatürrieye tutulan bu 
adanı hastaneye kııldırılmıııtı. 

Hepımizin şaştığı bu \YÜZme ha-

rikalarını gözönünde bulundur -
manızı tavsiye ederiz. Yalnız de 
nemeğe kalkışmamak şartile .. 

Yirmi sekiz yaşında 
general olan adam 1 
Bir çok maceralardan sonra 

yeniden hagata döndü 

Golf şampiyonu ile evlenen 
kimdir? bu adam 

Harbi Umuminin en genç gene 
rallerinden İngiliz Generalı Chu. 
tehley ağustosun 24 üncü çarşam
ba günü Paristeki İngiliz konso -
loshanesinde golf şampiyonu Mis 
Di.ana F'ishvick ile evlenmiş, me 
rasimde iki tarafın da bır iki dos. 
tu hazır bulunmuştur. 

Her ıkisi de sporcu olan yeni ev 
liler birbirlerini golf oynarlarken 
tanımışlar, Avrupada birçok golf 
s~halarında aşklarını geliştirmiş

lerdiT . 
Mis Fishvick 18 yaşında bir 

sporcudur. Az zaman evvel İngil. 
terenin bir numaralı golf oyun. 
cusu unvanını haizken çok geç
meden Almanya golf şamp!yr.nu 
olmuş, bunu Belçika şampiyon. 

luğu takib etmiştir. 
Kocası da Belçika, Holanda ve 

Suneyin şampiyonluk unvanları. \ 
na sahih bulunmaktadır. 

Bu genç General şimdi 48 yaş
larında bulunuyor. 
Kanatlanın Galgari §ehrinde 

doğmuş olan General çocukluğun 
da banka memuru olmak için ta.. 

kibi zaruri görülen (Ranch) kur. 
sunu okumuş, 1914 de askere alın
mış, ihtiyat zabiti olarak garb 
cephesinde bulunmuş, buradaki 

lngiliz ihtiyat g~neralı ile e~le

nen golf şampiyonu Mis Diyana 
Fiskurich 

muharebelerde ievkalade yarar • 
!ıklar göstermiş, 28 yaşında ge -
neralliğe tedi ederek İngiliz or
dusundaki ihtiyat zabitliği rütbe. 
!erinin rekorunu kırmıştır. 
MEKSİKAVARİ SERGÜZE:ŞT .. 
Muharebe bitmişti. .. Fakat genç 

(Devamı 1 inci de) 
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Köprüde çalışan bir 
amele ölüm halinde 

yaralandı 
Ayvansaray Atatürk köprüsü a

tölyesınde duba iıjlerinde çalışan 
Mustafa isminde bir amele düşe
rek ağır surette yaralanmıştır. 

İfade veremiyecek bir halde bu
lunan muata!a Balat Musevi has· 
tahanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

Kapıyı açarken 
Kadıköyiınde Dumlupınar so -

kağında 16 numarada oturan Hay
riye isminde genç bir kız evin ta
raça kapısını açmak isterken kı

rık olan kapı camları koluna b:ı
tarak yaralanmıştır. 

Bir şişe rakı çalmış 
Fındıklıda oturan Öm~r oğlu 

İsmail isminde biri Arnavutköy _ 
de Bilecik gazinosuna müşteri sı
fatile girmiş ve bir müddet otur 
duktan sonra bir şişe rakı çala -
rak savuşmak isterken tutulmuş. 
tur. 

İnsaf yahu 
Kantarcılarda oturan ve a; ni 

semtte bU ahçı dükkanında Mü_ 
min isminde .biri bir iş meseleüı. 
den çıkan kavga neticesinde ayni 
dükkanda çalışan 13 yaşında Hil 
seyni bıçakla arkasından vara _ 
lamıştır. 

Parçıtlanan koyun 
Dıın akşam saat 19 raddelerin

de Pendikten Bostancıya gitmek
de olan tren, itime ait olduğu an
laşılamıyan bir koyunu al!Hıa 1-
Jarak parçalamıştır. 

Mot@siklet çarptı 
Zeyrek caddesinde otura" Mus 

tafa oğlu Ahmedin idare~indeki 

motosiklet Karagümrükten geç. 
ınekte iken Hasan Basrinin 5 ya~
Jarındaki oğlu Adnana çarparak 
muhtelif yerleııinden yaralamış -
trr. 

i 

Arkadaşını döğmüş 
Fenerde Pirisultan Tekke so

kağında oturan Emine isminde bir 
kadın bir dedikodu yüzünden 
komşusu Makbuleyi fena halde 
dövmüştür. Hamile olan Makbu
le tedavi altına alınarak tahkika
ta başlanmıştır. 

Evleneceğim diye 
kandırdıktan sonra 
Genç kadının 100 llra• 
sını atıran Mustafa 

adllrer• verildi 
Akı;arayda oturan Nazmiye is.. 

minde üç çocuklu dul bir kadın 
kendi akrabalarından Mustafa ıs
minde biri ile evlenmiye karar 
vermiş \'e beraber yaşamıya l;ıaş
lamışlardır. 

EvveU.i gün Nazmiye ile Mus.. 
tafa arasında kavga çıkmış ve 
Mustafa Nazmiyeyi bırakıp git
miş ve giderken de Nazmiyenin 

yatağı altında bulunan 100 füasıııı 
alıp götürmeyi unutmamıştır. 

N azmiyenin şikayeti üzerine 
zabıta tarafından yakalanan Mus.. 
tafa dün adliyeye verilmiştir. 

Yere düstü 
Komkapıda oturan Mehrued ,s.. 

mine!<? biri bir dükkanın önünde 

oturmakta olan Karabet isminde 

birıni bilasebeb dövmiye bsşla. 

mış, bu sırada yere düşen Kara. 
bet başından yaralanmıştır. 

Elini makint.ye 
kaptırdı 

Cibalide Fener caddesinde Yu
vanidise ait kereste fabrikasında 

çalışan İnebolulu Mustafa oğlu 

Kadir fabrikada çalışırken sağ e

linin üç parmağını bıçkı makine

sıne kaptırmış, hastahaneye kal

dırılarak ted8\'i altına alınmış

tıı·. 

1 

iş Bankası muvaffak Başvekil 
olmuş bir eserdir Dönüyor 
(Birinci aahlfeden devam) 

dememekte idiler. Ankarada te • 
essüsten sonra İstanbulda, Bursa
da, İzmirde, Samsunda da İş Ban
kası yerleşmiş bulunuyordu. 

İş Bruıluısının on dört seDelik 
tarihini burada kısa bir hasbiha
lin içine toplamak güçtür. 

Memleketin muhtelif piyasala
rına yerleşen İş Bankası şubeleri 
ilk hamlede muvaffak olmuştur 
denilebilir. Çiinkü o zaman bazı 

piyasalarda miktarını bile ifade 
etmekten çekindiğim yüksek faiz 
hadlerini derhal indirmiş ve mem
leketin kredi ihtiyacını tatmine 
muvaffak olınll§tur. 

İş Bankasının ticari faaliyetinin 
yanında memleketin sanayileşme 
davasında en ileri hamleler yaptı· 
ğını ifade edebilirim. 

Buglinün mühim işlerinden bi · 
ri olan kömür meselesini, 1926 da, 
Umumi Müdür Celil Bayar hav
zaya bir küçük şirket teşkili su
retile girerek halle muvaffak ol -
muş denilebilir. 

Sigortacılık sanayiinde de İş 
Bankası ilk defa Anadolu Sigor
ta Şirketini teşkil ederek hareke· 
te geçmiştir. Memleketten sigorta 
yüzünden çıkmakta olan dövizle. 
rin öniine geçmek gayesile te kil 
ettiği Milli Reassürans Şirketi ve 
daha sonra kurulan Ankara Si -
gorta Şirketi, sigortacılık işinde 

milli ihtiyaçlarımızı tatmin ede
cek maksad ,.e gayeler yolunda 
çalışmışlardır. 

cude getirdiğimiz güzel eserler • 
dir. Diğer milli bankalarla birlik· 
te kurduğumuz büyiik Malatya 
kombinası da yakında çalışmağa 
başlıyacaktır. 

İş Bankası denince hatıra kum
bara gelir. Milli tasarrufta, para 
biriktirme davasında bankamız 

en ileri adımı atmıştır. Çok iyi ha
tırlıyorum: 1928 de, bir gün, U
mum Müdür Celiıl Bayar, İstan
bul şubesinin müdiriyet odasında 
bin tasarruf hareketleri ve para 
biriktirme hususunda vasıta ola
rak kullamlacak kumbara için dü
~iincelerini nalatmıştı. Filhakika 
o giinden itibaren çalışan şube, 

pek kısa zamanda iyi neticeler al
mıştır. Denilebilir ki ilk sene bir 
kaç rakamla ifade edilen kumba 
ra besabları bugün adet itibarile 
yüz binlere ve miktar itibarile de 
takriben otuz milyonla ifade olu
nabilir. 

İş Bankasının bu muvaffakiyet
lerinde başlıca amillerden biri 
teknik çalışma şartlarıdır. Hiç bir 
ecnebi mütehassısının yol göster
mesine lüzum duymadan memle
ketti teknik ve rasyonel bankacı
lığı kııran İş Bankasıdır. 

Celal Bayar ekolünün genç ele
manlarının diğer milli bankacıla
rın başında muvaffak bir şekilde 
çalışmakta olduklarını görmek 

miiessesemiz için ayrı bir şer~f 

teşkil etmektedir. 
Arkadaşlar, 

Sözümü bitirmeden evvel şunu 
ifade edeyim ki Türkiye İş Ban· 
kası muvaffak olmuş bir eserdir. 
Çünkii bu eser Tiirkiyeyi yeniden 
yaratan, biitün Türklere yaşamak 
hakkını bahşeden Ulu Önderimiz, 
Atatürkün eseridir. Türki~e İş 
Bankası muvaffak olmuştur. Çün
kü Atatiirkün emirlerini biiyük 
bir dirayet ve kudretle başaran 
Başvekil CelAI Bayar, uzun müd
det bu yüksek müesseseyi yürüt
müş ve bii}iitmüştiir. 

(Birinci sahifedrn devam) 
MANEVRA VAZİYETİ 

Eliızık 27 (Hususi) - Üçüncü 
ordunun manevraları büyük bir 
muvaffakiyetle devam etmekte -

dir. 
İki taraf da kafi neticeyi kendi 

lehlerinde bitirmek için büyük bir 

enerji sarfetmekte ve bu yüzden 
kahraman Mehmedcikleıim1z yük

sek fedakarlık ve kahramanlıkla. 

xını bir kere daha isbat eylemek
tedirler. 

Harekat ıyarın sona erecektir. 

DÜNKÜ ZİYARETLER 
Elazık 27 (Hususi) - Başvekil 

şerefine dün biri Tunceli umumi 
müfettişi diğeri ordu tarafından 

olmak üzere <kri ziyafet verilmiş. 
tir. 

Bu ziyafetler çok samımi bir 
hava içinde geçmiş ve ziyafete 

Büyük Erkanıharbiye Reisile or. 

dunun yüksek rütbeli bütün za
bitanı iştirak etmişlerdir. 

YENİ BİR HASTANE 

EHizık 'J:l (Hususi) - Elazıkta 

pek eskiden kalmış olan hastane 

yerine 200 yataklı yeni bir !ıas • 
tanenin yapılmasına karar verH. 

miştir. Başbakanın kendisi, tra -

bomla mücadele edecek bir hasta

ne için 50,000 lira vadetmiştir. 

* İktisat Vekili; dün Uyuştu
rucu maddeler inhi~arına giderek 

bir müddet meşgul olmuştur. 

Festival 
Eğlenceleri 

(Birinci sahifeden devaın) 
11 de başlamış Anadoluhis3rı ile 
Bebek arasında yapılınıştır. 

Muamele vergisi 

Şeker sanayiinde de İş Banka. 
sı ön saftadır. 1926 da kurulan İs
tanbul ve Trakya Şeker Fabrika
ları Türk Anonim Şirketine mü· 
essis hissedar vermiştir. Bilahare 
Ziraat Bankası ve Sümer Bankla 
müştereken kurduğumuz Eskişe

hir Şeker Şirketi ve daha sonra 
gene Ziraat Bankasile beraber 
kurduğumuz Turhal Şeker Şirketi 
ve Sümer Bankın sahih bulundu
ğu Uşak Şeker fabrikası hiikılme

tin programına tevfikan birleşti
rilerek bugünkü Türkiye şeker 

fabrikalan şirketi yaratılmış \'C 

memleketin ihtiyacını temin ede
cek miktarda istihsaHilla bulun
mak imkanları hazırlanmıştır. 

Tiirkiye Cumhuriyeti hükume
tinin ilk beş senelik sana~ ileşme 
programından aldığı vazifeleri İş 
Bankası muvaffakiyetle başar • 
mıştır. Paşabahçedeki şişe ve cam 
fabrikası, Zonguldaktaki Türk 
antrasit fabrikası bu vadide vii-

Türkiye İş Bankası daima mu
vaffak olacaktır. Çünkü Kemalist 
rejimin genç elemanları ve Cel81 
Bayar mektebinin kudretli çocuk
ları muvaffakiyetli yollarından 
ayrılmıyacaklardır. 

Muammer Erişfn bu nutkuna zi
yafette bulunanlardan bazıları 

tarafından cevaplar verilmiştir. 

Müteakiben Atatürke ve Celil 
Bayara tazim telgrafları çeltilmiş
tir. Ve toplantı geç \'akit nihayet 
bulmuştur. 

Müsabaka çok heyecanlı olmuş, 
karışçılar bütün gayretlerilc bi -
rinciliği kazanmak iç:n uğraşmış
lar, neticede Galatasara:y daıı Mah. 
mud 22,38 dakikada bu mesafeyi 
katederek birinciliği almış, ikin -
ciliği yine Galatasaraydan Halil, 
üçüncülüğü Ortakôyden Sadullah, 
dqrdüncü, beşin~ w altıncılığı 

Beykozdan İbrahim, İsmail ve 
Vedad almışlardır. 

~~~~~~~~ 

' (Birinci sahifeden devam) j 
Bu kararlara gôre; toptan yıllık 

vergiye bağlanmaları muvafık gö. 
rülen sınai müesseseler, tesbit o
lunmuştur. 

İptdai maddeler tenzilat cet • 
veline göre tasıı::f olunan bu mü _ 
esseselerin listesi ~udur : 

TOPRAK SANA YliNDEN 
Blok veya tomruk halindeki 

mermerden levha ve sa re \-Ücude 
getiren müesseseler, mermer !ev. 
ha ve sair mamulatı tekrar işlet
mek suretile mamuliıt vücude ge. 
tiren müesseseler, mozaik yapan 
muesseseler, çin• yapan muessese. 
le-r (Kütahyadaki çiniler muaftır), 
bazı cın s toprakları toz hal'nc ko. 
yJn müesseseler, alçı yapan mü
esse,eler, künk yapan mii.essese _ 
!er, kiremid yapan müesseseler. 
MADENİ EŞYA SANAYİİNDE~ 

Musluk dökmecileri (musluk 
k.lo ak ·amı, kapı topmağı, huru
fa ve benzerlerim dökenler), mus. 
lukçular (dökülmüş musluk, kilo 
aksamı, kapı tokmağı, hurufat ve 
benzerlerinin müteakıb imal saf
halarını ikmal edenler), kant&r 
yapan, keser, balta, rende ve bu 
gibi aliitı yapan müesseseler, ni _ 
kelaj \'e kromajcılar, kah\'e de • 
ğirmeni yapan müesseseler, balur 
sulamacıları, toka ve düğme ya. 
pan müe~eseler, tapa, kapsül, mü
hür kapsülü, oyuncak, gaz ve ben. 
z:ıı ocağı, telörgü kllşe, saat, bıçak, 
testere, çakı yapan müessesekr. 

TAHTA SANAYlfNDE 
Marangozlar, doğramacılar, ka

rö>eri vapan müesseseler, bır,ak. 
çılar, por•atıl karyola, sandalya 

yapan müesseseler, araba tamirci. 
ktıi , kundura kalıbı, araba baş _ 
lığı, tahta zımpara, ayakkabı ök
çe·, motör kasnağı, korniş yapan 
müe5seseler 

Kl;',1YA SANAYİİNDEN 
Çıv.d ve boya imal eden mües. 

sc~cler. 

GIDA SANA YİİN'DEN 

lford2l karabiber ve sair baha
rat 

han, sucuk, salam ve benzerleri. 
n', balık konservesi, pirinç, mer
cimek, ve saır hububat unu huğ _ 
day ve çavdar unu öğüten değir -
menler hariç) müessese !er. 
MENSUCAT SANAYİİN'DFN 

Konfeksiyon, fotinbağı, fotin şe
rid ;, dantela, vatka, üskübü, pas.. 
pas, l<imba fitili, kolan, kordon, 
tire eldiven, kıl tela, kaytan yapan 
müesseseler. 
MÜTEFERRİK SNNA YİDEN 

Almanyanın vaziyeti 
endişe uyandırıyor 

Çeltik imalathanelerı, mukavva 
kutu, duvar kağıdı, karton kağıdı, 
kese kağıdı, ayna ve kristal tes. 
viyesi, buzlu ram, fırça, k1dın 

çantası, mum, ağızlık. düğme, ta
ruk, toka. plfü;tik eşya, baston ve 
şems'ye, tutk:ıl, kola, sırma klap. 
tan, gelin teli yapan müesseseler. 

:\ialiye Vekaleti tarafından bu_ 
na da. olarak yapılan teblıgatta 
den:liyor ki: 

«1 - Numarası yuJ;c:;rıda yazılı,~ 
• 1 1 

umumı yazının 6 numara ı fıkra - ı 

sında da .zah ed'l~iği üzere, top. 
t•n yıllık muam~ ı,, vPTgisi, an _ 
cak, muharrik k!lvnt beş beygire 
ve işçis: günde on~. kadar olan mü
Psseseler hakkıncl .ı t.1thik edilebi. 
ceğ:nden daha fa1Ja muharrik 
;.:uvvet ve işçi ku l?~ntn sınai mü
esseslerin yuka•ıd,ı yazılı işlzrle 

meşgul olsalar !ı:lP toptan yıllık 
vergi usulile tekl.f ed>lmderme 
imkan yoktur. 

2 - Toptan yı'J,k vergi, 3535 
numaralı kanunu:: mer'iyete gir
diği 16/7 / 938 tarihinden itib3ren 
tatbik olunacak!.~. 

Yeniden mükellef.•.yet mevzuuna 
girmiş olan sın.1i müesseselerden -nevileri yukarırtakı fıkrada ya _ 
2ılı vergiler makin olarak ve 16/ 
7/1938 _ 31/5/lU:jg müddetine göre 
l:esab olunacaktır. 

(Birinci sahi[eden devam) 
gösterecek mahiyettedir. 
Tcraşşuh eden haberlere göre 

İngiltere Fransayı kat'iyyen yal _ • 
nız bırakmak niyetinde olmadığını 1 

Alman aya resmen ;htar edecek, 1 
fakat Çekoslovakyadolcı Südet 
Almanlarının da Prağııı tahakkü
müne terkedJm' ·ecPğini işaret e. 
derek Almanyayı da büsbütün 
kızdıracak b:r vaz,yet aimıyacak. 
tır. Müşahidlerin kanaatine göre 
Çekoslovak me,elesınin müzake _ 
re yohle halli için yapılan çalış _ 
malar b;rkaç ay dlha si.ırecek ve 
önümüzdeki ilkbahardan önce 
bu pürüz halledilmiş olacakır. 

Resmi mahfiller, Almanyanın 

diğer devlelerin de müdahalesini 
davet edecek olan şümullü ve Lü. 
yük bir harbe henüz hazır olma. 
dığını düşünerek Çek işinm ha.U; 
için derhal harbe girişmh eceği 

mütaleasında bulunmakta \'~ me. 
selenin birkaç ay iç nde mıiza _ 
kere yolıle halline bu suretle inı
kan hasıl olacağını ilave etmekte. 
dirler. 

MACARİSTANLA Al.MANYA 
ARASINDA 

Londra 27 (Hususi) - Macar 
hükumet naib · ile Alınan ricali 
arasındakı temaslar devam et -

mektedir. Buraya gelen haberlere 
, • , göre Almanya, küçük itilifın Ma. 

YAK 1 N DA caristana müsaadatta bulunmak ı 

hususunda vaktinde verd!ğ! ka -

En güzel edebi roman 
Son Telgrafta 

rarlar net 'cesi Macaristana evvelce 
tasarladığı şeyleri tamam!~ kabul 
etırmeğe mkan bulamamış•ır. 
Vakıa Macarstanla Alm1nya •-

rasında ki tarafı memnun edecek 
müsbet neticelere varılmış se de 
bu neticeler Htleri tamamile tat. 
min etmekten uzaktır. 

Prag 27 (A.A.) - Başvekil Hod
za, Fransız elçisinı kabul etmiş, 
organı olan Rundşau tarafında-:ı 

bilahare politik nazırlar toplantı
sına iştirak eylemiştir Hodza, bu 
toplantıda, müzakerelerin ancak 
Gvatkin'in avdetinden sonra se -
mereli bir surette devam edebile
ceğini bildirmiş ve umumi vazi -
yeti anlamak için Sir Con Simon
un nutkunu beklemek lazım gel
diğini ilave eylemiştir. 

Hodza, bilahare Alman Südet 
partisi delegeleri Kundt ve Roşe
yi kabul etmiştir. Bu görüşmede 
müzakerelere devam meselesi gö
rüşülecekti. Fakat mülakatın 

mevzuunu, öğleden sonra Henlein 
neşredilen ve bazı sinirlilik uyan
dıran beyanname teşkil ey !emiş
tir. 

Bir eroinci 
Tutuldu 
i: mniyet ikinci ş•11! kaçakçılık 
!<ıomı memurbrı bugün de bir 
E!'oinci y:ıkalıy•~"•ı< adliyeye tes
l ·m etmişlerdir. 

Tahtakalede Q\urı.n Bektaş oğlu 
.6.~: i~minde birini!' eroin \"e esrar 
kul!andığı ve sa1 tı;,J öj!reniJmiş, 

t:ı ti bat alınını~ \'O AJ:nın üzer;nde 
~ p3ket eroin evindl de h;r mik
chr esrar buunar Jk müsadere e. 
d 1 mişt.r. 

Derece alanlara mükMslar da. 
ğıtılmıştır. 

Yarışlar çok kalab~lık blr 54! _ 

yirci kütlesi önünde yapılmış, se
yirciler arasında Val; ve Belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ Belediye 
ıiktısad Müdürü A~ım Süıeyy a, 
Turizm müdürü, festival komitesi 
anları ve gazetec;l~r de bulun -
ırştıır. 

* Yugoslav kabinesinde Har
biye, Bahriye ve Ticaret nazırları 
istifa etmiş yerlerine yenileri ta
yin edilmiştir. * Gazete ve mecmualardan 
kese kağıdı yapılması yasak de
ğildir. Fakat bazı belediye şube
lerinin bu kabil kese kağıtlarını 
menettikleri görülmektedir. Dün 
Belediye reisliğinden bütün şube
lere bir emir verilmiş ve mecmua 
ile gazeteden yapılmış kese kağı· 
dına dokunulmaması tebliğ olun
muştur. * İktisat Vekaleti; Türkiye -
İrlanda ticaret anlaşmasındaki 
tereddütleri izale için alakadar -
]ara bir tamim göndermiştir. * Nafıa Vekaleti; mevcut bü
tün tramvay arabalarının esaslı 

bir surette muayenesini bildirmiş· 
tir. * Hariciye Veltilimiz dün yeni 
İtalyan elçisini kabul etmiştir. 

Yaz ortasında 
Kış 

Leh Ajansının bildirdiğine gö
re, Polonyada Zakopane tarafla -
rında dağlık semtlerde suhunet 
derecesi gittikçe düşmektedir. 

1400 metre yüksekteki havaliyc 
epeyce kar yağmıştır. 
Dıger taraftan şimali garbi Bul

garistanda da havalar birdenbire 
soğumakla suhunet derecesi sıfır
dan çok aşağı düşmüş ve ilk kar 
Musala tepesine yağmıştır. 

Dedikodu 
Yüzünden 
Kumkapıda İsır.•ilsafa sokağın. 

da 12 numaralı evde oturan Mar -
•:am isminde bir kadın bir dedi -
~c>du yüzünden çı1<an kavga neti. 
ersinde ayni evd~ oturan Sürpik 
frmindeki kadını taşla başından 

ağır surette yarahmıştır. 

Fransada 
(Blrlnel ııalılfetlea tlnam) 

kalınan bir tebliğ neşri bahsinde 

Daladiye son nutuklannda kendi 

:Eikrini tam olarak izah etmiş b11-

lunduğunu ve yeni bir met.in tes. 

bitinin lüzumsuz olduğunu söyle

mi§tir. 

Sollar temsil heyeti, bugün saat 
15 de toplanacaktır. 

Diğer taraft.an sosyalistler, Da. 

laciitYe ile delegelerin içtimaını 

müteakıb toplanmışlar ıse de bu

gün Başvekil ile halkçı toplantı 

delegelerinin yapscağı görüşme. 

den evvel herhangi bir tebliğ neş. 

redilmiyeceğiı>i takarrür dticerek 

bugün saat 17 de tekrar içtıma ey-

lemek üzere dağılmışlardır. 

Koca/epede 
Merasim t 

ı.ı e 
16 yıl önce 26 agustoS ,J( 

yuk bir zafer kazandıgırt" "al)l 
Afvon 

catepe•; dün başta :. >ıal~ ;.r 
olduğu halde büyük bıı tur 
rafından ziyaret oJunınuŞ ı;onrıı: 1 

Valinin hitabesinden 
1 

nJlloŞ • 
büyük muharebede b~~rıJe f'_ 
lan Kalecikli Halil. go . biil.,.ı 
düğü ve içınde yaşa.dıgı ~ cı'l 
savlet ve şehametiınızı P' 
bir şekilde anlatmıştır. , 

,ırı 
Bir Rus muh8 ' 

öldü '"al'''" 
Moskova, 26 (a.a.l - ' J{'.lpr 

Rus muharriri AJei<sandr diln V 
68 tyaşında olduğu h~lde ./ 

nigrad'da vefat etrn~~~ 

l•aj•;ı•JtSk 
f rtuğ'"1~ 

. f B 
Sad• 

·tl 
rlY ı\ TR0' 

Bu gece Yeşıll<0Y0~ 
KONTAK yJ\f'l'I dl 

Pazar (Büytükdertl 
-· . esın 

İstanbul ikinci icra daır ııe * Ay başında Kopenhagda top- Fatma İsmete borçlu p.ııJllet ~ 
lanan beynelmilel Antropoloji ve run tamamına 8640 ).ira Jıı~~) 
Etnoloji kongrelerinde murahhas- dir edilen Tabtakale JJ1:

65 
ıı l 

larımızın raporları büyük takdir Tahmis önü sok.ığında 
6 

yırı' 1 

ve alaka ile karşılanmıştır. Kon- 372 ada, 37 parsel eskı Jl ı'Jl' v 
. . iN 1 abası . ·~ gre ilim namına memleketımıze o. u ve umum mes aJl ı· 

1 - tü' d od ı bulun · t teşekkür ve 942 toplantısının d:ı 1 an us n e a arı . dili 
· · mamı 90 lira icar getıreıı • 

şehrımızde yapılmasına karar ver- ı ılı Jrt"' 
. . on ikide iki hissesi aç c'F 

mıştır. konulınuştur. Dükkanın ~ ıİ' 
yaprak demir kepenkli ıe ~d ' 

(Dış politik_:ı~evam) ta ve altında top1·ak bodruı1I~e~' 
deki katlara ahşap scYY8~3 " • 

venle çıkılır üstiiste ıkı . 1rı:ıl ziyetten istifade etmeği ihmal et
mediğinden bu cereyan kuvvet -
leşnıektedir. İki sene ene!, Ame· 
rikanın müstakbel bir harbe kar-
şı bitaraf kalacağı kat'i olarak 
söylenebilirdi. Bugün hu, aynı 

kat'iyetle söylenemez. Amerika 
efkirı umumiyesindekl bu tahav
vülün bir takım psikolojik sebep· 
leri vardır: 

1 - Amerikalılar, komünist ol· 
sun, faşist ol un, demokrasiyi in
kar eden bu ne\ i cereyanın kuv
vetleşmesini kendi hürriyetleri i· 
~in bir tehlike tel8kki etmektedi:
ler. Ve şunu hatırlamak gerek -
tir ki Amerika Avrupadan uzak 
olmakla beraber, İngiltere gibi 

· cı • 
Bu gayri menkulün b'rı~ . . 9dj ~ 

'h' Jl'l'ı' j ması 5/10/938 tarı ıne 1 ~ ,ı v 
şamba günü saat ~o. dan dıııeıl 
dar İstanbul ikincı ıcra .oı 1 

ttı"''' • 
icra kılınarak en çok ar. ·~l) ırı' tfJ 
diği bedel hisseye mus•P d< r1 . 
nin ·~ 75 ini geçtiği takd'.r ı; ,,ı 
arttırana ihale edilecekti!· ,ı•t 
bir bedel elde edilınezse e~ ; "' 
on beş gün temd'd edı]er ıııııt ı· 
938 tarihine· müsadü pe~i~9 ~· 
nü ayni mahal ve saatte ıcçc~ 1 p 
cak ikinci arttırmada en klıl 
ranın üstüne bırakıJaca e 2ı 

t all1 
ga,Yri menkule aôd şar il ~eı 1 ı 
938 tarihinden itibaren ede '~ 
göreblimesi için divanhaıı 53]ııb eski an'aneyc da~·anmadığı için t ı k -' 
bulundurulacaktır. ıpo ~ adı"~ 

bu sağ ve sol cereyanlara karşı l"k 
lacaklılarla d'ğer a a. ~·~ , bir çok Avrupa memleketlerin • ,,. · 

den daha ziyade ha. sastll'. gayrimenkul üzerindelı• dS'' 
· h ·ı f · a<rafa l• Z - Amerikalılar lngiltereden ususı e aız ve m ~. ·teırr•. 

·dd' 1 k mu<b• ı hoşlaııınadıkları halde Anglo - 1 13 arını evra 1 •. d3· 
l l'kt " · .. · ·nde ,cr3 ıJ' Sakson kiiltüriine pek ziyade bai!'· ı e ) ırmı gun ıçı . de t. 
bl'd' 1 · ak · takd1r ·P lıdırlar. İngiltere de Anglo - Sak· ı ı ırme er' sı ıııı(' 

ki'ltii .. .. b" "k k tapu sicilinde ka"ıtlı oa pd.ıJ' ' 
son ı runun en uyu oru · t b d 1. . •la<mnsı ~•I 
yııcusu olduğundan, bu devletin s~ ış e e mm pa) '' 3 ı~ lı' 
lliağlfıbiyetiyle kendi kültürleri . rıç kalacakları ve fazl aı:ıı• 
nin de tehlikeye düşeceğinde:ı il alınak istiyenlerin her ı doll 1ı1" 
korkmaktadırlar. iremizin 83/1791 No. 

1
.
11 ıııaıal~ 

3 - Otoriter de\'letlerin galibi· müracaat ile ·istedikler• ·n Jıl 
Jb]er• ,~ 

yeti Amerikanın enternasyonal alabilecekleri ve ta ı ..ı>1 . kı . . ,. 7 5 ı:· 1 t!' 
ınübadeledeki hakim rolünii sar- musıp ymetının · ' in• 
sacağından endişe etmektedirler. veya milli bir ban~a_1~;0w~ 

4 - Dördüncü ve ehemmiyetli 
bir amil de yahudilerin niifuzıı 
dur. Amerikada yalıudi nüfuzu · 
nun pek büyük olduğu unutulma
malıdır. Maliim olan sebeplerle 
bu kuv\'etli nüfuz otoriter de,·let
ler aleyhine kullanılmaktadır. 

Bu tesirler altında Amerika ef
karında otoriter devletler aleyhi
ne beliren cereyan gittikçe kuv-

tubu ibraz etmelerı ı a 

Afyonkarahisarı :ıın 

vetleşmektedir. Şimdilik tebariiz ""', 1 
eden nokta İngiliz ve Fransız ta- , ı Y•kltl er 
raftarlığından ziyade Alman ve .ll-------l~ 
İtalyan aleyhtarlığıdır. Fakat git- 5 '1J 

Güneı 
tikçe kuvvetleşen bu cereyanın ı2 J$ 
Amerikayı, demokratik devletle- Ô~le 

16 
()il 

rin ıniittefiki vaziyetinde otoriter ikindi 
18 

S 1 
de\•letlere karşı bir harbe sürük- Akşam 
lemesini yakın ihtimal olarak he- Yata 20 jll 

saba katmak lazımdır. lmnk 
A. Ş. ESMEıt -----

,,ıd 

Baş,Diş,Nezle,GripRonıa::~·~c5e1 
nevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı der 

' billt• 
- icabında günde Uç kate alın• 

1 



Gü2el ik d. ' ıyarı ... 
(5 inci sahifeden devam) ru Köprüden geçerseniz Köprü. 

muştur. Şimdi, 25 kur.ışla alınan uün ortasına yakın bir yerde ku. 
bir bilet bir pazar günü Çamlıca laklannız gür bir müzik s~" ile 
gezme!ine giden yolcuyu Köprü. dokr ... Merak ettim ... Acaba rad 
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FRANK O DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

~· 1 ~ Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
-._---.o Yalnız Son Tel da ne rcdilecektir. 

Nanıık Kemal, büyük bir maharet
le gizli tutulan bir plin tatbik olu

narak Fransaya firar etti 

Yazan: Ziya Şakir 

den Üsküdara vapurla, Üsküdar. yo şirketi Köprü üzerine de Tak-
dan Kısıklıya tramvayla götürüp sim meydanı gibi hoparl~r!er mi 
getiriyor ... Bu yüzden bu sene mi koydu diye!. Şirket vıpmla. 
Çamlıcaya yapılan gezm.? akınla- rına radyo konulduğu zama."ldan. 

( 4 üncii sahifeden deTam) 

zairden ıyerli asker getirilerek İs. 
panyii.Jak; Cumhuriyet hü kfıme
tine yardım için gönderildiğini, 

•bundan başka s:Jah, müh'mmat 
ve saire yollandığını ileri sürü • 
yoı-lar. Hele bir kısım İtalyan ga.. 
zetelerinin Fransa aleyhindeki ya. 
zıları büsbütün şiddetlidir. Fa
kat bu neşriyatın sebebi ve içyü.. 
zil nedir?. Fransa aleyhinde böy. 
le şiddetli neşriyatı devam ettir
menin İtalya . Fransa münase -
batı için iyi olmadığını söyliyen 
Fransız matbuatının çıkardığı ne 

•Tülek kundak tertibatında ve 
mekanizmasına aid ıslahab hak. 
kındaki ihtira içın bir berat talebi 
zımnında 29 Ağustos 1928 tar•h'n
de sunulan ve 25077 evrak numa.. 
rası ile mukayyed müracaatın -ih. 
tiva ettiği hukuk bu kerre başh
sına devrolunabileceği ve 1alıut 
mevkii fiile konmak için icara da. 
hi verilebileceği teklıi edilrn..ıcte 

olmakla bu hususta fazla mallı -
mat edinmek istiyenlerin Galata· 
da, Aslan Han 5 inci icat 1.3 nu. 
maralara müracaat eylemelerı ll~n 
olunur. 

rı fa.zl.a oldu. Br pazar günü 1434 beri çalgılı, şarkılı seyahate alı-
kişmin bundan istifade ~ttiğini şan Boğaz yolcuları yoksa Yapur 
resmi .istatistikler orta~a koyu - bekledikleri iskelelerde de mi çal. 
yor. gı ile eğlend'.rilıyorlar ... diye ... 
Boğazda noksan olan plij. İs- Sordum. Anlattılar: 

t.anbul halkım Floryaya ı:itmek Cumartesi günleri saat H de 
mecburiyetinde bırakıyordu. Sa- Köprüden kalkan iki vapur Bo. 
lacıkda yapılan modern plfı;la da ğaz gezintisine tahsis cd:lmiş; 
Şirketçe bir kombinezon yapıl - bir lirayı tutmıyan b'r fia~la biri 
mış, ·bir:U"~ mevki gidip gelme incesazlı, öteki cazlı vapurhrdan 

tice şudur: Kadıköy birine• sulh hultuk ha-
J<;mligı" "nden: Fransa aleyhindeki bu neşriyat 

iki gün sonra 
kimseleri 

f aaligete geçerek 
tevki f et ti 

bazı 
vapur, plaj ücreti ve banyo dahil birinde Boğaza kadar gezmek ~m-
33 kuruşa, ikinci mevki 28 kuru- kfını kabil... 
şa temin edilmiş; halk dı bu va- Eh ... Bir hafta devamlı calı')-
2iyet karşısında rağbet' arttırmış, malarla kafası yorul&n şehirlile.. 

İtalyan efkarı umumiyesıni meş- Kadı.köyünde Hayribey so1<ağın. 
guı etmek içindir. İtalyan efkarı da 10 No. lı evde mukim iken halcr. 
umumiyesi Avusturyanın ma!Cım nercd.e olduğ'u meçhul bulunan 

müteahhid Dilav~r'e: şekilde Almanya tarafından alın 
masındanberi az müteessir değ! _ Mahkemenin 93?j28l No. lı do.>-

yasile Kocaeli defterdar lığı tara • 
dir. Onun için nazarı dikkati baş. fından aleyhinizd" açılan İzmit or. 

.::._ lie ceVab vereceğim? ..• İster 
~ kabul ettim. 
.._1 t, &idecek m.isin ?. 

ilıııd·ile, henüz ona karar ver -
ılı., llıı. Fakat, lakırdı aramız -
bıtı; CitıııeJı: fikrinde değilim. İyi 
~ ~ lı:i, bu gidiş, memuri -
~.lllditi değil Bir nevi, sür -
~ ~eyso. Yann matbaada gö-

h l, 
"li .. 
~ ııç arkadaşın Namık Kemal 
ıw.:,~arfl gösterdikleri bu alaka 
ilb;' bir, şahsi dostluktan ve 
~ ltteedebt kıymetine hürmet 
1%ı~ n ibaret değildi. Aynı za
tfıı. ta bu gençler, henüz teşek-

e ın;. 
llıtıin -~ olan (yeni Osmanlılar) 

halkına bir hayli korku vermiş .. 
cemiyetin faaliyetini de sektedar 
etmişti. 

Fakat bu, pekuzun sürmemişti. 
Bir t.araftan cemiyet azaları diğer 
t.araftan da mevkufların hısım ve 
akrabaları, gizliden gizliye hare
kete geçmişlerdi. O tarihte, elde 
en mühim bir isyan unsuru olan 
- ve, (talebei ülfun) ismini taşı

yan - ( Softa) !arı kışkırtarak 

bunlara yaptırdıkları bir nüma
yiş ile mevkuflan kurtarmak is
temişlerdi. 

Mevkuflar, cidden büyük me
tanet göstermişlerdi. Yapılan is
ticvapta, cemiyetin diğer azala
rını ele verecek bir tek söz söy
lememişler; yalnız hülı:Cımetin i
dare şeklinden memnun olmadık
larını itiraf etmişlerdi. 

Hoca Veliyyüddin Efendi, bunun. 

bir günde bundan istifade eden re bu ge~'ntinin yapacağı t's'ri, 
- Hocamızı isteriz. DPrhal med- şehirlilerin miktarı 572 ye kadar rulıa, vücucle vereceği şifa~~ bir 

reseey iade edilmediği takdirde, vükselmiştir. defa düsünün. . Gözleriniz liıci-
derse devam etmeyiz. · Pazar günleri; bilhassa yazın verd bi; menekşe pcllesin. andı-

Diye t-ehctide girişmişlerdi. en mükemmel safhasındaki Bo. ran serin sularla onun iki tarafı 
Bu hfıdise; gerek hü1nlrnet \"e [;az mevsiminde tatil yapan İs - çerçeveliyen minyatür sahillerde, 

gerek saray mehafiline akscder eL tanbullular yüzde 50 tenzilatlı va kulaldarıruzda sevdiğiniz b'r şar. 
mez, derhal bir telaş baş göster- r seierı..rinden istifadede de kının mısraları ... Önünüzde mü-
ınişt.i Softaların bu talebleri kabul gecokınemişler; Boğau akm eden kemmel vapur büfesinin çeş!dli' 
edildiği takdirde hükumet zif ve halk pazartesi sabahına kadar mu meze tabakları, soğutulmuş içki 
aciz göstermiş olacak, bu da iyi e::ıer biletler sayesinde mükffill· şişeleri, kenarları rüzgarla pır. 
·bir netice vermiyecekti. ı mel vakit geçirmek, eğlenmek, pırlaşan beyaz keten örtülü ma. 

Padişah Sultan Aziz, büyük bir yorgun vücud ve ruhları!)>. boğa.. sanın başında 8 saatlik bir gezin-
tehevvüre kapılarak: zın harikulade muhitinde dinlen.. tinin değeri bana kaba maddi iıl. 

- Ne dernek?. Dört buçuk sof- dirmek fırsatını bu!mıışlardır. çüla-in hududuna sığmaz ... Ta -
ta, hükllınetin icraatına karışını - Bir pazar günü bu seferler için şar ... Tevekkeli değ:! bu sefer • 
ya nasıl cür'et edebilir?. Tez, hak.. verilen bilet adedi 7288 l bulmuş- lere rağbetin surü hikm~ti şimdi 
!arından geliıuin. tur iti bu, son se~erde görül - anlaşıldı. 

Diye irade etmişti. memiş bir rakam sayılabilir Kıbrıslı yalının yerinde gele. 
Derhal şe .. hulislam kapısına Ben; bu malumatı res:ui :statis- cek sene yapılacak modern plaj. 

asker sevkedilmiş ... Oraya top - tikten çıkardlğım rakamlardan la bir ihtiyacı daha tatmine ıne-
lanan softalar, tüfek dipçiklerile ;;.ldmı... dar olacak Boğaziçi gelecek sene.. 

ka cihetlere çev:rmek !iızım geli- ta okulu tamiri sırasınd~ mukave. 
yc>r!. Bununla beraber sebeb ne le mucibJıce ilan bedeli olara~ 
olursa olsun İtalyan gazeteleri -

Türk Limited Şirketine verilmes 
nin Fransa aleyhindeki neşriyatı 

!cab eden yüz yirmi üç lira elli kı · 
Fransızlarca dikkatle tak;p ediL 

ruş ;ıan bedeı.inirı tahsili talebi da. 
~mekt=::e;;:dir:' =·=====:=::::;;::=::==:;iva>-ının gıyabınızd~ ıcra kılınan mu 

) A D Y O l hakernesi neticesinde tafsilatı za_ 
bıtnamesinde yazılı olduğu veçhile 

------ ------- mübrez multavelenaınenın Hl ınci 
BUGÜNKC l'ROGRAM 

18,30 Haiü müz'k: Tepebı!iı be
lediye bahçes,nd'!n nakleıı. l!J,15 
Konferans: Profo,ör Salih Murat 
(fen musahabeleri). 19,15 Borsa 
haberleri. 20 Sal~ ayarı: Grenviç 
rasathanesinden naklı:!n. Necmed-

dın Riza ve arkadaşlan tarafın -
ılan Türk ww-ik:s: ve halk şarkı
l:ırı. 20,40 f1.ııa rap~ru. :ı.J,43 Ö-

\iıı tıı~eki. gizli ve siyasi cemiye· 
~liıı lies3ıslerindendi. Namık Ke
' bu SUretle sürgün edilmesi, 
'ıııı;Yete bir darbe indirecek. Bu 
~/etten beklenen faideler, bir 
~ . tebaıı olup gidiverecelrti. O
~ a %ı ?fanı.ık Kemal Bey, hem 
ıı,,,. tlladaşları, bu vaziyet karşı

"""i, haklı bir telAş içindelerdi. 

l'a11a :. 
'ltirt~ bu telaş, hiç kimseye his 
~. ti" emişti. Bu ağır başlı genç
,.11§Üıunüşler ve kararlarım 

la da kalmamıştı. Kendisini ısticvab 
eden heyetin huzurunda, hükumet 
erkanı hakkında söylemedik söz 
bırakmamıştı .. Büyük bir hiddet 
ve şiddetle: 

dağıtılarak bir isy.an başlangıcının Sirk.etin erk&nıharbiye reisliği- nin en büyük rağbetini görecek 
önüne geçilmişti. Mevkuf!Ar da he. ni ·yapan 4Iet~ Direktörü Bay gihl ... 

b . · b' d' ·1 k S k İsllak Bahadırın bu i•"'rdek'. fa. men ır gemıye ın ırı ere , a ız ,.~ Sazlı, cazlı vapurlar, tl!nezriih 
M·d"lli " · İ tank"" dalarına al'yet ve ugr· aşırlıg" ı daha neler ı ı , ı.ıımnı, s oy a · sefd'leri, kombinelerle gezmesi 
sürgün edilmişti. yaptırmamış. ııcuzlattırılan ve kolay bir hale * Birisinden duyllum ... Sarıyer -

deki. Canlıbalık lokantasında, Tıı.- konulan Boğaza, Boğ~ene gele. 

mer Riza Doğrul tarafından arab. 
ca söylev. 21 Saıt ayan: O: katra: 

1-Morat Babaya. Potpuri dö 

maddes'ne nazaran İzm't orta oku
lunu tamir eden müteahhidin bu 
baptaki münakasadan mütevelLd 
bilcümle ilan masrdHannı tediyeyi 
taahhüd eylediği anlaşılmasına ve 
mezkür mektebin tamiratını :ı;d 

münakasa iliını bedel.nin yüz yirmi 
üç lira elli kuruştan i':ıaret olduğu 
Türk Maarif Cemiyeti resmi H&.n 
işleri bürosunun 5/8/938 tarihli ce. 
vabında yazılı olduğu görülmesine 
ve işbu mehliğın tn afınızdan öden
mediği gerek mclk\ir eevabda.ıı ve 

gl!n!k Kocaeli defterdarlığına y_a
zılan tezkereye verilen cevab! tez.. 
kreler :ıı:ıündericatından nümayan 
olmasına binaen bermucibi muka
velename verıniye mecbur olduğu. 

nuz mebliiğı mez!c\ır yüz yirmi üç 
lira elli kuruşun yüzde 011 ücreti 
vekalet ve dava tarihinden it:baren 
yüzde beş faizi nizami yürütülerek 
bilcümle masarifi muhakemenin siz 
den tahsTuie 15/4/938 tarihinde ka-

~ l§lerdi. 

~ ~ ~ 27 giin, büyük bir 
~t lÇınde geçmişti. Namık 'i oı.ı :Bey, Evkaf idaresinde bir 
l!l ~tınu bahane ederek, ye
.,.~ _Uruna gitmekte acele et
~U. Ve böylece hükumetin 
~·ret ~tini celbetmemeye S 80stermişti. Halbuki bu 

'~ 2:arfında, Avrupaya firar 
rı ikmal edilmişti. 

1867 ... 
il gı~ •. 6'!nesi Mayıs ayının 17 in
~ "'U JV ~ . aınık Kemal Bey, ya-
~'· l't Şaır Ziya Bey olduğu hal , 
'<tısı;: atısa Sefirinin yardımı ile, 
~Yııs· banclıra!ı (Fercsine) Kum
"~ııl'iJ'nın (Bosfor) ismindeki 
~ e (Marsilya) ya firar et-

~q ı· 
~"~~ar, Büyük bir meharetle 
i!lıı ~"'fti. Hükı'.ımet Ancak iki 
&ı_hu ~ra bu hadiseden haberdar 
'ra~'1i. 

11l~ } bu iki zat, ancak bu su
~ •tır .. 
lıtı~tlıgun: _gitmekten kurtul-
~d · Gıdip, Pariste çalışa
~ ı. Fakat, hüriyetperver 
~~ 11la.ktan uzağa takip eden 
l~; ~n da gözünü açmışlardı. 
~tte n so~a, zabıta derhal fa
~i l! geçmişti. Kapı kethüdası 
~i ~Y, - Karagöz gazetesi mü
~ ~kreat Beyin Pederi ve Ser
~l\ıl • ın Öıner Paşanın divan 
~ [l] Şakir efendi, Babı Seras
~i, l;ıneınurlarından Tahsin 
Si;~alllanın münevver üle
lltı ltylııaıı hoca V elieddin efendi, 
'Ilı ~d 'Ye l!'.!edresesi müder
"l !>~~ ll!ehnıed efendi, Cer
>,~~e]\ Salih efendi tevkif 
~-lı dair e"."ela zaptiye meşruti
bı;ı. te~sı.ne Gitmişler .. oradan 

'llh.. nenın .. .. d d . li 
ıııi · .. n .. onun e ermr 
~t &~ti(uç anbariı) denilen ge

lıı q (Uç rHerck hapsedilmişlerdi. 
~ ~ U.ıa anbartı gP.minin asıl is

~~intt,lıınudiye) idi. Sivastopol 
'- bq ~s~afer alimlerinden biri 
b.'lıaı ı.. ı kalyon artık ışe· va-
..,,1 oır h • -
~.~ 000 ale _geldiği için tersa-
d. • bah .0dekı çürüklüğe çekil-
~~ rıy 
'ı.ıı' ·~aı e zabitan ve cfradm-

r::, 'ıe ha •nctırılrnnsı Lizım &e -
~,~ ~tilı:~sııne ittihaz edilmiştL 
~ t lt:ı-Jı- adar sivillerin bu ge
>ı.ı,~tQi\~f Ve har..s edilmeleri a
t~~ · Onun için isimlerini 
t;ı · l<!, saydığımu: zatların bu 
~tı. •ı:ıs ....... 

"n ••.uler.,k hariç ile ih-
lıı ~tı~.r~dilıne1eri !stanbıiı 

1 (lı:arbiye Nezareti.) 

- Bu adamlar, gemıyi batırıyor. 
lar. 

Diye, barbar bağırmıştı. 
Müstantik kend;sını susturmalı: 

istemişti. Zaten gayet asabi ve 
hiddetli bir zat o!an bu pervasız 
adam, müstantiğin ağırca bir li
san ile kendisini susturmak iste. 
mesine tahammül edememiş ... Ye. 
rinden fırlıyarak, onun •:ıratına 

dehşetli bir tokat indirrn işti. 
Vliyyüddin Efndinin bu ela _ 

deti, çarçabuk harice aksetmişti. 
Bunu duyan softalar, büyük bir 
heıyecan içinde kalarak bir kafile \ 
halinde (Şeyhülis!am) a gitmişler: • 

•• 

HükUmetin gösterdiği bu şiddet, cek seneki rağbet herhalde çok 
kafi derecede tesirini göstermişti. rabvadaki Tokatlıyan otelinde 

) d h dan~lı yemek, taze bal•k tenı'ni daha fazla olacak. .. 
(yeni Osmanlılar cemiyeti a a Bana öyle geliyor ... Bilmem siz 
fazla ikurban vermemek için (vak.. şart koşularak Şirket buralara da 

d • ne dersiniz? .. ti merhunu gelinciye kadar faali- hayli adam taşımış nrmu,... _ BEDİ GÜNDÜZ 

yetten sakit kalmayı) kararlaştır-ı .. _:C:•:ım:;a~rt:es;;;:,i ~gu,;;"n;.,ü=· =s=a=&.=t ,;.(l=.J.=•=e=d=o=~~=:~==:==""".:=:======:-"'-
dı~~ h~ da~n~I• k d 
setten derhal derin bir sükun gel- Kayıp aranıyor Yirmi se iz yaşın a 
rniştl. ' 

Sultan Aziz, partiyi kazanmıştı.. Çankırının Di- general olan adam! 
Ve bu tecrübede muvaffak olur kenli köy halkın-

Zayi - 931 seensinde Bursa orta rar verilmiş olduğundan tarihı ilan. 
mektebinin 7 ci sınıiından almış ol-ıdan itibaren yirmi gün içinde tlm
duğurn tasdiknamemi kaybettim. yw dava etmed:ğiniz takdirde hük . 
Yenisini alacağımdan diğerinin hük 1mün kesbi kat'·iyet edeceği tebliğ 

mü yoktur. Jmakamına kainı olmak üzere ilan 
Veli oğlu Ali olunur. 937-281 olmaz, amk (istibdad) ı, bu.bütün dan olup Tütün· (S inci ""hileden devam) 

ele alrn•,tı. (Gülhane hattı hüma- gu"mrüg'ünde ha- Generalin maceraperest ruhu he. ===:ı=================A~======== 
'"" · edilm · h anlı stanbul Sıhh"ı Müesseseler rthrma ve ıyunu) nun hiçbir hüküm ve tesiri mallık eden ve ,. nüz tatmm emış, eyec 

kalmamıştı. Yenipostanc cad- sahneler doymamıştı. Eksiltme Kemisy0nundan : 
(Devamı var' desinde 45 numa- Bu sırada Meksikada ihtilal var-

dı ... Ponchovilla kılıca sat'ılmış, ralı depoda çalı
ortalığı kana boyuyordu. Chritch. şan Çankmlı Mus-

tafanın henüz 12 ley buna karşı geldi. Tutuldu. 

yaşındaki çocuğc Hapse atıldı. Fakat oradan da yo. 
lümün ni ayet 

Gazi Antep Trahom mücadelesi için saiın alınacak 49 kalem labo
ratuvar malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur . 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat "'e İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda 14/9/938 çarşamba günü saat 14,30 da ya
pılacaktır. 

verdiği macera! 
-------~ 

(5 inci sahifcmizdcn devam) 
sından, çocuklarıııdan ayrıldı, git.. 
ti. O zaman prensin duyduğu ız.. 

tırab her halde pek korkunçtu. 
Çünkü elli sene beraber yaşamış
lardı. Elli ser.elık müşter~k ve 
mes'ud bir hayat vardı. 

Sevdiği karısının aı·kasından o 
o da daha ziyade yaşamağı iste • 
miyordu. Prens de hastalandı. 
Çünkü bu darbe ağır olmuştu. Fa. 
kat onu uğradı~ı ut-rabdan teselli 
edecek başka bir kuvvet yok muy. 
du! Kraliçenin ifa<!es;ne görP Lü- ı 
izanın ölümü Vikt0ryayı da çok 
müteessir etmişti. 
Şimdi seneler ~eçmiş ik'si de l 

y~anmıştı. Kraliçf' de kocası öl. j 
d<ikten sonra yalnız kalmış, ihtL 
yarlamıştı. Prens C"rc da artık 
~-alnız ve ihtiyardı. Birbirlerine 
çok yakın akraba olan • kardeş ço. 
cukları _ ihtiyarlık seneler;nde 

birbirlerine en samimi birer • 
ruh arkadaşı oluyorlardı. Çün- 1 
kil ikisi de hayatın v..ktile mes'ud 

1 
senelerini_ görmüşler. sonra bir • J 
birini talnb eden ıztırablarını da 
duyrn~lardı. Prens Corca ) azdı. ı 

ğı b'.r mektubda Kraliçe şöyle di
yor: ·Bu yeis verici hem de aza

metli bir keder ve ıztırabdır. Çün. 
kü ilı:imlz de ihtiyar olara!< bıra
kıldık, kaldık .• 

1R95 de Prens Corc Kraliçenin 
yaveri hası oiarak tayin edilmiş 

ve artık merasimde hiç onun ya. 
ııından ayrılmamış':!~. Birbirle -

ı
ı rini genç yaşta sevdikten sonra 

1 

ihtiyarlık senelerin?e birer ruh 
arkadaşı oalrak bulan Kraliçe 

Viktorya ile Prens C )rcun hayıt
larındaki bu safha son derece me. 
rak uyandıran ve bütün teferrü -
atı ile bilinmek is•enen bir ma • 
c<ıradır. 

Corc Kembriç de doğduğu za • 
man erbab bir müneccım şöyle 
demişn: 

- Bu çocuk hayatın birçok saa. 
detlerini tadacak, birçok da elem
lerini çekecek. Tahta çıkması bek.. 
!Eonecek, fakat oradan uzaklaşacak, 
sonra sevdiği bir kdını alacak. 
Lakin bu izdivaca razı olınıya -
caklar ... 

Prens Corc ha.yatının mes'ud se
nele•ini görmüş, sevdiği kadını 

almış, fakat buna Kraliçe razı ol. 
roamıştı. Kraliçeye koca olarak 
İngiliz tahtına ortak olması bek
lenirken de kendisi bunu isteme
miş, uzaklaşmıştı. İngiltere Kra. 
!içesine koca olmak istemiyen, 
gönlünün isted'.ğ kadını alan bu 
prens Kraliçe Viktoryanın vefat 
ettiğini görerek ve ömrünün son 
senelerinde ihtiyarlığının bütün 
yalnızlığ\nı hissederek yaşamAğa 
kutlanmıştır. Herkes onu İngliz 
Kral:çesinin koc~sı olmağa en ıa.. 
yık bir adam ol'll'dk görüyordu. 
Evvela kendisi zat~n İngiliz Kral 
hanedanın.a mc:ısubdu. İngilizdi. 
Kraliçenin sonradan varmış oldu· 

ğu prens AlbPr ise bir Aiman 
prensi idi. İngiltereye yabancı o. 
lan bir prena. 

Kraliçe Viktoryanın altmış dört 

sene süren saltanat devri parlak 

olmu~tur. Krolice Hindistan tm. 

paratoriçesi dıye de i lıl.n edilmiş -

Receb geçen lunu buldu, kaçtı. Bununh bir-
gün Nuruosmaniycdc ansızın kay- likte ve ayni şekilde firara teşeb. 
bolmuştur. . büs eden sekiz kişi ~·ıhafızlar ta-

Receb babasilc Nuruosmanıye rafından öldürüldüler. Genç ih-
camiine namaz kılmağa girmiş fa- tiyat General bu patırtıdan da 
kat babası namaza durduğu za- sağ ve salim kurtuldu. 
man kendisi cemaat araoından MÜK.EMMEL BİR SPORCU .. 
kaçmlljtır. Zavallı baba çocuğunu 1926 da ruhu nisbeten sükı'.ın 
aramışsa da bulamamıştır. Fotoğ-

b" .. 'bulmuş, macera arzuları yatışmış 
rafı yukarıda bulunan Rece ı go- olan Chl'Ltchley !ngiltereye gel. 
renin babasına haber verilmesi is

di. Orada evvela tazı yarışlarına 
tenrnektedir. hız vermekle spar hareketlerine 

Veba aşısı bulundu 
Saratov Mikrop Enstitüsü, ve

banın virüs'siiz kültürünün elde 
edilmesi bahsinde tecrübelerini 

bitirmiş ve bu hastalığa lı:arşı in
sanların aşılanmasında kullanıl
mak üzere aş ı elde eylemiştir. Bu 

aşılar, çok iyi neticeler vermek

tedir. 

girişti. Aradasırada boks maçları. 
m tertib ve idareye, her türlü at
letizm müsabakaları tertibine baş. 

lad.L 
işte, görülüyor ki yeni evlenen 

çiftin müşterek mesleği tek cep 
hede spordu. 
~neral bundan evvel iki defa 

daha evlenmiş ve ayrılmıştır. 

Birinci evlenmesiı 1916 da ol • 
muş bu izdivacdan biri kıı, biri 

-?ir. Bununla berabeı· dediklerine oğla~ iki çocuğu meydana gelmiş_ 
'bakılırsa eğer Prens Corc Krali. 

ah tir. 
çcnin kocası olaı a Is. onun t . tına İkinci defa 1928 de evlenmişti. 
ve saltanatına iştirak etseydı Vık· Bu evlenmeden de bir çocuğu dün 
torya devri tngilız tarilıiAde daha yaya gelmiş ve halen yaşamakta-

2 - Muhammen fiyat: 1670 lira 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 125 lira 29 kunıştıır. 
4 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka· 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte belli giin ve saatte komisyona gelmeı .ri. 

·5882· 

San'at Okulu Mezunlarına 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden 

İdaremizin santrallar sttvisine fen memuru ve makinist alınacaktır. 

San'at Okulu elektrik kısmı mezunu olanlanıı vesikaları ile Zat İşlerin,. 
müracaatları. (5844) J\födüriyct 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Kemisy0nu:ıdan : 

Gazi Antep Trahom mücadelesi için lizım <>lan 76 laılem aı.at açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü
ğü binasında kurulu komisyc>nda 14/9/938 çarşamba günü saat 15 de va
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 1833 lira 5 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 137 lira 47 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda göreıırıırıer. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve.fa 
mektııbu ile birlikte belli gün V'I! saatte komisyona gelmeleri. •5883• 

poı·lak olacaktı. l!'akat mukadde- d 

· K li ~ır_. - ··------ı İstanbul Sıhh"ı Mu··esseseler Arttırma ve rat başka yol göstermıştır. ra çe DEVREDİLECEK İHTİRA 
Ndükten birkaç se~~ sonra Prens BERATI Eksiltme KemisyGnundan: 
Corc Kembriç de dünyaya veda cTüfelı: nişangalıWına ald ısla ' şış· li Çocuk hastanesine lazım olan 147 kalem ilaç ve tıbbi malzeme 
ederek tabuta k )n.iı.ığu zaman ,,_ . i. 

hat ve tadillt. hakkındaki .W.t;ra kapalı zarfla elWltıneye konıılmU§tur. 
muhteşem bir ceoaı? alayile meza. . sunulmuş olan 29 Ağustos 1928 1 _ Eksiltme 14/ 9/938 çarşamba günü saat cl5• de Cağaloğlurıda 
nna götürülüyordu Bu merasimi :ın ve 25079 evrak numaralı mil.- Sıhhat ve tçtlmat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu kornisyond:ı 
seyreden yaşlı bir adam o zaman racaatın ihtiva ettiği hukuk bu kor- yçılacaktır. 
gayri ihtiıy'!lrt ol.....-ak şöyle hay • e ib kasma devir ve yahut mevkU 2 _ Muhammen fiyat: 5228 lira 68 kuruştur. 
kffmış: fuıe 1onmak için icara verilebile.. 3 _ Muvakkat garanti: 392 lira 15 k~ştur. .. . . 

- lşte !ngilterey,. Kral olmağa • . . edilmekte olmakla bu. t _ İstekliler şartnameyi her gün komısyond~ gorebıhrler. 
cegı teklif _ ,,,_ t -~'--- k ·s. 5 _İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasıle 2490 sayılı k.a-iayık bir adam mezara gıdlyor!. h!!SCSta fazla mıuwua "'-U-lill1e ı. . kb ·ı b 

BI" ·.• z, dlyorla~. Prens Coro . , _ _._ Galatada Aslan Han S ~da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garantı ma uzu ı e !T• 
~ "" • tiyenı=uı • .. . h . arf1 ih le ııaatinden bir saat evvel komU;y<;na vt:r• 

:R "rnbri~'in mezar t~ına yazıla - inci kat 1-3 numaralara muracaat teklifi avı z arım a 
cak .,n bıı~iğ bir cünıl~ olmuşturl. eylemeleri ilAn olunur. meler!. •5884• 



FERTEK 
RAKISI 

Üzüm ve Çeşme anas0nundan 
çekilmiştir. 45 derece 0lmakla be. 
raber baş ağrısı vermez ve su 
içirmez. 
inhisarlar idaresinin Kon~rol ve MU· 
hUrU altında fıçılarda dinlendirllmlt 
m emleketimh:ln 

EN NEFİS RAKTSIDIR. 
Fabrikası:Galata,Kaval s0kak Na.5-9 

Tel: 40988 h'!r yerde arayınız 

Emlak ve Eyt~m Bankası İstanbul Şubesinden 

Mütekaid, Dul ve Yetim 
Maaşları Hakkında: 

1 - Birincikanun, İkincikanun, Şubat 1938 üç aylıklarının iskonto
suna eylfilün birinci günü başlanacaktır. 

2 - İlk iki gün Harp malfillerine tahsis edilmiştir. Bu günlerde mü
racaat eden malfillerin iskonto muameleleri aynı günde yapılır. Eylfilü'l 
üçünden itibaren maluller de umumi sıraya girerler. 

3 - Cüzdanlarını bankaya vererek numara, fiş alanlara ancak bu 
fişler üzerinde gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapılacağından bu ta
rihlerin değiştirilmesi için vaki olacak müracaatlar kabul edilmiyecek
tir. 

4 - Mal müdürlüklerinde vizelerini yaptırmadan muamele sahip
lerinin bankamıza cüzdanlarını getirmemeleri rica olunur. 

5 - Maaş sahiplerinin soy adlı olarak tebdil edilen mühürlerinden 
maada Noterden musaddak eski mühürlerini de beraber getirmeleri sa
yın müşterilerimize ilan olunur. 

Bir kaç gUndenberl rahatsız bulun an 

TUNUSLU 

Böbreklerden idrar torbasına kadar ~·ollardaki hastalıkların mik roplarını kökünden 
için (HELMOBLÖ) kullanınız 

temizlemek 

Böbreklerin çalışmak kudretini a rttınr, kadın erkek idrar zorluklarını, eski ve yenı belsoğukh;ğunu, me. 
sane ilti habı, bel ağrısın ı , sık sık idrar bozm!lk, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te. 
min eder . Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan (HELMOBLÖ) her eczahanede bulunur. 

DİKKAT : (HELMO BLÖ) idrarınızı temizliyerek mavi leştirir. 

~ .... ; : ; .,. • ' • ·.- .ı:; •7 x' .. ..,.~~ ).-',\.. . # • • ı 

ve 
ADEM İ İKT İDAR 

bel gevşekliğine karşı 

H ORMOBiN 
TabJetıerl her eczanede arayınız, (Posta kutusu 1255 H ormobln) 

Güneşin Altında 
Yeni bir şey olma<bğı gibi ter. 

kibi ve tesiri meçhul hiç bir 

Güzellik Müstahzarı 
da yoktur. PERTEV FABRL 
KASI ismi hakikatten uzak 
iddialarla değil, müstahzaratı-
nın inkar edilemiyen nefaseti 
ile bütün dünyaya tasdik ettir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan 3 adet 6 tonluk buharlı vagon 
vinci 7/10/1938 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gi!'mek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka _ 

nunun tayin ettlği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 

komisyon refal:ğine vermeleri lfızlllldır. 

Şartnameıer 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 
tılmaktadır. 

veznelerinde sa • 
(5628) 

F L iFLA 
miştir. 1 İnhisarlar U. Müdürlüğüııden: j 
l--ı!....------------1 

ve Gurupu: her Akşam 

Taksim Belediye Bahçesi 
Alatu rka Kısmında 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Münukasaya konan Miktarı Muhammen Pey akçesi Eksiltmenin 

eşyanın cinsi 

Ders ru-ası 
Etüt sırası 
ltesimhane masası 

Resimhane masası 

30 adet 
50 • 
25 • 

bedeli tarihi saat 

35.50 L. 
45.00 L. 
35.00 L. 

249.00 L. 14/9/938 10 

taburası 75 • 4.00 L. 109.00 L. 14/9/938 10.30 
Proje ve dosya dolabı 3 • 92.50 L. 

1 - Mektebin 938 mali senesi zarfında yaptıracağı eşya açık eksilt-
meye konulmuştur. 

2 - Bu eşyaların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve Hk 
teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali seensine ait Ticaret odası vesikalarını göste-
receklerdir. 

4 - Şartnamelerini ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep bi-
nası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olunur. ·5841> 

ı , İstanbul Belediyesi ilanları 

Temizlik vesaitinde kullanılmak üzere lüzumu olan ve hepsine 2683 
Jjra 75 kuruş bedel tahmi nedilen 31 kalem çubuk ve lame demi ri poyra, 
daire desteresi, örs ve saire açık eksiltmeye konulmuştur. Listcoile şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3490 numaralı ka
nunda yazılı vesika ve 201 lira 28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 12/9/938 pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (B) (5897) 

* * Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan 
Buik markalı ve 2521 plaka sayılı taksi otomobili Yenikapıda kanaliws
yon kemerinin yanında deniz kenarında ve Mariye ait 7 numa ra lı evin, 
arka cihetinde 2/9/938 cuma günü saat 11 de satılacağı ilan olunur. 

Ki losu 

12035 
1825 
600 
50 

Beher 

20 kuruş 
50 • 
20 • 
30 • 

** kilosunun 

(5891) 

muhammen bedeli cinsi 

Kuru üzüm 
• Kayısı 

• Zerdali 

• Vişne 

Belediye hastanelerile diğer müe>seselerine lüzumu olan ve yukar-

Zayi: 2851 sayılı ve 22 Haziran I - 1703 kilo iskarta çul pazarlıkla satılacaktır. 
932 tarihli Amatör Şoför ehliyetna. II - Paazrlık 3/IX/938 tar:hine rastlıyan cumar[esi günü saat 10 da 
memi kaybet~im. Yenisini alacağım. Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış komisyonunda ya. 

dan zayiin hükmü ~·oktur. 'pılacaktır. 
A. L. MOLOSSİ 1 III - Nümuneler her gün Ahrrkapı deposunda görül ebilir. 

Ford Ootomobil Fabrikası Müdürü IV - İ8teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü. 
~ı•••- ımm••••llıı. venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen satış komisyonuna gel _ 

-
1 w meleri ı lan 0lunur. .5590. 

BU AKŞ.ı\M 

Harbiye' de 

BELVO 
Bahçesinde 

••• 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak 40.000 kilo 

bel ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
I 11 - Muhammen bedeli beher kilosu 58 kuruş hesabile 23,200 lira 
ve muvakkat teminatı 1740 liradır. 

III - Eksiltme 29/ VIII/938 tarihine rastlıyan p:ıza rtesi günü saat 
11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacakır. 

IV- Şartnameler 1,16 lira bedel mukab'linde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubes'le Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü tekl if mektubunu kanuni vesaik ile %7,5 güvenme 
parası makbuzu veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü saat 10,30 a kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu 

G 1 • d başkan lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. •5301> a a gecesın e ... 

1 
ı - Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa tütün bakımevi için 

Hazır balu nmanızı şartnamesi mucibince yeniden satın alınacak 2 tonluk bir adet yük asan-
unutma l.'ın ız sörü 3/8/938 tarıhinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık sure-

.. •••••••ı••••••~:uı.w' tile eksiltmeye konulmuştur. 
Dördüncü icra memurluğundan: II - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradl!'. 
Nuriye Arsun; 1 III - Eksiltme 3/9/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 
Beyoğlu istiklal caddesi Singer de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya-

mağazasında oken halen ikametga. pılacaktır. 
hı meçhul bulunan; IV - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubed~n 

Danie l'e Bey oğlu 1 inci sulh hu- alınabiilr. 
kuk mahkemesinin 38/590 numara V - Asansör Wertheim, Stigler, Schindler, A. T. G. Mühleisen, Got
ve 23/5/938 tarihli ilamı ile 51 lira tescholç, Mihhlis, Beck, Henkr l, Maylaucr, Hans, Hann, Klocknc veya 
95 kuruş borcunuzun masarifi ile be İndustrie Elecktromachine ve Polonya •Luuis Neubarer Chemnitz• mar
raber tahsilini tazammun eden yap. kalı olacaktır. 

1 tığı icrai takib safhasında yukarıda VI - İsteklilerin tütün fabrikalar şubesinde verdikleri tekliflerin 
yazılı mahalle icra emri gönden!- kabulünü mutazammın olarak alacakları vesaik ve %" 7,5 güvenme pa
miş ise de icra emrinin arkasına ralnrile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge-
mübaşir t arafından verılm , ı elan ccn komisyona gelmekri ilfın olunur. •5869• 
me~ruhatta mezkur ikametgahı teı k 
ettiği n : z ve yeni çalıştığınız yeri Devlet Demir Y tdl::ırı Adana İsletm,,sinden: 
bilen olmadığı anlaşı.lmış . ve polis I Ceyhan cıvarında kilometre 408 . 412 arasındaki taş ocağından be
tahkikatı da bunu muey) ıd bulun- her metre mik'abı 180 kuru~tan 19.000 metre mik'abı balast ihzarı kapalı 
muş. olma.sına h_i naen evrak Ista~- zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15/9/938 perşembe günü saat 
bul ıcra hakımhgı~ce tetkik edıl!n"l ıo da Adanada İşletme binasında yapılaacktır. Buna dair olan şartnan:e 
ve 20/.8(938 tarıhmde .hır ay mud. ve mukavele projeleri 171 kuruş bedeli mukabilinde Haydarpaşa, An
detle ı.lanen teblıgat >fasına karar kara, Malatya, ve Adana veznelerimizden alınabilir. Muvakkat teminat 
verılmıştır. • parası 2565 liradır. İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince 111zım o-
İşbu ilan tarihinden itibaren bir lan ve yeni sene Ticaret odası vesikasile idaremiz veznelerine yatırılan 

ay içinde icra dairesine müracaatla muv"i;kat teminat makbuzu veya numunesine uygun banka mektub
yukarıda yazılı borcu ödemeniz la- larile beraber teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline 
zımdır. Borcu ödemeniz veı "a cde- ı kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları. (5848) 
diğin ize dair vesaikiniz varsa daL ------------- ---------------da cins ve miktarı yazılı kuru meyva açık eksiltmeye konulmuş ise c!e • 

belli ihale gününde giren bulunmadı~ından pazarlığa çevrilmiştir. LL;- remize bild:rmeniz ve yine bu mud. Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
tesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu- det içinde icra iflas kanununun Ek 'it K • d 

74 üncü maddes'ne tevfikan malla- Si me omısyonun an: • maralı kanunda yazılı vesika ve 259 !im 9 kuruşluk ilk temin-t makbuz 
veya mektubile beraber 2/9/938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümend~ rınız hakkında beyanda bulunma - Haydarpaşa Nümune hastanesine lazım olan 10 kalem Röntgen mal-
bulurtınalıdırlar. (5557) nız bulunmaz iseniz icra ve ıflas zemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

-----------------------------ıkanununun 337 ci maddesi mucibın- 1 1 - Eksiltme 14/9/938 çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlunda Sılı-
İstanbul Nıtfıa Müdürlüğünden : ce ve bu maddenin hükmünün infaz h&t ve İçtimai Muavenet Müc.'ilrlüğü oi!w~ır.c!a kl!ruln k •>ınisyonda yapı

safhasına gidileceğ i gibi yanlı? be- lacaktır. 
2/9/938 cuma günü saat 11 de açık eksiltme suretile ihalesi mukar yanda bulundug'unuz takd:rde ha. , 

rer bulunan ·1401,96• lira keşif bedelli olan Başvekalet Arşiv Dairesi ' 2 - Muhammen fiyat: 3230 lira 25 kuruştur. 
yanındaki tasnif heyeti çalışma binası ikmali inşaatının 15, 19, 23 ve 27./ pisle tecziye edileceğiniz h\ısu;u 3 - Muvakkat garanti: 242 lira 27 kuruştur. 
8/938 tarihlerinde Son Telgraf, Cumhuriyet, Akşam ~e Yeni Sabah ga- gözönünde tutularak ilanın muay. j 4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 

. . • ak fıkr . h. yen olan müddeti içinde hususatı İ ki '! , 't T. t od ik .1 2490 1 k zetelerinde ıntişar eden ilan var asının son asında miıte~h ıt!Prin k. .f k . h ld . . 5 - ste ı er carı seneye aı ıcare ası ves ası e sayı ı a-. - mez ure 1 ası a sı a e ıcra emrı 
·~.afıa Müdürlü~nden e)<sUtme-tarihincjen bir h~fta evv~l almıı; oiduğu , tebliğ edilmiş nazarı ile gıvabınızda nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzu veya 
muteahhitlık vesıka&ı• y,erıne ayru şeraıtle ehlıyet vesikası verıleceği muameleye devam olunacağı ilan banka mektubu ile bitlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
tashihen ilan olunut. ·!1803• ıOlunur. ": • J . . . , , ' · • • .. •5885• 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sorır• 
dişleri niçin fırçalamak la :ımdır ? 

Çünkü geceleri ağız guddelerinin de bol bol cRADYOLİI>f• jJe fır~ 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş- 1 k t 'zl ek şarttır· ı·~ 

1 

t Ç .. kü' k1 . ama ve emı em •• ğ , •. 
ur. un yeme er, sıgara ve kalı.. . . •zın da "" l· 

ve gene ayni tesiri ıyapmıştır. Bina. sayede dışlerın de, ag ti ed .•. garan 
enaleyh dişleri her gün 3 kere bil- ve sağlamlığı, güzellıgı 
hassa yemeklerden sonra ve herhal- miş olur. 

sııra 
yemekten s 

Mudanya Belediyesinden: . ~ 
1 - Eksiltmeye konan iş: Mudanyada mevcut elektirilı: t~ ııJlı" 

ilaveten 110 beygir kuvvetinde bir lokomobil ile buna ait teferru~. 
nikiye ve ınşaiyedir. Ve eksiltme kapalı zarf usulile yapılaca 

2 - Keşif bedeli 23707 yirmi üç bin yedi yüz yedi liraılll" 
3 - Bu işe ait fartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - :Hnkavelename. 
C - Fenni şartname. 

D - Keşif evrakı. 

E - Projeler. b~ 1 

İsti yenler proje ve şartnameleri Mudanya Belediyesile is.tjı,31 
Galatada Assikürasyoni Jenerali hanında elektrik mühendıSl 
Halet Işıkpınardan görebilirler. Si J1'

1 

. 4 - 9/8/938 den itibaren ihal~ye konmuş olan bu işin ihaJc ~· '• 
be~ gün sonra yani 22.9.938 perşembe günü saat 11 de MudaJIYa 

diye encümenınde yapılacaktır. ·ııJI il' 
5- Eksil tmiye girebilmek için isteklilerin 1781 liralık teıııı tiJld;j 

çesini vey3 muteber bir banka mektubunu ihale günü ihale saı9e~' ıı 
iha , '' bir saat evvel Belediye vezneslne yatırarak makbuz alıp . ~9~, • 

makbuzla girmesi ve müteahhitlik vesikasile malt vaziyeti 113 \'I• 

Ticaret odasından alınan vesikayı ve işin ehli olduğuna dair j 10,c ı' 
kalelinin ehliyet vesikasını göstermesi şart olduğu gibi e1' .~' 
ihalede 2490 sayılı kanun hükümleri caridir. 

Türk Hava Kuru"1~ 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangostl 
5. inci keşide 11 - Eylül • 938 dedir . 

Büyük ikramiye 50.000 lir 1 •
0
· 

Bundan başka: 15.000, 12.00
1
' 

10.000 Liralık ikramiyeler~ 
·~· (20.UOO ve 10.000 ) liralık 1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi ıe ~ · 

eden bu piyangaya iştirak etmek s ı.ıt 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırınıı v;ıııı ~ 
Eksiltme K0misyonıl"aJ ;JI' 

Haydarpaşa Nümune hastanesine lazım olan 15.000 ınctre g f 
açık eksiltmeye konulmuştur. ğlund~ 1 

1 -: Eksiltme 14/9/938 çarşamba günü saat 14 de Cağalo iS]oıı03 
hat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu J<ofll 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 1350 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 101 lira ?.5 kuruştur. . . ırr· . ~ 
4 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebıl ı~r~ııt1 ~· 
5 - İstekliler cari seneye ve bu işe yeter muvakkat ':rıis)·<10' 

buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte kO 
meelri. ·5886• 

İstanbul Sanayi Müfettişliğinden: . tirrıı· 1;ı 
25/8/938 t arihinde Ticaret ve Sanay; odası salonunda ;!ııı~ ~I' 

karrer olan sanayiciler in toplanmamalarından 31/8/938 çarsııJla)1'ur·" 
tam saat 14,5 e bırakılmıştır. Yevmi mezkiırda bilüm~~aıı

7
ıu0,sı:•· 

behemehal Ticaret ve Sanayi odası salonuna gelmelerı · 
#' 

-- - -- - -- .ıri 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başınuhart 

ETEM İZZ ET BENİCE 'flJVSI 
BASILDIGI YER; SON TELGRAF 1'{A 


