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Yazı işleri: Telefon 20827 
İstanbul Caialoiilu Nuruosmaniye No: 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

r BU GAZETE '"' 
htanbulun en çok satılan hakiki 1 

akşam gazetesidir 
İlB.nlarını SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar . -

lc:ıare • ııan: Tel. 20827 
Telıraf : ht. Son Telıraf -

ALMANY A'NIN KARARI BEKLENiYOR 
Hitler, tarihi nutkunu on iki Eylülde söylüyecek 

ve Bütün dünya büyük bir dikkat 
ehemmiyetle bugün başlıyan ''Nü 
renberg ,, kongresini takib· ediyor 
Südetler işinin sulh yolile halli için Çek 
Cumhurreisi ile Hitler arasında doğrudan 
doğruya müzakere yapılacak ve İngiliz 

Lordu mutavassıt/ık yapacak 
~acar Başvekili -Macaristanın harici siya· 
Setinde değişiklik olmadığını kaydediyor Her gün yeniden bir kaç tane yapılan Alman t~yya relerinden b • l{MIP 

lord H~IÜaks 1-M-ıs-ır ___ Ç_ür_O_m_u_· ş- lf/jm-I-

~ Bir cesed Makineye verirken: 
ıafiliniterkederek Kralına Bulundu · -
~az·ıyet·ı tetkike Suikasd Başvekil, Halk Bankasını 

Hadise hakkında tah- b b h · 1 d 
~aşladı Kr;:;~ k~~~:~nii· kikata başlandı ~nk~~ (Hu~ •• mu~r:~!:!T.İ\: aul b.ı~-

Dün, Ramide bir kuyuda kurt- ası ve Ankara Halk Sandığı bugün Başvekil Celal Bayur tarn!ımı,,. 

~"' ~'t~'lkanın hatlıhere• 
,,11 l11gntere v• Fran• 

• bUyUk bir mem• 

L
1111"1ret uyandırdı 

00dra 5 (Hususi) - Alman. 
Yada, büyük Nurenberg 

lı>. ltongresi bugün toplanacak-

l lıtıer b 

Suriyelidir lanmış bir cesed bulunmuş, es • açıldı. Açılına merasiminde şehrimizde bulunan Vekillerden lıe:nn. 
rarengiz bir cinayete aid olduğu epsi, mebuslar hazır bulundu. Mısır Kralı majeste Faruğa bir 

sui kasd teşebbüsü yapıldığı ve 
müteşebbisin yakalarıdığı hakkın. 

da verilen malümat teeyyüd et -
mektedir. 

tahmin edilen cesed etrafında tah. Başvekil Banka merkezine on bir buçuğa doğru teşrif elli. 
Banka, küçük esnafa az faizle kredi açacaktır. kikata başlanmıştır. 
Banka diğer büyük şehirleriınlzde de şubeler açacaktır. 

Vak'anın tafsilatı şudur: 

"l'tg• Ugün sa<ıt 16 da Nuren-
~~ e Varacak ve merasimle kar. 
'~alt, şerefine belediyede bir 

Nüremberg kongresinde mühim bir nutuk söyliyecek olan Bitler 

Suikasd kralın Sporting klü -
bün yüzme müsabakaları müka· 
!atını tevzi ettikten sonra klüp -
ten çıkacağı sırada yapılmış, ma
jestenin gideceği güzergahta Su-

Ramide Ruscuk caddesinde 34 
numaralı evin bahçesindeki 22 
metre derinliğindeki kuyudan fe
na bir koku çıktığı görülmüş, za
bıtaya haber verilmiştir. 

Elektrik ve vesaiti nakliye idare
leri beleüiyeye devredilecek 

lto resıni tertib olunacaktır. 
liıı:gre bir hafta sürecek ve 12 

~leı· e liitlerin bütün dünya va 
' ı ı:ne Ve Almanyanın müstak • 
~~ettı_ h_areketlerine dair olan 
'~lır llıuhım bir nutkile kapana. 

a.t:· 
ilı•ıe un dünya merakla bu nutku 
~e"i~ktedir. Vakıa Hitler kon. 

b açılış ve merasim toplan -
• ~uııan bugünkü içtimaı ta. 
~ ~ek olan ilk içtimada ve 

1 •hr ~u •mal ,yarın da kongredz 

o·etinde olan bu kongrede bilhassa l 
Almanya sınırları haricinde kalan 
Almanların büyük Almanyaya il- J 

tihak eylemeleri meselesinin de 
mevzuu bıtlısolacağına alakadar 
mahfillerde hususi bir ehemmiyet 

;·en feragat eylememektedir. (Devamı il uıcı sahifede) (Devnmı 6 ıncı sahifembde) 

durC::: ::~: :::::::r~a:a::: Ulu 
Süoetler meselesinde çok geniş Şef'le Hatay 

reisi arasında 
bir muhtariyeti ihtiva etmiyen hiç 
tir hal tarzını da kabul edecek de· 
ğildr ve Almanyadan bu hukuki 
mütalebatın tahakkukunu ilani • 
haye beklemesini istemeğe de i'ıı
kfın yoktur . 

Binaenaleyh Almanya, Çek me. 
selesinin sulhan halli kendi hattı 
hareketine değil, Çekoslovaky:ı -
nın alacağı vaziyete bağlı ·Jld uğu 

Telgraflar teati olundu 
tıık tuk SÖyliyecektir. Fakat bu 

''ıt beynelmilel bakımdan so
. 111~ kadar haizi kıymet ;ıd • 

. kanaatindedir . 
Büyük Şef, Ha tayın mukadderatını 

daima muhabbetle takib ede- 1 

l'.t, ern<>ktedir. 

,k,~n Al.ır,anya, Çek mt!!eim 
· bit ak, son sözünü bu kon -
ile rn.,d n önce söylemek fik. 

' Olın ,..,. 1;,r ayıp kongrenin sonuna 
~u.~ lnüzakere kajısı kapatıl -

"~•eıı Vaziyet idare edilmektedir. 
i!ı e~leyh Çek meselesinin ala
ııı.; .•.l ve dünyanın yeni bir 

~· turükJenip sürüklenmi._ve-
' •Yf" Macar naibinin Almanyayı zıyıre· ' 

1
. ;etleri nihayet bu ayın 
ıne d - tine ait bir intıba 

'•ır ogru belh olmuş ola • 

A °:"ıı 
lı11:r VE KONGRENİN 

!., ıı1r °tHEMMİYETİ 
; ~. a 5 (Hususi) - Bütün 
,. ı. llıatbuatı Nurenberg kon
~ ba~eşguJ olmaktadır. Ancak 

,. ~"rıı 1
_ gazetcler bu yolda kat'l 

"\ Yur·· 
t n.l\ e}ı Utm<>mekte yalnız kon. 
1~ekted~tnmiyetini tebarüz et -
"\jt·· •rler 

verilmektedir. Cihan matbuatı ve 

diplomatları seferber halde bu • 

lunmakta ve Nurenberg kongre -
sile meşgul olmaktadırlar. 

ALMANY ADA HAKİM OLAN 
KANAAT 

Londra 5 (Hususi) - Çekoslo. 
vak meselesi geçen mayıs ayında 
ol~uğu gibi bütün şiddetile vaha-

uıı • . 
~.'taea «lrnan milletinin reyine ___ metni muhafaza etmektedir. Çün. 

'!\,~ ~ edilerek yapılacak i~l,~' -~~ Almanya Südetler ıçin tam 
SVıbine arzetmek vazi •J~ muhtariyet verilmesinden kal'iy· 

.H~ . 

AMERİKANIN HATTI HARE. 
KETİ MEMNUNİYET 

CYANDiRDI 
Loııdra 5 (Hususi) - Çek rnese

lesi, silfıhlı bir ihtilafa müncer O

lursa Amerika kendiliğinden İn
giltere ve Fransa tarafına geçe -
ceğini şimdiden ihsas etmi~tir. A. 
merikanın bu suretle hareket ede
ceği esasen tahmin edilmekte idi. 
Demokrat devletler arasıı.da bir 
nevi birlik teessüs ettiğini dd açık
ça beyan eden bu hal İngiltere ve 
Fransa umumi efkarında derin bir 
memnuniyet tevlid etmiştir. 

İNGİLİZ HARİCİYE NAZIRI 
İŞ BAŞINDA 

Londra 5 - Harciye Nazırı Lord 
Halifaks dün pazar tatilini kes~rek 
Londraya dönmüş ve doğruca Ha. 
riciye Nezaretine giderek Ha~ici
ye memurları legörüşmüş, Run -
cimanın müşaviri \Vatkinin, Hen. 

tebşir etti ~ . . 
cegını 

leinle yaptığı müliıkata aid raporu- Hatay Devlet reisi Ekselans Tayfu• Sökmen, Albay Şükrü Kanadlı ve 
nu okumuştur. Abdurrahman Melek ile Alay lrunıandanlığından çıkarlarken 

(Devıım.ı ı mca aalalleda) (Yuw altıncı salıifemhd•l 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - lıtanbul 
Belediyesi Elektrik idaresile şehirdeki nakil vasıtaları idarelt'röııin 

lediyeye devredilmesini ve bu idarelerin şehir namına işletilme>i
ni Nafıa Vekaletinden rica etmiştir.· 

Vekalet Belediyenin bu isteğin esas itibarile kabul etmiştir. Yal· 
ız Elektrik idaresi, şebeke Vekaletce ıslah edildikten ""•;iare şl'lı· 
in elektrik ihtiyacını tam.amile önliyccek bir hale getirijdikten son
a Belediyeye devrolunacaktır. 

Tramvay şirketi de 
satın alınmak 

.. uz ere 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Tra111\·~~: 

şirketinin satın alınması hususunda Nafıa Vekiıletile Tram,·ay şir

keti arasındaki müzakerelere bu yakınlarda burada başlanacaktır. 

l\füzakerclcrin kısa bir zamanda neticeJendiriJeceği muhakkak gö
:tillreektedi:. 

Kültür park · ·.:ıpıhyor 
Ankara, 5 (Husu i muhabirimiz t _fonla bildiriyor) - j,ıasyon 

civarında yapılacak olan Kültürparkın inşaatına ba~landı. 

Ankarada'ki ilk mektepler 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Vilfı~·e

tiınizdeki ilkınektepler eylfilün 15 inde açılacaktır. 

ispanya meselesi : 

Devletler arasında isti .. 
şareler yapılacak 

Frankist' /er Ebr cebhesinde de 
hakimiyeti almağa çalışıgorlar 

(Yu..ı altuıcı aahlfemlzd•) 



•-SON TBLGKAI"- 9 nLOLua 

Tedris yılı arefesinde Arkeoloji 

Her türlü hazırlık- Parkı 
lar bu ay içinde Yapılacak 
mutlaka bitirilecek ~:~·;:!~i:.::;~:~ 
Mekteblerde kayıdlar başladı. Bü
tün okullara görülmemiş derecede 

bir tehacüm ve rağbet var 
Kltab1 kadro işleride neticelendlrillyor 

Tedris yılı yaklaşmıştır. Önü
r,1üzdeki Teşrinievvel ayında mek
tebler açılacak ve 938 - 939 ders 
ıyılına başlanacaktır. Bu yıl, ki -
tablar evvelden hazırlandığı ci -
hetle mektebler açılır açılır açıl
maz derslere başlamakta hiç bir 
zorluk çekilmiyecektir, İkmal ve 
olgunluk imtihanları talebe kaydi 
kabul ve nakil muameleleri i!e 
muallim kadrolarının hazırlanma 
işi bu ay içinde mutlaka tamam
lanacak, Birinciteşrinin ilkinden 
itibaren bütün vilAyetlerde muai
lin1Ier yeni kadrolara göre va?.ife 
almış bulunacaklardır. 

Mekteblerde kayıt ve kabul iş
leri şimdiden başlamıştır. Bu ara
da Ankarada Siyasal bilgiler oku
lunda 25 Eyliılde kayıt muamele
sine nihayet veriecektir. Mektebe 
lise mezunları alınacaktır. 

Bu yıl, Ankara Yüksek Zl!aat 
Enstitüsünün ziraat, veteriner 
fakültesine kız ve erkek, orman 
fakültesine ,yalnız erkek parasız 
yatılı, paralı yatılı ve yatısız tale
be alınacaktır. 

Enstitüye yazılmak için Türk 
tabiiyetinde bulunmak ve lise me. 
zunu olmak şarttır. 

Yüksek Mühendis mektebinde 
talebe kabulüne 22 Eylülde niha
yet verilecektr. 

Üniversitede de kayıt ve kabul 
muamelatına başlanmıştır. Bu se
neki müracaatler, geçen yıllardan 
çok fazladır. Her yıl olduğu gibi 
bu sene de en fazla rağbet hukuk 
ve tıb fakültelerined!r. 

Maamafih bu sene fen fakülte
sine müracaat edenler de birhaıyli 
çoktur. 

Diğer taraftan Akşam Kız San
at mekteblerinde de kayıt işleri
ne başlanmıştır. Esasen bu mek. 
tebler açıldığındanbcri görülme
miş bir tehacüm karşısında kalan 
Akşam Kız San'at okullarına bu 
yıl daha şimdiden gösterilen rağ
bet, geçen senelerle ölçülemiye • 
cek derecede yüksektir. 

Bilhassa Byoğlu, İstanbul ve 
K<ıdıköy mekteblerine tehacüm 
pek fazladır. 

Mekteb idareleri bu tehacüm 
karşısında icab eden tedbirleri al
maktadırlar. 

İlk tedrisat ispekterleri Kültür 
Direktörü Bay Tevfik Kut'un baş
kanlığı altında bir toplantı yap
mışlardır. 

İlk mekteblere aid bütün hazır
lıklar sona erdirilmiştir. 

ECNEBİ VE AKALLİYET 
KİTABLARI 

Kültür Bakanlığı, ecnebi ve a
kalliyet okullarının kitab işleri ü. 
zerinde incelemeler yapmaktadır. 

Bundan başka bu okullarda o
kutulan resmi ilkokul tarih, coğ
ra~a, yurd bilgisi kitabları üze
rinde de genişletilme yapılacak
tır. 

Genişletme ameliyesini Kültür 
Bakanlığında toplanacak bir he

yet hazırlıyarak talim ve terbiye
ye verecektir. 

Nevyork dünya sergisi 
• 
tçın 

• yapılan hazırlıklar 
Ser_gide mimari bak~mdan bit cür_'et 

olan 225 metre yüksekliğinde 
bir kule yaplldı 

Maarif müsteşarı Rıdvan Na -
fiz'in başkanlığında kurulan bir 
komisyon, Nevyork sergisindeki 
Türk pavyonunda propaganda 
malzemesinin hazırlanmasile meş
gul olmaktadır. Resmi pavyonun 
dahili dekorasyonu için san'at -
karlarımız arasında bir müsaba
ka açılmıştır. Türk Tarih Kuru -
mu umumi katibi ve Konya say
lavı Muzaffer Gölrerin başkanlı -
ğında, Güzel San'atlar Akademisi 
müdürü Bürhan Toprak, profesör 
mimar Tavt, muallim mimar Se
dat Hakkı, İzmir enternasyonal ı 

L 

fuarı dekorasyon mütehassısı Got. 
ye ve sergi komiseri Suat Şakir 
Kapaç'tan mürekkeb bir komis -
yon devamlı surette toplanarak 
projeleri tetkik etmektedir. Öğrel'
diğirnize göre müsabakaşa 50-GO 
kadar proje gönderilmiştir. Pro
jeler arasında ekipler tarafınrtan 
hazırlanmış olanları da vardır. 
Dış memleketlerden bazı san'at

karlar da müsabakaya eser gön ·· 
dermişlerdir. 

Arnerikadan gelen haberler mu
azzam sergi sahasında azametli 
bir inşa faaliyetinin devam et -

-------
ASK, HEYECAN ve iHTİRAS ROMANI 

\ • frlka 
N.96 

--
Dedi. Böyle g;derse, daha şa -

irane bir hayat yaşamak ve eti
ket çemberinden kurtulmak için 

- teşrifall n:sbe ten az - başka 

biı· otele gideriz. 
A.ıten: 

-Bu otelden ben çok memnu

num, prensim! Burada kibar bir 

muhit var. Bu muhiti başka bir o

telde bulabileceğimizi ummuyo
rum. 

Dedı. 

Gultekin itiraz etmedi anıma .. 

z ihnine koymuştu bir kere .. 

yo;;ı:on laken :Jer F. 
SERTELLi 

- Peki .. 
Diye başını salladı. Smokinle

rini giydi.. Ayten de tuvaletin'.. 
Ve yemek salonuna indiler. 

Aytenin ağzı, sevincinden ku
laklarına varıyordu. 

- Bu ne ihtişam, prens! Bn ne 
debdebe,. 

Gültekin kaşlarını çatarak: 
- Allah aşkına burada bana 

prens diye hitab etme .. ded " Sı
kılıyorum .. 

- Niçin sıkılıyorsunuz? Tnsan 
asaleti ve yüksek unvanlarile if
tihar eder .. gururlanır. 

bilecek mi? 
Sultanahmedde hakiki bir ar

keoloji parkı vücude getirilecek
tir. Bu itibarla bugün hafriyat 
yapılan sahada ve etrafında her 
türlü bina inşaatı Belediyece ya
sak edilmiştir. 

Bugün yapılmakta olan hafriyat 
neticesinde bir gün Kostantin sa
rayının meydana çıkarılacaı;rı. ~ok 
muhtemel görülmektedir. 

istasyonlarda 
ıslahat 

--
Haydarpata • Pendık 
arası lataayonıarı mo
dern tekle aokuluyor 
Haydarpaşa ile Pendik arasın

daki banliyö güzergahındaki bü. 
tün istasyonların modern inşaatı. 
takviye ve tamir işleri nihayet -
lenmiş bulunmaktadır. 

İstasyonların peron kısmında 
hat arasına beton duvarlar çekil
miş, bütün istasyon binaları da 
ayni şekil ve ayni renkle boyana
rak yeknasak bir hale getirilmiş. 
tir. 

Diğer taraftan İstaıwon çeşme
lerinin de halkın su içme ihtiyacı 
gözönünde bulundurularak arttı. 
rılması etrafında tedkikat yapıl -
makta, bazı istasyonlara ezcümle 

Haydarpaşa ile Göztepe arasındaki 
istasyonlara Kayışdağı suyu çeş 
meleri konması ve çeşmeler olmı
yan istasyonlara da birer musluk 
konulması etrafındaki tedkikat 
incelenmektedir. ··--* Bir müdtlett.enberi İstanbuL 
da bulunan ve burada Adliyeye 
aid işler üzerinde tetkikler yapan 
Adliye Vekı1imiz Şükrü Saracoğlıı 
dün akşamki ekspresle Ankara.ya 
gitmiştir. 

mekte olduğunu bildirmektedir. 
hemen her memleket resmi pav -
yonlardan başka muazzam satış 
ve propaganda pavyonları da te
sis etmektedirler. Mısırlılar ayrıca 
bir buçuk milyon lira sarfile A

merika turizminin dikkat naza -
rını memleketleri üzerine çek -
mek maksadile muazzam bir tu -
rizm pavyonu inşa etmektedirlet. 

Serginin merkezini teşkil edrn 
kısımda inşa edilen ve mimari bir 
cür'et telakki olunan 225 metre 
yüksekliğindeki kule kurulmuş -

tur. Kulenin inşaatına şimdiye •a
dar takib edilen usullerin aksine 
olarak zirveden başlanmıştır. 

Dünya sergisinde beynelmilel 
bir turizm sara,yı da tesis edilmek
tedir. Bu sarayda, Türkiye turiz
mine aid bir köşe de bulunaça•.' '"· 
Bu husustaki malzemenin ih7a -
rile Denizbank meşgul olmaktd. 

dır. 

- Ben küçülüyorum. Bıktım ar-l 
tık bu asaletten .. bu manasız un
vanlardan .. 

- Vallahi görülmüş ve i<itilmiş 
şey değil, sizin bu yaptığınız'. 

- Ne yapayım, Ayten! Ben ru
ban demokrat yaratılmışım. Ba. 
bam, babamın babası.. bütün ec
dadım aristokrat doğmuşlar. Sa -
raylarda debdebe ve ihtişam için
de yaşamışlar. Ben bu asalete, '>u 
iç sıkıcı debdebe ve ihtişamlara, 

bu manasız teşrifatlara isyau edi
yorum. Bana birisi cprens• dedıği 
zaman, küfrediYormuş gibi, asa
bım derhal bozuluyor.. hiddetle
niyorurn. Neş'em kaçıyor. Bu ke
lime, bu manasız unvan adet. be

nim hürriyetime düşmandır. Hür
riyetimi gasbediyor .. anladın mı? 
Sen de bir daha •prens• diye hi
tab etme bana! Hatta bu:ada adı

mı da ağzına alma! Benim göbek 
adımla hitab et bana .. e mi? 

- Peki Mahmud Bey! Pek i ca-

Fi K RA> 
,- • ~ _-~"1 ." 

Talik'a dair 
, NAHİD SffiRl -

Avusturya Almanya.ya iltihak 
edeli veya Almanya tarafından 
ilhak olunalı sade Viyanada, mah
keme kararile ayrı yaşıyan on bin 
çütin boşanmak üzere müracaat
te bulunmuş olduklarını bir Fran
sız gazetesinde okudum. Katolik 
dini talaka muvafakat etmediği 
ve hayatı birkaç ay evvel hitam 
bulan Avusturya hükumeti de 
koyu katolik olduğu için, Avus -
turyada evliler biribirlerinden 
ayrılamaz. Fakat beraber yaşıya
mıyacaklannı teslim ettirebilir -
!erse ayrı yaşamak hakkını istih
sal ederlerdi. Ekseriyeti protes
tan olan Almanyada ise taliık ö
tedenberi mevcuddu ve Alman 
tebeası olalı eski Avusturyalılar 
da bu hak ve imkandan işte isti
fadeye başlıyorlar. 

İki milyonu tecavüz ettiğini 
bilmekle beraber sahih rakamını 
şu anda tesbit iktidarına sah\b 
bulunmadığım Viyana nüfusu i
çin, bu on bin çift yüzde kaç de -
mektir? Sade şuna emin olabJiriz 
ki, bu on bin rakamını gerek bü
yük şehirde gerek eski Avustur
yanın öteki taraflarında birçok on 
binler takib edecek, nice on binler
le yavru biribirinden ayrılmış a
na babalar arasında avare dola -
şacak ve o ana babaların biribir
leri aleyhine söyliyecekleri sözleri 
duya dıı.ya da ebeveynleri hak -
kında saygı hislerini kaybedecek
tir. Ben şahsen beş yaşında var, 
yokken anamla babam arasında 
talaka şahid olduğum ve bunun 
pek feci neticelerini hiç bir su -
çum yokken kendi hayatımla da 
ödediğim için, çocuklu ana baba
lar arasında talak hakkını manen 
kabul etmiyen bir ad.amım. Ne 
çare ki, sonunda talak inllanlarını 
tamamen kapayınca evlenmek is
tiyenlerin azalmasından cemiyet
ler korklJiY'Orlar. Ve nüfusun ço • 
ğalması bütün memleketler için 
o kadar büyük sebeblere ve mut
lak lüzumlara istinad ediyor ki, 
yıkılmıya mahkıim yuvaların tar
rakasına kulaklarını tıkayan hu
kukşinaslar, ictimaiyatcılar, siya
siler, evleneceklerin cesaretlerini 
kırabilecek her şeyi izale etmek is
tiyor, çünkü doğacakların çok ol
masını ms'ud veya bedbaht olma
larından çok daha mühim bulu -
ıynrlar. 

lzmirde 
Sıtma 
Mücadelesi 

lzm\r sehride mücadele 
mıntakası içine a!ınıy0r 

İzmir Valisi, Karşıyakadan son
ra İzmir şehrinin de sıtma müca
dele mıntakasına alınması husu
sunda Sıhhat Vekaleti nezdinde 
teşebbüste bulunmuştur. Vilayet 
ve Belediyenin ayıracağı tahsisat. 
!ar birleştirilerek İzmirde açıla
cak mücadele çok geniş tutulacak

tır. 

Yapılan esaslı mücadelenin şim
diye kadar büyük faydaları gö _ 
rülmüştür. 

nım .. sen üzülme! Ben nasıl ister
sen, öyle hareket ederim .. 

* Ayten, otelin balkonunda hir 

şezlonga uzanmış, elindeki mec .. 
m~anın sa\ialarını çeviriyorriı:. 

Bu, İstanbuldan vapura binece
ği gün aldığı edebi bir mecmua id: 

Bir sayfasında Yahya Kem'llin 
bir şarkısını gördü .. yüksek sesle 
okumıya başladı: 

•Gönlümle oturdum da, hüzün
lendim o yerde .• 

Sen nerdesin ey sevgili, yaz 
günleri nerede? .• 

Dağlar ağaurken konuşurduk 

tepelerde .. 
Sen nerde o fecrin ağaran dag

ları nerde ... 

* Akşam güne~ artık deniz uf-
kunda silindi . 

Hülya gibi yalnız gezinenler 
köye indi. 

Kabahat ondülasyon 
makinelerinde mi yok
sa kullananlarda mı ? 
Bu makineleri kullananlar için 
bir imtihan heyeti kuruluyor 

Berberler cemiyeti reisinin bir 
muharririmize anlattıkları 

Bazı ondü!asyon makinelerinin 
gayrifeıu.: ve tehlikeli olduğu hak
kında b r kanaat hasıl olmuş oL 
duğunda n Belediye tarafından 
teşkil edilen bir heyeti fenniye, 
berberlerin ondüliisyon makinele
rini muayene oderelr bir kısım ma
kineleri fna liy !ten menetmekte
dir. 

Berberler cemiyeti reisi Musta. 
fa Turan bu mesele hakkında ken
disile görüşen bir muharririn1ize 
şu izahatı vermiştir: 

- Belediye, bazı Avrupa maki
neleri müstesna olmak üzere di
ğer ondüli\syon makinelerini \al
dırmak hakkındaki ni7.amnamesi
ni tatbike başladığı zaman cemi
yetimiz heyeti idaresi bir Iayiha 
ile Beledij"<lye müracaa tetti. Mü
racaatimiz tedkik edildi. 15 Tem_ 
muzda muayene durduruldu. Çün
kü bütün makinelerin transına -
üire tabi olduğu tesbit edildi, 

Bunun üzerine cemiyetimiz h
rafından esnafa, el!erindeki ma_ 
kinelerin ıslah edilmeleri hakkın
da tamim yapıldı. 

Belediye, yalnız üç rnarklnın 
kullanılmıya elverişli oldu~uı1u 
kabul etti. Bu üç mark.ayı taşı;·an 
makinelerin üzerinde yapılan fen
ni tedkik neticesinde bunların 
mahzursuz oldukları anlaşılmı.ş -
tır. 

Bu markalar hariOOıdeki maki
neler de kullanılabilir. Fakat aksa
mı itibarile nizamnameye uvgun 
Dlması şarttır. Bana kalırsa, ben, 
kabahati makinelere değil, maki
neleri kullananlara bulurum. Hiç 
bir makine tehlikeli değildir, e!
wrir ki ehli olmalıdır. Birtakım 
müessif vak'alar oldu ise de bun_ 

Nüfus 
Cüzdanlar' 

Mutlaka beş kuru~a 
sahlacak 

Dahiliye V ckaleti, nüfus mü -
dürlüklerine bir tamim göndere
rek, bez kaplı nüfus cüzdanları -
nın fiatını bildirmiştir. Bu tamime 
göre 3356 sayılı kanunla bez kaplı 
nüfus cüzdanlarının kıymeti beş 

kuruşa indirilmiş ve bu husus 
hakkında olunacak muamele Ma_ 
liye Vekaletinden malmüdürlük
lerine tebliğ edilmiştir. 

Nüfus memurları, mal memur • 
Iarile temas ederek zimmetlerin

de bulunan kıymetli evrak için, 
Maliye V ekii.letinin gönderdiği ta_ 
mim dairesinde muamele yapa -
caklar ve cüzdanları, tayin olu • 
nan fiat üzerinden vereceklerdir. 

Ben kaldım uzaklarda günün 
sesleri dindi. 

Gönlümle hayalet gibi ben kal· 
dım o yerde .... 

'?arkıyı okudukta ns,,nra, ken
di kendine konuşmıya l::aşladı: 

- Şu Yahya Kemal çok ince 
duygulu bir şairdir, vesselam. Az 
yazar amma, uz yazu .. bütün şi
irler;nde hareket ve sıcaklık var. 
Neş'eyi de, ıztırabı da ~ aşatması. 
rı Hliyor. Onu şahsan tanımam 

amma .. her halde muhayyilemde 
yaşıyan ince, heşsas. sarı benizi, 
uıun saçlı bir şair tipinJen fark

sız olsa gerek Bir gün Çamlıcada 
t!r arkadaşım bana: •Yahya Ke
malin beynelmilel de şöhreti var
oı:r!. demişti. Bence 'ıu şöhret o

nı:m kıymetine fazla bi•· şe; kat _ 
m:~ olmaz. Onu evvela kendimiz 
~~1rıımalı, kendimiz sevn1eliyiz. 
Hele şu mısraların yaradılışı ve 31-

ralanışındaki kuvvet v~ güzelliğe 

Berberler cemiyeti rei•i 
Mustafa Turan 

lar hep birtakım naehi!lerin nok
san hareketlerinden neş'et etmiş
tir. 

Tekmil ondülasyon yapaniarın 

mesleki ihtısasl.arı hakkında <?m
niyet hasıl etmek üzere yakında 
bir imtihan heyeti teşekkül ede
cektir. Bu heyet: bir doktor, bir 
mühendis ve ondülasyon müte -
hassısı olarak cemiyetinüzden !ld 
kişi olmak üzere dört kişiden mü
rekkeb olacaktır. İmtihanı mu -
v.affa]Qyetle verenlere birer ehli
yetname verilecektir. Bu imtihan 
hyeti yakında cemiyetimiz heyeti 
idaresinin vereceği bir kararla 
derhal faaliyete geçecektir. 

Bu ay içinde cemiyet idare he
y-etini ictimaa davet ederek Hazi
randan itibaren devam eden faali
yetimiz hakkında bütün cemiyet 
mensublarına izahat vereceğim. 

Tra'<va'da _ .. __ _ 
Tab~i 
Arızalar 
Kaldı rıh yor 

Trak,y adaki imar faaliyeti hara
retle devam etmekte, bu meyanda 
tabii arızalara maruz bulunan :, ôy
lerimizin de arızalarının bertaraf 
edilmesi için tedbirler alınmakta
dır. 

Meriç boyunda bu1unan ve seh
rin feyezanı sırasında her sen~ su 
baskınına uğrayan Bosna köyünün 
duvarlar ve sedlerle tahkim edi -
!erek bu halin önüne geçilmesi 
kararlaştırılmış, yapılacak sedle _ 
rin inşaatına zafer bayramı günü 
merasimle ilk kazma vurumu.~tur. 

Sedlerin inşaatı kıştan evvel bi
tirilecek, bu suretle köyün su al
tında kalınası, köylünün de zarar 
görmesi bu suretle önlenmiş ·Jı.a_ 
caktır. 

!:ak. Hangi şairimizin bu kadar 
fohayyülleri var? 

Bu sırada Mısırlı prem balko -
nun öbür ucundan göründü. 

- Bu ne kadar dalg:nlı\r Ayten? 
Ne okuyorsun orada? 

Ayten yavaşca başını akldırdı: 
- Şür .. 
Gültekin yaklaştı: 
- Kimin şiiri? 
- Yahya Kemalin .. 
- Yahya Kemali Venediğe ka-

dar getirdin desene?' 
- Şairler ve romancılar kadar 

bahtiyar kimseler var mıdır dün
yada? 

- Neden? 
- Çünkü onlar bütün dür.yayı 

dolaşırlar. Bir arkadaşım geçen 
ıyıl babasile kutublara kadar git. 
mişti. Orada buz dağları üstünde 
dolaşırken Orhan Seyfinir. cÇc -
ban lrızı• nı okumuş. 

(Devamı var) 

"'' 1 Harb olacak -~ 
Şük. rU J:ı; 

Yazan: Ahmed 5'1-
ıesiııiıı . Çekoslovakya ınese 8 gıı• 

b. 8 (baY ·ı 
hafta içinde had ır 5 • eli bl 

mesi üzerine herkes endtı 
merakla soruyor: • 

kını· 
- Acaba harp olaca dye• e'' 
Fransız Başvekili D~l• utll~t~ 

velki gün söylediği bır n ııı•~ıe 
ek · teın• ·ı halkı teiaşa verm ıS. etin .c1 • 

berabel', her halde vaztY soıır" 
di• olduğunu söyledikten! riP b~ 

.. ebet e " enternasyonal munas old~• 
kriz devresi geçirmekte 1Db''' 
·dd' dil bilir' Bunun!• Jıt ç ıP' ııaec. ·re 
Daladye, İngiliz Başv~~ı ~iı 0° 
berlayn ve Hazine vekilı ,,. gib1• 

Siınon harbin zannedild~ğl , .• ~ı~ 
kaçınılamıyacak dere<:• "s~ıih ~ 
olduğuna inanmadıklar1':!.t1cı b1

' 

d. B "ı ,. Iarak söylemişler ır. · ıctc' 

le iki gün evvel, Jurn.~1. g~t Jl'ii· 
nin muharririne verdıgı 

11\katta . 1 h'l" 
, bıre - Harblcr meş uın 

tadır. 

Demiştir. !•. 
11ıcf1l Bununla beraber, her ~jjtW 

kette büyük bir vatan~~ş d•" ,~ 
sinin harb ihtimali yiiı1'.~ b•'~ 
dişe içinde bulunduğu ~':ıojisiP.~ 
dir. Bu endişenin psılı •·i n'' 

ndB• ... 
Avrupa devletleri arası riı sf' 
nasebetlerin nazımı olan iıt• ,. 
temden yeni bir sisteme gııleÇ .,.ıclf' 

ıı 1 ·ı· ramak lazımdır. Sulh ın d•'' 
rinin iınzasiyle baştıyıın b':._ııeıi' 

.. ase,,.. ,ı· de enternasyonal mun . ,,, ~ 
· etı ıt' nazımı Milletler CeınıY ,i• 

. 'd' ıııı . ~ lektif barış sistemı ı •· .ı 1 

a ıına•r ~· 
me taraftar olınıyan ,., . d• h' 
İtalya gibi devletler, bel~ı tici h' 
lı olarak buna galib dev • ..,tf wc ,,. . 
gemonyası adını verın• ce"r 
ber, her halde bir l\filletl•:ııı1e)' 
yeti sistemi vardı. Her 111 

10,,f 
tin efkarı umumiyesi, eııt~ ,00,..r 
nal münasebetlerin fonl<S1? ;çiP0

1 

nını bu sistemin çerçeves• " 

görmüştür. ııollc~1~ 
Milletler Cemiyeti ve beri 1~. 

barış sistemi üç senedeP ıJ'' 
riJı• ı·ı~ yıflaınış ve bunun ye 1 tP" ı ~· 

cen harbten evvelki M• ı . foP 
· ku lit'ka sist•"'' ı·' yanı vvet po ı ·ıaJı 

siyonnıanını da bilirler. 5',,ıtiı•'' 
r·f • • rı§t, kuvvet teşhiri, b 0 ' 11 c~İ 1 

tom 1870 senesiyle 1914 ~ b•' 1 

rasında Avrupa devletler' "' ı' 
• ıı:tf111, tt~· 

sıtalarla hedeflerıne v c• " .. d•" ~ı· !ışıyorlardı. Ve bu yuı doif1'9 ·~· 
nasyonal münasebetler .. ıel' 

.. 0ı;:tı l,t· 
kararsızlık, hatta bugu Jıı"''f ,p 

kiye göre, kriz içinde bil J'•"'J 
d f1 f"I' du. Almanya Fransa 8 ,., .• o • • 

müstemlekesini aldı. Fr• ;.ı~ı 1 

. b]ııd { 
işgal etti. Italya Tra }if1' ·J· 
il • . . . "fısır• e d ı t a ettı. lııgılterc " ,.ı·• 'f 

çirdi. Avusturya Bosııııh• .cı''~, 
g70 • .,. 

hak etti. Bu sistem 1 bit \ 
den 1913 senesine kad•r 11il•'' or• 
vartaları atlattıktan so . ıJ 
dünyayı harbe sürükted•· 11ıcl~ i 

Büyük harbten ,ont• c 11~ri' ... • bll 11 • ~ı~ 
yona! münasebetlerı b'' · 1 ı 
çinden kurtararak sağ~•;ıti· j~i 
teme bağlamak istenıl ., ~ıı .,1 

· ten' o'' Milletler Cemiyeti sıs siıt' . 
şünceden doğrnnştur. Jltl h''"'~r 
dört senelik ezici bir ın~,ıtt1 ,.; 
den sonra bir zümre de>' d: 0 , 

tıer "' lib ve bir zümre devle d ,e 1 ti 
liib bulunduğu bir sır• 8 

011°'1· 
h ·•·iıJl ,,ı 

kam hırslarının a" ııı' ~,ı 

günler içinde ku:rul1118~~~111' ,l 
fakiyeti namına başlı 1 ~o pP 

bC' ıı engeldi. Bununla bet•, b'ı J • 

!arın prestijinden aldtf J11Uf19 
/ 

beş sene enternasyon~tı ;i'ıe: ,ıf 
betlerin nazımı oldu. bd•'' ' 11ıi 
yerine bugün artık ııar .• , 0111 

pr 
• J<•I•· ,ı 

ki muvazene sistcnıı .),0ıJ 11 
j i 

. , f nJıSI 111 , tur. Bu sıstemın o .ı,3·11 .111• 
1 ın•" .. , 

na henüz adapte o 8 0 ıı Jıi' 
' d. k. d · . b'r heY•'" ·"0 1 çın ır ı aınu ı l jf1". ~ı 

~·o f' yaşamaktayız. ~u .. ebitit· ir 
gene bir harbe gotur taııı•''ı.1~ı1 
vaziyet henüz ~.1~.~~ııd•' ) , 
dan harb göründugıı d 
d "'!d' .. ~. egı ır. p.. ş. p· f 

fl9' 
AkaUiyet '!r~~e'~ı~ 

mütevell 1 
1
.,," '

11vi' 
l l ı, . ti' 

Akalliyet vakıf ar .
1 

~ıl ,l 
. 'h ıııaı ot. 

mütevellilik ımtı a . :f~l< V"Y 
ıni•tı. "''' ı·' det evvel sona er • itl y•r :ti' · 

di h . bir taY .. ..,,, · ıı ye kadar ıç . goı • ~,o 
.. - dig" irnııe ~· .JI mıştır. Ogren ed;ı.:J<J . 11 ,ı t 

han evrakl8:ın.'n .. tıdeld •~ıııl' 
bitecek ve onunııı ııı '-
kimlerin nerelere tal' 

belli olacaktır· 
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Fin takımı dün de Ankarada 
5 -2 mağlub oldu 

he)koz , Moda arasındaki mukavemet yarışı: 

ltevkozlular 4 lik kllsik yarıtların birincisi oldular. 
'1 Galatasarayhlar abandone 

~l 4 (AA) - lki günden beril 
~y 12~ ~ulunmakta olan Fin-
1ıb1'~lnıl!i gür ikibi, milli e

oldu, 

~ bulii 1lle ikinci karşıla~asını 
~ n, 19 mayıs stadını tah -
' 0 hl!atına doldurmuş bulu
~~~ bi~den fazla bir meraklı 

ı.. ., onunde vaptı 
~ıv· .. · 

""- ııııiz bugu·· nkü kar•ıla>ma -
''Ilı d·· • • 

11ıı d hUnku müsabakalara naza-
~ rıı a enerjik yaparak kuv -
\\1 altıblerını •ine 5-2 gibi bir 
'ldıı • lnağlüb etmt-ğe muvaffak 

k~t tanı 1 "'tı 6 da başlıyan serbest 
lı\ı;~ 1ll!isabakalarından alman 

Sc lı neticeler §Unlardır. 

tanbul kürek şampiyonasından 
sonra dün de Beykoz ile Moda a
rasında 4 itik klasik tekneler ar•-

~rsenai Rasing 
Ingilterenin en kU\-vetli takım

lanndan olan Arsenal takıını 27 
smda büyük bir mukavemet ya . I -te~inie\'Velde Parise gelerek Ra-
n~ı yapılmıştır. Bu yarışa Beykoz, sıng takımile karşılaşacaktır. / 
Fenerbahçe, Güneş Galata aray, 

1 
• •• 

Altınordu futaları işt:rak etmiş - Avrupa at.etizm musa-. 
!erdir. Yarışlara başlanmadan ya. bakal.<ınnda Alman. 
pılan bütün tahminler Galatasara-

1 
tarla Finlandiyalıların 

yın lehine idi. Fakat daha yarı - • • • l ~ 
şın başından itibaren Beykozlu- ıyı netı~e ler ? . acagı 

ı lar büyük bir enerji sarfe:lerek tahmın edılıy0r 
bütün rakiblerinin başına geçti
ler. Onları az bir mesafe ile S1n
lacivertliler takib edıyordu. Yarış 
dün sabahleyin saat onda Bey • 
kozun önünde başladı ve Modada 
nihayet buldu. 

3 eylulde başlı,yan Avrupa at
letizm müsabakalarına bütün mil
letler durmadan hazırlanmakta, 

çalışmalarına devam etmektedi!- ı 
!er. Bilhassa Almanlar bu sene 
Avrupa gençlğini almak için bo
yuna harici temaslar yapmaktl ve 

·r··-··~· 
·~-~ ~ . .... 
~ : 
. . .:_ -.c:..J,..~.::.ı.. . • '. • 

Niçin on para değil? 
Ila~·atı az ucuzlatmak için aza

mi fedakarlıklar yapılıyor. Yedi
ğiıniz, giydiğimiz her şeyden ten
zilat yapılıyor. 

Çalı~nıaların neticesi her gün 
kendini gösteriyor. Et, ekmek ve 
giyecek eşya fiya11arı asgari~ e in
n1ck üzere._ 

Yalnız muhte§em tahtuulan in
mek istemiyen lıir tek ,,ey ,·ar: 

- Su ... 

Sabahtan akşama kadar evi.,i· 
zi• aışuıda, işimizde buhmauğu · 

nıuz müddet zarfınaa beş on hat
ta en beş bardak su içi~oruı. Etin 
90 kuruşa satıldığı zaman bar
dağı 1 kuruşa satılan su ~·ine 1 
kuruşa sablıy()r. 

Hükfımetin büyük bir dikkaUc 
takip ettiği pahalılık miicadelesiıı
de su nasıl gözden kaybolmuş bu
mı anlamıyoruz. Hele İstanbul gi
bi sularının bolluğu rn güzellil!;i 
ile nıeşlıur bir yerde niçin bi~ baı·· 
olak su bir kuruşa satılıyor? 

Hayatı ucu.zlat..n1a mücadelesiu· 
de her şeyde titiz olmamız icap 
ederken yaşama şartlarımızı dar
ı .. ştıran ve ehemmiyetsiz görün
düğü halde mühim bir madde o
lan su niçin İstanbıılda 10 paraya 
salılnııyor? 

Mühim ihtiyaçlarunız arasın -
da bulunan su U<u:ı.lıığllllu temin 
etmek müşkül bir nıc~le olmasa 

~~ - Tilrkıye serbest güreş 
~-aı: Ahmed, rakibi Kiissli 15 ı 
llı-1 h lı bir mücadeleden sonra 
sı \7•bUe mahib etti. 

Müsabıklar Haydarpaşa önle • 
rine geldikleri vakit çok gerilerde 
kalan Galatasar~ futası yarışı a.. 
bandone etti. Yarış daha ziyade 

hepsini de kazanmaktadırlar. !~C- BÜRHAN CEVAD 
çenlerde Amerikalılara 98 e karş: !============== 

gerek. 

'-ıııa ı 0 
- Ragıb bu kiloda kat

\ı l>j~arı ve dünya şampiyonu 
'lıı~la jam.akı'ye 9 dakika 27 
~ ilıı tuşla yffiikli. 
~hu 0 

- Sadık da, dünyaca 
~on: Olan son Olimpiyad şam
\ııı olan hasmi Koskela'yı hük-
,. llıöğl(ıb tt' ,, lq e ı. 

~llıııı 1 0 
- Bu güreşte de Celfil 

~~~tıı~n ile yaptığı karşılaşmayı 
~I eyetinin ittifakla verdiği 
"tli. Yet lı:ararile minderi !er -

lt lıu 
~İıııi 0 

- Çok değerli günşçi -
'~ Zden Mersinli Ahmed, mü. 
,•Yı takibini de ha,_VTette bı-

tılıe iıJt. bir çabuklukla ve 31 sa
~ .tu§la galib geldi. 
~ 'iıılı. bu muvaffakiyetli gü• 
'~0l'ı Verdiği haklı bir iftiharla 
~~ gelerek galibiyetini şu 
• ı'rıe bizzat ilan etti: 

~ııı~1k hamlede yenerdim fa:tat 
\;ilıı dışına g\tti Sonra t:ıyyare 
• 1'ı ~.1

11 tatbik ettim ve yendim. ' 
~~ı ~ - Günün en gü7A'l olaca. 

edilen bu karşılaşma 
\ '1 ın bir gün evvel kaşın

~ğı. (Yaranın yeniden açıl· 
·~ilı~nden yarım kaldığından 'i. lerına, hükmen galib ilan 

~ ~d;ı - Bu güreş Çoban Meh-
~İ\a~sını olan Mellavuo 'yu 15 
~:,"lık bir mücadeleden sonra 
\~ neticelenmiş ise de spor 
1!\ı,. ~arını tatmin eder mahi • 
~b: llıaınıştır 

Fenerbahçe ile Beykoz arasında 

heyecanlı bir çekişme şeklinde de
vam etti, Yarış Moda önüne gel
diği zaman şu netice ile bitti. 

1 - Beykoz, 2 - Fenerbahçe, 
3 - Galatasaray ve yarışı yarıyol
da terketti. 

Alınan neticelere göre dörtlük 
tekne müsabakalarının birincisi 

ilan edilen Beykozlular bu mu -
va!fakiyeti daima muhafaza "!t-

mek üzere çalışmalarına devam e
deceklerdir. 

• • 
Sümer sper kulübü 

Davutpaşaya 
iltihak etti 

Dün sabahleyın Samatyadaki 
klüb binasında fevkalıide bir top
lantı yapan Sümerspor klübü kon-

gresi ayni mıntakada bulunan D3-
vudpaşa klübüne iltihaka karar 
vermiştir. 

• • 
Balkan olimpiyadlsrı 
için Türk atletleri 

bugün Bel~rada 
hareket ettiler 

11 eylülde Belgradda yapılac•k 
olan Balkan oyunlarına iştirak e
decek milli atletizm takınwnız 

bugün Belgrada hareket edecek -lıı4 oı: ?a radyoda dünden yor-
" 11&unu söylemekle vaziveti tir. 
'~ - 1 
~~ ~kten çekinmedi. Müsabakalardan on gün cv\'~l 
~~ lıdiya]ı ml.safirler iki gün giden takımımız orada antrenman 

~. ~~hıniTe giderek orada da yapacaktır. Gidecek sporcular :!3 

"'(;ı ız ve dokuzunda iki mü- kişiden mürekkebdir. Ka!iL·;:e 
apacaktır. milli takım antrenörü Ralka ıle 

~Çt,ll e . monitör Naili Moran riyaset ede-
haıta nihayeUencn Is cektir. 
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'-et; güzel tanbur çalardı, ona Arzı· 
\,i~~z sarayda meşl( verdirmitti 
liı.ı' Valıde sultan işi anlamış- tam mehtabın renk verdiğ' zama-
~ )'\' ıı: yapabilirdi?. Ferace- na saklamıştı. 
~agını giy:nip Küçüksuya Fakat; mat güzel heyecanlı idi. 

ı Ya!... Kayıkta beraber geldiği kızlar, o-

'\ıııı~'"" * nun yüreğinde sızı bıra!<mıştı. . ... o!ın t K .... k . 
ııı 8.. .• uş u. uçu su mesı- Kend: kendine üzülüyor, oızlanı-

1 ~4ıı \Jslu avizelen .yanmıştı. yordu. ' 
~ ı.,r11, Az;z; salona oturmuş sc-
-,l ' ot - Bu ne işti?. Bu ne biçim Ha-
\ıı. tiiq,

1 
lU'uyordu. Karş1sında 

\> el Pençe divan durmuş-
t~· 

' l g' t~. ~ 0zdc!cr daha ortalıkla 
llrnaz Arzıniyaz, bunları 

illeyi ruyü zemin idi? Bu kadar 

grnç kızların, bekaretlerini izale 
edip kısa bir zevkten sonra ;kal-

dmp atıyordu... Sonra da; göt, 

122 puvanla mağlub olan Alman
lar, İsveçlilerle yaptıkları son 
müsabakalaı·da İsveçlileri çok az 
bir sayı farkile mağiüb ellikle -
rini yazmıştık. Bu müsabakalada 
Almanlar 108 puvan almışlar bu
na mukabil İsveçliler de 1 O'I pıı
van alabilmişlerdir. 

Bilhassa genç bir atlet olan Al
man Harbing her müsab1kad.1 
800 metrede yeni bir rekor yap -
maktadır. 

Bu müsabakalarda güreşl•rden 
sonra atletizmde de birçok aslar 
yetiştiren Finlandiyalılar heı-nal

de Avrupa şampiyonasmda da 
mühim bir rol Qynıyacaklardı". 

Bilhassa ciridi 80 metreye sa\-U
ran Nikkanen ve Jervinen m~m
leketleri.ne birkaç şampiv.m:uk 

hediye edecekleri gibi bir dü!!ya 
rekoru yapmaları beklenebilir!.. 
Okuyucuarımıza Avrupada Fin

landiya milli atletizm takımını 

temsil edecek olan takımı yazı -
yoruz: 

200 m. Aki Tammisto 21.6 dertce 
400 m. Aki Tammisto 
800 m. Tauna Hartikka 
1000 m. de Salminen 
Yüksek atlamalarda Kalima ve 

Katkas 
Cirid atmada Nikkancn, Jer • 

vinen. 
Filiındiya takımını temsil ede

ceklerdir. Bu suretle cumartesi gü. 
nü başlıyan müsabakalarda yeni 
den birkaç Avrupa rekoru kırıldı
ğıtahmin edilmektedir. 

Norveç İsveçi 2-1 yendi 
Oslo 4 (A.A.) - Norveç milli 

futbol takımı ile !sveç milli takı
mı arasında yapılan karşıh~ma, 

Norveçlilerin 2-1 galibiyetile ne -
tice lenmiştir. 

ı "'· r,·;• ·~· r 

gore göre hep birlikte halvet olu· ı 
yorlardı. 

Sultan Aziz; Mat güzelin neşe· 
sizliğini görünce sordu: 

- Kız, neşesizsin bu akşam ne
den?. 

- Hiç padişahım! .. Devamı afi
yeti hümayunlarınızdan başka, 

ne düşüncemiz olacak? .. 
- Hele, hele söyle!.. Seni, dur

gun görüyorum. 
Nasıl söyliyebilirdi. Zavallı kız; 

kırdığı potu anladı. Derhal heye
canını gizliyerck neş'e ve zev:t 
saçan gözlerini kırpıştırarak efen
disine cevap verdi: 

Deniz dokundu galiba efendi
miz .. 

Padişah; Dilşadın bu sözleri ü
zerine derhal el çırptı. Hemen, 
Arzıniyaz içeri girdi. Sultan Aziz 
ustaya hitaben: 

- Ustam; Dilşadı deniz tutmuş; 
bir setliç yaptırıver ... 

Dilşad; setlici içti. Maamafih; 
h•tasını anlamış ve kalb ağrıları-

Polis 
Kolleji 

--
ihtiyaç nisbetinde 

genitletilecek 
Emniyet umum müdürlüğünce 

emniyet teşkilatındaki memurh
rın tamamen sistematik bir tah
sil devresi g~irmeleri etrafındaki 
teşebbüsleri ilerlemektedir. 

Bu arada mevcud polis kollejL 
nin genişletilmesi için icab eden 
tedbirler alınmış, alakadarlara ye
niden tamimler gönderilmiştir. 

Emniyet teşkilatı kadrosunda 
bulunup da polis kadrosunda tah
sil görmemiş olan bütün memur
ların Kolleje iştiraki temin edil
mis bulunmakta diğer t3raftan 

> 
haricdcn de kolleje talebe :ılın -
maktadır. Haricden kolleje alı. 

nacak talebekrin en az orta !ah
sil görmüş olması meşrut bul•ın
makta, kolleje merbut bir de si!

variis polis kursunun da bu ders 
senesinin faaliyete geçmesi için 
bütün hazırlıklar tamamlanmak -

tadır. 

~ : 

" 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Serıenin en orıfnal :om'"' 11 1 

So Telgraf'.Jı oku,ac,ksı ız 

na taş basarak sahte tavırlarla j 
neşe göstermeğe başlamıştı. 

Padişah; rakı içmediğinden zev
ki gülüp oynamaktan ve şakal~
maktan ibaretti. 

Dilşad; güzel tambur çalardı. 
Ona Arzıniyaz sarayda meşk ver
dirmişti. Bütün güzel gözdelerin 
her biri birer saz çalardı. 

Sultan Aziz; güzellerin saz bil
diklerini bilirdi. Fakat; Mat gü
zelin ne çaldığını bilmiyordu. 

Padişah; en çok efe sazını sever
di. Bu meyanda tanbura da aşıktL 
Ney, nisfiyeye baygındı. 

Sultan Aziz; Sultan Mahmud, 
Sultan Mecid gibi, musikişinasla- 1 

rı toplayıp saz çaldırarak dinle
meği ve zevklenmeği sevmezdi . 
O, yalnız, gözdelerine sureti hu -
susiyede çaldırarak eğlenirdi. 

Sultan Aziz; kederlerini dağıt
mıştı. Mehtab, bir inci dizisi gibi, 
Boğazın güzel ve ılık sinesini sar
mıştı. Keyif bu keyif idi .Mat gü
ule sordu: · 

3 - S O N T E L G .R A P - 5 E'YLfıJ, 1!~8 

İktısadi meseleler 

Fındık 
• • 

nızamnamesı 

Yeni ihtiyaçlara göre 
değiştiriliyor 

Ağustos başında, Giresunda, ıç 1 
ticaret Umum Müdürü Mümtaz 
Rek'in riyaseti altında fındı:ı kon
gresi toplandığını, o zaman haber 
\'ermişlik. 

Kongrede \'arılan neticekr n• 
elde edilen kararlara göre İç TI
caret Umum Müdürlüğü tarafın
dan. Jll€vcud fındı~ nizamnames·
ni değiştiren yeni bır nızamname 
projesi hazıranarak İktısad Veka
letine ''erilmiştir. Yeni tadılat, Ve
kalet tarafından tasdik edildikten 
sonra tasdik echlmek üzere İcra 
Vekilleri hl\,,etine snkolunac3k
tır 

Me\'Cud fındık n:zamname" ih
rac malı fındıklanmızın, kuru, te
miz, az çürüklü olması, kır•k ve 
vurgunlarının mümkün olduğu 

kadar az bulunması esasları.,, ih
tiva etmekte ıdi. 

genişletilmış, y.ani daha fazla de
receler, tasnifler yapılmıştır. 

İhrac edılen fındıklarda e'dS iti
barile çürük bulunmaması lazım
dır Bu mesele fındık ihracatının 
mühim noktasını teşkil etmckte
d:r. Çürük. küflü, gizli çürük gibi 

tabirerin delalet ettiği muhtelif 
çürük \'e sair surette kusurlu fın
dıklar es.slı surette tasnıf "Oil _ 
miştir. 

Konugrede bunlardan ba~ka, 

çurnl ,.e ambalaj meseleler;ne de 

temas edı~miş, nizamnamr:n:n ~i

ğH hükumleri gönısülerck tatbı
kattan alınmış neticel<'de göre \'e 

haric piyasalar da gözönünde tu
tularak birçok kararlara va:·ılmış
tır. 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü, 
İktısad Yckaletine vereceği ~·eni 

Bu nizamnamenin tatb:katı \'<' 

alıcı piyasalarda İktısad Vckiı~eti 
tarafından yapılan anketler neti
cesinde fmdıklarımızın daha .nü
tecanis tiplere irca edilme;i ka -
naatine \'arılmıştır. Giresun fın -
dık kongresinde de görüşülen !>ir 
çok meseleler arasında bilha>sa 
mevcud nizamnamenin tatbj:; şek
linden doğan neticeler ve bunun 
daha mütekamil bir hale ifrağı i
çin neler yapılması lazımgcldiği 

mevzuu da bulunmakta idi 

fındık nizamnamesini bu kongre
' de \'erilen kararlara göre hazırlı

yacaktır. 

Bir buçuk ay ev\'el habtıda• 

edilmiş olan ihratatçılar, Karade
nizin muhtelif fındık mıntakala
nndan gelerek toplantıya i~tirak 
etm~rdir. Fındıkların tipleşti

rilmesi hakkında yapılan müz:ı _ 
kereler neticesinde iç fındık tip
leri aynen ibka edilmek:<' bera
ber bunların yanında bir serl hn
linde tipler ıhdası kabul ol\ınmıış.. 
tur. Bunlar da ince fındıklardan 
ekstrıı fındıklara kadar beş tipten 
ibarettir. Bu tiplerde tasnif, fın

dıkların kuturlarına göredir. 

Hava 
Haftası 

Bugün sone eri~or 
Hava haftasının ti ıncı günü dan. 

kü pazar günü şehrimizde bıi) tik 
bir programla geçirilmiştir. 
Programın dünkü kısmı Boğsz

da ve Kartalda futbol maçı, \ ·:ın
tıbumunda bir saz konseri, Bey
lerbeyi ıskele gazinosil gece 'i'a '.< -
sım bahçesinin alafranga kısmın
da birer konser ve müsamereyi ıh
ti\'a ettiğinden tatbika'.ı ç<i• zen
gin eğlencelere yol a~mı<. gece de 
Fenerbahçedeki Bel\'ii g.zi~csun
da bir balo vrılmiştir. 

Pencere sakslları 
Ye~iltgi kim 5;t:·vmt•z! Bal11le:-.ıı 

evlerde, hele dik apartımanlarda 
oturanlar, yeşillik )Üzünc hasret 
yaşarlar. 

Yeşilliğın, insanların ruhıyatı 

üzerinde de tesiri vardır Kışm, 
hepimiz, az çok kapanık ruhlu o
luruz; yaz gelince, en kapanık 
ruhlulara bile bir ncş'e gclrı. 

cAnatol Fransa ın bir yazısını 
hatırlıyorum: Ahbablarından bir 
kadının çocuğu. huysuzlandık~<> 

huysuzlanıyor ve huysuzluktaıı 

hastalanmı..ı-a başlı:vor. Bakan dok
tor, bellibaşlı bir hastal,k iırazı 

göremiyor. Anatol Frans, ·ocugun, 
ne zaman huyruzlandığın• soru -
yor, 

- Yazlıktan döndüğümüz L<ı • 

man! 
Üstad. kapalı apartıman h<t) atı

nın çocuğu sıktığını. buna,ttığını 

anlıyor: 

- Çocuğa. çfthk oyuncak:a"1 a
lınız. Onlarla oynasın, oyalansın. 
Yaz günler;ni hatırlar, neş'oıenir! 
dıyor. 

Pencerelerde, balkonlardaki ci
çek saksılarını, yeşillik 1e~ dikil _ 
mi~ tenekeleri, kutuları göriincP, 
bu. aklıma gelir. 

Yeşillik. iyi. gü:wl şey amma r,
nun, bir d<" ammnsı var. Pence .. eı
lerde, balkonlardakı 'aksılar, <a
balı akşam, gündl• ikı dc·fa sulanır
"" bu çamurlu sular, şıpır şıpır 
sokaklara dökülür. Eğer, o sırada 
sokaktan gecyorsanız, bu çamur. 
lu serpintilerı. üstünüze giFr<i
niz. 

Saksıların derdı. ou J<adar de -
ğildir. Islana ıslana çürüyen pcı
vaz, hamurJ.aşıp dökülmeğe ba~
lar. Bazan da sahıların sokağa 

yuvarlanıverdikleri olur. Bunlai n 

en fecii, tahta tabanlı balk,ınlu 

saksılardır. Balkonun tahtası ıs
lanır, şişer. kurur ve nihayet çü
rür. Çamaşır leğeni, çamaşır sep.:ıı 
gibi bir ağırlık fazla bastırır, b•l
kon. ı;lduğu gıbı çöker 

Bunda, yeşlliğin suçu yok. Suç 
tamamile bizim. Yalıll7~ ak!ımın 

ermediği şey, sak,,,Jardan döl<ulen 
çamurlu sulardan şıkayet €denle
rin de saksıları \·ardır \'C onlar <h 
sabahlı akşamlı sularlar 

Pervaz kopmalarından, balkon 
çökme!er:nden şikayet edenkrnı 

çoğunun per\'azları kopmak, bal
konları çökmek üzeredif'. 

Bu muammayı nasıl h H lım: 

l\IAHMUD YESAR! 

Vekalet tarafından evvelce ya
pılan ankete cev .;, veren alıcı pi
yasalaı bugün mevcud olan fın

dık lasnfinde mallarımızm 'rntur 
bakımından mat1ub tecanü :ı rı.rzet

mediği yolunda mütaleada bulun
muşlar ve bunun temnini dilemi~
lerdir. Yapılan bu tasnif ile mü,._ 
terlerimizi tatmin etmek kabil o
lacaktır. 

Bugün hava haft~sımn •on gü
nüdür. Bu münasebet!e bugıin de 
Ş('hrmizin her tarafında Hav.1 Ku
rumu tarafından yapılacak yeni 
eğlenceler tesbit edilın"i bulun 
makta. ayrıca Karta ld3 bır mü _ 
samere ile Bebekte ~:ncrn::ı gös
terilmesi \'e Hava Kurumunun 

1

[l<OçOK HABERLERl 

Diğer taraftan fındıklarımız kn
lıte bakımından muhtelif btihMI 
mıntakalarına göre esaslı farklar 
arzetlnı'kte ve bu farklar alıcı pi-

~·asalarda ehemmi~·etıe nazarı iL 
bara alınmaktadır. Bu münaze -
betle istihsal mıntakalarına göre, 
bir kalite tasnifi yapılrr.Vihr. 

Trabzon. G:resun, Ordu ve bir de 
Akçakoca malları bu namlar al -
tında ihraç ed:leccktir. 

Kabuk!u fındıklar için d aynı 

rsaslar dahilinde mt'vcud tasnif 
---------~ 

- Kız. sesin güzel mi? Sazlar
dan h~ngisini çalıyoı·sun7 

- Tanbur, Padişahım ... 
Sultan Aziz, daha ziyade keyif

lenmişti. Derhal irade etti. 
- Al gel, tanburu bakalım ... 
Dilşad dışarı çıktı. Kapıda du

ran Arzıniyaz ustaya'. 
- Ustam, efendimiz tanbur ira

de ederler, dedi. 
Arzıniyaz hemen, sarayın mu

siki odasının kapısını açtırarak 

tanburu çıkarttı. 
Mat güzel, tanbur elinde odaya 

girdi. Sultan Aziz irade etti: 
- Edalı bir yosma kararım al

dı ... Biliyor musun? 

Bu şarkı Padişahın çok sc\'diği 
ş&rkılardan olduğu için bütün gü
zellere talim edilirdi, Dilşade he
men 

- İrade ve ferman cfendimi
zindir. 

Dedi. Ve söyliyerek çalmağı 

başladı. Mat güzelin da\'udi ve 
güzel bir sesi \'ardı. Erkek gibi 

ilçe şubelerinde \'erilerek nıüs•- ı 
merelerle baltanın sona ermesi te
min edilmiştir 

Surlar 
Yıktırılmıvacak 
Bazı gazeteler tarafından '. apı

:an neşryat hilafına olara:ı: eski 
surların ,.e Bizans kalelerınin yık
tırılması kat'iyen menubahs de
ğildr. 

Prosl, şehrin imarı için yaptığı 
planda da bu esası nazarı dikkat€ 
alarak hareket etın€ktedir. 

- .. ----
söylü~·ordu. Sultan aziz, erkeğe 

· benziven kadınlardan çok hoşla
nırdı, 

Ahı-nk yerinde idi. Dılşad, ya· 
\'aştan iyi bir ahenkle söylüyor
du. 

Arzınlyaz: bu gidişle, efendisi
ne. yeni gözdelerini sunamıya -
caktı. 

Nasıl olurda damdan düşerce
sine içeri g\rip: 

- Efendimiz; kızlar var, irade 
buyurulursa arzedcyim: 

Diyebilir mi idi? Padişahın gö
zü Mat güzelden başka kimseyi 
görmüyordu. Zaten; keyfede baş
lamıştı. 

Yeni dilberler, içeride kendı 

kendilerine giyinmiş oturuyorlar
dı. 

Ahenk. gece yarısını buldu. Mat 
güzel yeni gözdelerin huzura ka
bul olunmadıklarından cür'et a
larak neş'e ve zevke garkolmuşlu. 
Kız, güzel tanbur çalıyordu doğ
rusu... (Devamı var) 

* Büyük harbde Kar•clcnızde 
ölen Alman tahU,lbabircılcri adına 
Varnada dikilecek abıdcnin :.~ıL 

ma töreninda bulunmak ı.izcrc Do
yiçland zırhlısı e:vhiliin l~ ir,'İC 

limanımıza gelec<'k, buradan ge_ 
çerek Varnaya g:ıdeceltfü. * Şehrimiz Üniversit:-.·~i di..;• i • 
mektebi için tahirriyatı ilmi\'!' 
mütehassısı o!arak İnsb:·re. cti~çi 
mektebi müdürü profesôr Balrı .. '11 

celbi karar1a~tırıJmı~, pr<"fcsOrün 
bu a..:r içinde şehr.m,ze gf'tı;ı!""ıte~i 
hakkında alakadarlar• mı 'TC i t'l
limat verilmektedir. 

*Vali Muh·ddin ÜstündPğ dün 
akşamki ekspresle Ank" i-
miştir. Vali orada iki gü· ı -
cak, Devlet Şfü·asma int '<a ·len 
otobüs davasında bulun•c • 

* Turing klüp seyyah " •'\-
rafında yaptığı tetkikatın cc 
sini bir raporla İktısad V<'' i ıe 
bildirmiştir. Raporda birçok me. 
selelerden bahsedilmekte. !ot n~

yanda şehrmizde bir o\, le !er 
mektebi açılması ileri sürü mckt~. 
dir. 

* Herek ede dı.in büyük b' r ıi -
züm bayramı yapılmış, Kocaelı iı 

zümleri teşhir edilmiş, iyi Ü<;tı'll 

yetiştiren bağ sahblerine mük:'ı -
fat ve takdirnameler tevzi c 
miştir. 

* 1ktısad Vekaleti tarafından 
cebedlen Alman zeytin mü'.ehas
sısı Bursaya gönderilmiştır. Nlü. 
tehassıs burada zeytin mahsıt:ü
nün arttırılması etrafında !edkilrnt 
yapacak, bu meyanda bir dP ı!ıra~ 
kooperatifi teşkii içın çalışnıa:ar
da buıunacaktır. 





~yuyan Şelhüır 
Şeh;ı;.~ bi; kı;;m halkı, plajl;rda, 
nıesirelerde hava alır, eğlenir
ken, bir kısım halk da, uyuyor. 
8ir günlük serinlik, bir haftanın 
'erini, her halde kuruluyordur I 

Yazan: MAHMUD YESARi 
p 

tgJe•tıır günleri, şehir halkı, nasıl 

1, 0 •Yor? Bunu, durmadan, ya-
hı· 

~ k ' soy:uyor ve konuşuyoruz. 
~• at eğlen<:n, bütün şehir halkı .. ,,, 
tıııliep Plajlardan, deniz kıyıla -
e·ldan, bağlardan, mesirelerden, 
gence yerlerinden bahsediyo -

l'ıız ,, .. t.. - 11• b 1 
ti~ o u un şehır h'""ı, ura ara 

'6..Yor mu? 
öa. lşlı, yazlı deniz kenarında, 
latglııtda oturanların, cyaZ» ayak
f ına gelir. Deniz yüzü görmi -

~~ .bağlardan, ıpesirelerden u. 
!la ' Uc~a semtlerde oturanlar, 

;;:r gunleri ne yapıyor? 
b ır pazar sabahı, Köprünün iki 
lı~lndan iskelelere akan kalaba
ligın tersine, şehre doğru yürü -
uın. 

\" " Utiidükçe, sokaklar ve cadde-

tün durgunlaşıyor; hava, ağırla

şıyor ... 
Cincimeydanı, yangın külü gi.. 

bi yanıyor ... Sokak aralarındaki 
kuytu gölgeler, serinlik vadetmi
yor ... 

Yorgun bir tren düdüğü, ağır 
güneşin altında ezilerek, eriyerek 

uyuyan tozlu damların üstünde, 
'Yorgun soluklarla dolaşıyor ... 

Kapısı, pencereleri açık kara
tahta kahveden miyavlamayı an
dırır cılız bir gramofon sesi geli

yor: 

•Bu gece çamlarda kalsak, ne 

olur ... • 

Adalar, çamlar, derin, serinlik! 
Buraya, öyle uzak, öyle uzak ki. .. 
Akbıyığa doğru yürüyorum. 

Dar, tozlu, bozuk yollarda, kim
seler yok. Gıcırtılı açılan bir tah
ta kapıdan başörtülü bir kadın 

l:iaşı görüni.hor, boşluklara ses- ı 
leniyor: 

- Huuu, Şahinde ... Neredesin 

v: letıhaıaşıyordu. Sirkeci'le, 
~ PUra geç kalmış iki genç koşu. 
ç 
0~· iki genç kadın da, k~şmağa 
~ alıyorlardı Ankara caddesi, 
ı .. •tbaaların ~azar günleri de ça-
,ın ı kg? 

ba arına rağmen, bomboştu. Deniz tarafından esmesi ile dur-
ll ıvnyolunda da ayni boşluk ... 

it ~lediyenln önünden, ağır ağır 
llt•dirgaya iniyorum. Evlerin açık 
~~ ncerelerinde, başlar görün mü -

r. 
~y l 

"ıg aklarımın sesinden başka 
il' 

1
Yok gibi. . Yokuşaşağı indikçe 
~ ölfrror; ölü rüzgar büsbü-

ması bir olan ölü rüzgar, bu dar 
mahalle aralarında, insanın yü
zünü öyle tatlı yelpazeliyor ki. -

Biraz ileride, serin de iz, serin 

rüzgar varken, Şahinde, bu serin 
küllerin içinde yuvarlanır mı? 

Gölgelerde sıska, uyuz, sıracalı 

en ea n yanın 
Pahalı şehri 

NEVVORK 
Y~rı i dünyan ın ,bu kocaman belde
~ itıde 65 kuruştan aşağı karın 

doyurmak kabil değil. 

Plakalı adamlar, ve radyelu t aksiler .. 
~ev 

~t -. Yorkta aylıklar, haftalıklar 
~t ~.ndeiikler çok yüksektir. Fa
llq. ayat ta o nisbette pahalıdır. 
~ dolarlık alış verişte bile bir 
il~ Seııt •Satış vergisi• vardır. 
~i~:ergı, işsizlere yardınıa tahs1> 
~t~- 'lluştur. Ufak bir lokantada 

ııeb·1 
ı.~tıı, ı ecek en ucuz yemek 50 
'"ıııı n aşağı değildir. (Bizim pa
'ılt '-la 65 kuruş tutar). Tereyağ,, 
ll~~'eker, ekmek pek ucuzdur. 
hı, Q llıukab,l bir saç. bir tıra§ 

k· olardır. 
• •ır-1 
'' ~ q ar müthis yüksektir. 01-
ıı,, ~~ iyı bir se,,;tde iki, üç odalı 
'~ h c apartımanın aylık kirası 
~ lııgiliz lirasıdır (yüz Türk 

'ı.Q .: k.ıcı.ır) Ufak mobilyeli bir 
1 n;ı ;an ancak otuz İngiliz li

ut 1 bılir. 

Nevyorkta bedava olan biricık 
şey: kibrittir. Kibritler, kutu için
de değil, defter halinde ve reklam 
olarak verilir. Bedava olmaları -
nın sebebi de bu ... 

Kibritlerin kaplarında neler 
yazılı değil! Gelecek intihabatın 
namzedlerinden tutunuz da kaba

relere, balolara, öksürük ilaçlar.
na, Niyöjersey'de yapılan Lin -

koln oteline kadar her şey .. _ 

Nevyorkun Manhatan denilen 
kısmında o kadar çok reklam, o 
kadar çok ilan var ki, nerede ise 
bımlar insanın ayağına dolaşacak, 

sayısı milyonları geçen reklam 
ampullerinin verdiği ışıklar göz -
!eri kamaştırır: 
•Dünyanın en mükemmel diş 
(Devamı 7 inci sayfamızda) 

kediler, köpekler. ba~·gm serilmiş 
yatıyorlar. 

Ağızlarında sakız, ayaklarında 

takunyalar, kısa eteklerim uçura 
uçura bakkala koşan, komşu kom
şu dolaşan mahalle kızları nerede? 

Saçaklardaki kumruları, serçe
leri sapan taşile .ıvlıyan, hayrat 
çeşmenin taşlarını sapan taşile 

kıran, kol kol olup kavgaya tut~
şarak mahalleyi biribırıne katıp 

geçiren, ağaç dallarını kırıp mek
tebin camlarını indiren kirli, arar 
mahalle çocukları nerede? Onla
rın da sesi çıkmıyor. 

Ayni ağır yürüyüşle Sultanah
mede çıktım. Umumi hapishane
nin yanındaki kahvelerin serin 
gölgeli sedleri de boş. Ne tavla 
şakırtısı, ne de iddıalı dama parti
leri münakaşası var. Gramofon -
larda da pek seyrek plak değişti
rilıyor. 

Anladım ki, şehrin bir kısım 
halkı plajlarda, mesirelerde hava 
alır, eğlenirken, bir kısım halk da 
uıyuyor_.. 

Bu, uyku da değil, sıcakta"n bu. 
nalıp uyuşmak ... 

Sultanahmedde, boş bir tram
vaya atladım, Tepebaşında indim. 
Güns!iz günlerde kalabalık eksik 
olmıyan geniş cadde, Cincimey
danı kadar ıssız. 

İstiklal caddesi de, ara sokak
lar gibi tenha ... 

Yalnız Balıkpazarında biraz ha
reket var; takat bu da pek cansız. 

Yaz kış güneş almıyan ara, dar 
sokaklar, küf küf kokuyor ... Gü
neş alan sokak üstü evlerin pen
cereleri kapalı ve hepsi gazeteler, 
veyahut perdelik kağıtlarla örtü
lü. Ne bir şarkı, ne de bir gr,.mo
fon sesi duyuluyor 

Yalnız. İstiklal caddesi ile Tar
labaşı caddesi arasındaki cıvcivli 
sokağın gürültüsü, yedi mahalle_ 
yi tutuyor. Koskoca şehir ıçindc-. 

denizden, rüzgardan uzak bir 
semtte, eğlenen, eğlendiren, lPk 

yer, orası.. 
Plaj yok amma. şortlu, mayolu 

yosmalar var; deniz yok amma, 
gönül dalgaları var' 

Bu civcivli sokağı, kendi ha·ta
sına bırakarak, Tarlabaşından Ye
nişehire doğru inelim. Yine İstan
bul tarafındakinin aynı, dar, toz
lu, uyuyan sokaklar; uyuyan ev. 
!er ... 

Ayni gübre, küf kokusu ... So -
kak ortalarında tavuklar eş~eni
yor ... Bütün ağırlıfıile bastıran öğ
le güneşi, camlarda yakamozla _ 
nıyor. 

Şehir, uyuyor .. 
Taksime doğru çıkıyorum. Gü

neş, bir yakı gibi sırtımı, ensemi 
yakıyor .. 

Gölgeden yürürken, deniz kıyı
larını düşünüyorum; deniz koku
su almak istiyorum. Fakat, cıdde, 
ücra köy yolları gibi sıcak sıcak 
gübre kokuyor. 
Kalabalık şehirlerin, kışın, bin 

bir eğlencesi, çeşit çeşit güzellik. 
leri var. Llikin yazın, şehir içinde 
eğlenilmiyor. 

Biriktirdiği paraya kıyarak, yol 
yorgunlukları göze alara~ plaj
lara, bağlara, bahçelere ko<an 
halka hak veriyorum. 

Bir günlük serinlik, bir h.<fta
nın terini, her halde kuruluyor
dur. Bu kadarı da yeter! Amma, 
bunu kafi görmeyip te: 

- Adam sen de' 
Deyip şehirde kalarak, ter için

de yapış yapış uyumayı daha tatlı 
bulanl~r da varmış! 
Sıcaklardan mı, nedır. içim öy. 

le yorgun ki, onlara da hak v~ri
yorum. 
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l Kış hazırlıkları Altın hırsı insanlara neler yaptırıyor ?. 
Tiyatro ve tiyatrQlar 

faaliyette Altın tozlarını yutan amele bir 
Önümüzdeki yeni sezon için şe'ı- · 

~~:ıi:;1~1:~ne::şı~:ı~~;tr~~;ı~~~ bardak yanos icti mi caldığı bütün 
senedır yenilikleri ile Istanbul ci- t t 

;:;~nı~a:n ~~~~a~:b:;ıder(;~%~t) altınları meydana cıkarıyor. 
tıyatrosu da çok esaslı bir takım t 

!:~~~a~n~e m~~=~n s=~n::~~ ~~~e~ E f 1 it 1 k • d • ft 
"'aktad:r. Birinci_ kat locaların ö- n az a a 1n1 o an 1 m 1 r -. 
nunde uç yuz ki>;ı alacak bır bal- • 
kon yapılmıştır. Sahne, ön taraf
tan içeri alınarak localara her 
katta altışar loca daha ılave edil
miştir ki bu suretle tiyatro otuz 
loca daha kazanmış oluyor. Sah
nede artist odaları bütün Avrupa 
tiyatrolarında olduğu gibi sahne· 
nin altına indirilmiş ve her tür
lü teçhizatı yapılıp tamamlan -
mıştır. Müzik yeri halktan ayrıl
mış ve halk tarafından görünmi
yecek bir şekle sokulmuştur. Ka
lorıfer ve elektrik tertibatı görüı.
mez bir şekilde modernize edil
miştir. Bu suretle (Turan) tiyat
rosu halkın her türlü bedii zevki
ni okşıyacak bır hale sokulmuş -
tur. Öğrendiğımize göre yeni se
ne içın büyük sanatkar (Naşid Öz
can) ile meşhur operetci (Cemal 
Sahir) (Turan) tıyatrosunda bir
leşik temsiller vereceklerdir. Ve 
sezonun ilk eseri de reklfımlar 

elan yapılmakta olan ve halk ta
rafından sabırsızlıkla beklenilen 
(Aşk resmi geçidi) Paramunt o
peretidir. 

Allo! Allo! ... Telefon zili müte-
madiyen çalıyor. Kürkümü arka
ma aldım ve koşl\ım. Aşağıda be
ni Nevyorkun Embesi kll1büne 
götürecek araba bekliyor. Büyük 
bankerlerden birinin ziyafetine 
davetliyim. 

Allo! Allo! ... Bizi akşam yeme· 
ğine davet eden bankerin bir sa
at evvel, ikamet ettiğı binanın 

37 inci katından düşüp öldügünü 
haber veriyorlar Sabahleyin bor
sada, doların sukutu yüzl1nden 
bl1tün servetini kaybetiş, bundan 
ml1tevellid teessürle .. 

Amerikada bu gibı vak'alar her 
gün görülen, işidilen şeylerdir. 

•Vah! Vah! ... denilir, geçilir. Az 
sonra da unutulur ... 

Altın! Dünyayı heyecana ve -
ren, karıştıran, alt üst eden, in -
saniyet kanunları idare eden sırlı 
madde ... Kah yükselir, bir çokla-

rım güldürür, kah düşer. yine biı· 
çoklarını yeis ve nevmidiye atar. 
Bazan milletlerin vaziyetini de -

ğiştlrir, bazan bırbirlerile boğuş· 
malarına sebeb olur. 

Transilvanya, Kaliforniyada, Ka
nadada, Gürcistanda, Slberyada, 
Çinrle, Japonyada, ilh... Neredz 
olursa olsun, altın madenleri bu-
lundu mu, bunu ele geçirmek l· 
çin mücadele edilir, boğuşulur, 

boğazlanır. Altını ele geçirmek 

Sıra ile değil mi? 
istiyen haris adamlar, birbirleri -
nin üzerine saldırırlar, birbirleri
ni boğmıya, öldürmiye çalışırlar. 

Bir kaç sene evvel Konadada, 
altın madeni ve damarları bulun
duğu keşfolunımca Amerikanın 

her köşesinden binlerce adam Ka · 
nadaya akın etti. Henüz açılmış 
ormanlurda boğazlaşnya başladı

lar. Esrarı saklıyan vahşi toprak
lara gömüldüler. 

Şimdi de artist 
Mütalea 

söze karıştı. 
gür ütü yor 

Geçmiş günler 
Yavaş yavaş 
Canlanıyor •• 

İngilterede uzun bır devir ya
.it> an ve İngiliz tarihinde büyük 
bir devrin sahibı sayılan Kraliçe 
Viktoryamn hayatına, ilk aşkına 
ve sonra nasıl evlendiğine dair 
tetkikat yapılmakta, eski vesika
lara göre ortaya yeni diye bir ta
kım mali'ımat konmaktadır. İngi
liz gazetelerinde son haftalarda 
büyük bir yer tutan bu malumat 
etrafındaki neşriyatın şayanı dik
kat taraflarını •Son Telgraf> ge
çenlerde hulasa etmişti. Fakat şim 
di İngiliz gazetelerinde bu mevzu 
etrafında hara.retli bir münakaşa 
çıktığı görülüyor. 
Münakaşayı çıkaran tarih a _ 

damları, ömürleri kitablar arasın
da, eski vesikalar içinde geçen ih
tiyar alimler değildir. Sinema ar
tisti genç bir ka~ın olan Anna 
Negl ismindeki tanınmış san'at -
kardır. San'atkar bu münakaşayı 
açıyor, çünkü sahnede, filimde 
Kraliçeyi temsil etmiş, KraliÇ<? i_ 
çin hayalinde bir vücud vererek 
ona göre onu canlandırmıştır. 

Bundan e\Telki yazıları oku -
muş olanlar unutmamışlardır ki 
Kraliçe Viktorya yakın akraba -
sından Prens Corc Kembriç ıle 

Anne Negl ve Alb
rok : Krellça Vlk· 

torra 
Alber 

ve Prena 
rollerinde 

evlenecek iken Prens uzaklaşmış, 
Kraliçe de Prens Albere varmış
tır. Prens Corc Kembriç sevdiği 
bir aktrisle evlenmiştir. 

Kraliçe kocası olan Prens Albe
ri çok sevmiş, o öldükten sonra da 
onun hatırasına sadık kalmış, ko. 

casının resmini gözlerinin önün
den ayırmamıştır. Kraliçeyi al
mtyan Prens Corc Kembriç bunu 
acaba kendiliğinden mi yaptı? 

Kraliçe Viktoryayı temsil et -
mekte büyük bir muvaffakiyet 

(Devamı 6 n<ı oayfamucbı) 

Altının sıhrile gözleri dönen, n~ 
yaptıklarını bilmiyen bu serserı
ler, ne açlık, ne hırsızlık, ne de 
zahmet ve meşakkat karşısında 

fitur getiriyorlardı. 
O devrede, herhangi bir yeri 

işgal etmek, kazıp altın aramak 
serbestti. Bunlar, bir yer intihap 
ediyorlar, etrafını bir çitle çeviri
yorlar, ortasınıı. bir çadır kuru
yorlar, kazmayı ve küreği ele c. 
lıp kazmaya başlıyorlardı. Ame
rika hükumeti, bunları serbest bı
rakıyordu. 

Amerikanın şimalinden, cenu
bundan gelen bu halk kümesi, ça
dırlarını dikiyor, müstakil şehir
ierin temelini kuruyordu. 

Fakat, gelenlerin ardı arası ke
silmiyor, sayısı günden güne artı
yordu. Yeni gelenler, kuvvetleri
ne güvenerek eskileri yerlerinden 
atmak istiyorlardı. İşte o zaman 
facia başlıyoı:du. Rüvelverler çe
kiliyor, mitralyözler iol-iyor. gün
lerce dövüşüyorldrdı. Yüzlerce ki
~! ölüyordu. 

Transval'da açılan kuyulardan 
hazan bir şey çıkmıyordu. 

Servetini arttırmak istiyen bir 
İngiliz, kızile beraber Transvala 
gitmişti. Arazisinde altın arama
ya karar vermişti. Araştırmaları 

idare eden mühendise: 

- Altın madenini bulursan, kı
zımı sana vereceğım ... 

Demişti. Genç mühendis zaten 
kızını seviyordu. Kız da onu ... 

Sabahtan akşama kadar sondaj 
yaptırıyor, aelenin başından bir 
dakika ayrılmıyordu. Fakat, bir 
şey bulamıyordu. İngilizin sabrı 
tükenmiye başladı. Bir gün mü
hendise: 

- Buraya bak, dedi. Eğer bu 
masraflar boşuna gider, altın ma
denini meydana çıkaramazsan, se-

·------· - - ------------
Her Akşam 

TAKSIM B. BAHÇESi 
Alaturka kısmında 

FL iFLA 
ve Trupu. Tel : 43776 

ni köpek gibi öldüreceğim. Bunu 
böyle bilmiş ol! ... 

- Müsterih olunuz. Herhalde 
bulacağız ... Günler, haftalar, ay
lar geçti. İngiliz, bütün servetim 
sarfetti. Borca girdi. Nihayet bi.' 
gün, kuyulardan birinin başınd.ı 
genç mühendisi bekledi. Çıkar çu 
maz, bir söz söylemeye vakit bı
rakmadı. Kalbine iki kurşun sık
tı, öldürdl1. Halbuki zavallı mü
hendis, zengin bir damar bul -
muştu. Bunu müjdelemek için ku 
yudan çıkıyordu. Altın yüzünden 
vukua gelen bu gibi facialaı- say
makla bitmlyecek derecede çok
tur ... 

TRANSİLVANYA DAÔLA
RINDA 

Transilvanyada, Çingenelerin 
bu güzel diyaı;ında bütün dağlar
da altın madeni vardır. Fakat bur, 
!eri bulmak, meydana çıkarmak 
pek güçtür. 

( Devamı 7 inci nyfamııda ) 

Krallar ne 
Kazanıyorlar ·? .• 

- -
Dünyanın 

kralı 

en zengin 
kim? 

İhtilallere, iktısadl buhranlara 
rağmen tahtların ve taçların is 
tikbali tehlikede olmasa gerek ... 
Memleketlerinden uzak, ve iıdeta 
•menfi ha) atı. geçirmiye mecbur 
olan bazı kralların yaşayış tarzı 
da debdebelldlr. 
İspanya Kralı 13 üncü Alfonsun 

petrol işlerile büyük bir alAkası 
vardı. Bu yüzden Prlmo dö River; 
ile arası a~ılmıştı. 

Alfons, tacını ve tahtını kay _ 
betti. Bugün, rivayete göre N ev
yorkta büyük bir ınşaat isiwlen 
çok istifade etmcktedi•. 

Romanya Kralı Majeste Karo!, 
menfa senelerinde pek o kadar 
talihli değilcü. Mail vaziyeti sar
sılmış!~. Fransanın Akdeniz sa
hilinde, küçük bir köşkte sade bir 
hayat geçirmek mecburiyetind~ 

kalmıştı. Bu sebeble. iktısada rıa
yeti öğrendi. 

Yeniden tahta oturduğu zaman 
Romanya hükumeti, kendisine 
73,000 İngiliz liralık bir tahsisat 
bağladı. 

Kralın her yıl 20 bin İngiliz li
rası biriktircüğine göre bugun 
200,000 İngiliz lirası parası oldu
ğu muhakkaktır. 

Kral Karo! kadar az servetı o
lan Yugoslavya KNılı Aleksandr, 
harbden sonraki senelerde çok k~
zandı. Senede 58 milyon dinar, 
250 bin İngiliz lirası tahsisatı var
dı. Bu paranın büyük bir kısmını 
sakladı. Fr.ansad.a suikasde uğra_ 
dığı zaman. oğlu büyilk bir serve
te tevarüs etti. 

Hakikaten, dünyanın en genç 
Kralı Piyerin günde 1000 İngiliz 
lirası geliri vardır. 

Bulagr Kralı Boris, Avrupa 
Krallarının cen fakiri• addolun -

maktadır. 

Hükumet kendisine, senede 12 
(l>evllDIJ 1 ana ııabltnıbde) 
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Ulu. ~ef'le atay 1--
reısı arasında Adalar arası 

HAB~RLE Ant2kya 2 - (AA.) Hatay 
1 . , -' ', ' .,. : . ~~ 

.. . !it • • l'>'W .. ~-
devlet reislığine intihabı mıınase
betiyk Tayfur Sökmen, Atatürke, 
Fransa, Suriye ve Lübnan Reisi
cumhurlarına aşağıdaki telgrafla
rı göndermiştir· 

Hayvana kırbecı 
vurunca 

oturan 19 yaşlarında 
minde bir genç evin 

-Hasan is -

ikinci kat 

penceresinden diışerek muhtelli 
yerlerinden yaralanmıştır. Hay

darpaşa hastanesıne kaldırılırken 

yolda ölmüştür. 

Tramvaya atla
yayım derken .. 
Mehmed ismındc hır genç Fa -

ııhte tramvaya atlamak istPrke:ı 

d~erek muhtelıf yerlerınden ya- ı 

ralanrnı9tır. 

' · •, . 

Şite ile batını 
yaraladı 

Hasan oğlu İsmaıl ismınde birı 
Karaağaç cadd inde Hakkı ıs -
minde birinin bakkal dükkinına 
anahtar uydurmak Stırl'tile gire
rek hırsıtlık yaparken suç üstün
de yakalanmıştır. 

Otomobil çarptı 
Şoför İsrnailin idaresindeki 

2868 numaralı otomobil Şehzadc·

başından geçmekte iken Sıdıka is~ 
nıinde bir kadına çarparak muh
telif yerlerınderı yaralamıştır. 

Ekselans Kemal Atatiirk 

TürkiJe Cumhuriyeti Başkanı 

ANKARA 
Hat"Y Millet Meclisi tarafından 

bugün Hatay Reısliğine seçildiğı
mi ve bu vazifeyi ifaya başladı -
ğııru yüksek huzurunuza arzeyle
mekle ereflenirim. 

Türkiyenin Ulu Önden tarafın
dan gösterılen yüksek alaka vc 
yardım saye;inde istiklaline ka -
vuşmuş olan Halayın Ulu Şef A
tatüıke ve Büyuk Millet Mecli
sine klirşı besledığı minnet ve şuk
ran ve bağlılık hislerim bu vesile 
ile de arzetmekle oon derece bah
tiyann1. 

Vazifemin ifası sırasında yuk
sek alaka \"e irşadlarınızın esir -
genmeme'i dileğile candan bağ
lılığımı ,.e sonsuz saygılarımı su
narın1. 

Almanya'nın kara
rı bekleniyor 

Ankara 4 (A.A.) - Reisicum
hur Atatürk, Hatay Devkt Reisi 
Tayfur Sökmenin telgrafına aşa·. 
ğıdaki cevabı vermişlerdir: 

BaJ Ta)·fur Sökmen 

Hata) Rei>i 

A..1\ITAKYA 

Hatay Millet Meclisi tarafın -
dan Hatay Reisliğine seçildiğinizı 
bildiren telgrafını,, memnuniyet
le aldım. 

(Blriael Nhifedeıl tlnam) 
Progdan gel<!n haberlt're göre 

Dün Südet mmtakalarınd• ck;n 
bayramı lı:utlulanmıştır. Söz ·lan 
Südet ~neri şu sözleri söyle>n:ş
lerdır 

- Sulhu i5tiyoruz. Fakat Karls
bad kongresinde ıttihaz edilen se
kiz karann is'afında ısrar ediyo
ruz. Bu, son sözümüz değı'dir. 

ALMANYA BOYUN 
EGMİYECEK 

Ştutgart 5 - Almanya Prop!l _ 
ganda :Nazırı Gôbcls, ecnebı m~ın
leketlerde ı:taşıyan Almanla kon
gresinde irad ettıği bir nutu1<!1 
demiştır ki 

«- Düşmanlarunıı.ı t~nıyoruz. 

Düşmanların da bizi en nihayet 
tanıyacaklarını ümid cd:yoruz. 
Biz, bizden evvel Almanyayı ida
re edenler gibı değiliz. Lo'ldrndr. 
ve diğer yerlerde Almanyayı ne 

ispanya 
Meselesi 

Londra 5 (Hu,u~i) - Frankıst

le•in ~·enı taarruzı.rı bühm şidde
tile devam etmcktedır. Şimdiye 

kadar Ebr cPphe inde hükumet -
çıler hak.m bulunuyordu. Fran -
kistler şmdi bu cephede de hüki'.L 
metçıleri zayıf düşürecek hare -
kata tevessül eylmi§leı·dri. 

İhtilalci taysarelcr hükumet -
çılerin başlıca merkezlerini yeni
den 'e ~ıdd tle bombardıman et -
meğe başlamıştır. 

Siyasi vaziyete gelınce; Fran -
konun cevabı hakkındaki tedkik. 
ler devam etmekted r 
Ademı müdahal komıtes.nin 

toplanma>ı hakkında bir karar 
verilmeden önce keyfiyetin büyük 
devlet.er arasında hususi müza -
kere edi1mesi daha muvafık gö -

rülmüştiir. _ ......... 
Balkan ve 
Sada had 
Konseyleri 
Bu ay Cenevrede 

toplanıyor 
Harici •e Vekıli Ruştu Aras dıin 

İzmire gitmıştır. Rüştü Aras bu 
per~embe tekrar şehrimize gele· 
cek ve bir gün burada kaldıktan 
sonra Cenc\Teye hareket edecek

tir. 
11 eylülde Cenevrede toplana -

c"k olan MilletlC'r Cemiyetı kon
seyi ve Asamble içtimalarında 
bulunacak olan Harıciye \'ekili -
miz bu münasebetle bütün Hari
ciye n;;ı.ırlarınm Cene ·rede yapa
cağı toplantıdan ıstifade ederek 

Jıım temaslarda bulunacaktır. 

yapmak istediklerini bıliyonız. 

Fakat duıı,ı a bilmelidir kı Alman
ya boyun eğmiyecekt..r 

l\IACARİSTANIN SİYASETİ 

Budapeştc 5 (A.A.) - B<t§vekil 

İmredi, sôylediğı büyiık bır n:.ı _ 
tukta Macaristanın harici siyase

tinde hiçbir deği~iklik olm.vlığını 
elıt'mmıyetle ka detmiştir. 

Bu riya. tin temeli adalet ve 
sulhtur. 

İtaly~n - Macar dostluğu kuv _ 
vetlenmi~tir. 

Kral Naibinin Almanyaya yap
tığı zyaret, Almanların ötedenberi 
l\facarıstana karşıolan muhabbet_ 
!erini halk kitleleri arasında da 
tarsin eylemiştir. 

Küçük Antantla anlaşma'.arı -
mız bu memleketlerde bulunan 

Macarların vaziyeti düzeld kten 

sonra tahakkuk edebilir. 

Bu kıymetli diyarın en yükse:. 
makam vevaziCesinı ihraz ve der
uhte etmi~ olmanızdan dolayı si
zi tebrik t'derken ınkişafını dai
ma alaka ve muhabbetle takip e
deceğim. Hataydaki faaliyetiniz
de mu\'affakiyctinizi temenni ey
ler ve Hatayın yeni idare altında 
pek çok saadet ve refahlar gör -
mcsini ~·ürekten temenni ederin,. 

K.ATATÜKK 

Ek•elans Albert Lebrüa, 

Fransa Reisieunıhuru 

PARİS 

Hatay Meclisi tarafından Hatay 
reısliğine intihap edildiğimden 

bu suretle bana tevdi olunan sa· 
Jahiyetlerı ele aldığımı ekselan -
sınıza arz ile şeref duyarım. 
Yukarıdaki hususu ekseliınsı -

nızın ıttılaına arzederken bütün 

; Çürümüş 
Bir cesed 
Bulundu 

{Bir""r .. :ıı · rrdrn ~ ""''•ml 

1 gayret \'I' itinaları bana verilen 
vazifenın ıfasına hasreyhyeeeği -
mi temuı e ·lemek ve ayni za.maıı
da derin şükranlarımın ve Hata·, 
milletini asil Fransız milletine 
bağlıyan samimi dostluk bislerı

nin terninatını cksc13.nsınıza be -
yan etmek isterim. 

Zabıta müdd.-iumumilıği de ha.. 
dıseden haberdar ederek derhal 
~uyu.da araştırma yapmış, kuyuya 1 
ındırılen bır adam, çürümüş bir 1 
cesedlc karşılaşmı , cesed yukarı 
çıkarılmış, zabıta doktoru tara -
fından mu,,,.,eııe edilerek birkaç 
gün evvel öldüğü teobit edilmiş, 

morga kaldırılmıştır. 
Zabıtanın derh;ıl ınkı;af eden 

1 

tahkıkatı taaffün ed ıı cesedin hü_ 
vietln ı siiratle tesbıte muvaffak 
olmuş. ce><'d .n bundan 15 gün ka
dar evwl ortadan k:ı.' bo:an Ra _ 
mıde oturan re!l<;b<·r Refahiyeli 

Ek,cliins Hii~im Attasi, 

Suri:.·e Reisicunıhuru 

ŞAJ\l 

Hatay Millet Meclisi tarafından 
Hatay Reisliğine bugün seçildiği
mi ve bu yüksek vazifeyi ifav,ı 

b«şlamış olduğumu ekselansıruza 

bildirnıelı.le şerefienirim. 

Varlığına kavuşmu.ş olan Hatay 
ile Suriye Cumhuriyeti arasınd~ 
samimi dostluk munascbetleri -
nın tesıs ve idamcsini kalben ar
zu ettığimi arzetmekle bahtiya -
rım. 

Bu gayeyi temin yolunda ekse
l<insınwn Hatay hakkındaki iyt 
kcmşuluk hislerinden ve hayırha-

• 1c ·luda aıd o'duğu anlaşılmı~. 

l\tedfıdun İslanbulda kim,;esi bu
lunup bulunı.1adığt etrafında ya
pılan tahkikatta da ha!en Sapan
ca ctvarında bir köye çekilmiş bu-

• hane müzaheretinden müstefit bu-

lunan karısı Şükriyeden başka 

yurulacağım ümidile, şahsi saa
detleri Ye Suriyenin refahı husu
sundaki samimi temennilcrim!ıı 

l<abuhinü rica ederim. 
kimse• bulunmadığı tahakkuk et
mştir. , ıevlfıdun bır cinayete kur_ 
ban gitt:ği tahmin edilmektedir. ı ============== 
Hadise~e el koyan müddeıumu- Mısır Kralına 

mi muavinlerinden Turgud, Mev-

lüdun karısının fadesine lüzum Sui kasd 
görmüş, Şükriyenin ~ehrimize ge
tirilmesi için Sabanca zabıtasına 
haber gönderilmi~tır. 
Karanlık bir safha ;le esraren -

giz bir cinayet mahiyetini haiz 
görülen hadise, Şükriyen:n sor -
gu. ' a çekilmes'le aydınlanacağı 

umulmaktadır. 

Bu arada Balkan antantı ve Sada· 
bad paktı konseyleri içtimaları 

yapılacak ve Rüştü Aras her iki 
toplantıda hükfırnetirnizi temsil e
decektir. 

(Birinci sahifedt'n devam} 

riyeli olduğu anlaşılan bir adanı 
tubancasını çekmiş ve krala bir el 
ateş etmiştir. 

Suikasdcının yanında bulunan 
birisi o.teş sırasında tabancarun 
namlısına vurmuş, kurşunun se
yir istikametini böylece tebdil et
miştir. Çıkan kurşun seyirciler -
den iki kişiyi bacaklarından yara
l~mış, kral soğukkanlılıkla sara -
yına dönmüş, suikasdcı polis ta -
rafından yakalanmıştır 

Ekselans Edde, 
Liibnan Rci!oJitu,nhuru 

Bt:RUT 
Hatay lllillel Mcclısi tarafından 

Hatay reisliğine bugün seçildıği

mi \'e bu yüksek vazifeyi ifay:ı 

başlamış olduğumu ekselansınıza 

bildirmekle şereUenirim. 
Varlığına kavuşmuş olan Hatay 

ile Lübnan Cumhuriyeti arasında 
samimi dostluk münasebetlerinıa 
tesis ve idamesini kalben arzu et
tığimi arzetmekle bahtiyanm. 

Bu gayeyi temin yolunda ekse:
lansınızın Hatay hakkında iyi 
komşuluk hislerinden ,.e hayırha
hane müzaharetindeıı müstefit bu
yurulacağım ümiidle, şahsi saa
detleri ve Lübnanın refahı husu
sundaki samimi tcmen11ilerimin 
kabulünü rica ederim. 

Antakya (A.A.) - Yine bütün 
gün YL gece Hatay milli bayra
mını kutluladı . Bütün kalbler Ha
tay istiklalini temin eden Büyü'.< 
Şefe karşı sonsuz minnet ve şük
rnnla çarptı. Hatay çocuklarınrn 
butertcmiz se\'inç heyecanlarını, 

bu heyecana hiç ~ürhesiz uzaktan 
bütün kalblcrile iştll'ak etmiş o
lan dünyanın dörı bucağındaki 

Türkkrin bu istiklal tezahüratı

nı gözleriyle görmek suretile da
ha yakından duymalarını çok is
terdim. Dün gece fener alayında 
binlerce Hatay çocuğunun başla
rı üstünde yükselen meşalelerin 

Asi nehri boyunca teşkil ettiği ı

şıktan zincir, Ulu Şeflerinin ken
dilerine çizdiği nurdan yolun san
ki bir timsali, bir aksi idi. Halk geç 
vakitlere kadar ev !ere girmemiş, 
Yaşasın Atatürk, On:ii minnet \'\! 

şi;kran sesleri her dakika gökle
.e yükselmiştir. 

Belediye bahçesinde tertip edi
len gardenparti sabahın dördüne 
kadar devam etmiş ve adedi 500 t: 
bı:lan davetliler zengin bir büf<?
dc izaz edilmişlerdir. 

Türkiye Fevkalade murahhası 
Cevat Açıkalınla, Kolonel Kole, 
Albay Şükrü Kanatlı, Türk ve 
Fransız kıtaatı kumandanları ve 
,ubayları, Suriye ve Lübnan g.>
zetecileri davetliler arasında bu· · 
lunuyordu. Bu çok güzel suvarc
ye işfüak eden davetliler içinde 
çarşaflarını ilk defa olarak bu 
milli bayram şerefine çıkaran ba
yanlar sayılamıyacak kad.ır çok
tu, Müsamereyi İstikliıl ve Mar -
seyyez marşlariyle açan Türk as
keri bandosu, yerini caza tcrket
meden önce yenj bestelenmiş bir 
Hatay marşı çalarak davetlilerin 
haklı takdir ve alkışlarını topladı. 
Bandoyu teşkil eden kırk kişinin 
gerek tavır ve kıyafetlerı gerekse 
çaldıkları parçaları, hayranlıkla 

takdirde yerH ve yabancı herkes 
müttefiktir 

Kolonel Kolenin intiba !arını 
sordum. Mükemmel dedi. Bu ve
isle ile ileri hakkında bambaşka 
fikirlerle de uzunca bir mudde~ 
hasbihal ettik. 

İki büyük ve dost memleketin 
teşriki mesaisi sayesinde sür'atl~ 
tahakkuk eden bu mesut günde, 
bazı basiretsiz memurların da da
hil olduğu suriş unsurlarını tari
katı yüzünden ilk intihab safhı.
ları esnasında seix'bsiz yere ö -
!enlerin hatırasını teessürlf' an -
mamak mümkün olmadı. 

Suriye ve Lübnan gazetecilerı 
Hataydakı muhtelif unsurlar ara
sındaki birliğin hayranı oldular, 
Akşam yemeğini aralarında Arap 
aıansının da mümessili bulunan 
bu meslek arkadaşlarile yemıştim. 
Gazetelerine buradan verilen ha
berlerin çok yanlış ve hadiselerle 
taban tabana zıt olduğunu kendi
leri de teslim ettiler. Memleketle
rine Hataydaki birlik, derlik, dü
zenlik ve bilhassa Türk unsu~unu 
medeniyet sahasındaki takdil'i 
yazacaklarını söylediler. 

Yüzme 
Yarış.arı 

-·--
Heybeliad~ 

0ld 1 

birinci 

B.,yoğlu Hallı.evi taralından trr
tib edilen Adalar arası yüzme şaın_ ı 
p~yonası müsabakası dün öğleden ı 
sonra Heybelıada plajı yüzme 
havuzunda yapılmıştn. Müsaba - 1 
kalar akşama kadar devam elmiş- ı 
tir. 

Neticeler şunlardır : 

Büyükler: 100 ınetre serbest, 
Heybeliadadaıı Bülcnd bimıcı 17,4, 
ikinci Heybeliden Hayati. 

200 metre serbest: Brinei He9 _ 
beliadadan Bül.,nd 2,43,5. İki;,ci 
Burgazdatı Andon. 

400 ınt'tre serbest· Bir;nci Hev
belden Bülend 6,03. ikir.ei rı~vbe~ 
!iden Fikret. - • 

100 metre sırtüstü yarı>" Bi • 
rinci Bü.yükadadan Sanıı 1.24 4 i
kinci Heybeliden Gorya. 

200 metre k:urmağal3m;. varışı: 
Birinci Heybeliden Şer ' ! 3,41, ikin
ci Heybeliden Bedri. 

4X200 bayrak arışı· Heybelia_ 
da takımı 13 dakika 51 s:ıniyede 

rakibsiz olarak birinci g~lıri,tir. 
Ortalar: 100 metre .erbest; bi

rinci Heybeliden Mehı.ı~d 1,21, 
ikinci Heybeliden S;d 

200 metre serbest. Birinci Hey
beliden Mehmed 3,l!, i1<inci Hey- 1 
beliden Aleko. 

100 metre sırtüstü· Birinci Hey
beHden Hayim 1.51, ikinc: Hey -
beliden Rauf. 

100 metre kurmağ::ılama. Bırinci 
Heybeliden Sebah l.5'ö. ;kinci Hey. 
beliden Hayim. 

4.XlOO bayrak yarı~ındo ;1<ybe
liada takımı 6 dakil,; ı il saniyMe 
rakibsiz olarak b'rıııcigelmiştir. 

Küçükler: 50 metre ~ ·rbcst: Br
rinci Kınalıdan İsmt't 34.2, ikiııcl 
Bü.yükadadan Fethi 

4X50 bayrak: Bi\yıii<aca takı= 
2,36.2 birinci_ 

Atlamalar: Heybelioer. Grov• 50 
puvanla birinci, Hey'.:ı~iden Cavid 
37 puvanla ikinci gelmişlerdir. 

Yarışların umui?ıi H('tce~i şu _ 
dur: 

Heybeliada 235 punnl. birinci, 
Büyiikada 50 puvanh il<inci, Kı -
nalı 16 puvanla üçü.ocü, Burgaz 14 

pnvanla dördüncii gelmi~lerdir. 

Kazananların mada!:ıal~rı ver!! -
miş, yarışların siner.ı.dı.;ı ~a '11ın • 

mıştır. 

• • 
lzmir 
Muhteliti 
2-1 galib 
İzmir 4 (A.A.) - Kardeş ~ısır 

şimp:yonu Ennadüillehli \dkımı ile 

İzmir muhteliti bugün üç bine ya
kın bir seyirci önünde karşıiaştı.. 
!ar. Oyuna hakem Mustafanı:ı ida
resile saat 17 de başlandı. Beşinci 

dakikada Mısırlılar ofsayttan ilk 
ve son gollerini yaptılar. Mısır 

şampiyonu güzel paslaşmalarla bl- 1 
rinci devrenin otuzuncu dakika -
sına kadar bakim oynadı ise de 
başka gol yapamadı. Bundan son. 

ra gayreti bir oyun çıkaran İzmir 
muhteliti oyunu müsavi şekle sok

tuktan sonra kırkıncı dakıkada 

Fuadın ayağile beraberliği kur -
du. İkinci devrenin kısmı azamı 
İzmir muhtelitinin hakimiyeti al
tında geçti. Bu devrenin on be -
şinci dakikasında İzmir yjn~ Fu
adın ayağından ikinci golü!lü ka
zandığından maç 2-1 İzmirin ga
libiyetile bitti. 

Adana A ltıncı İşletme A.E. K@misy0nundan 
Büfe salonu; işçiler kahvesi, bilet, beı ber salonu ve misafir salo

nundan terekküp eden ve aylığı 60 lira tahmin edilen yeni Adana garı 

büfesi 3 sene müddetle ve pa:ıarlıkla kiraya verilecektir. 
Pazarlık 21/9/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da A· 

dana İşletme müdürlüğü binasında Arttırma eksiltme komisyonunda 

1 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 162 liradır. Kira şartnamesi Adanada 

1 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2190 mınıaralı Arttırma ve eksilt

me kanunu ve şartname mucibince vesaiki 13zimeyi \'e muvakkat te

lrninat vezne makbuzunu ha.,.ilen saati muayyeninde pazarlıkta kazır 

ı bulunmaları. (6108) 

Sır e 
(5 ine! •~lıifden dnam) 

kazar.an Anna Negl Krali<;enin 
hayatında büyük bir yer tutan bu 
gibi Yak'alarda birinc.Hğ i hiç bir 
zaman Prense \"erememektedir. 
Onun fikrince Kraliçenin Prens 
Corc Kem brıçden başlı.a bir Prens 
ile evlenmesi devlet işlerini idare 
edenlerce daha muvafık görülmüş 
Kraliçe de Alberi intihab etmiştir. 
Sonra aktris hikayesi var ... Prensi 

Corc Kraliçeyi almıyarak ingiJ. 
tereden uzaklaşmış, o sırada Kra
liçe de Prens Albere var~tır. 
Prens Londra;ya döndüğü zaman 
orada bir ressamın kızı olan biı· 

aktrisi sevmiş, onu alını§tır. F •
kat Kraliçe bu izdivaca razı olnu
mıştır. Geçen yazılarda da bu c:
hetler anlatılmıştı Şimdi Anna 
Negl şunu iddia ediyor: Kraliçe 
öy:t anlatılmak istendiği gibi kıs
kanç, hrrçrn bır kadın değildi. 

Prensin aktris ile evlenmesi~t is.. 
lt'memiş. buna razı olmamıştır 

Fakat bu itirazlar neden? Kend:
sin i a1nııyarak biı· aktrısı c;even 
Prensin izdivacına razı olmamak· 
la aktristen intikam mı alnıal< is
tiyordu? 
Hayır Kraliçe böyle kıskanç -

lık!arla kendin , küçültmekten çok 
uzaktır. Onun Prens Corc gilıi İn.. 
giliz hükümdar aile~ine, Knliçe
ye pek yakın akraba olan bir Pren 
s.in haricden bir kadınla evlenme
si. ondan sonra gelecelı. olanlara 
f.,na bir mını te,kil edttel:t;r di
ye korkuyordu. 

Kraliçe Vilrtllr'"" genç aşta 

tahta çıkarak devlet adamları ta
rafından kendisine mutlak.1 bir 
kon bulunması !hım geldiğine 

kanaat getirilmiş. fakat Prens 
Corc ortadan kaybolmuşltı, Her. 
halde bunun da bir içyiizü olacak. 
Çünkü Prensin Kraliçeyi alması
nı herkes muvafık görmüş, yalnız 
saraydakı bir Alman hekimi bunu 
sıhhi sebebleı·den dolayı dcğru 

bulmamıştı. Acaba Prcnfi Corc 
dev!et idaresile meşgul e>lan diğer 
bazı ileri gelen adamlar tarafın -
dan da Kraliçe için muv~fık bir 
koca olarak görülmüyor muvdu?. 

Herhalde muhakkak olan bjrşey 
vaTsa o da Prens Corr İn~itt!"re
den ayrıldıktan sonra A lıllan 
Prenslerinden iki kardeşin Prens 
Emesi ve Prens Alberin Londra
ya gelerek Kraliçe}~ göst<!rilnıe
leri ve bunlardan birini '<0ca ola
rak kendisine intibah etmesinin 
söylendiğidir. 

Kraliçeye kiiçüklüğündeııbcri 

verilen terbiye devlet işlerı mev
zuu bah•olunca kendi arzularını 

bir tarala bırakmak idı. Viktorya 
için E"vlenrnelı. işi kendı arzu~ıın~ 

göre halledilecek i.~ler~n değildi. 
Delile! adamları tarafından ı.-~ -
rarlaştmlacak bir rnese'c idi!. Fa
kat Kralıçe iki kardeşteI' Alberi 
beğenmiştir. Bunun üzeri~ iki 
birader Almanyaya dönrnitşlt:rdir. 
İlk müliıkat 1836 da olmuş. ikind 
defa ikı birader Londray~ tek7ar 
1839 da gelmişlerdir. 

. ,, 
• 

da. 
bu iki Pı <'nsı daha hu) uır' · • 
h., guze!Jeşmış bu duğnn° ):pi" 
yor. Fakat artık Kralı(t'm" ~I· 
habı kat'i idi. İki kar.J~şı~n grı 
beri beğen.i:yor, ona ıraracak''crd'r 
!içe hatıratında bundan _bah,·r t1I 
ken Alberi çok sevdıgını <! ol· 
mes'ud bir insan va•sa kr~·cll~ra. 
duğunu yazıyor. Anna :r-ıegl. jtd:· 
liçeniıı bu intihsbdan w !ıu ,, • 
vacda.n o kadar mes'ud nlı11a 
nın sebebini şöyle an]a•ıyor Jll~ 

Kraliçe Viktorya hakik•
11

' 1 '" 
""""te zaffer olmuş demeJıtir. "'" ·r;itP 

!eri noktasından muvafık (!,O fJ" 
bir adama varmış oJuyordO· -ci 
kat ayni zamanda bu ad•~' ~" 
seviyordu. Bu sevgisi git!!'de 

yümüştür. k~ 
Kraliçe Viktoryanın gE"rek Jll. 

ktl dın olmak ve ger.,Jı bil" hu . tık 
d 1 k 

. il .. ı. bU 
ar oma ıt!oor e ~Y"' .~ı· 

meziyetleri vardı ki bu :""
1 

c1art 
!er Kraliçenin uzmı S{'ne•ı-." '1, ~ 

t . ld • . • .,,•or e mış o ugu ge-n ~ ımp~· · · J{fJ 
altın harflerle vazılm trr ~;. 
çe Viktorya Kr~l hanedanı"'~~ 
sek tutmak için •on dere<' , • 

. JıZ 
katle hareket etmiş e ıngı is! 
tını daha sağlam tclJl('ller< 
nad ettirmiştir. sıJ~ 

KraHçe öldukten bırk;.t; sen:ıat 
ra Prens Corc Kembriç de '•rn . ·c1•r• 
etmiştir. Onun cenazesı gı ,. 
birisi gayriihtiyari şö le dtın'l 0 . . ı· ·ı~ 

- Işte Ingiliz tahtııı1 a} 

lan bir adanı da öldü' ılt 
t. ,uıt 
..şte Anna Negl dr bU \il~ . 

münakaşa açmalıla Kraliçe ~ 
toryanın hayatına dair Y~aJI 
olan şeylen başka bir bak ı;ger 
görmek lüzumunu anlatıyor- 1,l • "',,;t 
bu miinak"§a da)ıa bU) O. 0,JI 
Kraliçenin hususi hayatına rııı' 
daha şa:v-anı dı.kkat hakikatl€~pf 
dana çıkarsa •Sfln Telgra:• ~ı
liz gazetelerinden fi ıarihı ~·~· 
matı da alaralıı hulasa ~ 

Kratfa[ ne 
Kazan\yorıar? .. ,, 

d•(' 
(5 inci sııhlfedtn ıJıfı 

bin İngiliz lirası vermt>kte P ~ • 
Kral Boris, İtalya Kr~Jın' ır# 

tile evlidir. Fren.esin dr3tı~in'· 
pek o kadar ehtmrniyeth · 

değildi. ıt' 
,,uıı 

Arnavudluk Kralı zogo .;ıssı· 
nelik tahsisatı 4 bin tngil~ ilkıiif· 
dır Fakat, memleketi kUÇ 
M~afı da o nisbette azdır: d • 

. cı P 
Sabık İngiliz Kı-alı 3 .ın bİJ~ii1'1 

vard Dünyanın en zengıll ıı~ 
' . . lirası <İ 

darı idi. 410 bin iııgıliZ ~,ııı 
. d ba<JcB• ~· sısatı vardı. Bun an ' ~P t 

serveti de mühim bir yel< ~p 
tuyordu. Saltanatı b 1~~gııo~ 
beraber bunu lııaybetll· . ası )1 

varidatı 85 bin inııillZ lif 
dardır. 

ile SABAH, ÖGLE, ve 
her yemekten sonra muntaz •man 

fırçalay1nız. 

Çnrum Vilayeti Daimi Encümenind:::e ~ 
19/9/938 pazartesi günü saat 16,30 da ihalesi yapı)JJlal< 375 -"' 

1
,; 

lira 48 kuruş keşif bedelli Çorum • Sungurlu yolunun 5 t_ ,.0ııı" _6 1ı• 
619 uncu kilometreleri arasında 6224 metre uzunluğnııd~ ·,e sP;t ,ı~ 
tamir işi kapalı eksiltmeye konulmuştur. Şartname, J<eŞ'f rııın•1 • ı 
rakı Çorum Daimi Encümeninde ı;drülebilir. Muvakk8t 

1.~ 1·ı 6'1i 
lira 26 kuruştur. İsteklilerin Nafıa Vekiıletinin 12/8/938 gu ıJat1 .~· 
yılı tebligatı mucibince bu iş için Nafıa Vekiı.letinden al•::uJ'll '.~ı~ 
yet vesikası sair vesikalarile Arttırma ve eksiltme J<JIO t it>~ 
kan tanzim edecekleri teklif mektupları ile birlikte nıha)e ıcı-i 

vern1c 
bir saat evveline kadar Daimi Enı:ümen reisliğine 

dır. (6107) 

' 

lit 



I~ rTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. Yazan: Ziya Şakir ~ LYalnız Son Tel raf'da ne rcdilccektir. 

~ahmut paşa derin bir düşünce 
içinde tek kelime konuşmadan 
saraya girdi, tetkike koyuldu 

f(Qpıdaki nöbe1ci 
lrıelerinden 

de 

neferlerinden, saray hade
mabeyn erkanına kadar herkes 

bir durgunluk vardı 
~nlıca önlerinde, Damad Mah- verlerinden Şamlı Mehmed Bey tinize azimet edilmesi tebliğ olu-
!tit Paşanın kayığı, Beşiktaştan girmişti. nur.] 
''rl n Çatanaya tesadüf etmiştL - Sadrazam Paşa Hazret'.eri ta. Denliyordu. 
~ rı: derhal çatanaya geçirilmiş- rafından... Bu, nasıl mümkün olabilirdi. 
'n kat ~arşısına birdenbire Sul- Diye paşanın eline resmi bir Yirmi yaşında iken hem Müşir ve 

d lialltidin kahveci başısı Mah- kağıt vermişti. hem de Vezir olan Damad Mah -
trendi dikilmişti. Paşa; hemen gözlüğünü taka - mud Paşa, vakıa birçok Meham. 

ıı:ntaları (Gidiş müdürü) olan rak büyük bir istical ve meral. ile mı umuru devlet ile meşgul olmuş 
lııısl ~ahmud Efendi, Hünkô.rın (tezkerei samizy-e) ye göz gezdir- ise de, İstanbul ufuklarından bir 
~ ltı~~ende) lerindendi. Daima mişti. Ve o anda, bütün hisler'ni karış bile harice çıkmamış, ve çık-
:lıd ım ve mahrem işlerde is- kaybederek, oturduğu kanepe Ü· ma.yı da aklından geçirmemişti. 
~.:rn edilirdi. Şimdi Damad zerinde, adeta bir külçe kemik ha. İstanbulun tatlı yaz sıcakların-
~Ud Paşa, karşısında Hacı line gelmişti. da; yalıların, köşklerin küfür kü-
'-L Ud Efendiyi go"rür görmez Sadrazamın tezkeresi mühimdi. 
"'~ ' für esen serin rüzgarları karşı -ehe1llıniyetli bir mesele için Damad Mahmud Paşa için adeta 
lııı~' celbedilmekte olduğunu bir idam fermanı mahiyetinde lJ' sında, buzlu şerbetlerin cana sa-
·'·ıiltnış; adeta kendinden g<ıçecek Bu tezkerede, paşanın Trablus- fa vermesine rağmen bile yine 
"'e g (hararet) ten şikAyet eden bu 

Q enıiştı. garb Valiliğine tayin edilmiş ol-
.ı •. •Yet zeki ve kurnaz bir adam duğu bildiriliyor .. son fıkrasında nazlı saray adamı, Traolusgarbın 
ı:"l • \'e b dan d la da da·. cehennem gibi yanan ve tutuşan 

!arını anlatmak istedi!<!erini gös
teriyor. Fakat bütün ne~rıyattan 
anlaşılan şudur: Artık Çekoslo -
vakya Almanları me5elcsinin b<iy 
le aylardanberi uzayıp gitmesine 
İngilterenin bir netice verilme
sini istemesi karşısında Almanya
nın kendini uzağa çekmiycceği '· 

İngiliz gazeteleri n"'ıceden ü
mldsiz görünmüyorlar. Baliıkis 

Mançester Guardian gazetesi ına
r1alı olarak diyor ki · ·Daha az bed
bin olmak için sebeler vardır. Al
manyayı idare edenler tehlik<> ı 

atlamışlardır. Onun için Çeko,lo. 
vakyadaki Südet Almanlarına i· 
tidali tavsiye edeceklerdir.• 

İtalyan gazeteleri ne diyor? Ev
vela söylemeğe hacet yok ki İtııl
yan gazeteleri BerJ,n - Roma ınih. 
veri namına daima Almanyayay 
taraftar göründükleri cıhetlc Çe
koslovakya işlerinde de, Süde! Al 
manları meselesinde de tamam ile 
Alman noktai nazarını müdafaa 
ediyorlar. Fakat Alman gazetele
rinin aldığı vaziyetten bü bütün 
başka olarak İtalyan gazeteleri 
Südet Almanların hatırı için Lon 
draya hücum edecek kadar ileri 
gitmiyorlar. Südet Almanları is
tedikleri verilmeli, Çekoslovakta 
hükômeti daha geniş tekliflerd.? 
bulunarak bunların dediklerim 
yapmalı ve saire gibi neşriyata de 
vam etmekle beraber İtalyan ga. 
zeteleri İngiltereye bu m<'•eld~ 
almış olduğu tavassut rolünden 
dolayı hiçbir suretle hücum etmi
yorlar. Roma milletinin bu vesJe 
ile anlatmak istediğine göre İta!-

gazetelerinde yazılanlara baktık. 
tan sonra biri Vatikanın gazetesi 
olan Oservatore Re mana ne di· 
yor diye merak edılınce şu an
laşılıyor: 

Almanların Nürenbcrg kongre
si toplanarak. Vaziyet ne kadar 
müşkül olursa olsun kongreye ka
dar hemen birkaç gün içinde bir 
anlaşma temin edilmeli. Çünkü 
bu kungre bu sene ayrı bir husU
siyeti haizdir. Büyük Almanya 
kongresi olacaktır. Burada söyle
nerek sözlerde bu anlaşmanın bü 
yük bir yeri olacaktır. 

Bu satırlara nihayet verirken 
sözün kısasını söylemek !:l.zım ge
lirse şu denebilir: Daha az bed
binlik'. 

" (S un o yı saray-
% llJSar Mahmud) diye anılan - [Şerafsadir olan irade sen;ye muhitine nasıl gider .. saraylarda 
ıu"ecıbaşı, Damad Mahmud Pa- mucibince, Dolmabahçe sarayı ö· alıştığı istirahat esbabındar. hiç 

oıı~ n __ sarsıdığını hissetmiş .. fakat nünde hazır bulunan vapura rii. birine malik olmıyan o vahşet d;-

:ıı~k Ur.kütmeden saraya sokabil j..,kl~be~n~d~er~h~a:,:ı;,,m~a::;h~a~ll~i;_m~em;;,;;;u~r,;;iY:,,;e;;,-~.;Y;;.a:;;r;,;ın;d;a;;..;n;;;a;;;s;;;ıl~y.;;a;.şı;;;y;,a,.b=ii=ır=d"'i?=. == 
>~ı ıçın oyalayıcı sözlerle hikA-

HiKAYE Bestekar 
Cinayet Dediğin Jori Hü 

~ ı;ıİrİŞmifti. Dünyanın en Altın hırsı Böyle olur İstan bulda 
li(İ&f '.ı sarayına gitmek i'\n Be- • (4. üncü ıabifeden devam) 

oı.ıı ıakeleainl' yanaşması ıbım Bahalı şehri !nsanlara neler bu ... o. ellerine ıastik eıdiv< n ge. 
~ı· Çatıına, Rumelihisarı önlerine ? çirmişti. 
laLlt &elıneı derhal dümen kıra- (5 inci sahifeden denm) YapL .. ırıyor "' ca r Çapraz; kalktı, giyindi. Otel • 
it. ta ebek) lakelesine ıYanaşmı~- fırçaları ... Portakal yiyiniz ... Cil- den çıktı, her zaman oturduğu 
'"b keı~nin önünde, bir 911ray a- elinizi muhafaza ediniz ... Nasır 1- (5 inci tahlfemlzden devam) ., ~s ı ·-ks k b' d kahveye gitti. Arkadaşları kendi-
"" • ı ile, atlı !ki hünkAr ç•vuşu lA.cı ... Mide gazından kurlu unuz, Rozia Mantgna, yu e ır a-
. ..,~ ed Ü · k • sini görünre: 

• l. i!h ... • ğın tepesind ir. zerıne çı mao< H d Ç d d'l B' 
"nl İ ı h d "ild- s ed kik' - ay i, apraz, e ıer. ır Lt ltılıoyrdu ki, hususi terti. şte hep birden par ıyan, ep kolay eg· ır. en e anca ı 

"' •l ki' ı d b' k ı - 11 ı Geri kol iskambil çevirelim ... I• b ııırnıştı. Damad Mahmud Pa- birden sönen re am ar an ır ay ar ar erır, yo ar açı ır. ' " ı d h · ı .. s b - İşim var. Bir yere gideceğim. liiıı ~ Vaziyet karşısında, büsbü- kaçının nümunesi... kalan ay ar a, şc ır e muna e a-
, taşırmıştı. Brodvay'ın en parlnk, en kala- tı, münakalatı kesilır. Burada çok - Ne o, bu sabah neş'e"iz gö -

l\ı, Canım, buraya niçin çıkıyo- bolık yeri ekseriya sigara paket- altın vardır. Ve bunlar, üç binse- rünüyorsun. Rahatsız mısın yok-
' ll ı · 'ki t k'-g"ıdları boş kese k5 ne evvelki usul üzere yıkanır. Su sa? ... 

lit~ eşiktaş tarikile daha çabuk erı, çı e " • -;:•ez nı.i idik? ğıdları ile dolu. Her köşeden esen değirmenleri gece ve gündüz dul'- - Hayır! ... 
'-'iye " sog"uk rüzgarlar bunları sağa ve madan işler. Kocaman çakmat< - İşler mi eynasız gidiyor?. 

1 ı. ınırıldanmıştı. •ıaııın sola uçurur. taşları değirmende kırılır, içle - Çapraz ccvab verml'di. Bir kö-
tıı.llıi ud Efendi, hiç ceva':J ver. TAKSİLERDE RADYO rindeki altınlar çıkarılır, elenir. şeye oturdu. Bir çay ısınar!adı. 
b·~d:tL Fakat paşayı arabaya İşaret fenerleri direklere asılı, Köylüler, altınları merkepleri- Sokakta müvezztler kc~uşuyor -

l tnek:e ıstical etmişti. hemen hemen her köşede bir di- ne yükleterek dağdan indikleri za- !ardı: 
~ ~ahrnud Paşa, derin bir di.işün- rck var. Halk bu direklerin di - man şenlik yapılır. Kadınlar, ku!- - Akşam, Son Telgraf! ... 
~ ~nde idi. Hemen hemen hiçbir binde toplanır. Fener sönünce he- _şuni ipek kumaşdan yapılmış sır- Cinayeti yazıyor! ... 
lıdıJ o~uşulmadan Yıldız sarayına men karşı kaldırıma geçer. Bu ma işlemeli fistanlarını, crkekleı Çapraz, çocuklard.n bır:ni ca-
"n 'tıış .. 0 tarihte başm3bcyinci sırada bekliyen sarı taksilerden de pantalonları kırmalı beyaz eıb;, ğırdı, üç kuruşu verdı. Bır Son 

tilııı. llaındi Paşanın oda>ın3 gi - radyo sesleri iiidilir. Bütün tak- se!erini giyerler, meydana topla- Telgraf aldı, Birinci sahifeyi o-
~ı:i. silerde radyo var. nırlar. Orta yerdP büyük bir ateş kumıya başladı: •Dün geceki ci-

~~dif tnud Paşa, saray kapısından Manhatan'ın neresinde olursa- yakılu', geç vakte kadar dans edi- nayetin faili anlaşıldı. Katil tev-
' -i dakikadan itibaren göz nız olunuz, gecenın herhangi bir lir. İçilir, yenır, eğlenilir. kif olunmak üzere ... • 

k~e etrafını süzüyor, vaziyeti saatinde yiyecek, içecek, ve siga- Maden kuyularının derinliği 150 Çapraz, fazla okuyamadı. 
lı.ıe,j ediyor.. kapıdaki nobetcı ra bulabilirsiniz. metreden aşağı değildir. Ve bura- Kahveden dışarı fırladı. Hızlı 
~.:"erinden, saray hademele - Nevyork dükkancıları, Avrupa- !ara inmek çok tehlikelidir. Deh-1""1,n adımlarla gidiyor, ikidebir arka-
~'r'- ·_ tnabeyin erkanına kadar da olup bitenlerle çok alakadar - !izleri geçerken iki kat yürümek ' s sına dönüyor, bakıyordu. Yanın-
~ ın çehresinde bir durgun. dır. Ecnebi olduğunu anladıkları lazımdır. oJd dan gelip geçenlerin yüzüne bile 

,, llğunu görüyordu. Adeta müşterileri nezaketle sorguya çe· Kuyularda, yüzlerce, binlerce 
,_ "'t bakmıyordu. Kahveden çıktığı 
.. ~.. afta, dehşetli korku vtren kerler. sıçan vardır. Transilvanya amelc-
''Qıdka · · 1 zaman karşılaştığı iki sivil me -
~- r bir hava esiyord·ı. IŞÇIN N SESİ!... !eri sıçanlara çok ehemmiyet ve- k d ,,. murun hayretle en isine baktık-

fııı_ " 1abeyinci Hamdi P>şa bile Nevyorkun bazı yerlerindeki rir, hatta beslerlt!r. Bu iptidai a· 

~' '<sın1 1 !arını görmemiş, ve: 
,,, terkederek çıkıp gitmişti. mağazaların önünde, boyunların- damlar, hurafata çok inanır ar. 

~"'"d ı 1 1 - Çaprazda bugün bir fevkala. · • ~ Paşa; bu korkunç sii1<u~ da levhalar ası ı, asık suratlı a- tikadlarına göre sıçan, atın ma· 
' • h .. • b B 1 d delik var. Peşini bırakmıyalım .. 
·~ • .' er an artan bir endi§~ ile damların uç aşagı, eş yukarı do- denlerinin perisidir. un ara o-
l ""et .. "l" B ı b 1 "Jd" k f l' Dediklerini işitmemişti. Me -<<t, b kadar beklemişti. Bu sı· !aştıkları goru ur. u evhalarda: kunmak, un arı o urme e a -
• ~ .. · ·ı · k "!" t' · murlar az sonra kendisine yetiş-!>. -, ırt~kım hademeler ve ha- •Bu muessese, ışçı erme güzel et ve o um ge ırır ... 
ı.'""• ı ı d d ı · d ı tiler. Bunlardan birisi orr.uzuna -.r<lı .. a arı, oda.va girip çıkmış _ muame e e er ... • Altın ma en erın e ça ışaıı a-
~lai llaşka zamanlarda, en mü- İşçinin sesi, diye tanılan bu a- melenin çoğu hırsızdır. Bunlar al- elinı koydu: 
•- ~•ı d 1 kadın! k" b ı t t ı t ı - Ne o, dedi. Bu teliiş ne?, Hay ~~ı ... ı hürmetlerle paşanın e _ am arın, arın oşe aş a- ın oz arını yu ar ar. 
~~ '.'-ıni 

1 
rında durdukları ve dükkanlar - Fakat, kuyudan çıkar çıkmaz di, gel, karakola .. · Muavin seni 

;·'lı:!i Paralıyan bu ad2rn ar, 

(4 üncü sahifedm de'V11m) 
- Kliis:kleri... Mozart, Vagner, 

Şobert, Poçini ... 
- Bunların içinde sizi en ziya. 

de teshir eden?. 
- Vagner'dir. 
- Ya yeniler arasında?. 
- O kadar çok ki ... Fakat Jak 

İ!ıert, Honnezer'e karşı büyük bir 
takdir beslemekteyim. 

- Asri musiki hakkında fikri
niz ne? 

- Asri bestekarların çoğu be
dayii tabiiyeye kapılıyorlar. He
yecanı ehemm yet vermiyorlar. 
Bence heyecansız hakiki mu,iki 
olmaz. Bu birkaç kelime, asri mu
siki hakkında fikrimi ifadeye ka
f_dir sanırım. 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
va 

Ark:ıd-;,.hrı 

5Eylul Pazartesi akşamı 
Beylerbeyinde 

Fermanh deli 
hazretleri 

Sabriye Tokses 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATRQSU 

Bu gece (Suadiye - Plaj) da 
Yarın Taksim Altıntepcde) 
(KARMAKARIŞIK) vodvil 
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ı an arı 
_ı 

- - - - -

l.k 
teminıtı 

Karaağaç buz fabrikasına 200 tane buz kalıbı 
Karaağaç mezbahasına 13 kalem hortum kö-

Muhamme~ 

bedeli 
1600 120 

sele ve sair eiya 503,80 37,78 
Karaağaç müessesatına lüzumu olan ve yukarda miktarile çeşit v' 

muhammen bedelleri yazılı malzeme .ıyrı ayrı açık eksiltmeye konul
muştur. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 13/9/938 yılı günü saat 11 de Daiınl 

Encümende bulunmalıdırlar. (5928) 

** Beher metre murabbaına on lira bedel tahmin edilen Aksaray yan
gın yerinde Kemalpaşa mahallesinin Gazi caddesinde 55 inci ada ve 
1446/1452 harita numaralı 0,87 santim yüzlü, 8,70 metre murabbaı saha
lı arsa ilgili olanlaı: arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmu~
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 6 lira 53 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/9/938 pazarte-
si günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5837) (B) 

Nafıa Vekaletindene 
1 1 - 1/9/938 tari1'inde saat on bide kapalı zarf usulilc münakasası-
nın yapılncağı 14, 18, 22 \'e 26 ağustos tarihlerindeki Ulus, Cumhuriyet, 

ı Haber, Son Telgraf ve Resmi Gazete ile ilan edilen Diyarbakır - Cizre 
ı hattının beşinci kısım inşaatı münakasası görülen lüzum üzerine ayni 
şartlarla 15/9/938 tarihine müsadif perşembe günü saat on bire talik 
edilmiştir_ 

2 - 1/9/938 tarihinden itıbaren müteahhitlik vesikası usulü ltığve
dilmiş olduğundan bu münakasa için gerek eksiltme şartnamelerinde ve 
gerekse yukarıda isim ve tarihleri yazılı gazetelerdeki ilanlarda aranı
lacağı ilan edilen (Müteahhitlik vesikası) aranılmıyacak bunun yf'l'ine 
(Ehliyet vesikası) talep olunacaktır. 

3 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin 
referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihin
den en az sekiz gün evvel Vekalelimize mü.racaat ederek ehliyet vc•ikw;ı 
talep etmeleri 15zımdır. 

4 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek 
ehliyet vesikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara alınmı-
yacaklır. (3360) (5880) 

istanbul Defterdarlığından : 
Keşif bedeli 3967 üç bin dokuz yüz altmış yedi lira bir kuruştan iba

ret bulunan vilayet Hükômet konağının Ebüssüud caddesi üzerindeki vı· 
kık bahçe duvarının yapılması açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavelc, 
Eksiltme Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şartnamelerini proje, 
keşif hülasasını görmek isliyenlerin her gün İstanbul Milli Emlak ida
resine ve eksiltmeye gireceklerin de 298 liralık muvakkat teminat ak
çelerile bu işe benzer en az iki bin beş yüz liralık iş yaptığına dair İs
tanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almı:t 
oldukları ehliyet ve 938 senesi Ticaret odası vesikalarile 12/9/938 pa
zartesi günü saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan koml'>-
yona müracaatları. (M.) (5911) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Önümüzdeki deıs yılında okutulacak ilk okul kitaplarının tamnmer • 

hazırlanmış olduğu ve bugünd~n itibaren Çemberlit~a Osmanbey mat
baası altındaki •Kültür Bakanlığı Yayınevi> nde satışına başlanmış bu
lunduğu sayın çocuk validelerine ve alakadar kitapçılara bildirilir. 

• 

PUDRALAR 
Modasında 

blıyük bir tebeddül 
Mübala;plı "Makyaj,. kal!ııadı. 

CİL_DE SüRÜ'LECEK GAYET 
İNCE BİR PUDRA, TABİİ BİR GÜ
ZELLİK VERİR. 

Parisin şık ve kibar kadınları, 

yeni bir moda meydana çıkarmış
lardır. Onlar, bütün gün zarfında 

hiç parlaklık izi vermeksizin şeftali 
çiçeği bir ten temin eden yeni bir 
pudra keşfetmişlerdir. 

(6106) 

DADYO PROGRAMI 
ISTANBUL 

18,30 Dans musikisi (Plak). 19 
Konferans: Kadıköy Halkevi na
mına, İhsan Rifat • Üniwrsite 

ve yüksek tahsil çağında verem•. 
19,30 Dans musikisi (Plak). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat ayarıı 
Grenviç rasatanesinden naklen. 
Hamiyet Yüreses ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,40 Hava raporu. 20,43 
Ömer Riza Doğrul tarafından a
raboa söylev. 21 Saat ayarı. Or -
kestra. 21,30 Fasıl saz heyeti: İb
rahim Uygun ve arkadaşları ta
rafından. 22,10 Konservatuvar 
profesörlerinden Muhittin Sadak, 
viyolonsel konseri piy;ıno refaka
tile. 22,50 Ajans haberleri, ertesi 
günün programı. 23 Saat ayarı . 

ANKARA 
18,30 Plftkla dans musikisi, 19,15 

Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Riza), 20 Saat ay.arı va 
arabca neşriyat, 20,1~ Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Handan). 
21 Plak neşriyatı, 21,15 Stüdyo sa
lon orkestrası. 22 Ajans haberleri 
ve hava raporu. 22,15 Yarınki 

Bu da; yeni ve hususi bır usul il~lrı"p"'r,.o.,gr.,.am,...,..,...,...,... __ ...,,,....,.,,=..,, 
\~,_ ''na b~larını bile çevirip dan birini göstererek halka hita- bekçiler, kendilerini karşılar, ı- görmek istt·or ... 

ıı:;••lııııışlardı. ben: zerlerini arar, şüphelendiler mi, Memur, yoldan geçen bir ;aksı- \ ... -------------!ten üç defa geçirilmiş ve hakikaten Recep Ağustos 
en ince bir pudrayı ipekli bir ele<- U)7 Hic:rr 1 -ÜH ıü GI İl 

h eı Orava gı·rmeyı·n arkad ı ı o hemen kocaman bir bardak yano~ yi durdurdu. Çaprazı bindird;, ken ';: h,.,_
1 

ecan iç.nde, bö>le ıztırab • , aş ar. -
.. ~ eın k rada i,<çiye hürmet etmiyorlar. içirirler, hastaneye yatırırlar. Yut- di de yanına oturdu. Arkanaşı da 
L:lu l' e ten sahur ve taham- akk · ı H tuğu altınların bir kısmını bu su- şoförün yanına ... 
"'ti-• ~kenen paşa, girip çıkan H ını vermıyor ar. akiki işçi-

~llalanndan birine: ler biziz. İçeride çalışanlar, ben- retle meydana çıkarırlar. Hoş bir Taksime geldikleri zaman mü-
lıtııı,r:Şınabeyinci paşı nereye !iği olınıyan insanlardır. Oradan usul doğrusu... vezziler bağırıyorlardı: 
"ıı•~. · Acaba geldiğ:mı, (Zati alış veriş etmeyiniz ... • - Yaşlı kadının kanı yaka _ 
l)•ııı-•fendimiz) e arzettiler mi? Dedikleri işidilir. Bu levhalı a- sansörle, kolayca yirminci kata, landı ... 
~ ~~ti. damlar, bugün Amerikada devam otuzuncu kata çıkılabilir. Rüzgar Çapraz gayriihtiyari bağırdı: 

düm. Paraya ihtiyacım vardı. İik 
cinayetim bu ... Fakat, öyle vah _ 
şice hareket etmedim. Çek!ç!e ka
fasını patlatmadım. Buna aklım 
ermiyor. Sonrasını bilıyorsunuz. 

Memurlardan birisi, müvezzii 
çağırdı. Bir gazete aldı. Çapraz, 
yan gözle birinci sahifeye ba'<ınca 
dondu, kaldı. Bitidm Kadrinin ko 

krem köpüğü ile karl§tırılınış pud- 10 2 3 
radır. - Fransız kimyagerleri tara- ııı-------"-------

Yal 1938,A19, Gja248, Hım123 , 
tından uzun araştırmalar neticesin-
de elde ettikleri bu en son usul _ı _s EylOI ı Pazartesi 
Tokalon müessesesi tarafından imti-

yaza alınmıştır. Tokalon pudrası, ı -------.------
parlak bir buruna ve yağlı manza-

ı 
ralı bir cilde nihayet verecek ve si-, 

ze nefis ve 8 saat zarfında •Mah bir 

Voutl 

sa. d. 

Eıuı 

sa. d. 
ıı-~~~~-ı . ..:.::_::~ 11' ' at hor - b 1. etmekte olan mücadelenin canlı koridorlarda ıslık çalar. Pencere- - Ne de çabuk duydular .. Ah! 

eınagası, sert "' ısan 
bir sembolüdür. !erden aşağı bakıldığı zaman in- bu gazeteciler... caman bir resmi, altında da şu ten temin edecektir. •Fini Mat• T.:ı- ı 

tı ~e e ~ileyim, 'ben.. GECE, GÜNDÜZ GİBİ... san sokakları parlak, fosforlu bi- Memurlar biribirlerine bakış - satırlar yazılı idi: kalon pudrasını kullandığınızda ne, Güneı 5 31 10 54 

~'ıa Cevab vermışti. Ortalık kararmaya başlayınca rer şerid gibi görür ve gökyüzüne tılar. Biri: •Yaşlı ve zengin kadınm ka!ili rüzgar, ne yağmur ne de ter, ciltli- ôa-le 

11 
~ır bu korkunç sükutun, müd- bütün binalar birdenbire aydınla- doğru büyük bir ihtişamla yükll<!- - Beyhude inkar etme, !ıaki- sabıkalı Bitirim Kadri tevkif o- nizin güzelliğini bozmaz. Sehhar ikindi 

,,_-1;.~ 1 fll'tınaya delalet ettiğini nır. Elektrikten bir direk gibi gök- len bu binaları, kendi gibi ufa- kati söyle ... diye sordu. lunmuş ve cürmünü tamaroile i- güzelliğinizi arttıran bir tazelik ve Akıaın 
"~ Hı. ~e yapacağını_ büsbü- yüzüne doğru yükselir. Bu kat kat cık adamların meydana getirdi- Çapraz, artık şuurunu klybet- tiraf etmiştir. Aleti katil olan kar,- bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni re!'- Yata 
~~ tııııtı. binalar, kaldirımda duran bir in- ğini düşünerek koltuklarının ka- mişti: lı çekiç de bulunmuştur.• gi olan Tokalon pudra.<ını i.ıill!vi.,iz l tııınk 

----~~~-t~~:.ı.ı;;....,.,....~_,.,-...ı.....,~~--1....::;sa~n~a::..:.h~a;,.:.re~t:...:.v~er~i~r.:....:;H~a~lb~u~k~i:....:.bı~·r..,:o;a-::....;_b~a~r~d~ıa-~ın~ı-h~i~s~se~d~e~r-. _-----ı.....;;;;..~E~v~et~,~d~e~d~i.;,.;E~v~c~t,~b~e~n~~~ld~u~·r~-..L-~~~~~~~~~.....!::11. IC. vek,.llanınız. (,a:-,_,_, ________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....I 
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9 -SON TELG.RAJ'- S EYL"OL 1933 

1 
J ,,, Telefon: 42517 / 

nhisarlar u. Müdürlüğünden: l ı--- Nişantaşında Tramvay ve ŞekayiX. caddele~inde 'ıB 
cınsı Mıkdar Ta~tma Muhammen Tutarı Muvakkat Eksiıt!llenin 

1

1 

J y t 1 ı şı·şıı· Terakki• Lı•SeSI• Eundüz3u .·aş 
--Ağrısı, Diş Ağrısı 

kabılıyeti bedeli Teminatı şekli gün saati a 1 1 _ 
L. L. L. K. ---

·-

Baskül 3 adet 2000 Kg.lık 324. - 972. - n.90 Açık eksiltmel3 ANA - iLK - ORTA - LiSE KISIMLA RI 
• 1 • 1000 • 285. 285. • 21.37 Pazarlık 13.15 ı 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi mucibince satın alı
nacak yukarıda tartma kabiliyetlerile mikdarı yazılı 4 adet baskül hi

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. Fran
sızca, İngilizce, Almanca kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. Okul 
er gün saat 10 - 16 arasında açıktır. Kayıd işlerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bakılır. 

zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gÖ•terilmiştir. 

III - Eksiltme 12/lX/938 tarihine rastlıyan pazarteti günü hizala
rında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün &özü geçen şubeden alı.. 
rıablllr. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve katalog
larını münakasa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen 
§ubesi 11.fiıdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayın edilen gün ve saatlerde %7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ııeçen komisyona gelmeleri 
iJSn olunur. . 5245. 

Cinsi Mik tarı 

••• 
Muhammen bedel 

Beheri tutarı 
L.K.LK. 

%15 
temınatı 

L K. 

Boş bobin 1500 adet ~5 975-- 146.25 
sandığı 

:Müstamel 
Marsilya 
kiremidi 
Sülfür dö 

1200 adet - 6 32- 4.30 

Arttırmanın 
Şekli 

Açık arttırma 

Pazarlık 

saati 

9.30 

10.-

karbon 170 ki. -110 136--- 20.40 • 10.30 
I - Eylfıl 938 tarihinden şubat 939 sonuna kadar Cibali fabrikasın

da birikecek 1500 adet ha§ bobin sandıkları ile Cibali Nakliyat şubesi 

önünde olup hedmedilen iskele üzerindeki odaların damından çıkan 

l200 adet müstamel Marsilya kiremidi ve büyük ambaliijlarda 170 kilo 
siılfür dô karbon yukarda hizalarında gösterilen usullerle sablacaktır. 

II - Muhammen bedelleriJe muvakkat teminatları yukarda yazılı
dır. 

III - Arttırma 9/9/938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

iV - Boş bobin sandık nümuneleri Cibali fabrikasında, müstamel 
kiremitler Clbalide nakliyat şubesinde her gün görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •5784• 

••• 
I - Ankarada Atatürk Bulvarında şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak depo ve irnlahane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

JI - Keşif bedeli 199.146 Jira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 4495,73 
liradır. 

lll - Eksiltme 15/IX/~38 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaa! şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştırak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptık
ları bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan aşağı olmaması 
ve kendileri bizzat yüksek mühendis veya mimar olmadıkları takdirde 
tekliflerini bunlardan birisiyle müştereken yapmaları ve mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri lazımdır. Eksiltmeye girebilmek için icabeden ve
sikalar eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesine gösterilecek ve ayrıca fenni ehliyet vesikası 
alınacaktır. İstekli ile birlikte teklif yapacak olan fen adamının dahi ay
nca müteahhitlik yapmış olması şart değildir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve İnşaat şube
mizden alınacak fenni ehliyet vesikasiyle muvakkat güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi liizımdır. .5953, 

••• 
Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat Ek•ilt-

beheri tutarı teminatı menin 
L K. L. K. L K. saati 

Sigara 15.000 Ki1o -20,70 3105.- 232.87 10 
makina kolası 
Sigara 13550 Kilo -20,70 2804.85 210.36 10,30 
paket kolası 

1- 5/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 kilo sigan 
makına ve 13550 sigara paket kolasının eksıltmeleri görülen lüzum üze
rine 10 ı;in temdit edilmiştir. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terılmiştir. 

!Il- Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paraııız olaıaA her j!Ün sözü geceıı Sl<het.lu; alı
nabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerd~ ~{. 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ·6105• 

••• 
1- Şartnamesine ekli listelerde yazılı eb'ad üzerinden şartname 

mucibince 1 No. lı tipten 500 adet ve 2 No. lı tipten 500 adet ki ceman 
1000 adet portatif içki sandığı açılı: eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

ır. - Muhammen bedeli beheri 363.41 kuruş hesabile 3634.10 lira ve 
muvakkat teminatı 272.55 liradır. 

IH- Eksiltme 16/IX/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat il de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pıfocaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı
nabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ·6012· 

••• 
1- İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuziaları için memur, amele ve 

lüzumunda hafi! yük naklinde kullanılmak üzere birer tonluk iki adet 
kamyonet şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Il- Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve mu
vakkat teminatı 360 liradır. 

Ill- Eksiltme 17/9/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat il 

-

istiklal Lisesi . Direktörlüğünden : 
1- Ilk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2- Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etme

lidirler. 
3- Eski talebe eylulün onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe 
kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eylı11ün onundan sonra yapacakları müracaat 
miyecektir. 

4- Sekizinci ve on birinci sınıflarından başka diğer sınıfların bütünleme ve engel sınavları 
yedisinde başlıyacaktır. 

5- İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şeluadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Cinsi Mı<darı 

Baskül ·B• 34 adet 

• ·B• 13 • 
• •M• 8 • 
• •B• l • 
• ·B• 2 • 

Tartma 
kabiliyeti 

500 Kg. lık 

300 • 
1000 • 
1000 • 
200 • 

Muham men bedeli Muvakka t 
ttminat 

Lira K. 

Eksiltmenin Teklifin ve
rileceıti 
Şube 

Beheri 
L K. 

110.-

130.-

285.-

285.-

90.-

Tuta rı 
L K. 

Şek l i Saati 
S. D. 

-~----------.....:. __ _ 
3740.--

1690.-

2280 

280.50 A. Eksiltme 10 30 
126.75 

171.-
• 
• 

1CH5 

il 

Tütün F. Ş. 

• • 
Tuz Fen Ş. 

285.-- 21.37 Pazarlık 11.15 Tütün • 

l 80.- 13.50 • 11.30 • • 

Terazi •B• 20 • 10 • 17.- 340.- 25.!iO • 11.40 , , 

1.- Yukarıda tartma kabiliyetleri ile miktarı yazıh muhlelıf çeçekerde •58• aded baskül ile •20• 

aded terazi şartnamesi mucib:ııce satın alınacağından hizalarında gösterilen usullerle hyrı ayrı ek>ilt-

• 

... 
ve bütüu ıztırabları teskin 

GRIPIN 
moessirdif· 

. ~·ıt 
ı. ba;ı-ıdo, scyaha:ıe, evde her zaman yanınızda bır 

~Bilhassa bunlara karşı 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. icabında giıodo 
3 kaşe alınabili r. 

1
r 

l9m lne dikkat, t aklldlerinden sakınınız ve GrlP1;111ıı 
r lne başka bir n· ar lca verlrlerse tldda tle redd6 

Devlet Demiryolları ve Lim.enıarı 
ltletme U. idare si ilan la rı 

Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdürlüğünden: 4-4~ 
l - 22/8/938 pazartesi günü eksiltmeye konulan kilometre n :ırA 

arasındaki 9000 m3 balast gün ve saatinde talip zuhur etmediğinde iltf'11 

No. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan kapalı zari usuJile e~ı 
talik edilmiştir. Muhammen bedeli 742 lira 50 kuruştur. bjllf 

2 - Ekşiltme 9/9/938 cuma günü saat 12 de Malatya işletırıe 
sında yapılacaktır. .1vifl' 

3 - Bu işe girmek istiyenlerin, kanunun 4 üncü maddesi rıı'''11~·ı11 
ce işe girmeye manii kanuni bir hali bulunmadığını ve kanunuıı 1şrıııl 
ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektıı~;sl~"' 
eksiltmenin açılma saatinden bir saat evveline kadar komisyon rı 
ne vermeleri. )'1~5 

4 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara· 0ııl" 
darpaşa İşletme müdürlük kalemlerinde, Diyarbakır, Elazığ isıaS) 
rındıı isteklilere bedelsiz verilmektedir. (3368) (5941) 

** Devlet Demiryollan Beşinci İşletme Müdürlüğünden: s3 ,ff 
1 - 24-8-1938 tarihinde eksiltmeye konulan kilometre 278·2 i~ ı • 

sında toplama, kırdırma, figüre ettirme suretile 6000 m3 balast ı~~rıU 
rilen fiyat komisyonca haddi Jayıkında görülmediğinden 2490 .11" e~sil1' 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan yeniden kapalı zarf usuhle 
meye konulmuştur . Muhammen bedeli 6600 liradır. . e tıı~ 1 

2 - Eksiltme 12/9/1938 pazartesi saat 12 de Malatya JşJetlll 
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 495 liradır. ,·r '1 
4 - Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik nfll'~" 

nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bu 1 ",~ıu~ 
ğına dair beyanname, muvakkat teminat makbuz veya banka ~'.,r # 
mukavele, şartnamelerle birlikte tayin edilen gün ve saatten 
evveline kadar komisyon reisliğine verilmesi 13..zımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, )'fıı~" 
istasyonlarında isteklilere bedelsiz verilmektedir. (3462) ' "' 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın ..ı lıı· . 
d arı • Komisyonun ~,~ l •I 

Münakasaya konan Miktarı Muhammen Pey akçesi f:k<' , 11 , 

bedeli tı'' eşyanı n ci nsi 

Ders ~ırası 
Etüt sırası 
Resirnhane masası 
Resimhane masası 

30 adet 
50 • 
25 • 

35.50 L. 
45.00 L 
35.00 L. 

- o 
J4/l1 ~>.!·· J 

249.00 L . 

taburası 75 • 4.00 L. 109.00 L. 
Proje ve dosya dolabı 3 • 92.50 L. ıK eı<S' 

1 - Mektebin 938 mali senesi zarfında yaptıracağı eşya n( ;J 
meye konulmuştur. ,

1 
.. , 

Z - 4 Bu eşyaların cins ve miktfil"l.:l~ile ;-nuhamr.neiı ~edı.'_1 1~01~11' Jt" 
t~minntlnrı, eksiltmenin tarih ve §ekilletı h!~alanndu gosteı 1 • ııı f· 

II- Muhammeı. bcdellerile muvakkat teminatları hizalarında göster:lmiştir 

III- Eksiltm~ 12/IX/938 tarih ine rastlıyan Pazartesi günü hiza! arında yazılı 

Levazım ve Müb~yaat Şubesindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler 938 mali seensine ait Ticaret odası vesika]aı ı ,ı 
saatlerde Kabata~ta receklerdir. . )lef .~~.,,. 

4 - Şartnamelerini ve nümunelerini görmek istiyenlerın .,kıd 

IV~ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda ~l• 
gu .. nünden . bir nası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olunur. ,5B , V - Eksifmi) e iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklif ve 

hafta evveline kadar hizalarında işaret e:d.len Umum Müdürlükteki 

teklülerinin kabulünü mutazan:mın vesika almalar. liızımdır. 

kataloglarını ihale 

aliikadar Şubelere vermeleri ve 
· · . Jeıı · 

VI - İstekW.e•in kanunen kendiler.nden aranılan ves.ka ve % 7,5 güvenme paralarile bırlikte ek

sil!me için ta~·in ed ;len gün ve saatlerde yukarıda odı geçen kom:syona gelmelerı ilan olunur. c4917• 

Devlet Demiry0lları Adana İşletnıes ı rı 0,ıı ıır 
ağııı fi" 

Ceyhan civarında kilometre 408 - 412 arasındaki taş oc ~rı ~- 1 
her metre mik'abı 180 kuruştan 19.000 metre mik'abı balast ıJıZ "'ıı" z 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15/9/938 perşeınbC ı; ,rt~ ·:11, 

de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· 
nabilir. 

• V- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin kataloglarile karoseri şekli 

1
ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir 
fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar inhisarlar Tuz 

1 

.Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları 13..zımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlik te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. · 6013· 

· · oıaıı ş · 10 da Adanada işletme binasında yapılacaktır. Buna daır ·p•"' . t 
' - ve mukavele projeleri 171 kuruş bedeli mukabilinde Hayd~~t ı ~tıl • 

,..- · . .. . ı kara, Malatya, ve Adana veznelerimizden alınabilir. Muvak cc la · ~ 
IEmsalı arasında en guzcl ve şıkı parası 2565 liradır. İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibı!l , ... ır' .• ır 

mobılyalar satan . ı riıır ~ı· 
(ESKİ HA YDEN) Yeni lan ve yeni se~e Tıcaret odası vesika~ile idaremiz vezne c ıık" ıtı'. 11 rı6 

w muvakkat temınat makbuzu veya numunesine uygun .ba. al e' ' 1 

BAKER Magazaları larile beraber teklif mektuplarını eksiltme saatinden bıf s3 

-= -

Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları. (5848) 

ve YATAK ODASI takımlarının ------
zengin çeşidleri her yerden iyı Sahip ve neşriyatı idare eden Başmu.harrıri 
şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur-
sun uz. ETEM İZZET BENİCE ,vst 
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