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Bozcaada açıklarında bir tahtelbahir 
diin bir İspanyol vapurunu batırdı 

.............................................................................................. 

ORDU MANEVRA YA HAZIR c. 3 tahtelbahiri 
Kıtaat bu sabalıtan itibaren mulıarebel Bozcaada açığında 

• t • l b l ki J. Batan vapurun mürettebatı bir Rus 
vazıge l a mış u unma auır vapuru tarafından kurtarıldı 

Orgeneral F ahrettin Altay bu sabah Çorluya hareket 
etti. Baştanbqa donanan Çorlu bayram günlerini 
yaııyor. Bugün tezahürat yapdacak ve hey'etler me
rasimle karplanacak karargah Çorluya ~eldi, Kol-

ordu da çal11mıra bqladı 

Franko hükUmetinin bayrağını taşıyan tahtelbahir 
vapura iki torpil ve 7 top atmıştır 

Çanakkale, 15 (Hususi muhabirimiz gece yarısmdan sonra 
acele telgrafla bildiriyor) - lspanyol a3ilerinin bandırasım ta
şıyan C. 3 tahlelbahiri " Ciudad de Cadiz ,, ismindeki lspanyol 
vapurunu, iki torpil va 7 top atmak suretile Bozcaada açık
larında batırmıştır. 

Hldise saat on buçukta olmuştur. Batırılan vapurun 79 
kişiden mürekkep mürettebatı o sırada oriidan geçmekle olan 
Rus bandırah Varlom gaz vapuru tarafından kurtarılmışbr. 
Kurtarılanlar rapurda~ırlar. Hldise heyecanla karşılanmıştır. 

(Devama 3 üncü sayfada) Şaşmaz 

Beynelmilel muvaffak bir eser 
• 
lzmir Fuarı önümüzdeki 

Cuma günü açılıyor 

r 

Fuarda vilayetler pavyonu ile lngiliz ve Sovyet Rusya 
::=========::- ı pavyonlan büyük birer eser halinde yükselmektedir 

lfotörii ajw ~ 1"GMWG ~ ~ 

Manevralara gece 
ve gündüz 

devam edilecek 
k. Çorlu, 15 (Sureti mahsusada giden ar-

daşımızdan) - Bir hafta sonra tekrar 
:raya gelirken içimde daha büyük bir 

~ecan var. Sabahleyin Sirkecidea kal· 
ha tren ordu karargaa heyet ve 

kern heyetlerini teşkil c.-den muhterem 
~ene~aller, sübaylarımızı götürmektedir. 
epsı vakar içinde ve neş'eli. Harbler gör 
~bu yüksek yürekli askerler katan
- başka bir heybet veriyor. Hava gii
,;_ \'e tren düz sahada kıvrılarak ilerli-

Atatürk ün 
El yazıları 

İstanbul, 15 (AA) - Türk Tarih 
Kurumundan: 

Atatürtün kendi el yazısı ile veya 
diktesi suretile arkadaşlarında yahut 
onlardan intikal eden zevatta mahfuz 
bulunan hatıralarının ve tarih sergi
sinde gösterilmesi Türk inkılab tari
hince faydalı olan vesikaların sergi
den sonra gene kendilerine iade e
dilmek üzere lutfen Tarih Kurumuna 
gönderilmesi rica olunur. 
A~s: Dolmabahçe sarayı • Tarih Futn"da Mr görii.n.Ü§ 

Kun.ımtı Sekreterliği. İzmir, 14 (Husust) - İzmir entemas- ğı ve manalarile belirten bir eser ııau... 
...., (Devamı 3 ün.cü sayfada) Türk eri marıewa sahasında yonal fuarı, önümüzdeki cuma günü_ de dünyanın dört tarafından gelecek d-
........_..=======--~--=-=------...==--=--=---....... ~=======~ Türkiyenin yeni çehresini bütün canlılı- (Devamı 10 uncu sayfada) 

P.'lüıa~im, Cenub~ ~frik~ Hatayda Türk~ere Jll"POn·ia·r ... şa·ngh&Yd8 
tampıyonunu maglup ettı karşı tecavuz ümidsiz bir halde 
\> -..c1e"~ itiraz etti, Mülayim ve T ~ki~d~ğ:h tekrar. f 8 k r 8 r Ş f d d 8 fi 8 0 d İ -------,...~~,,,,.,.,.,,...,· .,....----.,----___,~---.---_.,.-

gurqmeye hazır elduldannı bıldırdıler 
Adana, 15 (Hususi) - Hataydaıı gelen 

haberler, Türkler aleyhine tahrik&tcıla
nıı salmrıpnın ~"~~ı~detlendipıı, 

(Dnotnı 1 iaci ıayfada) 

Denizin dibinde 
acıklı bir ölüm 

Zonguldak (HUSWIİ) - Geçen laaftanm 
SOll giinüıade ender rastiaun feci bir 
kaza kaydedildi. Bütün techiı.a.We de
nhıin dihinde çalışan bir cia)R suların 

~ .Dünki1 fü.reftm bir !""ne altında havasWıktaıı eopjdu.; Ol88di al-
"ii ' Takatm stadyomunda, Mülayim l Ian cenubi Afrika şampiyonu Vander- ti saat sonra çıbnldı. BomN N ow. ~ aıRadG u ıa. Şa:ngh411 ~ ., ~ 

"anıa, Tekirdağlı ile berabere ~ ·(Devamı 7 inci aa11fadtı) (DftıClllM ı Wacı Mf//""4) CT- ı ...n 1&1llııllt 



Her gün 
Belediye çok 
Ceza mı veriyor? 

Yazan: Malaittia Blrr-
lc:=' tarafına daima bir tetkik ve 
&;:. tenkid gözlle bakan bir dos

tum, geçen gün, beni kendisine hak vere: 
cek zannederek, bir tarafa çekti ve dedı 
ki: 

_ Son zamanlarda belediyenin halka 
verdiği cezaların çokluğuna ve ağırlığı
na sen de kanisindir, değil mi? Sokağa 

tükürdün, ceza; tramvaydan atladın, ce
za; çivili geçitten geçmedin, ceza ve ni
hayet evinin önünü tem.iz tutmadın, ce
za ... Bu halkın bu kadar cezaya taham
mülü var mı? 

Ekseriya kendisile hemfikir olduğum 
bu iyi düşünür, iyi görür ve iyi tcnkid 
eder dostumla bu deia aynı tarzda düşü
nemiyordum. Cevap verdim: 

- Hayır, az ceza veriyor ve işlcrı k5li 
derecede takib etm;yor. Daha verılc~ck 
cezalar var ki vermiyor: Sarhoş olup gece 
geç vakit sokakta şarkı söyliyerek gi
denlere ceza, gece on ikiden sonra gra
mofonla veya radyo ile iılc:mi taciz eden
lere veyahut sonu gelmiyen rakı masa
sının etrafında, çöl seyyahlarının ~ya 

leyi!> leri gibi bitip tükenmek bilmıycn 
gazellere ceza ... Cc?za, ceza, ceza ... 

* Bu halka bu kadar ceza ağır gelmez 
mi? Zannedersem böyle bir sual sorma
ya sebeb dahi yoktur. Cezalar ağır geli
yorsa ceza verilecek şeyi yap • 
masın. O zaman o cezadan kur-
tulur, biz de onun yüzünden me-
deni bir şehirli olmamak gibi 
müşterek bir ayıbdan kurtuluruz. Hiç 
kimsenin sokağın bir tarafından öbür 
tarafına koşa koşa geçmeğe hakk1 yok
tur. Oradan tramvay geçecektir, oraba, 
otomobil ve kamyon gc?çecektır. Vatma· 
nı, şoförü sebebsizce mücrim yapmaya 
kimsenin hakkı olamaz Tramvay ve o
tomobil yavaş gitsm... Hep kabahatı 

biçare vatmanla adı çıkmış şoföre bulut
lar ve böyle söylerler. Onlar yavaş git
sinler de şu karşıdan karşıyo. geçmek 
için top gilii caddeye atılanlar neden ya
vaş gitmesinler? Onlar nizama tabi ol
sunlar da niçin bunıar başıboş olrunlar? 

Belediye temizlemeğe mecbur olsun 
da neden dolayı halk kir!etrnemekle mü
kellef olmasın? Yedi yüz bin nüfuslu bir 
şehirde insanlar sabahtan akşama kadar 
sokağa tükürsünler, her dakıkn bir şey 
atsınlar da sonra belediye bunu temizle
sin ve toplasın! Buna imkan mı vardır? 
Bence bu bahiste belediye kafi şiddet 

göstermiyor. Mesela, Beyoğlunda, en zi
yade zabıtanın gözü altında bulunan bir 
semt olan Asma1ımescid civannda eğer 
belediye haftada bir defa sokakları dola
şıp evlere birer ceZd verirse bu sokak
lardaki bugünkü pislik derhal kaybolur. 

* Bizim belediyemizi çok ceza vermek· 
le değil, ancak şimdiye kadar fazla uyu
muş olmakla itham edebi:~riz. Başka 
memleketler, bu gibi ahvalde gayet ş1d
det1i cezalar verirle!. Hem de henüz biz
de isimleri işitilmemış olan cezalar: Kol
lektif cezalar, ekspres cezalar. Mesela 
İtalyanın baı.ı şehirlerind~, otomobiller 
ses çıkarmaktan mooedildık1erl zam:m 
gerek şoförlerden, gerek yaya yürüytm-
1erden, nizam haricindeki hareketlerin
den dolayı, cezalar ayak üstünde derhal 
tahsil edilmiştir. Bu ekspres cezalar bu
gün de vardır ve ~ade orada değil bir 
çok yerlerde. Rusyad:ı tramvaylara sı

ra ile binmek, gişeierden sıra ile bılet 

almak işleri halka süngülü zabıta ile öğ
retilmiştir. Bizde henüz, maalesef, i:1kr 
bu kadar sıkı tutulmuyor ve bir ecnebi 
gelip hareket halindeki 1stanbulun acık
lı perişanlığına baktığı zaman, derhal 
hükmünü veriyor: 

- Kim ne derse desin, bu memleket 
henüz medeni olmalttan uzaktır. 

* Medenilik, palavra ile, eben medeni-
yim!• demekle olmaz. Onun b:.- takım 
şartları var. Kafamızın içinde, k:ılbimı
zin derinliklerinde medeni miyiz, değil 
miyiz? Bu kolay görülemez. Fak:ıt, bizi 
tahrik eden bir takım itiyadlanmız var
dır ki bunların eserlerini herkesi kolay
ca ve her yerde görebıHr: Tramvaydan 
atlamak, sokağa tükürmek, sağdan de
ğil soldan yürümek, bilet alırken sırası
na razı olmamak ve ilah. Bunlar bizim 
medeni itiyadlara sahib olup olmadığı· 

mızı gösteren alametlerdir. Kimsenin 
'Devamı 11 iACi ıayfada) 

----

Resimli Makale: X /ş bir ze'Vktir. X 

Çalıştığı işi sevmiyen adamlar çoktur. Vazifelerini ikrah 
duyarak yaparlar, bunun için de herhangi bir muvaff~ki
yetten uzak kalırlar. Bu suretle de hem çalıştıkları mües
seseye, hem de kendilerine fenalık etmiş olurlar. 

İnsan üzerine aldığı işi benimsemeli. Zevk duyarak yap
malıdır. Bu takdirde muhakkak muvaffak olacak, takdir 
görecek, takdir görünce de zevki artacaktır, herkes için 
hüner işi zevk yapmaktadır. 

( soz 
Londra Şehri 
Batıyor mu ? •• 

ARASON DA 

\. HEhCüN BiR FIK A • 
... 

1 

--
Sırasile 

Cimrinin biri bir gün oğlile bera
ber bir ziyafete gitmi§ti. Yemeğe o
turduklar zaman hasisin oğlu iki ya
nına bakmadan. tıka basa karnını do
yurmıya başladı. Bir aralık Hasis ona 
döndü: 
• - Oğlum, dedi, dikkat et; yarınki, 
öbürgünkü yemeklerini de yemiye 
bak 

Çinlilerin 
Yegane ümidi 

) 

Sözün Kısası 
Zararsız delilerden: 
Her yerde hazır ve nazır .• 

E. Tala 

- Geçen gün hir vapurla bir kaza ge
çiştirdik ki.. 

- Ya! Ben de orada idim .. Az taldı V. 
diyorduk .. 

- Übeydullah merhumun cenazt>Sl 
çok kalabalık oldu. 

- Öyle. Ben de vardım. Cidden e~ 
salsiz bir cemaat toplandı. HulUsü kal 
sahibi imiş. 

- Dün sabah, köprünün üzerinde. çl-: 
visiz yerden geçen bir kadıncağızı polil 
ense leyi verdi.. 

- Sahih! Öyle tuhaf oldu ki!. O ara• 
lık ben de oradan geçiyordum. 

- Yirmi sekiz yıl evvı.:1, merhum pe
der, Sarıyerde Hidayetin bağına yaıuıı 
bir köşk tutmuştu .. 

- (İçini çeker~k) Allah rahmet eyle< 
sin! Biz de o sena sulara giden yol üze
rinde kuşçubaşının köşkünde idile. }ieJ 

sabah, merhumla Çırçırds buluşur, taV: 
la oynardık. 

- Bizim ortanca mahdumun stınne1 
düğününde .. 

- Ben orada değU mi idim? 
Katip Salih hepimizi amml da 
müştü! 

Hayaıi 
güldı.i.P 

İşte, size hergün rastl:ıdığınız bir zell' 
zek tipi daha. Piyaz~ı sineğı gibi her şeo 
yin içinden çıkar; haşa, Tanrı gibi he\ 
yerde hazır ve nazırdır. En ufak, en de-

l ğersiz ve rnanaStz bir hadisenin onsuz ce< 
Hasisin oğlu güldü: . ,. reyan etmiş olmasına gönlü razı değil• 
- Hele, dedi, dünkü eııvelki gün- Çın mareşalı Şang - Kay - Şek m dir Kainatı tanır herkesle canciğerdir. 

kii. yemeklerimi doya doya yiyeyim Japon ordusu ile karşılaşırken besle - · . . ' . tll' 
de, yarınki öbürgünkü için de sıra d" - · b.. ük" •• ·ı 1 k t" · t Her tarafa yetışır; her mecliste yer 

ıgı en uy umı meli) e e ının a - 1 . h .• f k . h · but" gelı·r h ·· ı k t · ded · tar, ro alır, er ıa a arışır, er ışe . ammu uvve ın ır: d 
• « J · d" fa nunu sokar; bilmediği yoktur; hem 1 

Amerikalı J
0

e<>lOJ
0

İSt Ellerton, endi Bütün erka"'nı pro·'e·sör k -t aponyayı yeneml eyız, g_ıyort, - bildiğini ilmülyakin ile bilir, çünkü bıt.t 
'J ı a yavaş yavaş, sene erce u raş ıra - .. . .. . . ., şeli end~eli piposunu çiğneyerek İn - Ol bl il rak yıpratabiliriz. Çinin üç bin yıllık zat hazır bulunmuş, gozlcrıle gorınu,. 

giliz gazetecilerine fWlları söylemiş - an r B e tarihine bakınız. Bu memleket kendi _ kulağile işitmiştir. Ağız açıp ta bir şej 
tir: İngilterede Melbourne üniversite - sini istilaya gelen yabancı orduJann anlatmağa başladınız mı, muhakkak ali 

- Burada, öz adanızda neler oldu - sinde kimya ordinaryüs profesörü olan hiç birini yenememiş, fakat yüz mil - tarafını o getirmek iddiasındadır. . 
ğunu, neler olacağını, duymadığınızı, 1 Sir David Orme Masson son günlerde, yonlarca nüfusu içinde eritmiş, temes- Acaba söyledikler: gerçek mi? Ne rniı• 
haber alamadığınızı görüyorum. 79 yaşında olarak ölmüştür. ı sül edivermiştir. nasebet? Hatta yüzde doksan sekiziniıı 

İngiltere~izin yavaş yavaş suya bat- B.abası, Edi.~~.urg ü~iversitesinde Mareşalın zevcesi de k~ndisile ayni yalan olduğuna peşin kanaat getirebilil" 
tığını biliyor musunuz? Londranın top edebıyat p:o~eso~, ~endı k~rısı da, 

1 
fikirdedir, geçenlerde yüz binlerce ka- siniz. Lakin yüzün.~ vur.sanız da o utarı· 

raktaki büyük bir çukura doğru kay - Oberdeen unıvcrsıtesı anatomı profe - dmın bulunduğu bir toplantıda bu fik- H . b·• k h k' içııt 
·· ·· ·· k ·d· maz. er şeyı ı.me , er va anın dığını hatır ve hayalinizden geçirdiniz sorunun ızı ı ı. rini söylemiş: ~ d ô 

mi? .. Sen Pol kilisesinin, derviş'eı gibi Biricik oğlu, doktor Ceymis Durharn _ Yenemeyiz, fakat midemizde de parmagı bulunmak gururu, on a 
sallandığını gördünüz mü? Ve beledi • Masson üniversitesinde kimya profe - bel'ederiz. Bir müddet sonra gelenden bür bütün hislerı körletmiştir. 
ye binanızın da dalgalarla inip kalktı- sörüdür, ve bir ilmi teşrih profesörü - eser kalmaz, 0 da Çinli olup çıkar, de- Kimseye zararı dokunmadığı içir. kel> 
ğına inanır mısınız'?.. nün kızile evlidir. miştir. disine tahammül gösterilir. Müdahalesi 

Evet bu bir vakıadır. İngiltere ve 19i5 de ölen genç kızını da Londra ne aldırmayıp, lakırdıy;: devam edilse cJ. 
Londra yavaş yavaş batmaktadır. İn • üniversit.esi an:ropoloji ~ro!esörü, dok- Gazetede 16 sene sonra kızmaz. Bu sefer, 5te yanındakini? cıörıetl 
giltere adası, dünya yüzünde görülüp tor Makınovskı'ye vermıştı. Ve gene yapılan tashih ona anlatır: 
te haritaya çıktığı zaman, kayalar; bu Sir David'in küçük kız kardeşi, orcli -
gÜnkünden en aşağı 70 kadem, daha naryüs profesörler"nden birisilc ev • İngiltere hükfunetinin resmi gaze- - Ne günlerdi, onlnr1 •• 

yüksekti. lenmişti. Kız kardeşinin oğlu da, Not- tesi olan London Gazette son rıüsha .- Yahut ki: 
Londraya gelince, l 80S denberi bü- t~~~ham üniversitesinde kimya profe- sında şöyle bir ilan neşre~miştir: _ Hakikaten çok tuhaf bir manzar• 

tün kaymaları ölçmekteyiz. İlk kayma, soru bulunmaktadır. c 16 Şubat 1921 de, süvari ~ülazımla- idi, görmeli idiniz.. 
rından Waller'e dair olan haber şu şe- ;11• 

Linehouse'de Paddington sahillerinde v l k ,/ .. 1.. kilde tashih olunur: Diyerek, merak1nın icsblarım yer· 
başladı. tngı·ıtere bankası, batma ha - n.apıcı 1 lan pro, esor uğe getirir. 

cMülazırn, sıhhatinin bozuk olmasın-
reketinin tam merkezi sikletinde bu - yükselen zenci dan dolayı istifa etmektedir.• cHer yerde haı•r ve nazır> olmak rrıe-
lunmaktadır. Son yetmiş senede, Lon- Edvard dy Harris isminde bir zene~ Bu suretle London Gazelle, 16 se- raklısı, sosyetenin içinde salma gpı.et!J 
dra 

7 
pus batmış bulunmaktadır. Birleşik Amerikanın Niçvorgy iıı'ıh er- ne evvel neşretmiş olduğu bir haberi, bin bir çeşid zararsız delilerden biridit• 

sitesinde sekiz sene orta hizmeti ve ka- 193 7 yılında düzeltmiş oluyor. Hatıgi fasileye girer? Onun orası~ Deliler ameliyatla tedavi 
edıliyormuş 

pıcılık vazifesini görürken üniversite- Fahreddin Kerim karcie~im izah etsin! 
nin felsefe kısmında da tahsıl etmiş - Kendi suratından kendisi 
tir. Zenci imtihanlarını parmk oir su- bıkan komik 

Vaşington'un meşhur operatörlerin- rette verip diplomasını aldıktan bir 
den doktor Mancrfe ile dokto.' Frima kaç sene sonra da ayni üniversiteye E. Hortin Amerık:ıl~ komedi aktörJe-
delileri ameliyatla tedavi edebilecek - profesör olarak tayin edilmi.~tir. rinden biridir. 16 ;;e~edcr.beri beyaz per. 
lerini iddia etmektedirler. Bütün Amerika gazetelerı zene; i- dede çalışıyor. Kı:.!ndi tuhaf ve komik yü- ----------~-------------,,,,,,,.,,,,. 

Bu doktorlar ameliyatla lıir çok de- le mülakatlar neşrctmekte ve hayatı zünü göre göre bthıı, kanrksayan aktöı: 
!ileri tedavi ettiklerini söyiemekted!r- hakkında uzun tafsilat vermektedirler. - Kendi suratımtinn kendim bıktım. 
lcr. Yalnız bu tedaviden sonra hasta Zenci, en büyük emelinin doktor ol - Bittabi beni tutan hnlkrn da ar!ık us.ma
deli olmadan evvelki zekasını kay be -ı mak olduğunu söylemiş ve tıbba çalı- '"cağı tabiidir.-Onun için. ben de sahne -
diyormuş. şacağını ilave etmiştir. den çekiliy.orum!11 demişti:-. Dün hava gene ncalıtı ıd' 
::==::=:=:::::;:::::;=::::;::::;:::::;::=:;::::;::::=::=:=:==:=:=:=:==:::::=:=::=:::;:::==::==:=::=:=:::;:=::;::::;:;,::=:==.;:"l;: Dün hava gene bunaltıcı bir sıcalJ.ı ol-

r İSTER İNAN İSTER İNANMA! ~~~iı~;:!~:ı~tderecesi~ 
Dun akşam Gülhane parkının Sarayburnu kısmına uğ

ramıştık. Çıçek tarhları arasında gezinmeye mc.hsus yer-
ren tatlı bir rüzgar esiyordu, bu itibarla arkadaşımızın 

leri olduğu kadar, açık hava gazinosunu da inanılmtyacak Sarayburnu parkı İstanbulun her semtine en yakın bir 
<ierecede tenha bulduk. dinlenme, bir eğlenme yeridir. Daima sıcak kısmı olduğu 

bulduğu sebep bize makul gelmedi. 

Yürürken karşımıza tesadüfen bir tanıdık ç•ktı, bura- gıbi daima mutedil, yahut daima soğuk kısmı da vardır, 
ya muntazaman devam eden bir dosttu, ona sorduk: içinde piajından, varyetesine ve çocuk jimnastiğine va-

- Burası her vakit mi böyle? rıncaya kadar her eğlence vasıtasının tesisi mümkündür. 
-L Evet, cevabmı verdi. Maalesef her vakit bö) le. 

Böyle olduğu halde istanbulun bu en güzel yeriniıı sene- Sebep? 
- Belki fazla serindir de ondan! Jerdenberi tenha kalmaya mahkfun oluşunun halkı cez-
-Hayır, hzla serin de değildi, sedece şehir içinde bo- beciecek vasıtaları bilmeyişimizden ileri geldiğine biz 

ğucu sıcak bir hava varken burada ciğerlere kuvvet ve- inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN 1 STER I NAN 1~ Al 

hararet mikdarı 

daha fazla yük
selmiştir. D ü n 
gölgede en fazla 
sıcaklık 29, en az 
sıcaklık 21 olarak 
kaydedilmiştir. 

Rüzgar doğu- . . Jfl~ 
dan saniyede 7 metre ile ~i§tit· 
tazyiki ise 758 e düşmüştür. 

12.JS 
Güııeı : 5. 11 Ôtfe 19. 09 
ikindi : 16,08 - Aqaın ,_11 
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Ağustos 

İngiltere kabinesinde 
tadilat yapılacakmış .. ~ 

Japonlar 
bir halde 

Şanghayda ümidsiz 
muharebe ·ediyorlar 

Yapılacak tadilata göre B. Eden kabineden çekilecek 
yerine Lort Halifaks gelecekm:ş 

Londra, 15 (A.A.) - Pepple gazetesi- ı Ormsby Goorenin yerlerine gelecekleri 
nin diploması muhabiri, B. Neville Cham rivayet olunmaktadır. 
berlain'in kabinede tadilat yapmağa ha- Muhabir, Hitlerin mergubu olan Lord 

Çin tayyareleri tek rar Japonlara taarruz ettiler. Nankin 
üzerinde bir buçuk saat süren bir hava harbi oldu 

Şanghay, 15 - Bu sabah şehri bir sis Daily News'in şimali Çindeki muha- zannedilen on iki tane üç motörlü He-
taplamıştır. Göz gözü görme~ktedir. birinin bildirdiğine göre Çinliler tara- inkele Japon bombardıman tayyaresi 
~taneler yaralılarla doludur. Havala- fından atılan bombalar Cumberland görünmüştür. Bunlar Site'nin içinde 
~ fena gitmesi ve yağmurlar mültecile- İngiliz Amiral gemisinin yanı başına bulunan hava ticaret meydanındaki ve 
tin ıztırablarmı artırmaktadır. Bir çok düşmüştür. Cumberland'ın limana bu şehir dışındaki askeri meydana da beş 
ltıi1Itecner gece sığınacak bir yer bula- sebepten dolayı girmemiş olduğu tah - bomba atarak iki talim tayyaresini ve 

zırlanmakta olduğunu ileri sürebileceği
ni beyan etmektedir. Bu tadilatın gaye-
si, dünyayı Büyük Britanyanın kendi 
hukukunu müdafaaya azmetmiş olduğu-
na ikna için hükumete daha milli bir 
mahiyet vermektir. 

B. Chamberlain'in B. Winston Chur
chill ile B. Lloyd George'a nezaretsiz na-

Halifax'ın Mussolini ve Hitler tarafından 
sevilmemekte olan Eden'in muvaffak o
la.madığı noktada muvaffak olacağını 

tahmin etmekte ve Lord Hailsham'ın is
tifa edeceğini, B. John Simon'un Lord 
Şansölye olacağını, B. Samuel Hoare'un 
da Maliye Nazırlığına geleceğini ilave 
eylemektedir.' 

zırlıklar teklif edeceği söylenmektedir. 
Lord Halifax'ın B. Eden'in ve onun da B. 

Müdafaa Nazırı Sir İnskip makamında 
kalacak, Avam Kamarasında da Başveki· 
le vekalet edecektir. 

llıaı:nışlardır. min edilmektedir. Gemiye isabet vaki bu iki meydandaki hangarları hasara 
Japonlar ümitsiz bir halde olmamıştır. uğratmışlardır. 

Şanghay, 15 (Röyter ajansı bildiri- İngiliz ve Fransızların protestosu 2 7 tayyareden mürekkep üç Çin fi-
!Or) - Mitralyözleri, zırhlı otomobilleri Nankin 15 (A.A.) - Röyterin öğ - losu derhal Japon tayyarelerine hücum 
~ toplarile ümidsiz bir şekilde muhare- rendiğine göre İngiltere, Fransa ve A etmiş ve Röyter ajansı bürosunun üze
ha etmekte olan Japon kıtaatı her ne ba- merika hükumetleri, Çin hariciye ne - rinde iki şiddetli müsademe vuku bul
te s~na olursa olsun muhafaza etmek is- zaretine bir nota tevdi ederek beyne}- muştur. Bir hava müdafaa obüsü bü-
dıkleri Japon kışlalarının etrafında milel imtiyaz mıntakasının bombardı - roya düşmüşse de kimseye zararı ol -

~a~lam bir müdafaa teşkil etmektedirler. manını protesto etmişlerdir. mamıştır. 
ı..~bah yaklaşınca, Japon kara ve deniz N k" Ü · d h h b" Çinliler altı Japon tayyaresinin dü-
•ıava ku h t an m zerm e ava ar 1 şürüldüg-ünü, Çin filolarından hiç bır lla vvetleri yeni bir ava aarruzu-

karşı koymak için hazırlanıyorlar. 1 Nankin 15 - (Röyter aJansı bıldi- tayyareye ve hiç bir kimseye zarar gel 
Japon ordusunun isteği riyor): . .. . . .. ı mcdiğini iddia. etn:.ektedirle~: . 

tn 'l'ok~o, 15 (A.A.) - Kabinenin diyet N~nkın _uz~rınde bır buçu!{ s~at su- Mu~:reb.~yı m.u~ea~ıp Royt~ aJan-
ltı e:lısıni fevkalade toplanmıya davet et- , ren şıddetlı bır hava muharebcsı vuku sı.nın bır rnumessılı. ~ır t~~rn.:_ ~ aparak I 
la ege karar vermesi üzerine iyi haber a- bulmuştur. Havanı? . berrak olmaması bır Japon ta!yaresının. d~ştugu, ha\·a I 

----
Ordu manevraya hazır 

n mahfiller ordunun, meclisin yalnız iki taraf tayyarelerını alçaktan uçma - meydanını zıyarct ctmıştır. 'l ayyare ı 
t~ni tahsisat kabul etmesi için değil bil- ğa mecbur etmiştir. içindeki beş kişi tanınmayacaic halde "tz\ , 

1 

•ıctss s .. F 'd ıa· · · l d ' b r·~ c v ~"" d' a rnemleket varidatının seferber e- aat on dortte ormoz nn ge ıgı yanmış nr ır. Bir çadır kuruha.rkeıı J 

~~~e~i ve iktısadi mahfillerin mukave- K•• • b .........,._,..d ... __ ..,._., ·o--""'"'__,,,,_ J (Baştr..rafı 1 inci sayfada) jyerlerde istirahatleri için yerler .~azırl.a-
etr nı kırması için toplanmasında ısrar OTIJgS erg e f ffian a f}ffi}ZJD Ç k k" .. d ·z Burası bir hafta mıştır. Bu meyanda matbuat mumessil-

ığini bildirmektedirler. T .. k • k• f • . e
1
r. eds obyunkteğyım. g'ıbı' değil Yer yer leri için de bir otel tahsis etmiştir. 

D" .. .. . . p VYODU Jil 1şa J JÇID evve ın e ıra ı ı . .,., uşurulen Çın tayyarelcrı Ur a k k .hl k rulmus· Topçu piya- Akşam oluyor. Yarın sabah muharebe .ıok . · bil açı ararga ar u ~· • . . 
dird· ~o, 15 

(A.A.) - Domeı a3ansının Berlin 15 (A.A.) - Anadolu ajansının Ankara 15 (Hususi) - Bir haziran- d .. vari kıtaatı açık çadırlı karargah- vazıyetı alacak olan kıtaatımızın karar-ığıne .. J t le · dün ' ' 1 e, su ·hı - · k d k1 1 liangce , gore apon a;yare r~ hususi muhabirinden: ·da mer'iyete giren orman kanunu mü- larında bulunuyorlar. Büyük bir faaliyet ga arı guneşın son a se en ışı arı a -
l'ar . uda 4 

ve Kuangtu da lO Çın tay- 1937 yılı beynelmilel Königsberg doğu nasebetile ziraat vekaleti mukavele i -1 .. yor İstasyon civarında ve kır- tında pırıl pırıl parlıyor. Manevralar 
esı d" .. .. l d" J t l 1 1 goze çarpı . l dk r - d"zl" d ti bu d uşurmuş er ır. apon a_yya:e e- panaymndaki Türkiye paviyonu bugün I le orman işletmekte olan mümessilleri da gezen askerlerimiz güler yüzlerile ve baş a ı :tan sonra gece ı gun .u u evam 

katn ~an. maada Şanghayın şımalınde merasimle açılmıştır. Dikkatli ve titiz bir davet etmiştir. Mümessiller 35 kişıden 1 temiz manevra kıyafetleri ile esatiri kah- ede~ektır. . 
bardı ansıang tayyar? meydanı~ı .bom- ı itina ile hazırlanan ve tekmil ihraç mal-

1 
mürekkeptir. Toplantıya Vekil riyaset ı ramanlara benziyorlar. Kırmızı ve mavi Bılhassa ayın 20 sınde Saray sahasında 

l'ib ~an ed~rek 24 Çın tayyaresını tah- larımızın nümuneleri ile Türk el işleri-1 etmiş. müsteşarlar hazır bulunmuş~ar- tarafa mensub kıt'alarımız işaretlerini mavi ve .ıcırmızı taraflarımızın muhare-
Çi.n lllişlerdır. • . • ni ihtiva eden paviyonumuz büyük alaka 

1 dır. Mümessiller n: ~e.~i ~.an~nun e - takmışlar, Çorluya katla~ hat boyunda be harekatı çok muhteşem olacak~ır. 
Şa ~YYarelennın ycnı ta~rr~_7!nrı ve takdir kazanmaktadır. 'sasları hakkında goruşulmuştur. muhtelif kıt'alara rastgelıyoruz. Çorlu Manevra sahasıo~a faahyet 

son ng ay, 15 (A.A.) - Bugun ogleden J Ormanlarımızın muhafaza ve inki - istasyonu ve civarını motörlü ağır top- Çorlu 15 (Sureti mahsusada giden 
tı.i/a saat 15.30 da Çin tayyareleri ye- -tp anyada şafı için her türlü tedbirlere baş vu - çu bataryaları karargah yapmışlar. As- arkadaşımızdan) _ Saray, Çerkesköy, 
tnış~:r J~pon harb gemner~~c taarruz et- Harp vazi y c ti· ruıacağı. mümessillerin cte e1 birliğile kerıerimizin bir kısmı çalışıyor, ve sü- çorlu, sahalarında muharebeden ev _ 
~Uk bdır. Japon hava ınudafaa topları • R d' N . çalışmaları karar altına almmışlır. bayların verdikleri emirleri: velki günleri andıran büyük bir faali-leı . a elede bulunmuşlardır. Beynelmi- Salamanca, 15 (A.A.) - a ıo • acıo- • B .. tüne komutanım' diyerek 
et ~llı~iyaz mıntakasına mermiler isabet . nal, nasyonalistler!n bir ~~k. kasabal~rla Fı·ıı•st·ınd.e fevkı.fJ -=-r .. --: 

1 
aş au~ orlar. · yet vardır. Çerkesköyünden itibaren 

tnıştır 1 Santander cephesınde nıuhım mevzıler t: sur ate Y P Y h 
1
. d d. s- _ Çorluya kadar hat boyunda topçu, pi-

. . . . . .. t . . Bir kısmı istirahat a ın e ır. ungu- d .. · k t' ı t ı t Japon teblig·i işgal etmış olduklarını bıldırmektedır. Kudus, 15 (A.A.) - ngılız maknmatı, .. . . t k 
1 

.b. _ ya e, suvarı ı a arı op anma mm a-
.,., k · ı · · · · k l lu askerlerımız tunç an a e gı 1 agır k 1 d b l nu lar Kırmızı'"'r ve .. ,_.ıo yo 15 (Tebliğ) _ 14 ağustos günü Santander, 15 (A.A.) - Mıllıyetper-

1 
karışıklıklara ıştıra ten sus: u olarak Ku 

1 
d '"b t b kl' a arın a u u yor · · ·" 

~~leden 'sonra Japon filosuna mensub verlerin taarruzu bu sabah tekrar başla- düs Arap komitesinin dört azası ile di - bataryalar~n ~aş arın a k~o cdl te ıyor- mavi taraflar mevkilerini almaktadır -
"'"'· · , · · · · · ·c : l d" lar. Daha ılerıde beyaz ana ı ayyare- 1 L.." .rateler on iki kadar Çin tayyaresine mıştır. Mıllıyetperver kıtaat Reınosa te· • ğer beş kıs;ıyı tevkı etm.ş er ır. Bunlar . . .. . 

1 
d 

1 1 
ar. 

lll.ıcu ' k · · k t · i · lerımız gune~ın a tın a par ıyor ar. 1 7 sabahından itibaren vaklac:ma b rn etmişlerdir Bir saat devam eden pesine varmışlardır. arasında omıtenın se re erı brahım .. .. . . 
1 

k 
1 

. . . ., 't 

Lı.ı hava muharebe. sinde Japon tavvare- Devrillo ile Filistin Arab izcileri şefi Halk ~uyuk hı~ ~evıçn e as er erıml ız~ vaziyeti ba~lıyacaktır. Ve ufak tefek 
'l!ti b· "" B · A / d ve Ataturk devrının muazzam eser crı h k • t t 1 kt J • ır Çin tayyaresini düşürmüşlerdir ır man v apurunun Duzdar da bulunmakta ır. .. .. -··· 

1 
. k b are a a yapı aca ır. 11

Pon f' · K ·· d h k · olan motorlu ağır topları gogus erı a a- 19 - 20 de büyük harekat olacaktır. 
lltla ılosunun tayyarelere karşı kulla- ostence en are elLne Berıı· eh ı"nı"n 1600 u·· .. rarak seyrediyor. Trakyanın Çerkesköy, Kırmızı \'e mavi tarafa mensup kıtaat n tapı d b h b . r k M .. d d "l d" n ş r ncu ~erek . arı a u mu are eye ış ıra usaa e e l me l . 1 •• •• • • Çorlu sahasında baştan başa kahra- taraf işaretlerini gösterir .ılametleri 
. ıki Çin tayyaresini düşürmüştür. Bükreş, 15 (A.A.) - Köstenceden bil- yı a onumu man Türk askerleri doldurmuştur. Şehre takmışlardır . 
ı y ~erika sefiri Şanghayda dirildiğine göre, liman polisi ~lman şark Be~~in, .. 15 <.~·~·> .. - ~erlin ş<;hrinin çıkıyorum. Çok güzel ve yeni olarak yap- Askerlerimiz büyük bir neş'e için-
~İsi aşıngton 15 - Amerika büyük el- kumpanyasına ait Morcea vapurunun ~ 60~ ~ncu yıld?numu bugurı beled~ye da- tırılan ve şimdi ordu karargahı ittihaz dedir. Bugün ordu karargahı Çorluya 
~bil\ın:nkalılann himayesınc matuf 1 hareket etmesine müsaade etmemiştir. ~r~sı~ın merasını sa~.onu~~a beled.ıye r~ olunan kolordu binasında büyük bir faa- geldi, ve kolordu da çalışmağa başla -
~ rlerı takviye için Şanghaya ha - Polise vuku bulan ihbara göre vapurda ısı Lıppert ve Dr. Gobels ın huzurıle tes- liyet var. dı. 

et etmiştir. General Franko kıt'aları için silah ve id edilmiştir. Ordu kurmay başkanı korgeneral Ek- Çorlu istasyonundaki karargahta a-
~~ ~~e:ikanın Asya sularındaki filosu- mühimmat bulunmaktadır. Bozcaada açıklarında rem otornobil ile gelmiş bulunuyorlar. ğır topçularımız büyük bir şevkte bu-
~ltı CŞkıl eden 34 gemi Amerika teba- Bu yüksek kurmay çalışıyor. lunuyorlar. Harekata iştirak edecek 
ta~~~ tahliyesi için hazır bulunmak - Marsilyada büyük bir yangm Hadise nası l oldu? Muhterem kolordu komutanı ve baş tayyarelerimiz de yerlerine gelmişler-

Marsilya, 15 (A.A.) - Marsilyada bu (Baştarrıfı 1 inci sayfada) hakem Salih Omurtak buraya gelen ga- dir. Hakem hey'eti tayin edilen gene -
ş Tahliye imkansız sabah pek şiddetli bir yangın çıkmıştır. Çanakkale, 16 (Husu~i) - Bozcaa- zetecileri kabul ettiler. Ve büyük neza- raller, sübaylar gelerek yerlerine git-

l'tı~t,a~~~ay 15. - Salahiyetta~· bi~ me-
1 
Kuvvetli bir rüzgar derhal ateş sahasını 

1 
da açıklnrmda ~tırılan Is?anyo~ vapu- ketle iltifatta bulundular. Kırmızı taraf mişlerdir. 

~hne oyter.~~ansının muha~ırıı.~m b.r büyütmüştür. ~aat 14.30 da ta~a~fuzha.ne I r~ ~r~ak, otomobıl ve mak~~ yagı yük- komutanı korgeneral Nafiz Gürman da Orgeneral Fahreddin Altaym da ya
la; l . Verdıgı cevapta, bugunku şart- rıhtımındaki dört hangarla muhım mık- lu ıdı ve Odesadan Valansıyaya gidi - karargahında bizi nezaketle kabul etti- rın gelmesi beklenmektedir. Askerle -
l'atıtt~llde tahliyenin, harp gemileri ta- darda hububat, pamuk, deri vesair eşya yordu. Vapur Bozcaada fenerinin 15 ve ler. rimizin şevkleri çok büyüktür. Bunlar 
tı}~ğı an Yapılmadıkça tehlikelı bir yol stoklan kül haline gelmiştir. Baba burnunun 18 mil açtğmda ik~ Çorlll bayram günlerinden birini yaşı- Türk ordusunun büyük kudretini tek
~ iın nı~ harp gemilerile yap:lmasının Yangının söndürülmesile uğraşılmak- saat onda denizden bir tahtelbahir çık- yor. Yarın bütün dükkanlar kapanarak rar isbat etmek için kale gibi hazırlan-

J kansız bulunduğunu söylemiştir. tadır. tığını görmüştür. büyük tezahürat yapılacaktır. Önlerinde mışlardır. Ordumuz baştan aşağı mo -
~i ~Ponlar dün akşam Çin mevzile - Tahtelbahir suyun sathına çıkar çık Halkevinin bandosu olduğu halde, bütün törleşmiştir. Tnmamile teknik üzerjnde 
~a 0tnbardıman etmeğe başlar ba~ - Çin Maliye Nazırı Avrupada maz vapura bir top atmış, akebindc a~ halk ve mektepliler istasyona giderek hareket etmektedir. Motörlü kıt'a son 
~tı~' Japon gemileri de Çin kuvvet- Prag, 15 (A.A.) - Çin Maliye Nazırı iki torpil ve 7 top daha savurmuştur. komutanlarımızı ve meb·uslanmızı kar- derece moderndir, ve otomobiller de 
~t-1 l Uzak tutmak için kara batarya - B. Kung, dün buraya gelmiş ve Reisi- Torpiller isabet ettiğinden vapur şılayacaklardır. Ordumuz davetli bulu- mania aşan bir şekildedir. 
~ lararından gösterilen faalıyete yar cumhur Beneş ile Hariciye Nazırı B. batmağa başlamış ve telsizle imdat is-· nan yiiksek misafirlerine de muhtelif Tevfik Necati Kozol 
. ~~tınek istemiştir. Krofta tarafından kabul edilmiştir. B. temiştir. Yardıma ilk olarak bir Rus ,, 
~~Obüsleri, Japon hatlarında bü - Kung bugün Viyanaya hareket edecek- gaz vapuru koşmuş, denize dökülen mü 

ır Yangın tevlit etmiştir. tir. rettebatı tamamile kurtarmıştır. 
Şa Japonlar ric'at ediyor . , Geminin süvarisi Francesko da kur-

'larıs llghay 15 {AA.) - Central News Ecne~ i Hey etler tarılmıştır. Rus vapurunda bulunmak-
~ 3 ~ın Paoting'dcn bildirdiğine gö- Efgan hey'eti reisi ve hassa &layı ko tadır. Tahtelbahirin C - 3 işaretini ve 
~ 'ıltı niarın üç gündenberi Nankeu'ya I mutanı Sadullah Han dün sabahki eks- Franko hükumeti bayrağını taşıdığını 
~ı:ıorı.ı arı taarruzlar akim kalmıştır. presle şehrimize geldiğini ve ,;1era - .söylemiştir. Mürettebat Rusyaya git -

tt.~r liopei istikametinde ric'at et- simle karşılandığını yazmıştık. Ro - mekte olan gaz vapurundadır. 
t h ltler. manya ve Yugoslavya askeri hey'etleri Bir petrol gemisi daha batırıldı 
ı. c t' ghay 15 (A.A.) - Nankin'de ör- de yarın geleceklerdir. Tunus, 15 (A.A.) - Dün akşam Zebra 
"«ttliı~ ılan edilmiştir. Ordu müfettişliği karargahı nün sa- adası açıklarında topa tutulan Macknight 

.ı\ınirnl gemisinin yanı başına bah Trakyaya hareket etmiştir. Ordu ismindeki Panama petrol gemisi alevler 
~~il bombalar düştü müfettişi Orgeneral Fahreddin Altay içinde batmıştır. Mürettebatı İngiliz Bri-
~11.€hay 15 (A.A.) - Röyter ajan- da bu sabah 8.50 trenile Trakyaya ha- tiach Commodor vapuru tarafından kur-

. reket etmiştir. ·. tarılarak Tunusa çıkarılmıştır Askerlerimiz. hareket emrinden sonra hazırlanıvorlar 



Divanyolunda Adliye J Başında vişne 
Sarayı istimliki başlıyor çürüg" ü fesle· 

Kambiyo ve zahire 
borsalarında vaziyet 

Yapak ve tiftik üzerine hararetli muametetet 
dolaşan adam oldu, buğday /ialları bir miktar düştü . 

Geçen hafta içinde kambiyo borsa-,ınallar 4.18, Trakya çuvallı -4,10 para 
Evvelki gece, Karagümrükte, yaz - sında kayde değer değişiklikler olma- dır. • 

lık Nejad sinemasına bir adamın ba - mıştır. Yalnız bir aralık fazla ınikdar-ı Çavdar muvaredatı azaldığından 11 

şında vişne çürüğü sıfır numara bır da düşen Türk borçlarında hafifçe yük- Jivre satış yapan tacirler açıklarını~ kil: 
fesle geldiği, içeri girdiği görülmüş, selme alametleri göriilmüştür. Fransız patmak için piyasadan fazlaca ı:nu~i 
şapka kanununa aykırı olarak fesle ge frangının sukutundan mütevellid kor- yaatta bulunduğundan piyasa ıstc 
zen bu adamı polisler yakalamışlar ve kular nisbeten zail olduğundan Türk ve fiatlar 4.37 paradır. · .. 'fil 
karakola götürmüşlerdir. Yapılan talı- borçlarına karşı olan itimadın artacağı BAKLA: Geçen hafta içinde :rnuhı • 
kikatta, bunun, Karagümrük tulumba- ve pek yakında fiatlann tekrar yükse- denecek derecede bakla ihracatı olJJ'l~e 
cı ~eisi 30~ doğu~lu İsmail oğlu Hü - leceği ümi~ o~~~~ktadır. .. tur. Son günlerd~ yalnız Karabiga d:r 
seyın oldugu ve gundüz, tulumbacı re- Son yedı gun ıçınde Turk borçlan Bandırmadan harıce 650-700 ton ~ıı rı 
isi sıfatile stadyomdaki itfaiye bayra- üzerine pek fazla muamele olmamakla bakla ihraç edilmiştir. Satış fıe.t19 
mına iştirak ettiği, gece de bu kıyafet- beraber fiatlar bir mikdar yükselmiş- ,4.20 - 4:23 paradır. 1 .~ 
le gezmek-te beis görmediği anlaş:! - tir. Haftanın son günü birinci tertib TİFTiK: Bir hafta içinde 1 SOO ~~~ 
mıştır. Türk borçları, Pariste 268,50 franktan kadar tiftik satılmasına rağmen P1~ 9, 

Hüseyin (reis) dün müddeiumumi- k?~a~ışıa:, İstanbul ?~rs~ında da sağl~ gitmektedir. Bu sa.ğlamlığ;k~sJI 
liğe verilmiş reis kendisini müdafaa bırıncı tertıpler 1-4.95, ıkıncıler 14.50, zarı dıkkate alan bazı tacır1~r a~ ~-
sadedinde şu~ları 'söylemektedir: üçüncüler 1 ... 50 liradan kapanmıştır. mal mübayaa ettikleri gibi !ngilıZ 8

" 

7~ camii " DWOtl 11olıı"'4rı bir görii.nilf Gu"ndu"z ba r d E k' Merkez bankası eshamı ise hafta i- cıları da bir mikdar tiftik satın alJlllf 

Y 'd 1 ak Adi' ak't b l • b - t b't d'l · - y amımız ·var ı. s ı · d 90 ı· d l 1 d enı en yapı ac ıye sarayı - v ı aş anacagı enuz es ı e ı mış hatıralar 1 d dk B b çın e ıra an muame e er yapıl - lar ır. :, 
b. · · · · l"'k 1 · · d w.ld' ç- k.. rtada b 1 ı~k 1 can an ır ı · en ayramm F' P 1 lı A k E k"ıc:eJlv nın ınası ıçın ıstım a muame esının egı ır. un u, o ununa a" a- mu"ddet' y· . d" t tt· mıştır. ıatlar: u at , n ara, s s .• . • ı ırmı or saa ır sanıyor - . ot111 

tekemmülüne belediyece tevessül o - dar bır takım meseleler mevcuttur. Is- dum onun . . k f t' . d w. t' Zahıre borsasında malları 135, Konya 123, Kastartl 
Junmuştur. Yapılan plana nazaran, Fi- timlak meselesi gibi.. Bu, umumun medlın ıçın, ıya e ım~ egış ır - Zahire borsasında yapak, tiftik, bak- 130-136, oğlak 140-1 _.3 kuruştur. 0~ 
ruzağa camii arkasında kalan sahada menfaatini alakadar eden bir işdir. Bu Reis.in suçu ceza kanununun 

524 
ün- la üzerine ehemmiyetli satışlar olmu~, YAPAK: Piyasa isteklidir. ~.~ 

bulunan evler ve Divanyolu caddesin- hususta evrakı belediye fen heyetine cü maddesine temas etmektedir. Suç buğday ve arpa fiatları biraz gevşe- hafta içinde Sovyet alıcıları :rnu M· 
deki binalardan bir kısmı yıktırılacak- gönderdik. Gelecek cevaba göre, netice miştir. mikdarda mübayaatta bulunmuşlat' .ıs 
t 

cürmü rneşhud kanunu hükiimleri ha- Jl., ...... ıı.ı ır. belli olacaktır. Diğer taraftan mevcut BU'--DAY: Geçen hafta iptidaJarmda Bundan maada ihracat limanları•" ,.e 
Bu işin sür'atle intacı hususu Ad- projede de bazı tadilat yapılmak icab ricinde görülmüştür. Hüseyin (reis), buğday gelişatının azalması yüzünden şark hududundan Sovyet RusyaY11 i 

liye Vekaletinden İstanbul belediyesi- ediyor. Çünkü, mimar Asım tarafından umumi ahkama tabi olarak muhakeme hararetli işler olmuş, fakat son günler- cenub vilayetlerimizden de Suriye) 
M edilecektir. ne yazılmıştır. uamele bir iki aya ka- yapılan bu proje eski yere göre hazır- de muvaredatın artmasile beraber füı.t- sevkiyat yapılmaktadır. le~' 

dar bitirilecektir. lanmıştı. Bütün bu işler bittikten son- lar da bir mikdar düşmüşti.ir. Şehrimizde bir hafta içinde ta ı~· 
Yeni adliye binasının i~aatı etra- ra yeni adliye sarayının inşaatına baş- Dün dört otomobil Fiatlar ekstra ekstra Pulathlar 7.05, ben 4000 balya kadar yapağı satılrtıf 

fında şehrimiz nafia idaresinden sala- !anabilir. Yeni binanın beş, altı yüz bin Dört kişiyi yaraladı birinci beyazlar 6.32, mahlut beyaz tır. Sovyetler işlenmiş Anadolu Y
9 v' 

hiyeUar bir zat demiştir ki: liradan aşağı çıkmıyacağını tahmin e- ' sertler 6.25, mahlutlar 5.3 7, beş altı çav ğılarmı 62-63 kuruştan, gene işlefl~ıf. 
- Yeni adliye sarayının inşaatına ne diyoruz. Kadıköyünde, Yeldeğitmenlnde, darlı sertler 6, Trakya sertleri 5.25 pa- Trakya yapağılarını 72 kuruştan s:ı 

~------..-.. Çeşme sokağında 3 7 numaralı evde o- radan muamele görmüştür. almışlardır. el' 
Vakıf binalar f!elediye nizamlarına turan Tarık, gece saat 22 de Yoğurtçu ARPA: Gelişatın son günlerde art- Keçi kıllan üzerine ışler deve.rtl J<ıl 
Tasfiye Aykırı hareket caddesinden geçerken şoför Salahattı- ması da fiatların düşmesine amil ol- mektedir. Hafta sonu fiatları 5 J-52 

Ediliyor Edenler ~!:'ı,=~~~:':~tı:ı7r0~.~;:~';~~ ~~r~~~: ~~=~~; .. ~1~~ .. ~~:~~~:.;~~:;:ı:ı~~; ........ .......-' 
mış, Haydarpaşa Nümune hastanesine 
kaldırılmıştır. Son yirmi dört saatte, Fatih kaza -

sı mıntakası dahilinde, sokağa çöp dö
ken 8, caddeyi işgal eden 8, muayene 
cüzdansız çalışan esnaftan 5, Jükkanı
nı temiz tutmıyan esnaftan 5, açıkta 

satan 2, kişi yakalanarak ceza kesil -
miş, 5 7 noksan ekmek müsadere edil -
miştir. 

* Şoför Alinin kullanmakta olduğu 
taksi otomobili, Beyazıtta tramvay du
rağında tramvaydan inen Edirnek<lpı

da ahçı çırağı 15 yaşında Şeref oğlu İb-

Beklenilmiyen cür'etkit 

Vakıilar idaresi, Evkafa ait binala
n tedrici surette tasfiye etmektedir. 

Gelirleri az olan akaretler talıp zühur 
ettikçe peyderpey satılmakta Ye bu sa
tışlardan elde edilen paralar umum 
müdürlüğün verdiği direktifler üzP.rin
de tamirat ve yeni tesisata s;.arfedil -
mektedir. Eminönü mıntakasmda cia. l:öprüde 

Türkiyedeki tekmil vakıfların mu- ' işaret edilen ·yerlerin haricinde karşı

rahime çarpmış, çocuğu sol ayağından 
yaralamıştır. Çocuk, Cerrahpaşa has -
tanesine kaldırılmıştır. 

* Şoför Mehmedin idaresindeki 
3255 numaralı otobüs Cibali yolumla 
giderken, bir dükkandan birdenbire ö
nüne çıkan Kara Mehmet mahallesin
de oturan Halidin oğlu 6 yaşında Ne -
catiye çarpmış, sağ ayağını kırmıştır. 
Necati, Şişli çocuk hastanesine kaldı -
nJmıştır . 

bir gece misafiri . 
hammen bedeli bir milyon 165 bin ve dan karşıya geçen 27, tramvaydan at

"'·oı 
bunlardan senelik satış da vasati ola -
rak kıı·k bin lira kadardır. 

Cemaatsiz ve semtsiz mescidlerden 
eski tarihi kıymeti haiz olanlar muha
faza edilmekte, kadro harici olanlar sa 
tılmaktadır. Süleymaniye ve Sultan -
ahmet camilerinin avluları ·llugünkü 
bakımsız halinden kurtarılacak, ve ev
kaf idaresi tarafından tanzım edilerek 
güzel birer bahçe haline getirilecek -

tir. 

Bir bot devrildi 

Bakırköyünde oturan Recep, Nihad 
ve Kayıhan isminde üç kardeş, küçük 
bir botda yelken açarak Bakırköy ön
lerinde gezerlerken bot devrilmiş, üçü 

de denize düşmüşler ve etraftan yeti -
~enler tarafından kurtarılmışlardır. 

İlan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 kuraı 
ikinci ıahile 250 » 
O çüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
J, ıahileler 60 » 
Son .alıile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptlracak • 
lar aynca ~enzilatlı tarifemizaen :s· 
tüade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar ıçin ayn bir 
tarife derpiş edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilan1arına aid 
d .. ' işler için şu a rese muracaat edil· 

melidir: 
ilancılık Kollektlf Şirketi, 
Aşir Efendi caddesi, 
Kahramaıızrıde II ın 
Ankara caddesı 

lıyan 2, caddeyi işgal eden 2, etiketsiz 
mal satan 2, sokağı kirleten 1, dükkanı
nı temiz tutmıyan mahallebicilerdcn 
3, muayene cüzdansız seyyar sebzeci
lerden 6, fırınını pis tutan 1 kişiye ce
za yazılmış, açıkta satılan 3 75 simit \'e 
çörek imha, 3 72 eksik ekmek müsade
re edilmiştir. 

Poliste: 
Bir konak yanıyordu 

Dün öğleden sonra, Beyazıtta, Ha
sanpaşa karakolu sokağında, Bayan Fa 
hirenin sahip bulunduğu Enıspaşa ko
nağı namile maruf 4 katlı konağın kap
lamaları tutuşmuş, 3 metre kadar yeri 
yandıktan sonra itfaiye tarafından sön 
dürülmüştür. Yangının neden çıktığı 
tahkik edilmektedir. 

4 kumarcı yakalandı 

* Kasımpaşada oturan Tan vapu
ru ateşçisi Safer evvelki gece ::mat biri 
kırk geçe Şişhane yokuşundan çalış -
mak üzere gemiye giderken, 2627 nu
maralı taksi otomobili çarparak muh -
telif yerlerinden yaralamış, Safer Bey
oğlu belediye hastanesine kaldırılm·ş
tır. Vak'a akebinde kaçan ~oför aran
maktadır. 

A.tıkerlik işleri: 

Kısa hizmetli ihtiyat subaylar 
sevkediliyor 

Çırak karanlıkta dükkanın içinde bir adamın gezindig• ~ 
görünce yatağından fırlamış ve aoğru karakolu boyla11'

1 

S!ece misafirini de bir kanepe albndan çıkarmışlar 
Sirkecide, Hüdavendigar caddesin- mak üzere Mehmet Cavit ismind~J( ~ 

de Ahçı Salih, geceleri, diikkanının ka- racısına gitmiş, Cavid Sabriyeye. f(lv 

pısını kapayıp tokmağını sökmekte \'e - Maliyeye borcum vardL ver ol 
cırağile f>eraber dükkanda yatmakta - sem olmazdı. Paraları oraya ~·er 5 
d.1r. Evvelki gece de, ayni şekilde ka- Al sana şimdilik.~ör~ lira ver:y~rı·51t' 
pının tokmağını çıkarmış, yatmıştır. ra da borcumu oderım! demıştır. 
Salih yatar yatmaz uyumuş, fakat çı- riye: tl 
ıağı bir müddet uyumamıştır. Çırak - Vereceksen hepsini ver. :aen bl 
bir aralık kapının kurcalandığını ve i- le bölük börçük para istemem:: al Jiı1· 
çcrij'l bir adamın girdiğini görmüş, hiç ları da başına çal! demiş ve dort ol 
sesini çıkarmadan seyretmeğe başla - Cavidin suratına atmıştır. Bunurı 
mıştır. Meçhul şahıs, bir müddet dük- rine Cavid de sinirlenmiş: ~i 
kanın içinde alışık bir halde gezin - _ Sen asabiliğine mi güveniyor· , 
miş, sonra, uyumakta olan Alinin başı Ben de bileklerime güveniyorll~~l' ' 
altındaki pantalonunun ceplerini ka - yip Sabriyeyi omuzlarından ya ·~·•' 

kr d"kk"' d d 1 v v b:l, nştırmış, te ar u an a o aşma~a mış, silkelemeğe, tartaklamaga ·J 
Ortaköyde Vapur iskele.ı::;i sokağın - Üsküdar Askerlik Şubesinden: başlamıştır. Bu aralık_, çırak, yattıgı mıştır. . . C9\-;I' 

da Mazonun 7 numaralı kahvesinde, ı - 332. doğumlu ve bunların. :nuamcleye yerden fırlamış, sokaga çıkmış, kapıyı Sabriye davacı olduğu ıçın, . 5ıı 
Mihal, Hayım, VHali ve Nesim isminde tabi olarak kısa hizmet şeraitini kazanmış da dışarıdan kilitleyerek doğru polise hakkında zabıt tutulmuş, nöbetÇ:.cf1le' 

.. . . . . ~ w . . ihtiyat subayı yetişecek askeri tam ehliyet. k h b · t' ....,ab" 
dort kışı, ıskambıl kagıdıle, kılıç dem- lller bermutad 1191937 gününde yedek sü _ ·oşmuş, a er vermış ır. tanahmet üçüncü sulh ceza ·~· 
len kumarı oynarlarken, ikinci şube ü- bay okulunda bulunmak üzere scvkcdilc-:ek- Gelen memurlar, dükkanda kimse- sine verilmiştir. 9 

1 
çüncü kısım memur ve komiserleri ıa- ıerdır. yi görememişler, dükkanın arka tara- T hk" ·ı ahkemeY t 

f d ç .. r· a k ı 1 2 - şubemıze bat;ıı kısa hizmet şeraıtını k:ı fındaki bahçeye çıkmışlar, biraz ara - a ır SUÇU 1 8 m . r. ~I 
1 ~:r~n an su us un e ya a anmış ar - ~nanıar askeri tam ehllyetlllerin 25/ 8/ 937 gü dıktan sonra, oradaki kanepenin altm- getirilen 20 yaşmda bır gS'1Y JY' 

Bir çocuk pencereden düştü 

Beyoğlunda Piribaba sokağında 22 
numaralı evde oturan Cemilin bir bu
çuk yaşındaki çocuğu Erol evin birin
ci kat penceresinden düşerek yaralan -
mış, Şişli çocuk hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

~eryemana kandili bir evi yakıyordu 

Dün saat onda, Beşiktaşta Kilise ar
kasında Alekonun sigortasız ahşap c -
vinde yanar bırakılan Meryemana kan
dilinden dolap tutuşmuş ve yangın çık
mıştır. Bu ev kısmen yandıktan sonra, 
etrafa sirayetine meydan verilmeden, 
itfaiye tarafından &Cindürülmüştür. 

nu şubede bulunarak sevk mııhtarnıarım da birisinin yattığını görmüşlerdir. .. ~ . . geıerı cf 
almaları H'ızımdır. Arkadaşlarından geri ka- M h 1 . k . lt ndan çıka Dun F lor.yadan Sırkecıye urLıtl 
ı ı 1 tbl . eç u zaır anepenın a ı - .. eJll nn ar hakkında kanunun a ki zarurı ol- . .. dd 1 h S l'h' banliyo trenınde, kontrol :rn ...ıııP ,., 
duğunu ilan ederim. nlmış, bır mu et evve a çı a ı ın d' b 1 tl . k t 1 d keil P l" 

~·anında çalışan Alı' oldugwu go··ru"lmu"ş - 1 ı e. erı. 0.n ro e. er ç ,, .. d1ı11·J ııı ................. - ... - .. •••••••••••••• ... ••••••N• .. ••••-- .} pP 1) 

H A l K O P E R E T 1 tür. Alinin yattığı yerin biraz ilerisin- kızı Sıma ı~~ın~e bır ge~~· ~~.e' 
J7 Ağustos Salı de de, ahçı Salih\n pantalon cebinôeki o br~la~ddad bıı mun~kabş~ çşe'll'ıer 5o)ıtlıf 

b
. ı· d b 1 t ır mu et musevıce ır J ı8111ıı 9 

akşamı tuz ır ıra para, yer e u unmuş ur. . .. 1 d' W' i an !1• 
Ali eskiden bu dükkanda çalıştığı- mış, memur ne soy e ıgın ı~r1'c1911' 

B•rlerbeyl lake- nı ş~di de yatmak için oraya girdi _ tır. Memur tam vagonda~. ç.. ıcı.ıl fl 
/ 

le tiyatrosu ' T" k b' h k et sozu · ı;ı ~ ğini, para falan çalmadığını iddia et - ma, urd. çde ır aldarw 'çin ).ııJ(9;l 
ŞiRiN TEYZE · t' mış, Cu ı avacı o ugu ı '...,0ıı 

mış ır. ak .. .. h d .. ddeillw ' 

-
------- Asliye dördüncü ceza mahkemec;ine r curmu meş u mu _, 
18 Ağustos Çar· 
şamba akşamı 

He~bellada PIAJ gaz•noaunda 

ENAYiLER 

• ·1 . t. zO ) ' 
verilen Ali hakkında tevkif karan ve - ne verı mış 1~: • ilikte, f1 
rilmiştir. Kadın, :nudde.~um1 u~ yasırııtl 1 \'~ 

B
. k" d k k şında oldugunu soy ernış, ~ tıı 
lr ıra parasın an ÇI an avga fusa kayıtlı olduğu Bursa~a 

Sabriye isminde bir kadın, kira al- içi,n takibat tehir edilıniştır· 



,IOM POSTA 

Sivasta büyük bir san' at Muşla bir şoför 
• h b•d k ld Aranan eserı ara ı en urtarı ı Katili yakaladı 

Selçukilerin şah eseri olan Şif aiye medresesi temiz
lenirken 3221 araba toprak ve moloz çıkanldı 

Sivas (Hususi) -
Sivas, topraklann • 
da yükselen Selçuk 

medeniyetinin öl -
-nıcz şaheserleri sa -
yesinde başka bir 

'hususiyet taşır. İşte 
lbu eski Selçuk eser-
iieri üzerinde tet -
!:kikler yapmak üze
re Kültür Bakan -
lığı «abideleri konı
nıa komisyonu i.za .. 
ısından Mimar Se -

- 1lat Çetintaş şehri -
(!"ıf,,Hı. ~ ,_,,el bir w:--ı 

Muş, (Husu -
si) - Geçenlerde 
Varto nahiyesine 
bağlı Hacıbey kö· 
~ünde bir cinayet 
işlenmişti. Kö • 
yün zenginlerin -
~en N ecmeddin 
bir gece yaylada • 
ki çadmnda meç. 
bul bir kimse ta. 

~:;!~~~ ~--Şofür HaydaT - Zonguldak -Çatalağzı demlryolunun 
:::d~::a:a~::!~·;1ı!·~:!:n: açıllşı kutlulanırken iki hadise oldu 
olduğu anlaşılıru.t ve takibine başlan-
mıştır. . Bir otomobil küçük bir hendeğe yuvarlandı ve bir kişinin 

nıize gelmiş ve Si • Y~ --- ,,_ _,,_. 

Vasta yer alan Selçuk medeniyeti şa - zayiklerle süslüdür. Kapısında da 
heserlerinden Şifaiyeye ve Gök medre- kitabe mevcuttur, 

~am, .. e~lki g_ün belediye. kam - beyni patladı küçük bir katar ise uçuruma sürüklendiği 
bi yonıle hukumete aıt malzemeyı bura- • • 

r ya getiren vilayet şoförü Haydar ve halde tek hır amelenın burnu kanamadı 
sede derhal ilmi bir temizleme ameli- -----------
yatına girişilmiştir. Bir klJg lü 

makineli arabalar simsarı Zor tarafın-
dan yakalanmıştır. Zonguldak, (Hususi) - Ankara-Havza 

Anlattıklarına göre kamyonlarile arasında .yapıl~ta olan demiryolu syon 

İkinci bir vak'a da Çatalağzında ol
muştur. Bu hatta kömür nakliyatı yapan 
küçük katardan biri yoldan çıkmış ve 
hattın yanındaki yardan aşağı, lokomo
tif önde, vagonlar arkada yıldırım gibi 
dönen bir çenber gibi uçurumun dibine 
yuvarlanmıştır. 

Sivastaki Selçuki eserlerinin en gil- Eniştesini IJldllrdü 
Zeli olan 12 18 yılında Türkün cihan Çarşamba, (Jtususi) - Geçen hafta 
nıedeniyetine hediye etmiş olduğu Şi - kazamızın Uzunlu köyünde bir cinayet 
ı1aiye medresesinde ameliyat ikmal e- işlenmiştir. Köyden Dom Mehmedle ka
<iilıniş ve içinden 3221 at arabası top- yınbiraderi Abdullah arasında bir miras 
rak ve moloz çıkarılmıştır. meselesinden kavga çıkmış, Abdullah 

Hasköy civarından geçerken iki yaya merh~~esıne erdı. Geçenle!d: Ça~a~~gzı 
yolcuya rastlamışlar. y okular karşıki mevkıınde~ Ankara ya ~om~r go~ren 
köye bırakılmalarını isteyerek kamyo- katar, ~~gun Havzanın gobeğındedır: 
na binmişler, köye gelince bunlardan Bu munas~betl~ Zonguldak çok sevınç-
birisi inmiş, diğeri ise tereddüt gös - li bayram gunlen. ya~dL . 
termiş. Eskiden landarmalık yapmış o- G.ece b~ ~umı sevınç, de~rıyolunun 
lan Zor adamın bu halinden şüphelen- sevılen b~ sımasının. acı ~a.yıbıle mateme 
miş. Kim olduğunu sormuş. Adam da yer verdı. İnşaat şırket~ın . a~r me
cevap vereceğine kaçmağa başlamıştır. mur~ Ahı_n~ arkadaşı Ziya ıle ~ır _o:o
Şoför Haydar bu vaziyet karşısında ta mobıl gezıntısi yaparken otomobıl küçük 
bancasını çekerek şüpheli adamın ar _ bir ~endeğe yuvarl~n~ ve zavallı ~~
kasından koşmuş, kendisini yakala _ m:dı~ kafa tası ezıldiğinden derhal ol

Korkunç taklalarla aşağı indikten son
ra parçalanan bu küçük katarın sevk ve 
idare işcilerinden hiç birinin de burnu 
olsun kanamamıştır. 

Çok kıymetli çiniler de bu şekilde tabancasını çekerek eniştesi üzerine bCi 
meydana çıkarılmıştır. Şimdi bütiıin Si- el a~ etm.i§ür. 
·:Vaslı binayı ziyaret etmekte ve ortaya Çıkan kurşunlardan beşi de Dom Meh
çıkanlan çinileri zevkle seyretmekte - medin vücudünün muhtelif yerlerine 
<lir. saplanmış ve zavallı ifade veremeden öl-

Sivasın en büyük san'at eseri s.ııyı- müştür. Katil Mehmet yakalanmıştır. 
lan Şifaiye medresesinin tarihinden de 
bahsetmeyi faydalı buluyorum. Gemlik muhtarları için mış, kollarını bağlıyarak vilayete ge - muştur. 

Yalnız lokomotif içinde, makine ile 
beraber perende atan şef dö tren korku
dan hastalanmış ve hastaneye kaldırıl
mıştır. 

tirmiştir. 
~~~~~~~~~ Şifahiye medresesi 121 7 - 1218 yıl- kurs yapıldı 

~içinde İzzettin Keykaus tarafından Gemlik (Hususi) - Bütün GemUk Gerede elektrike kavuşuyor 
·hastane olarak yaptınlınıştır. Hilku - muhtarlan parti binasında toplanmışlar, Gerede (Hususi) - Halkın aylardan-
met konağının karşı tarafında Selçuk kendilerine muhtelif daire amirleri ta- beri beklediği elektrik nihayet önümüz
.mahallesinin İsmet paşa mekteb! kar- rafından dersler verilmiştir. Muhtarlar deki ilkteşrin ayında her tarafı nurlan
'§tsında yer alır. 1766 de medrese ha - bu sayede köylerin kaza ve nahiye teş· dıracaktır. Santral binası geçenlerde ik 
line gelmiş ve büyük harpte de askeri kilatı ile olan münasebetlerinde yanlış- mal edilmiş, direk tesisatına başlanmış
anbar vazifesini görmüştür. Medrese lıltlara düflniyecekler, bütün muamele- tir. Fabrikanın 29 ilkteşrin 937 de küşad 
•llı.Üstatil şeklindedir. Kapısı garba açı- leri bilerek yapacaklardır. resmi yapılacaktır. 
iır. Medresenin ortası küçük bir mey- • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •' ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
-dan halindedir. Odalar avlunun ke - ı G - _J b / h / k . · ı 
llarlarına sıralanmıştır. Avlunun sağı- Oftenue U Yl ma SU ÇO lYl 
na düşen tarafta bulunan yüksek kub
be altında binayı yaptıran İzzettin 
Ieeykaus rnedfundur. Türbenin med -
hali pek zarif tuğla ve mini nıini mo --... ....... _________________ ·-··--·----
Bir manda dereye 
Düşerken bir ağaca 
Takılı kaldı 

Tahtakurusu ve pire derdi 
nedir bilmiyen şehir 

Siirdde bu yıl üzüm, reçen yıllara nisbetle yüzde elli 
noksan yetiştiği halde kilosu 4 kuruıtur 

Siird, (Hususi) - Siiro ~ğları Siirci 
Bu yıl Siird ve mül- ' tile• tçD yaşanacak 
hakatmdaki mahsul a güzel yerleden 
geçen senelere nise. bir kaçını teşırtl et-
petle çok iyidir. Çift mektedir. Yaz 've sı-
çınm sevinci bü - caklar bastırınca 
yüktür. Her tarafta baık bağlara akın e-
ekinler tamamen der ve yazı burada 
kaldırılmak üzere - geçirir. Yazlığa bağ-
dir. Yeni mahsuı pi- lara gidemiyenler i-
yasaya çıkarılmış, se pazarları aileleri. 
buğday kilosu 4,5-5 yemeklerile birlik .. 

Adapazarı ( Hususi) - GeçeıUerde kuruştan satılmağa te buradadırlar. 
Adapazan ile Karasu arasındaki köp - başlanmışhr. Arpa 
l"Üde garip bir hadise olmuştur. Kara- da kilo başına 4 ku- Diğer taraftan Si· 
SU I. . ı· h' . da ruştan muamele go··r ' irdin evlerinin tarzı nun ncır ı na ıyesıne man araba-
Sile yük götü.ren iki köylü köprüden mektedir. Fakat mimarisi de bam· 
~eçerlerken mandalardan birinin ayn- mahsulün iyi olma - )aşka bir hususiyet 
gının kaydığını, köprüden aşağı sark - sına rağmen fiatlar taşır. Yapılar ekse· 
tığını görmüşler, kurtarmağa çalışır - düşüktür. Bu va- riyetle Cas denilen 
larken hayvan diğer manda ile birlik- Gönen, (Hususi) - Bu yıl Gönen ve nüz köylerden karpuz gelmediği halde ziyetten köylü ~ çimentoya benzer 
te köprüden aşağıya yuvarlanmış, iç _ civarında mahsul çok iyidir. Bugünlerde pazar yerlerinde karpuz ve kavundan çok !IlÜtcessir bu _ Sürdden bir görünü.f bir çamur iledir. 
lerinden biri boynuzundan bir ağaca bitmek üzere olan harmanlardan iyi ne- geçilememektedir. Altı kilo karpuzun fi- lunma.'ttadır. Malına iyi bir ~ılık' İşin tuhab bu evlerde bir tek ~h-
takılı kalmış, köylülerden biri ağaca ticeler alınmaktadır. Ziraat memuru atı yüz paradır. bulamadığı için ekim üzerindeki ça - takurusuna, bir tek pireye rastgelin -
Çıkarak hayvanı kurtarmak istemiş, fa- Haydar Ôlıgün'üıı teşvildle getirtilip, Diğer taraftan Gönen Halkevi başkanı lışmaları kırılmaktadır. mez. Bu yüzden herkes Sürdden mem-
kat 0 da bir daha aşağıya inememiş. kaza ve köylerde ekilen Cwnhuriyet Osman Gönen arkadaşlarile birlikte har- Diğer taraftan şehrimizde susam, nundur. 
~ihayet etraftan bazı köylüler daha buğdayından bire otu mahsul almmı§- manlan dolaşmakta ve mahsul vaziyeti pirinç, pamuk yetişmekte ve peynir Siirdin bağla~ ve bahçeleri arasın-
Yetişmiş, ağacı kesmişler ve manda sa- tır. Diğer buğdaylar bire ondan aşağı ile alakadar olarak çiftcilerle hasbihal- w d bol bol . t'h 1 edilmektedi dan da buz gibı memba sulan fışkı -
h 'b yag a ıs ı sa r. s·· d b' k 'l" ı ile beraber dereye yuvarlanmıştır. düpıektedir. lerde bulunmaktadır. nr. Diğer taraftan ur ır ısım vı a-
),fandalardan her ikisi de ~ahiolerile Son zamanlarda yağan yağmur çiftci- Resim Halkevi başkanı ile faal arka- Fakat buna mukabil bu seneki bağ yetlerimizden çok ucuzluktur. Bu yıl 
~likte kurtarıhnışlardır. • nin yüzünü güldürmüştür. Gönende he- daşlarını bir harmanda göstermektedir. mahsulü geçen senelere nisbetle yüz- üzüm mahsulü iyi olmamasına rağmen 

ı C - İtfaiye töreninde bulun
Utn, Hasan Bey ... 

Pazar Ol• Hasan Bew Diyor Ki: 

Yalıuz yangın var, di-,.. .. . . . Bağıran eski mahalle 
bekcisi rolünü yapanın sesi 
gayet yavq çıkıyordu Hasan 
Bey!. 

Hasan Bey - Bence bu 
rol, yeni evlenmiş ve sesi 
yıpranmamıı bir gence veril
meli idi. 

de 50 bir noksanlık göstermektedir. üzümün kilosu 4 kuruştur. 

Ulada bir ilk okul yapıltyor .\ Baytar FakUl!esi talebeleri .. 
Muğla - Gökova nahiye merkezi ol:ın Bandırma (Hususı) - Baytar fakül· 

Ula'da bir ilk okulun temeli törenle a- tesi son sınıf talebelerinden bir grup Es

tılmıştır. Törende vali ve parti üyeleri, 
Muğla öğretmenleri, civar köylerden ge-

len halk, Ulanın kadın erkek bütün hal
kı bulunmuştur. Hatipler tarafından 

söylevler verilmiş ve Ula bir bayram 
günü yaşa~tır. Muğla halkevi muhte
lif komiteleri de gelerek törene gelen 
köylüler ve nahiye halkı ile görüşmüş-
ler, halka cümhuriyet ve inkılabı a!llat
mışlardır. Davetli doktorlar tarafındar~ 

bu ziyaret vesilesile ~ hasta bakılmış
tır.. 

kişehir baytari ve sınai müessesatını, 

Çifteler harasını, Bursa sun'i telkih li· 
boratuvarını, merinos fabrikasını, Kara
cabey harasını tetkikten sonra şehrimi
ze gelmişlerdir. Heyet Bandırma Bele
diyesinin misafiri olmuş ve verilen mih· 
mandarlarla .şehri gezmişlerdir. Dün ge
ce heyete başkanlıkta bulunan paraziloğ 
Bay Nevzat tarafından Halkevinde pa
razitlerin hayatiyeti hakkında konuşma· 
larda bulunulmuştur. Heyet mezbahayı 
ve merinos aun'i telkih istasyonlarını 

tetkikten sonra buradan ayrılacaktır. 
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6 Sayfa SON POSTA 

IKADIN 1 

Anneler çocuklarına 
nasll bakmalıdırlar? 

-
Örenler, örülenler 

Epey zaman evvel bir delikanlı şairin 
bir şiirini okumuştum: 

cAnlamadım bıı ne iş,> 
cBayanlar yün örilyor ... 

.... 

Çocuk kolayca memnun olur gülümser 
FaJcat buna mukabil pek kolaylıkla ve en 
uiak şeylerden de mahzun ve hırçın olur. 
Kederini çığlıklarla ilan der. Çünkü bu 
:sessiz yaş zamanı değildir. 

Elbi•elerin iliklenİf ı~lıli 
Farzediniz ki: Elbisesinin arkasına illş

tirilmiş olan bir toplu iğne yerinden çık
mış olsun. Çocuk sessiz sessiz rahat rahat 
uzandığı yerde, sırtındaki iğnenin açılı

şını duymuş olsun. Ne felaket çocuk eti
nin üstünde duyduğu bu yabancı temas
tan huylanıp kaçmak istedikçe iğne onu 
büsbütün incitir. O zaman yavrunun 
yaygarasının sonu gelmez. 

İşte bunun için çocuk eşyasını hemen 
hiç bir zaman • ister çengelli ister toplu
iğne ile tutturmamaya çok dikkat etme
lidir. İğne yerine ince şerit, düme ilik, 
çit çit ve saire kullanılabHir. Bunları da 
arkada bulundurmamalı daima önde 
iliklemelidir. Çünkü arka üstü yatarken 
çocuk şerit veya iliğin fazlalığını duyup 
.sinirlenebilir. Eğer mutlaka iğne kullan
mak zarureti olursa onu tıpkı şerit ve 
saire gibi öne koymalıdır. Bunun için 
de çocuk gömlekleri, elbiseleri vesair bü
tün eşyası önden açık olmalıdır. 

Kor•a - Bel bağları 
Bazı anneler çocukların bel ve belden 

yukarısını tutmak üzere kullanılan ke
ten veya pike (Bel bağları-küçük korse)
lerin aleyhindedirler, kullanmazlar. Bu, 
yanlış bir düşüncedir. Çocuğu beşiğin
den kaldırıp koyarken elimizin onu in
citmemesi için bu küçük korselerin pek 
büyük faydası vardır. İncitmemek için 
elinizin ne hafifliğine, ne de maharetine 
güvenmemelisiniz. Çocuk vücudu zanno
lunduğundan çok daha naziktir. Bu kor
senin başka bir faydası daha vardır : 
Gömlek ve saire gibi çamaşırların belin
den yukarıya doğru kayıp çocuğu rahat
sız etmemelerine yarar. 

Ayni zamanda bebeğin daha pek nazile 
ve incinmeye çok müstait olan cbüsh 
ne bir destek olur ve onu korurlar. Fakat 
destek kuvvetli olsun bu (korse-belba -
ğı)nı hiç bir zaman fazla katı bir şeyden 
yapmamalıdır. Biraz dikçe duracak ka
dar tok bir kumaştan yapılmış olmaları 
kafidir. 

B'lflaki kepek ve kabuklar 
Bazan pek küçük bebeklerin tepele -

cEllerinde iki şiş;> 
cBaya.nlar yiin örü.yoT .. > 

cEvde, bahçede, parkta,
cBazan durup sokakta;> 
cKah yerde, kah ayakta,
cBayanlaT yiin Örü.yor .. > 

Delikanlı şairin hakkı varmış. 

Bayanların yün örme merakları haki
katen çok salgın. Kışın o kış giyecekleri-

. ni, yazın da gelecek kışa giyeceklerini 
hazırlamak iç.in yedisinden yetmişine ka
dar hepsinin ellerinde şiş, kucaklarında 

yumak var ve elleri durmadan işliyor. 

Ne mi örüyorlar? Ne ise tehlikeli değil, 
kimsenin b~ına çorap örmüyoıılar ya, 
kendilerine kazak örüyorlar. 

rinde kabuk gibi beyazlıklar olur. Bun• 
lar derinin lüzumundan fazla yağlılığın
dan ileri gelir. Eskiler bunu çocuğun sıh
hatine bir işaret sayarlardı. Halbuki bu 
fikir tamamile yanlıştır. Baş derisinin 
lüzwnundan fazla yağlıhğı gayri tabii 
bir şeydir. Çocuğu bundan derhal kur -
tarın.ak lazımdır. Bu kabukları su ve sa
bunla yıkamak fayda vermez. 

Ya vazelin yahut da kold kremle te -
mizlerneli. Kabukların üstüne parmağı
nızla hafif hafif - bunlardan birini sürer 
bir kaç dakika beklersiniz. Fazla yağ 

kreme veya (vazelin) e karışır. Bir kaç 
dakika sonra eczalı pamukla hafifçe si
lersiniz. Hiç bir şey kalmaz. O zaman o
raya bir parça talk podrası serpersiniz. 

Bu ameliye çok basittir. Fakat fazla 
dikkat ister. Çünkü: Çocuğun tepesi da
ha katılaşmamıştır. En ufak bir basış 

veya biraz hızlıca oğma büyük felaketle
re sebeb olabilir. Bu tehlikeyi düşünerelt 
bebeği başındaki kabuk ve kepeklerle 
bırakmak icab etmez. Yalnız krem sü
rerken, gerek pamukla kurularken eller
nizin temasının çok hafif olmasına dik -
kat etmelisiniz. 

Meyva •uyu 
İnek sütil, anne sütünün yerini tuta -

bilen en iyi gıdadır. Fakat ondan bir far
kı var. İnek sütü daha fazla besleyici ve 
daha ağırdır. Anpe sütü kadar lint verici 
değildir. Bunun için çocuğa daha yarar 
hale koymak lazımdır. Tar.e meyva suları 
bu hususta pek faydalıdır. Bunlar hem 
inek sütünü hafifletip çocuğun tabii gı
dası olan anne sütüne daha ziyade ya -
kınlaştırır. Hem kaynarmş sütün kabız 
verici mahzurunu giderir. Hem de bol 
(vitamin)i olduğu için bebeğin neşvüne
masına yardım eder. Bebeğe verilecek 
meyva suyu portakaldan, kirazdan ve el
madan alınabilir. Bilhassa portakal ve el
ma suları çok müesserdir. Hazmına yar
dım eder. Bu iştiha açıcı gıdayı çocuk 
mutlaka sever. Eğer sevmez, yahut ko -
!ayca hazmetmezie bunların yerin.e do
mates suyum! da wet:übe edebilirsiniz. 
Bu sular çocuğun emziğinden: ya blr saat 
önce yahut da ik.Csaa tsonra tatlı kaşıği
le içirilmelidir. 

Çocuğa derece na•ıl konulur? 
Çocuğun hararetinin yükseldiğini fark 

eder etmez derhal dere<:E'sini almalıdır. 

* . Kadınlar haklıdırlar.. bütün erkekle-
rin kılıbık oldukları bu devirde kendile
rine yünden kazak örüp müteselli olu
yorlar. 

* . Yün ören bir kadını sakın kızdıray1m 
demeyin, elindeki şişi gözünüze batırır 

ha! 

* Yün yumakları kucaklara dökülüyor, 
şişler ellere alınıyor. Eller işliyor, bura
ya kadar iyi.. fakat çeneler de işliyor. İş 
te bu fena! 

* Ben yünlü giymekten hiç hoşlanmam, 
koyunun yününü giyince koyun gibi ab
dallaşmm diye korkarım. 

Haminnem tentene örerdi. Ne ince 
ruhlu kadın! Karım da yün kazak örü
yor, ne kaba ruhlu! 

* Buklet yününü örmek bukleli bir genÇ 
kıza çok yaraşır.. makarna yününü ör
mek de bir İtalyan madamına! 

lMSET .............................................................. 
Ekseri anneler dereceyi büyüklerde oldu-
ğu gibi çocuğa giyili olduğu halde koyar
lar. Derecenin ucu elbiselere temas eder. 
Hakiki ateşi göstermez. Çocuğun derece
si en iyi şöyle alınır. Sağ kolunu soyunuz 
dereceyi çıplak koltuk altına koyup çı

karıncaya kadar çocuğun bu kolunu kı
mıldatmamasına dikkat ediniz. (Resim
de görüldüğü gibi) 

Bir yaıından küçük çocuklara 
gÜneı banyo•u yaptırılabilir mi? 
Bu mesele çok nazik ve mühimdir. 

Bu kadar küçük çocukları hiç bir zaman 
bütün vücutlarile güneşe tutmamalı. Ön
ce iki dakika yalnız ayaklarını güneşe 

göstermeli. Ertesi gün kollarını, daha er
tesi günü bacaklarını.. daima yalnız iki
şer dakika ... Böylece çocuk yavaş yavaş 
güneşe alıştırılabilir. Fakat hiç bir zaman 
uzun müddet güneşte bırakmak doğru 

değildir. Bütün vücudünü güneşe gö~ 
tereceğiniz zaman bile başını ve ensesini 
örten beyaz bir güneş şapkası giydirmeyi 
ihmal etmemelisiniz. 
Çok küçük çocuğa su verilir mi? 
Bazan çocuk hiç bir rahatsızlığı olma

dığı halde ne yatağında, ne de kucakta 
bir türlü rahat ve sakin durmaz. Müte
madiyen kımıldar, siniililik gösterir. Bu 
sebebler hırçınlık ekseriya susuzluktan 
ileri gelmektedir. O zamana kadar su iy 
meye alışmamış bile olsa vücudündeki 
su ihtiyacından çocuk rahatsızlık duyar 
ve bunu hallerile gösterir. 

CÖNÜLiSLERI ıı 
Derhal biraz suyu kaynatıp iyice so -

ğuttuktan sonra bebeğe yudum yudum 
içiriniz. Rahatlaştığını görürsünüz. Bu 
suya portakal suyu da katılabilir. Ve pek 
iyi olur. İki kaşık suya bir kaşık porta
kal suyu katıştırmak kafidir. Alelade su
yu da, meyva suyu gibi çocuğa emzikten 
ya bir saat önce veya iki saat sonra ver
melidir. 

Hakaret sayılan 
iltifatlar 
Çarşambadan mavi kağıda yazıl

mış bir mektup yollıyan kadın oku

yucuma: 

Tanımadığı bir kadına selam ve
ren bir erkek bu hareketi cemiyet 

hayatında mesela bir salona girip çı

karken yap~ ise bir nezaket lazi· 
mesini yerine getirmiş sayılır. 

Fakat sokakta tanımadığı bir ka
dına selam veren, mukabele görme-

diği halde müteakip tesadüflerde de 

ayni harekette ısrar eden, biraz son
ra da kadına yaklaşma işareti yollı

yan erkek .. kaba, saygısız, küstah 

bir adamdır. Yanılıyorsunuz, yüksek 
tahsil görmüş bir aile çocuğu olamaz. 

Hayır, yanına giderek: 
- Benimle evlenmek istiyorsanız 

aileme müracaat ediniz, maksadınız 
eğlenmek ise bir başkasını arayınız. 

Demenizi doğru bulmam. Teati 
edeceğiniz birkaç kelime bile müna
kaşanın uzamasına sebep olabilir, 

tehlikelidir. Yapacağınız şey boyu
na yağmakta olan selamları görme
den geçmektir. 

Alelhusus düşünmelisiniz ki, bu 1 
adam size yanına gitmenizi işaret 
etmekle hakaretin en büyüğünü yap
mış, sizi bir saniye içinde bir bar ka-

1 
duu derecesine indirmiştir. 

TEYZE 

Emzik na•ıl temizlenmeli? 
Her kullanıştan sonra şişeyi kaynar su 

ile iyice çalkalayınız. Ve kullanılmadığı 
zamanlar daima kaynatılmış temiz su ile 
dolu bir kabın içerisinde bulundurunuz. 
Bu ka-bın üstünü • sineklerden ve tozdan 
korumak için - bir tülbentle örtünüz. 
Eğer uzun şişe şeklindeki emziklerden 

kullanıyorsanız kullanılmadığı zamanlar 
bu şişeyi mutlaka kapalı ve temiz bir kap 
takılan lastik uçlar her kullanmadan son
ra tuzlu suda iyice çalkalanıp yıkanmalı
dır. Kullanılmadıkları zaman da kapalı 
bir kutuda saklanmalı, emziğe takılır -
ken ucuna parmak dokundurmamaya çok 
diklsat etmelidir. 

Aidstel 16 

Yurdda tayyare ile 
seyahat edenler art~yor 

lstanbul üzerinde bir saat 
Ha vayollarının tayyarele
rile 4500 yolcu seyahat 

etti, 7 500 kilo gazete 
na~dildi 

Tayyareden 1stanfiu l4 Mr bakıf .., 

Hikaye meşhurdur: Adamın birisi, sı- sındaki mesafeyi bir saat 50 dakika ıç~ 
cak bir yaz günü, buzlu bir hoşaf kase- de aşıveriyormuş. 
sinin başına geçmiş. Midesinin harareti- Yani sabah kahvaltısını !stanbuld~ 
ni söndürmeye girişmiş. O sırada karşı· yapanlar öğle yemeğini Ankarada yiy~: 
sında oturan bir fukara, habire yutkunur biliyorlarmış. Yakında on iki kişilik ta~· 
dururmuş. Beriki, buz gibi · hoşafa her yarelerimiz gelecekmiş. O zaman, Anka• 
kaşığı çaldıkça: raya gidip gelmek 36 liradan da ucuza 

- Of ... Öldüm! dermiş. mal edilebilecekmiş. Şimidye kadar ta•. 
Biçare fukara, ni)layet dayanamamış: şınmış olan yolcular, idarenin bütün lSo' 

- Bana bak, demiş... Artık yazıktır rarlarına rağmen, en küçük bir şikayetta 
sana ... Şu kaşığı bırak da, biraz da ben bile bulunmamışlar. Bu yüzden, tayya"' 
öleyim! reyle seyahat edenler, gün geçtikçe artı• * • yormuş. Nitekim, idarenin 1933 yılında 

Bu maruf hikayeyi, dün, Havayollan- 8699 lirayı güç dolduran hasılatı geçen 
run tayyaresile İstanbul üzerinde uçar- sene tam 30345 liraya yükselmiştir. 
ken hatırladım. 

Pirinç kenarlıklı maroken koltuklara 
gömülüp, kübik pencerelerden gittikçe 

aşağıda kalan şehri seyretmenin zevki
ne doymak, bir yaz günü, buzlu hoşafa 

doymaktan da zor. 
Ve mübarek tayyareciler, bizim kırk 

yılda bir duyduğumuz bu zevki, her gün 

doya doya tadarlar da, üstelik kahraman 
geçinirler. 
İnsan bunu düşününce, hoşafı kaşıkla

yıp da: 
- Öldüm! diyen zenginin karşısında 

oturan fukaranın isyanını duyuyor. Ve 
tayyareciye: 

- Bana bak! Artı!t yazıktır sana ... Sen 
in de biraz da biz kahramanlık edelim! 

' 
Demek arzusunu duyuyor. 

Çünkü bugün artık, dünyanın en emin, 
en hızlı, en rahat, en eğlenceli ve en ucuz 

nakil vasıtası haline giren tayyareye bin
mek, tayyarelerin bu derece tekemmül
den çok uzak bulundukları günlerde ol-

duğu gibi bir kahramanlık değil, doyul-
maz bir zevktir! · 

Binaenaleyh artık, tayyarelerle yapı
lan kahramanlıkları alkışladığımız ka
dp.r, tayyareyi tehlikeli bir nakil vasıtası 
sayıp da tayyareye binmeyi bir kahra
manlık sayanları ayıplıyalım! 

* Dün Yeşilköyden tayyareye binerken, 
elime bir kese kağıdı verdiler, ve: 

- Eğer, dediler, hava tutarsa kullanır· 
sınız! 

- Lüzum yok! 

- Belli olmaz! A2 evvel gezdirdiğimiz 
arkadaşlarınızdan birisi dehşetli bir bu
lantı geçirdi de! 

- Ben bulantıdan kurtulmanın çare-
sini bilirim! 

Merakla sordular: 
- Nedir? 
- Yukarıdaki temiz havaya kavuşun-

ca, aşağıdaki pislikleri hatırlamamak! 
Tayyare havalandıktan sonra, pilotla 

konuşuyoruz. Onun suallerimize dikkat
le cevab verişi, içimizdeki bütün endişe
leri gideriyor. Anlıyoruz ki, vatmanla, 
şoförle konuşmak bile tehlik~lidir. Fakat 

tayyare pilotile konuşulabilir. Çünkü 
tayyare, otomobilden, ve tramvaydan bi· 

le tehlikesiz bir nakil vasıtası olduğu i
çindir ki, onu kullanan pilotun dikkatini 
ikiye taksim etmesinde hiç bir mahzur 

yoktur. Pilottan öğrendiğimize göre, Ha
vayollarının, Ankara-İstanbul-İzmir ara-

sında her gün gidip gelen tayyareleri, 
şimdiye kadar tam 600 sefer yapmışlar. 

4500 yolcu, 7500 kilo gazete, 1375 kilo ba· 
gaj taşımışlar. Tayyareler her seferden 
sonra ince muayeneye tabi tutulur
mUf. Tayyare, İstanbulla Ankara ara-

Bu gidişle, yakın bir atide, yolcu nalt
liyatında şimendiferlere, vapurlara ço:ıi 
az iş düşecekmiş. 

Havayollarının şikayet kutusu, gibf, 
vukuat defteri de bomboş duruyormuş. 

Çünkü seferlerin başlayışından bugüne 
kadar, en ufak bir kaza bile kaydolunma. 
mış. 

Seferlerin çoğaltılmasına ihtiyaç ha• 
sıl oluyormuş. Maamafih, postayı kaçı• 

ranlar, isterlerse, saati 80 liradan tayyard 
kiralıyabiliyorlarmış. Nitekim, evvelkf 
gün, Bayan Afet, Ankaradaki vazifesine, 

saat hesabile kiraladığı bir tayyareyleı 
yetişti! 

Pilotun verdiği bu sevinçli haberler. 
bol ve temiz havaya kavuşmaktan doğal\ 
neş'emizi büsbütün artırıyor. 

İstanbulun 300 metre üstünde, ve 250 
kilo metre sür'atle uçuyoruz. Pilot: 

- Haydarpaşa üzerindeyiz! diyor. 
Pencereden bakıyoruz: İnsanlar karın• 

ca, evler oyuncak, ağaçlar birer küçü1' 

aşık buketi, ve trenler kara birer kırka• 
yak yavrusu gibi görünüyorlar. 

Pilot, biz daha Haydarpaşayı tanıya"! 

madan sesleniyor: 

- Üsküdar ... 
Üsküdarı görmeye vakit bulamadaıı 

pilotun sesini duyuyoruz: · 

- Beylerbeyi! 
Gözlerimiz Beylerbeyini~ bulamadan 

pilot: 

- Taksim! diyor! 
Mesafe, sür'at mefhumunun iflasın~ 

görmek, ve beşeriyete tepeden bakma_k 
insana esrarlı, gizli fakat çok tatlı bil! 
gurur veriyor. 

Karaya dönerken içimizde adeta, talı• 
tından azledilmiş birer hükümdar inkisa."' 
n var: 

A2 evvel karınca gibi gördüğümüz iJ1"' 
sanlar arasına kavuşacağımızı ... Oyunca." 
ğa benzettiğimiz evlerde oturacağımızı··~ 

O buket kadar ufak gözüken ağaçlarda~ 
gölge dileneceğimizi, o kırkayaklara bl" 
neceğimizi... A2 evvel beş dakikada ge~"' 
tiğimiz yerleri 5 saatte dolaşabileceği~l: 
zi hatırlamak, yüreklerimize acaib bir Jfl 

kisar veriyor. 
O zaman, pilotun az evvel söylediği bifı 

sözü hatırlıyorum: 
• .:ııı· d t· akilerl - Tayyarenın, uııyor u, ıry 

vardır. Saati 80 liradan tayyare kirala."' 

yıp, İstanbul üzerinde saatlerce uçan bil. 
va tiryakisi zenginlerimiz var! 
Onlara hak vermemek elimden gelmiY'ot• 
Ve tayyareden inerken: 

~ •Jjrl'l' 
- Bereket, diyorum, zengin degı ~sa. 

Yoksa bu tayyareler beni mutlaka ifla 
sürüklerdi! 
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Manevra Sahasından 
Muhtelif intıbalar 

Müliyim, Cenubi Afrika ~m• 
Şampiyonunu mağlllp e~ti Du~.ku atletizm 

musabakaları V andervald itiraz etti, Mülayim ve Tekirdağlı tekrar 
gitqmeye hazır olduklannı bildirdiler 

'----------------------·----------------~ 

Ja peWevan. güreşe b~rken 
(Bq tarafı l inci -~) 

~ arasında yapilan IÜJ"ef, ~ mü- .--
~ J'C)l açtı. Herkes birbirine ay
tı.ı SQeli sonayordu: 

- .Bakalım, Tekirdajlı ile berabere 
:~an pehlivanı Mülayim yenebilecek 

h'Stadyomun kalabalığı, geçen haftada~ 
ıç de geri kalmıyordu. Geçen haftaki 

~rgaşalıklardan hayli deı-s alındığı i
çın, sahanın asayişini temin hususunda 
:~ha isabetli tedbirler _alınmıştı. ~aı_nız, ı 
k lhassa sahaya giren ıç kapıya dıkilen 
.?ntroı memurlarının, hareketleri ve 

60
zleri daha hesablı kimselerden seçil

mesi lüzumunu bir defa daha hatırlat
mak zaruretini duyuyoruz. 

. Çünkü tıpkı itfaiye töreninde olduğu 
gibı,' d'' b . t· un de, oradan geçmek mec urıyc-
~n~ bulunan bütün seyircilerin yüzleri, 
d~arete uğramak, ve hiç istemeden der-

Ça tnıak korkusile sararmıştL 
k Dün, değerli ve mütevazi Adliye Ba
"' Clrıırnıı Şükrü Saracoğlu da seyirciler 
.. rası d n a bulunuyordu. 
Va~;at tam 17.25 de Mülayim ve Vancler

Bahaya çağırıldılar. 

~Onlardan evvel, Tek:irdağlt Hüseyinle 
lnpelin gllreşmeleri bekleniyordu. 

lioparlörden yu··kseıen bir ses bu gü-
1'eşi ' lt bekleyenlere meraklarını ortadan 
di~ldıracak cevab; tam vaktinde yetiştir-

\a - Program mucibince Tekirdağlı ile 
~ f§llaşrnası lfızım gelen Kanada şampi
s:nu KampeJ, yanı başımda gördüğünüz 

rışın gençtir. Kendisi: 

dı; Ben, diyor, geçen güreşte sakatlan
dah: Fakat eğer sakatlanmamış olsaydım 
Ç" ı, ' Tekirdağlı ile güreşmiyecektim. 
l'~~kü onun Vandervaldle göreşini sey
l>e~1~· Ve anladım ki, benden üstün bir 
ie 11\Pandır. Binaenaleyh, kendisine, rin
l'Uın~ıkrnağa lüzum görmeden pes diyo-

fe~~litin bu sportmence sözleri, bir za
da 'l' ad:U- alkışlandı. Ve Kampel o sıra-
S ekirdağlının elini sıktı. 

a\i~hada evvela Vandervald, onu müte
dii. E so~nnıuş olarak Tekirdağlı görün· 

h .. n nihayet Mülayim de çıktı. 
•vıu}. . 

göğ .. ayını sırtına, siyah kadifeden, ve 
dj~ SU ay yıldızlı bir penyuvar giymiş, sol 

0 ne. bir dizlik takmıştı. 
Iarni tınge çıkar çıkmaz, evvela halkı se
erı i~~ı, SOnra, ring kenarında oturan 
?tıed· tıyar Türk pehlivanı Suyolcu Meh
guıe;n. ellili öptü. Halk, günün bu ikinci 
!atla Jestini de sürekli alkışlarla müka-

O tıdırdı. • 

du~ırada, hoparlörden gene aynı ses 
gure du, Ve Vandervaldle Tekirdağlının 
etti· Şınek istediğini bildirdi. Sonra ilave 

lib~ ia~t, Vandervald, Mülayime ga
dalıa e ~ığı takdirde, Tekirdağlı ile bir 
)~eğ·gureşnıeden memleketi terketmi
~t"va~~e söz vermiştir. Mülayim Van
ile (f' e galib gelirse, o da Tekirdağlı 
la, h~~eyi kabul etmiştir. Bu itibar
b\lltuıa ını müdafaa imkanlarına sahih 
~estn n Tekirdağlı, Mülayimin güreş-
~u e .. razı olnıuştur.> 

''bıt~80ıler de, halkın takdirkar ve ten
Ve \1 alkışlarile karşılandı. 

~ı. andervald-Mülayim güreşi başla-
()rta h . 

tııllaııirrı akenıı Cemaldi. Yan hakemleri, 
"ıtltıt hnk M~zhar, ve Suyolcu Mehmet, 
Ilı İlJt d :.mı de Çoban Mehmeddi. 

t ~<ltıa\~ka~ar, pehlivanların, kemali 
lı-1t hü ırbırlerini denemelerile geçti. 

CUrnu, tahmin edildiği gibi Mü-

Mülayimle Vaudervald maçtan evvel 

1*/hn yaptı. Ve ensesini kavradığı rakibi
ni bir ayak tırpnnile ringlere savurdu. 

Fakat Vandervald, atlattığı bu varta
ya rağmen, kaçak güreşmeye niyetlen
medi. Bilakis, çok çevik hareketlerle, 
Mülayimi kıstırmıya teşebbüs etti .. 

Güreşin tam on birinci dakikasında, 
Mülayim rakibini çok tehlikeli bir va
ziyete düşürdü. Fakat o vaziyette tatbik 
ettiği bir oyun kendi aleyhine döndü. İn
giliz, Mülayimin oyununa mükemmel bir 
oyunla mukabele ettiği için, kendini teh
likeli vaziyete düşürdü, ve bu çok teh
likeli vaziyetten, İngilize çok faik olan 
sikleti, kuvveti sayesinde kurtuldu. 

Bu tehlikeden kurtuluş, onu, rakibini 
tamamen istihfaftan vazgeçmiye, ve bi
raz daha ihtiyatlı güreşmiye sevketti. 

Bu sayede, az sonra, rakibini mükem· 
mel bir kafa kolla altına düşürdü. Ve 
hayli ezdi. Vandervald, kuvvetinin eksik
liğini, çevikliği sayesinde telafiye çaba
lıyordu. Fakat güreşin yirminci dakika
sında, zor oyuna, yani Mülaym Vander
valde galib geldi. 

Yalnız, Vandervald, bu güreşlere iti
raz etti. Ve hoparlör vasıtasile halka şu 
sözleri söyletti: 

- Ben bunca yıllık güreşciyim. Sırtı

mın yerde üç saniyeden az kaldığına yüz
de bin kaniim. 

Hem bana, ring ipleriı;ıin istediğim şek
le sokulacağını, ve istediğim usulde gü
reşmeme izin verileceği vadolunmuştu. 

Birincisini yapmadılar. İkincisine izin 
veremiyeceklerini de, güreşin başında 

ilan ettiler. 

Tekrar ediyorum: Bunlar yerine geti
rilirse, Hindistan seforimi zararım baha
sına tehir eder, hem Mülayimle, hem Te
kirdağlı ile güreşirim! 

Mülfı.yimin zaferini alkışlayan halk, bu 
itirazlara kulak bile asmadı. Fakat Müla
yim de, Tekirdağlı da, Vandervaldlc in
tikam güreşi yapmıya hazır olduklarını 
bildirdiler. 

Selim Tevfik 

Dünkü at yarışları 
Dün Veliefendide dördüncü at yarışla

rı yapıldı. Birinci koşu: Satış koşusu idi. 
Birinciliği Ahmet Bozun Benli Bozu ka
zandı. İkinci koşu: Çamlıca koşusu idi. 
Birinciliği Temelin Mahmuresi kazandı. 
Üçüncü koşu: Birinci İnönü koşusu idi. 
1 inciliği Prens Halimin Homans'ı kazan
dı. Dördüncü koşu: Boğaziçi koşusu idi. 

Dünkü müsabakalar bütün 
atletlerin yarış yapmamaları 

yüzünden beklenilen 
neticeyi vermedi 

İstanbul atletizm birincilik müsabaka· 
!arına dün Kadıköyde devam edildi. Bal- • 
kan oyunları müsabakalarında bize esaır 
h bir fikir vereceğini beklediğimiz atle
tizm birincilikleri iki gün de.am eden 
müsabakalarda eli ayağı tutan bütün at
letlerin yarış yapmamaları yüzünden 
beklenilen neticeyi vermedi. 

Müsabaka yapılmadan gelip geçen at
letizm mevsimlerinde müsabakasızlıktan 
şikayet edenlerin, iyi kötü hazırlanmış 
müsabakalara da binbir dereden su ge· 
tirip bahaneler serdederek seyirci kal- , 
maları bu sahadaki bileti ruhiyenin ne 
garib cilveleri olduğunu dün bir kere 
daha gösterdi. 

Hakiki kuvvetimizi bize gösterecek o
lan İstanbul birinciliklerinin bir teşvik 
müsabakası mahiyetinde geçmesi, tesbit 
edilecek Türk milli takımını haftaya, 
Macarlarla yapılacak müsabakalardan 
sonraya bıraktı. 
Koşu, atma ve atlama müsabakaların

da varını, yoğunu ortaya döken atletle
rimiz, iki gün süren bu müsabakalardan 
sonra bize kısa koşularda hafif, uzun ko
şularda geçen seneki vaziyeti muhafaza, 
atlama ve atmalarda ise vasat bir vazi
yette olduğumuzu öğretti. 
İstanbula geldiği takdirde Balkan o

yunlarında Raif ile Vedad süratte, Me
lih, Galib, Receb, Rıza Maksud uzun sür'
at ve mukavemette, memlekete gelirse 
İrfan güllede, Pulat da yüksek ile üç a
dımda, Faik maniada bize sayı verecek 
atletlerin başında bulunmaktadırlar. 

Bu arada kendisine hiç şans vermediği. 
miz .bir atletin işe yarar şekilde bir kaç 
sayı toplaması da çok mümkündür ve 
beklenebilir. 

Yugoslavlar, Romanyalılar geçen se
neki derecelerinin fevkinde iş göremiye
cek olurlarsa ümidvar olduğumuz bir kaç 
müsabakada haşhaşa rekabet mutlak ve 
muhakkaktır. 

Kendilerine haklı olarak bel bağladı
ğımız atletlerin bu seneki Balkan oyunla
rında geçen senelerden daha iyi derece 
almaları ve bu vaziyeti temin etmeleri 
için biraz daha gayret sarfetmeleri atle
tizmin selameti namına lazımdır. 

Dün alınan dereceler şunlardır: 
200 - Nazmi 24.5. 
400 - Melih 52.6. 

1500 - Galib 4.18.2. 
10.000 - Artin 35.23.7. 
Disk - Veysi 42.75. 

Yüksek - Pulat 1.80. 
Ömer Besim 

Bakırköyde kürek yarışları 
Dün Bakırköyünde Eminönü Halkevi 

tarafından tertib edilen kürek yarışları 
yapılmıştır. Yarışlarda alınan neticeler 

• 
şunlardır: 

Bir çifte müptediler: G. S. 1 inci, F. B. 
2 nci. 

İki çifte müptedi: Birinci G. S, 2 ncl 
F. B. 

4 lük müptedi: G. S. 1 inci, Güneş 2 nci 
Tek çifte kıdemsizlcr: Birinci G. S. 

2 nci Güneş, 3 üncü F. B. 

İki çifte kıdemsizler: 1 inci G. S., 2 ıw:l 
Güneş. 

4 lük kıdemsizler: 1 inci G. S. 2 ncl 
Güneş. 

Bir çifte kıdemliler: 1 inci Altınordu, 
2nci d. S. 3 üncü F. B. 

İki çifte kıdemliler: 1 inci G. S. 2 nci 
Güneş, 3 üncü F. B. 

4 lük kıdemliler: 1 inci Gün~, 2 ncl 
G. S. 3 üncü F. B. 

Müptedi, kıdemsiz ve kıdemliler: G. S. 
41 puvanla linci, 20 puvanla Güneş 2 ncl, 
10 puvanla F. B. 2 nci, 4 üncülüğü 5 p.ı
vanla Altınordu alınŞır. 

Eminönü Halkevinin koyduğu kupayı 
bu suretle Galatasaray klübü kazanIDl§
tır. 

-·-············-------······-· .. -· .. ·-----
Birinciliği Asım Çırpanın Dandisi aldı. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yaşlı yerli ya
rım kan Arab, ve halis kan Arab kısrak· 
larına mahsustu. Birinciliği Talat Çevi
nin Sarıku§U kazandı. 

' 

KaJaraman u kerimimiz trende 

1 



. ..,,. 
Ormanlardan kat'iyat 1 . . 
yapılmasına izin verildi 
Ormanlarımızın muhafaza ve inki - dir. Sömi Kok fabrikası geçen seneki 

şafını istihdaf eden yeni orman kanu- talepleri temin etmiştir. Bu sene dete
nu, gelişi güzel ormanlardan kesim ya- min için tertibat almıştır. _Sömi Kok 
pılmasını menetmiştir. Kanun tatbik fabrikası kurulurken 20 ocagın beş se
mevkiine, iki buçuk aydanberi, girmiş ne içinde 120 ocağa çıkarılması düşü -
bulunmaktadır. Fakat kanun tatbik nülmüştü. Eğer bu ocaklar yapılabilir
mevkiine gireceği sıralarda 'ldun ve se madenlerimizden mahrukat ihtiyacı 
kömürcüler fiatları birdenbire yük - temin edilebilecektir. Şimdi mevcut 20 
seltmişlerdi. Odunun çekisini 300-3;0. ocak günde 150 ton sömi kok vermek
kömürün kilosunu S - 6 kuruşa kadar tedir. 
çıkarmışlardı. Sömi Kokun toptan beher tonu kam 

Ancak kanunun, büsbütün orman - yona teslim 21, perakende 22,5 lira -
lardan kesim yapılmasını yasak etme- dır. Kok toptan 16,S ijradır. Peraken
diği anlaşılınca fiatlar biraz inmiştir. de 18.5 - 19 liraya satılmaktadır. 
Bugün odunun çekisi 260 - 280 kuruş- Diğer taraftan resmi dairelerde ma
tur. Kömürün kilosu da 4 kuruşa ka- den kömürlerinin kullanılması vilayet 
dar satılmaktaclir. lere bildirilmiştir. 

İstanbul ve diğer vilayetier orman ----=--------
müdürlükleri köylünün ı.ati odun ih - Halayda Türklere karşı 
tiyacı ile satacakları miktarı tesbit et- Tecavüz tekrar şiddetlendi 
meğe başlamışlardır. Dört nüfuslu bir 
köylü ailesine ;o kental (bir kental Kargaşalık devam ediyo1 
100 kilodur) miktarında odun kesme (Baf tanıtı ı iaci .ahifeık) 
müsaadesi verilmektedir. Nüfus ço - Türklere karp yapıluı tecavüzlerin ta
ğaldıkça beher nüfus başına da 1 O ken- bammül edilmez bir hal aldılmı bildir
tal ilave edilmektedir. Satış için de ö- mekteclir. 
tedenberi köylü kendi vesaitile ne mik Antakya4a. Türklere, aokaklarda, rast
tar satış yapıyorsa bu miktar üzerin - gele turpuı atılmakta. müsellih Arab
den müsaade edilecektir. Iar, masum ve silihsaz halka ateş açmak· 

Hükiunet, yeni kanunla bir taraftan tadırlar. Sokaklar bir bnşıklık ve kar
ormanlarrmızm muhafuası gayesini gişallk ınam.arası arzetmektedir. Bir çok 
gütmekle beraber diğer taraftan da Türkler tevkif edilmektedir. Hayat dur
milli servetimiz olan maden kömürle - mu§tur. 
rimizin istihlak ve revacını temin et - Mahalli hükhıet, postahaneye, ajans 
mek istemektedir. Fakat hilen Zon - ve gazete muhabirlerinin harice çeke
guldaktaki Sömi kok fabrikasının is - cekleri telgrafian kabul etmemek emri
tihsalatı olan Türk antrasiti mikta- ni "Vermiş bulunmaktadır. 
rı İstanbulda mevcut bavagazı kum - Amuk ovasına inen qiretler, Antakya
panyalannın çıkardıkları kok kömürü nın içinde ve dışında silihlı gezen De
miktarı ve bunların yekilnn mahrukat mirgömleklilerle birleşmişler, şarki Ha
ihtiyacını karşılamaktan uzak bulun - tay'ı kordon altına almışlardır. 
maktadır. Teşkil ettili bir çetenin başına geçen 

Bu itibarladır ki, yeni kanunla da, Mustafa Kuseyrl Şamdan Kırıkhana 
ormanlarımızın inkişafına engel olun - dolnı hareket etmiftir. 
mamak şartile, kat'iyat yapılmasına Şehirde Türk ve Arab mahalleleri ay
müsaade verilmiştir. Kat'iyat, teşrini- nlmıpı. Anarpnin Sancağın diğer ta
evvelden sonra yapılacaktır. Esasen raflarına, bilhassa İskenderuna siraye
nisandan teşrinievvele kadar orman - tilldea en.dile edilmele beıJanm•ıtır. Bü· 
lardan kat'iyat yppmak yasaktır. tin tehir heyecan ve endişe içindedir. 

Zonguldak Sömi Kok fabrikasında Şam propaganda dairesi de Türklerin bir 
20 ocak vardır. Bunların senelik istih- çolunun tevkifini itirafta beia görme
salatı 60.ooo tondur. İstanbul ve Ka- mektedir. 
dıköyünde mevcut üç bavagazı fahri - 1 • 
kasının istihsalltı mecmuu da ancak SJU devam edıyor 
SO - 60 bin ton tutmaktadır. Şu halde Cezirede bnlı bir anaqi hüküm sür-
Sömi Kok ve kok olmak Ü7.el'e bütün mektedir. lllılk, hayalannı kurtarmak 
istihsallt senede 120.000 tonu geçme - lçlD; lrafiJe 1rafDe, 'l'lrlciyeye iltica et
mektedir. Bu ise ancak İstanbul, Anka- met ~ ~. Bü
ra, İzüıir gibi şehirlerimizin taıepleri- tin ımntab alevler içindedir. Deirizor-
ni k&rşııayabilmektedir. da petrol istasyonu yakılmıştır. 

Münhasıran bir çok evlerde odun İsyan hareketi hlli olanca şiddetile 
sobaları kullanılmasından ve cdun kö- devam etmekte, asiler, hükumet kuv
mürü yakılmasından dolayıd:r ki, Sömi vetlerine karşı silahla şiddetli mukabele
Kok ve kok kömürü bulunabilmekte - terde bulnn1D1ktadırlar. 

Yaan: SELAMI iZZET 

~;;::,1n6!'';f,~':: l Geçenki bilmecemlzde kazaninlı 
(Baıı~r~fı ı inci ı~y/flila). . 1 Aw stos tarihli bilmecemizde ka- tep 238 Sabiha Muhiddin, t.tanbal fi 'JI, 

Bu kaza, vılayet merkezıne sekiz kilo- gu . . w mektep 3 den 278 sevtm Pulat. 
metre mesafede Kozlu tahmilat iskelesin z~nan talıh~ okuyuculanmızı aşagıya CEP AYNASI 

kua ıd. B "sk 1 den kömür yu-k- yazıyoruz: Istanbulda bulunan okuyu- (Son .......... _ kalı> de vu ge ı. u l e e tes" be .. 1 • r~- mar 
le en Do w n vapurunun çapası her han- ~~anmızm pazar . ı ~ . gun. en t9 uncu mektep 4 den 42 •uzatter, 

.Yb"r arı: ile kopmuş ve denizin dibin- ogleden ~nra hediye!~ bızzat ıda- tapı orta mektep 2M Şeyket Çuhadal'• 
gı ı V bulundullh· yer rehanemızden almalan lazımdır. Taş- hane Botazkesen 56 da 8amlbe7 ~:. 
de kalml§tır. apurun . "'"' • a kurlarımızm hedi eleri posta ile Be'•n, Çamlıca Alemdal caddeal ~ 
alelade dalgıç ıelbiselerıle dalınması r .. 0 

. . Y tem IObk s de Süreyya Meriç. 
c:mühim:t addedilebilecek bir derinlikte- gonderilır.. • SULU BOYA 
dir; dalgıç tabirile 25 kulaçtır. 8İf8f mlSI saati Z&nguldak Urayı bando t.mlJi • 
Çapayı çıkarmak işini üzerine alan İstanbul tıs llsesl 59 Bedia Beşkurt, is • FenlJe Akdoian, Beyotıu Parma~ 

dalgıç Keçi Mehmed isminde eski bir tanbul blrlnci mektep A/I den 88 Hezlh Br- tlr ırotak 18 Bam.dl Yetlf, Em=I 
' k" b · · kal. ilk fUbesl bafkam Avni :tızı Ne , 

dalgıçtır ve fakat seneler var ı u ışı · n. ..... ŞIK KEMER cebeci :eatatörler sotatı '4 de vabdl 
terketmiştir. Muvazzaf dalgıcın hasta hi~hi ............ ~1 Kadir Matbu!, Bstffehlr İstasyon Akarbafl 

• "f ÇQ Da J'<IVA D& ye muuun& V&&U y ~A-
bulunmaSl bu emeklı dalgıcı vazı eye ça- otuz. 8 Kor uhasebeclsl Ali Rıza oilu al 100 de e..ue. -UWDl'l'll""I 
ğırmıştır. Kemal ::tan. . m YUV ABLAK DtiNYA l'I 

Dalgıç su altında çalışırken dışarıda MUBTIBA DD"iERI İatanbul i~ ~ '::~~~ ı.-ı 
hava dolabını çeviren işciler, birer ucu Yeıtlltulumba Cemal .ef~ sokak ıs Ha- vu, Şebzadebap Sekbanlar sokak ıs il 
dalgıca bağlı işaret ipi ile hava hortu- tice uaer, Ankara fen. ve an al ati§ pollgo- met, Kumtapı orta mektep H. I>Upf. fi 
munun denize do...,• Ani bir boşanma nunda (>iman AHm. lst.anba1 44 üncü ınek- c1 mektep H3 Sedat. 

ıs~"' tep 202 Mustafa Cem, Galata Emekyeınez ts-
yaptığını görmüşler ve aşağıda bir kaza tender cad. 88118 de Joal Jılenqe, istanbul KiTAP 
olması ihtimalinden endişeye düşmüş- Köçtit Ayaaofya Şehit Mehmet paşa sokak Petzlpqa Ş. 51 şen Adll kızı Ştıtradt 
!erdir. Verilen işarete karşılık gelmeyin- 16 da yaşar, Ankara Cebeci Demirli bahçe köprü Pqazade damadı otlu No. H9 dl 
ce kaza ihtimal olmaktan çıkmış, kat'i 44 de Nejad Sarp, Ankara KaraoAian Zln - ya, 'nre sorgu hAklml Necatı ~u Nuri. 

cirll camı civan Yıldız lurataneal 8üleJD1an, nemen htikdmet kal"flSlllda Hattı kiti 
bir mahiyet almıştır. İzmit DemlrJola dtilnctl Abdullah ollu Sa- ammer, Urfa vatan mettebl 30S 

Dalgıçlar, deniz altında çalışırken te- dullalL otirbls, Qarlamba Hoca Kadı IODll 
neffüs etültleri havayı, ba§larma giydik- ALBCll mell Abdullah otlu JCem•U, Tqtöprl 
!eri tasın tepesindeki bir süpaptan salı- Ferlt6J KUJ11 eokak 2511 İbrahim &ha- ttlrk yolunda 120 kah.vede Ras1m. F. 
verirler. Kullanılmış. pis hava kabarcık· pran. camııurııe& orta mektep Hl Nariye, demlryolları depo mfldtlrtl Bekir ~ 

kar D d 44ünctl mektep Bil den ı Kenan. Ankara de, Bayramıo battal M8l'ad otıu y__. 
lar halind~ suyun yüzüne çı · ışan a bamaınAntı BatQol IObk 12 de İlmet. An- yoncu, Kastamonu Datıdlbl mahallll"'. 
çaresizlik içinde kıvrananların gözleri, tara Kırp il. otmer mtak 1 de Omtt. Kırk ~ sokak 20 de Muzaffer. 
su üzerinde fokurdayan kabarcıklara di- larell vatınar dlnlrt6rl alla Muzatter Oü- KART 
kilmiştir. İşaret ipi ile cevab ahnamama- nerl. Rahlrealr Karaol1an mahallesi incıbeJ Merzlfon orta okul 2/A dan 9 :alfa& 
sına mukabil deniz üzerinde, bir insanın sokak • da O. (:. 8ıttı, J'atlh orta mektep Kutamonu İsfendiyar B. mektebi 1 dlll 
teneffüs fasılalarile kabarcıklar görün- 54 14. Atcar. Butra Erden, Otımilt Hacık6y cew 
mektedir. Bu kabarcıklar su altında ka- DOLMA M'CBEKKEP KALEMİ Samsun tütün fabrlkaaı kıyımhane 

Vefa KovacJlar caddeal Jfo. 89 da M. Ali, ru Tahir kızı Semiha, Vezirköprü A& 
zaya uğradığı tahmin olunan dalgıcın ya- İstanbul llles1 Bil den 8M JfeJad, Şehremini relai oilu Demlr Bilek, KllJa varidat 
şadığına alamettir. Mimar Acem ZalraP sokak 211 den H. Şen, ru otlu Edip Yazgan, Bandırma .,,,A,.,.. 
Dışarıdaki hava dolabı muntazaman istanbal 48 unea mektep 30 Salde Otimiif. c. "Ömlt, Ankara Mmabey muhaııebeli 

çevrilmektedir. Ve flilkaL bir müddet AL"ÖMINYOM BABDAK ralar sokakta Muammer, Adapazar 
sonra su altındaki dalgıcın bayat müjde- (8on Posta martaıı> met caddesi pulcu maıaı subaJ TevS 

Kambpı lflpnc:ası MabeJD OefDl8 IOkak Mudurnu Halkevi spor kolu azamııdall...,. 
cisi gibi su i;stünde beJir~n hava kabar-

37 
Llnda istanbaı Strkecl Ankara caddesi Organcı otlu, Polatlı zablrecl Hflsni1 ....,.. 

cıkları gitt:.ltçe azalmağa, bir insanın ne- 191 de ~ İstanbul Selçuk san'at mek _ Saadet, Ankara Yenice mahallesi ~ 
fes fasılaJanndan daha uzun aralıklarla tebl 311 ~ fstanbul Srtek J1aeal A/5 den kak 48 da Klrfeblrli Şemaeddln, K1UI 

- ·· ~ b ı mıştır - 0 ,.:..._ layı B. f komutanı yüzbap lfacl kdl 
gorununoge aşa · 385 ~..... •i:"'' Adapazarı maliye memuru ömer ollU 

Derhal koşturulan bir otomobil, hasta- D~~~ K. Jılında tan, Ankara adliye sarayı clvarmda aeııq 
nede yatmakta olan muvaZzaf dalgıcı pi- ismtt Harp ıwa&1 ve TUi an apartımanmda Ahmed ıı::.engtn, wAtidl~ 
jamasile almış, vak'a yerine getirmi(.ir. birinci JUbede Vell kızı Hatice. İzmit piyade Atıt Allpqa cami sokak '1 de Nur!Je 

alayı 3 tncü tabur. komutanı blnbafl Beklr Edirne Kızılay tahılldan ismaıl Bak» 
Suya giren dalgıç arkadaşının yanına Sıtkı otıu Orhan, Istanbul 48 inci mektep taslle Hlcrl, Harbiye okulu Tbr. 2 

koştuğu zaman §U manzara ile karşılaş- 184 Zeki Altındll. Vefa erkek Usal C/t den Bnb. Ziya otlu NeJad, Bdtrne ıtımrllk 
mıştır: . 380 Nurettln. .,.fC! yene memuru M. Ekrem otıu İbrabbllt 
Dalgıcın sudan çıkarmak istediği bü- ~ FIBÇASI ara bmeı ia6atı tık mellteb Baveı 

yük çapa ufki vaziyetini kaybederek (Son Posta markalı) Ankara Dolanbey M. Tekkef sokak 
devrilmi!l hava hortumunun üzerine düş- R1se Nafia müdürü km Feride Taşdemir, Turgud, yüksek ziraat en.stltflsfl talebi 

Yt Adana istasyon caddesi tahftcl Kerem Ali lı:Atlbt Ralli ıane YaTm, Pendik IS 
müştür. Biraz ileride de ellerile bapnda- vaaıtade Niyazi Oralar, ae,otıu t öncü met caddesi ADJ&D Hinde Şlnaa1. Anb?a 
ki tası ka • lte kal..,. .. a -••••••••••• ıııaw vraD11f ve o vazıye w&a9 ...... • .. • • 19 meJdl.m A1l Rıza taıı'f'ellnde 
olan zavallı dalgıç Mehmet yatmakta- dan evvel yanma bıçak almağı unutma- Bytlp orta metteb 2/ A dan 8'1 MtlJnblıf 
dır. saydı. bu feci ikıbeün yüzde doksan ö- can, Gedlkpaşa Diirdanl Ali sokats!:,ı 
Kazasının vukuile kurtanlma tepbbü- nüne geçebilirdi. ye, Qantın ubrUt tubell ınan ~ 

liinün yapıldığı mman arasında geçen Bu gibi ahvalde bir dalgıcın ilk yapa- ban. İlmlt Tlrt Tlcanıt Bank il. ıı, 
. . . bo sı Yeglne, Bfi7tltada Otlaeller eotat 

saaUer zavallı dalgıcı yavaş yavq hava- cağı iş, hortumu, işaret ıpını ve ynun- Aram Varvarolla. Adapuan Yentcanıl 
sazlıktan boğmuştur. daki ağırlık için konan kurfUil levhaları tü sokak 28 da Rahime Batur, fuıtar9 
Arkadaşının cesedini çıkaran dalgıç kesmektir. Dalgıç elbiselerinin içinde ha- tuı111 mahallesi Altmtaf 80lcak 11 de: 

bu ölümün çok ıztırablı ve feci olduğunu va olduiundan bu sureUe ağırlık ve bağ- tiner, Ankara Cebeci Tadık sokak 15 91 
dal tı k b" !llmAD- ten Bmel, Kocamustafapap caddesi söyledikten sonra §Unları ilave etmiştir: lardan kurtulan gıç P ı ır r-- Cudi Savcı, Oebze Hafız Tallb.n clhl 

- Eğer arkadaş, dalgıçlık san'atinde dıra gibi suyun üstüne fırlar. Maamafih Güler, Sapaııea Rflstempap mahaJJ811 
en küçük bir ihmalin en büyük bir teh· ecel bu .. yazılmış... · Turpd Orhun, Bakırk6J orta ~ 
like getireceğini düşünüp suya dalma- * Recai IJaker, 

de Gönül kadar güzel olsaydım• diye - Benim yerimde olsaydın anlar- di~nül birdenbire hiilyasından 
içimi çektim. dm.·· · - h lmas t dedf. 

Onu bu ilk kıskanışımdı. Neden kıs- Annem gene mahzun. Kırk altı Y~- - Buna iUP en. 0 ın... ~ 
kandı• bilm di.. · · d d ama hiç göstermez Buna rag- Ona bu :zevklerı tattıramıya gmı1 e gım ıçm yazmıyo- şın a ır · kekl 

1 
· • · iniJll. 

rum. Daha doğrusu biliyorum... Hayır men altmışlık tavn takınır. Teyzem an- er ~ ev enmıyece~e eı: 1_.,,~ 
bilmiyorum. nemden beş yaş büyük, fakat öyle ne- Bugun ~aya gıtme _._ 

* 1. ·• le çaçaron. ki görenler annem- rum. Ama gidersek Mazlum ~~ 
şe 1• oy • Is la b" · d t t esı 

Bir haftadır defterimi elime alına- den on yaş genç sanırlar. Israr ediyor: ~~ r~ ~~. ave .e m 
dım. Eğer kış olsaydı muhakkak defte- - Haydi bugünlerde gidelim. Gönül lu gorecegı g~ldıgındendırb. 

1 
_ .. ...., 

Evvelki gUnkD 11 dOnkl 
kısmm hlllsul 

' Se · "tmek "çin Teyzem yemden ısrara aş ay~ . -ri tutar, sobaya atar, yakardım. Meğer ne der bilmem ama, vım gı . ı . 
kendine hAs bir uatahkJa hemen sözü hissiyatı ortaya döktükten sonra oku- can atıyor. Hem sana Ankaraya gı~e - nem: B" k d kt &JJl, 

değiştirdi: mak da güçmüş. Düşünceler bir gelip lim de gece gündüz g~lim demiyo- - ır ~ 0 0~ so;y deeli-
cSeni bugün amma da §ımartmışlar, bir geçiyor. Kağıt üzerine nakşedilınce ruın. Sen gene oteldeki odanda yan ge- ~havası eli .. nas t~e ' ~ 

Hatıraıannı defterlnden olı:udalamus dedi, bu ne tualet'!.• sanki vücudlanıyor, cisimleşiyor ve in- lip yatarsın... . eyOzem erıllanmaını çırpı. "tmi"Y .-ca 
genç kız ablıwndan lııahl9ılerek .ıı. 1ıaf- Sordum b Ada tmek raya y ga gı ~ 
Iıyor. İki kız 'tardet btrlllderine bil ben- : san kendi hislerinden korkuyor. Düşün- - Çocuklar u yaz ya gı - h ıes· . olut• 
zemlyorıar. Abla çok gi1H1. küçtık brd- - •Şık mıyım?• celerimi yazıp okuduktan sonra bir şe- istiyorlardı. Mayısta Ankaraya gider- Mazlhaftada 8li':anın ndle ırızaca~.6 
bir komşu kadının tablrUe oırımı ..t'ii Şöyle bir süzdü: ye hayret ettim. Ben ki, herkesin kal- sek... wna ge yoruz ye ya Y' · 
amma, ablası kadar gös kanl&ftırmı:vor. . - Bebek gibisin, ~edi. Yalnız ~em~ binden geçenleri bilirim iddiasındayım, Sözünü kestim: Ablam atıldı; . . ~ 
Ablası dJf1 pars, küçük ile hanım hanım- riDi ters ve fena haglamışsm, elbısenın kendi kalbimin yabancısı imişim... _ Adaya gı"tmekten vazgeçerim an- - Acele etmeyınız, daha ti 
cık. Biri.il sathi. 6&ekl lfli- BQlan lılr - bitiin giheDiji gitmif... gw im. 
blı1ne btWin btlttın ad. Dalt bnllf ab- * ne bit 
laamı lfflJor, amma ıNemn oma '" - Bir ~ ~-~le kemerimi - . . •. ~buk sustum. Gönül yan gözle ters - Gönül~~ ~ ~ılda ~-
medlll muııattat_ düzelttı, tefekkür ettim. Mazlum garib Bugun annemın tembelligı vardı, ka- te b b kıyordu. Onun için yazın sen de Sevımın ıstedıgını y~pl ~ 

Oenç tıs bu arada anamwı toatlak bir gülümsemeyle yüziıme bakıyordu: nepeden kalkamıyordu. Gönül, teyzem, rsb .. 8: a ki plajdır Dağ sporuna Tey:zem, ablama kafa tuta?il;... 
:~ba~~ ~:.-:,: cBir türlü büyüdüğüne inanamıyo- ben, Halkevi içtimai yardım kolu mü-: ~ :v · şidir. Ablamdan fazla beni~ 
ıtm onca tam bir ertetur. 0mwı1an ıe- nım Sevim, benim gözümde hlla beş sameresine gittik. Teyzem yemeği biz- ~~ .. ayrBeyan. wl ·ı . l rindeki kişi de odur. Her halde beni - .. ..a 
n14. beli ince, balatları bAklnı bJr ertet. yapnda çocuksmı!• de yedi. Mazlumdan gelen son raektubu Butun kış, og u vı nn e . dafaa eder, beni altlı başında, ~ 
llazltmu çot belenlJor. Patat on Jed1 •Sizinle beraber büyüdüğümü gözü- okuduk. Mazlum Ankarada. Harbiye- kayakcı ı;noo~u~ baktı . d~~~- Bır beti yerinde bir genç kız te~ 
Jal1Da butılı dn ° J«esJOma. lıılaltm nüze sokmak için torun sahibi l"li ol- nin taşınması ana oğulu ayırdı. Bereket ~kşa~ hır vıt~de, kar g.~bı . gorunen ni de saklamaz. Ablama göre .. ~ır. 
da tıs kardetl •YS11e dolru tem..aı e- mam lizıın? .. • versin Mazlum haftada iki üç mektup mce bır neftalin .t~ba~ ustu~de ka- hiç bir şahsiyetim yoktur, &OD-" 
dlyo~ dntl bir ıeee pnç kll Jenl Bunu biraz resmi, biraz da sert söy- yazıyor. Buna teyzem de hayrette. yaklarla kayar gıbı gorunen bır man- bir mahlUkum. 
bir elbise llJIJor, ltUlenlp ptıslenlJor, JO- ledim. Mazlum duraladı, bu resmiyete - Ayrıldıktan sonra muhabbeti art- kene baktı baktı da: Halkevipin müsameresi çok 
züne annealnln Pudrumdan bir parça Ş8ftı. Bir müddet daha senli benli ko- tı! dedi. - Uçsuz bucaksız karlı sahalarda u .. Bir çok ahbaba, tanıdığa 
sürü1or. Mllaftrlerln JaDlarma '*'111 nuştu, fakat benim ciddi ve resmi mu- Sonra anneme döndü: çar gibi kaymak çok güzel şey olacak! Teyzem ahbablarile konuşınaJa 
aman herkes: cAh, ne OOk du P 1"''9 - ,__ ..__ .... ~.. ded" b ordan d 1 ....... ı.. 
llnb c11ye boJDana atııııar. ..helelerim -...,..-.- o da ciddiyetle - Naciye, dedi; Mazlum gene bizi ı. iz oraya oMMJ-

cBajan Sevim• cm. diye hitap etmek davet ediyor. Ankarayı görmemek ci - - Kim bilir, ne soğuktur, dedim. BermQ.tad ablamın e~-
Mazlum bu münasebetle mektebten mecburiyetinde kaldı. nayettir, diyor. Ne zaman gideceğiz? - Yok canım, insan kayarken üşür sardı. Bugün de bütün güzelU.:ıı.-r_,_,,. 

izin almıftı. Salonun ta nihayetindeki Gece odarnma Çlkbm -ablamla ayn& - Ben romatizmadan kendimi toph- mü?.. nüktedanlığı üstündeydi. lıla 
köşe penceresinin önünde Gönülle ko- omda yatanz- soyundum. Ablam he- yamıyonım ki... - Bvlendit}m anum kocanla Uluda- kamattırdıiı gibi, manen de 
nuşuyordu. Y anlar.ına &'dince ablam, nü gebnemifti; aynaya baktım: dlen - Senjntfsi vebim. ja gidendn. tAr1t:llJll 



ıs A;mtos SON POST& 

Deni!!erin Makyaveli 

aptan Bum Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Emden yeniden ava çıktı. Hind kömürile yüklü Killin'i 
batırdı. Biraz sonra Tarabbak vapuru da deniz~n dibini buldu 

İkinci avımız olan cLovab vapurun-, 
da gene eski bir dosta rastgelmiyeyim 
mi? 

- Nasılsınız kaptan 
- Teşekkür ederim, ya siz) ... 
Meğer o da asker yüklemek üzere 

Bombaya gidiyormuş. Ne tuhaf tesa
düf değil mi? Hep asker nakline hazır
lanan vapurlara rastgeliyorduk. 

İngiliz kaptanına işi açmıyarak ka
nıarasına birlikte indik ve birer şişe bi
ra yuvarladık. Sonra kendisile birlikte 
vapuru gezdim ve: 

- Kaptan, dedim, cidden güzel bir 
geminiz var. Lakin harb harbtır. Arka
d~lık başka, vazife başka ~eylerdir, 
d - ·ı '? egı mı. ... 

Dostum, altmış yaşını geçmiş bir de
llizci idi. Yakında tekaüd olacaktı. Bu 
Yiizden kendisinin belki de son defa bir 
Vapura süvarilik ettiği muhakkaktı. 
Binaenaleyh bu sonuncu seyahatinde 
gemisini batırmak cidden ağırıma gidi
Yordu. 

Maamafih dostum filozofca omuzla
rını kaldırmakla iktifa etti. O benim is
teıniyerek bir vazife yaptığımı biliyor 
ve emrivakii centilmence kabul ediyor
du. Zaten o da benim yerimde olmuş 
olsa idi aynı suretle hareket E'derek va-
2İf esini yapacağı muhakkaktı. 

Bu cesur adam Yunanlı kaptanın 
Y_?ptığl gibi beyhude ah ve vahlara, gü
lunç yalan ve dolana ba~vurmayı lü-
2unısuz ve faydasız görüyonlu. 

Gece geç vakit cX ... > vapuri1e karşı
laştık. Biraz sonra sizin de anllyacağı
l\ıi bir sebeb yüzünden ne bu vapurun 
ne de kaptanının ismini ifşa edemiye
ce ~ · gım, 

'Nevyorkta bir Amerikan ticaretha
nesi namına muhtelif hamuleyi hamil 
bulunan •X ... > vapurunu cEmden• 
namına muayene etmek için kaptanının 
ka:narasına geldiğim zamRn her şeyin 
~utad usul ve niiam tahtmda geçece
gıni zannetmiştim. Halbuki ben ve kap
tan süvari kamarasında vapurunun ev
~akını tetkikle meşgul iken birdenbire 
arnaranın kapısı açıldı ve arkasında 

gecelik entarisile bir kad:n, bir küçük 
Ç(}cuğu elinden tutmuş l;>ir halde kapı
nın eşiğinde belirdi. 

k"B~ gelen bayan bizim kaptanın eşi, 
uçuk çocuk da oğlu imiş. 

h K:adın beni görünce hvkalfıde bir 
eyecan ve helecanla: 
- Gemiye Almanlar mı geldiler? Ey

Vah mahvolduk. Amanın yalvarırım si
~7 bize dokunmayın, bizi öldiirmeyin! .. 
ıye Yalvarmıya başladı. 
Ben sakin ve yatıştırıcı b:r tavırla: 

. - Niçin sizi öldürelim? Biz katil mi
Yız?. dedim ve kocasına dönerek: 

- Beni madama lfıtfen takdim eder 
Jnisiniz? diye sordum. 
.. Şişkoların çok zendost kişiler oldu
gunu herkes bilir değil mi? 

d Bu hazır cevablığım vaziyeti kurtar
ı. Sonradan öğrendim ki· İnsilizler 
~Uhayyel Alman cinayet ve barbarlık-
~~ hikayelerile bir çok kimselerin 
g~zıerini boyamışlar ve A!man deniz
~ıleri aşağı yukarı ortaçağ neniz hay
d~tları telakki edilecek kadar -gözden 

Uiiirülmck istenmiş. Hatta bizlerin in
~~ eti yiyen yamyamlar olduğurr.uz bi-

~~a olunmuş ... 
b· Suvarimız Fon cMüller11 e vapurun 
~r Amerikan firması namına kiralan
ı· ış olduğunu bildirdiğim zaman bu a
~Cenab denizci, vapurun batırılmaması
~ Ve Yoluna devamda serbest bırakıl-

asını emretti. 
İn ·ı· llil .g~ ız kaptanı Almanlnrm öyle de-

Q} dığı kadar barbar deniz haydudları 
\1 ~ayıp bilakis kendisine çok merdce 
ğ e ınsanca muamele eden kişiler oldu
ın~nu görünce gözlerine inanmak istc
b 'i0rdu~ Hele yoluna devamda serbest 
Çı~ Undugunu öğrenince sevincinden 

gına döndü. 

li.n~adam kaptan cenahları da fikirle
dar' ?cğiştirmiş, bize elinden geldiği ka
in ıkramlarda bulunuyor, ev ranımlı-

~apıyordu. 

lo •X .... den ayrıldıktan bir kaç saat 
nra karşımıza meşhur cHarrison> 

Biraz ıonrcı Tarabbak vapuru da denizin dibini 'boyladı 

şirketine aid cDiplomab vapuru çıktı. görüyorum, cevabını verdim, çaya ge
Ben bu şirketin vapurlarını kırmızı ve lince tatmamış olduğumdan nefaseti 
beyaz bacalarından nerede olsa tanır- hakkında bir şey diyemem. Yalmz mu
dım. Gemide ( 10.000) ton çay varrruş. hakkak olan bir şey varsa o da cDiplo
Yolcular arasında, cKalküta• Ilınan re- mab ın harb kanun ve nizamlarına tev 
isliği kalemi memurlarından birisi de fikan batırılacağıdır. 
bulunuyordu. Sakallı, merasimpercst - Bizlere ne yapacaksınız? 
bir İngiliz olan bu adam bizi görünce - Elbiselerinizi bir çıkın yapabilme-
tıpkı konferans veriyormuş gibi: niz için evvela üç çeyrek saat mühlet 

- Bu güzelim vapuru, şu nefis çay vereceğim. Sonra da sizleri •Marko
hamulesile batırmak niyetinde değilsi- mania> ya naklettirece~~ ... Haydi ba-
niz ya!.. kalım sayın yolcular! Uç çeyrek saat-

Diye sordu. lik mühletin ilk dakikası geçmek üze-
Ben soğuk bir tavırla: re ... 
- Geminin güzel bir tekne olduğunu (Arkası var) 

OPTAMiN 
Saç eksiri, saç kökle»i.ne 
abıhayat gibi tesir eder. 

1 

1 
Saç dökülmelerinin kat'i devasıdır. ~uddelere neıvünema 

bahşederek saçları büyütür, sıklaşhrır ve uzatır 
Saç hastalıklarına, kepeğe Te cilddtki müz'iç 

kaşıntıya karşı 

OPTAMiN SAÇ EKSiRi 

j _________ ı_ı_t•_n .. b_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ H_a_n_ıı_r_ı ____ ~ 
Cerrahpaşa hasrnnesine lüzumu olan tıbbi malzeme açık eksil'.meyc konul

muştur. Buna 764 lira 50 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Listesae şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünd'.! görülebilır İstc~diler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
57 lira 34 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/8/!J37 Cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5199) 

~ 

Senelik muhammen kırası 150 lira olan Hasekide Haseki caddesinde Bayram
paşa mektebi 93a.q39.9.ıo seneleri Mayıssonuna kadar kiraya veriJmek üzere a
çık artırmaya konulmuşluı. Şartnamesı Levazım Müdürlüğüncfo görülebilir. İs
tekli olanlar 11 lira 2fı kuruşluk ilk teminat mektup veya m1kbuzu ile 27/8/937 
Cuma günü saat H de Daımi Encümende> bulunmalıdırlar. (İ.) (5204) ------
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
İstanbul Leyli Tıo Taleb'! Yurdu talebesine ve yataklarına ai:i olup Mayıs 

938 sonuna kadar 264000 parça çamaşırın yıkanması kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konmuştur. 

ı _ ·Eksiltme: Cağ ı1oğlund!'l Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bina
sındaki komisyonaa 25/P.;9:{i Çarş:ımbn günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: c785h lira c50> kuruştur. cMüfredatı şartnamede yazı

lıdır.> 

3 - Muvakkat garanti: c588> lira c8Gı. kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi Çemberlitaş civarında Fuatp:ışa Türbesi karşısında 
Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinden p:ırasız olarak alabilirler. 

5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ve bıı işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya banka mcktuplariyle birlikte teklU mektuplarını ihale 
saatinden ·bir saat evvel komisyona vermeleri. c5066> 

AY KIZ 
Yazan: Peride Celal 

_ Ay gız etme be.. 1 - Hasan .. 
'Ay Kız destil~dni almış, yemenilerini Delikanlı kızı stlzdii ve acı acı giılümıı 

sürüyerek somurtmuş yürüyor. Gür si- sedi: 
yah kaşları çatılmış, büyücek penbe du- - Ne güzel yem rubalar kuşanmışın 
daklarını hiddetle kısmı~.. Delikanlı o- gız. Gayri meramına nail oluyon.. Ağa 
nun arkasından gitmekte devam ederek garisi olacan öyle mi? 
iniltili bir sesle mırıldanıyor: Kız heyecanla ınip kalkan göğsünü tl)l 

- Ay gız, sen geç bu inaddan gel. E- tnrak tekrar ediyor: 
rim erim eriyorum, sen.l.n yüzünden gız.. _ Hasan .. 
Taş mıdır yüreğin senin! 

Ay Kız gene cı?vı...b vermiyor. Yüzü hep 
öyle çatık, yürümes·nc devanı ediyor ve 
tek katlı beyaz badc>nc.lı bir kulübenin 
önüne gelince eliıldeki bakraçları bmı

kıp dönüyor. Delikanlıyı mağrur bir ba
kışla süzerek: 

- Bana bak Hasan diyor, get işine ben 
sana yar olmam .. 
Delikanlı muztarib gözlerle ona bakı-

yor: • 
- Niden gız, niden? Neyim var be

nim, gocamıı mıyım? Yüzüm mü çopur. 
Seni oturtacak damım mı yok? 
Kızın biçimli peııbe dudakları müs

tehzi bir tebessüınfo aralanıyor: 
- Sen iyisin, hoşsun amma Hasan be

nim gaygum başkc;., ağn garisi olacam 
ben .. 

Hasan birdenbire geri çekilerek onu 
süzüyor, sonra hemen arkasını dönüp 
gidiyor, Ay Kız dudaklarını ısırdı. Ha
sanın giderken yavaş yavaş söylediği 

türkü ne kadar manalı: 
Bu dağın ardı me§C, 

Gün a§a gölge diişe 
O, ki yüreğimi yaktı. 
Damına cŞivan:· dii.§e •• 

* On beş gündenber1 köyde yeni bir ha-
vadis var. Ay Kızm Kadir Ağa ile evle
neceği söyleniyor. Kadır Ağa çok zengin. 
Bütün kocaya gitmemış kızlar Ay Kıza 
Hased ediyorlar. 

Ay Kız babasının Kad• r Ağa ile söz 
kestiğini biliyor. Çok küçük bir kızkc.n 
boyunları altından kalkmıyan, süslü ağa 
karıları gördükçe büyüyünce onlar gibi 
olmaya and içmişr.. Artık isteği o!uyor 
O da ipek rubalar:ı, türlü türlü çevrele
re, altınlara, inci!erc kavuşacak. Fakat 
nedense kendisi ri~ mana vermediği bir 
hüzün içinde. Emclm·? kavuştuğu için 
gülmesi, sevinmesi lazını gelirken ağla
mak istiyor ve zo;-akı attığı k:ıhkahalar

daki titreyişten kendisi de ürküyor. Şi
van - feryad on be~ gündenberı artık Ha
san da ortalard.ı yok. Ay Kız çeşmeden 
suyu yalnız başın2 taşıyo.r;, tarlaya gı

derken gayri ihtiyari başını döndürüp 
döndürüp arkasına bak:yor. Hasanın da~ 
ima peşinde dolaşmasrna alışmıştı. Şim
di o olmayınca bit'denb:re kendini yap
yalnız derin bir boşluğ:i düşmüş sanıyor. 
Muradına erecek .. Mes'ud olması 15zım. 
Fakat Ay Kız günden güne fazlnlaşnn 
bir tasa ile bunalıyor . 

* ı Gece yarısı, her tııraflaı· karanlık. Ay 
Kız penceresinin önünde oturmuş. Başı
nı pervaza dayamı;i. Yüzü soluk, gözleri 
ıslak ıslak parlıyor. Ay Kız bu gece çok 
yorgun. Eğlenceler b!r:ız evvel bittı. Za
ten ·boynundaki altınlar, inciler, bo.şın

daki tepelik ağır geliyordu. 'Ostel•k te 
hep onu oyuna kaldırd1ar. Hala kulak
larında saz sesi var. Başı uğulduyor .. Ve 
uğuldayan ağrıyan başında, yann olacak 
şeyler canlanıyor, otonıobil!erle kasaba
ya inecekler. Nikah o1acak, dönüşte ar-

Hasan bu sestekı içten titreyişin bir
denbire farkında olarak ona bakıyor ve 
bir anda kızın solıpın yüzü, yaşlı parlalt 
siyah gözleri karş•sınd:ı irkilerek telaş 

ve merakla pencerey~ iyice yaklaşıyor: 
- Ne oldu gız, ne var ki~ .. 
Ay Kız ona doğrn kollarını uzatıyo!', 

gözlerinden yaşlar d~külerck mırıldanı-
yor: 

- Bağışla beni Hac;an .. &nn kötü dav. 
randım. cDamına şive..1 düşe» diye, bed
dua etmiştin. Bak yüreğime düştü şivan.. 
Gaç gündür dünyaiar zindan gözüm
de .. 

Ve ellerini yüzüne kapayarak, sarsıla 
sarsıla ağlıyor. 

* Ertesi sabah odasına girdtkler zaman 
Ay Kızı yatağınd~ bulamadılar. Beş.ibiE 
yerdeler, inci, yem ruba:ar1 olduğ)l gibi 
yatağın üzerinde dul'uyordu, fakat ken
disi yoktu .. 

Aşk geç ve güç o1mak1a beraber niha
yet para, servet hırsını yenmiş, Ay Kıı 
Hasanla beraber gece yarısı köyden kaç
mıştı. 

Nikiıh memuru o gün kasabada içi piş. 
manlıkla kararmış muztarıb bir genç kız
la bir köy ağasını"l nik{\hını kıydcağına, 
on beş gün sonra yüzlerı de kalbleri gibi 
saadetle aydınlık olan ik~ genci birlci" 
tirdi. Bunlar Hasan!a Ay Kızdı. 

Yarmki nushamızda: 

Senelik kazanç 
Yazan: ismet Hulusi 

Bu adamı canından 
bezdiren şey : 

GRIPI N 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe 
mahküm olduğu ağn 

ve sınlardır. 

tık bu fakir dama değil, Kadir Ağanın G R ı• p ı• N evine gidecek. Kadir Ağa hayalinde can-
lanınca kalbine b!r şey batırmışlar gibi 
elini göğsüne getir yor. Hafif sakallı yu- ,,. 
varlak bir yüz. Sert bakışlı küçük göz- En şiddetli baş ve diş 
ler. Fıçı gibi şişman bir vücud .. İşte ya-
rın bu adama nikahlanıp ağa karısı ola- ağrılarını keser 
cak. 

Ay Kız birdenbire korku ile titredi. 
Pencerenin önünde karanlıkta bir gölge 
belirmişti. Gölgenin sapsarı yüzünü gö
rünce bağırmamnk için elını ağzına gc:.>
tirdi. Bu Hasandı .. 

Hasan yavaş yaYaş pencereye yaklaşll. 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrıla .. ına 

karşı bilhassa müessirdir. 

Kızın korku ile kendine baktığın. gör- • GRiPiN müştü. Boğuk bir sesle fısıldadı: 
- Ne o gız kork~uu mu? 

Evet Ay Kız korkuyor, fakat Jçinde 
şimdiye kadar hiç duymadığı derin bil" 
sevinç te var. Elini yüzünden çekerek 
yavaşça mırıldanıyoı·: 

Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıklarından 

mütcvellid pütün ağrı, sızı ve 
sancılan geçirir. 
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Azerbaycan da 
!soN POSTAi 
; mn 

TARiHi 1 

TEFRiKASI 1 

Ziloğlu~ 
·· Rüstem son ittihatçı 

Yazan: Eski T an:n Başmuharriri Muhittin Birgen -

,. Çarlık, Azerbaycanda Türklük du.ı;gusunun uyandığını 
istemediği için kuvvetli bir Ruç/aşma 

sistemi takip etmiş, fak at pek az muva/ fak olmuştur 

Vakıa, Babıali, Azerbaycam, doğ- canda Rus kültürü, nisbet itibarile 
rudan doğruya, imparatorluğa ve- biraz daha fazla olmak üzere, odur. 

- 73-

1 
Yazan: 

M. Raaiın Ôıgea 

Tomris kuyuya 
sevgilim! 

ya imparatorluktan kalabilecek o- Yalnız, bu fazlalığa mukabil, bu kültü- Bu arada, ıztıraba dayanamı-
lan ilhak temayülü göstermiş de- ı ün Azerbaycan üzerinde tazyik edici 1 yanlar.. ölümden korkanlar kur _ 
ğildir. Ancak, Kafkasya ile bera- bir .tesiri bulunması itibarile, ona kar- 1 tulmak ümidile itirafatta ' bulu _ 
ber Azerbaycanı da sıkı bir kentrol al- şı bıraz da husumet vardır. ı nurlardı. o bütün bunları bil
tına almayı istemiştir. Bu siyaset de • D~rdün.~~. sebeb olm~k üzere, Azc- diği için, Gi\;in de, kaldırılıp kuyuya 
Azerbaycanı memnun etmemiştir. rılerın, butun bu kendı v~r!ıkları~ı~ atılmadığını .. yaralanıp berelenmeriiği-

Niçin? Bunun pek muhtelif sebebleri d~vasında, Rusyanın da tanhı ve mılıı ni biliyordu. Ya kendi kendim zehirle-
vardır. hır realite olduğunu bugünkü Rusya- diyse? ... Ya, ba~ka bir suretle kendisi-

Bir kere modern kültür, Azerbaycan- nın hayatının Baku petroller~ne ni öldürdüyse? Tomris .. böyle vak'aiar 
da bize nisbeten çok derin bir tarzda, ve Kafkasyanın iptidş.i maddelerıne ne da biliyordu. İ~kencelere katlanmak
kütlenin içine işlemiş bulunur. Sathi o- kadar bağlı bulunduğunu takdir ettik- tansa .. bir an evvel ölmeyi tercih eden-
larak bakıldığı zaman, bizde bu kültü- lerini de ilave eylemek lazımdır. }er .. bir taraflarında sakladıkları zehi-
rün harici şekli daha parlak görünür; M"" A ·ı b • ·h· 1 
f k 

. .. .. unevver zerı er, u .arı ı rea ı- ri içip ölenler .. yahud hatıra gcımiyen 
a at, bunun, hır kısım yuksek munev- te · k ·· 1 t 1 ·ıı· h k"ll d k d ı 

ver muhitine mahsus olduğunu, halk heyı pel . guze adnırkar vekınl~ ı ~yat şe ı er e en i erini öldürenler gö-
k"" . sap arına onu a oyma azım gel- rülmüştü. Kuyudan can sıkıntısına, ız-
utdlelerınk~"lt~a~ılıncha lk Azerbaycadndha diğini çok iyi anlarlar. Çok geniş ve tıraba, teessüre delalet eden bir se.:;, bır 

mo ern u urun a aras1na a a b"" ··k . k f d b" · · ı · · · k tI d h d . . 
1 

. b , uyu ınsan ve servet uvvetlerme sa- erya , ır ını tı .. orada bır insan .:;a-

du~ve ekveb la ta ekrın ış e_md.ış I~ıut~- hip bulunan, yüksek kültürlü ve teş - ' lunduğuna delalet edecek en küçük bir 
ugunu a u eme zarurı ır. ~ata k·ı·tl - R 1 w A b h k t ·· ··1 ·· ·· · A b b b k d hAr R ' ı a lgı us ugun zer aycan ve Kaf are e guru tusu gelmıyordu. Kız, L>i.ı 
zer abycan, hu 1~ .ım a~,b al ıs d l1'h- kasya ile olan tarihi ve iktısadi müna- defa, aklına gelen ihtimalle sarsıld • : 

yanın azı ava ısıne nıs et e a a b tl · · · k. · · ı G" ' G" ı . k ıra · se e erını ın ar etmek fıkrı Azerbay- - ıv. ıv ... 
uvve ı ır. canda yok denecek kadar azdır. Diye seslendi. Ses, o kadar hafif idi, 

doğru eğilerek seslendi: 
bana cevap 

Giv, 
ver!. Sağ mısın, 

Giv, 

kuyunun bir kenarında bir delik açmı
ya çalışacağım. 

Dedi. Giv, kızın bu fikrine itiraz et
ti. Hayatının bir kaç gün daha uzama
sının, ıztırabının devamından başka bir 
şey olmıyacağını anlattı kız, kuyunun 
etrafını, elindeki sivri demirle yoklıya
rak yumuşak toprak ararken, ona ce
vab veriyor .. onu teselli ediyor .. yaşar
sa, bir gün kurtulabileceğine dair ümit
ler veriyordu. 

Tomris.. kuyunun ağzında bir çok 
yerleri yokladı. Hepsi taşlık, katı yer· 
lerdi. Yumuşak bir yer bulamı yacağı
nı anlayınca, bir yeri delmiye karar 
verdi. Demiri, batırıp çıkardı. Yarım 
saat uğraştı. Taşın altında, )myunun 
ağzında avuç içi kadar bir çukur aça
bildi. O, hem uğraşıyor .. hem de Givin 
kuyudaki halini anlamıya çalışıyordu. 

Evet.. kuyunun dibi, epeyce derindi; 
fakat, ciğerlerini sıkacak derecede ha· 
vasız değildi. Rahat rahat nefes alabi
liyordu. Kokular mı? Rütubet mi? 
Bunları hissetmiyordu bile... hatta, o
nun sesini işittiği zaman, rahat bir uy-

ku arasında tatlı bir rüya görüyordu. 
Rüyasında .. gene o geceki gibi. elele tu 
tuşmuşlar .. tepedeki ağaçların altında 
geziniyorlar.. birbirine aşk!arını teyid 
ediyorlardı. 

Tomris .. Givin söylediklerini dinler
ken acı acı ağlıyor.. Bir taraftan da 
yorgunluğuna, demirin elini vurması· 
na ehemmiyet vermeden, ter dökerek 
çukur kazıyordu. Şimdi, çukuru bü-
yütmenin kolayını bulmuştu. Eline bü· 
yük bir taş almış, demire vuruyordu. 

(Arka.n 1'GT) 

Beynelmilel muvaffak bir eser Azer}nin eski me~eniy:ti, Büyük ÇARLIK DEVRİNDE AZERBAYCı\N ki.. bir iniltiyi andırıyordu. Bir cevab 
Petro ıle Rusyaya gırmege başlıyan . alamadı. Sesini, biraz daha yükseltti. 
modern kültürü, ruh itibarile, bazı ge- 1 

• R~sy~. ıle Azerbaycan arasıı:ıda~i Tekrar delikanlıyı çağırdı. D.nledi. Ku-
ri kalmış Rus muhitlerine nisbetıe da- sıyası m~nas~b:tıe~ Çarlık devrınd~,, yu, gene sağır, sessiz kaldı. Kız, içini (Baş tarafı 1 inci sahifede) ı bayramı yapılacak, Türk Kuşu teşkilatı 
ha kolay ve daha geniş bir şekilde e:m- Çarlık sıstemı ıle ahenkta!"dı. Çarlık kemiren şüphelerle kıvrandı. Kuyu- yaretçilere açılıyor. tarafından bu münasebetle büyük mo-
miştir. Bu iddia biraz garip ve mübala- Azerbayca~ı «bey• .. ler, «han» lar ve ııun üstündeki taşın kenarına kulağını 1 Elli Ticaret Odasının meydana getir- törlü ve motörsüz hava gösterileri yapı· 
galı gibi görünür. Halbuki ben bunun mollalar, hır de yuksek «sermayedar• koymuş dinlerken, hıçkırıklarla ağla- 1 diği vilayetler paviyonu büyük bir eser lacaktır .. 
çok doğru olduğuna ve içinde hiç mü- larla :u.tmuşlardı. Bu unsurlarda pek mıya başladı. Bir türlü cevab alamıyor- ' halinde yükselmiştir. Ticaret Odaları İngiliz Rus paviyonlan 
balaga bulunmadığına kaniim. Zahi- d~ mıllı duygu yoktur. Beylerin ve . du. Nihayet, bütün kuvvetile: paviyonu TürK'iyenin dört tarafından Büyük Britanya hükUınetinin paviy<>-
ren, eski manzarasını muhafaza eden h.•mların başl.ıca e~~mmiy:~ verdikte -1 - Giv! Giv! Sağ mısın sevgilim! Ba- yetişen ve sayıları 794 olan Türk mahsul- nu, İngiliz İmparatorluğunun muhtelif 
Azerinin içine işlemiş bir modernizm rı şey, .mcvkı ve rutbelerıni muhafaza na cevab ver! lerioi muhtelif köşelerde, muhtelif mm- bakımlardan haşmetini, dünya harita
ruhu ve bilhassa büyük kütle arasında etmek~ır. Bunlar Çarlardan kuvvet a-j Diye bağırınca, etraftaki yüksek du- takaların iklim şartlarını temsil ederek sında işgal ettiği üstün mevkii belirtecek 
hakiki bir demokrasi ruhu ve şuuru lıp halkı ezerler ve halktan kuvvet a - varlara çarpan ses, karanlıklarda, akis- renk, boy ve kalite bakımından zengin değerdedir. Kültür ve İktısad hususiyet
vardır. Bu ruh ve şuur, bizim harp so- lıp Çarlara kendilerini satarlardı. Bu 1 ıer husule getirdi. Kız, böyle bir ihti- bir mahsul meşheri olmuştur. Bu pavi- !eri, bir çok firmaların eserleri bu pa· 
nunda yaptığımız işgali çok ağır bul- si~tem, ~ir dereceye kadar ha.ikın ~'en-j ~atsızlık yaptığına pişman oldu. Kula- y_onda ye~li ~anayiin bütün hususiyetle- viyonda yer almıştır. Sovyet Rusya pa
muştur. Azerbaycanı Ermeni komite- dı :~rlı~ını .. ~~hafaza etmesıne yara- gı taşın kenarında dinliyor .. ses ini iş~- rı _de ~enı~ bır yer almıştı:. .. . viyonu ,devlet paviyonları arasında bi· 
lerinin satırından kurtarmış olan bu y~bılırdı. ~uyuk sermayedarlara, zen- 1 ten bir k imsenin, bir taraftan çıkarak . Izmı: Tıcaret Odası pavıyonu Turkıye rinciliği kazanacak bir üstünlük taşıyor. 
işgalin ağırlığından dolayı şikayet et-1 g:N.lere gelmce, bunların içinde bazı -j üzerine atılmasın4ıin korkuyordu. Ku- ı ıktısad.ı h~y~tmd.a Ege .. mınt~kasının e- Sovyetlerin Türkiyenin iktısadi hareket
meği Azerilerin daima terbiye ve cde-1 lan Ruslaşmaya kadar gitmişlerdır. yudan, Givin sesi cevab verdi: hemmıyetını belırten guzel bır eser ol- !erine gösterdiği candan alakayı, daima 
be muhalif bulduklarına aid pek· çoklB.öyle zen~~l~ri~. yalnız Rus müreb -1 - Tomris Sen misin yavrum? Beni ~~.şt~~- B~. ~.a~!yon~a .. pamuğu~, inci~i~, fuarımıza büyük önem vermekle belirt
müşahedelerim vardır. Fakat, bize kar- 1 b~~elerle. b~~umuş çoc_ukları arasında 

1 

hatırladığına teşekkür ederim; fakat 
1 
uzumun, .. tutunun .b~tun hususıye~lerını, miş, Sovyetlerin büyük başarılarını lz

şı beslenilen derin bir saygı ve sevgi- 1 Türkçe hıç ogrenememış, olanları d:ıhi 
1 
çok ihtiyatsızlık ediyorsun. Görü derse son on. dort ~~ne ıçın~e .~~ umumı harb mir fuarında bütün ·dünyaya göstenniş

nin ve ayni zamanda minnettarbğın ı bulunurdu. Fakat, bu unsur fev~<alade senin de başına felaketler gelir. Zaten s~nelerm~~n once geçırdıgı s~~al~rı gra- tir. 
sevki ile gizlenilen asıl fikir ye hisleri . azdır. buraya gelmende ne fayda var? Sen fıklerle gormek, anlamak mumkun ola- Yunan, Yugoslavya paviyonlan 
deştiğim zaman da hakikati keşfetmek- . Ana dili ile konuşmaktan aciz ga - rahatına bak! Senin rahat olduğunu cak~ır. .. . Dost Elen hükumeti, büyük bir cemile 
te güçlük çekmedim. np bir insan nümunesi olan ve :niktar- anlarsam, ben de rahat rahat can veri-1 Bı~ yabancı Tu~·kı.~:d~ neler, n~~ıl, eseri olarak İzmir fuarında Yunanista· 

ık . . b" b b" d A b ları yüz binde bir denecek kadar az bu ı rim Yüzünü bir daha görenıiyeceg~i ı hangı şartlarla yetıştıgını anlamak ıçın, nın başlıca muvaffak eserlerini teşhire 
ıncı ır se e ı e zer aycanm · - · ' - b dd 1 · h · · h l Y 

b k b
. t "h .. d b k lı" .k lunan bu tipi inkılap tamamen ezm·.:: me yanıyorum Günlerdenberi senin u ma e erı angı şehırlcrden, hangı azır anmıştır. alnız Yunan paviyonun· 

aş a ır arı ıçın e ve aş a ır ı - . .. • -ı- ı . · 1 r· 1 d f · 1 · d w • • d ·· k y r· 1 · 

t d
• k""l t k"l d b" Al t tır. Ben bu numuneden bir iki 1ane hasretınle yanıyordum. o tatlı sesini ırma ar an, ne ıat a temın e ecegını a yuze ya ın unan ırmasınm eser erı 

ısa ı u eş ı e en ır a em or asın- .. ' .. y k · · b""t.. T .. k" · d ı t h. d"l kt' B ı 1 · · ·ı 
da geçirmiş olduğu hayatta aramak la- g~r~~· Ve ~endilerile Fransızca gö _ olmezde~ evvel, bir daha iş:ttqimden ogrenme ıçın ~ u~ ... u:. ıyeyı o aşa: eş ır e ı ece ır. un ar zmıre gctırı -

li 
ruştum. İnkılap bunları tamamen ez _ çok bahtıyarım. Emin ol, artık mes'ud cağına fuarda bır gununu feda etmesı miştir. 

zım ge yor. k"f" g 1 kt" E t k "kt Y g 1 S · · lan · in . . miş olduktan sonradır ki zavallılar olarak can verebilirim. Durma! Saraya l ? ı e ec.e ır.. ge. mm a asının ı _ısa- u os avya ve urıye pavıyon ıç 
Fılha~~~a, ~u. memleket toprak Türk olduklarını anlamışlar ve ~:ırkın- dön güzel Tomrisim! Seni görürler di- 1 dı çehresı İzmır Tıcaret Odası pavıyo- hummalı bir faaliyetle çalışılıyor. Bu pa: 

derebeylıgı devrını tamam yaşamış ve d s t 
1 1 

T .. k . w ye ödüm kopuyor ı nunda, Türkiyenin intısadi ve endüstri viyonlarda teşhir edilecek emtia hakkın· 
d k 

·t 
1
. d . . d an onra e ça maya, ur çe ogren- . . . .. . . . mo ern apı a ızm evrıne hız en çok meğe mecbur kalm 

1 
d V kt'l k Kız .. hıçkırıklarını göğ:;ünde boğarak çehresı Turkıye vılayetler paviyonunda da henüz malumat yoktur. Bildirildiğine 

evvel girmiş ve bu yolda çok ileri git- casına ait olan bir ~~;r ır. , ad ı e ko- dinledi. Derinden gelen kuyunun ke- f tebarüz etmektedir. göre Yugoslavlar, memleketlerini turi~ 
. 1 b" • ı . . d d" b"lh ayın oo rum a- ' T.. k" . ğl k b k tik b k d d "lik d rnış ~ an ır a em. ı~m .e ır ve. ~ assa tında bir odacıkta oturan falan ''eya fi- narlarında akisler uyandıra uyandıra ur ıyenın s~ ı a ımı~da~ başarı- a ım an, ma encı bakımın an 

kendı h.ududl~rı. ıtıbarıle, tabıatm ~o~ lan -benim tanıdıklarım ekseriya ka- kulağına kadar yükselen bu sesin a- larını t~nm_ıa~ ısteyenler, Tu~kı~~ Kız~- teşhir edeceklerdir. 
kuvvetlı zengınlık vasıtalarına rr.alık- d nd _ k .,d· ··ık·· .. . . d k" h"" hangi ona ne kadar tatlı gelivordu He- ay cemıyetının meydana getırdıgı cSag- Şunu söylemek mümkündür ki tzmir 
t
. B··t·· . 

1 
.b. A b ı ı ~ ı mu unun ıçın e ı u - J • ı ı k .. . . . ır. u un zengın er gı ı, zer aycan k - d 

1 
k . k . . _ .. l le, sevgilisinin ıztırabından hiç şikayet ı Muzesınıı. tctkık edecektir. Kültürel fuarı yeni çehresile beynelmilel fuarla!' 

da lüzumundan fazla kumanda altına l~m ar 1 ~an ıs ~t edılıp her :url.~ v.?r etmeden yalnız kendisini düşünmes· hareketler muhtelif köşelerde, çok canlı arasında mevki alacak bir dereceyi bul
girmeği istemez. Kendisi için kabil ol- b dtan ma rum b~r ~~l~e aynı m~lkun ne kada~ hoşuna gidiyordu. Bu defaı bir şekilde canlandırılmıştır. Evkaf U- muştur. Memleketimiz bu eserle bakkile 
.J y k d . b" h .. . o rum katındakı kuçuk odaya ınme- ' M .. d .. ı·· y •• .. • d ·· "ftih d b"l kt· B t· · ......... ·· ıuugu a ar genış ır urrıyet ve :stik- w b k 

1 
ld w . daha yavas bir sesle: mum u ur ugunun pavıyonun a Tür- ı ar e e ı ece ır. u ne ıceyı ~ gun 

1
•
1 

. t 
1
· t• • . • h. . ge mec ur a mış o ugu zamandır kı • k" d d T"" k • ·b·d · · h · · .. 1 · ı k a ıs er. ç ımaı ve sıyası ad•seleri t f b" T'" k h lk .

1 
_ Giv' Beni dinle' Biz beraber yaı.:a ıye e mevcu ur san at a ı elerını sonra epımız goz erımiz e gördü ten 

. . . • e ra mm ır ur a ı ı e çevrilmis · · · c "" - k·· ı h ı· d · k · ı w materyalıst usul 1le tetkık etmek laz1m ld ~ .. .. .. ..• ~ yıp beraber ölmeyi ahdetmiştik Ne u a ın e ve ayrı ayrı tetkık etmek sonra anı o acagız. 
r A b h Ik .. .. o ugunu gormuş ve Türkçe ogrenme- ' · ·· k"" d .. g: ı~ce.'.. ter a:ıcan a ı?ı~k1us~unde ğe başlamıştı! yapayım .. bu taşı kaldıramıyorum, ki.. mum un ur.p .. t kul . 

ok ub~l ugldu woprkadarıfn zel n~ıt~fıd erındekn Çarlık, Azerbaycanda Türklük duy- kendimi kuyuya atayım. Kuyuda biie B l f arabşul hesı . l . d 
a ı o ugu a ar az a ıs ı a e etme d y • • • • • • senin yanında olsam dünyanın en hah- u yı uarın aş ıca ususıyet erın en 

istemelerini tabii bulmak laz•ındır. Bu, ~usun~~ b ~y~n ~gını ıste~edı~ ıç~n ti yar kızı olurdum. 'Benim sevgili Gi- biri de Sovyet Rusya paviyonunun yanı 
bir tabii sevk duygusu demektir. ~v~ett· ı ır u s aştırma sıstemı takıp vim! İyi bil! Senden sonra yaşamak ba- başında meydana getirilen paraşüt kule-

Diğer taraftan, Azerbaycan Kafkas- e mış ır. na haramdır. Halimi görsen .. şimd
1

iden sidir. 42 metreye kadar yükselen bu eser 
yada yalnız değildir. Onun hayatı kıs- (Arkası var) bitkin bir hale geldim. ;r'ürk g~nçliğine paraşütcülük sahasında 
men Dağıstana ve kısmen de Gürclis- Giv .. sevgilisini dinlerken uzun bir ılk dersı ve çalışma zevkini vermeğe ça-
tana sımsıkı bağlıdır. 'Etrafını kuşatan/'• •• -, coffff!. .. • çekti. Kızın acıklı acıklı söy- 1ı~c~ktır. Kuleden ilk defa atlamak şe-
muhtelif milliyetler arasında kendi ftlobelçl , lenmesine dayanamadı: refını kazanmak isteyenler daha şimdi-
milli varlığını müdafaaya çok ehemmi- J~ czanef er 1 _Rica ederim .. bana böyle acı şey- ~en adlarını Türk Kuşu Klübüne kaydet-
yet veren Gürcüstanı Azerbaycan 'th- Bu gece nöbetçi olan ler söyleme, güzelim. Ben, seni bahti- tırmeğe ~aşlamışlardır. Kulenin açılma-
mal edemez. Onunla anlaşmaya ve o- ! dır: aczaneler şunlar- ı yar bilmekten müteselli oluyorum. Se- s~ndan bır hafta sonra, eyllı.l ayının ikin-
nunla :nü~tehid~q y~rümeğe mwec?~r- istanbul cihetlndekiJer : 1 ni, perişan, bedbaht bilirsem, gözlerim cı haftasında İzmirde bir de havacılık 
dur. Gurcustan ıse Turk olmadıgı ıçın, Ak.sarayda: (Sarım), Alemdarda: <&,ret açık ölürüm. Söyle Tomris! Artık ü-
Türkiycye iltihak. f.ikrine gidemez. A- Neşet), Beyazıtta: <Cemli), Sanıatynda: 1 zülmiyeceksin degwil mi? Üzülmiyeceb<li-

b b f k (Erofllos), Emlnönünde: (Beşir Kemal), 
zer aycanı U ı ırden :tzaklaştıran Eyüpte: <Arif Beşir>, Fenerde: <Emllya- ni bana vadedersen.. hakikaten de ü-
ba~}ı~~ a.~illerden biri de budur. .. dil, Şehremininde: (Nazım), Şehzadeba- zülmezsen, ben burada, hiç gam yeme-

.. U~~ncu. derecede, Aze~baycan kul- şında: Cİ. Halil) , Karagilm.rükte: CSuat), den ölümümü beklerim. Bir gün öle-
tur ıtıbarıle Rusyaya baglanmıştır. O- Küçükpazarda: <Necatı Ahmed), Bakır- cek değil miyim? Seni severek.. yalnız 

.. ~·k t "h" k d" . d köyünde: (İstepan). . nun son yuz sene ı .arı ı .·en. ısın e 1 Beyoğlu cfhetindekiler: seni düşünerek .. o sevgili hayalinden 
Rusyaya karşı elbet bır sempatı uyan: 1 Tünel başında: Matkovlç>, Yüksekkııldı- teselli alarak öleceğimi bilmek, bence 
masına da s:beb ~laC'aktı. Bu ~empatı :nmda: CVingopulo), Galatada: CMer- saadetlerin en büyüğüdür. Git .. sevgi-
vard.ır: ~ze:.ıle.~ hır taraftan R~syanın kez>. Taksimde: (Kemal - Rebıü), Şlşll- lim! Seni görürler diye içim titriyor. 
tazyıkını gordukçe kız. ar.lar,. dıger ta- de: <Pertev>, Beşlkta§ta): <Nail Halld), - Korkma, Giv! Gece yarısını gecti. 

f d k f k b k 1 k Sanyerde: (Nuri). • r~ tan a ona. ·arşı ı rı ı_: ~a .. mı Adalar ve Anadolu clhetlndekller: Herkes uykuda ... Buralarda, gündüzle-
hıssederler. Bızde Fransız kul~~ru I~- Üsküdnrda: ümrahor), Kadıköyünde: ri bile kimseler dolaşmaz. Hem, bu ge-
vantenlerle Levanten ruhlu Türk mu- <Büyült), <Üçler>, Büyükadada: <Şinasi ce, buraya derdleşmiye gelmedim. Sa-
nevverleri arasında ne ise Azerbay· Rıza) , Heybelladada: CHalk>. na su, yiyecek getirdim. Ben, burada, 

A. 

* İzmir enternasyonal fuarına İstan 
bul esnaf cemiyetlerinden 40 ınurah • 
has iştirak edecektir. Mürahhaslar sa· 
lı günü İzmire doğru yola çıkacaklar, 
fuarda kendi mesleklerine taalluk e • 
den taraflarda tetkikat yapacuklal'ı 

kendi esnaflarının sergilerini görecek· 
Jerdir. 

Sergide İstanbul paviyonuna ait eŞ .. 
ya dün yola çıkarılmıştır. Dokumacılar 
kooperatifi yerli mallar sergisindeıd 
köşesini aynen İz~:_: nakletmiştir., 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelı 46400 lira olan 800 ton katran yağı J /10/1937 Cuma günii 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekaleti binasında sa!tn alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
Yin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar Devlet Demiryolları Malzeme dairesindeki merkez komisyonu 
reisliğine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler (232) kuruş.ı Ankara ve Haydarpaşa vezn11?lerinde satılmaktadır. 

(5257) 
f/ıltıNlll 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları ile liste Na. ları aşağıda 
Yazılı 11 kalem çinko, kurşun levha ve borular, 2 kalem teneke levha ve 15 ka
lem makas ve Sinyal hatları için çelik ile pencere makaraları, vinç, asansör ve 
Palangalar için tel ve tel halatlar 13/9/l 937 Pazartesi günü saat 15 den itibaren 
sırasile ve ayn ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf '15Ulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isüyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat ile ka -
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 
1/7/1937 T. ve 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş talimatname dairesinde 

alınmış vesika ve tekliflerim ayn: gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
Vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te-

sellüm ve sevk şefliğinde dağıtılmaktadır. (5078) 
Liste No. İsmi Tahmin bedeli Muvakkat teminatı• 

l 
2 
3 

Çinko kurşun levha ve borular. 
Teneke levha. 
Tel ve halatlar 

Lira 
6153,50 
1940 
8050 

Lira 
461,51 
145,50 
603,75 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. ZlRAA T BANKASINDAN: 

Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR MEMUR A· 
LlNMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 
S§ağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana gire bilirlerse de 18 yaşından evvel memur
hık sınıfına geçemezler.) 

Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları için bir 
sene devam edecek olan staj müddeti za r!ında orta mektep mezunlarına 30, orta 
ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mek
tep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mü
tenasip surette ücret verilir. 

İyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az olma
ltıak üzere yüksek tutulur. 
. Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yirT?i 
lıtadan aşağı olmamıık kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde ~mla TEKAÜDE TA
:Sl bAiMl KADROYA alınırlar. 

Aiüsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN, BA
LIKESlR, BURSA, ÇANAKKALE, DİYARBEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMİT, 
ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, İSTANBUL, İZMİR, KAS
TAMONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, GİRESUN, MALATYA, 
'MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SiVAS, TOKAT, TRABZON, 
VAN, YOZGAT şubelerimizde orta mektep ve orta ticaret mezunları için 19 ve 
20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezunları için 23 ve 24 Ağustosta saat do
lı:.uıda başlanacaktır. 

(Ankara ve istanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıyacaktır.) 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan ya

P~!~~ağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahnamelerde 
gorulebilir. 

.. İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi mÜ· 
durlüğünc 've Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğüne 18/8/1937 tari-
~e kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) 

---·--~----~--~--------------------------------~--------

l....__E_m_ı_ı_k_v_•_E_y_t_a_m __ a_a_n,_k_•_•_ı_u_ı_n_ı._r~ı~~I 
Depozitosu 

T. L. Yeri No. su Nev'i 

664 Büyükdere, Büyükdere caddesinde Eski 294 Arsa. 176 M2 36 
Yeni 281 

Adresi yukarıda yazıb arsa peşin para ile ve açık arttırma usulile satılacaktır. 
İhale 30/8/937 pazanesı günü saat ondadır. 
İsteklilerin depozito akçesile şubemize gelmeleri. (707) .... 

Bina işleri ilanı. 

Nafia Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanında yaptla· 

tak Müzik Öğretmen okulu pavyon inşaatıdır. 
keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 
2· ·- Eksiltme 24/8/1937 salı günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri U

~~ın Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak· 
3
· - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş bedel mukabi

linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
t~ 4.. - Eksiltmeye girebilmek Aiçi~ isteklilerin 2370 lir~. 3 ku:u~~~k ~uvak~at 
nlınat vermesi ve Nafia Vekalctınden alınmış yapı muteahhıtlıgı vesıkası ıb· 

t~ etmesi lazımdır. 
5
· - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten biı saat 

~\'\'eline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 
~ olacak gecikmeler kabul edilmez. c2586> ,4994. 

N;f-;; Vekaletinden: 
l 13·. eks· ırıncit~in 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaletı Malzeme 

Pal ıitıne komisyonunda 232 000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun k:ı· 
1 

Zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
rn~~il~~~ şartm.~nesi ve teferruatı 1160 kı.iruş mukabilinde vekalet malzeme 
tı urluğünden aıınabilir. 
t uvakkat teminn; 12850 liradır. 

t steklilerin teklii mektuplarını talim.'\ tnamesine göre vekaletten alınmış mal
~~e ınüteahhitliği vesikası ile birlitke 1. Birinciteşrin 937 Cuma ~ü saat H de 

ar Vekalet maızeme müdürliiğüne VE:rmeleri lazımdır. (272•) (5197) 

IRADVOI 
BugünkU progr•m 

H Afatos 937 Puutesi 
isTANBUL 

Otte ....vata: 
12,30: Plakla Tart mUBlkisi, 12,50: Hava

dis, 13,05: Muhtellf pllk nef!'iyatı. 
Alqam nefri)"a&I: 

18,SO: Plakla dans muslklsi, 19,30: Afrika 
av hatıraları: 8. Belahattıır Clhanotıu tara
fından, 20: Rltat Ye arkadaflan tarafından 
Türk musildsl ve halk şartııan, 20,30: ömer 
Rıza tarafından arapça söllev, 20,45: Safiye 
ve artad~ları tarafından Türt mq,ğtisi ve 
halk flll'kılan. (Saat ayan), 21,15: o .. ·kestra, 
22,15: Ajans ve t>oı;sa haberleri, 22,30: Plllda 
sololar, opera ve operet parçaları. 

YARINKi PROGRAM 
1 '1 Atustos 93'7 Sab 
İllr.&KllU.L 

Ölle IMfriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslldsl, 12.50: Hava-

dis, 13,00: Muhtelif plA.k neşriyatı. 

Aqam nefrlyatı: 
18,30: PlAkla dans muslldsl. 19,30: Konfe

rans: Eminönü Halkevl ne§?iyat kolu namı
na Nusret Safa. 20: Nuri Halllln tıUraklle 
Türk Musiki Heyeti. 20,30: ömer Rıza tara
fından arabca ·söylev. 20,45: Bedh Rıı:a ve 
arkadaşları tarafından Türk mus1k1sl ve 
halk şarkıları (saat ayarı). 21,15: Radyo Fo
nlk dram CLAKMEl. 22,15: Ajans ve borsa 
haberleri. 22,30: Pll\kla sololar, opera. Ye o
peret parçaları. 

Belediye çok 
Ceza mı veriyor? 

(Ba§tarafı 2 inci sayfada) 

Türk milletini filemın gözü önünde me
deniyetsizlikle itham ettırecek hareket
lerde bulunmaya hakkı yoktur. Bütün 

bu ahvali belediye tak:b etmekle ve bizi 
güzel ve medeni ;tiyndıara cebren r.ev-

keylernekle mükelleftır. Beled~ye şimdi

ye kadar vazifesini noksan yapmıştır, 

hatta hiç yapmamış~ır. Az ceza vermi;,? 
ve az şiddet göstermiştir. Bu defa daha 
ciddi bir hareket göze çarpıyor. Dunun 

kadrini bilelim ve bilmiyenlere ceza ve
rerek öğretelim ki, sokak kimsenin tük· 
rük hokkası, yahut -;a çöp tenE>kesi d?ğil
dir. Bacağını rnut!s.ıka kırmak istıyen 

bir insan, isterse evinde bir keser alıp 
bu işi bu suretle görebilir; fakat, kimse 
tramvaydan kendisini ansızın yere atıp 
otomobil altında kaımak ve şoförün ba
şını belaya sokmak hakkını haiz değıl

dir! 

Bütün bunları he:-kese öğretmek la
zımdır. icabında cez1 ile, hem de ekspres 

cezalarla ve hatta, mahallenin temizliği 

bahsinde, kollektif cezalula ..• 

Muhittin HtTgen 

KANZUK 

SAÇ BOYALAR! 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık

maz, tabii renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGiLİZ KANZUK ECZANF..Sİ 

BEYoGLU - İSTANBUL 

# Doktor ' 
lbrahlm Zati Oget 

Belediye karşısında, PiyerJotl 
caddesinde 21 numarada hergllD 
öğleden sonra hastalarım kabul 

~--••• eder. 

1 Emniyet Sandığı ilinları 1 
Emlak alıcılarına sekiz taksitte satış 

SEMTİ 

Paşabahçesi Köy1çi mahallesi elyevm 
iskele caddesi eski l yeni 26/1, 26/2 
No. lu. 
Kocamustafapaşa Alifak.ih mahallesi 
Ağaç kakan sokak eski 3. 5 yeni 7, 
7/1, 'l/2, 9 No. lu. 

Kocamustafapaşada, Kocamustafapaşa 

caddesi eski 250 yeni 278 No. lu. 

Beylerbeyinde Bürhanıye mahal!esi:ı

de Halitağa bayır sokak eski 2 yeni 
38/l cüstünde 38>: 
Sultanahmette Akb1yık mahallesinde 
Arabacılar kışlası sokak eski ve yeni 
10 No. lu. 
Beyoğlunda eski Kamcrhatun yeni Hü
scyinağa mahallesindt'1 Süslü Saksı so
kağında eski 4,6 yeni 14, 16 'No. lu. 

Tophanede Karaba~ mahallesinde Lü
leci Arastesi ve Kale sokak eski 26, 26 
Mü. yeni 26, 3 Mü. No. lu. 
Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat caddesi 
eski 18, yeni 128 No.lu. 

Vaziyetleri 
Muham'1 ıen 

kıymeti 

Üstünde üç oda ve mutfağı 
bulunan bahçeli kargir !ı-

nn , 
12 odalı ve 3 banyolu kargir 
apartıman, bahçedıe ayrıca 2 
odası, bir sundurm:ı, bir he
la, bir saksı imaline mahsus 
fırını vardır. Elektr~k V(' tcr
kos tesisatı ve alımda iki 
dükkanı vardır. 

Yarım katı kargir, üstü ah
şap bir ev 11 odalı 2 sofası, 
hamamı, bahçesi, elektrik ve 
terkos tesisatı vardır. 
Sekiz odalı iki sofa ve bir 
taşlıklı kısmen kargir ahşnp 
ev. 

Dört odalı ahşap ev. 
Dört daireli kargir apartı

man, daireler dörder odalı
dır. Elektrik, terkos, hava
gazı vardıı:. 

Mukaddema ilti dükkan el
yevm ahır. 
Kargir zemin üzerine ahşap 
köşk. Üç bölük olup 2.\ odalı, 
terkos ve elcktriki havidır. 

Büyük bahçesi ve banyosu 
vardır. 

5000 

4600 

3000 

700 

300 

11000 

210 

20000 

ı - Arttırma t} Eylü~ 937 tarihine düşen Pazartesi günıi saat 13 ten 15 e ka· 
dar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenın üzerınde kalacrıktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetinin 'le 10 nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin ve geri kalanı 8 senede sekiz müsavi taksitte 
ödenir, taks~tler % 5 faize tabidir. 

4 _, Taksitler ödeninceye katlar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipa. 
tekli kalır. c5010> 

İzmir iskan Müdürlüğünden: 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinin aşağıda gösterildiği veçhile 

inşası için kapalı zarf usulile yapılacak münakasa ilanıdır: 
l - İnşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki keşif bedelleri dun görül· 

düğünden Nafia formüllerinin köprü ve şoselerde tatbik olunan tahlil fıd 
esaslarına göre yükseltilerek bu kerre yeniden muhammen kıymet tesbit edil· 
miş ve bu evlerin tiplerile hangi kazaların hangi mevkilerinde yapılacağı a~· 
ğıda gösterilerek 8/8/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle yeniden mü
nakasaya konulmuş ve 23/8/937 Pazartesi günü saat üçte İzmir iskan müdürlü

ğünde müteşekkil komisyonca ihalesi mukarrer bulunmuştur. 
A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek köy tipi kagir kaza merke-

zinde 14 şehir tipi kagir. t 
B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy tipi kagir. ı 

c - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi kagir. Kazanın Çandarlı nahiye • 
sinde 158 tek 31 çift kagir köy tipi. 

ç - Foça kazasının BağarASı mevkiinde 17 tek, 10 çift köy tipi k5.gir . 
D - Kemalpaşa kazasının yuk:ın Kızılca ve Parsa köylerinde 22 tek köy tipt 

kagir. 
E - Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek ve 48 çift köy tipi kagir. 
F - Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek köy tiprkagir. ı 
G - Çeşme kazasının muhtelif köyleı·indc 103 tek köy tipi kagir. • 
2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç. olmak üzere beherinm 

muhammen bedeli 356 lira, 57,5 kuruştur. Çift evlerin 625 lira 48,25 kuruştuı. 
Şehir tipi evlerin 410 lira 46 kuruştur. 

3 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler toptan teklif yapabileceği gibi onar, 
yirmişer evin inşasına perakende suretile de iştirak edebilirler. 

4 - Her müteahhit tip itibarile kaç evin taahhüdüne iştirak ederse bu evle
rin beherine konulan muhammen :kıymetinin % 7,5 ğu nisbetinde teminat ver• 
medikçe münakasaya iştirak edemez. 

5 - İnşa edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan dairesince inşaat ma • 
hallerinde aynen müteahhide teslim edileceğine göre yukarıda beher ev için ke
şifleri mucibince .konulan muhammen kiymetler kereste bedeli tenzil edilmek 

suretile konulmuştur. Kerestesi verilecek olan bu binaların malzemesi, işçiliği 
hesap edilerek anahtar teslimi suretile ihale edilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler fenni ve umumi şartname ve plan• 
ları görmek üzere İunirde İskan müdürlüğüne kazalarda kaymakamlıklara mü
racaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya iştirak edecek olanlar teklif mektuplarına mes'ul olan şeriki 
mimar veya fen memuru Ue müşterek imza edecektir. c.2735> c5065 ... 

Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı~ 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden : 

1 _ Ankara'da yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı eksilt· 
mesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yüzünden eksiltme cl5> 
gün uzatılmıştır. 

2 _Eksiltme 17 Ağustos 937 salı günü saat on beşte Ankara'da Türk Hava 
Kurumu merkez binasında yapılacaktır. 

3 _ Mefruşatın tahmini bedeli c32.643, lira, muvakkat teminat c2.448> liradır. 
4 _ Şartnameler Ankara'da Türk Hava Kurumu Merkezinden, İslanbul'da 

Hava Kurumu İstanbul Şubesinden clO, liraya alınacaktır. c4942> 

--------
Devlet Demiryolları ve Limanlan Haydarpaşa 

işletme Müdür1üğünden : 
Tuzla İçmelerine giden trcn!erımizm tarifelerinde değişiklik yapılmı~t.ır. 

16/8/937 tarihinden itibaren :tatbik edilecek bu tarife hakkında fazla mal(unal 

için 1st. ve Köprü gi§elerinc müracaat edilmesi muhterem halka ilan oJ.ıa.. 

nur. .5250, 



SAH 
18 Ay veresiye satış: 

• B N SES iN • 
1 Beyoğlu ve acentaları 

ANKARA - Vehbi Koç Ticaret EYi. lZMIR - Artur Vetter MERSiN - .Jorj Satel 

1 
• 
1 

.ADANA - Ş. Rıza İşçen. Yelli Mağaza 
BURSA - Mehmet Hnzmen 

KA YSERl - lsmail ve oğulları Cıngıllı 
KONYA - A. MQcip DOlen 

SAMSUN - C. Celal Özlü, S. Kemal Sezen 
BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket kardeşler. 
TRABZON - Dedeoğlu Sami, Hilmi ve Pulatanalı 

kardeşler. 
ESK1ŞEH[R - Hasan Alanya ANTEP - Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 

ZONGULDAK - lsmet Ağartan, Ahmet YOksel. 
DlY ARBEKIR - CeIAl Ayyıldız. ADAPAZARI - Ahmet Hilmi Kurar. 

BAŞ ATEŞÇİ ARANIYOR 1 ,,. 
Zonıuldaktaki ehenaai.yetli kömür müesseselerinden 1tiri lHıhar kazan-

lanıun ocaklarıw sevk ve idare etmek üzeıe iyi bir ateşçi ustaba§.&sı ara· 

maktada. Büyük vapurlarda uzun mü4det baş atqcilik etın.iş tecrübeli 

kimseler tercih olwıacaktır. Alınacak ateşçi ustabaşısı bilfiil ateşçilik et
meyip maiyetindeki ateşçilerin iyi ç•ll§malanna, ocaklann munta7.81U 

yakılmasına ve kömürün israf olwuuamasuaa nezaret edecektir. Taliple
rin hiznıetc alınmak mevzuubahis olduğu zaman as1uıı gösterebilecekle
ri bonservislerin ve ref eraııslann suretlerini ve tercümeihallerini ekliye· 

rek yazacakları mektupların TOPHANE POSTA KUTUSU No. 8 adresi
ne gönderilmesi beyan olunlll'. 

İstanbul Telef on Direktörlüğünden: 
~ 19 Ağustos, 937 Perşembe' günü saat 15 de İstanbul Tahtakalede Müdürlüğü
' ınüz Eksiltme, Al'lhrma KonıJsyonu odasında 1350 lira 90 kuruş keşif bedelli 
ıtnezktlr müdürlük Beyoğlu santralı tamiratı açık eksiltmP.y~ konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, pro-

1e keşif hülasasile buna müteferrı diğer evrak müdürlüğümüz levazım dairesin

de her gün görülebilir. Muvakkat teminat 100 liradır. İsteklilerin en az 1000 h· 
ı-alık bu işe benzer iş yaptıklarına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Mü-

dürlüğünden alınmış müteahh:tlik ve Ticaret Odası vesikala~·ını ham.ilen mez
ıklır gün ve saatten evvel ilk teminatl:ı nnı Müdürlük veznesine yatırmak su-
retilc komisyona gelmelcrı. (4854) 

Yeni farzda 

Fevkalade 
Bir Pudra 

BULDUM. 
Şayanı hayret yeni bir usul sayesin • 

de istihzar edilen bu pudra, o kadar ha
fiftir ki havada uçar. O derece incedir 

fstanbul Liman fcletme Jdaresind~n • ki yüzde gayrimer'i durur ve yüzü ince 
Y • bir güzellik tabakasile kaplar. Hiç bir 

Galata rıtitım üzerinden eski Mumhane antreposunun bulunduğu mahalde kimse sehhar güzelliğinizin tabii olmadı-
yeniden inşası mukarr~r antrepo binası açık pazarlığa konulmu§tur. ğını iddia edemez. Hemen bugün yeni 

1 - Pazarlık 25/8/937 Çarşamba günü saat 10 da Şefler Encümeninde icra chavalandırılmış• Tokalon pudrasını tec-
edilecektir. rübe ediniz. Evde veya yazıhanenizde 

2 - Pazarlığa girmek için 17.000 liralık teminatın Encümene tevdli meş- bütün gün çalışınız. Yüzünüzde hiç bir 
ruttur. parlaklık eseri gözükmiyecektir. Bütün 

T li 1 . . . gece dans ediniz teniniz daima taze ve 
3 - a p erın 150,000 liralık bir işe ald ınşaat yaptıklarını tevsik etmeleri. . li k 

1 
kt' T · · 'b d 

,.. • sevım a aca ır. enınıze cazı ve e-
tazımdır. vamlı bir güzellik vermek istiyorsanız 

4 - Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler 10 lir:ı mukabilinde Fen yeni chavalandınlrnış> Tokalon pudra • 
servisi şcf~den alınacaktır. c5000> sını kullanınız. -

Eski FEYZiATI 1 . . ' • . ' 

B O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - ilk- Orta • Lise ımıflan Talebe kaydı için hergün 
mektebe müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname tönderilir. 

' 1 

ArnavutkBr tramvar cadd••I : çift• &ararlar. Telefon • 38.210 ~ 

Bingöl Nafia Müdürlüğünden: 
Kapa:ı zarf usulile eksiltme ilanı. 

ı. - Eksiltmeye konulan iş. Kigı kaz asında yapılacak hükümet konalı inp• 
atı olup keşif bedeli (39188) lira (24) kuruştur. 

Bunun (15000) liralık kısmı (937) sen esinde yaptırılacaktır. 
2. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A. - Eksiltme şartn&.mesı. 

B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık gen~l şartnamesi. 

D. - Fenni ve hususi şartname. 
E. - Silsilei fiat cetveli, metraj ve proje. 
İstekliler bu evrakı Na!ıa Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü ve Bingöl 

Nafıa Müdürlüğünde görebillrler. 
3. - Eksiltme 27 /8/1937 cuma günü saat (16) da Çapakçurds. Bingöl NafıJ 

Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile ya pılacakbr. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için istek lilerin (1125) lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesi kalan haiz bulunması lazımdır. 
A. - Ehliyeti ienniye vesikası ve müteahhitlik vesikası. 
6. - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı saatten bir saat 

önceye kadar Çapakçurda Nafıa dairesi ne getirilerek eksiltme komisyonu ~ 
liğine makbuz mukabUinde vcrilecektır. Posta ile gönderilecek mektuplan~ ı:1-
hayet (3) üncü maddede yazılı saata ka dar gelmiş olması ve dış zarfın muh~r 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazım dır. Postada olacak gecikme kabul edil-
mez. (5159) .. ,,,,,,,, 

Galatasaray Lisesi Sahnalma Komisyonundan: 
Lisemizin Ortaköydeki ille kısım binasında şartnamesi mucibince 2400 lira 3 

kuruşluk keşif içindeki tamirat 20j8/1937 cuma günü saat on beşte İstanbul JCiil'" 
tür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan okul komis>'°" 

nunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve eksiltme şartnamesi ~ 
keşif evrakı ok~lda görülüp öğrenilir. 

181 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Liseler Mınutseb' 
veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş göreceği vesikaların üzeriDe 
almış olduğu müteahmt ve ticaret odası vesikası 'Veya teminat makbui1afil6 

belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4895) 

LÜZUMLU 
Ve her evin demirbaş ilAcı olan 

K A R D O L bayılmalara 
asabi öksürüklere, sinir buh· 
ranlarına, meraldanmalara ve 
asabi titremelere karp yeglne 
devadır. 

~ Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollan 

hastalıkları mntahassısı. KöprQb!lşı 

--~~-~-~~~~ 
Son Posta Matbaası 

Ne§rlyat Müdüfu: .Selim Ragıp ~ 
SAHIPLERL s. Ragıp ~ V1' Jafl' 

A. Ekrem u~ 


