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KAHRAMAN ORDUNUN BUYUK MANEVRALARI Egede 
Torpil ve 
Top sesleri 

Kırmızı, Sarı ve Mavi Ordular arasında 
taarruz ve mukabil taarruzlar yapıldı 

Şafak sökerken manevra sahasına giren Atatürk 
~eç vakte kadar tetkiklerde bulunduktan sonra 

Bozcaada açıklarındaki 
hadise ehemmiyetle 
dikkatimizi çekecek 

mahiyettedir. 

Franko bayrağını ta§ıyan deniz
altı gemilerinin tekli/sizliği ileri 
götürerek bizim sularımıza ka
dca •okulmaları da muhtemel • 
dir. Hükumetimiz tekerrür et -
meai muhtemel olan bu ne11i ha
diulerin bizim rahatımızı boz -
mama•ı için elbet lazım gelen 

_İstanbula avdet buyurdular 

tedbirleri alacaktır. 
Yazan : Muhittin Birgen 
(Yazısı Hergün sütununıuzdadır.) 

_.. ................................................. -....• 
Egede bir geminin 
daha torpillendiği 

tahakkuk etti 
Limanımızdan geçen 
bir lspanyol gemisi de 

kayıplara karıştı 

Cumhur reiri Atatürk manewa sahasın da ismet 1nönü ve general Fahreddin Al tayla vaziyet hakkına.a görtl.Şilrler1rnn 

Geçen pazar günü Bozcaada açık -
lannda (Ciudad de Cadiz) isimli İs -
~uıyol gemisinin bir Franko denizaltı 
i (Devamı 3 üncü sayfada) 

Ordular arasın .da yarın 
büyük harekat _ yapllacak 

~rı Atatürk oe lımet 1ttön.ü harM4t1 UtJdk ederlerken 
d~tinıi u, 17 (Sureti mahsusacla gör.der • gelen Derviftepedeyiz. Kırmızılar ile m,a.. ile) hali muharebededir. Şimalde~ dev
Cütıeıı zhar~daşımızdan tt>lefonla) - vi ordular arasında harp bajlanu~tır. letle doııt bulunuyoruz. Bu esna~ Sarı 
~~ ır enuz d v S k d 
Uytjkın • o.guyor. aray azasın a Genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi (Devamı 8 inci sayfada) 

anika köyünü gertikten sonra ç k k k d ............................................................ _ 
:ı. a ma , manevra uman 4111 orgeneral c ,,. 

A 'T' •• "' Fahreddin Altay, başhakem korgeneral • 
"""1 l .A T lj R K Salih Omurtak, ve Büyük Millet Meclisi 
Çorı namına gelen ve general!P.rden mürek- 1 

ı 
............................................................. . 
Amerika, hükllmetimizin 
barış siyasetini resmen 

tebrik ve takdir ediyor 
Ankara 17 (AA.) - Öğrendiğimize ğı talimat üzerine 11 Ağustosta 1931 

göre, birleşm~ Amerika devietleri mas tarihinde Türkiye Hariciye Vekilini zi. 
lahatgüzan vekili, hükfunetinden aldı- (Devamı 11 inci sayfada) ...... _ .... ....._ .......,_,...._.... ..... _ ·-·---· ·-· ·----
·----ııC:: Yeni siyasi tefrikamız :J1-----

Tal it 
son 

Paşanın 
günleri 

1 Yazan 
1 Arif Cemli 

Pqanın Berline ayak 
bastığı tarihten 

öldürüldüğü güne 
kadar olan hayab 

Talat Paşa ile birlikte 
Berlinde bulunan 

muharririn müşahede 

1 

ve intıbaları 
luda ku, 17 (Hususi) - Atatürk Çor- kep olan heyet burada. rJlll8' 
ta h ısa bir müddet kaldıktan son- Harp yaziyetı· - ~ Talat PCl§a 
L Ususi tre 1 ·ı t t b ı h ,- l p k k d b ~işlerd~.erı e s Ar. u a are - ~~::uz:a~i::ıe~i (~~~~~uz), Meriç bo _ Fevkalade bir yaz sayısı neşretti. e ya 1 n a neşre aşlı yor uz 1 

-----....;·~-- 1 d b Blltün bayilerden isteyiniz. ~ yun a ir düşman ordusile (Sarı ordu ._ _________ _. ---------------------.....a 



2 Sayfa 

---------------------------'"""" 
Her gün 

Akdenizde torpil 
Ve top sesleri 

Yaz.an: Muhittin Blrc
IE>) izim sularımıza gayet yakın 

19) bir noktada, torpil ve top ses

leri duyuldu, bir İspanyol gemisi battı 
ve bir denizaltı gemisi, Franko bayrağı
nı dalgalandırdı. Öyle anlaşılıyor ki 
Franko denizaltı gemisi veya gemileri 

Resimli Makale: 

~ ...... - - ...... " -::::-.=:=.--·· 
' ·-;o~ .• ~ r -':"l:.·.r~~:ı·- ··-" ";n;.. ;.~"-:". .. .... t"~ ~ .. • . .. 

SON POSTA 

X Tarihte terakki adımları X 

Ağust~ 

r 
Sözün Kısası 

Aşk mektuplarına 
Hususi pul 

E. Tala 
~emek, şu maddiyat asrında hi" 

lb:::ll la yazan varını§ ki, ÇekosıovalC 
posta idaresi, bunlar için ayrı bir pııl 
ihdas etmeyi düşünmüş?! 

İspanya hükumeti ıle Rusya arasındaki i~~-~~i~~~~~~~~~ muvasala imkanlarını azaltmak için Ak-
denizi dolaşmaya ve bu nevi gemileri I 
'gözetlemeğe ve takib etmPğe başlamış 

' --

Lakin bundan acaba ne fayda uınU" 
yor? Aşk, samimi olduğu takdirde k8" 
tumdur; tezahürlerini gizlemekle, hJ3-

zını veya elemini teşdid ve terndid e" 

der. Kimse: cFilan bay veya falan ba" 
yana mey Ilın \·ar, onu sevi;xoruın, ~s 
işte şu zarfın içerisindeki değirmi kil" 
ğıt parçasına gönlümün bütün duygll'" 
larmı tevdi ettim .. • diye tefahürde bil" 
lunmaz. Bu, bir defa tehlikelidir. DÜil" 
yada mütecessisler, meraklılar, kısk309 
lar, müteassıblar o kadar çoktur ki!:nl 

veya başlamışlardır. Denizde hükumet ı l~~~2::!~~~:d~I!~~~~ 
kuvvetlerine karşı hakim vaziyette bu
lunan Franko İspanyası, bu hakim \•azi
yetten istifade ederek, devam edip git
mekte olan kanlı muharebeyi kısaltma
ya çalışmak çarelerini arıyor. Valancia 
(Valansiya) hükumetinin Rusyadan al
dığı yardımlar sayesinde kendisini mü
kemmelen teçhiz ettiğini gören Fran
kistlerin bu tarzda haı eket etmeleri, 
kendilerine bir hayli fayda temin ed~ 

ceğine göre şimdi de bu işle ehemmiyetli 
surette meşgul oldukları anlaşılıyor. Bu 
denizaltı gemisi, Bozcaada sularına ka
dar elbet muayyen bir maksadla ve mu
ayyen bir avı takib eden bir avcı olarak 
gelmiştir. 

* Hadisenin biri dünyayı, diğeri de bizi 
alakadar eden iki ehemmiyetli ciheti 
vardır. 

Dünyayı alakadar eden ciheti şudur: 
Franko denizaltı gemileri bugün sade 
İspanyol gemilerini takib ediyorlar; fa
kat, yarın İspanyol gemilerinin yerine 
•meçhul bir denizaltı gemisinin> mesela 
bir Sovyet ge(llİsini de batırması ihti
mali yok değildir. İspanya meselesi kar
şısında bir türlü ittihad edemiyen bir 
Avrupa bulundukça Frankonun bunu 
yapmaktan çekinmesi için pek büyük 
bir sebep yoktur. Bilhassa Uzakşarktaki 
vaziyette, bugünkü vehamct devam etti
ği müddetçe ve bilhassa Avrupadaki 
sulh, ancak bir pamuk ipliğinin ucunda 
asılı bir halde durdukça Franko hükfr· 
metini bu nevi bir hareketin doğurabi
leceği akıbeUerden dolayı düşündürecek 

sebebler çok değildir. 
Uzayıp giden ve sonu gelmiyen bir 

mücadeleyi bir gün evvel bitiremediği 
için işlere şu dakikada herhalde sinirli 
bir gözle bakan General Franko, böyle 
bir karar verecek olursa dünyanın vazi
yeti büsbütün vahim bir saflıaya girer. 
Bunun için, Bozcaada açıklarındaki ha
dise, bu bakımdan bütün cihan efkarını 
ehemmiyetle alakadar etmeğe layıktır. 

Önümüzdeki günlerde göreceğiz ki bu 
mesele ile çok alakadar bulunan devlet
ler, hadise etrafında hararetli müzake
relere ve münak~lara girişecekler ve 
maalesef, gene müsbet bir neticeye va
racak değillerdir. 

* Meselenin doğrudan doğruya bizi ala-
kadar eden tarafına gelince o da şudur: 

Franko ile Rusya arasındaki siyasi 
düşmanlık, yarın, o'bürgün bu nevi ha
diseleri bizim kara sularımıza çok yakın 
sahalara kadar da getir<>bilir. Bu ihbarla, 
ispanya ile Rusya arasında bir doktrin 
ve siyaset mücadelesinin bizim suları

mızın sükünetini bozmnsma imkan bı· 
rakınamak üzere bizim tarafımızdan da 
bir takım tedbirler almak icab ede
cektir. 

Bugiin tayyare Okyanosu aşıyor, ülkeleri dolaşıyor, ku
tublara varıyor, kürrenin dört bucağını devrediyor. 

İnsan zekası ve fen bilgisi bize artık istikbalin perdesini 
1 

açıp atiye bakmak imkanını vermiş, ve Napolyonun bir a
sırdan fazla zaman evvel söylediği gibi dünyada imkansız 

bir şey olmadığını öğrenmiştir. Muhakkak ki insan tahayyül 

ettigi her şeyi yapabilmek kabiliyetine maliktir, bu iddianın 

tek yol şahidi de bizzat insanın kendi tarihidir. Bu tarihin 
ilk sayfalarına bakalım, ecdadımızın nasıl yaşadıklarını dü-

Buharla veya mazotla işliyen gemi seyyar bir otel halin
dedır. 

Otomobil ise artık ihtiyaç halini aldı. Bununla beraber 
terakkinin sonu gelmiş değildir. Seneler ilerledikçe gelecek 
nesil bugün bizı memnun bırakan tayyareye, vapura veya 
otomobile bakarak kendilerinden evvelkileri:ı bu vasıtalara . 
nasıl bindiklerine hayret edecekler, bugün yaşayanlar için 
iptidai insan tabirini kullanacaklardır. 

şünelim, bizzat kendimizin çocukluk hayatını hatırlıyalım, 

istikbal nakkındt> tam bir fikir edinmiş oluruz. 

("-_s_o_z __ A_R_A_S_D_N ____ D_A_) 
Londrada 
Çok garip bir 
Gönül 
Macerası 

]... ·ı Paraşüt gerine 
HERGüN BiR FIKRA Şemsiye kullanan 
Dilenci ve hasis 1 Çocuğun başına 

re/enler Ha.sis zenginlerden birinin kapısına 
bir dilenci gitmi§. Hasis bakmı§, di
lenciyi görmil§. U§ağ&nı çağınnl.§: 

- Ahçıbtlflya söyle, demi§, o da 
kahyaya söylesin, kahya da ayliaza 
söylesin, ayvaz da kapıcıya söylesin, 
kapıcı da bu adama Allah versin! de
sin. 

Dilenci hasisin sözlerini duymuş, 

ellerini aÇmı§: 

- Aman Allahım, demi§~ sen Ceb
raile em:ret, o israfile söylesin, israfil 
de Mikıiile söylesin, Mikail de Az • 
raile söylesin, Azrail de gelsin §11. a
damın canını alsın. 

• • 
Harbi Um11mige dair 
400 bin kitap 
Toplıgan adam ! .. 
Harbiumumiye oaır 400,000 kitap top

lamağa muvaffak Jhıuş bir .ıdam vardır. 
Bu adam eski Amerıka reisicumhuru 
Hooverdir. 

Reisicumhur bulunduğu sırada harbı
umumi hakkında bütii:! memleketlerde 

Saniyen, sevdiği şahsın hüviyetı 
ifşa etmek, erkekliğe ve centilmenli_~e 
sığmaz. Dişisini ram ettikten sonra ol
mek itiyadında bulunan horozu istisn' 
edersek geriye kalan mahlukların he
men hepsi aşk duygularını gönül çerç~· 
vesinden dışarıya sızdırmamakla rne" 

lfıfturlar. Onun için, Çekoslovak P. '!l 
T. sinin tedavüle çıkaracağı bu ) eJl 
pullar daha ziyade muziplerin işine ya· 
rıyacaktır. Bunlar, çabuk ve kolay kız
dıklarını bildikleri bazı kimseler~, aıiZ" 
lik olsun diye, aşk pulile pullarunış tt" 

lelade mektuplar gönderip, bilhassa l<t'" 
lıbık olanların evlerinde kopaoek herY 
gfune ile gönül eğlendireceklerdir. 

Hem böyle, mahremiyetini muhnf~ 
za etmek esas olan muhaberatta, zarfın 
muhteviyatını belli edecek bir alameti 
mahsusaya neden lüzum görülmüş'? 
Düşününüz bu, mektupların her ti.il""' 

lüsüne teşmil edilecek olursa işin sO" 
nu nerelere varır? Fatura, alacakl• 
mektubu, tehdid ve hakaret mektub\Jı 
tavsiyename, istirhamname, acı, tatlı 
karı koca mektubu, şantaj mektubllt 
imzasız mektup, beşaret mektubu, fe
laket haber veren mektup, babasında0 
para sızdırmak isteyen gencin rnektll" 
bu, kayınananın, kızını kışkırtan fitne 

1 mektubu, hülasa araştırılacak oıurs~ 
çeşidleri daha da artacak olan bir süril 
mektup nevilerinden her birine ayrı 

~ g. 
ayrı şekil ve kıymette pul yapıştırmag 
kalkışıldığı gibi ferdlcrde hayatı husl.1" 
siye namına hiç bir şey kalmıyacak, se
ciyemizi, adetlerimizi, kusurlanınızı, .~
yıblarımızı, yaşayışımızı, hlısılı biltLI~ 
benliğimizin içyüzünü, postacının getı 
ıeceği mek'iuplardan, tamamile a~~a
mak ve ona göre de hakkunızda hiıktıı11 
vermek mümkün olacaktır. 

1 Buna, yeryüzünde kaç kişi razı oıur ' 

E~ 
Londranın tanınmış şahsıyetıerınden çıkmış olan kitaplaı:ı toplamağı tasarla- Şu gördüğünüz yaramaz çocuk dokuz H k h t 

Durutasko Vikinson, 38 yaşlarında, gü- mıştır. yaşındadır. Bir gün sinemada paraşütle em şap a; em çan O . 
zelliğini ve canlılığını hala muhafaza e- Arzusunu kuvveden fiile çıkarmak için inen askerleri görmüş, hoşuna gitmiş, si- Pariste şapka mağazalarından bir~ 
den bir kadındır. Günün birinde, bir aile üç sene mütemad;yen ralı5mıştır. Bütün si yeni bir kadın şapkası modeiı ıc~" 

-s - nemadan çıkar çıkmaz, aklına gelen bir ı k ç)" 
reisfne tutulmuş, sevgisi o kadar artmış, memleketlerdeki lı:ütaphanclerk muha - etmiştir. Bu model tam bir s ·o • 
kendisini yakmış, kavurmuş ki, nihayet berata girişmiştir. Barb~umumiden bah- icadı tatbik sahasına koymak istemiş. Ba- takkesidir ve bir Iastik ile çocuk ~~t 
bu adamın aleyhinde yakışık almıyacak seden her cins kit bı tophnıı~tır. Hatırat, basının şemsiyesini kaptığı gibi bir a - kaları gibi başın arkasına iliştirHn1e .. 
söiler sarfetmiş, daha fenası bunları et- vesaik, romanlar. ğaca tırmanmış ve şemsiyeyi açıp başı- tedir. Fakat bu şapka lastikten ıutı.ı ,4 
rafa da yaymış. Hoover bu kitapiarı Amerıkada'ki Le ... nm üzerine tutarak ağastan atlamış. At- larak ters olarak ele asılabilmekte t~" 

Sevgilisi • ki mahkemede ismi zikro - tand Stanfoıd ünıvers;tesme :hda eyle- lamış amma, evdeki hesap çarşıya uy _ o vakit de mükemmel bir kadın çan 
lunmamıştır - haysiyetinin kırıldığını, miştir. mamış. Ve şeytan mucit, kolunu kırmış. sı halini almaktadır. J;tl" 
şeref ve namusunun ayaklar altına alın- Bu şekilde kullanılmak için şaP t !• 
dığını görünce, kadını mahkemeye ver- Amerikada 28 milyon ııın önünde hususi gözler yapılm~Ş ~~ 
miş. Mahkemeye gelmeden evvel bir otomobil, 45 milyon da 85 yaşmda evlenen bir Gözlere dudaknl boyası, pucıı:a,ih~~~ .. 

Franko hükumeti, giriştiği mücadele- müddet tevkifhanede yatan kadın neda- avukat tarak ve kadı ann en zarun ~ " 
den ne bahasına olursa olsun mutlaka met ettiğinden, yaptıklarından pişman şoför varmış! . cından olan cep aynası konabiI.ırı 
muvnffakiyetle çıkmayı istiyecck bir olduğunu söyle<Uğinden, mahkemece af- Son yapılan bir istatistiğe göre 1936 Ingilterenin meŞhur avukatlarından tedir. ~ 
ihtilal kuvvet ve iradesini temsil ediyor. fedilmiş ve davası sukut etmiştir. senesinde Amerikada hali faaliyette 28 Henry Morton 85 yaşında oldu~ hal- ıı...c.u GU. ttv;t· ~ 
Bu kuvvet ve iradeye go",re, du·· nya sul- b l 45 ·1 d r·· de evlenmiştir. Bu gönlü taze ihtiyar U " ,. Kadın gazetecilere şunları söylemiştir: milyon otomo i ve mı yon a ŞO or d din · An k 65 da • 
hunun ve enternasyonal hukuk endişe- oldugu· tesbit edilmiştir. Buna müvazi o- son erece çtır. ca yaşın 1-1 AVA 

- Beni bu hale sokan kıskançlığımla, ·· ·· ktecr Evl d .•. kadın da T-K .. _,.__ !erinin hususi bfr manası ve kıymeti 1 k A "kad to '-il kazala dan gorunme ır. en ıgı ge- ~ - ~ 
aşkımdır. Elimde olmadan yaptım bu işi. ara men a 0 mou rın N>nl de gene mor"ur b"r avukattan llliııiiı -

yoktur. Bundan dolayı Franko bayrağı- ölenlerin miktarı bir sene evvelkine na- ,_ er ~· ı H k v tabelli 
Çok azap çektim, beni tevkif ettikleri za- dul kalan 62 yaşında iki torun sahibi n·· hava sıcka e trub Ui geÇ1P~iJ'· nı taşıyan denizaltı gemilerinin, teklif- b" k 1 k b" h"" d k 1 zaran 38,000 kişi fa-1~lac:m•ctır. M d N 'd un ava sıca ve ru u e 1 • man ır gece aran ı rr ocre e a - ~ -s·····r m orman ır ~ 

sizliği·· ileri go-türerek ve hatta· bız" e ha- .. ._..,_ ..... - .............. ---··00·-----·00 a a · R .. • · d 3 4 t - •atlc r 
b 1 B d t . . .. uzgar sanıyc e . me re sur 

ı "'r bile vermiyerek biz:m sularımıza ka- dım. Beş kere ayı mışım. eni ava e - rılmamasına sever. Izdıvaç Londranın avukatlar klu - dızdan esmiş ha • 
..r sokulmaları ve bu sularda dolaşma- tiği halde, sevgilimin ismini ifşa etme - Aleyhinde olmıyacak sözleri etrafa ya- bünün büyük salonunda ve.ril~n bjr zi- va tazyiki 

7
52 mi-

lan ihtimali de vardır. Bunların bizim di.pı. Onun mukaddes ismi, kalbimde sak- yarken, fenalık yapacağımı sanmamış - yafetle kutlulanmıştır. Bu ızd:vacın en limetreye kadar 
sularımızda top ve torpil kullanmaları lı olarak kalacak. Onunla senelerdir se- tım. Deli gibi olmuştum. dikkate şayan tarafı 65 lik damadın es- düşmüştür. 
ihtimalini uzak gôl"S('k dnhi hiç olmazsa vişiyorduk. Benim tabiatimde bir insan, Amma, bir daha sevmemeğe çalışaca- ki karısının yedi ay evve! bir ameliyat En fazla sıcak-
takib maksadile bu muhite yaklaşmaları bir kadını sevdi mi, gönülden St'V r, ay- ğım. Bu benim için bir ders oldu.. neticesinde vefat etmiş olmasıdır. 

ve hatta hazan da içeri s·rmcıeri müm- ·r ~~==============================================~ 
kün!ür. * İs TER İN A N is T E R i N AN M A ! 

Bütün bu sebepler ve mülfıhazalaraan 
dolayı, Bozcaada açıklanndaki hadise, 
bizim ehemmiyetle dikkatimizi çekecek 
bir vak'adır. Bu vak'a, bize şimdiye ka
dar esrarlı ve bir dereceye kadar masa
la benziyen bir takım hadiselerin ve id· 

(Devamı 3 iicü •ayfada) 

İstanbulda 21 cylfil tarihinde bir resim sergisinin açılma
sına karar \'erildi ve bu serginin mümkün mertebe zengin 
olabilmesi için tlevlet dairelerini siısliyen kıymetli tablola
rın da bu sergiye yollanmasına müsaade alındı. Bir arkada-

şımızın aldığı habere bakılırsa bu müsaadenin bir neticesi 
olarak İstanbula 4iki vagonıt tablo yollanmıştır ve anlaşılı
yor ki arkadaşımız tablonun kıymetini vagon ile ölçmek· 
tedir. 

l STER iN AN l STER i NAN M Al 

lık 29, en az 18 
saııtigraddır. Ru -
tubet derecesi 
dünkü ve evvelki ıcte • 
günkü yüksekliğini muhafa7.8 etme 
dir. 
------------::ı:ı.18 

Giiıaet : S.13 ôtfe J.9.Dt 
lkiacii 16,07 Alqam ntı 
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Japonla~ Şanghaya yeni 
bir taarruz daha yaptılar 

3elıir şiddetle bombardıman edilmektedir, lngilizlerle 
Japonlar Şanghagı tahligege başladılar 

l.orıdra, 11 (Hususi) - Şanghay ve ha
~de yağmakta olan ıiddetli yağmu
~ l'aiınen, bugün de hava ve karada 

Çarpışmalar devam etmiştir. 
J, t&raya yeni takviye kıtAları çıkaran 
:nıar, Şanghayın Çin mahallelerini 
ıa.r:ıa denizden topa tutmuş~ar ve bili-
~ havadan bombardıman etmişlerdir. 
~ tayyareleri de Japon imtıyazlı 
lbıt takası üzerine muhtelif akınlar yap
tıııı:. \r~ Japon konsoloshanesi etrafında 
~deden kıt'aları bombardıman et· 
~fdir. Her iki safta, muhtelif nokta-

Yangın çıkmıştır. 

ton lıılınzier şehri terkettiler 
'dra 17 (Hususi) - Şanghayrla bu
~ İngiliz tebaasının tahliyesi bu sa
laaitt~t 9 da başlamış ve 12 de sona er
~· Tahliye edilen iki t-in kadın ve 
~ Uti harp gemisine yerleştirilmiş • 

):~liye esnasında Çin ve J ano tay -
._, : eri arasında hava muharebeleri vu-
'-lh~Ufaa da kafileler bir zarar gör -
~ır. 
~· lZ ve Amerikan tebaalarının tah'e de bir kaç güne kadar b:ışlana· 

Londra 17 (Husust) - Japonyada bir 
mühimmat fabrikasının berhava olduğu 
haber verilmektedir. Baruthane ve do • 
kuz depo harap olmuş, 23 kişi de yaralan
mıştır. 

Sekiz Japon tayyaresi düşürüldü 

Nankin 17-Dün Japon ta·:yar<>leri beş 
kere Nankin'i bombardımana teşebbüs 

etmişlerse de her defasında Çin tayyare
leri tarafından püskürtülmüşlerdir. Yal
nız bir defasında iki Japon tayyaresi 
şehri bombardıman için aşAğılara inme
ğe muvaffak olabilmişlerse de Jlncak iki 
bomba atabilmişlerdir. 

Çin büyük karargahının tebliğine gö -
re, dün sekiz Japon tayyaresi düşürül • 
müş ve bir Çin tayyaresi de düşmüştür. 

Japonlara röre 
Tokyo 17 (A.A.) - Bu sabahki ka

bine içtimaında bahriye nazırı, Japon 
tayyarelerinin şimdiye kadar 87 Çin 
tayyaresini ve 17 Çin hangarını tahrip 
etmiş olduklarını bildirmiştir. 

Çinlilere röre 

Nankin 17 (A.A.) - Çin milletinin 
Mareşal Çankayşek'e doğumunun el • 

Ştnı Japonlar da linci yıldönümü münasebetile verdiği 
bbl J diye kadar Şanghayda bulunan 15 hediyeyi teşkil eden 100 avcı tayyare
~dan dört bini şehri terkettiği 1 sinden mürekkep filo son Çin - Japon 
~ ktedir. Diğerleri de tedricen tayyare muharebelerinde çok mühim 

ketıerine döneceklerdir. bir rol oynamış ve son üç gün içinde 

isi saflarında 
• syan başgöstei-di 

~-~Yonalistler bir şehri zaptettiklerini, Cumhuriyetçiler 

spanyol 

ıae ıehrin ellerinde bulunduğunu iddia ediyorlar 

Ja, ~drid •.,7 (A.A.) - General Mia-ı da kiin Beinosa şehrini ~gal etmiş -
bal'ra ~ l 4 uncü fırkaya Cumhuriyet lerdir. 
fi, rn.&uıı tevdi etmiştir. Fırkanın şe- Santander 17 (A.A.) - Yapmış ol
bet~ r~ anarşist Mera, bu münase - duldan şiidetli taarruzlara rağmen 
~is~ır .nutuk söylemiştir. Mera, a - nasyonalistler, Binosa'yı ~gal edeme -
herabe erın enternasyonalist uimakla mişlerdir. _ 
ıt ~u harpte nasyonalıst bir tar- Asi allaruıda isJBD 
Olctllkı ittihaz etmeğe karar vermiş Madrid 17 (A.A.) - Askeri mahfel-
latrbi ~~ın~ ve ecnebi miidahalesinin ler, Toledo ve Talavera'da isi safların
Olctuiun ır tstiklal harbi şek!ine sokmuş da isyan çıktığını bildirmektedirler. 

8'1 u tebarüz ettirmiştir. Bu mahfeller, dün sabah asi hatların-'1;i:0 1 ~ (A.A.) - Nasyonalistler da şiddetli tüfek ve mitralyöz ateşleri 
~ San' Chırco, Arroya kasabalarını işitilmekte olduğunu ilave etmektedir

lander'in 55 kilometre cenubun- ler. 

F'I· --=--' ıstinde üç Arap lzmirde oteller 
ltud- katledlidi . doldu 
~ d Us 17 (A.A.) - Taarruz vak'a- İzmir, 17 (Hususi) - Fuarın açılma 

'ru~v~ etmektedir. günü yaklaştıkça İzmirt! e~raftan akın 
~f~erı_nı'de arazi sahiplerinden ve artmaktadır. Trenler tok kala?ın'ıktır. 
ttlt. hır Arap sokakta öldürülmüş- Birinci ve ikinci sınıf oteıJer dolmuş • 

~· ' !'J> ~n ~a ~lise yardım eden bir A-
' b·edılnuş, diğer bir mahalde de 

ır Arap öldürülmüştür. 
~ . Fnnsanın notası 

~l'ia 17 (A.A.) - Salahiyettar mah 
' p Fransa tarafından Filistinin tak 
~dı ~ hakkında İngiliz kabinesine 
'iııd en notaya dair bir ecnebi ga
t. \ıe e çıkan haberleri tavzih etmek
~Y ~~tanın hiç bir veçhile protesto 
4ttıe; e 1nde olmadığını tasrih etmekte-

tur. 
Oteller, gazinolar fuar komitesi ta -

rafından kontrol edilmektroir. 
Fuar günleri ecnebi seyyahlarını hl· 

mil muhtelif vapurlar limanımıza gele -
ceklerdir. 

lktısat Vekili 
lzmirde 
İzmir, 17 (Hususi) - İktısat Vekili 

fuarı açmak için Çeşmeden İzmil'e ha -
reket etmiştir. Perşembe günü üzüm in
cir piyasasının açılmasında bulunacak -
tır. 

Vekil burada bulunduğu müddetçe va
pur navlunlarile de alakadar olacaktır. 

~i~nın metni hakkında diplomatik 
~l!ıda er, Fransız hükumetinin yanı 
~ de 

1 
bulunan Suriyede mandater 

"I, flr~ et sıfatile umumi menfaatleri
~li ta ~sıam ve Arap alemınde \'C 

~ ett~~ı~~adaki vaziyetlerini teba -
~,ı .. _.1rdıgıni söyıemekıe iktifa et - Kimsesiz çocuklara yardım 

~ırler. 

otuza yakın Japon tayyaresini düşür
müştür. 

· Amiral ıemisi torpilleniyordu 
Şanghay 17 (A.A.) - Vak'ayı gö -

zile gören bir şahidin ifadesine göre Ja
pon Amiral gemisi İzumo gece karan -
lıkta torpillenmek tehlikesi geçirmiş -
tir. Bir yarış motörünün işareti üzeri
ne bu motörün arkasından gelen kil -
çük bir torpil gemisi İzumo'nun 150 
metre kadar yanına yaklaşmış ve kü -
çük bir torpil atmıştır. Torpil Amiral 
gemisinin yakınlarında patla~tır. Tor
pil gemisi bilahare büyük bir sür'atle 
uzaklaşmış ve İzumonun projektörle -
rinin ziya büzmesinden kaybolmuş -
tur. 

Ruslarla Japon arasında 
Şanghay 17 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Teyid edilmiyen bir habere göre 

Sovyet konsoloshanesile Japon maka -
matı arasında bir hadise zuhur etmiş
tir. 

Eden Londraya döndü 
Londra 17 (A.A.) - Eden, Londra

da bulunan kolleklerini uzak doğu va
ziyetinden haberdar etmek üzere bu 
sabah Londraya dönm~tür. 

Bugün öğleden sonra yan resmt 
mahiyette bir toplantı yapılacaktır. 

Bu !bplantıda bir tavassutun derpiş e
dilmesi muhtemeldir. 

izmir adliye 
dairesi önünde 

b:radam yaralandı 
İzmir, 17 (Hususi) - Bu sabah mu -

hakeme edilmek üzere jandarma muha • 
fazasında getirilen suçlulardan Süley -
man adliye dairesine gireceği sırada Ö
mer isminde biri cebinde sakladığı taban 
cayı çekerek Süleymanın üzerine ateş 
etmiş, suçluyu omuzundan yaralar.nştır. 
Mütecaviz derhal yakalanmıştır. 

Süleyman 6 ay evvel Ömeri yari\ 1ı -
yarak mefliaç kalmasına sebebiyet ver • 
miştir. Süleyman hakkında karar hu -
gün Ağırcezada verilecekti. Ha~ inti· 
kam saikasile yapılmıştır. 

Eski hadisenin muhakemt:Sine öğle -
den sonra Ağırcezada devam ediBi ve 
Süleyman 9 ay hapse mahl..um edi!r.ıiştir. 

Irakta asayiş 
iade edildi 
Londra 17 (Hususi) - Irak erkanıhar· 

biye reisi general Bekir Sıtkının Jı:aılin -
den sonra Musulda bir isyan harekEtinin 
baş göstermiş olduğu ve bu hava!!de iki 
gün örfi. idare ilin edildiği anlaşılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Hükumet, Musul askeri kumandanın • 

dan Bekir Sıtkının katlile alakadar ol -
duğu iddiası ile bazı zabitlerin tahkikat 
için Bağdada gönderilmesir.i istemiştir. 
Kumandan, böyle bir harelretin wer a· 
rasında isyan doğuracağını ileri süre -
rek, hükfunetin talebini reddetmiş ve 
Musuldaki hükumet dairelerini. ijgal al
tına almıştır. 

Fakat, başvekil Hikmet Süleyman Pa· 
şanın istifasından ve yeni kabinenin te
şekkülünden sonra asayiş teessüs etmiş 
ve askeri işgal altında bu1unan hükUnıet 
daireleri tahliye edilmiştir. 

Dördüncü defa olarak iktidar mevkii· 
ne gelen yeni başvekil Cemil Al-Midfai, 
harbiye nazırlığını da deruhte etmiştir. 
Şimdi bütün Irakta asayiş hükümfer -

madır. 

~ilk h;cl;-;.,ahsu)ü 
Ankaral7 (A.A.) - Çocuk Estrgeme Kudüs 17 (A.A.) - Röyter muhabiri 

' ~ (Hususi) - İlk incir mah • 
'lelnıiftl~.erasimle Aydından ş"hıi -

kurumu genel merkezi tarafından 1/8/ bildiriyor: 
1937 tarihinden 16/8/1937 tarihine kadar Irak ordusunda ciddi karışıklıklar çık-
15 gün zarfında 27H çocup yardım e - tığı hakkında burada teyit olunmıyan 
dilmiftir. kuvvetli .. yialar deveran etmektedir. 

Kutup yolunda S4~---
kaybolan AL:E E 

Sovyet tayyaresi .-1.-ngı-·ııe-re -ve -ııa-ıya·y·a
ıöre: Akdeniz telakkisi 

Yuan: Seliın Karıp Emeç 

Tayyareci Lavenevıki 

İlk arkadaşlarının açtıklan iz üzerin • 
de kutup yolundan Amerikayı giderken 
kaybolan 209 numaralı Rus tayyaresinin 
pilotu Lavenevskinin ve arkadaşlannm 
akibeti bu dakikada bütün cihanı alib· 
dar etmektedir. 

Tayyare kazaya uğramadan evvel çek
tiği bir telsizde dört motöründen birinin 
yağ tulumbası işlemediği için hareketten 
kaldığını, bununla beraber uçuşa devam 
ettiklerini söylüyordu. O zaman tayyare 
kutuptan 900 kilometre ötede, Amerika 
sahilinden 1800 kilometre beride, gayri 
meskun bir yer olan Patrik adasından 
1200 kilometre uzakta bulunuyordu. 

Tayyare deniz değil, kara tayyaresi • 
dir. c Yüzücü. yerine tekerlekleri vardır, 
halbuki son bulunduğu mevki denizin üa
tü idi, bir yere konabilmesi için bir buz 
adaaığı bulması lazımdı. Halbuki rüyet 
ufku kapalı idi. Buna rağmen ümit edi
liyor ki tayyare bir buz adacığı bulup 
inebilmiştir. Ve bütün araştırma tefeb
büsleri de bu ihtimale istinat etmekte • 
dir. 
tıave edelim ki, 209 numaralı Rus tay

yaresi Amerikaya kıymetli kürk ile ta· 
ze havyar götürü1ordu. 

Egede bir geminin 
Daha torpillendlğl 
Tahalılıulı etti 

(Bq tarafı 1 inci ıahifede) 

gemisi tarafından batırıldığını ilk ola
rak bildirdiğimiz gibi, dün de gene ilk 
olarak, ikinci bir İspanyol gemisinin 
Akdenizde meçhul bir tahtelbahir ta
rafından batırıldığını haber vermiş -
tik. 

Filhakika, salahiyettar makamlar 
rıezdinde yaptığımız tahkikata göre, 
(Ciudad de Cadiz) den daha evvel 0-
desadan yüklü olarak Valensiyaya ha
ı eket etmiş olan ve- İstanbuldan geçen 
(Mamegte) isimli İspanyol gemisin -
öen henüz hiç bir haber ahnamamış -
tır. 

Bu vaziyet alakadarlar tarafından 
endişe ile tefsir edilmekte ve geminin 
açık denizde batırıldığı kanaatini do -
ğurmaktadır. 

Şimdiye kadar Fransamn Akdeniz 
sularına vasıl olması ve bulunduğu yer 
hakkında alakadarlara malumat ver -
mesi icap ettiği halde (Marnegro) ge
misinden herhangi bir haberin alına -
maması, geminin bir felakete duçar ol
duğu hakkındaki tahminleri takviye 
ettiği gibi, Akdenizde batırıldığını dün 
bildirdiğimiz, ikinci geminin (Mar -
ııegro) olduğu hükmünü de verdirmek
tedir. 
Cuma gecesi hatınlan lspanyol ıenüsi 

Londra 1 7 (Hususi) - Ege deni -
zinde Yunanistanın Patelia adası açık
larında (Abasolas) İspanyol gemisinin 
geçen cuma gecesi bir tahtelbahir ta -
rafından batırıldığı haber verilmekte
dir. 

Cumartesi sabahı hadise mahallin
den gelmekte olan bir İngiliz gemisi 
tarafından kurtarılan kazazede (Aba
solas) vapurunun kaptanı, gemisinin 
bir denizaltı gemisi tarafından torpil
lendiğini ve mürettebattan 1 1 kişinin 
telef olduğunu söylemiştir. 
Bir İspanyol gemisi limanımızda kaldı 

Rusyadan gelerek İspanyaya git -
mekte olan Varlant adlı İspanyol ge -
misi, Akdenizdeki son hadiseler dola -
yısile hareketini tehir etmiş ve Kaba -
taş açıklarında demirlemiştir. ---------------·-··-,---··-··---··-· .... --Telefon muhaberatı dün öjledenberi ke-
silmiştir. 

A kdeniz, İtalyanın iddia ettiği gibi 
İngiliz imparatorluğu için ana 

vatanı Hindistana bağlıyan bir kısa yol 
mudur? Yoksa, İngilizlerin inadla müda· 
faa ettikleri noktai nazara göre bir ha. 
yat damarı mıdır? Bugün bu iki devleti, 
her gün bir parça daha silihlı bir ihülA
fa yaklaştıran, sadece bu husustaki gö
rüş farkından ibarettir. İngiliz impara· 
torluğu, bu denize bir hayat daman g~ 
zile baktığı zaman, ona bir ticaret yolu 
olduğu kadar bir büyük askeri müvasall 
vasıtası ve vaz geçilemiycn bir deniz üssü 
ehemmiyeti atfetmektedir. Ayni denizin 
sularile yıkanan İtalya için, bu deniJ 
her şeydir. Son zamana kadar İngiliz sı· 
yasetine uygun bir istikamet takip eden 
İtalya, kendisi için her şey olan bu deni
zi benimsemek istediği, ona ken· 
di malı gözile bakr.1ıya başla • 
dığı gün, İngiltere ile göz gö • 
ze gelmiştir. İlk karşılaşma İngiltere
nin ric'ati, İtalyanın da Habeşistan& yer
leşmesile nihayet bulmuştur. Fakat da • 
vanın bu suretle hitama erdiğini saıımU 
hatadır. Çünkü ric'atte devam İngilte
renin asırlardanberi takip edegeldiği l· 
lemşümul cihan siyasetine veda etmek 
demek olacağı için, asıl hazırlanma dev· 
resi ondan sonra başlamıştır. İtalyanın. 
denizaltı ve hava filolarile mütemadiyen 
cihazlanmakta olması, bu hazırlıim ne
zaketine ve ehemmiyetine bir delildir. 
Bir kaç aya kadar İtalyan denizaltı ge
milerinin sayısı yüzü bulacağı gibi ttaı. 
yan hava kuvvetlerinin ağırlık merkezi 
Po vadisinden Akdenize intikal etmekte
dir. Böylece, İtalyanın İngiltereye karp 
Akdenizi tahammül edilmez bir mevzi 
haline koymıya çalıştığı gün gibi qikir
dır. Beş İtalya fırkasile Sicilya adasında 
yapılmakta olan İtalyan manevraları. 
İtalyanın İngilterenin lf"rki Akdenize 
doğru ilerlemesine mani olacak üç muh· 
telif taarruz ve müdafaa kademesinin 
tecrübesini tamamlamaktadır ki bunlar: 

1 - Pantellarya adasının inzimamile 
Sicilya kanalı; 

2 - Sicilya ile Trablus arasından ge
çen Siraküze - Trablus hattı; 

3 - Libya ile on iki ada arasından ge
çen Leros - Tobruk liattıdır. 

İtalyan askeri hazırlıklarının bu te • 
kilde inkişafının İngiltere için ne bil • 
yük bir tehlike teşkil ettiği şüpheden va· 
restedir. Fakat yirmi beş haziranda, A • 
vam kamarasında şu sözleri söyliyen ha· 
riciye nazırı Edenin lakırdıları da ya • 
bana atılacak şey değillerdir: 

c Hayati mahiyeti haiz İngiliz men· 
faatleri mevzuu bahsolduğu zaman, dai· 
ma ric'at etmiye ve baş eğmiye mecbw 
olmadığını İngiltere düşünmektedir .• 
Kavranması güç alingiP bir söz amma 

anlaşılmıyacak kadar fazla çetrefil bb 
cümle de değildir. - Selim Ragıp Emeç 

Alıdenlzde torpil 
Ve top sesleri 

(BG.§tarafı 2 inci sayfada) 
dlaların mahiyetlerini açıkça gösteriyor. 
Biz sularımızda bu nevi teklifsizlikleri 
ve gerek bizim ve gerek dünyanın huzur 
ve sükununu ihlil edebilecek hadiseleri 
görmeğe taraftar değiliz. Akdenizde ve 
bizim sahillerimize yakın yerlerde pat
lıyan torpil ve top sesleri bizim kulakla
rımızı rahatsız edecek şeylerdir. Biz top 
ve torpil sesi değil, sulh sesi ve saadet 
neşesi isteriz. Bundan dolayı, eminiz ki 
hükumetimiz, tekerrür etmesi muhte
mel olan bu nevi hadiselerin bizim ra
hatımızı bozmaması için lazım gelen bü
tün tedbirleri alacaktır. Türkiye dünya
da sulh ve sükunun, milletler arasında 
hak ve adaletin hüküm sürmesini isti· 
yen bir memlekettir. Bu bakıı.mdan, her 
hangi bir sürpriz karşısında kalmamak 
için elbet lazım gelen şeyleri yapacaktır. 

Muhittin Birgen 

Alm~nyanın ist:krazı 
Berlin 17 (A.A.) - Alman hükti ~ 

meti, 700 milyon mark kıymetinde ye
ni bir konsolidasyon istikrazının tah -
villerini piyasaya çıkarmaktadır. Tah
viller nihayet 15 sene içinde Ödene -
cektir. 



. ..,. 

Keyif verici zehirlerle! Tifo m_ücadelesi Hamallar kitibini öldüreıl 
. d• ·ıd· /çın bır program · h k • mücadele şıddetlen ın ı Hazırlanıyor Yusuf un mu a emesı 

Dün muhtelif zehir kaçakçılan ve kadınla erkekli zehir 
müptelaları yakalandılar, haklarında takibat yapılıyor 

,, . ., 
On beş gündenberi tifo vak'alan her Suçlu, "Onu ben vurmadım, elimden alınan ekmefl 

gün ayni miktarda tesbit edilmekte - k b • • d. 
dirler. Hergün teşhis edilen vak'aların vurdu, ben ıuurumu ay etm11tim., ıyor 

Gümrük ve emniyet kaçakçılık bü- j semtlerinde de esrar ve eroin satan ve dır. Dün de son 24 saat zarfında mey- yüzünden, hamallar kltibi Hüaeyhıi öl - ması için, uzun uzun rica ettiJD. 
yekfuıu 5 - 6 - 7 arasında oynamakta - Bir müddet evvel Yemişte, eski bir kin 1 laşarak, kendisine beni yeniden il' 

·ıolan memurları kaçakçılar ve keyif kaçıran bazı kimseler yakalanmışlar - dana çıkarılan tifo vak'alarmın sayı - dürmekten suçlu Yusuf oğlu Yusuf Ka - bu halim karşısında ne cevap .vert' 
verici maddeleri kullananlarla müca - dır. . sı 5 dir. Halk, tifo vak'aları azaldı di - rabatağın. duruşmasına, Ağırceza mah - ğeni~s~z? ... c~ur bakalım dedi, flffD 
deleyi şiddetlendirmiş, son iki gün içe- Zeyrekte, Zeyre~ ~o~unda ~27 nu- ye aşılanma işini hafifletmiştir. kemesinde dün başlanılmıştır. ha suruneceksın de .. > 

"ti.sinde elliden fazla keyif verici mad - maralı kahvede Yüzükesik namıle ma- Dün birinci aşılarını yaptıranltırın Yusuf kendisini işten çıkaran Hüse - İşte, aldığım bu cevaptan 80D1'8t 
'de satan ve kullananı yakalamışt!r. Bu ruf sabıkalı _Kimille ba~ı M~mu - sayısı 1300, ikinci aşılarını yaptıran - yine karşı muğber olarak bir sabah pu- mu kaybettim... . cliol' 
'husustaki mücadele ve faaliyet devam dun ve ortagı Muharremın r.roın sat • lann sayısı ı 449 dur. su kurmak suretile, vazifesi başına giden Bundan sonra, amme §ahıtleri 
etmektedir. Dün gece ve bugün de da- t;kları haber alınmış, yapılan uramada Tifo vak'alarının başladığı haziran hamallar ki.tibinin önüne çıkını§, çıkar - nilmişlerdir: .. 
ha bir çok kişilerin yakalanmaları beit- Üzerlerinde bir gram eroin bulunmuş- başındanberi düne kadar, yani iki bu - dığı bıçakla bir kaç yerinden yaralamış- B~zı şahitleri~ söy!~ikl~ri~, eski. 
Jenmektedir. t~r. Kamilin üzerinde. bir tabancayla ı çuk aylık müddet zarfında İstanbui vi- tı. Yaraları \'Ok ağır olan Hüseyin kal - lerıne uymadıgı ~orulınuştur; B8 -d 

Beyoğlunda, Kalyoncuda, Hüseyin- bır de sustalı ç~kı, evınde ya?ılaıı a • layeti sınrrları dahilinde tesbit edilen dırıldığı Cerrahpaşa hastanesinde bili - son safhasına yetışen ve vak ayı .,.--.. 
ağa mahallesinde Kadın çıkmazı soka- raştırmada da bır tabanca buıunmuş - tifo vak'alarının sayısı verilen istatis - hare ölmüştü. dan gören şahit Ali de, tunları --·-~• 
ğında 5 numaralı büyük bir evde to~- tur. . v tiklere göre 800 den fazladır. Alaka - Dün yapılan duruşmada katil Yusuf tır: 
lanılarak eroin çekildiğini ve morfın Yalovalı İbrahım oglu Ahmet, Ya - darlardan topladığımız malftmata gö- hadiseyi şöyle anlatmıştır: - Yolda giderken, ileride iki - ... ..ı 

b ] !ova vapurunda 2SO gram esrarla ya - re tı"fo vak'aları ancak mevsim dola- k t ..+. H 1 bov t kla - d.. Vak'a JDlll9":' yapıldığını haber alan üro memur a- h lli ahk ·ı _ Hüseyin beni işten çı ar mı~- a • guş u rını gor um .. 
lki k uht rf kı fetlere kalanmış, ma 

8 
m emeye verı - yısile eylUl ayı içinde yok denecek ka- buki, ben ekmek paramı bu yüzden ka- line yetiştiğim sırada, Yusuf B n, evve a şam m e ı ya mic:tir. 

· rek · · arını sarm1c:lar ve ta - , dar azalabilecektir. zanıyordum. "'am ıı ay ı..,,. .. ta gezdim. bıçağıyla, son darbeyi indiriyordu. 11re evm cıv -s Beyazıtta Bakırcılarda 6 numaralı t .1.. ""'9 
da b 1 1 d Tarassut esna Tifo vak'alarına bu sene stanbuldan Bu mu-ddet zarfında mu··ıeaddit defalar Bunun üzerine suçlu Yusuf, rassu aş amış ar ır. - evin alt katında bir odada oturan Arap 1 

lı k kl. ·· h ı· gayri vilayetlerde de hissolunacak de- kendıs· ı·ne mu-racaat ettim. Yalvardım, söylediklerine karen şu cevabı -. sında, bu eve, kadın er e 1 şup e 1 Pakizenin eroin sattığı ve kullandığı r 
timsel . . dikl . go··ru··1mu··ş re.ced.e .. te.s.ad·u···r ed.ilmiştir ... sıhhiy.~ v. e- yakardım, •-Lat daima menfi cevap al - - Onu ben vurmadım .. Onu vurlll bazı enn gır en ' haber alınmış, bir paket eroinle yaka- ~ 

basılın t E bas ldı kaletı onumuzdekı sene ıçın_ :-ranı bıl - dım. Bütün bn ricalarıma aldırıııı bile et- meğimdir. biraz sonra, ev ışır. v 1 - lanmıştır. h A- - ., 
N. . . assa haziran, Temmuz, gustos ay - medı· Son defa bir sabah Tahtakalede Duruşma diğer şahitlerin ctin1 ğı sırada, evi işleten ıyazının memur- Tavukpazarında seyyar fındıkçı A- d l · · ' 

k di -· ·· larında yapılacak tifo müca e csın~ a- bı"rbı"rı"mize rastladık. Gene yanma yak- için, başka bir güne bırakılmıştır. lara silahla karşı koyma iste gı go - li, bir paket eroinle yakalanmıştır. b 

~üş, bıçağı elinden alınmıştır. Atik Alipaşa cami sokağında 14 nu- ~e b!~d~ğ~gr;~i ~~f~r~~~~kn;eme~d~: lfllanbul llılnc,------1 .... j;;;;;;;;,,-lıere&le 
Yapılan araştırmada, yakalananla - maralı evde sabıkalı eroin satıcısı A - ·ım· kr 

nn üstünde ve muhtelif yerlerde 40 rap Sait, 12 paket eroinle yakalanmış- ver~ıh~;~e v~~aleti hıfzıssıhha dairesi Noterliği lilğvedlldl KaçakçılıtJı dBDB81 
gramdan fazla eroin bulunmuş, eroin tır. müdürü ve hıfzıssıhha baş lflÜtehassı - Bazı evrak ve resmi kayıtlar üzerinde Kastamonu (Hususi) - KastaıDCJOI' 
sarmağa mahsus kliıtlar, atıldıkları Yenişehirde meşhur sabıkalı eroin sı lstanbulda tifo ile yapılacak :-nüca _ tahrifat yapmak iddiasile hakkında tah- havalisi ormanlarının yegane ihraÇ 
helida bulunarak çıkanlmıştır. Bu ev- ,satıcısı Andonun evi de basılmış, 100 deleye dair bir rapoI' hazırlamışlarJır. kikat yapılan İstanbul ikinci noteri Ha- kezi olan İneboluda zaman zamaıı 
de Leman Sabahat, Naciye, Mürvet gram kadar eroin bulunmuştur. Bundan sonra İstanbulda yapılacak ti- san Ark, ve Utibi Ruşen Eşref Sultan - dana çıkan kereste kaçak~lı~ ti 
ve' Kadriy~ isminde beş kacfınla Ali Rı- Bütün bunlardan başka da 2 7 kişi - fo mücadelesinde bu rapordan istifade ahmet 1 inci sulh ceza mahkemesinde hakkında orman umum mudurlül'l 
za, Necati, Recep, Niyazi, Kemal, Ke - lik bir kafile yakalanmış, tahkikatın edilecektir. yapılan sorgulan neticesinde, tevkif edil- rafından a~~n tedabir çok fa~~ 
nan, Yaşar, Leon ve Stefo isminde on genişletilmesine başlanmıştll'. Yemifler camekina utılac:Jk mişlerdi. celer vermıştır:. ~reste nakli~ 
dört kişi bulunmuştur. Yakalananlar, bugün, tahkikat bi - Soyulmadan yenen yemişler jÜk - Dün Adliye Vekiletinden, müddeiumu. kullanılan motorlerm hamulelen 

Bunlardan başka, şehrin muhtelif terse mahkemeye verileceklerdir kanlarda camekanlar içinde bulundu - miliğe İstanbul ikinci noterliğinin Jiive- veya yüz ton gösterilerek 150-200 
--~ rulacaktır. Keyfiyetten belediye şube- dildiği bildirilmiştir. kereste tahmil edilmekte ve bu 

B ık F tivaıı• hey'etlerı• leri haberdar edilmiştir. İkinci noterliğe ait muamelat İstanbul ~ir. çok kaçak. kereste sevtol= a an es altıncı noterliğine devredilecektir. muş. İnebolu liman riyasetinin ka 

d.. J v b J d J Kibrit fabrikasında Haliçteki kazayı yapan kaptan :;~Ü a:e:=::d:ır':!:;:!~ Un ge mege aş a 1 ar yangın çıktı adliyeye Vlrİldİ Orman m~fettişi umumisi + .... DP"'"f.. 
yapılan tahkikat sonunda meydan•.t..., 

Evvelki gün Haliçte feci bir kaza ol - karılan visi suiistimallttan dolayı ~ 

• 
, 

reatfoal fçlft geletl ecnebi gflrqçiln 

Balkan festivaline iştirak etmek ü-ı§ehrimize muvasalat etmişler, sporcu -
zere 6 sı kadın olmak üzere 26 kişilik lar tarafından karşılanmışlardır. 

Romen hey'eti dün şehrimize gelmiş - Halk bilgüi lel'ıUi açılıyor 
tir. Yunan hey'eti 

1 

bu sabah, Yugoslav- Eminönü Halkevi yakında bir halle 
ya ve Bulgar hey etleri de yarın gele b"lgisi sergisi açmaya karar vermiş • 
ceklerdir. Finlandıya beynelmilel Gre- t~. Bu husustaki hazırlıklara ve eserle
ko Romen ve serbest güreşçilerınden rin tasnifine başlanmıştır. 
Kerkeinen, Nisturn ve Nordading cu- Sergide Türklerde halk bilgisine da
martesi. çarşamba ve perşembe günle- ir yazılan biitün eserler teşhir edile -
ri &üreşçilerimizle güre§mek üzere düp cekür. 

Kumkapıda d ı iki ev yandı duğunu, bir motörün bir sandala çar - botunun marut kereste ve ihracat tp. 
parak, parçaladığını, andalda bulunan lerinden Kaba Ali oğlu Mehmet Dün-.saat on ikide, Büyükdere kib

ritfabrikası bahçesindeki kibrit çöpü 
stoku tutuşmuş, bir kısmı yandıktan 
sonra fabrika amelesi tarafından sön
dürülmüştür. Yangının nasıl çıktığı 
tahkik edilmektedir. 

* Dün, Kumkapıda Behram çavuş ma 
hallesinde Eskimanın sahip ve Arak -
sunun kiracı bulunduğu evin dördün
cü katından yangın çıkmış, yangın yan 
daki eve de sirayet ettiği sırada, yeti -
şen itfaiye tarafından söndiirülmüş -
tür. Her iki evin de birer kat!arı yan
mıştır. 

Evlenme t6renl 
Mütekait miralay Ruşeni Alinin kızı 

Müzeyyenle müteahhid ve tüccar Suadın 
evlenme törenleri Cumartesi akşamlan 
Tokatlıyan salonlarında büyük önderin 
ve Bayan Afet, Sabiha Gökçen, Saracoğ
lu Şükrü, Cevad Abbas, Recep Zühtü, 
Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Polis müdürü, 
Kavalalı İsmail Hakkı, ve bir çok yük -
sek zevatın huzurlarile yapılmıştır. Yeni 
evlilere saadetler dileriz. 

DOCUM 
Kozluda pnç Maden "llhea

clillerimizden Niyazi Daruo
f1111 iki ,an enel bir erkek 
çocap dthıyaya ıelmiftir. Nev
zadm kudumunu tebrik ve uzun 
&m6rl8 olmuını dileriz. 

HALK OP•RllTI 
Bu akşam 

"., ......... pllJ 
gulnoaunda 

ENAYiLER 
19 Atustos Per,em

be akşamı 
Festival gecesi 

Takal• ltaht••lnde 
Zozo Dalmuuı ifdrakllf 

HALl•E 

üç kişiden birinin öldüğünü yazmıştık. ve Muhacirzade Mehmet Göçemellı '1-
Hidiseye müddeiumumi muavinlerin- lak oğlu Refik ve saire ile ...... ıd"ılll ..... 

den Kemal Tan el koymuştur. Yapılan orman muamelit memuru Şakir_~_... 
tahkikata nazaran, vak'a şöyle olmuştur: daki muhakemeye ağır ceza maDP"""...if 

Emin kaptanın idaresinde Sillvriye sinde başlanılmıştır. Mahkemede ~ 
bağlı, 12 tonluk cTeceddüdü Bahri. isiın- lardan yalnız Ali Yazıcıollu, 
li motör, yükünün bir kısmını bAle bı • Faik ve Hacı Mehmet yoktd-
raktıktan sonra: 8,5 ton buğday yüklü o- tanbuldan çektikleri te $11 
larak· Ayvanaaraya giderken, brpsına hastalıklannı bildiriyorlardı. ~ 
motörlü bir sandal çıkmıştır. Kaptan bir- Iu avukatı izzet, hazine avukatı ~ 
denbire manevra yapamamış ve motör dl mahkemede yerlerini aldılar. Jf 
bütün şiddetile sandala çarpmıştır. San- Nurinin riyasetinde Saadet ve F f 
dalın sol omurgasından parçalanarak, der teşekkül etmişti. Suçluların sorgulatl
hal batması üzerine içindekiler denize pıldıktan sonra muhakeme orman 

1 dökülmüşlerdir. Kazazedelerden ikisi kur kereleri üzerinde yapılan suiist~ tf 
tarıldığı halde, sandalın sahibi Dimitri sahtekarlıkla verilen raporların .
Zahariyadis IUlann arasında kaybolmuş- rakın tetkiki için 1'7 eylul tarihill' 
tur. DimitrinJn cesedi bütün arqtırmala• olundu. ""'-.. 
ra rağmen, henüz bulunamamıştır. Suçlulardan Şakir Tilrk ceza k'll -; 

Emin kaptan dün adliyeye sevkedile - nun 389 ve 342 nci, diğerleri de 3'f .,, 
rek, 4 üncü sorgu hAkimliğine veril - maddelerile mahkemeye sevkedilJllfl 
miştir. lunmaktadırlar. __,/. 

lstanbul Belediyesinden: 
Akşamlan saat 18 ile 20 arasında KarakÖ1 

köprösü üzer· nde seyrüsefer kesafeti azallli 
haddini bulmakta ve bu yüzden gel:ş, gidiı bÖ
yük müşkülata uğramakta olduğundan buo• 
mümkGn mertebe azaltmak içio hareketleri atı' 
ve manevra kabiliyetleri az olan boş veya dold 
hayvanb yük arab1tl .. ariJe yüklü, yüksüz bayv.O: 
lann saat 18 den 20 ye kadar Köprüden geçnıdl
Daimi Encümenin 16 - 8 - 1937 T. li toplanbSIO" 
daki kararla yasak edilmiıtir. 

Bu yasak ilan tarihinden üç gün 
22 - 8 - 1937 tarihinden itibaren tatbik edilecelı
tir. ilin olunur. (8.) (5351) 



Eskişehir cer atölyesi 
tevsi edilecek 

Eskişehir (Hususi) - Hükfunetimizin 
(nıemlekeü çelik ağlarla örmek) husu
runda güttüğü siyaset gün geçtikçe yeni 
b"r hız alıyor. 

Gerek iktısadi hayat noktasından ve 
Rerekse memleketin müd~faası bakımın· 
dan çok mühim olan bu siyaset şimdi de 
Dcmiryollarına ait bütün jşlerimizin Türk 
işcilerı elllc yapılması merhalesine akıp 
gitmektedir. 

Trakyada hafriyat 
Bulunan mezarın mahiyeti 

gittikçe ehemmiyet 
kes bedi yor 

Lüleburgaz, 17 (Hususi) - Türk 
Tarih Kurumu. tarafından Lüleburgaz-
da, Umurca Höyüklerinde arkeoloğ A
rif Müfidin başkan~ığı altında yapılan 
kazılarda bulunan ikinci ve çok mühim 
mezarın mahiyeti gittikçe chemmi~t 
almaktadır. 

Bu mezar da, ıniiaddan evvel, ikinci 
asra ve Romalılar devrine aiddir. İçin
de büyük değerde tarihi eşya bulun
muştur. 

Ayın on dokuzunda Atatürkün kazı 
sahasına ~rüleri umulmaktadır. Ken

Yurdda imar faaliyeti 

Nafia Vekilimiz Ali Çetinkaya Avrupa 
de.tniryollarına aid tetkikatta bulunurken 
~ğer taraftan Vekalet siyasi müsteşan
ıtıın, Devlet Demiryollan Umum M~dürü 
\'e alakadar müdürlerile birlikte, Eskişe
fıire .gelerek demiryollarımızm yol ve 
cer atölyelerini teftişte bulunmalıuı alı
llacak tedbirlerin baılangıcı addediJmek
ıtedir. 

NG2illhım ~fmda amil olmı mmsueat fabnkala 
dilerinin. ziyaretlerini müteakib heyet, "tr. ..... ı...... k saba ı..ı..ı .... f da 

Elde mevcud vesait ve tt"zgihlara göre 
tiındiye kadar büyük işler haşanıuı olan 
Yol atölyesinin ihtiyaçlarını yerine tes
bit eden müsteşar, verilen izahatı da 
dinledikten sonra: 

v • •• ek N zilli (H"-~'"' ltaSaba iter gin bi-, kasının ........ ~ _a _ __am ~ ın on dokuz agustosda Edirneye donec • a ..__, - . bilha lmil olmm:tur. Kasaba inkişaf 
ti raz daha böytlmektedir. Menncat fahri· ____ ssa .,. 

r. ettikçe ihtiyaçlan da tebarüz etmekte ve ............................................................ 

(Sivas atölyesini yapmak bizim için ......... ~ ............................... , ______ _ 
Orman müdürü 
Beraet etti 
Bursa, Bilecik orman direktörü Züh

tü ve sabık iskan 
<laktnosu Neri
~nın cereyan e
den muhakeme
leri beraatıe ne
ticelenmiştir. Or
!Xı. a n direktörü 
~iihtü lıakkında-

isnadın müret
teb olduğu, rnü
~61:6n ~Yrl ah
lakı hiç bir hare-
~ette bulunınadı
gı, evinde gramo-
fon 1 Bursa Bilecik orman 

Ça.ıp danset- m.id"' .. ZiM" 
ltıekten ibaret ka- uru " 
~n tamamen ailevi mahiyette bh- top
:ntın ın kim bilir nasıl bir düşünceyle 
t arnbaşka bir manada tefsir ve toplan-
ıda bile bulunmıyan bazı şahısların 
toplantıda mevcudmuş gibi gösterildiği 
atılaşı1rnış, mahkeme, gerek müdürün, 
gerek daktilo Nerimanın bu isnadlarla 
ribcdar olmadıklarına ve beraatlerine 

arar vermiştir. Mahkemenin bu kara
l'ı.nı memnuniyetle kaydediyoruz. 

DIJrtgolda bir 
Ceset bulunda 

ESkişehir Cer atölyesinin yaptığı 
demir köprülerden biri 

nasıl bir zanH'et halinde İ3e bu kurulu 
tqkilitı da tevsi etmek o derece elııem
dir.) 

Şeklinde beyanatta balunmuş ve An· 
kara ,garına ait rnarki2ıin montajında, mu 
kaveleye bir madde ilivesi!e, yol atölye
si perçinci ustalaruıın da çalışmalarını 

temin edeceklerini söylemiştir. 
. 936 senesine kadar demir köprüler a
tölyesi nammı taşıyan bugünkü yol a
tölyesi halen aşağıda sıralad.ığıirı işleri 
yapmaktadır: 

A) Demiryolları şebekec;i üzerind~ bu
lunan bil'uınum köprülerin bakımı, köp
zil traverslerinin ıtebdili, kontrray' .işleri. 

B) 20 metreye kadar açıklıkta olan 
köprülerin yenideR inşası, takviyesi ve 
tebdili. 

Bitliste Halkeviiıin temeli 
merasimle atıldı 

C) Şebeke üzeriılde firketler, müteah· Bitliste Halkevinln temel atma töreni 
bitler tarafındaa kurulmakta olan büyük d 

d Bitlis (Hususi) - En tatlı ceinslnden r de halinde ilk eseri, Bitlislilere ilk. he i· demir köprüler ve demir inşaatın a . so-
ğuk demir ve perçin i§lerinin kontrolü. de olsa bir bahsin bir buçuk yıl Ulama- yesi olacaktı. Mahiyeti bu olan bır esere 

sı can sıkar elbette. Halkevi kurağı böy- aid törenin de bütün hallan alakasını çe-D) lstasyoruarda su tesisatı, döner köp. h kkakt D tsi ·· da ge-
le olmuştu. Tam bir buçuk yıl projeler keceği mu ~ ı ... ave . ~ vucu 

rü ve vagon kantarlarının kurulması, yapılmış, raporlar hazırlanmış, mütale- len kalabalıgın vesaı.kı_ bu ıdi. Halk, «.en-
yol makaslan ve emniyet tesisatı, bari- 'd b' ·1· f ki sıhh t ede 

alar fiirütülmüş, yeri hakkında şifhhi ve disine. aı ır ı .ım. ı r, a ve ~ • 
yerler, limanlardaki estekatlar gibi ha- tahriri münakaşalar olmuş, her şey ol- niyet müessesesinin devle! merkezuıden 
kımı ve kurulması yol atölyesi işçi ve muş, bitmiş, fakat filiyat vukua gelme- yapılan para yardımile ve devlet memur. 
yol atölyesi işçi ve ustalarının ihtisası mişti. Nihayet çok şükür, ilk hareket za- lannın elile yapılmakta oluşunu ~ule-
dalülinde bulunan işler. hir oldu. leri gözlerinde parlıyan iç memnunıyet-

F) Devlet Demiryolları devair ve ser- Halkevini de idare etmekte olan vali !erile seyrediyordu. Kibar vakarile ayak-
vislerinde kullanılmakta olan alit ve e- 0 gün villyet işlerile pek meşgul bulu- ta duran valinin sağını, solunu çevrele
devat için demirbaş eşya ve mobilyaların nuyordu. Muhakkak, yalnız bu sebebten miş, doldurmUJ olan~arın simas~d~ -~~~ 
bakımı ve mağazalar hess.bma yenileri- dolayı temel atma töreni için lüzumu Jca. bu, deruni hoşnudlugun eeerlen gorulu-

h P?rtyolun Kuzuculu köyü civarında nin imali. dar hazırlık yapılamamış, icab edenlere, yordu. · 
~b~ıyeti henüz tesbit edilemiyen beyaz Halen bu işlerle ufraşan yol atölyesi huzutlan !Azım gelenler davetiyeler ye- Törenlerde, törenin mahiyetine göre 

e ıse}i, orta yaşlı ve orta boylu bir teşkilatı tevsi edildikten ve Sivas atölye- tiştirilememişü. Buna rağmen tören ye- iradı mutad olan hutbeyi, burada, kazı
~~.sed ölü olarak bulunmuştur. Vaziyet, si de kurulduktan sonra demiryolları.mıza rinde göz dolduracak kadar kalabalık lan temellerden birikmi§ olan toprak yı-

0Ylü1er tarafından derhal zabıtaya ve aid bütün işler Türk ~isi elile yapıla- göze çarpıyordu. ğınları üstünde, manalı jestlerile Mem-
~dliy~e bildirilmiş ve tahkikata baş- caktu. Halkevi kurağı aziz cumhuriyetin, Bit- leket hastanesi başhekimı doktor opera-
anınıştır. Yakup Şenkul liste, toprak, kireç ve taştan ibaret, mad- tör Sadık Akkoyünlü irad ttti. Tesihlltın ~' • • • • •• '• • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ......... • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • umumi gayesine aid izahatı da başkan 

Trakya da yol inşaatı vekili, ortamektep müdürü Hakkı Arıca 
verdi. İkisi de hitabe ve nutuklarını he
yecanlı söylediler, alkışlandılar.. sonra 
derhal vali: 

c- İşe başlama şerefi de bana kald1> 
· tevazuile başlayıp biten nutkunu söyli

yerek temele atladı .. latifeyi sevenlerin: 
- Gözümüz kaldı! 

~;rınıe (HusiıSr) • ... ::ııa senedenb<:ri lnfaı;ma devam e- diki halde Çoriıı - Silivri ve Çorlu Lüleburgu arasında 
ka ~kte <>lan Edirne - İstanbul arasındaki şosenin bit· i~t t~erküz etmiş bulunmaktadır. Bu şosenin LüJe-

ç aya kadar ikmali kuvvei karibeye gelmiştir. bwrgaz - Istanbul arası tamamlandıktan sonra Edirne - Lü-
lto ~.~ Yol üzerinde ve Lüleburgaz - İstanbul arasında leburg.az kıs~ının derhal ~a~1~asın.a başlanpcaktır. 
le P uler ile ŞO!ie aksamının ~atı sona ermiş ve bi qok Edirne - Istanbul şosesının ınşaatına devam olunmak-
~ıtnlara asfalt dökülmüştür. Yolun bitirilen lusmır se _ la ~raber Tra~yan~ diğer muht~lif yerlerine uza~an şo-

l'Uaetere açılmıştır y ~uı de tanur ve ınşaatına faalıyet sarfedilecektır. Re-
SiUvrı İ t b. sımde Tekirdağ Muratlı arasıruia yapilan bir k(jprü L?ö _ 

• san u1 arasında intaat tamamlannuıtır. 9iın- riilmaktedil'. 

Demelerine rağmen, madeni mahfaza 
içine yerieştirilmiş cam )cutu içindeki 
paraları elile, temelin en çukur yerine 
koydu, üzerine, etrafın yardıınile ağır bir 
taş oturttu ve bir mala çamur alarak ta
şın etrafını sıvadL Her hareketi karşı
lıyan alkışlarla tören de böylece bitmiş 
oldu. Bayramlardan biri bu. Diğerlerini 
de yazacağım. 

Şaşılacak bir sür'atle ilerliyen inşaa
tın, böyle devam ederse, kısa bir zaman
da biteceği muhakkaktır. Bunun şük

rünü, jşi üzerine almış olanlara borçlana
cağız. Borcumuzun edası çaresi de evin 
manevi varlığına candan bağlılık göste
rerek tesisinden beklenen ulvi gayenin 
husulünü kolaylaştırmaktır. Fazıl Bit
lislilerin bu aşikir inceliği, sezmekte geç 
kalmıyacaklarını pek haklı olarak ümid 
ediyoruz. - 2'olc . 

bu ihtiyaçların önleamesi :için çalışıl

maktadır. Datınık bir vaziyette bulunan 
hükt1ml!!t dairelerinin bir araya toplan
ması için yeni bir hükO.met konağı yap
tırılması kararlaştınlmıştır. Bunun için 
30 bin lira harcanacaktır . 

Dört ay evvel inşasına başlanan ve 41 
· bin liraya ihale edilen cezaevi de ikmal 
' edilmek üzeredir. Yen bina 105 kişi is
j tiap edebilecektir. İyi bir ıslah evi olan 
burada atölyeler, yemek salonları, mut· 
fak, doktor ve konuşma odaları vardır. 
Çocuklar ve kadınlar için de hücreler ha
zır lanmıştır. 

Alaçamda yeni yollar ve binalar 
yapılıyor 

Alaçam'dan yazılıyor: Bafra kazasına 
bağlı bulunan Alaçam nahiyesi yetiştir· 
diği nefis tütünlerile tanınmıştır. Nahi
yenin umranı yolunda ahlan adımlar 

ilk bakışta göze çarpmak.tadır. Nahiye 
çevresindeki yollar tamir edilmel.."!.t!dir. 
Pazar yeri genişletilmiş ve yeniden bir 
çok binalar yapılmıştır. Bu gidişle nahi
,, enin yakın bir atide kazaya çevrilmesi 

ı· 

Dluhak.kak sayılmaktadır. 
.Erpnide imar faaliyeti 

Ergani (Hususi) - Kurum ve bakır gi• 
bi iki mühim ve zengin Irladenin Erga
nide faaliyete geçmesi kauımızın yüzünü 
güldürmüştür. Şimdilik bakır madeninin 
toprakları kaldırılmaktadır. Kaymakam 
Kiper Erganinin imarı için çok çalış
maktadır. 

Kaleciğe su getiriliyor 
Kalecik (Hususi) - Şımdiye kadar 

hiç bakılmıyan Kalecik kazası, yeni be
lediye reisi Ali Kalacın ve kaym3kam 
Ragıbın himmetlerile imara kavu~mak
tadır. Cumhuriyet meyd:ınında yapılan 
Gazi büstü, park, gazino, kale yolu bu 
umran eserlerindendir. 

Bol ve güzel bir suyun demir borular· 
la ve fenni şartlar dahilinde kasabaya 
getirilmesine de çalışılmaktadır. Bu hu
susta proje tamamlanmıştır. 
Çankında yol işlerine ehemmiyet 

veriliyor 
Çankırıdan yazılıyor: Burada yapıla

cak imar işlerine aid bir program hazır
lanmıştır. Bir ay sonra tatbik sahasına 
girecek olan bu program köy V8" şehir iş

leri olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 
Köy yollan ve kasaba dahilindeki yol· 

lar tamir edilecek ve Çankırı-İskilip yo
lu yeniden yapılacaktır. Kastamonu ve 
Ankara yollarında da noksanlar ikmal 
edilecektir. Vilayetin komşu memleket
lerle olan iktısadi münasebetleriııi kuv
vetlendirmek maksadile vali H. Uzgören 
yol işlerine ço'k ehemmiyet vermektedir. 

Vilayete bağlı köylerin bekcilerinc ye. 
ni e1biseleri dağıtılmış ve techizntlan 
ikmal edilmiştir. ~eni kıy af et ve silah
larile 132 bekçi önlerinde Halkevi ban
dosu olduğu halde şehirde dolaşmışlar
dır. Bekçiler köylerine dağılmışlaıdır. 

11 yıldır aranan 
Bir katil yakalandı 
Fekenin Kodos köyünde Mehmet Kı

zıl Arslan isminde birisini kur~nla öl
dürüp kaçan ve on bir senedir hali fi. 
rarda bulunan ayni köyden Molla Ah
met oğlu Rıza adında birisi, yaylada u
yurken Mansurlu karakol kumandanı 
tarafından yakalanınıttır. Rıza adliyeye 
teslim edilmiatir. 



• Sa7fa - ŞOH J'OIT~ 

Almanya sun'i yiyecek ve 
sun'i giyecek memlekeJi! 

r 

Bizdeki caddeler, yollar 

Deniz ve Denizcilik: 
---------------------------
Denizd~n 1,183,000 İngiliz 

lirası çıkaran adani • • lf. 
Berlinde sık sık duyulan mükaleme/erden bir nümune: 

- Bayan elbi~eniz ne güzel, krep jorjetten ıai ? 
- Hayır azizem, halis odun tozundan! 

Fransız gazete • 
leri Alman yanın 
ikinci dört senelik 
planından sonra 
harpte kullanılan 

tabirile cErsatz,, o 
vakitler dilimize ge. 
çen mukabil tabirile 
ckaim mekam, mem 
leketi olduğunu söy· 
lüyorlar: 

- Almanya ben • 
zinin sunisini 'yaptı, 

muvaffak olunca te· 
reyağının sun'isini 
yaptı, pamuğun, yü • 

VISTRA 
WOllSTRA 

HAftDJ .. 

nün sun'isini yaptı, AltAaRyada ıuft'i pamuk ue sv~ yMı satıcıları için 
ikinci bir harpte ev - yapıla• talimatnamelerdn 8ir kaç · "üsha .• 
velki gibi muhasara altıncla kalırsa sert madenlerin san'ileridir. Günün bi
kencli kendisine yetişmenin yellanıu te- Pinde bellti onler da buhınacaktır. Fa • 
mi nediyor, diyorlar. kat ufukta kara bir bltlut var: Bütün bu 

İşte Fransız gazetecilerinin intibaları-
nı anlatan bir mektup: 

Berlin, (ağustos) - Almuıya ikinci 

ya.pılan sun'i maddeler pahalıya, çok pa

lılal~a malolmaktadır. Fakat Almanlar: 
- Zarar yok, eliyorlar. Harp esnasında 

çıplak kalmıyalım, §imdi de paramı.aı ha-
rice yellamıyaltm, zarar yok. 

Bekçi Müminin kulübesi evime yakın
dı. Onu, her vakit görürdüm. Genç, dinç 
bir adamdı. Karısı da kendisi gibi genç 
ve dinçti. Bu genç ve ctinç karı koca -
nın hemen her yıl bir çocukları dünyaya 
gelirdi. Çocuk dünyaya gelince sevinir· 
ler, bütün ma+talleliye haber verirlerdi. 
Fakat nedense çocuğa iyi bakmazlardı. 

Anası hazan emzirir, bazan unutur em
zirmezdi. Bir iki gün kundağını çözme' -
dikleri olurdu. Ve bu bakımsız çocak çok 
geçmeden ölüverirdi. 

Bir yd sonra yeniden bir çocukları 

olurdu. O da öteki gibi bakımsız kalır, 
o da ölürdü. Bir gün gene Müminin ço
cıtğu olmuştu: 

- Mümin, dedim, ötekilerine bakma
dmız öldü. Bari bu çocuğa biraz dikkat 
edin de ölmesin! 

Mümin güllü: 

- Çocuk bu beyim, dedi, yaşıyacağı 
kadar Y&§<lr, dünyaya getirmesi bizden, 
yaşaması kendinden .. Ölürse de ne olur 
sanki, karım bir tane daha doğurur. 

* Ne vakit yeni yapılmış bir yoldan 
geçsem, ne vakit tamir edilmez bir şekle 
gelmiş bir şosede zahmetli bir otomo • 
bil yolculuğu yapsam, bekçi Mümini ha
tırlarım. Onun söylediklerini duyar gi
bi olurum: 

Egypt vapurundaki altınlar tam on sene denizin 
dibinde uyuduktan sonra parça parça çıkarıldı 

Yazan ı Ahmet CeMalettla S.raco0111 

İngilizlerin şöhretiı bütün dünyayı Vapurun yolcu ve tayfasından b6' 
kaplam1ıŞ bir deniz sigorta şirketleri yük bir kısma kurtarılmış olmakla be
vardır .. Lloyd müessesesi. Yeryüzünde ,raber yolculardan on beşi ile tayfadd 
mevcud ne kadar millet varsa bir kıy- ,(71) kişi o kargaşalık arasında vapUl" 
rneti haiz gemisini sigorta ettirmek: için la beraber batıp gitmişti. ' 
mutlaka bu Lloyda müracaat eder; bu cEgypb e bindirmiş olan cSeine• ,. 
müesseseye sigorta ettirir. . ,simli şWep ise_ başı fena halde sakatı~n

dört yıllık planın ilanından sonra 9ir 
csun'i maddeler, memleketi oldu. Esasen 
Ersatz kelimesile ifade edilen swı'i mad
deler Almanyaya harp esnasında. harp 
mecburiyeUerile yerleşmişti Harpten 
sonra da seferlerinde cıspanak> ııı yerine 
cısırgan otu, nu muhafaza eden, cbah 
yerine manzarası biraz nahoş bir mayi 
kullanan aileler çok oldu. Şimdi bu 
sun'i yemekleri hazırlamak için cyağ, 

yerine kimyevi bir maddeyi kullananlar 
da artmaktadır ve bu hal böyle devam 
edecek olursa cDescartes> meşhur kai -
desi biraz tadil edilerek: 

- Yapması bizden, ölürse de ne olur, 
Esasen Alınanlar bu sun'i pamuğa, bu bir tane daha yaparız. • 

HuJasa Lloyd deniz sigorta şirketi mış bir halde .flikalarını mayna etıııifa 
çelik gibi sağlam, taahhüdlerini sani- kesif sis arasında batırdı[,rı vapuruA 
yesinde ifa eden bir teşekküldür. Bü- denize ·dökülen tayfa ve yolcuıarınl 
tün dünyada acentaları, şubeleri var- ,topluyordu. 
dır. Nihayet suyun üzerinde kimseld sun'i yüne ne isim vermişlerdir, bilir mi-

siniz! Birisine Vistra, ötekine Volstra di
yorlar. Her ikisi de csulh istiyorsan har-
be hazırlan, manasına gelen latince bir 
darbı meselden alınmıştır. Bütün prog
ram da bu cümlede saklıdır.> 

- Bugünkü Almanyada lriç bir şey 
kaybolmaz, fakat Mr §eY yeniden ibda 
edilir, denilecektir. 

Muso]ini nazırlara 
yüzme müsabakası 

yapbrdı Bay, şu gördüğünüz lıoşunuza giden 
çoraplar h llis süt tortusundaa yapılmış
tır. 

Büyük ordu ma 
nevralarından son 
ra istirahate çe -
kilen Musolini, Si 
cilyada bulun -
maktadır. Harici
ye nazırı Kont Ci 
anodan maada bü 

Bayan, şu sizi çeken ~ngin reHli lN
ınaşlar l!iHs odun tozundendtr. Bu par
lak, bu ipekimai sadakor patla~ madde 
yepmıya mahas bir toprağa bir kaç 
kimyevi istihale ıetirrnesindea dofmU§ -
tur. 

Bu ka1ı1çuk eldiven kömiirle kireoill ka
rıştırılmasmın m&hsulüdilr. 

l tün kabine er -! kanını bir yüzme 
Matmazel, ba altmı2da 5, altı snindirli 

otomobili tahrik eden benzin değil, kö
mürden çıkarılmı§ bir mayidir. 

müsabakasına da
vet etmiştir. 

İtalyan Baş -
Artık adet haline geldi, her sin koou

§Uluyor: 
vekili $iragüza 

plajın~ nazırlanıt birinci gelmek gay 

- Bayan elbiseniz ne güzel, krep jor· 
jetten mi? 

retile çabalayı.şlarıiıı kahkahalarla ~y
,ret:mij, onları t~ci eylemiştir. 

- Hayır azizem, halis odun tozundan! 
Evet, pamuğun da, yünün de suıı'isi ya

pılmıştır. Şimdilik bulunamıyan sadece 

Neticede Faşist fırkası katibi umu-
.misi Sinyor Starice, birinci gelerek 
müsabakyı kazanmıştır. ----.................. ______________________ .,._ 

CONULISLERI 
Aşlı nedir? 
Aşksız insan 
Yaıar mı? 

-

Bir okuyucum, Bay cHlkmet Demirer> 
beni slgaya çekmek isteğini duym'Uf: 

- Aşk nedir ?diye soruyor. 
Bir saniye düşündüm : 

- Bile blle kapıldığımız bir cinnet, de
dim, beğenmedim, hatırıma: 

- LetızeUI olduğu için çekmekten hoş. 
landıtıınız ıztırab, cümlesi geldi, sonra 
bu da hofuına git medi: 

- En kolay teJhls edilen, en gii~ teda.l 
edilen hutalıt, cümlesini buldum. 

Biraz aonra hatırıma İngiliz analklope
dlsine bakmak geldi, İnglllz doatıanmız 
Humour'tl seven insanlardır: 

- Bir cins inaaru dfter cins insana 
sevlteden ihtiraslı his, bir lı:.bruıe,v1 bir 
kimseye ve1a bir feye göt.iren dQgu, d.e
ml§ier. 

Okuyucumun takdirine bll'akıyonm. İı;
tedlğinl, beğendtğlnl seçsin. 

Fakat Bay Hikmet DemWel' bu kadarla 
kalmant!§ .. 

- Siz hiç Aşık oldunuz mu, oklunuzsa 
ne istifade ettiniz? diyor, anlamak tst.iyor. 
Mazur görsün ama, biraz fazl:ı. müt.eees
s1st1r. Bu dakikada mazimi karıştırmak 
istemiyorum, bence mahturludur. 8uall
DJn bu kısmına cavab veremlyecetlm. 

Geçelim, okuyucumuzun bir iti suııll da· 
ha var. Birincisi: 

- Aşksız insan yaşar mı, yaşarsa taç 
~t, kaç dakika, kaç saniye yaşar, diyor. 

Istatlkci detilim, cAnber11 ağamn kaç 
yıl yaşadığı hatırımda değil, maamafih 
cAnber> ağalardan birinin de aşk hastası 
olduğu söylendiğine göre kaç sene yaşadı
ğını hatırlamak pek faydalı da olmıya
cak. Hem bu suale ce.ab vecmek için 
caşk11 kellm~lnden herkesin ne kasdettı
ttnı kendisine göre tayin etmeın de lazım-
dır. • 

Okuyucumun meralı: ettttı bir kaç nok
ta daha mevcud: 

- Aşkta ölçü, nedir? diyor. 
Hatırıma iki cümle geldi. Blriılcisl Fran

sız şairi Verlain'indir. Umman, der. ikln
clsi cNevyOl'b un Brodvay tiyatrosunda 
§antözHik eden bir kızındır, ckese.ı der. 

- Aşıtla ma.§Uk 1IEUll seneler ayrı ayrı 
yaşarlarsa ne olur? 

Muhitlerine tabidir, diyeceğim. Eğlen
celi, zengin bir muhite düşünce azim ek
seriyet bir müddet sonra unutulur. Kimse
siz, tenha, para.sız bir muhiv.ı dü'lCrse a
zim ekseriyet yarasını kalbinde saklar. 

- Hayatlarının sonuna kadar mcs'ttd 
yaşıyan çift.ler .. Dünyada kaç adedi tam 
maalkeslrdir? 

Aksini lsbat mümkün olmıyan blr ra
kam soyU,yeyim: 

- •ı,G7~ 

ftYZS 

* Bugün gazetelerde bir havadis gör -
düm.. Bir milyon lira sarfedilecek, ye • 
niden caddeler, yollar yapılacakmış .. Bu 
havadis bana bir kere daha Mümini ha
tırlattı. Caddeler, yollar yapılacaktı. Fa
kat yapıldıktan sonra alelusul bakımsız 
bir halde bırakılacak ve az zamanda ead
deden, yoldan eser kalmıyacaktı. 

Kendi kendime: 

- Şimdiye kadar bu işte hep bekçi 
Mümin gibi düşünmüştük, dedim, ne o
lur beri bundan sonra onun gibi düşün
mesek!. 

İşte milyonlarca sterline varan ihti- kalmadı; kurtulanlar kurtuldu, boğu• 
yat akçesine dayanan bu azametli si- lanlar boğuldu ve Lloyd sigorta şirketi 
gorta şirketi 1922 yılı mayısının 21 in- de bu felaketin kara haberin i alrnıt 
ci günü bir tclgrafname alınıştı. Bu tel- oldu. 
grafnamede büyük bir İngiliz seyrise- Şimdi ne olacaktı~ Tabü sigorta şiP' 
fain şirketi olan meşhur cP. O.• mües- keti tıkır tıkır paraları sayacaktı. 
sesesine mensub cEgypb vapurunun cLloydıt sigorta şirketinin bii tiiıl 
batmış oldağu bildiriliyordu. dünyada tanınmasına en büyük sebelİ 

Haber, mühimdi. taahhüdlerini dakikasında ifa etmes,_ 
Çünkü bu vapur kendi kıymetinden dir; demiştik. Bu işde de öyie oldu. 

başka altın, gümüş çubukları, bir hayli Vapurun taşıdığı bir milyon İngili' 
meskukat taşıyordu ve tamam lirası kıymetindeki altın ve gümüş ba
c 1.058,979. İngiliz lirasına sigorta e- mulesi hemen tazmin edildi; vapurua 
dilmişti. bedeli derhal ödendi. Hulasa LoidiJI 

cEgypb mayısın on dokuzuncu günü kasasından bir milyon yüz bin sterl~ 
1MSET cTilburg. limanından hareket etmiş ve yakın bir para çıktı. 

-------- hareket eder etmez bir sis ile karşılaş- Denizin dibindeki altınlar 
/stanbuldan Parise mıştı. Sigorta şirketi gerek hamulenin, P-

Gönderilen İki bacalı, iki direkli güzel bir posta rekse vapurun bedelini tarnamile ödl• 
vapuru olan cEgypb sis içinden hem yerek şerefini kurtarmış, taahhüdü!>. 

50 kuruşun hikayesi arasıra düdük çalıyor, hem de yarım yerine getirmişti. ·Lak.in «Egypb le be-
~ yolla seyrediyordu. raber denizin dibine inmiş olan altul 

Bir aralık vapurun civarında başka ve gümüşler ne olacaktı? Bu:ti:ar şill'l" 
bir gemiye aid bir düdük sesi işitildi. diye kadar suların korkunç karanlı»' 
Lakin denizde sis ~k sinsi, çok hain )arına gömülmüş birçok servl?tler gibi 
bir .ılişrnandır ve cgörmeğiıt nasıl im- insanlık için ebediyen kaybedilmiş :rııl 
kansız bırakırsa cişitmeğ.• i şaşı.rtır; idi? Yoksa bunları elde etmeğe imkAd 
siste sesin ne taraftan geldiğini Iayıki- var mı idi? .. 
le kestirmek hayli güç bir meseledir. Mütehassıslar meseleyi tetkike bat" 
Lafın kısası sis gözü kör etmekle kal- ladılar. cLloyd• batan geminin ve h8' 
maz, kulakları da sağır eder. cEgypb mulesinin bedelini ödemiş olmak iti~ 
beyaz bir kefen gibi kendisini saran rile mağruk gemi ile denizin dibindl 
sis arasmda işittiği bu düdük sesine uyuyan altınlara sahih olmuştu. Bin~ 
hemen düdük çalarak cevab verdi. La- enaleyh kurtarma işini sigorta şirke 
kin aradan bir saniye geçmeden sis ta- idare ediyordu. 
bakasının arasından korkunç bir heyu- Mütehassıslardan bazıları: .. ...a 
la belirdi ve kocaman bir gemi başı - Altınları elde etmek mümkiindUH 

Pariste bir aile faciası oldu, 6 yaş:ııı- meydana çıktı. dediler. Bazıları: 
da bir· yavru annesi de varken kimsesiz, , Müsademeden ictinaba vakit ve im- - Bu kadar derin sudan bir şey dl 
aç, bakımsız kaldı. Hadise bir gazetenin kan kalmamıştı. de etmek mümkün değild ir. Beyhucl' 
gözüne çarpmıştı. Okuyucularına mü - Sislerin arasından beliren bu vapur para sarfedeceksiniz! hükmünü vd" 
racaat etti: başı on beş saniye içinde bütün sür'ati- diler. 

- On kişiden ayda yarmışar lira yar- le cEgypb in bordasına bindirdi. Kor- Lakin bir milyon sterlin kolay kold 
dım istiyoruz, bu çocuğun·hayatını kur- kunç bir çatırtıyı müteakip güzelim va- feda edilir bir para değildi. Sigorta şil" 
taracağız, dedi. pur bir tarafa devrildi. keti bir~k uğraştı, bir hayli para d»-

Gazetede bu satır çıktıktan bir kaç gün c~~~b i~ süvarisi kapta? cCollyer> }la sarfetti. Lakin bir türlü .cEgyptıı Jıf. 
sonra gazeteye ıo kişi yerine 100 kişiden g:ınısı.nın b17 tarafına devrıl~ek s~~ altınlarına iri~rne~ müyesser ,-,}madı. 
yardım geldi. İçlerinde bir tanesi latan- tile bırdenbıre kaynayıp gıdecegını Somna ış başında ... 
b ıd d N k ~- (u ) d zannetmişti. Bu takdirde vapurda ne' B"'t·· b v 1 t ··be]# u an ır, c evyor , ııcan, -ongo an . . . v u un u ugraşma ar ve ecru ,..... 
olanları da var. Fakat gazete fada ge - ~adar ı~san varsa hep~ının bogulaca- le aradan on sene vakit geçmişti. ~ 
len parayı ne yapacaktı? gında şuphe yoktu. Kımse kurtulamı- gorta şirketi altınları elde etmek Ü~ 

B. yacaktı. d' . rtık k b t k .. 'd' ,. i - ır yerine 10 çocuğu kurtaralım, M " d _.ıı_ ıru. a ay e rne uzere ı ı l' _ı..• 
d. d" ·· d w;a emoıı::uıc:n sonra... İt 1 tahl" · · k ti l SoriJJ.-: ıye uşun ü ve 10 tane muhtaç çocuk B k t . k' .. 1 1 dı M"' a yan ısıye şır e o an « 
b ld B' k" 1 t• d' R ere e versın ı oy e o ma . usa- i e karı tı 

u u. ır oye yer eş ır ı. esmimizde demeden sonra darbenin tesirile bir ş ş . . tıı ,,, 
bunlardan bir tanesini yeni aımeliğinin bordasına meyletmiş olan cEgypb doğ- 1932 yılı mayısında, yanı ııEgyp · ı 
kolları arasında go"'rüyorsunuz. b tm d t e e sonra l ruldu. Vakıa müsademe neticesinde va- a asın an amam ons n c ~ 

k t .. . 'd ,Art purun bordasında açılmış olan koca- yan ur arma muessesesıne aı 
Akayın yeni tarifeai ,rnan delikten içeriye hani harıl sular lis Ih kur~rma va~ur~ «.Egyp~ 

. Devlet Demiryollarının tren tarife- hücum ediyordu. Lakin ne de olsa ge- ~atınış oldugu mahallın uzenne d 

.sini değiştirmesi iizerine Akay idaresi mi batmadan flikaları mayna etmek lıyordu. ~ r'6 
de Haydarpaşa - Kadıköy tarifesinde irnkaru vardı. Siivari :hemen flikalann Derhal ~e başlandı. Evvelfı J1'laf; ~ 
bazı değ~i.k.likler yapmıştır. mayna edilmesini emretti ve cterki se- geminin mevkiini tamamile tcsbıt r' 

Yeni tarifeye göre Köprüden ilk w- fineıt kumandasını verdi. mek icab ediyordu. Birkaç hafta Ul 
pur 6,25 de ve Adana trenine yeti§ecek Tayfa hummalı bir faaliyetle can- madan sonra bu iş başarıldı. 
olan vapur. 7 de, Ankara muhteHtine Jrurtaranlan, fıikaları mayna ettiler ve İki mevsim süren bir did işnıc 
Y.~şecek olan vapur 13,55 de Ankara .~ çabuk davranmalarına rağmen cSorima» müessesesi QU gibi 3şıe~ 
sur'at katarına yetişecek olan v~r da müsademeden tamam (20) dakika jhtisas sahibi bir teşekkül oldugull 
17,50 ve son vapuc da 24, 1 S de kalka- ı;onra koca c&gy.pt» .suılara gömülüp gi- kurtarma işini keni kesabına yııpac 
caktır, ,diyonhl.. (Devamı 11 inci ıayfada) 

, 
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Dün beş ·san' at sergisi Londra şehri 1 K A D ı N 1 

birden açıldı sula.r altında Yeni şapka modası 
.------------ .. . .. ---------- -----.. ·----~ 

14 tlela yapJan tablo. Re••amlar tablolarını ıatmalı mı, •atmamalı Göriilmemif bir lırtına tJwi Moda hemen her yüze uyacak kadar zengindir, muhtelil 
•u? - 1,..iltere raiın müzesine 5000 liraya ıatılan tablolar - Nazmi altüst etti, bütün evleri • badı, renkte ve şekilde birçok şapkalara rastlıyacağız 
Ziya,. oe Çallı lbralaime göre •an' atin manası • Bir re11am biitün İflerintlen dönen erlrelrler eule-

aerlerini tethir edebilir mi? rine yüe )'İİze gittiler 

Yu•nı N•cl S•duUell 

~ -.. ıı-. 
~ San•atıar A • 
lin. iAcle beo IS"" 

nı açq meNsi • 
bli bir 8l'9da yapıldı. 

Bu nıeraaimde, bq 
ta Vali vekili Şükrü 
Olınak " uzere şehrin 

hemen bü~ tanın-
bıış m-ftı __ 

---..ı, ve 
ları'ati seven - .d lil l guzı e .J eri hazır bulun• 

ar. 

ın.t l.ier.~s~~~· akade • 
'l' lrluduru Bürhan 
oprağın b. .. l \'il ır soy e • 

.. : b~ıanıldı. Ve o • 
Kiler?1'4teakip, ser • 
kırın nı hulwıduğu binanın kapısındat! 
Jte.,11~~ kordela, Bay Şükrü tarafından 

-UU, 'Ve ..___tçil ---'A '} • Rezd'l -~ er evv- sergı erı 
"'- ı er, sonra da mektebin salıil kısmına 
~zırlanan b-f Se u ede izaz obmdular. 

1 rgi bet kıaımdan mürekkepti: 

2 :. lieykeıtraşlar sergisi, 
bir Nazını Ziyanın bütün tablolum 

3 
araya letiren rean sergili. 

4 - Afif sergi~ 
-5 : KaPagöz sergisi. 
ll lfattatıar sergisi. 

8ed eykeltrqıar ser.gilinden ayrıca bal\
eceiiz. 

lilZJrıi Zi olan Yanın 300 tablodan mürekkep 

Heykeıtrqlar sergisi 
Ben para kazanmıya mecbur kalınca, 

başka işler tuttum. Ve karnımı doyur -
duktan sonra fırçama sarıldım. Maama
fill, satılmış olan dört beş tablom vardır. 
Bunlardan dört beş tanesini, İngiltere re
sim müzesine 5000 liraya sattım ki, birin
ci sınıf bir garp ressamı da, eserlerinden 
bundan fazla kazanamaz. 

Bir kaç tablom da hükumete ve bele
diyeye satılmıştı ki, en çok sevdiğim e
serlerim onlardır. Onları ihtimal diğer
lerinden daha kıymetli oldukları için de
ğil de, elimden çıktıkları için daha fazla 
seviyorum! 

- Şu halde sizce san:at san'at içindir. 
- Kat'iyyen. .. Öyle de değil. San'at 

Fırtınadan sonra sokakların hali 

Londrada 14 senedenberi görülmi -
yen bir fırtına kopmuş, akşam üzeri 
işlerinden dönen bir milyondan fazla 
Londralı sokak ortasında ne yapacağı
nı şaşırmıştır. 

Yüzlerce otobüs, tramvay ve tren 
tevakkuf etmi§, sel basan 30 istasyon 
kapatılmış, binlerce araba olduğu yer
de kalmıştır. Tren yolları bozulmuş, 
bir sürü posta çuvalları, valizle:- sular 
üzerinde yüzmüştür. 

Bardaktan boşanırcasına yağan yağ
mur, şiddetini arttırdıkça arttırmış, bir 
sel, bir afet halini almıştır. Bütün ev -
lerin alt katlarını su basmış, ~ular, üç 
kadem kadar yükselmiş, bir mahallede 
40 kadar ev halkı 3 saat, evlerinin üst 
katında mahpus kalmışlardır. 

İşlerinden dönen erkekler, evlerine 
giremeyince civardan mayolar tedarik 
etmiş, ve yüze yüze evlerini bulmuş -
lardır. 

Sular çekildikten 4 saat sonra bile, 
panik gene yatı~mamış, seyrüsefer in -
tizama sokulamamıştır. Londrn bu su
retle büyük bir tehlike atlatmıştır. 

Beş dakika içinde 
beş kişiyi 

öldüren adanı 

Şapkaların boyla
n yeniden yükseli • 
yor. Fakat üzülme • 
yiniz, geçen Y._ıl gör· 
düğümüz yüksek 
şapkalar kadar de -
ğil. Basık şapkalar
la yükseklerin ara
sında bir yükseklik. 
(Kalot) ların daha 
ziyade arkaları yük 
sektir. Ön tarafları 
nisbeten daha basık
tır. (Türban) yani 
sarık şeklindeki şap 
kalar, spor bereler • 
umumiyetle büyük • 
tür. Ve yüzü mey -
dana çıkaracak su -
rette giyilmektedir. 

Bazan mahrut bi 
çiminde, hazan da 
köşeli ve sivri ka • 
!otlara rastlan!yor. 

Garnitürler umu
miyetle şapkalarla 

zıd kumaş ve renk
lerden yapılıyor. 

Mesela: (Fötr) 
kadife veya süet sü
sü konuluyor. Renk 
lere gelince: En zı
yade mavi - siyah 
rağbettedir. Bilhas -
sa deniz mavisi. Ara 
sıra kürk garnitür -
lere de rastlanmak
tadır. 

Maamafih bu se
ne şapka modası pek 
zengindir. Muhtelif 
renklerde ve çeşit 
çeşit biçimlerde şap 
kalara o:astlayaca . 
ğız. Bu yıl, diğer se
neler gibi sıkı ve 
dar bir moda çerçe-

2 

3 

4 

5 

vesi içinde kalınmıyaca~. nin açık yerine gümüşi tilki derisi ko-
Biraz tuhaf ve orijinal hır şapka mı nulmuştur. 

istiyorsunuz. Yeni modeller arasında 3 - Siyah - kırmızı kadifeden ild 
.arzunuzu kolayca tatmin edebilirsiniz. parçalı şapka. Arka parça kırmızı, di • 

Pratik ve rahat bir şapkaya mı ih· ğer kısımlar siyahtır. İstenirse ayrı ay-. 
tiyacınız var, yeni modeller arasında n giyilebilir. 
mutlaka bulacaksınız. 4 - Siyah fötr'den geniş bir bere. 

İşte bunlardan bir kaç nümune: .Önü yukarıya doğru sivri bir şekilde. 
1 - Yeni moda bir breton şapka. kalkık. Arkasında siyah bir tüy uzun - . 

Kenarı arkada daha ensiz, önde geniş- ~uğuna konulmuştur. Bu sene tüyleri1 

tir. Şapka kahve rengi fötr'den yapıl - şapkanın boyunu uzun göstermek için 
mıştır. Kenarına çekilen kordela so - ,bu şekilde 1m1lanmak pek modadır. ~§g ~ergjaj, ziyaretçileri uzun müddet 

aa f uk etti. Orada kendiaile yaptığım kı-, a at 
l'lya §ayanı dikkat konuşmayı, bu -
Yacağ aYnen geçirmekten kendimi alamı
~ üırn.. Ondan evveli en çok hangi e
dinı. zerınde uğraibğmı öğrenmek iste-

san'at için değildir. San'at artist için de 
değildir. San'at halk içindir. Bir müşteri, 
evinin duvarına astığı resimden istifade 
etmelidir. O resim ona, bedelini ödedi
ği her hangi bir eşya kadar faydalı ol -
malıdır. Yani bir evde bir tablo, bir fri
jider, bir masa, bir büfe kadar işe yara
malıdır. Faraza bir tablo; üzerine çev
rilen gözlerin sahiplerine bu musiki par
çası kadar zevk vermelidir! 

luk türkuaz rengindedir. (Bor) a uy- 5 - İki kenarı yukarıya doğru kıv-
- gun şekilde arkada ensizdir. Öne doğ- rılmış edeniz mavisi> renginde fötr 

- Şurada d d' bir . . ... 
nuı. Bu •. e ı, peyza3 goruyorsu-

- En çok hangi renkleri seversiniz? 
- Deniz ve dağ rengini. .. Yani mavi 

Facia kurbanlarından ikt çOCUk 

Glaskovda deliren bir Hindli, karı
sını yaralamış, kayınbabasını, baldızile 
iki çocuğunu ve bir şoförü öldürmüş -
tür. 

ile yeşili ... Maamafih, mavi ile sarının iz
divacı da gözlerime nefis bir sarhoşluk 1 

. ' verır. • 

Vak'a şöyle cereyan etmiştir: 
Bisvas isminde olan bu Hindli ha -

diseden evvel evine gitmiş, iki dakika 
durduktan sonra tekrar çıkarak bir ga
raja yollannuş, bir taksiye binmiş ve 
,Kayınbabasının evinin önünde oto -

Az sonra karşılaştığım Çallı İbrahim, 
üstadın sözlerini benden dinleyince gül
dü: 

ru genişlemektedir. şapka. Tepesi arkaya doğru ve köşeli 
2 - Siyah kadife tok. Sivri tepesi- bir şekilde yükselmiştir. Ön tarafa el-

- ............................ _ _ ... " ......... _ ~ivenlerle bir örnek kaplan derisinden 
kapı komşusunun kızına gönül vermiş, garnitür konulmuştur. 
evlenmişler; bir sene mes'ut yaşadık- 6 - Kahve rengi fötr'deıı Türban 
tan sonra aralarında anlaşamamazlık .(Garnitür) ü kahve rengi - beyaz ge
başgöstermiş ve kızcağız ayrılarak an- niş bir şerittir. Bu şerit içiçe geçirile
nesinin yanına gitmiştir. Bu dargınlık rek tepeye doğru dar ve yüksek hele
Hindlinin çıldırmasına sebep olmuş - zorlt bir şekilde yükselmekte ve orada 
tur. nihayetlenrnektedir. 

tane tab sergıde, ayni manzaranın tam 14 
~raYı . losu vardır. Yani ben, bu man
tdebn ıstediğim mükemmeliyette tcsbit 
lı:ere lll~k için ayni mevzu üzerinde 14 
~ra ~a 1~dır. Gördüğünüz man -
8oııbah sküdarda bir yerdir. Ve bu, bir 
tin bu a~ ~ündeki halidir. Ben, bu ye
ileler .... ~ karşımda bulabilmek için 
,~-·~mdir. Faraza eser tamam -
'attra)tj n in§ bastumıştır. Ben ondan 
l'iyetind bahara kadar beklemek mecbu -
defa Y e kalınışımdır. Bu eseri on dört 
~tı~Ptıtunı da diifünürseniz, neler 
dtra ~kaç sene uğrqtığımı, ve Üskü
rtaı har &elınek için ne .kadar yol pa
!f.aıbuki ~ığnnı tasavvur edebilirsiniz. 
~~dı una .ınukabil, yirmi dakikada 
\.tll'ıı iftııı!:11 e~rler vardır. Bunu ma • 
)Otıi~ d la aoylemiyorum. Empres • 
lklı), enilen san'at, bizi çabuk iş yap
~ll'ati~ ediyordu. Halbuki, resim 

- Nazmi Ziya, nesi var, nesi yoksa bu mobilden inerken karısına rastlamış, 
sergide meydana koymuş. Sergide çok ona doğru yürümüş, bir kaç kelime ko- · 
tablo var. Halbuki insan .her yaptığı işi ,nuşmuş, derken cebinden bir tabanca 
teşhir etmemelidir. çıkararak ateş etmeğe .,başlamıştır. 

-HIJA 14 saat 
Çalışan işçi var mı? 

lht.lyacını tam dlarak «arşılayamıyorı. 

Biz de bundan mahrfım bulunuyoruz. Her 
akşam saat 19 dan sonra hiç bir şey t•ku
mak mümkün detll. HattA yürürken blle 
önümüzü göreınlyoruz. Bilhassa yemek 

ittin e . . son cereyanlar, ressamı, ta-
0lla '- ıicı tesirlerinden kurtulmak ve 

Aletldia· ' 
~~tinde ınden bir §eyler ilave etmek 
~de on bırakıyor. Bizi bir eser üze-

t. lene uğraştıran da, bu zaruret-

1-....... tserlerin. . 
"da11 :rn ızı, onlan satın almış olan-
' li ı topladınız 
~ •Yır Be 
1)1 trnaın d ··· n tablolarımı satmadım. 
rı:ta1 deği~ Bence. ~esim, bir ticaret 

01 'talarile : Bu ıtıbarladır ki, sade 
tt 'rn1Yan geçınınek isteyip te muvaffak 
~eler· ~lllaJnlann aıııretten ı::ikayet 

ıne kl.Zarına. :r 

San'ata gelince ... San'at bir bahçıva • Bunu gören şoför, Bisvas'ın üzeri _ 
nın yetiştirdiği çiçeğe benzer ... Bahçı • ne atılıp tabancayı elinden almak iste
van çiçeği yetiştirir. miş, daha atik davranan katil, bu se

Onu kimisi göğsüne takar, kimisi çöp- fer de şoförü göğsünden vurarak öl _ 
lüğe atar!.. dürmüştür. Sonra, merdivenlere atıla-

. ~ayan Güzin. F. Du:.amn Kara~öz ser- rak kayınbabasının bulunduğu daire • 
gısı· de u_z~n .hır emegın mah~ul~ ... Te: ye çıkmış, biraz sonra tekrar aşağıya 
maşa tarıhımızde oldukça eskı bır mazı- inerek yaralı karısının imdadına k _ 
si olan, ve karakteristik tipler yaratmış .muş olan halka: oş 
bulunan karagöz, muhakkak ki, kostüm - Karımı bırakınız, rahat bırakınız. 
tarihimizde mühim bir rol sahibidir. İşte Yoksa sizin de canlarınızı cehenneme 
Güzin F. Duranın sergisinde, Karagözün gönderirim diye haykırmış, tekrar mer 
muhtelif müzelerd.cn it~nayla ve. vukuf- div~nlere saldırmış, yukarı kata çık _ 
la toplanmış zcngın hır koleksıyonunu mıştır. Bunu müteakıp dört tabanca se 
buluyoruz. . si daha işitilmiştir. 

Bay Mithat Özarın afiş sergisinde ti - Yukarıya çıkan polisler, kayınbaba
caret alemimizdeki zevksizliği olanca acı yı bir odada, baldızile iki çocuğunu baş 
belağatile görüyoruz. San'~tkarın müş - ka bir odada ölü bulmuşlardır. 
teri bulamamış olan reklam resimkri Denildiğine göre, Glaskov üniversi-

(Devamı 11 inci aay/ada) ,tesinde okumaya gelen Hindli Bisvas 

Dün postadan üç ifçi mektubu aldık. 
Bunlardan biri İzmlrden, biri Uşaktan, 

diğeri de İstanbuldandır. İzmlrdekl oku
yucumuz İzmir tramvay şirketinde l§çlle-
rln asgari 11 saatten, 14-15 saate kadar 
çalııtırıldıklarını iddia ediyor. Bu husus-
ta şirkete şlkA.yet edlldlti zaman verlleJJ 
cevap fU olmuş: 

- Hareket şefi gelince icabına batıla
caktır!. 

Uşaktan ve İstanbuldan aldıtımız mek
tuplardan da ayni şekilde fazla çalıştırıl
maktan müşteki olduklannı anlıyoruz. 

Kanun çıkalı bir hayli zaman oldu. Bu
nun tatbiki de bu gibi umumi ve hususJ 
müesseselerin vazifeleri sayılır. Alakadar
ların naZ9:fl dikkatlerini celbederiz. 

* B urEaz adasındaki ıtıksızlar 
Burguada sanatoryomunda yatan hasta 

otuyucularmız YazlJOr: 
- Burgu adaamdül eleldılk balkın 

nmanlan çetıttlmlz ıztırap haddindeıı 
fazladır. HattA haatalann ruhları üze _ 
rinde iyi bir hava yaratmak kayguslle a 
lınan radyo da masa üstünde süs olarak 
durup duruyor. Çünkü Adanın elektrlll 
yanmaktan ziyade suı: sık sönmektedir. 
Artık bu hal, gerek ada halkına, gerekse 
bize büyük bir sıkıntı vermeğe b:ışladL 

İslii.hı için alı\kadarların nazarı dikkatinl 
celbederlz .• 

* Tramvaylarda çocuk 
Fatih okuyucularımızdan Nedim tram

vaylarda 6 yaşından küçük çocuklara bi
let kesildiğini hattA 4 yaşında :iic; çocukla 
tramvaya binen bir ana veyahut babadan 
iki bilet alındılmdan, yani bu çocuklar 
lti adam sayıldılından bahsediyor ve 
tramvay şirketlnln nazarı dikkatini celbe~ 
dJyor. 



Kahraman Ordunun 
Bü ··k Manevra arı 

Atatib*, M~ Feezi Çakmak ve 
(&,to.rafı 1 iııci sııylad4) 

Orgeneral • Fahreddin Altay 

Atatürk h.arekBt uhasmda 
mıdunwı müttefiki bulunan mavi ordu 
.Meriç boyunda muharip baJımd~.unuz 
devlete yaroun etmek üzere birdenbire 
.lıfidu.c sa'triUeriııe 15 ajustosta ihraç ya • 
pıycr. 

V c kaışısındaki kırmızı za~ sahil 
.muhafız kıt'alannı sürerek Midye • Bil • 
'Yfilmıanika hattına kadar !lerlemiştir. 15 
ağustos günü mavinin bu hatta kargı yap 
:tığı taarruz kırmızının knvvetıenmes.ile 

muvaffak olamamıştır. 
Kırmızı ordu bu kolordusundan bafka 

Marmara denizinde Ereğli sahillttitıe de 
bir kolordu ihraç ediyol". 

İkinci kademe olarak karaya çıkan ma~ 
viye mensup bir tümen (fırka) ihraç a
meliyesini ikmal ederek 16 ağustos ak -
şamına kadar Saray mıntakasında ~p -
lanmış ve kendi kolordusundan kırmızı
nın sol kanatlarını kuşatmak üzere Çer
kesköy istikametinde taarruz etmek em-

Atatürk sabahleyin ilk harekatla be 
raber manevra sahasına Çerkes köyün
den girmişlerdir. Refakatlerinde Baş
vekil İsmet İnönü, Da1iiliye Vekili Şük 
rü Kaya, Cevad Abbas, Ali Kılıç, Sa -
lih Bozok, Falih Rıfkı ve yaverleri bu
lwıuyorlard.ı. Büyük kurtarıcı Atatürk 
başlarında gri kasket, ellerinde gri el
divenler ve açık kahve rengi ceket ve 
kilot giyinmişlerdi. Göğsünde istiklAl 
madalyası takılı olan İnönü kahramanı 
General İsmet İnönü, gri ceket ve ki- 1 

lot giymişlerdi. Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya da istiklal madalyasını taşıyor -
du. 

Atatürk, Derviş tepesinde bulunan 
Mareşal Fevzi Çakmak, Orgeneral Fah 
reddin Altay, Baş Hakem Salih Omur
tak ile diğer generaller tarafından kar-, 
şılanmıştır. . 

Vazifeler gören muhtelif kıt'a ku-
rini almıştır. mandanlarile görüşen ve kendilerin -

Taarruz ve mukabil taarruzlaı:... den izahat alan Atatürk, harita üze -
Buna karşı kırmızı iki tÖmen ve bır rinde tetkikler yapmış ve bazı mevz; -

süvari livasındnn mürekkep bir kolordu- lere girerek atış vaziyetini gözden ga
sunu bu mıntakaya tahsis etmiştir. Bu çirmiştir. 

kuvvetlerden Çerkesköyü:nde bulunan BaşBaknnımız da hareka.ta iştirak e
kırmızı bir tümen .ıruwiniıı kuşatmesını j.den muhtelif kıt'alara mensup komu .. 
önlemek üzere Büyükınanika istikame • tanlarla ayn ayrı görüşmeler yapmış -
tinde 17 ağustos sabahından itibaren ha- lardır. Son gelen haberleri ve mallı -
rekete geçmiştir. matı dinliyen Atatürk Kumderc 250 
Alınan bu vaziyet üeeri:ne kırmızı tü- numaralı tepe, Marmara deresi mev -

men ile ma.i tümen Manika cenubunda 1 kilerine gelmişler ve buraları gözden 
Dervistepe - 204 - 207 rakımlı tepeler •geçirmişlerdir. 
hattında karşılaşmışlardır. i Atatürk harekatı takip ederken ge-

Bidayette ırnıvi tümen ~ a~ayi.1e kır- 1 rek kırmızı taraf, gerek mavi taraf sa
mızı cennhındn muvaffakıyetli taarruz- , halatına geçiyor ve komut.anlara su -
lar yapmış ve bu sırada emrinde bulu - aller soruyor, cevaplar alıyoı·du. 
nan bir süvari alayile de hrmızınır. yan. Büyük Yaratıcı ve Baş kumandan 
ve e ·ı,,rine düsmüştür. F&kat kırmızı harekatın ilk safhasını takip \'C ızahat 
tiı-n p"ı1 muharebeye müdahale eden ve alırken: 
so.a, fT 'rıye kademeli bulunarak iletliyen - Manevranın ilk inkişafı çok ente-
ikı alayile mavi taarnızl mukabil taar- resan demişlerdir. 
ruz yapmağa başlamıştır. Tekarrüp harekatı 

Mncvra bu suretle öğleye kadar :mavi- Tekarrüp harekatı ilerliyor, bazı sa-
nin taarruzu ve kırmızımn mukabil ta· halarda mavi ve kırmızılar yüz elli met 
arruzu şeklinde cereyan etmektedir. reye kadar birbirlerine sok-ulmuşlardır. 

•Yardım cdinizıt Sahra topçusu harekete geçerek mev -
Şimdi top ,gürültüleri ve mitralyöz ses- .zi almıştır. Piyadeler, yerden iarke -

~eri duyulur. Büyükmanika deresf bo - dUmemeleri için başlarına san otlar 
yunca düşmanın taarruzuna mukavemet talanışlardır. Kahraman askerlerimiz, 
eden birinci fırka kumandanı, gene :kır- kızgın güneşin altında harp ediyorlar. 
mızı orduya mensup diğer kuvvetlerin Atatürk kırmızı ve mavi kıt'aları -
kumandanından şöyle bir rapor almı~tır: mızın sah~lanna giderek teftişler ya-

- Cephedeki düşmanın bir yarma ha- pıyorlar. 
reketi yapacağını zannediyorum. Sıkı~ • y başlarında siperlerde Atatür _ 

k h · l" d Bö J b' · t anı ' ma i tıma ım var ır. Y c ır va~ye kü gören komutanlar, sübaylarımız 
karşısında bana fırkanız ya:dım etsın. k h harp ediyorlar Civar köy-

b 1• tl .. a ramanca . 
Saat beşte yalnız u ma uma a rr.u - 1•1 d h g risine çıkmuılar ve 

h l b. . . f k Ç k k'" .1 u er e sa anın e ~ 
c~~ ez 0 an ırıncı ır a er es ·oy 1 e- kö lerini bayraklarla donatmışlardır. 
rısınde ve cephedeki kolordunun sol ce- Y 
nahında yeni bir düşman faaliyetini de Atatürk'ün hediyeleri 
haber alıyor. Atatürk bu harekatı tetkikleri es -

Kendi kolordusundan henüz emir vok- nasında manevra komutanı Orgeneral 
tur. Bu mnlumatla ne vapacaktır? Fırka ,Fahreddin Altay ile Baş Hakem Salih 
şimdi kendi inisyatifi ;e kıırarile hare • Omurtak'a birer saat hediye buyur • 
kete geçiyor. Derviştcpesir:e ve garbin- muşlardır. 

; 

. •o• 
, -

Manevra saha
sında Kırmızı, 

San ve Mavi 
Ordulann va
ziyetlerini ve 

ihraç noktala-
nm gösterir 

harita 

deki sırtlar üzerine bir yürüyüş yaoıyor. Saat 1 O da manevranın birinci saf
Mavileri geriye sürerek tepeyi tutuyor. batı bitmiştir. Manevra bu suretle ma
Mütcakiben kolordusundan aldığı emir vinin taarruzu ve kınnızının mukabil . · ..... 
de bunu amirdir. taarruzu seklinde devam etmiştir. 

ccTnnrruz hckliyonım» Atatürk, refakatlerinde Başvekil İs-
M .,reşal Fevzi Çakmak bu tümenin met İnönü, Dahiliye Vekili Şükrü Ka-

komu.anına sordu: (Devamı 11 inci sa'J!4ada) 

- Bugün ne bekliyorsun? 
- Düşmanın taarruzunu bekliyo -

rurn. 
- Kolordudan rnalfunat aldınız :nı} 
- Saat altıda haber aldım. 
- Ne diyor? 
- Tümenin hareketini muvafık bu-

luyor. 

,-
Kalbimin Masalı 

Romanımız bugün 
10 uncu sayfadadır. 

·---~ - .................. . 
"' 
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Son Pa.bDm t.fribaı ı 'I 

. Denizlerin Mallyavell 

Kaptan Bum Bum 
ÇeYirea : Ahmet Cemlllettia Saraçoilu 

Sahile 3 bin metı-e sokulduk ve Mavrasa ilk mermiyi 
salladık. Bir anda cehennemi bir alev sütunu yükseldi 

Biz de düşmanın 
hiç ümit etmedi8l 
bir ICY yaparak Jn
&illzlenn deniz hA • 
klın1yet1ne bir dar -

be lnd.1rellm: Gidip 
•Mac1ru. daki mah 
Z'Ukat depolarını 
nıahvedelim. 

Gördünüz mü er
kekçe ve Rkıllıca ha 
reJceu?. 

Meltemler mev -
1irni gelmişti, hava -
lar iyiden ziyade bo 
Ztık gidiyordu. Bu 
ferait altında açık• 
denizde kömür al • 
ınaııuı ne demek oı. 
dutunu ancak bu • 
:rıu tecrübe etmiı •· 
la.nlar layıkile tak .. 
~ edebilirler. Sa • 

e sokulup kömür 
~yorduk Çünkü 
"'il" baakına uğramak 

~ ~kuyorduk. ~iğ~r taraftan k8 • ı miz, kuvvetli inlilWar bir mitralyöz 1 •Emden• 125 mermi mukabilinde 
d 

1
üklertmizde komur kalmamış ol- sesi gibi birbirini kovalıyor, yangın düşmanlara mil:yt>n1arca liralık zarar 

d~r.ından kömür almaklığımız da vacip inanılmaz bir sür'atle bir depodan di· vermişti. Bu 125 mermiden bir kaçını 
-gil farııayn olmuştu. ğerine geçiyor, korkunç ve koyu bir si- biz yağ depolannı topa tutarken bize 
~kom~~a· gelip .~rdamıza ya- ~·~. duman göğü kaplıyor, yıldızlan ateş a~ak ihtiyatsızlığını göstermiş 
dar k ~mı aldı:. ~~ akşama ka- ortuyordu. olan bit sahil müdafaa bataryasına sa
)aa beş yuz ton ~omur~ ·~a~toın~n- _Bir patlama, bir uğultu ve bir gürül- \'Ur~~t~. 
llakı cı.tı c~den•ı_n komurluklerıne tu ki deme gitsint. İşımızı bitirdikten sonra tam yolla 

et~ek ıcap ettı. Ne mükemmel bir şehriyindi o! .. o havaliden uzaklaşmıya başladık. Zi-
li~bıt ve nefer tıpkı Çinli mahkfunlar Hindlilerin sayısız ilihlan, hele kana ra yalnız •Madrasıt su2arındn değil, 
~·nefes almadan, didinip durduk. susamış bir tanrı olan •Kaliıt hiç şüp- Bingile körfezinde dolaşmanın bile bi
h izl~r iki gemiyi durmadan yal - he yok ki bu mamaradan pdolmuş- zim için çok tehlikeli bir şey olacağını 
) et.tı?11ekte olduğundan mütemadi - lardır. çok iyi biliyorduk. rrt': lllıp çıkan iskeleler üzerinde kö- fngilterenin Hindistan sularındaki Vak'adan birkaç saat sonra eski İn-
li ~ levalyelerini taşımak hiç de zevk- filolarının cMadras• da bulunan ihti- giliz dostumuz cHamşayu zırhlı kru
li iş~ Maamafih bu güç ve tehlike- yat mayi mahruk depolan artık mev- vazörü cMadras• önlerine gelmiş am
Ve b' neş'e Ve şetaret içinde başarıldı. cud değillerdi. ma bizim sıvışmaya muvaffak olduğu
•hn ı~ ~e~ ~işi zayiat vermeden kömür . Ve ~ütün bu işler yarun saatten az muzu müşahededen başka yapamamış. 

B a ışını ~kmal ettik . bır muddet zarfında başanlmıştı. (Arkası var) 
Ça unun uzerine Bingale körfezini 
tuerast katederek cMavras> yolunu tut
ta ·Yolda rastgeldiğimiz vapurıardan, 
düllndan kaçar gibi uzaklaşıyorduk. Bir 
at Şlnan vapuruna rast gelmek için can 
rı~n •Erndena in şimdi vapur görünce 
!l en dolayı sıvı§tığını mı soruyorsu-
g~'I.? Basit bir şey .. Çünkü o havalide 
li·~~n~üğümüz küçük bir telsiz gcveze-
0~1 e ~gilizlerin kulaklarına gitmiş 
r a ProJelerimiz suya düşerdi ve cMav
ro.as•a. b~skın yapmak fikrinden vazgeç-

eınız ıcap ederdi. 

h İşte ufukta bir duman görür görmez 
s:;:ıen sıvışmak suretile •Mavras•a 
.~lduk: Akşamın saat dokuzunda 
!l~n·.rrı ansızın yakılan projektörü, 
ta hır süpürge gibi cenubi hindis
l'a~~n bu büyük limanını şöyle bir ta -

"'' sonra .. d .. l son u. • 
Sek ngi~iz mahkeme binasının ve yük
et .llınt mabetlerinin damlarmı fark 
•s7.:ştik, İskele baş omuziuğumuzda 
Sar ndard Oibe ait gaz depoları göze 

01. 1.Pıyordu. Sancak tarafımızda da İn
• lZh"k· dı. u Ulnetine ait beylik depolar var-

ta Sahne (3000) metre kadar sokulduk
la~ı~nra kumandalar yükselmeğc baş-

.\~!~esafe 3000, hedef yağ depoları!.. 

İi~ ~Ik menni kısa düştü ve mendre-
A:Çınde Y~tan ~i: vapura isabet etti. 

birin?ş tanzım edılıp salovlarımız bir
lleJll ı tak~~ .. etrneğe başlayınca cehen
<li. A!ıeryuzune çıkmış zannolunabilir-

İlk an Allahım o ne manzara idi o! .. 
!ara salovumuz ağır yağla dolu dcpo
Per~~düf edince gecenin karanlık 
tan k ıni sanki kızıl bir hançerle yır
tı \Pe orkunç bir infilak yeri, göğü sars
!tıe. muazzam alev sütunları yüksel
ŞıS: başladı. Bu cehennemi ışık kar
törn a. •E~den• in kuvvetli projek
k.ı kor bır kandil ziyası gibi sönük 

ıyordu. 

aı~ gibi bir meşalenin saçtığı kızıl 
~ er şimdi bütün cMadrası• kan 
~ bir 1şıkla aydınlatıyordu. Ayni 

nda, bizim denizden bile işittiği-

ı ________ ı_ı_ta_n_b_u_ı_B_e_ı_ec1_ı_·1_•_•i __ l_ıi_~_ıa_r_ı ______ _..I 
Ton Cinai Beher tonpn muhammen bedeli 

574,5 Kriple maden kömürü 15 lira 
186 Tüvenan maden kömürü 12 lira 75 kuru§ 

Belediye devair ve müessesatına lüzumu olan yukanda cins v.? mikdarı yazılı 
maden kömürleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2/9/937 per • 
şembe günü saat ıs de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım mü. 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N o. lı kanunda yazılı vesika ve 824 lira 
18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını 
havi kapalı zarfların yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene 
Yermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (5356) -·· lstanbul Defterdarl1ğından : 

Senelik muham-

Eminönü: Ahıçelebi mahallesinde Sarraf ve Kantarocağı IOka-
ğında kiin 8/9 sayılı dükkan. 

Fenerde: Küçükmustafa paşa Mektep sokak 94/2 sayılı dükün. 
Büyükçarşı: Keseciler sokağında 46 sayılı dükkin. 
Fenerde: Küçükmustafa paşa sokağında 92 sayılı dükkiıı. 
Fenerde: Küçükmusatafa paşa Mektep sokağında 4 sayılı ev. 
Büyükçarşı: Karamanlı oğlu sokak 1 sa yılı dükkin. 

• • Kayserilioğlu sokağında eski 33/35, yeni 77/79 sayılı 
dükkin. 

Sarıdemir: mahallesinin Kıble çeşmesi sokağında eski 25 yeni 
31 sayılı dükkln. 

Kadıköyünde: Caferağa mahallesinde Cevizlik sokağında 46 sa
yılı ev. 

Büyükçarşı: Çuhacı han ikinci kat 32 sa yılı oda. 

men kıymeti 
Lira 

180 
&i 
9 

"12 

30 

144 

120 

216 

48 

Yukarıda yazılı malların bir senelik icarı 20/8/937 cuma günü saat 14 de iha
le olunacaktır. İcar bedeli müsavi dört taksitte ve taksitler peşinen tahsil olu
nur. Taliplerin '% 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak mez
kfır gün ve saatte Defterdarlık Mim Em lak Müdürlüğünde müte,ekkil satl§ ko-
misyonuna müracaatları. (F.) (4822) 

1 Emllk ve Eybl111 Bank••• lllnl•n 1 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev':. T.L 

660 İstanbul, Yeşilköy Umrantye, 25,27 Ev 120,-
eski Dördüncil, yeni Dörtkar-
deşler sokağı. • 

Adresi yukarıda yazılı ev peıin para ile ve açık arttınna usulil~ •tılacaktır. 
İhale 26/8/937 Perş~nfbe günü saat ondadır. lateklilenn deı>0zito akceaile 

ıubemize ıelmeleri. (708J 

..,. . 
/!.oıta ... rıın_ Hikô.gelerl~ . 

~---------::~------....... ı:;-............ __ ·,,r---
ÖLEN ÜMiT! .. 

Harbin en müthiş dakikalarında ya
nımda can verdi. Her ikimiz de ihtiyat 
zabiti idik. Her ikimiz de takım kuman· 
danı idik. Çok iyi kalpli, çok hoş bir ar· 
kadaştı. 

Harbin devamınca bir sıra sipere alı
şamadı. Her defasında: 

- Ah İstanbul! ... Ah İstanbul! ... di
yerek inledi. clstanbul> kelimesinin te
laffuzu· ahengi belki güzeldir. Fakat u
zun bir humma ve hasret içinde yanan 
cSamim> in ağzında bu kelime enfes ve 
lahuti bir tiir ahengi alıyordu. 

Onunla çabucak dost C1lmuştuk: 
Bana anlattıtına göre İstanbulda ka

rısı ve bir de 8 yaşında bir çocuğu vardı. 
Cepheye gelmezden bir hafta evvel üçü 
bir arada resimlerini çıkartmışlardı. O
nun yegAne tesellisi, zaman zaman bu 
resmi çıkararak onu uzun bir istiğrak ve 
vecd içinde seyretmekti. Çok zamanlar 
bu temaşadan sonra onun gözlerinin 
yaşlarla dolduğunu görürdüm. 

Sıkı sıkıya iç cebinde sakladığı bu 
kartpostalcık, her defasında cebine ko
yup çıkarmakla lime lime olmuştu. 

Bu da mı gam? .. cSamim• in gözlerin· 
de karısı ve çocuğu o kadar yer etmişti 
ki, bütün itinasına rağmen limelenmiş 

olan bu kartpostalcıktaki resimlerin çiz
gileri kaybolmakla beraber sahibleri o
nun hayalinde bütün ifadelerini muha
faza ediyordu ... 

Bir gün bana her zamanki gibi tahas
sürle İstanbuldan bahsettikten· sonra de· 
di ki: 

- Bir kere <>lsun ayaklarım onun top
raklarına basabilse o vakit o kadar gam 
yemiyeceğim. 

Ve inler gibi bir ifade ile Fikretin 
cSis> ini okuyarak tstanbula hasretini 
ta içten bir kere daha tazeledi: 
cSarm11 gme afakını bir dudu muannit 
BU- zulmeti beJJZ4 ki peyapey mütezayit.• 

Ve ben de fUUrsuzca siperin kara top
rağında ayni hasretin teairi altında bu 
mısraların bakiyesini ikmal eyledim: 
cTazyikinin altında rilinmi§ gibi eşbah 
Bir tozlu keaafetten ibaret bütün elvah> 

Bu mısraların mabadini, o ikmal ede
bildi, ne de ben ikmale devam edebildim. 

İhtiyat siperlerde olduğumuz geceler, 
çok kereler zeminlikte onunla karşı kar
şıya oturur ve İstanbulu ta yü
rekten gelen böyle bir hasretle anardık. 

Evleri Erenköyünde imiş. Resimlerini 
bizzat kendisi yapmış. Henüz yaptıralı 

haf tası olmu§ olmamı§ ki harb ilin edil
miş, bilmecburiye askerlik şubesine koş
muş. Harbiyede kısa bir staj geçirmiş ... 
Nihayet benim gibi Erzurum cephesinde 
soluğu almış. 

Kansının adı Necli ve çocuğunun is
mi Humeyra imiş. 

cİstanbul, Necla ve Humeyra! .. • 

··- .. 
Kızllay Balosu 

Sü Bakanı Kizmı Özalpın himayesin • 
de her yaz mevsimin en zengin, en ne
zih balosu olan Kızılay balosu bu yıl da 
Anadolu klübü Büyüada şubesinde ve
rilecektir. Baloda şehrimizin en kıymetli 
san'atklrlarından mürekkep bir caz ta
kımı bulunacağı gibi balonun mükem -
meliyeti için heyeti tertibiyece fevkalade 
mesai sarfolunmaktadır. 

Bilet satış. yeri Anadolu klübü Bü -
yükada §Ubelidir. 

1 

Yazan: SellJhattln Eni• 

tşte cSamim• bütün harb m6cldetince 
siperlerde sadece bu üç ismi andı. ! 
İlk günlerde askeı1 vazifesinde çak zlıa 

yade teenni ve ihtiyatlı hareket ediyoı
du; fakat sonraları bilmem nasıl bir~ 
inkılabı geçirdi ki bölüğün en atılgan ta. 
kım zabiti oldu. 
Arkadaşlarıınn bile dikkatini celbedeJI 

bu ruhl tahavvülün sebebini Mr gece 
ben, bilvesile anladım: ı 

O zaman biz, geriye, ihtiyata alınmlf" 
tık. Taburun cMardirosa iamlncle ho,
meşreb, kalender, deryadil bir Ermeni 
eczacısı vardı. Bot zamanlarında rakı 
çeker, çok sevdiklerine bir, iki fişe ve
rirdi. 

İşte Samim, Mardirosun çadırında 
kaldığımız bir aqam bana kendisinde 
son günlerde beliren ataklıktaki &mil ve 
müessirleri anlattı: 

- İçimde İstanbula dönemiyeceğim 
hissi var .. dedi.. Sebebi mi? .. Bunu hi9 
bilmiyorum. Yalnız kablelvuku bir hil. 

Ve sonra yaşlarla dolu olan sözlerine 
devam etti: 

- Eğer bana bir emri hak vaki olursa 
ve eğer sen sağ kalıp İstanbula dönerMD 
cebimdeki fotoğrafia nişan tyüzüğü.mi 

Necliya götür ve son nefesimde bile o-
nun ismini andığımı aöyle ... 

Adeta bir vasiyete benziyen bu ifade
de bir hakikatin tahakkuk etmi§ şekli 
vardı. Nitekim birkaç gün sonra ön si-
perlere alındığımız gün böUlğilmüzüa 

ilk kurbanı olarak onu- verdilimiz za. 
man, cSamim• in aözlerindekl acı mana 
ve hakikati bir kere daha vuzuhla v• 
yakından anladım. 

Harb bitti. Ben, lstanbula döndüm. 
cHarb bitti. Ben tstanbula döndüm• ae 
demektir bilir misiniz? Bir tarih devril· 
di ve akıllar durdurucu bir lnkılAb old11 
demektir. cHarb bitti. Ben 1atanbula 
döndüm!. demek, din tarihlerinin ckil
dan ince ve kılıçtan keskin• olarak tay. 
sif ettikleri Sırat köprüsil.nden tabam. 
kesilmeden ve vücudu yanmadan geç
mek demektir. 

İşte ben bu köprüden tabanı kesilme
den ve vücudu yanmadan geçtim. 
Kısa bir araştırmadan sonra Erenköy. 

de Necla Hanımın köşkünü buldum. Kı
sa bir tahkikten sonra cHumeyra• nm 
öldüğünü ve Necllnın uzun zamanlar 
kocasından mektup alamaması yüzün. 
den evlendiğini öğrendim. 

Bu vaziyet karşısında bana bir tek v• 
zife terettüb ediyordu ki o da cSa· 
mim. in bana tevdi ve emanet ettiği fo
toğraf ve nişan yüzüğünü sahibine tea
lim etmemekti, ben de öyle yaptım: 

En sevdiğim cephe arkadaşımın bu 
kıymetli vedialarını bilhassa yaphrımf 
olduğum küçücük bir saç kutuya koy. 
dum ve küçük cHumeyra> nm gömül· 
müş olduğunu öğrendiğim tKaracaah« 
med. in yüzlerce taşsız ve sandukam 
meçhul mezarlanndan birisini küçüW 
•Humeyra .nın mezan olarak tahmin 
ettim ve bu küçücük emaneti, baş torafl 
çökmüş ve derin bir oyuk peyda etmq 
olan bu taşsız ve sandukasız meçhul ço
cuk mezarına koydum. 

Yarmki nushamızda: 

AŞK OYUNU 
Yazan: Melahat Sezener 
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M. Ruim Ôzgea il I ff • 
- Tabii gideceğim, bunda şaşacak Yatak odamızda Gönül soprano se- •• · · 6 .' 

ne var? sile son öğrendiği tangolardan birini 
- Çok mu kalacaksınız? söylüyor. Annem içini çekip hazin ha- Tomris her akşam ku .d. ·ı· . . . G. 'd 
- Bilmem. Hem neye bunları soru- zin yüzüme bakıyor. Acıyorum ona. • • yuya gı lp SeVgI ISJnJ zıyarel~, iV 8 

yorsunuz? Yoksa tenis oynıyacak ben- Bir an: cVazgeçelim, gitmiyelim» diye- kuyu JÇIDde her ge"e SCVgı·ıı•Sl•DJ• heklemeg ... e alıştılar 
den başka partöner bulamam diye mi cektim. Demedim, diyemedim. \.. 
korkuyorsunuz? Teyzem memnun, ablam sevinçten Kuyunun ağzına çarpan uğul ı uyu 

- Alay etmeyiniz Gönül, sizden u- uçuyor. dinlerken, başını kaldırmış, yukarı:ra 1 
zak kalırsam çok üzülürüm. Ben de seviniyorum ... Amma bu se- bakıyordu. Oradan, avuç içi kadi:!r bir 

1 

- Şu halde sık sık üzülüyorsunuz. vincimi uzun uzun daha yazamıyaca- sema parçası görünüyordu. Giv.. taş 

- Aksini söyliyen oldu mu? ğım; bunun da sırası gelecek elbette ... kapandıktan sonra bir daha göremiye-
- Neye kararınızı vermiyorsunu .. ? * , ceğini.. daima onun hasertile yaşaya . ' 
Biraz çekıngili durdu, sonra daha 1 Gidiyoruz. Tekerlekler her dönüşte cağını bildiği bu güneşin nurları içinde I 

tok bir sesle: sanki: Ankara, Ankara, Ankara .•. di-: parlıyan sema parçasına dald:. O kadar 
- Cevabınızı bekliyorum dedi. iı· - vor ... An-ka-ra ... Raylardaki tempo dalmıştı, ki seyrettiği sema parçasını 

verdiğiniz gün, babam anmmizden siı ..,u. Bazan bu tempoyu başka bir ahenk Tomrisin hayalinin kapladığını gördü. 
istiyecek. Herhalde ricamı unutmadınız bozuyor ve Mnzlum, Mazlum :ıdını du- O \'akıt, içi sızladı. Kuyu da bulunduğu-
ümit ederim. 1 yuyorum.. . na yandı. O, kuyuda bulunduğuna .. 

- Bu telaşınız nedir) Gönül köşeye yaslanmış bir romanı açlık ve susuzluk ıztırabı içinde kıvra-
- Bir an evvel mesut olmak istiyo- 'okuyor. Annem de vagon pencereleri- nacağına .. genç yaşında, gurbet ellerin-

rum. j nin. her an değişen manzarasına hazin d~ ölece~i~c .. de~il.. sevgil.~si Tomrisin 
B~n donakalmıştım. Başım~ l ... a~dı~ıp 1 hazın bakıyor. Teyzemle ben çene ça- dılber yuzunu bır daha goremiycceği-

Bakıye baktım. Sapsarıydı. Dışlcrı bır- lıyoruz. 1 ne .. onun o tatlı sesini bir daha işitemi-
birine kenetlenmiş, çene kemikleri dı- * , yeceğıne .. onun kokusunu dllyamıyaca-
şarı fırlamıştı. Yüzün bu ifadesini hiç Mazlum garda bekliyordu. Daha u- 1 

ğına üzüldü. Gözlerinden, iki damla yaş 
sevmem, insanı vahşileştirir. Amma o- zaktan, tren durmadan onun uzun ve ! süzüldü. 
na acıdım. O da Gönüle aşıktı, Gönülse mevzun siluetini gördüm. Tren durur ı Bu anda .. kuyunun ağzı parça parca 
oralı değildi. Ablam cevap vermeyince durmaz kapıya fırladım; Mazlum kol- kapandı. Giv, zifiri bir karanlıkta ka - 6 

sordu: ;arını uzatmıştı, bavulları unuttum, dı. 1
' çok yoruldu. Sarardı, soldu. Has- ti. Yalnız, başta derebeyi olmak ü.ure 

- Orada Mazlumu görecek misiniz? 1 kendim atıldım. cA ... A ... » deyip beni * ..ııık b~han~. ~?erek arkadaşlarile, ak- bütün kasaba halkı, Givin, aç ve susUJ 
- Evet. • tuttu ve tüy gibi yakalayıp yere bı- · Giv .. karanlıkta, kuyunun ağır koku- rabalarıle ~oruşmez oldu. Sonraları, yaşamakta devam etmesine hay.~t ~ 
- Ço~ yakışıklı, gösterişli bir zabit raktı. j s~ ~.çin .. d_e·'· hep Tomrisi düşünerek .. ilk bu tarzdakı yaşayışına alışt?. Iztırabı, diyordu. Bu hali .. kimisi delikanlının 

olmuş dıyorlar. Teyzem soruyordu: goruştugu andan, Termekle :nücadele- b~:an~ı şek~i~de? çıkarak ta.?i!,leşti. günahsızlığına ve bu yüzden ilAhların 
Ablam şaştı: - Ne oldun Sevim? .. Az kalsın dü- sinden sonraki son görü~mesine kadar ıv e .. yıyıp ıçmekten, d~şunmek- sıyanetine mazhar olduğuna.. kim.isi 
- Hiç görmediniz mi? şecektin. yaşadığı aşk safhalarını gözlerinin ö - ten, oturmak ve uyumaktan ıbaret 0 - sihirbazlığa hamlediyor .. Kimisi de bir 
Bakinin sesi gene titredi: Şimdi ablam, Mazlumun elini tut- nünden geçirerek, bir müddet dalgın ı lan hayatına alışt~. Onun yaşayışı, ge- taraftan yardım gördüğüne atfediyor· 
- Hayır, bu fırsatı henüz ele geçi-I muş, basamakları iniyordu. Selamlaş- durdu. Bu, ne saf, ne tatlı bir başla - ce yarılarını sevgılisi Tomrisin se~ile du. Giv .. halle arasında öyle meraklı 

remedim. maları pek sudan oldu, göz göze bak:ş- ı mış .. ne hoş gcçmiye istidat göstermiş heyecan~anara~ ~~nlanmasma v~ gun- bir mevzu oldu, ki.. ortada, hergün, y~ 
Bu sözde bir tehdid gizliydi. Gönül 1 madılar bile. Bizden sonra ~nnem1e bir aşktı!. Huri gibi güzel melek kadar ler geçtıkçe buyuk babası Zal ıle da- ni bir rivayet, başka bir dedikodu dö· 

aldırış bile etmedi. teyzem de vagondan indiler. Mazium l nezih, peri Jibi füsunkar' olan Tomri.s, ! )ıs! Rüste~in geli?. ~e~disini kurtara- nüp dolaşıyordu. 
- Çok güzel erkek, dedi. güzel bir taksi tutmuştu, üç dakikada 1 eşi bulunmaz bir sevgili idi. Onu, her cagı~a daır olan umıdı kuvvetlenme- Derebeyinin hastalığı, günden güne 
- Onunla bol bol gezersiniz. otelimize geldik. Odalarımız da hazır- halile. her hareketi ile .. tazeliği, şuhlu- se, bır mezar hayatından farklı olını- artıyordu. Termek1 seyahatinden avdet 
Ankarada ondan başka ahbabım yok dı. Annemle Gönül, ortada kapısı olan, 1 ğu, kıvraklığı ve şakraklığı ile onu tes •

1

1 yac~~tı. etmiş, derebeylik işlerine o haJa.yor· 
ki. arka cephedeki iki odayı ı:ı!dı lar; tey- hir etmiş, büyülemiş idi. Gunler, haftalar geçti. Givle Tomri- du. 

- Avdetinizde bana cevabınızı verir- zemle ben cadde üstündeki odalara Giv .. Tomrisi, ilk evvel hayalinde sin yaşayışları, ayni ittirad içinde geç- (Arkası ıxw} 

sin~ d~il mi? ~rle~ik.Urun ~ma~rr ~~mdan ~şa~rak~vm~.Onll~~~~nsoo- ~===================--~=~-~=~=-
-Muhakkak bir cevap istiyor musu- ayn odada kalmamıştım ve hayatımda ra da, onun mevcudiyeti önünde, ken-

nuz? ilk defa yalnız yatacaktım. dinden geçmişti. Ne kadar yazık, ki bu 
- Ben istiyorum, fakat sizi muhak- Odamın eşyası hoşuma gitti. Sevimli aşka, hazin tecellilerle başlamış .. Beş 

kak zorlıyamam. Her halde siz benim bir karyolam, güzel bir aynalı dolabım, on günlük seyrinde elim arızalarla 
kadar sabırsız değilsiniz. bir iskemle ile bir koltuğum, masam 1 hırpalnnmış ve felfıketle neticelen-

Baki Sözer çok mahzundu, çok i.izül- ve ıavabom var. l\Iusluklardan sıcak ve 
1 
mişti. Giv .. şimdi, bu karanlık kuyuda, 

düğü, cidden üzüldüğü halinden belliy- soğuk su akıyor. Duvarlar açık renk onu, bır rüya gibi.. tatlı bir natıra gibi 
di. Nihayet Gönül de farkına vardı, da- kağıt kaplı, pencerelerde keten briz- hatırlıyordu. Tomris, onun için, artık 
ha munis bir sesle: brizler var; tam bir genç kız odası. bir hayal olmuştu. Bir daha onu göre-

- Hayır bay Baki dedi, mesele sa - Teyzem kapıdan sesleniyor: miyecck .. onun sesini işitemiyecek.. o-
bırsızlıkda değil, mesele anlaşmakta; _ Memnun musun Sevim~ nun hasretile. hicranile, iştiyaki!e ya-
biz henüz birbirimizi iyice anlamış de- _ Çok: narak yaşayacaktı. Bu ne büyük bed-
ğiliz, henüz yakından tanışmadık. _ Öyleyse ben de çok memnunum .. bahtlıktı! Fakat, sinirlerini tatlı tatlı 

Baki cevap veremedi, teyzem bize Canım teyzeciğim, o da benim kadar bayıltan aşkının vecdi içinde gaşyola-
doğru geliyordu, ancak dikkat ettim, seviniyor. Acaba öbür odalardakiler ne rak öleceğini ve ölümüne yas tutacak 
gözlerinde bir ümit pırıldadı. Vedalaş- alemdeler? .. Annem eşyaları dolaba bir sevgilisi olduğunu bilmek te, onun 
tık Gönül, tam bir arkadaş tavrı ile Ba- yerleştirmekle meşguldür. Ablam su- için, en büyük saadetti. 
kinin elini sıktı. rat edecek mi? Gidip bir baksam. Giv .. karanlıkta, düşüncelerine o ka-

Derin bir düşünceye daldım. Baki Ablamı avnanın önünde buldum. A- clar daldı, ki.. dakikalar mı, saatler mi 
Sözeri üç senedir tanıyoruz. Hukuku bi- çık duran bavulundan tuvaiellerle ça- geçirdiğini anhyamadı. O, çabucak za
tirdikten sonra Parise gitti, orada dok- maşırlar fırlamış. Hiç birini yerleştir- man mefhumunu unuttu. Gündüz mü 
torasını yapıp geldi. Babasile beraber memiş, yalnız aşağıya inmek için giye- idi? Gecenin hangi saatinde bulunu
çalışıyor. Baronun en parlak şahsiyet- ceği elbiseyi çıkarmış. Öğle yemeğini yordu. Bunları, artık farketmiyordu . 
.J.erinden biri, istikbali açık ... Nasıl olu- otelde yiyeceğiz, saat altıda Mazlum Bağdaş kurup oturmaktan yoruldu. 
yor da ablam henüz iyi tanışamadık di- bizi Ankara Palasta bekliyecek. Ak- Bir müddet, ayaklarını uzafnrak otur
yor? Üç sene mütekabilen anlaşıp ta- şamları gidecek bir yer fazla olsun di- du. Yan tarafına yattı. Arkası üstü a
nışmağa kafi gelmez mi? Eğer Bakiyi ye odalarımızı Ankara Palasta tutma- zandı. Ayağa kalktı; fakat yüriiyecek 
sevmiyorsa, evlenmeğe niyeti yoksa ne- mış. yer yoktu. Tekrar oturdu ve gene otu
den ümit veriyor? Ablam elbisesini giydi; omuzunda ruş vaziyetlerini değiştirdi. Düşünce-

Ben de bugüne kadar hiçbir şeyin bir pot gördü: den ve hareketsizlikten öy!e yoruldu, 
farkına varmamıştım! _ Ben de seni çağıracaktım, dedi, ki.. büzülerek yan tarafına yatt!ğı yer-

Amma varamazdım, çünkü ben Gö- yeni elbise insanı muhakkak sinirlen- de uyuyakaldı. 
nülün Mazlumla evleneceğine kaniim.. dirir. Giv .. işte bu uykusu arasında, Tom-
Bence onlar anlaştılar ve sözleştiler. (Arkası vcır) risin sesini duydu ve uyandı. 

Mademki Gönül Ankaraya gitmek * 
için tereddüd gösterdi, mademki Bakı- r '""\ Givin kuyudaki yaşayışı .. bu geceden 
ye ümit veriyor, Mazlumu sevmiyor NIJbefçl sonra muntazam bir seyir içinde cere-

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme v• I. 
Pazarhk Komisyonu ilanları 1 

işin özü Keşif bedeli Muvakkat teminat !halesi 
Lira Lira 

Haseki hastanesinde tedavi 7485 
paviyonu inşaatı 124667 92 
Gureba hastanesinde nisa-
iye pavyonu ltamiıatı ve 6005 
operasyon kısmı in~ası 95092 57 

1 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A ) Eksiltme şaı~namesi. 
B ) Mukavele projesı. 
C ) Bayındırlık işierı genel şartnamesi. 
D ) Hususi şartname. 
E ) Keşif cedveli, silsilei fiyat cedveli, metraj cedveli. 
F ) Proje. 

2.9.937 perşembe günü 
saat 15 de. 

2.9 937 perjembe &ünil 
saat 16 da. 

İsteyenler bu şartnamelerden Tedavi Kliniği projesini 7 lira, Kadın tt Doğum 
projelerini ise beş lir:ı bedel ile Ünivers~ te Rektörlüğünden alabilirler. 

2 - Yukarıda yazdı iki iş ayrı ayrı kapalı zarfla Üniv~csite Rektörlüğünde 
ihale edilecektir. 

3 - Eksiltmeye gırcbilmek için muvakkat teminattan başka Bayındırlık Ba· 
kan lığından ahnmı~ 1937 senesine a;t müteahhitlik vesikasile beraber bir Jefa 
da 100 bin liralık bina inşaatı taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika 
verecektir. 

4 - Teklif mektup!arı ihale saatinden bir saat evveline kadar Üniversite 
Rektörlüğüne makbuz mukabilınde ver.imiş olmalıdır . 

5 - Posta ile gönderilecek mektupl.ı rın nihayet ihale saatine kadar gelınif 
olması ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Pos-
tada olacak gecikme!N kabul ed!lınez. (5080) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Lira Kurut 

~ 
demek; aldanmışım. l r yan etti. Her sabah, her akşam, kuyu-

Bunu da bir gün o"g- renı'run· . _ czane, er Beyoğlu: nun başına gelen bir adam .. ona, cür-
Feriköy Birinci kısım mahalle sinin Feri caddesinde kain 
eski 118 ve 138 metre murabbaı arsanın tamamı. 276 00 * 1 Bu gece nöbet.el olan eczaneler şunlardır: ı münü itirnf edip etmiveceg"ini soru-

İstanbul dhetindekiler: " 
Annem homurdanıyor. Yol hazırlığı yor .. O da, itiraf edecek bir şeyi olma-

d ı Aksarayda: <Ziya Nur!). Alemdarda: 
onu yor u. O da sag- olsun kıh kırka dıg· mı söylüyordu. Delikanh, bu ada-1 (Eşref Neşet) . Beyazıdda: (H:ıydar>. Sa-
yarıyor. Bir hafta Ankarada kalacağız matyada: <Rıdvan>. Emlnonunde: <A- mm gelişinden, kuyunun haricinde sa-
diye, iğneden ipliğe kadnr her şeyi dü- mlnasya) . Eyüpte: (Arır Beşir) . Fenerde: 1 bah yahut akşam olduğunu anlıyordu. 
~ünüyor. Aklına her tamamlanması ıa- <Vitam. Şehremininde: CNazınıL Şehza-

1 
Tomrisin gelişi de, ona, gecenin orta-

zım eksik geldikçe söyleniyor: debaşında : <Asan . Karagümrükte: (Ke- sında bulunduğunu anlatıyordu. 

H . b · k d G··1 mal). Küçükpazarda: (Hulüsl). Bakır-- ayrıye aşımıza ış çı ar ı. u Tomris .. her gece geliyor .. Give ''İ-köyünde: ıistcpan). " 
gibi rahat rahat oturuyorduk. '-·ecek, su ve saire getiriyor .. Onları de-

ı Beyoğlu cihetindekiler: " 
Evimiz cidden rahattır. ki katlı bü- İstiklal caddesinde: (Galatasaray, Ga- likten aşağıya sarkıttıktan sonra, ya-

yük, güzel bir ev. Annem bu evde gelin rlh>. Galatada: (Hidayet>. Kurtuluşta: r.m saat kadar d~rdleşiyor .. saraya dö-
olmuş. Yazlığa çıktığımız zaman bile, <Kurtuluş>. Mnçkada: <Feyzi>. Beşiktaş- nüyordu. Kız .. ilk günler, gece yarıla-
ondan ayrıldığına müteessir olur. ta: <Süleyman Reccb>. Sarıyerde <Os. rmı bekleme}\ sabırsızlığı içinde, çok 

T b man). 
eyzem ize komşu bir apartıman ıztırab çekti. Yemek yemez, uyku uyu-

t B 1 Kadıköy ve Adalardakiler: 
uttu. u sıra arda günde dört kere uğ- Kadıköyünde: <Moda, Merkez>. Büyüt- maz olmuştu. En büyük zevk!, sevgi-

ruyor. Ankaraya gitmekten caymıya- adada: (Halk). HeybeUadada: lHalk). lisine götüreceği şeyleri düşünmek .. 
lım diye. temin etmek ve götürmekti. Bu yüz-

Beyoğlu: Kamerhatun Şahin sokak eski 25 mükerrer yeni 77 sayılı 
evin 1/3 hissesi. 300 00 

Ortaköyde: Pişmiş oğlu sokağında ka.in e~ki 55 yeni 101 sayılı evin 
tamamı. 650 00 

Aksaray.da: Katipkasım mahallesinde Mahramacı sokağında kain es
ki 1 yeni 3 sayılı ve 56 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Beyoğlunda: Hüseyinağa mahallesinde Aşıklar sokağında kain eski 
87 

ve yeni 3 sayılı evin 135/384 payı. 512 
Beyoğlunda: Hüseyinağa mahallesinde Feridiye sokağında eski 

45, yeni 61 sayılı evin 14/16 payı ... 1662 50 
Beyoğlunda: Feridiye caddesi eski 94 yeni 108 sayılı evin 3/8 hissesi. 675 00 
Yukarıda yazılı mallar 20/8/937 cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış ~ 

deline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Talipler~ 
% 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak yevmi mezkOrda pet .. 
terdarlık Milli Emlfik Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mücaC88 

ları (M.) (4824) 
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Kahraman Ordunun 
Büyük Manevraları 

(BQ.§ tarafı 8 inci sahifede) nı general Şikityu'nun başkanlığında ge-
~~ve diğer zevat olduğu halde.Yanık nel kurmay ikinci başkanı general Lako
h gı} köyünden Çerkes köyüne biç ile albay Ştefba ve Romanyanın An
ı:.re_ket etmişlerdir. Ankaradan ~elen kara ataşemiliteri yarbay Leon Jorjdan 

ıllı Müdafaa Vekili Kazım Özalp, mürekkep bulunan Rumen heyeti saat 
kendilerine iltihak etmiştir. 15,15 de Romanya vapurile ,ehrimize 
~ane'\lranın ikinci safhası öğleden son- gelmiş ve Galata rıhtımında, sabah ol

ta cephedeki taarruzlar ~rasında taarruz 1 duğu gibi generallerimiz tarafından kar
\fe. ?lıukabil taarruz şeklinde devam et .1 şılanmıştır. 
~ıştir. Bundan başka kırmızıların tak - Mızıka, Rumen ve Türk marşlarını çal-
~Yesine devam edilmiştir. mış, askeri kıt'a ihtiram resmini yapını§· 

İkinci safha tır. 
Ataıu·· rk b" · · fh d Cer Dost askert heyetler ayrı ayn mutad k , ırıncı sa a an sonra • . 

esköyüne gitmişlerdi. Oradan Liilebur- zıyaretlerd~ bulunduktan sonra: .akşam 
gaza gi\_mişle:r.. ve tayyare karargahında üstü, askerı merasimle Taksim abıdesine 
tet~~lerde bulunmuşlardır. çelenk kom~şlardır. . • 
M~teakiben Büyük Ş~!, Atatürk, her .. Dun gece~ı zıy°:let . . 

geçtıği yerde halkın CO!ıkun tezahi..iratile ı Dun gece, Perapalas otelınde, mısafır 
karşıianrnışlardır. s askeri heye~ler şerefine genel kurmay 

Atat'.rk'ü t tldkle · ikinci başkanı korgeneral Asım Gündüz 
k Saat 16 da uAtat;rk,e gecey~ gündüze ta~a~ında~ mükellef b~r _zi~afet ve~il. • 
r~tan .. b~ en büyük adam, Düyükkarı~tı- mıştır. ~ıyafet pe~ neş eh bır hava .. ıç~-

koyune gelmişlerdir. Köy donarımıştı. d~ geçmıştir .. Bahrıye mı_:-ıkasmın ~uyuk 
:Başta Mareşal Fevzi Çakmak olC!uğu bır muvaffakıyeUe çaldıgı muhtelıf par
~lde bütün generaller, ve köylüler Ata- çalar haı.ırunun neş'esini bir kat daha 
b/~ karpladılar. Bayram günler:nden arttırmıştır. 
. !'ini Yaflyan köylülerin sesleri yiikse • Misafir heyetler bugün manevra sa -

liyordu: hasına hareket edeceklerdir. 

- Yaşasın Atatürk' 
0 omanya genel kurmay baıkanının 

:b Atatürk, ilk mektep binıı~ına girdiler beyanatı 
Urada büyük" b. od · k · Düri Perapalas otelinde matbuat mü-

ih~ ır ayn masa onmuıı, . . 
...::tine harital ·ım · t" M t. messıllerıni kabul eden Romanya genel 

raf ar serı ı~ ı. asanın e - k b k Ş 
ında İc.met tn·· ·· D h"l" V ,_.1. urmay aş anı general ikityu şu beya-

şii .. ,. onu, a • ıyı.'? c ... ı ı 
kru Kaya M.lli M .. d r V k"l: K. • natta bulunmuştur: 

~ı- Ö , ı u a an e ı . a T'" kl R .,, lalp ve d""' k t 1 b 1 •- ur erle umenlcr arasında pek 
Yorlardı. 16er omu an ar u unu· eski devirlerden başlıyE&n bir dostluk 

~tatürk ha •t b k 1 mevcuttur. Bu dostluk cumhuriyet dev-
Ya 1 , rı aya a 1yor1 yapı an ve . d d h k . . 
l._ Pı acak olan lk' . k h k·+ h k- resın e a a ço ınkişaf ve takviye edil-
'lln..ı. ıncı ısım are a. a . ı· B" Tü" kl 1 1 n 1 ~ orgene ı F h dd" Alt mış ır. ız r er e ya nız 7 ost ukla de-
di~ . ra a re ın aym ver- . . 

~· ııahatı d" 1. B ihi . l . ğıl, mınnettarlıkla da bağlıyız. Tarih 
and ın ıyor.. u, tar gun erı b h't . 

ıran c 1 . . . una şa ı tır. 
V . an ı ve muhteşem bır levha ıdı. . ·v· 

~- erııen izahat b"tt"kt . E .... k Dost bır memlekete geldığimden dola-vef •- ı ı c.ı sonra, .. ııvu k 
l ~ nıütale l k it"kl . . :. yı ço memnunum.> 
ij,. a arını ve r ı erını soy - -------------,,-or. 

A Motörlil vasıtalarmus 
1ııu~türk ve refakatinöcki zevat, '!{o • 
taki~lar saat on yediye doğru harekatı 

. ~ardır 
Şınıdt k . 

&up k ırınızıJarın süvari livasına men-
ll'laye ~VVetleri zırhlı otomobillerin hi -
Yüne s~nde Karıştırandan Ynnıkağıl kö -
?r:ıotörı··areket etmiştir. Ordumuzun bu 
Yiik b~ vasıtalarını, askerlerimizin bü • 
ı..JcdirJ~ ~a~aretle kullıımşları cidden 
Yord gorulecek bir manzara arzedi -u. 

Ayn· Cepheye doğru 
luda b ı ı«rnanda kırmızı kolordunun Çor
Sine y ulunan bir tümeni <le cephE· geri-

anaşmak .. ı 
ll'l!ftı uzere on 3 tıda emir al -
tek r. Muhtelif yollardan istifade ede -
ı, cepheye doğ .. .. .. . 
.('\ır"'· ru yuruyuşe geçmıc;tir. 

••(!ıı v ~ 

keşif faal~ m~viye mensup tayyare!cr de 
di tar f ıyetınde bulunmuşlar ve lccn

a ların · atmışı a ıcap eden keşif raporhrını 
di},.,..,kardır. Harekata yarın da devam e-

'"\;" b'" .. 
lıy8,.~k' uyuk harekat 19 ağustosta baş

- tır. 

lıt.an Çorluya avdet 
ta.n A.~v~aları sonuna kadar takip ~uyu
\te df~ turk, beraberlerinde İsmet İnönü 
da ha; zevat bulunduğu halde saat 19. 
~Orluy ın candan tezahüratı ara~ında 
~ltısal .u teşrif buyurmuşlardır. Şehir 

sız sevinç içindedir. 

~ Tevfik Necati Kn?ol 

~.rnın ve Yugoslav Hey'etleri 
~"Ytik 

ii~re d Jnanevralarda hazır bulunmak 
~ti h avcı edilmiş olan Yugoslavya as

eyeti d"' lf~oneı un sabah 10,22 me konvan-
~lt-. trenlles şehrimize muvasalat et -

lfeYet y 
~, ha ' ugoslavya orduları genel kur-
~y ik!ka~ı general Nediç ile genel kur-
~ ıncı ba.,~ 1 rttıay .. ,,...anı genera Breşiç, ve 
)e\iç .

1 
Yuzbaşısı Milovan Grigor -

ltıUite:· e Yugoslavyanın Ankara ataşe -
baat 

1 
albay Rakoşeviçkn mürekkeptir. 

gil?ıtıda ~mleket askeri heyeti, Sirkeci 
~~l"tnay . ~reşal Çakmak namına genel 
Cijlldü ıkınci başkanı korgeneral Asım 
~ ı ile ar 
'h}iılantn ger gencra!Ier tarafından 
;·Qr}c ın ışlardır. Mızıka, Yugoslav ve 
~ res:r~r.ını çalmış, nskeri kıt'a se • 
}f nı ıfa etmiştir. 

~ 'Yet Aza . 
eraPalas sı,. mıhrnand:ırlarile birlikte 

t\ Ôİlecten otelıne inmişle:dir. 
~t\ de §ehr~on.ra Rumen askeri heyeti • 
l ra da"etı· mıze muvasalatile manevra-
ftt ı bulun k · tam. an as er1 heyetlerin ge-

'lt.ı.ını rn olmuştur. 
en ordulan genel kurmay başka-

Amerika, hükumetimizin 
Barış siyasetini resmen 
Tebrik ve takdir ediyor 

(Bq tarafı l iııd sahifede) 
ynret ederek, Türkiye hükı.imetinin 
8 Temmuz 1937 de Tahranda 
imza edilen Sadabad paktının 
akdi suretile komşu devletlerle 
müsalemetperverane münasebatın 
inkişaf ve idaınesi hususunda Cum -
hur Başkanı Ekselans Atatürk'ün ida
resi altında oynadığı rolden dolayı Bir
leşmiş Amerika devletleri Hariciye Na
zırı B. Cordell Hullun tebriklerini ib
lağ etmiştir. 

Maslahatgi,iıar, B. Hullun bir kop -
yasını aldığı pakt münderecatma gö -
re, Türkiye hükumetile alakadar diğer 
üç hükumetin, Birleşmiş Amerika dev
letleri hükfunetinin taraftar bulundu -
ğu iyi komşuluk siyasetini, Amerika 
Hariciye nazırının 16 Temmuz 19 3 7 ta
ıihinde devletlere gönderdiği beyan -
namede tafsilatile tasrih edildiği şe • 
kilde, aralarında açık bir surette tat
bik ettiklerini memnuniyetle kaydet -
miş olduğunu ilave eylemiştir. 

Dün beş san'at 
Sergisi· birden açıldı 

(Baştmafı 7 inci sayfada) 
fevkalade. Halbuki kendisine ısmarlan -
mış olan fevkalade kötü. İyi bulunmU§, 
iyi çizilmiş şekillerin derhal göze vuran 
sade ifadesine, kelime bulluğu, uzun bir 
dikkat bekliyen yorucu tafsilat tercih o
lunmuş! 

Beni en fazla oyal!yan ve zevklendi • 
ren hattatlar sergisi oldu. !<'araza Reisül
hattatin Bay Hacı Kamilin levhaları Ö· 

nünde dakikalarca durmaktan, bakmak
tan, ve duymaktan kurtulamadım. 

Onun söylediğine göre, eski yazının 
kıymeti eksilmemiş, bilakis artmış. Eski
den 100 liraya yazdırılan bir levha; 
şimdi 300 lira alınabiliyormuş. Çünkü 
eski yazı, ortadan kalktığı için antika sa
yılıyormuş. Bu yüzden de, gittikçe kıy
meUeniyormuş. 

Hele hattat Bay İsmail Hakkının bir 
levhası, bana bir çok ressamların tablo
larından daha san'atkarane göründü. O
nun istifi, ötekilerin armonisinden üs -
tündü. 

O kadar zevk ve heyecan duymuştum 
ki bu duyguyu kaybetmemek için, ser
giden uzaklaşırken gözlerimi diğer eser
lere takılmaktan menettim! .·· Naci Sadullah 

1 RADVOI 
BugünkU progr•111 

18 Atustos 1937 Çarşamba 
İSTANBUL 

Öfle Detri.Y&b: 
12,30: Pllkla Türlr: musikisi, 12,50: Bava

dls, 13,05: Muhtelif ı>lA.k ne§rlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,SO: Pl!kla dans musllr:1s1, 20: Nezihe ve 
arkadaşları tarafından Tlirk musikisi ve hallr: 
§arkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arap
çn söylev, 20,45: Bimen Şen ve arkadaşlan 
tarafından Türk mustklsl ve halk ıarkıları, 
(Saat ayan), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30: Piyano solo: Ma. 
d:ı.m Elsa Stangel tarafından. 

Deniz ve denizcilik 
(Baştarafı 6 ın.cı sayfada) 

yani masrafı deruhte edecekt!. Ancak 
batmış serveti çıkarmaya muvaffak o
lursa çıkardığı altınlardan yüzde nis
betinde muayyen bir temettü alacaktı. 

İşin asıl güç ciheti kurtarma işinin 
ancak suların sakin zamanlarında ve 
fırtınasız mevsim ve günlerde yapıla
bilmesi idi. Halbuki cEgypt:ı> in batmış 
olduğu yer rüzgarlara açıktı. Binaena
leyh hava çıktı mı cArtiglisı> limana 
sığınıyor ve hava düzelince tekrar de
mir mevkiine gelerek işine devam edi
yordu . 

Bu müşkül şartlar içinde çalışan İ
talyan kurtarma mütehassısları tamam 
iki sene uğraştılar ve didindiler. Bir 
çok mesai sarfettiler ve hatta insan 
kurban verdiler. Lakin sebatlı çal1ş
malannın mükafatını elde etmekte gc
cikmedile~ 

Filvaki i§e başlandıktan bir sene son 
ra 1932 yılı haziranının 22 inci günü 
mağruk cEgypb den ilk defa olmak üze 
re iki altın çubuğu çıkarılıyor ve bir 
kaç saat sonra c80,000ıt İngiliz liralık 
meskukat •Arsiglis• nin güvertesine 
alınmış bulunuyordu. 
Artık işler yolunda gidiyordu. Maa

mafih gayri müsait havalar yüzünden 
kurtarma işi bir hayli daha gecikti. La
kin kurtarma işine tamam ( 160.000) 
İngiliz lirası masraf etmiş olan cSori
rna• iki sene içinde ( 1.163.000) İngiliz 
lirası kıymetinde altın, gümüş ve mes
k{ıkat çıkarmaya muvaffak oldu ve ta
bii mühim bir kar da temin etti. 

Ve mütekaid deniz zabiti miralay 
cSorima• tarafından kurulmuş <'lan bu 
deniz kurtarma şirketi bugün yalnız 
Avrupada değil, bütün dünyaca tanın
mış bir ev haline geldL 
Artık insan oğlu altını denizlerin di

binden bile tırnağile söküp sılıyor; ta
biat insan önünde mağlup oluyor am
ma yine ara sıra kükreyip intikamını 
almak şartile... ' 

--·--·-· ·-~ ~.~·~~!1;ı-~arncoğl~~ 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdür
lüğünden: 

1. - 3222 No. lu telsiz kanununun 7 inci maddesinin (A) :fıkrasında yazılı, 

umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesisattan her mali sene içiıa 

alınacak ücretler aşağıdaki fıkralarda gösterilmiştir. 

a) Yalnız kulaklıkla dinleyebilen kristal dedektörlü lambasız ve hoparlörsa. 
ahizelerden 2 lira, • 

b) Meskenlerden, nüfusu on binden az olan yerlerde 5 ve nüfusu on binden 
çok olan ,ehirlerde 10 lira, 

c) Kara ve hava nakil vasıtalarile liman dahilinde çalışan deniz nakil vasıta• 
larındaki tesisattan 10 lira, 

d) Liman haricinde çalışan yolcu vapurlarının salon veya güvertelerine mev-. 
zu tesisattan 30 lira, 

e) Nüfusu on binden az olan yerlerde, umuma mahsus kahvehane, çayhane, 
kırı;ıathane, pastahane, lokanta, birahane, gazino, sinema, tiyatro, dans salonu 
ve barlarla otellerin umumi salon ve bahçelerine mevzu tesisattan 10 lira, 

f) 10 ilA 100 bin nüfuslu şehirlerde, e) fıkrasında sayılan umuma mahsus ma .. 
hallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 20, ikinci sınıf için 10 lira, 

g) 100 ila 250 bin nüfuslu şehirlerde; e) fıkrasında sayılan umuma mahsus 
mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 30, ikinci sınıf için 20, üçüncü sı· 
nıf için 10 lira, • 

h) Nüfusu 250 binden fazla olan şehirlerde e) fıkrasında sayılan umuma mah· 
sus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 50, ikinci sınıf için 30, üçüncü 
sınıf için 20, dördüncü sınıf için 10 lira, 

i) Halkevleri, spor klüpleri, askeri kl üp ve mahfeller, hastahaneler, mektep. 
ler ile belediyelerin menafii umumiyeye hadim tesisattan 5 lira, 

j) Spor klüplerile askeri klüp ve mah fellerden gayri klüplere, bankalara ve 
telsiz alıcısı satan müesseselere mevzu tesisattan nüfusu on binden az olan yer
lerde 10, 10 ila 100 bin nüfuslu şehirler de 20, 100 ila 250 bin ni.ıfuslu şhirlerde 
30, 250 binden :fazla nüfuslu şehirlerde 50 lira, 

k) Yukandaki fıkralarda sözü geçmiy en bilumum tesisattan 10 lira. 
2. - Birinci maddedeki ücretler bebe r tesisatın yalnız bir hoparlörü mevcut 

olduğuna göre tesbit edi!miş olup bu tesisattaki hoparlör adedi birden fazla 
olduğu takdirde beher :fazla hoparlör için keza her sene % 25 nisbetinde faz-
la ücret alınır. · 

3. - Birinci maddenin e) :fıkrasında sayılan umumi mahaller; mahalli bc-le
diyelerce tasnif edilmemiş ise birinci sınıf ücrete tabi tutulur. 

4. - Kanunun 7 inci maddesinin (B) fıkrasında ynzılı abone olanlar ıiçin 
matbuat, boı:sa gibi haberleri almağa yarayan hususi tesisattan keza her mali 
sene için, 10 ila 100 bin nüfuslu şehirler de 50 ve 100 binden yukarı nüfuslu şe
hirlerde 100 lira alınır. 

5. - P. T. T. İdaresinin telsiz postala rından biri vasıtasile rıeşrettirilecek 
Han ve reklamlardan aşağıdaki cedvelde gösterildiği veçhile ücret alınır: 

Günde bir dela okunmak üzere Beher defası için kelime başına 
ilan müddeti alınacak ücret 

Gün Ay Lira . Kuruş 

1 00 30 
3 00 29 

12 00 20 
1 00 15 
3 00 10 

Bu ilan ve reklamlardaki kelimeler. telgraf kelimelerinin tadadındaki esas. 
lara göre sayılır. Ve beher ilan ve rek ·~ . . . .. .. -.~u >J . ı az 
elliden fazla '°lamaz. 

6. - P. T. T. İdaresinin telsiz postala nndan biri vasıtasiyle yapılacak trans
misyonlardan beher saat ve kesri için altmış lira ücret alınır. Ancak gerek 
devlet müesseselerinin gerek hususi müesseselerin yaptıracaklnrı bu transmis
yonlar için stüdyo ile transmisyon yapılacak mevkiler arasında vücuda getiril
mesi muktazi neşriyat devresi ile telefon devresinin P. T. T. İdaresi tarafından 
lüzwn gösterilecek şekilde tesis masrafı alakadar müesseselere aiddir. Aksi 
takdirde transmisyon talebleri kabul edilmez. 

7. - 5 ve 6 ıncı maddelerdeki ilan, reklam ve transmisyonlar için alınacak üc
retler devlet müesseselerinden ve mcna fii umumiyeye hadim müesseselerden 
üçte biri olarak alınır. P. T. T. İdaresinin ilan rekHim ve transmisyonları ücrete 
tabi değildir. (5260) 
-~ --~---~~~---~~~-----------~ 

ı--İ-n-hı-. s-ar-1-ar-Ü Müdürlüğünden: 
I. - Kayseride inşa edilecek karabarut, dinamit, kapsül tecrid depolnriyle 

bekçi kulübesi ve etrafının tel örgülerle çevrilmesi işleri kapalı zarf usuli\~ ek
siltmeye konulmuştur. 

il. - Keşif bedeli (11957.06) lira, muvakkat teminat (895.35) liradır. 

III. - Eksiltme 23/VIIİ/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on beşte 
Kabata1ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki alını komisyonunda ya• 
pılacaktır. 

IV. - Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı (60) kuruş mukabilinde 

her gün İnhisarlar inşaat şubesi müdürlüğünden ve İnhisarlar Kaysen Başmilr. 
dürlüğünden alınabilir. 

V. - Mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik, şartname, keşifname ve saiı 

eksiltme evrakı ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı znrf· 
lar eksiltme günü en geç saat on dörde kadar yukarıda adı geçen komisyon 
ba§kanlığına makbuz mukabilinde veri!miş olmalıdır. (4998) 

~ 

1 -=- Sert buğday (Karakılçık) 450 kilq 
II - Yumuşak buğday (Mcntana) 900 > 

JII - 6 sıralı arpa 1600 > 

IV - Yerli adi buğday 200 • 
V - Yerli adi arpa 450 > 
Vl - Arpa c;:ıpı 3000 > 

Vll - Buğday sapı 4000 > 

Maltepe Ziraat Enstitüsünde mevcut cinsi ve miktarı yukarıda yazılı mallar 
26/VIII/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10 da oazariıkla satılacaktır. 

İsteklilerin malla"rı, her gün Maltepe Ziraat Enstitüsünd~ görmeleri ve pa • 

zarlık için de tayin oiunan gün ve saatte % 15 güvenme para~arilc birlikte Ka • 
bataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğündek: satış komisyo • 
nuna gelmeleri. (5189) ---- . .,- ----------~----------------

Gümrük Muhafaza Cenel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 832 takım süvari ve 1131 takım p~yade eratı kışlık elbisesine istekli çık • 
matlığından 23/8/937 Pazartesi günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan cl9237> lira c4(h kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 144.1 liralık vezne makbuzu veya banka mektupları ve 

kanuni vesikalarile birlikte o gün Galı:tada Eski İthalat Gümrüjü binasındaki 
Komu.tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c4683. 
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-------====-------=-------...m.-----------------==-==-=--=m ....... =--=======acs:===-=--==-=-=-==-=-----------------------.._......m::------~ 
Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

E • 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarlar1 gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ·ve sıhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 
Hasan ismine ve markasına dikkat 

L - , 

Bir Gripin almadan evvel 

latırabın ve ağnnm en pd
ıdetli.ini en kolay, en çabuk ve 
aı ucuz geçirmenin çart'Iİ bir 
ikaşe GRIP1N almakbr. Mi
ıdeyi bozmaz, böbrekleri Ye 
iflalbi yorma7.. Aldıktan beş dakika aortı:·a 

Ucuz - Tesirli 

lstanbul Liman işletme ldaresind~n : 
Galata rilitım üzerinden eski Mumha ne antreposunun bulunduğu mahalde 

yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulmu:Ştur. 

1 - Pazarlık 25/8/937 Çarşamba günü saat 10 da Şefler Encümeninde icr:ı 
edilecektir. 

2 - Pazarlığa girmek içm 17.000 lira l.ık teminatın Encümene tevdıi m.~i
nıttur. 

KANZUK 
NAS1~1tAC1 

DOKTOR JEMSIN 
AMERİKADA UZUN TETKİ-
KAT NET!CESİ OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkanr. Cidci ve şayanı 

itimat bir nuır ilAcı ~ır. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - lST AN BUL· 

Dünyada birinciliği kazanan 

_____ .....,,,,,,,._ 

HER SABAH 
DAHA GENÇ! 

Bu AKŞAM Terkibinde Vi -
: yana Üniversite -

si profesörü Doktor Stejskal'in cazip 
keşfi cBioceh cevheri bulunan ve 
yegii.ne cild unsuru olan pemb~ ren
gindeki Tokalon kremini kullanını z. 

Hüceyreleri canlandıran bu ce\·hcr, 
kemali itina ile seçilmiş genç hay -
vanlardan istihsal edilmiştir. Hali
hazır fenni sayesinde, buruşukluk

ların, cildin tabii unsuru oıan bu 
cevherin kaybolmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
Toknlon kremi ; terkibindeki Bioccl 
cevheri siz uyurken, cildinizi besler 
ve onu gençleştirip yumuşatır. 

1 f I ~ 

İlk kullanışında, Cildinizin ne P. 
dar tazeleşip yumuşadığını g<;re. 

ceksiniz. Bir kaç gün sonra, buru.
şukluklar kaybolmnğa başlar ve 
bir hafta nihayetinde seneletee 

gençleşmiş görüneceksiniz. Sabah
ları da (yağsız) beyaz Tokalan 
kremini kullanınız. Siyah noktalan 
eritir. Ve Cildi beyazlatıp yumllfll· 
tır. . 
50 yaşlarındaki kadınlar, genç lDZ-
ların bile gıpta edeceği sehhar bir 
tene malik olurlar. 

--- ------ - ·- - - ----------------
3 - Taliplerin 150,000 liralık bir işe aid İnfaat yaptıklarını tevsik etmeleri 

lazımdır. saatle: i ı:. 1 ,---~ ÜN ALAN 
4 - Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler 10 lir:ı mukabilinde Fen 

servisi şefliğinden alınacaktır. c5000• 

Telefon ı 42517 

l!er yerde ~rayın!ı. 
~~ 115 biıinci mühafot. <& / 

ASABİ 

Doktor ' 1 

(brahim Zati Oget 1 
Belediye karşısındn, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada bergOn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~----. eder. ....m il 
----·- ·- · · •-1111• ......... _._.. • • . ., __ 

Son Posta Matbaası 

N~riyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAH1P.LER1: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Nişantqında tramvay ve Şekayık caddelerjnde : 

1 y A T 1 1 ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 1 G o N Do z 1 
~ ANA • iLK - ORTA • LiSE KISIMLARI 

Kız ve erkek lj'reniciler iPı yanyana ve genİf bahçeli iki binada ayrı YA Ti te,killh vardır. 
Framızca, Almanca, lııailizce kurlanna dokuz yaşından bqlıyarak biltün öğreniciler iftirak edebi

lirler. Okul lierrDn aut 10 • 17 aramıda açıkhr. Kayıd illerine : 

CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA gUnlerl bakıllr. 

••• POKEA-PLAY 

SARI KURDELE 

ODEON 
Ptak:arında çıkmıştır. 

Okuyan: 

MÜNİB NURETTiN 
~--------~ 

Pl6k No. 270904 

İlk defa olarak alaturka sahne.!inde Hakiki yenilik ve drprİI 

Bu akşamdan p A N Q R A M A Bah.-.mde 
itibaren r 

BtlKREŞIN EN MEŞBUB ve MABur 
ÇİGAN ORKESTRA ve BALETOSU 

Devlt:t Demiryolları ve Limanları 9 uncu işletıo' 
Müdürlüğünden : 
İşletmemizin Hasılat şubesi için fransızca bilir bir erkek daktilograf araııJl • 

maktadır. İsteklilerin vesikalarile birlikte İşletmemize müracaaUarı ilin oluJllJf• 
(5.150) 

--------.. ESKİ FEYZIYE 

Kız ve 
Erkek IŞIK LİSESİ 

lstanbul • Nitantafı 

Geceli 
GundtlZI• 

Memleketimizin en eski husust lisesidir. Ana, tık, Ortft ve u.e ~ 
lan, Fen ve edebiyat kolwı vardır. 1stabulun en havadar ve sakiO • 
muhitinde Teşvikiye Karakolu karşısında ve Teşvikfye camii ittisaJ~ 
Kayıt için hergtln ondan 17 ye kadar müracaat edilebilir. tstef 

mektep tarlfnamesi gönderilir. Telefon : 44039 !!>"' 


