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SALI 24 - AÖUSTOS 1937 L:lare 1tleri telefonu : 20203 Fi.atı s kurut 

CManevra sahasmda blranket:J 
·Mareşalin "Son Posta,, ya 

cevabı: "Hislerim 
Japoriya dünyaya meydan okuyarak yüzümden belli değil mi?,, 

bütün Çini nüf UZ Ve hakimiyeti Kahraman Orduyu görmek için ta Konyadan 
· kalkıp gelen bir vatandaş söylüyor: 

Harp sonu tarihinin 
büyük hidisesi en 

altına almıya hazırlanıyor "Bu toprağa düşman ayağı basamaz gayri!,, 
Ja .. . • .. • _ .. . Sovyet ataşemiliteri: "Tam numaranın 10 olduğunu far-
Ponyanın bu kararı dunya sıyasetı uzerınde buyuk tesırler yapacak, yann da bundan t k bu Orduya 10 numarayı az bulurum diyor 

3S sene evvel ortaya atılmış olan " sarı tehlike ,, umacısı canlanmış bulunacaktır ze se " 
Yazanı Muhittin Birgen [Yazısı ikıncı sayfada Hergün sütunundadır] Ordu ... Büyük mil-

-· ___ ............................ _.__ !etin büyük ordusu 

J ap01' ordmu bombardıman dan ıonra Tiyençıne girerken 
~.~ ............ : ....................................• 

60 yaşını dolduran Maliye 
Ilı em urları tekaüt edilecek 
Ankurada terfi müddeti dolan Maliye memurları

1

için 
31 Ağustosta bir imtihan açılacak 

trı~::ara .2~ (Hususi) - Kanuni terfi 60 yaşını dolduran maliye memurları 
l'l iç· tlerını dolduran maliye memurla- bu yıl resen tekaüde sevkolunacaklar· 
•çllaln Inaliyede 31 ağustosta bir imtihan dır. Bunun için yaşlar şöyle hesap edile
l'ı 1/aktır. Taşradaki maliye memurla- cektir: 
trı.ek:n ~e bir imtihan açılması düşünül- Nüfus kağıdlarında doğum senesinin 
~- (Devamı 11 ind sayfada) 

lVIeçhul denizaltılardan 
sonra meçhul tayyareler 

Akdenizde dün bir lngiliz gemisi iki meçhul 
tayyarenin taarruzuna uğradı 

l..ond 
ti) ra 23 (Husu- ~ 
lona.- ~asdan Barse· • ~ ~ 
(Cuı- gıtrnekte. olan 
lica ta) adlı Ingiliz 
ı., ret gern· . b .. ''!td ısı, ugun 
h enfzde iki 
uı t meç-

daıı baYYare tarafın-
<lılrn· 0tnbardıman e· 
li .. 1§tir. 

ı Ucurn an a maruz ka-
ti 0~erniyl? isabet va. 
derha7arnıştır. Gemi 
lstern· telsizle imdad 
bı.ııu ıış ve yakındl 
l nan b· 
~anı ır Fransız 
~<l~ti na iltica et· r. 

D İtalltanı . 
~ t n üadesine 
ı ' k . 
~ b ·anatıarmda 
~ eyaz ~ 
..._ah el • Yıldızlı si-
bq ı1tt~"eler görülen · 
d.tdı ayyare, bom- - , 

ta.rl. llıanda 1 . . 
"<I d ... n sonra ~ spanyadakı t sıperlerde • 

~kde~~rud Yol almışlardır. ı gemilerinin faaliyetinden sonta timdi 
•<J.Z e t •• ' 

ureyen meçhul denizaltı (Devamı 3 üncü ıayfada) 

Hatay için 
Fransaya yeni bir 
muhtıra mı verildi? 
Yeni rejimin bir an 

evvel tatbikini 
• • • 
ıstemışız 

Hükumetimizin Hatayda 
olup bitenlere dikkati 
celliettiği bildiriliyor 

Suad Davaz 

Şam, 20 (Hususi Muhabirimtz ,.1.zı· 
yor) - Bugünlerde İskenderun meselesi 
etrafında dedikodu gene hayli çoğaldı. 
Birkaç gün evvel Pariste Türkiye sefiri 
Suad Davazın bir taraftan başvekil ve 
hariciye nazırile ve müteakiben de Kont 
De Martel ile yaptığı konuşmalara dair 
burada bir takım rivayetler deveran edi-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Franko kıt'aları 
taarruza geçtiler 
Asi tayyareler üç şehri 

harap ettiler 
Londra 23 (Hususi) - İspanyadan a

lınan haberlere göre Franko kuvvetleri, 
Santandere karşı nihai taarruza. geçmiş
lerdir. 

Şiddetli bir topçu ateşinin hımayesi 

altında iki kolda ilerliyen asiler, Santan
der ile Valensia arasındaki rnünakaleyi 
kesmek için azamt gayret sarf etmekte· 
dirler. 

Fakat diğer taraftan hükumet milıs· 

leri de kuvvetli bir mukavemet göster
mekte ve asilerin ileri hareketini güçleş
tirmektedirler. 

(Devamı! ücii sayfada] 

geçiyor ... 

Macar, Bulgar, Al
man, İtalyan, İran, 
Yugoslav, Amerikan, 
Sovyet, İngiliz ataşe
militerleri dikkat ke
silmişler ... 

Hepsinın boyunla
rında birer dürbün ..• 
Birer fotoğrar maki
nesi... Ellerinde bi
rer kalem. 

Alayların sancak
ları geçerken ayağa 

kalkıyorlar. Canlı bir 
zafer, bir şan ve şe

ref tarihi halinde ge
çen ordunun alay 

sancaklarını selamlı· 
yorlar. 

Seiama ilk davra
nan, daima Fransız 

generali oluyor. 

Mütemadiyen bir· 
birlerile görüşen İtal. 
yan ve Alman ataşt'

mareşal F~vzi Çakmak kahraman ordunun geçı,ınt 
seyrederken 

lerinin sözlerini anlıyamıyorum. 
· Tam anümdeki sandalyada oturan 
Bulgar ataşesi de, Fransız ataşemiliteri
ne mütemadiyen sualler soruyor. 
Geniş göğsünde, bütün ataşelerden bol 

nişan bulunan sarı bıyıklı, sarı saçlı hey
betli Macar ataşesi, piyadelerimizin yü-

Dost devletler 
Genel Kurmay 

Hey' etleri 
rüyüşlerini açıkça takdirden kendini me· Başvekil dün Tarabyada 
nedemiyor. Bulgar ataşemiliterine: misafirlere bir ziyafet verdi 

- Bakın ... eliyor ... Bir sırada 42 kişi 

var ... Halbuki tam önümüze geldikleri 
Mareşal Çakma1= ve korgeneral 

Asını Gündüzle müttefik ve dost 
zaman, sıranın yalnız başındaki nefer iÖ- 1 devletler genel kurmay hey'etlerini 1 
rünüyor. (Deı•amı 3 üncü sayfada) 

(Devamı 7 inci sayfada) \.. 
________________________ _, 

Bekir Sıtkı Paşayı 
bir Ermeni öldürmüş! 

Irak ordusu erkanı harbiye reisi ile hava kumandanının 
uğradıkları elim suikasdın · J 

içyüzü hakkında Suriyede neler söyleniyor? 
Şam, 18 (Hususi muhabirimiz yazı -

yor) - Son günlerde burada siyasi mu -
hiti en ziyade işgal eden mesele Bağ -
daddaki son hadiselerdir. 

Irak ordusu erkanıharbiye reisi ile ha
va kumandanının uğradıkları elim sui -
kast üzerine heyecana düşen Şam muhl
ti, gerek bu suikast ve gerek bunu ta • 
kip eden siyasi hadiseleri muhtelif su • 
retlerle tefsir ediyor. 
İlk önce, suikast hadisesi, sırf §ahsi bir 

düşmanlığın ve intikam arzusunun eseri 
olarak izah edileli. Fakat Irak hükfune -
tinin de teyit eylediği bu görüş tarzı, iki 
gün sonra terkedilerek başka türlü se -
bepler aranmıya başladı. Buna sebep te 
Bağdadla Şam arasında cereyan etml§ o
lan bazı muhaberelerdir. 

Bu muhabereler, Bağdad hükumeti ile 
burada bulunan eski başvekil Cemil Bey 
Midfai ve Irak parlamentosu reisi Fahri 

(Devamı 11 inci sayfada) l..ieneral BekiT Sıtkı 



! Sayfa 

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

Her gün 
Harp sonu tarihinin 
En büyük tehlikesi 

- Yazan: Muhittin Birgen -
§ anghayda Japonlar ileri git

C:::;jj!I miş, Çinliler tazyik etmişler, 

§U veya bu olmuş, bunlar henüz başlıyan 
bir hareketin küçük hadiseleridir. Haki
katte Japonyanın bu defa ginştiği iş, 
belki de Japon tarihinin en büyük hare
keti ve Japonyanın kendisine istikbRl 
için çizdiği büyük bir planm tatbikat 
başlangıcıdır. Bunda artık hıçbir şiiphe

ye mahal yoktur. 

Bizi bu hükmü vermeğe se\keden şey, 
Japonyanın yapmakta olduğu hazırlık
lardır. Mesela, Japonya bütün iktisatli 
hayatını askerUeştirıneğe karar vermiş
tir. Geçen hafta içinde Japonya harbıye 
nazırı, Çinin aldığı tavır ve vaziyet üze
rine artık, ihtilafın sulh yollarile halline 
imkan kalmadığını söyliyerek bütün Ja
ponya iktısadiyatmın asker eline veril
mesi lüzumunu ileri sürmüş ve Japon 
hükumeti de bunu kabul ederek bu ka
rann tatbikine aid tedbirlerin tesbitini 
maliye ve ticaret nazırlarına havale ey
lemiştir. Bu nazırlar, gerek iptidai mad
deler meseleleri ve gerek istihlak, imal 
ve ticaret işlerilc uğraşacak birtakım 
idareler tesisine aid projeler hazırlıya
caklardır. 

Gene mesela, Japonya umumi sefer
berlik ilan ediyor. Ayni zamanda, hükd
met, siyasi mcvkiini kuvvetlendirmek 
için kabineye ayrıca iki veya üç aded 
sandalyesiz nazır almaya karar vermiş 
bulunuyor. 

* Bütün bunlar gösteriyor ki J'aponya, 
Çin ile alelade mahalli bir meselenin hat. 
line girişmiş değildir. Eğer davası ma
halli bir meseleye münhasır kalmış bu
lunsaydı ne birkaç haf ta evvelki hadise
leri çıkarır, ne de bu hadiseleri çıkardık· 
tan sonra ileri sürdüğü iddiaların üze
rinde durarak Çini, kendi üzerine sal
dırmak mecburiyetinde bırakmaya ka
dar giderdi. Bugün Çin ile Japonya tu
tuşmuş bulunuyorlar. Japonlar, her ihti· 
mali göze alarak, uzun sürmesi ve bir 
takım ihtilatlara uğraması çok muhte
mel bir mücadeleye girişmek için ne ka
dar geniş tedbirler almak icab ederse 
bunların hepsine toptan müracaat elli
yor. Şu dakikada Japonya bütün ideal 
kuvvetini, bütün askeri ve fütisadi kuv
vetlerini harekete getirmiştir. Gıriştiği 

işde geri dönmemcğe karar vermiş bir in
san ne yaparsa Japonya da onu yapıyor. 

Bundan sonra mesele, sade Çmir.. şi
mal vilnyetleri davası değildir; Japonya, 
bütün Çin meselesini halletıneği heszıbı
na koymuş görünüyor. Şimal vilayetle
rini doğrudan doğruya işgal etse ve ya
hut onlara kendisince muayyen hır şek:l 
verse bile öte tarafta kendisıne muhalif 
bir Çin bulundukça rahat edemiycceğini 
bilen Japonya, Çinde kendisine mülayim 
bir kuvvet vücuda getirinciye kadar uğ
raşacaktır. Şimalde yaptığı gibi, belkı 

de asıl Çinde yeni bir hanedan yarata· 
cak, yahut eski Çin hanedanını tekra 
meydana çıkaracak ve bu geni~ memle
keti kendi nüfuzu altına alacaktır. Bu-

günkü hazırlıkların nisbetindeki geniş

lik artık bu noktada şüphe bırakmıyor 
ve koskoca dünyada, hiç olmazsa şimdı
lik, bu planın önüne geçmeğ~ karar ve
recek kimse görünmüyor. 

* 
Japonyanın bu kararı, bütün dünya. si

yaseti üzerinde büyük bir tesir yapacak
tır; hatta, mübalfığa yaptığımızı zannet
miyerek diyebiliriz ki J aponyanın bu 
defaki hareketi harb sonu tarihinin E.n 

büyük hadisesidir. Bu hareket, bütü.1 
dünyanın siyasi hareketlerınin seyrini 
~"'Vştirmekte müessir olacaktır. 

~iyasi hayat içinde yakından u?ağa 
doğru tetkikler yapan bazı tetkikçilerc 
göre, Japonyanın bu harekPti Avruua 
için hayırlı olacaktır. Çinin bır kısm;nı 
doğrudan doğruya elinin altına alan v~ 
t' ığer mühim bir kısmını da kendi siyJ
setine gölge yapmaya muvaffak olan bir 
Japonya, koskoca ordularile ve büyük 
filolarile, bugünkü dünya kuvvetlerin. 
den kıt'aları ve Okyanuslarla ayrılmış bir 
alemde, kendi evinde, bu kadar büyük 
bir nüfuz kazanacak olursa bundan ot~z 
beş sene evvel ortaya atılmış olan Sarı 
Tehlike umacısı canlanmış bulunacakt·r. 
Müdekkiklcr, •işte o zaman, diyorlar: 

SON POSTA 

R esimli Makale: X Kuvvete istinat etmiyen hak X 

• 

r
S öz ün Kısası 

S erbest Delilerden: 
Dedikoducu 

E. Tala c ela~ Sahir,. - .nur içinde 

sın. - derdı kı: 
- Dünyada, insanların ekseriyetle b 

yıldıkları, üzerinde birleştikleri şey d 
dikodudur. . 

Gerçek, dedikodudan, adam çekiŞl 
mekten, eski tabirince gıybetten hOşla 
nan kimseler pek çoktur. Fakat, bunlll 
daha ziyade, dedikoduyu dinlemc~e 
haz duyarlar. Asıl dedikoduyu yapırı; 
ise - bereket versin - herkesin karı 4 

ğildir. 

Dedikoduculuk bir nevi akıl, daha dOl 
rusu ruh hastalığıdır. Buna müptela 
lan, yapmadan duramaz. İlletini besliY 
cek mevzu bulamadı mı bayağı kederl 

Büyük muharebenin fecayii bütün dünyayı o derce~ şl'l
detli bir dchscl içinde bırakmıştı ki sulh yapılır yapılmaz 
cihanı idare edenler: 

İnsan cemiyetinin temeli daha ilk devrinde kanla atıl
mıştı, binası haksızlık üzerine kuruldu. Ve dünyanın yara
tııışından bufiın<' kadar geçirdiği bütün safhalarda kuvve· 
te cayanmıyan hakkın mevcut olmadığı görüldii. Bugün 
bütün dünya s;Ifıhlanıyor, sebebi bu ezelt hakikatın ak
sinin sabit olmayışıdır. Bir millet dünyanın en sakin, en 
sulhperver ın;Jiet! olabilir, fakat sükün ve sulh ;çinde yaşı
yabilmesi 1çin de en aşağı diğer milletler kada.r silflh:ian-

"w'11l 
nir, rahatsız olur. Daha olmazsa, bı-
kendisi mevzu icad eder. 

Dedikoducu mutlaka fena bir ad 
değildir. Bazan yaptığı dedikodunun dO' - Artık bu, son olsun dediler, bir Milletler Cemiyeti 

yaptılar, çıkacrık bütün ihtilafların orada halledilmesinı 

istediler. Fakat beşeri zaaflardan kurtulmasını bilememiş
lerdi, herkesi latmın eden adil muahedeler yapamadılar. 

Sulhun imza edildiği günden itibaren yeni bir harb11 göt.l.i
rcn yeni bir yol üzerinde yürümiye başladılar. ması lazımdır. 

ğurduğu vahim neticeler karşısında ıztı' 
rab duyar, tamire kalkışır, fakat iş işd~ 
geçmiştir. Zavallı, bir müddet için ınu, 
tenebbih olmuş gibi görünür, fakat birll 
sonra, hafiften hafife yeniden başlar: 

( s o z 
Annelerinin ölümünü 
Hala bilmiyen 
Kral çocukları 

Şu üç çocuk dünyanm en mes'ut 
yavruları sayılacaklardı; fakat iki yıl 

evvel vukua gelen bir otomobil kazası 

her üçünü de annesi! bıraktı. Biiyük oğ 

lan Bauduin Belçika veliahtıdır. Ya -
nındakiler de kardeşleri. 

Bu üç yavru şimdi büyük anneleri
nin yanındadırlar ve tatil: de İsveçte 
geçireceklerdir. Fakat yüzlerinde neş'e 
göremezsiniz. Düşünceleri annelerin -

de, annelerinin ne vakit geleceğinde -
dir ve hemen her.gün sormaktadırlar: 

- Çok mu uzağa gitti, hiç mi gel -

miyecek? 
Büyük anne cevap vermemekte, göz 1 

yaşlarını silmekle iktifa etmektedir. 

---·····-···--·········-... ·-·······--········---
bugünkü perişan Avrupanın birleştiği 

görülecektir.> 
Hakikaten, bugünkü Avrupa o kadar 

perişandır ki onun birleşmesi ve bir Av
rupalılar ittihadı vücuda gelebilmesi 
için bu kadar büyük bir tehlikenin zuhu
ru lazımdır. Ancak, şimdilik bu kadar 
uzaklan düşünmeğe mahal yoktur; bu 
meseleyi bizden sonraki nesiller düşün
sünler. Bugün için muhakkak olan şey, 

Japonya hareketinin pek yakın zamanda, 
hemen önümüzdeki aylarda Avrupada 
birer birer tesirlerinin görüneceğidır. 

Muhittin Bi,.gen 

- Filfınacayı gördünüz mü? diye sorııl" 

ARASON DA } sınız. 9 
O manalı manalı gülümser.. Etrafın 

esrarlı nazarlar fırlatır .. Sonra kulağıtıl' 
za fısıldar: 

·~---------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 
Adını da değiştirdin ha! 
Meşhur dalgınlardan biri bil- giin 

sokakta karşıdan gelen bir adaw.a 
kandilli bir selam verdi: 

- Vay Mehmed Bey sen mi.sin , bı
yıklarını kestirince ne kadar değiş

mişsin~ az kaldı taıııyamıyacaktım. 
Öf eki §Q§ırdı . 
- Affcder$iniz bir yanlı§lık olacak, 

benim adım Mehmed değil. 
Dalgın hayretle baktı: 
- Ya Mehmed değil öyıe mi, demek 

adını da değiştirdin ha! 

-~---------------------------. 

Boksörlük 
babalık 

ve 

Meşhur l<'ransı~ boksörü Marcel Thil 

Bir zabit h angi 
Ordu da en kolay 
Ter/ieder ? 

·~ 

- O bugünlerde görülemez! 
- Sebeb? 
- Ay, duymadınız mı? Falancanıı' 

kansını seviyor. Dehşetli tutgun!. J1eP 
orada; onların evine devam ediyor. ~• 

- Nasıl olur? Bayan falanca pek 8.!i~ 

başlı bir kadındır. • 
Bir manidar tebeESilm daha .. ArkaSJll 

dan gene manalı bir tembih: 
1 - Neme lôzım? Siz benden duyıtıtl 

olmayın! 

* Sorar: 
- C ... le görüşüyor musunuz? 
- Evet. Arasıra görüyorum. 
- Amma, pek te eskisi gibi değil· 
- Neden? Ne var ki? . 
- Yoook! Bir şey yok. Öyle, söyle)'\' 

verdim. 
Çinde zaoitler çoıt çabuk yükselir - Merakınız uyanmıştır. Israr edersiniı: 

ler. Bir zabit bir bakarsınız yarbaydır, _ Allahasen neye sordun? 
ertesi gün albay olmuş, öbür gün de ş S k' na ıııı· - ey.. an ı.. _ amma, namusu ·ıı 
general. Yükselmesi kolay olduğu gibi vale ediyorum _ geçenlerde, M... ıerı 
şöhret kazanması da kolaydır. Fakat t uş. evinde senin aleyhinde atmı1, tu Jll dC' 
şöhret kazanan kim, yükselen kim, u- _ İnanmam. Bunu yapacak adam 
nutulup gidiveren kim? Ekseriyetle ğildir. 
bilmeyiz, isimleri yekdiğerine o kadar fll'' 
benzeı' ki hatırımızda kalmasına ihti - - Vallah ben de öyle bilirdim aın c1 

1 kt 
birader, bu zamanda herkesten her ş sı 

ma yo ur. . . k d' bnbıt 
F k t A t l . T" T . um. Sırası gelınce, ınsanın en ı d' a a vrupa rraze e erı, ıen - sın· b ,, ~ 

,, b"l 1 h. d" ·· İ 11 h an .. şehrini Japonlara karşı müdafaa eden .~ e. a ey me on~yor .. n~a _a arrıafill• 
Far _ Yu _ Hiri Ang için cbu böyle ol. soylıyen, yalan soylemıştır. Ma ·ıı· 

' ·· 1 b" · · d d d k" ğ ındatl Y mıyacab diyorlar. Çünkü bütün diğer oy e. ırısın en uy um ı, a z 
Çin kwnandanlarmın Budist olmaları- lan lakırdı çıkmaz, pek ... 

na mukabil bu zat hıristiyandır. * BayılıYO' 
- R. .. ne de güzel yazıyor! 

51 yıllık bir banknot on 
bin dolara satıldı 

rum. 
- Ayyaş ve kumarbaz olmasa.. ı· 
- Allah, Allah! Benim bildiğim o, 

8 

geçenlerde Amerikaya gitti. Orada ra. Otturio'da Bil Willinkton isminde bir 
kibi Apostoli'yi yeneceği ümidinde - işsiz adam bir eskici dükkfinından sa
dir. Fakat bu ümidi boşa çıkmayacak tın aldığı ceketin ceplerini karıştırır -
.mı. İstasyonda kendisini teşyie gelen ken içinde 1666 senesinde dahili harp. 
dostlan bumı sordular. O sükunetle ce- ten az sonra basılml_Ş bir banknot bul
vap verdi: muştur. Bunu işiten Amerikanın kol -

zına rakı koymaz, eline kağıd alnıa~~ 
- idi! Bir vakitler hakikaten nıe ry• 

gibi adamdı. Şimdi - amma, kimseye ~ti• 
leme _ karısının hıyanetini tutınUŞ iÇ' 
yoksa şüphe mi ediyormuş .. Kend~sir.l 
kiye, kumara verdi. 

- Bu dakikada beni yenebileceğin - leksiyon meraklııanndan hır çokları 
den emin olduğum tek bir kişi vnrdır, ,Bil'e müracaat ederek kendisinden bu 
dedi. nu satın almak istemişler, fakat fia -

Dostları merakla yüzüne baktılar. tında uyuşamadıklarmdan müz.:ıyede -
Boksör eğilerek ayağının ucunda do ye çıkarmağa mecbur kalmışlardır. Bu 
!aşmakta olan çocuğunu kucağına al - gün beş para bile etmesine imkan ol-
dı ve: mıyan bu eski banknot müzayedede 

- İşte bu~ dedi. 10,000 dolara satılmıştır. 

- Zavallı! 

(Deı•arrıı 3 iinciı. sayfada) ••••• ~ ..................................................... 

İS TER İNAN İSTER İNANMA! 

Dün aıcak gene yükseldi ciill 
Kandilli rasad istasyonunun ve~c sı· 

malumata göre dün hava bulutsuı ' ,... 

cak olarak geç- r----~7 

Bir rırkadaşımız anlattı: 
- Dün gece Adalar arasında işliyen küçük vapurl,1 Yü

rtlkaJiden Heybeliye gidiyordum. Bir aralık kulağım1 yan 
taraftan bir ses geldi. Bir gemici arkadaşına: 

cNe vakit? 
cDün gece! 
cE denizaltı gemisi nerede? 
cBilmiyorum, galiba Halice götürdüler .. » 

miştir. En fazla 
hararet derecesi 
• düne ve evvelki 
güne nazaran - göl 
gede 32 ye yük
selmiş, buna mu
kabil en az hara
ret 18 santigrad 

cNih&yet cicnizaltı gemisi tutuldu ha?> diyordu. Yerim-
den fırladım: 

cHangi denizaltı gemisi?~ 
cHangisi olacak, Marmaraya giren.> 
cNe biliyorsun?» 
Etrafımızda mütecessislerden mürekkep bir halka 

livcrmişti ve adam anlatıyordu: 
cNe mi biliyorum, gözümle gördüm, denizaltının 

tebatını muhafaza altında Heybeliye indiriyorlardı. 

çevri-

müret-

Ve bütün bunlar bir gece evvel olduğu halde bizim gaze
tede yoktu, halbuki o gece ben de bu hAdiseleı·in cereyan 
ettiği yerde bulunmuştum. 

Yürükali ıle Heybeli arasındaki on dakikalık seyahat 
benim için cehennem azabı oldu. Vapurdan inine<! hAdiseyi 
bilmeleri jazım gelenlere koştum. Ne tutulan denizaltı ge
misi, ne de Adaya indirilmiş mürettebatı vardı. Bütün me
sele de· bir latifeden, yahut ta bir adamın kim bilir ne te
kilde açık gözle rüya görmüş olmasından ibaretti. 

1 STER iN AN IS TER l NAN M A! 

l...----~--------------------------·-----------------------------------------..9' 

olarak kaydedilmiştir. ıtıetre 

Rüzgar yıldızdan saniye~e 8 
55 

i, riİ' 
sür'atle esmiştir. Barometre ıse 7 

tubet derecesi 49 u göstermiştir· 
r----------~12. 1 6 

Güq : s. ıs ôtlc ıs 59 
lkiadi : 16,03 AJqaıa ,.2tı 
v.ta 20.38 lm~ : ı350 
Rumi .... llSl - Arabi ..: / 
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24 Ağustos SON POSTA 

yeniden 50 bin 
askeri çıkarıldı 

Şanghaya 
Japon 

'Dört mıntakada harp_b_ü-tiı-.n-şi_d_d-et-il_e_d-evam ediyor, İngiliz 
Başvekili ile Hariciye Nazırı alelacele Londraya döndüler 

1 
' Londra 23 (Hususi) - Gün geçtikçe 1 Japon askeri makamları simdıyc kadar bir lisanla talep etmişıerdır. Japon fi. 
şiddetini artıran Çin • Japon harbi dört Çin taarruzlarının büyük ~zayiatlll gcrı !osunun kumandanı bunu yapamıyaca-
llıühim mıntakada cereyan etmektedir: püskürtüldüğünü beyan etmektedirler. ğını, çünkü himayesini. deruhte ettiği 

1 - Şimdilik, askeri harekatın başlıca Müthiş bir infilak mıntakadan uzaklaşmış olacağını bil -
llıerkezi olan Şanghayda. Japonlar bu Şanghay 23 (A.A.) - Nankin ve dirmiş, fakat Çinliler tarafından taar-
sabah, harb gemilerinin açtığı kuvvetli Şekiang yollarının birleştiği noktad:ı ruz vukuunda bitaraf gemileri tehlike
topçu ateşinin himayesi altında, 50 bin kain içinde büyük bir mağazası bulunan li mıntaka haricinde bırakmak için Ja 
Yeni askeri Voosung ile Şan~hay arasın- İngilizlere ait yedi kati! büyük bir bi- pon harp gemilerinin kendiliklerinden 
da karaya çıkarmağa muvaffak olmuşlar nanın üstüne düsen obüslerin infilakı yerlerini değiştireceklerim ilave et -
Ve Çin kıt'aları ile kanlı bir çarpışmaya neticesinde ölenl~rin adedi 230 - 300 miştir. 
girişmişlerdir. olarak tahmin edilmektedir. Obüsler· 

b İngiliz Başvekili ve Hariciye Nazırı 
nalen Şanghayda tekasüf eden Japon den biri binayı baştanbaş~l delmiştir. 

kuvvetlerinin Çin kuvvetlerinden daha Diğer bir obüs de binanın içinde pat - Alelacele Londraya döndüler 
fazla olduğu söylenmektedir. :lamıştır. Londra 23 (Hususi) - Halen mezuni· 

Fakat diğer taraftan, iki yeni Çin fır- İr,fiiakm şiddetinden ~ütün şehir yette bulunan başvekil Çembrlen ile ha-
kb~sı?ı.n Şanghaya doğru yola çıktığı da sarsılmış ve civarındaki binaların cam riciyc nazın Eden, mezuniyetlerini yarı-
ıldırılmektcdir. lan toz haline gelmiştir. da bırakarak bu hafta içinde Londraya 
2 M k h d d d h -d y 1 dönecekler ve hariciye müsteşarı Lord - ançu ·o u u un a ta aşşu e- o un üstü feci biı.· manzara arzet -

den şimali Çindeki Japon kıt'aları da mektedir. Halifaks ile Uzakşarktaki son vaziyet 
Şah~r eyaletinin merkezi ol:ın Kalgan Enkaz arasında kanlar içinde yüzlcr·-:e hakkında istişarede bulunacaklnrdır. 
§ehrıni işgal etmişlerdir. cesetler görünmektedıc. Başvekil bilahare tckra.- İskoçyayn 
ti~. ~. ~ühim çarpışmalara sahne olan Japon Amiral gemisi İzumo, Voo _ dönecektir. Fakat Eden, beynelmilel va-
..... Çuncu hır mıntaka da Nankau şehridir. sung'dan gelerek tekrar Japon sefareti ziyetin nazikliği itibarile Londrada ka-
.ourad ç· 1 1 lacaktır. t . a ın i er elan mukavemet etmek- civarında demir atmıştır . 
. ~?ırler. Kat'i netice elde etmek için her Bitaraf filolar kumandanlarının bir İngilizler yeni gemi göndermiyorlar 
1 

•1 taraf takviye kuvvetlerinin gelmesi- notası Londra 23 (A.A.) - Maltadan bildiril-
111 beklemektedirler. Tokio 23 (A.A.) - Sanghaydan bil- diğine göre, Çin sularındaki lngilız tor-

4 - Pekin civarında da muharebe de- dirildiğine göre Fransı'!, İngiliz ve A- pido muhribi filosunun Akdeniz filosu:-.-
\'am etmektedir. merikan filolarının kumandanları bu ı dan bir torpido muhribi filotillası ile 

Liangshiangda tam mevcudlu bir Ja- sabah Şanghay deniz makamatına müş takviyesi planları terkedilmiştir. 
~o~ fı kasile asgari 30 bin kişiden mü- terek bir nota tevdi edere~ Japon harp Üç İngiliz torpido muhribi filotilla!:1, 
b~ kc>b bir Çin ordusu arasınd3. şiddetli gemilerinin Hongkon nehrinin münte- her zaman olduğu gmi bundan böyle de 
~"ııarebe cereyan etmektedir. hasına kadar götürülmelerini dostane Maltada kalacaktır. ......................................................................................... ~ 

l'lısır Kralı 
n· anlandı 

l{!'lı.;,.e 23 t k (A.A.) - Kral Farukun, s-
ı-·e~d riye muhtelit mahkemesı müiavi-
ının kızı . -S . ve sabık başvekıl ?-.1uhammerl 

f.aıd ,...,aŞanın torunu Bayan Safinaz Zül
ikar ·ı u· ı e nişanının pek yakmd:ı resmen 
anı beklenmektedir. 

., .~üğun bir sene sonra Bayan Safina: 
<.Uif"k Jt· ı arın 17 yaşına basmasını mütea-
ıp Yapılacaktır. 

Çankırıda Atatürk gunu 
k.a Çankırı 23 (Hususi) - Ata türkün şap· 
~ devriminde şehrimize ilk ayal: bastı-
gl .. 

t 
.. gune rasUıyan bugün Çankırıda Ata
Urk .. -
Ş gunu olarak merasimle kutlulandı. 

eh· .. ır baştanbaşa donanmış, nutuklar 
löylen · · <ıı.e mış, bando Istiklal marşını ve di-
g r ın·u· ı ı nıarşlanmızı çalmış, coşkun te-
ZaJı" 
lav urat yapılmıştır. Bu tezahürata say-

Bayan Hatice de ~tirak etmiştir. 

. llatay için 
Pransaya yeni bir 
Muhtıra mı verdih? 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfada) 

l'or. Bu r· tl - Tü k' r· · li' ıvaye ere gore, r ıye se ırı 
ti~ansız başvekiline bir muhtı~a vermış
lli · Bu muhtıra, Hatayda tatbik efülecek 
ın:~ın bir an evvel tatbikatına gcçil
(lu~ı merkezinde imiş. Bugi.ınkii. tered
'.lü k ve keşmekeş devrinde Hatayda 
iht~: Ierıe Arablar arasında bir takım 
tını aflar ZUhur etmekte ve bu ibtilafla
llas devamı ile iki taraf arasındaki. mü
hük~bctı~r gerginleşmektedir. Türkiye 
"e metı bu ahvale dikkati celbederek 
Itır nyn.i zamanda Türklerin mütemadi 
l'ade~te Arablar tarafından hücuma uğ
Cik;. ~arını ileri sürerek tatbikatın ge
htti ırıımemesini istiyormuş. Suriye mu
ları Ve Vatani matbuatı ise bilakis Arab
<hıtı n 'l'ürkler tarafından hücuma uğra-

)) arından şikayet ediyorlar. 

ask:ı:şan dedikodular arasında yenide=ı 
teıa, r~a~yct.te lanlar dn \•ardır. Mc
den b rkıyenm l\ıltay hududun'l yeni
teıe .• r fırka asker gönderdiği ve tayya
Sad~ın~. bombalar dağıttığı söyleniyor. 
bunu soyleniyor değil, hatta gazeteler 
'"~ ' doğru havadis olarak, bu iddıa ile 

P duruyorlar da. 

lzmirde bir adam 
Metresini yaraladı 
İzmir 23 (Telefonla) - Bugün öğleden 

evvel Karşıyaka Soğukkuyu caddesin
de bir vak'a olmuştur. Karşıyakacia Hc..
tem sokağında 4 numarada kasab Ha
yati bir müddcttenberi ayrı yaşadığı 

metreii Hasan kızı Müyessere Soğukku
yu caddesinde rastlamış, kavgaya başla
mış, neticede kasalı bıçağile Müyesseri 
boğazından yaralamıştır. Kadın derhal 
hastaneye kaldırılmış, Hayati yakalan
mıştır, Hayati ayni zamanda evlidır. Ha
disenin sebebi kıskançlıktır. 

Yunan ordutJu 
Asrileştirilecek 
Atina 23 (Hususi) - Kılkışda bir nu

tuk söyliyen Başvekil Metaksas, orduyu 
kuvvetlendirmek ve asrileştirmek için 
Yunan milletini maddi yeni fedakarlık
lara davet etm!ş, kuvvetli b!r Yunan or
dusunun sulh için büyük bir amil ola
cağını söylemiştir. 

Dost d!Jvletler 
Genel Kurmay 
Hey'ellerl 

I Tarsusta cinayet 
olmadı 

14 temmuz tarihinde bir telgraf haberi 
olarak Tarsusta tüyler ürpertici hır cina
yet olduğu ve Ali isminde bir zatın kıs
kançlık yüzünden hamile ol:ın karısını 

bıçakla öldürdü'ğü yazılmıştı. Yapılan tah 
kikat neticesinde bu hadisenın Tarsu:.t.-ı 

olmadığı anlaşılmıştır. Telgraf m m;.h -
recinde gazeteye g~çerken bir sehiv ya
pıldığı görülmektedir. 

lneto·u~a bir ceset tulundu 
İnebolu 23 (Hususi) - İnebolunun Kı

yıdivanı sahilinde genç bir kadın ceserli 
bulunmuştur. Yüzü çürümüş, bir elıni 

köpekler yemiştir. Teşhis mümkün ola
mamıştır. Sarışın bir kadın olduğu anla
şılmıştır. Tahkikata başlanmıştır. 

Franl'"o kıt'aları 
Yeniden 
Taarr11za geçtiler 

( Boşıara.f ı 1 inci sayfada) 

Valensiadan bildirildiğine göre asi 

1 
tayyareler dün üç şehri bombardıman 
etmiş ve mühim tahribat yapını~lardır. 

(Ba.$rrıtafı 1 inci ıayf'fda) Frankocuların elinde bulunan Grinada 
ve ataşemiliterleri hamil İzmir va- şehrinde yeni bir isyan hareketi baş gös-
puru dün sabah Tekirdağından şeh· termiş ve top sesleri işitilmiştir. 
rimize gelmiştir. Misafir hey'etlcr Jlükfunetçiler bir göHi kurutuyorlar 
Mareşalle vedalaşt1ktan sonra kor- Madrid 23 - Casa de Campo gölünün 
generalin refakatinde Perapalasa kurutulması yakında bitecektir. Bu işle 
gitmişlerdir. uğraşan cumhuriyet kıt'aları göldeıı 
Akşam saat 1 7 de Başvekil İsmet İn- 3000 kadar Faslı askerin cesedlerıni çı

önü tarafından, Tarabyadaki Tokatli - kararak gömmüşlerdir. 
yan otelinde misafirler şerefine bir Ç:iy Alınan sefiri geri dönüyor 
ziyafeti verilmiştir. ' Berlin 23 (A.A.) - Almanyanm 

Mareşal Çakmağın, korgeneral A - General Franko nezdindeki sefiri ge • 
sun Gündüz ve diğer yüksek sübayla - neral Faupel'in geri çağırılmış oldu -
nmız ile hariciye vekili Rüştü Aras•n, ğu haberi alırumştır. 
siyasi müsteşar Numan Menemencioğ- Resmi mehafil, Generalin sıhhi se
lunun ve daha bir çok güzide zevatın beplerden dolayı istifa etmiş olduğunu 
hazır bulundukları bu çay ziyafeti çok beyan etmektedir. 
samimi bir hava içinde geçmiştir. Valansiya hükfuncti Milletler 

Kıymetli misafirlerimiz, kahraman Cemiyetine nıitrncaat etti. 
'!'ürk ordusunun manevralarından c • Cenevre 23 (A.A.) - İspanya ha -
dindikleri intıbalan ve ihtisasları, ge- ,riciye nazırı Girar, İspanyol gemileri -
rek Mareşale, gerek Başvekile hara - nin torpillenme meselesinin Milletler 
retle anlatmış~r, ve kendilerine gös - Cemiyeti konseyi ruzmımesine alınma
terilen fevkalade kabulden dolayı te - sını talep eden telgrafında aşağıdaki 
şck'k 'l.rlerini bildirmişlerdir. hadiseleri saymaktadır: 

Bugün şehrimizin muhtelif semtle- Campeador 11 Ağustos, Conde Al • 
rini gezecek olan misafir hey'etler, ya. basolc 13 Ağustos, Ciudad de Cadiz 15 
ıJn lan itibaren memleketlerine dön - .Ağustos, Aldecoa 18 Ağustos, Armuro 
meğe başlıyacaklardır. 19 Ağustosda batırılmışlardır. 

Bina vergileri 
müruru zamana 
uğratılmıyacak 

Ankara 23 (Hususi) - Bina ve arazi 
vergilerinden tahakkuk senelerine na
zaran beş yılı tamamlamış oiıınlar ka
nunuevvel 1937 sonunda müruru zama
na uğramaktadır. Dahiliye Vekaleti vi
layet hususi idarelerinin en mühim gP.
lirlerinden bulunan bina ve araz: ~crgi
lerinden henüz tahsil edilmemij olanla
rın müruru zaman müddetlerinı önle
mek üzere alınması lazım gelen tedbir
ler hakkında teşkilata emir göndermiş
tir. Bu emirde kanunda mükelleflerin 
haczi caiz malları ile alacak ve hakları 
üzerine konulacak hacizler müruru za
manı keseceği yazılı olmasına binaen bu 
tarihe kadar vergilerini vermemiş mü
kellefler hakkında kanunda yazılı olan· 
!arın yapılması bildirilmiştir. 

Bursa Festivali 
Bursa (Hususi) - Eylıil ayında, 

~ehrimizde yapılacak olan festival ıçin 
komite durmadan hazırlanmaktadır. 

Bu festival beş .gün devam edecektir. 
Bunun bir günü Mudanyada deniz gü
nü olarak kabul edilmiştir. Bursalılar 
şimdiden festivalin ne şekilde olaca -
ğını merak etmektedirler. Ve o günü 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Sayfa 3 

e Bir silah siparişi 
siyasi bir mesele 
dogurdu 

E 

Yazan: Sellin Rag1p Emeç 

Ç ekoslovakya ile Portekiz ara-
sında diplomatik münasebet

ler kesilmiştir. Ajans haberlerinin kısa 
birkaç satırla bütün dünyaya ilan ettik. 
leri bu haberin uyandırfüğı heyecan, 
bilhassa bugünkü şartlar içinde bir 
hayli geniş olmuştur. 

Müşterek bir hududa sahib bulunmı
yan, bütün dünyada cidclı bir menfaat 
zıdlığı ile karşı karşıya gelmiyen bu iki 
devletin münasebetlerini bu şekilde 

kesmeleri, itiraf etmek lazımd!r ki, 
dünya hariciyecilerinin hiç bekleme
dikleri bir hadise idi. Vakta ki işin iç. 
yüzü anlaşıldı, o zaman, bu vakıa etra
fında ve leh ve aleyhinde bir hayli de
dikodu, aldı, yürüdü. 

İşin hakiki şekli şudur: 
Bundan iki sene kadar evvel Porte

kiz hükumeti ordusunun techizatını ye. 
nilemiye karar vermiş ve Çek devleti
nin mürakabesi altında bulunan Zbro
jovko tezgahlarına yeni sistem bir mik
dar makineli tüfek sipariş etmiştir. Ve 
bu siparişin zamanında yerine getiri
leceğine dair de vaaci almıştır. 

Meçhul denizaltılardan Halbuki geçen temmuz ayının son1a
Sonra meçhul j rına doğru bu fabrika müdiriyetı, bu 

silahların Portekize ihraç edilmelerine 
Tayyareler Çek hükumetinin müsaade ctmed:ğini 

(Baş tarafı 1 inci sarıifede) bildirmiş, bunun üzerine Çek hükıime-
de Akdeniz ufuklarında peydahlanan bu tı ile Portekiz arasınch siyasi bir takım 
meçhul tayyareler, vaziyetin nezaketini müzakereler olmuş, nihayet Çek nükfi. 
büsbütün artırmışlardır. meti, Portekiz taraf •ndan Franko kuv-

Siyasi müşahitlerin kanaatine göre, vetlerine verilmiveceklerine dair te
Akdenizde emniyeti selbeden badısele-

0

minat verildiği takdifde bu silahlarm ih 
rin mürcttibleri İngiltere ile Fransa ta- racına müsaade edileceğmi bildirmiş ve 
rafından esrarengiz denizaltı gemilerine buna sebeb olarak da PortekiZın, İspnn· 
karşı ateş açmak üzere donanmalarına ya işlerine ademi müdahale meselele
verilen emirden sonra, bu yolu tutmu~- rile meşgul olan komitedeki hattı hare
lardır. ketini göstermiştir. Portekiz hül-:ümeti 

ileri sürülen bu mütaleanın ne derece de, bir üçüncü devletin tesirile Çek hü. 
doğru olduğu belli olmamakla beraber, kfımetinin bu karara vardığını iddia 
Akdenizdeki vaziyetin çok nazik bir rna- ederek Çekoslovaeya ile siyasi müna
hiyet iktisab ettiği aşikardır. sebetlerini kesmış, sefirini. geri çağır

Serbest Delilerden: 
Dedikoducu 

mış, Lizbonda'!<.i Cek sefirine de pasa
portlarının haza- olduğunu tebliğ et
miştir. Müfrit solcu zihniyetilc otoriter 
kanaatlerin çarpışmasından doğan tabii 

(Baştarafı 2 inci sayfada) bir neıice saymaklığımız lazım gel~n 
- Pek te acıma! Meheldir herife! O bu hadise, iç İspanyl mücadelesinin 

da vaktile şunun bunun kızmı, kızanım Avrupaya sirayet istidadın: gösteren 
az mı baştan çıkardı! ilk faal alametlermden biri addoluna· * bilir. - Sellin Ragıp Emeç 

İşte size bir salma deli, bir ruh hastası 
daha tarif ettim. Bunun da fasilesi ben- liler bundan daha az zararlıdırlar. 

ce meçhul. Fakat herhalde, azgın, zır de-

, ,-Hadiseler Kartwnda : 

Bir mağaza camekanında bir ku
maşın üzerinde bir etike:: görüyor • 
dum: 

c6 lira:t 
Mağazaya giriyordum. Altı lira· 

lık kumaşı çıkarttırıyor, beğenir • 
sem kestiriyordum. Altı liradan he -
sap edip parasını vereceğim sırada 

mağaza tezgahtan etiketi gösteri -
yordu: 

- Efendim altı lira değil! 
- Altı lira canım. İşte üzerinde 

yazılı. 
Altı liranın yanındaki çıplak göz

le bir metre uzaktan görülmesine 
imkan olmıyan bir: 

4:95 kuruş• 
Yazısını gösteriyordu: 

- Altı lira doksan beş kuruş! 
Buna alışmlştık. fakat geçencie 

bunun bir başka türlüsüne tesadiif 
ettim. İnce bir kadm kumaşı satın a
lacaktun. Bir mağazanın cameka • 
nında gördüm, beğendim. Üzerinde 
de etiketi vardı: 

4:90 kurup 
Mağazaya girdim. Dört metre kes 

tirdim. Üç yüz altmış kuruş vere • 
cektim. 

- Hayır, dediler, 760 kuruş vere
ceksiniz) 

- Sebep, metresi 90 kuruş değil 
mi? 

Güldüler: 
- Hayır bayım. 190 kuruş. Ve 

Ercüment Ekrem Talu 

Fiat etiketleri 
etiketi gösterdiler. Yakından bak -
tun.. Pek yakından bakılırsa ancak 
görülebilecek ka<iar küçük: 

c l lira· 
Yazısı vardı. 

* Dün de bir dostumla beraber ge-
ne bir mağaza camekanında bir ku~ 
maş görmüştük.. Dostum etiketi o -
kudu: 

c80 kuru.ş• 
- Yakından bakalım, dedim, sa. 

kın sol tarafında ufak yazı ile yazıl
mış bir lirası olmasın.. 

Baktık. yoktu. 
- Alacak mısın? 
Dedim, cevap verdi! 

- Alacağım.. 
- Sen her ihtimale karşı bir kere 

fia tını sor da öyle kestir. 
- Sebep? 
- Söyliyeyim.. Bu etiket koyma 

bahsi o kadar tuhaflaştı ki ister mi, 
sin, sen kumaşı kestirınce mağaza 
sahibi: 

- Metresi seksen değil. iki yüz 
seksen! 

Desin, dostum güldü: 
- Etiket meydanda! 
- Evet etiketinde 80 kuruş yazılı 

amma seksen h"Unıştan fazlası olan 
bir, yahut iki, yahut ta üç lirayı rr?a
ğaza sahibi etiketin arkasına yaz -
mışsa ... 

1MSET 
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:aw~~Ma 
Esnafın dert ve dilekleri 

lstanbul Meb'usları dün esnaf 
mümessillerini dinlemeğe başladılar 

1 

Oyu n y üz ü n d en enişte sın i 
öldürmeğe kalkan delikanlı 

Evvela kafayı, sonra da saldırmayı çekmiş, 
hücum etmiş, kendisine nasihat vereni de 

Edirnekapıda otu:an İsmail ismjn- hattin, Sultanahmet 1 inci sulh ce 
Je bir genç eniştesi lsmail ile evleri - mahkemesinde yapılan durusması so 
~in civ.arında bir kahveye oturmuşlar, nunda, suçu sabit olduğund;n ı ı a 
ıskambıl oynamcıya başlamışlardır. Fa- hapse mahkum edilerek, derhal tevki 
kat bir aralık aralarında oyun yüzün- olunmuştur. 

.... 

Dünku toplantı dan bir intiba 

İstanbul meb'uslanndan General Belediye civarındaki binasında bir 
Hakkı Şinasi, Ziyaeddin, Sadettin, toplantı yapılmış, toplantıda esnaf ce
Hamdi Deniz.men ve Atıfın iştirakile miyetleri reisi ve umumi katipleri, Ti
dün saat 15 de Esnaf cemiyetlerinin caret Odası Esnaf Şubesi Müdürü ha-

Dubrovnik limanımızda 
Yugoslav harp gemisi dört gün kalacak, yapılacak 

merasim için bir program hazırlandı 

Yugoslav donanmasına mensup Dub mek esnasında Üssübahri orkestrası ta
rovnik muhribi bugün İstanbula gel • rafından konser verilecektir. { · 
mektedir. Dubrovnık irtibat sübayla - Yarın, saat onda, Cumhuriyet aoi -
rmı hamil bir motörle donanmayı tem- desine çelenk konma merasimi yapıla
sil etmek üzere bır muhrfüimiz tara • caktır. Merasimde, İstanbul vali mu -
fından Bakırköy açıklarında karşılana- avini, İstanbul komutanı, İstanbul de
caktır. Genel Kurmayca, Deniz kur - niz komutanı, muhdp komutanı ve in. 
mayı Binbaşı Süruri Akalınla deniz tıhap edilecek sübaylar da bulunacak
kurmayı ön yüzbaşı Siyret Çakır irti • hr. 
bat sübayları olarak tayin edilmişler • Merasime, deniz yeni Erat depo _ 
dir. sundan bir bölük asker!':! donanma mü-

Dubrovnik muhribi şehri yirmi bir zikası da iştirak edecektır. 

den kavga çıkmış, oyunu bırakmışlar. A 'f O h kk d k" l hk'k b'tl 
dır. Bir aralık küçük İsmail eniştesi-1 rı ruç a in 2l 1 a 1 at 1 
ne: Rejim aleyhinde neşriyat yapm 

- Bana bak, demiştir. Bu aka~am suçundan tevkif edilen Arif Oruç hak 
sakın eve geleyim deme .. Yoksa, öldü- kındaki tahkikat 1 inci tetkik bürosun 
rür~ .~en~··· . ,dan çıkmış ve mi.iddeiumumiliğe neti 

Kuçı.ık Ismaıl, bundan sonra komşu- cesi bildirilmiştir. 
~arından. H~k~ıy:ı gitmiş, o:a~ Hak • Arif Orucun muhakemesıne pek ya 
.Kının mrsafırı Numanla bırlıkte rakı kında Ağır ceza mahkemesınde bakı 
sofrası kurmuşlardır. lacaktır . 

İsmail, sohbet arasında sabahki ha- Eniş tesini soymuş 
diseyi anlatmış, Hakkının misifiri Nu-
man da: • zır bulunmuşlardLr. 

Bu toplantıda cemiyet reisi ve u • - Oğlum, o senin cniştendir. Kendi. 
mu.mi katipleri muhtelif esnaf mese - sine karşı hürmetsizlik etmemelisin, 
leleri etrafmda dileklerde bulunmuş- demiştir. 
lardır. Şoförler cemiyeti reisi plaka pa Birlikte uzun müddet içmişler, İs
ralarının pahalılığından bahsetmiş, be- mail geç vakit çok sarhoş bir halde o
lediyenin taksi ücretlerini yüzde onbeı:: radan ayrılmıştır. Bu sırnda eniştesi 
nisbetinde indirmesinin muvafık ol _ de kendisini aramağa çıkt;ğından, yol
madığıru, bilakis makine vesaire ile da karşılaşmışlar; sarhoşlukia hiddeti 
plaka ücretinin indirilmesini istemiş _ büsbütün artan delikanlı saldırmasım 
tir. çekerk, eniştesine hücum etmiştir. Be-

Bir çok otomobil sahiplerinin plaka reket versin ki, eniştesi çabuk davra -
borçlarını ödeyemediklerinden işı bı • narak sarhoşun elinden kurtulmuş ve 
rakmak mecburiyetinde kaldıklarını an yalnız ceketini!? kolu yırtılmakla kal -
!atmıştır. mıştır. Küçük lsmaıl bıraz sonra, ha • 

Kasaplar ise bir takım başka tebaa- dise yerine koşan Bursalı Hakkıya da 
lı kasap1arm ı 000 - 1500 lira bo~ç ta- bıçakla saldırmış, Hcıkkıyt hendeğe yu 
karak çıkıp gittiğim, elde bu gib~ kim- varlamışlır. Fakat, işin garibi bu şid -
selerin bu şekildeki hareketle~ine ma- detli çarpışmadan Hakkı da sapasağ -
ni olacak bir müeyyide mevcut olma _ lam çıkmıştır. 
dığı iddiasında bulunmuşlardır. Bir türlü hırsını yenemiyen sarhoş, 

Küçük pazarda Halk \lahçesinde b · 
kavga esnasında, Cihad isminde biri 
nin, arkadaşı Aliyi tabancasının kab 
zasile yaraladığını; fakat, bilahare Ci• 
hadın bu tabancayı da, bir fotograf ına 
kinesi ve 30 lira ile birlikte, eniştesin" 
den çaldığı sabit olarak, hakkında hel' 
iki suçtan dolayı takibat yapıldığını 
dünkü sayımızda yazm!ştık. Cihad, 
dün cürmü meşhud kanunu mucibince 
adliyeye sevkediimiştir. Saltanabmet 
1 inci sulh ceza mahkemesinde duruş
ması yapılarak, suçu sabit olmus ve 2 
ay hapse mahkum edilerek, derh;l teV· 
kif olunmuştur. 

Müddeiumumiliğe davet 

İstanbul Müddeiumumiliğ!nden: ls
tanbulda bulunan Diyarbt•kir sorgu ha
kimi Mustafa Suad'ın acele memuriye
timize müracaatı. 

YENi BIB MECMUA Toplantıda hazır bulunan esnaf cc- bundan sonra ra~ı içtikleri eve koş -
miyelleri reisleri bilhassa ik! bliyıik muş, orada ele geçirdigi misafir Nu • 

mana: (Yerli mallar pazarı poı.-tası) ısmlle ıntt-
dilekte bulunmuşlardır: şara başlıyan mecmuanın idarehaneınfll 

Biri, henüz tetkik halinde bulunan - Sen, biraz ev\·ei bana nasihat e- gönderilen ilk nüshasmı zevkle elimize al .. 
küçük san'at kanunumm biran evvel diyordun .. Ne hakla, benim işime knrı- dık. Gayet güzel ve renkil bir kapak fçınd• 
forma1itesini ikmal ederek mer"iyet şıyorsun?. diyerek, adamcağızı başın • ~ıkan bu mecmuayı Lilyük bir alaka lle tet
mevkiine sokulması isidır. D:ğeri ise dan ağır surette yarala~tır. klk ettik. Güzel reslml<ır ve güzel yazııaı'• 

f . 1 k. . ' İsmail bundan. sonr:ı yakalanmıc:, renkli modellerle süs!enmL' ve çok iyi t.er .. 
esna ı cemıyet ere nyaettirecek hiç . . . .. . ~ tıp edilmiş bulunan kadın, erltck ve çocuk. 
bir müeyyide mevcut buli.mmayışıdır. adlıyeye sevkedılmı~ ve dun tevkıf o- her iyl giyinmek lsteytml yakından aınadaf 

Esnaf, cemiyete kaydedıımeğe mec- lunarak, 2 inci ceza mahkemesinde ya- edecek olan bu mecmua her üç ayda bit 
bur edilmelidir. Ve belediye esnaf cc- pılan duruşmasında bazı şahitler din - muntaıaman neşı-edllecektır. Mecmuanı.O 
miyetleri üzerinde tam surette müra _ lenilmiştir. nA.şlri Sümer Bank Yerıı Mallar p:ızarıdll'• 

Şahitlerin bazıları hadiseyi anlat - Bu muvaffaklyetli moia gazeteslnı karne .. 
kabede bulunmalı ve ayni tarzda ce • . .. . .. rlmlze tavsiyeyi zafd addederiz. 
miyet te kendi esnafını mtirakabe et _ mışlar, hır kısmı da gormedıklerını --........ - ............... - ....... ......-
melidir. Belediye bir dükkan açılırken söylemişlerdir. Şahitlerden Ali de: BALK O P 181T1 
ondan küşad resmi alır. Küşad resmi - Hadiseyi gördüm. Hatta çok kork Bu akıam 
alınırken 0 esnafın elinde cemiyete gir tum o gece .. beni de yarahyacak diye.. •~l•rb•rl l•ll' 
diğine dair vesikası olup olmadığı so _ Fakat, İsmail ağabeyimdir .. Bir şey söy I• tlr•tro•u•# 
rulmalıdır.. liyemem; demiştir. Zozo Dalmasın . 

Küçük san'at kanunu projesinde bu Duruşma, diğer şahitlerin celbi için iştirakile 
şekil yoktur. Esnaf saylavlarmdan bu başka bir güne bırakılmıştır. H A L 1 M E~ 
hususun teminini istemektedir. Bir ampul hırsızı mahkOm oldu -

Dün vakit kalmadığından her esnaf 
cemiyeti reisini ayrı ayrı dinlemek ka. 
bil olmamıştır. Perşembe gimü saat 
14,30 da tekrar topl:mılacaktır, 

* 

Ampul hırsızlığı ile şöhret bulmuş, 
sabıkalılardan Salahattin evvelki gün 
Lalelide Aliyenin ve binbaşı Refiğin 

apartımanlanndan :ırnpul çalarken ya
kalanmıştır. Adliyeye sevkedilen Sala-

26 - Ağustos 

Perşembe akşaJlll 
B••lk ... •il• bmhç••lnd• 

Zozo dalmasın iştlraklle 

HALiME 

parça topla selamtıyacak, Selımiye kış- Yarın saat on :ıltıda köprünün Üskü
lasından atılacak yirmi bir parça topla dar iskelesinden hareket edecek bir v:ı 
bu selama mukabele edilecektir. Gcmı pur Yugoslav gemisine yanaşacak, 
İstanbulda dört gün kalacak, ayı\\ yir- misafir sübayları alarak Boğaziçinde 
mi sek~zinde dönecektir. 1stanbulda bir tenezzüh yapacak, sonra dönüp İzmir enternasyonal fuarmın açılış 
bulunduğu müddetçe üç otomobille bir Heybeli iskeleshıc yanaşacaktır. merasiminde hazır bulunan İstanbul Kadıköy kadınlar biçki ve dikiş 

yurdunun bu seneki mezunları 
deniz motörü ve bir şirket vapuru irti- Heybelide, mektep komutanı tara _ esnaf cemiyetleri rourahhaslarından bir 
bat sübaylarmın emrinde bulunacak - ,fından Yugoslavya gemisi şerefine bir kısmı İstanbula doğru yola çıkmışlar -
tır. Yugoslav gemisine mensup zabitan çay ziyafeti verilecektir. Çaydan sonra dır. Bugün gelme!erı muhtemeldjr, Bir 
ve mürettebattan tramvay, tünel, 0 . misafirler, ayni vapurla gemiye döne _ kısım esnaf murahhasiarı ise 30 Ağus -
tobüs, Akay ve Boğaziçi vapurları gibi ceklerdir. t?!'. z~fer bayramı .. müna~eb~tile Şehit-
deniz ve kara vasıtaları ücret alınıya _ 26 Agu-stos nerşembe g·· .. . .. lıgı zıyaret etmek uzere Izmırden Dum , unu, gemı su- 1 'd k b , t• f k 
::aklardır. bayları, öğleden evvel, irtibat sübay _ upınara gı ece eye ın re a atinde 

Gemi komutanının ziyaretleri esna . }arının refakatinde şehirde hususi rtc- ~u~l.upınara hareıcet edecek ve Şe -
:ıında alay komutanına mahsus mera _ zintiler yaf)acaklardır. .... ıhıtlıgı İstanbul esnafları. na~.ma ziya-
sim yapılacaktır. Saat ı 3 30 da İsta b k t t ret ederek çelenk koy::ıcaK, muteakıben 

' n u, omu anı a- İ t b 1 1 kl d. 
Bugün öğleden sonra, gemi komuta- rafından Tarabyada · Tokatliyan ote~in~ s an u a ge ece .er ır. 

nı refakatinde irtibat subaylarından de 40 kişilik bir ziyafet vcrilc:cektir. 
biri olduğu halde saat on dörtte Dol • Misafirler, arzu ederlerse, gece, Tak -
mabahçe sarayına giderek defteri mah- simde halk g~cesine gidecekler, vilayet 
susa imza koyacaı., 14,30 da İstanbul tarafından kendilerine stadyonıda mü
valisini, t 4,45 de yanında İstanbul de- nasip bir yer ayrılacaktır. 
niz komutanı olduğu halde İstanbul kn 2 7 Ağustos cuma günü gemi serbest
nmtanını ziyaret edecektir. Saat 16 da tir. Gemi sübayları, arzu edcr1er':ie, ir
İstanbul valısi, 16.30 da İstanbul ko - tibat sübaylarile beraber şehirde ge -
mutanı ziyaretleri iade edecekler • zintiler yapacaklardır. 
dir. Ziyaret ve iadei ziyaretlerde kara 28 Ağustos cumartesi günii gemi ha 
sübaylan büyük üniforma, deniz sü - reket edecek ve bir muhribimiz tara -
bayları da beyaz büytil: üniforma giye- fından Yeşilköy fenerine kadar teşyi o· 
ceklerdir. lunacaktır. 

Saat 20,30 da Vilayet tarafından Pe- Ziyafetlerde, ziyafet1erin verildiği 
rapalasta bir akşam ziyafet~ verilecek, yerler Türk ve Yugoslav iıayraklarile 
bunu bir suare tak!p edecektir. Ye - donatılacaktır. 

Sigaradan sigara yakmak 
yasak değil 

Bir iki gündenberi bazL gazetelerde 
sigaradan sigara yakmanın menedildi
ği ve bu gibilerden para cezası alınma
ğa başladığı yolunda yazılar görülmek
tedir. Alakadarlarca ne bu yolda ve • 
rilmiş bir emir ve ne de böyle bir ta -
savvur olmadığından bu yazıların neye 
müstenit olduğunu anlayamadık. Bu i
tibarla tamamile uydurma bir şey o -
lan bu haberin tekzip edilmesini r!ca 
ederim. 

Emniyet Direktörii Salih Kllıç 

. . • .. 
• 

'. 
L ~ ~ 

d~ 
Kadıköy kadınlar biçki ve dikiş yurdu senelik sergisini açmıştır .. yu~ebesl 

bu yıl da bir ~k talebe mezun olmuş tur. Yurdun sekseni mütecavız ta 
vardır. Resimde bu yıl yurddan mezun olan kızlarımız görülmektedir. 



Sa1fa 1 

Ceyhanda 140 mağazalı ı' Muş~a im_ar 1 Gölede mükemmel bir 
• A · F aalıgetı başladıj • 

hır hal yaphrılıyor de~~ı:.~~zl=~~~ ınekhane kuruldu 
~ C h ve ahiren naklen Mut valiliğine gelen 
L_ ey an aokaklannd• papucunu çamura Tevfik Gür vazifeye bafladılmm ikinci 

~Pbranlar ararken çizme bulurlardı, fimdi ise güna umrana pek çok muhtaç bulunan 

Ce1banda çamurdan eıer kalmadı ,ehrimizin genel durumunu ıetkik et -
mif ve muayyen bir program çizerek der-

~ t,;evtıanın eıkidn cılın"'lf bir reımi 

hal faaliyete ıeçmi§tir. Hükll.met kona -
tının dariıtına mebni hariçte icarh <r 

turan baytar dairesile nafia ve jriiltür 
dairelerini eskiden çok geniş bir saha ü-
zerine yapılmış olan vali l:::onağına al -
mak ve vali konağına kAfi gelecek dere
cede planlı ve modem bir konak yapmı
ya karar vermiş ve derhal İŞ.? başlamış

tır. Bu konağın yanıbaşında bir hususi 
muhasebe dairesi, daha ötede orta mek
tep binası temellerini atmıştır. Az za -
manda çok yüksek dereceye çıkarılmıı 

olan bu binalar azami bir buçuk ay gibı 
kıaa bir müddet içinde bitirilecektir. 
Memlekete temiz su geürilmek için ev -

velce çok genif mikyasta tutulan proje -
nin tatbiki büyük paraya bağlı olduğu-~ ~ (Hususi) - Büyük bir ikti • rilen kararlar, sarfolunan mesai sayesin

~ :tıl tlk~le namzet olan kasabada son de bütçe iki 1e11ede yirmi binden yetmiş nu gören ve anlıyan vali derhal bu pro -
~Ça lçınde .umran hareketleri de ol - bin liraya fırlaıDlf, eski berbat ve har~p jeyi değişmif memleket ihtiy!cma gö -
llıı. :t 1ilerlenıış ve çamurile meşhur, kı- caddeler, yollar, ıokaklar .ıçılmıf, genış- re küçük mikyasta ve daha az masrafla 
'~!arından araba ve otomobilin if - letilmif ve döpnmiş, sal ve sallara ağaç- su getirmeyi bozulmaz programın.ı da
~ ltı it, ÇOcukların paçalarını sıvama - lar dikilmif, mezbaha, fidanlık, park, ti- hil etmiştir ve diğer taraftan da filiyat1 
~dt ektebe gidemedikleri ve hatta hak- yatro binası, umumi hell, su menfezleri geçmiştir. Memlekete yeni bir veçhe ve
tlairıtıı (ayakkabısını çamura kaptıran bi- yapılmıt ve 140 mağaza ve yazıhaneli bü- ren bu plinlı programlı hareket çok 
~eldaraıtırına neticesi eline bir çizme yük hububat ve pamuk hlll de derdesti masrafla delil. fazla faaliyetle vücuda 
~:t~ 111> ~klinde fıkra da söylenen inşa bulunm~§tur. . gelmektedir. 
hı.: Çeh b~gun cidden yeni ve medeni Halk belediye ile elele vermıftır. Be -

lrıtih re iktisap etmiş bulunuyor. lediye hemen her ifinde halktan azamt 
lftirıe &batın feshi üzerine belediye reis- yardım görmektedir. 938 mesai programı 
l>ict h~etirnen Adanalı Salahaddin Se- bile fimdiden çizilmiş ve buna Ulu Ön
bıası Çar leyden önce varidatın arttml - derin güzel bir heykelleri de katılmıftır. 
., •!erini düşünmüı ve yerinde ve- Su ifini Dahiliye Vek:Aleti müteahhlde 
G~ r./. vermi§tir. Elektrik üzerinde belediye iti-

'h a,1t-ı b.oluda na ve ehemmiyetle durmaktadır. 
l ~ Ceyhana fevkalide rağbet gösterilmek-• O.pu Ve posta te ve yerleşmek üzere etraftan gelenler l-•le • çoğalmaktadır. Şimdiye kadar ihtiyaç 
'r' r l dolayısile hep dükkin, mağaza yapılmış, 
Z.franbol ev inşasına kimse heves etmemişti. Cey-
~ 1..... u (Hususi) - Fabrika saha • hanın sür'atle kalabalıklsumuısın~ bu da J.....: IGQınJ•k• • • -y••-

Valinin yaptığı genel umran progra -
mında çocuk bahçesi, parklar da dahil -
dir. Kuvvetli bir mühendis ve bir mi
mar kadar geniş malfunatı bulunan vali 
bizzat umranla alakadar olmaktadır. 

Hamiyetli 
Bir lılJy IQ 
Bayındırın Fırınlı köyünden Ali Koç 

kendi yetlştird iği _ 
3 yaşında cins bir 
atı Türk hava ku-

~ ha a 1 ış- mini olmuştur. Halen mesken buhranı 
1111~ raretı ruınuna teberru "'!lir. Z en - vardır. Yabancılar beş on gün otelde kal-
lıt taPu afranbc- dıktan son,ra ancak ev bulabilmektedir- etmi§tir. Bu yıird· 
~lıif nıenıuru ler. Merkezde dükkln yerlennin metreFi daı her yıl yetiş -
~ İflerı 'l'o~~unun !50-'5 Ura arasındadır. Civardakilerı on tirdiği mahsulün 
~al· n sur'atle liradan aşağı almak mümkün oJtıuyor. de yüzde ikisini 
bıı)\1~ hUsusunda Bilhassa köprünün inşasından sonra Türk hav:ı kuru • 
' l&Yre! ve Ceyhanın yakın bir atide çok nüfuslu ve muna teberrü et· Al" K 
~~. IÖrü! _ cenubun en modem bir ,ehri haline ge- mekte, fırsat bul- ı oç 

'b ıı. lecelini şimdiden tereddütsüz söyliyebi- dukça da kuruma diğer şekillerde yar. 
l ~ 'lıııı liriz. 
~ılırı\ltı Zlfr~n _ ••••••••••••••••••••••••••••••~.~.~~e.~~~•••••••••••••••••• 
~,:..U~~ 2:!::::;';':.ı, "":.:;: Amasyada muallimler kursu 
~ .,1:;1an ~iri hasta olmuf. dijerl 
~ bıeıtı e tayın olunmuş, bütün işler bir 
it de it ~~n başına kalmıştır. Bu yüz
~ ~buı ~·muamelatı kaldınlrfltş, htiva
llt Sonra ~lrnenıeğe baılantlinı;?, akşam
~ittit. Po a te.lgraf ınuhaileratı tatil e
~ i hür· sta ışlerinin bir an evvel tan. 

\tir. Un Zafranboluluları sevindire -

Oi --... ~~~~~k-ird_e_3_k-at_il_y_akalandı 
~ ~kir (Hususi) - Dört yıldan
~~ ltatuber.de kaçakçılık yapan An· 
"'; \te lte,i Afehıned ile arkadaşları Ah
~ "1tkaJ. d ErgaQi jandarmaları tara
~ Ue b~nnuşlardır. Her üçü de ev
'-.~. lrllkte adliyeye teslim edil-

Amasyada ilk mektep muallimleri için bir resim ve elişi kursu açılmıftır. 
Kursa bütün Amasya ve mülhakat muallimleri iştirak etmiflerdir. Resimde 
kursa devam eden muallimler gÖrtılme ktedir. 

Pazar 01• H• .. n Bey Diyor Ki : 

Burada inek nesli islib ediliyor, köylüye de dana 
yetiştirilmesi usulleri öğretiliyor 

Göle inekhan.ainht boğalanndan biri 

Kars (Hususi) - Geçen ağustosta tesis 
edilen Göle inekhanesi, bir çok Karslmm 
kafasında müteaddit istifhamlar çızmif -
ti. 

Uç, bet bin insanın sıhht ihtiyacını an
cak elli yataklık bir hastane ile karplı
yabilen bu viliyette, ineklere gösterilen 
bu iltifat ta ne? gibi, benim de kafam
da tek tük sualler dolaşır, dururdu. Alt
mış bin liralık y~i inekhane binasının 
temel atma töreni münasebetile Gölede
lrl bir kaç saatlik misaferetim esnasında, 
bu müesseseyi tetkik bakımından kıy -
metli bir vesile bulmuş oldum. 
İnekhane, kaza merkezine üç kilomet

re mesafedeki Şeref köyünde tesis edH
miştir. Tesisle birlikte 151 inek ve 4 bola 

Ayvalıkta ilk bağ 
Yetiştiren adam 
Ayvalıktan yazılıyor: Resmin! gördü

sa tın alınmış, bir sene içinde bu yekdn, 
doğum yolu ile 3T1 ye bajiğ olmUftur. 
İnekhanenin gayesi, hayvan yetiftir -

me hususunda köylüye örnek olmak, hay
vancılıktan azami istifade yollannı gös
termek, ırkların islah ve teklmülünü te
min etmektir. Henüz senesi bile dolmı -
yan müessesenin, bu üç mühim mevzu 
üzerinde oldukça müsmir adımlar atmıt 
olduğunu iftiharla gördük. İnekhaneniD 
pek nazik ve bilgin direktörü :Mümtazla 
birlikte mükemmel beslenmi1 Göle da • 
nalarının arasında gezerken soruyorum: 

- Analan da böyle besili mı bu hay
vanlann? 

- Mübayaa ettiğimiz zaman ~00-220 
kilo geliyorlardı. Şimdi beı aylık danal.ı
rı 118 kilo gelen bu inekler besi!: ol -
makla beraber süt randımanı da 1 litre 
700 santilitreden yevmi dokuz litreye çı
karılmıştır. Tabii bu da iyi beslenme ne
ticesidir. 

Gözüm uçsuz, bucaksıı yeşilliğe, na
mütenahi Y.aylalar' dalmıştı. Zeki mu -
ha tabım: 

ğünüz Mustafa, 
Ayvalıkta' ılk· yağ 

yetiştiren, P§lık 

ve çalılık bir ara -
zıyı bağ haline - Ne düşündüğünü biliyorum, dedi. 
ıetirerek halkta Gıdanın bu kadar mebzul olduğu bir yer-
bal yapmak he • de, köylü, hayvanını besliyerniyor mu di-
vesini ilk uyandı- yeceksin değil mi? Senin gördüğün bu 
ran zattır. 65 ya • yeşillik nihayet 3-4 ay sürer, ondan ö~e-
pdadır. Sol eli 1 si kar ve kış.. Halbuki hayvan, senenin 
sakattır 11e altı51 f her ayında muntazam ve bol gıda ister. 
kız, üçü erkek ol- ' Biz bu sene 15,000 kilo yulaf ektirdik, 
mak üzere dokuz 250,000 mahsul alacağımızı tahmin edi • 
çocuğu vardır. Kendisi gayet dinçtir. yoru~ böyl~e daha ~esil ıı~ verm~k 
Bağından şehre yaya gidip ge!m.ektedJr. suretile, halı h~zırdaki do~ litrelik s.ıt 

Şimdi, bağcılık, Ayvalıkta, Adeta mo _ randımanını yuzde yetmış nisbetinde 
da halini almıştır. lferkes bağ yetiştir - arttırmış olacağız .. 
mektedir. - Bu kadar sütü? .. 

Takdir edilen 
Polla memuru 

Amasya emni • 
yet dairesi me • 
:cıurlarından mu -
kayyit Mehmet İ
mal amırlerı ta -
rafından şayanı 

takdir g ö r ü 1 -
müştür. Vazife -
sinde muva(fak o

lan bu zabıta me-
murunun bir res. 
mini koyuyoruz. 

- Hepsini sağdırmıyoruz. Bizde esas, 
danayı beslemektir, bundan dolayı bazı 
danları, hatta elde emziriyoruz. Arta ka
lan sütlerden yağ ve peynir yaparak sat
tırmaktayız. Yağ ve Edirne tipindeki 
peynirimiz kasabada büyük bir rağbet 
kazanquştır. Karsta yağ ve peynir ima
lathaneleri, sütün litresini altmış par~ 
dan almaktadırlar. Halbuki Edime pey
niri yapıp kilosunu yirmi be§ kuruşa 

satmak suretile sütün litresıni sekiı ku
ruştan satmış oluyoruz. 

- Köylünün haberi var mı bu işler -
den? 
İhtiyar bir köylü atıldı, meğer dinli • 

yormuş bizi; 
- Nasıl haberimiz olmaz efendi.. bi

zim iki yaşındaki danalarımız, inekha -1 Koçuk memleket haberleri 1 nenin beş aylık danası kadar bne değil, 
gören göz kılavuz ister mi? 

Nalbandoll• K.mlcabamamda 
Kızılcahamam <Husual> - Kazamızdan bir 

çok blkea ve blvaye ıençleri himayesine ala
rak yetlttlren eski gazetecilerden .N:ılband
otıu Hıfzı buraya ıelmlştir. Gençler Nal
bandoğlunun 1rşadlarından Lstltade etmekte
dirler. 

Matta tlddetli sıcaklar 

Direktör Mümtaz: 

'1ftber· 
• ın var mı Hasan - Belediye şimdi de mezar. 

lara numaralar koyduracak-
Hasan Bey - Mezarlıkları 

ikametglh olarak kullanan 
serseriler sevinsin! 

Mut <Hususi> - Doniz yüztinden 1<A50 ra
- Neye Hasan Bey? tımında bulunan Mutta tlmdiyı kadar bara
Hasan Bey _ Adresleri so- ret derecesi on seldı ylrml 1t1 derec&lnde 

. o)'llar dururdu. Bu sene bu derece ıölıede 

- Kıskandın mı ihtiyar dedi. Bu da -
naları hep size vereceğiz, ~şım mevsi -
minde kullanırsınız, sonra biz alır besler 
ve mevsimden mevsime gene köylünün 
emrine veririz. Ama bir şartla .. Siz de 
hayvanlarınızı bizdeki gibi besliyeceksi
niz. 

- Eh, çalışacağız tabii.. Hükumet ba
ba bu kadar çalıştıktan sonra, bızim beli
mize taş mı düşmüş ki seyirci kalalım. llllf. rulduğu zaman evlerinın nu- otuz Wyt bulmuttut. Bunaltıcı 11catıar de

marasını da aöyliyebilecekler. ftlll etmettedlr. Fuad Araılt 



ı 

Bakım huıuıuncla ayni ihtimamı ıöıtermiı olclnlmclan bir lıınnı 
lıuzalarını ve yünlaini daha iyi liatlmla ıattıkları halele eliler bir 
kwnı neden bu liatı bulamamıı, lruzuları irileffrtediii gibi yünleri 

de berikiler kadar değerli olamamıftır? 

Bir iş için adam aramıya gittiğim 

hanın kahvesinde, köylüleri topluca 
görünce - tanıdıklarımın delaletile -
oturup biraz dertleşmekten kendimi a-
lamadım. Bana bu yılın gelmişi geç -
mişi hakkında bir çok şeyler anlattık
ları gibi, ayni mevzular etrafında da 
bir o kadar şey anlattılar. 

İçlerinden koyun yetiştiricisi olan 
bir kaçı, bu yılki yapağılarına Meri -
nos fabrikasının l '40 kuru§ verdiğini 

kaydederek cMerinos yetiştiriciliği bi
zim için sahiden kazançlı olacak.. Ku
zuları da erkence iyi fiatla satmıştık• 
dediler. Yalnız bir aralık cAmma bu i
§in bir inceliği olsa gerek• diye bir çı- " 
kıntı yaptılar. 

Anlattıklarına göre bakım husu -
sunda ayni ihtimamı göstermiş adaJ'T!
lardan bir kısmı kuzularını ve yünle -
rini daha iyi fiatlarla satmışlar da, di- 2 - Ayni fayda ve zararlar kuzu ve
ğer kısmı o fiatı elde edememişler. On- riminde de göze çarpar. Genç koyun -
lann kuzuları o kadar irileşmediği gibi ların sütü daha besleyici olduğundan, 
yünleri de berikiler kadar değerli ol- bunların kuzuları ötekilerden daha can 
marnış. lı büyür. Daha çabuk yetişirler. Koyun-

Sık sık işitilen ve görülen bu me - cunun piyasaya çıkardığı kuzular hem 
sele hakikaten mühimdir. Fakat ehem- daha turfanda hem daha iyi fiatla satı
miyeti nisbetinde de karşılanması ba - lacaktır. Demek turfanda kuzu yetiştir
sittir. Elverir ki kendilerinin dediği mek, iri kuzu almak isteyenler sürüle
gibi, işin inceliğine biraz vakıi olun - rinin yemlerine, bakımlnrına ettikleri 
~n. ihtimam kadar onların genç ferdlerden 

Koyun sürülerinin böyle ayni itina müteşekkil olmasına da dikkat etmek 
ve ihtimamı gördükleri halde et ve zorundadırlar. 
yün verimince farklı neticeler göster- 3 - Yün verimine gelince: Bilirsiniz 
mesi, onlann gençlik, ve dinçliğilc ala- ki yünün çokluğu, koyun gövdesinin 
kadardır. Yapılan fenni tetkiklerle an- büyi.iklüğünden çok, derinin dinçliğine 
!aşılmıştır ki. ayni sıhhat ve bakımda bağlı bir şeydir. Büyümesi ve beslen -
bulunan koyunlardan genç olanlar, da- mesi yolunda olan bir koyunun, yani 
ha verimli olurlar: genç bir ferdin, vereceği yapağı da, 

1 - Bir defa genç koyunlar, yedik- hem çok hem nef"ıs olur. Genç bir sü -
}erini tamamen bünyelerine siniştir - rünün koyun başına verdiği yapağı 3 
diklerinden tez büyüyüp, çok semirir - kiloyu bulduğu halde, kart sürünün 
ler. Bunu şöyle bir misalle canlandıra - verimi iki kiloyu aşmaz. Bunun fiatı -
biliriz: Ferdleri üçer yaşında bulunan nın da hiç olmazsa üçte bir değişece -
yüz koyunluk bir sürü ile, ferdleri al- ğini hesap ederseniz, kazancın nereden 
tışar yaşında bulunan ayni sayıdaki i- kaçtığının farkına varırsınız. 

kinci bir sürüyü önceden bir bir tart- 4 - Elhasıl, her koyuncunun ço -
sak, ve btrinci sürünün 3000, ikinci sü- ban, mer'a, ağıl, yem su ve bu bakım 
rünün de topyekun 3200 kilo geldiğini kadar sürünün gençliği meselesine de 
görüp bir kenara kaydetsek ... Sonra ay dikkat etmesi gerektir. Bir sürü de hem 
ni bakım ve ihtimamla bes1etip üç ay yaşlı, hem genç koyunlar bulunması i
sonra yeni baştan tartsak, muhakkak rili ufaklı kuzular verdiği gibi, karışık 
görürüz ki, genç sürü (koyun başına ı O nefasette de yün vereceğinden böyle 
kilo farkla) '4000 kiloya yükseldiği hal- davranan koyuncular zararlı olurlar. 
de, kart sürü, (koyun başına 5 kiloyla) En iyisi sürünün hep ayni yaşlara ya -
ancak 3 700 kiloya yükselmiştir. Demek kın olması ve üç kuzu veren koyunla -
oluyor ki, sürünüzdeki koyunları iyice rın kasaplığa çıkarılması yoludur. 
kartaldıp, ondan sonra kasaphğa çıkart- 5 - Bunun için yapılacak iş basit -
manız, hem damızlıkları esnasında az tir: Her koyunun kulağına bir numara 
mahsul almanıza sebep olacak, hem de, takmak. Hususi surette haz1rlanan bu 
satışa çıkardığınızda iyi fiat bulamıya- numaralara koyunun doğul yılı ile, nu-
caktır. (Devamı 15 inci sayfada) 

---.. H 1 .-,...--~ 

CONULISLERI 
Cemiyetin dışında 
Kalan kız •• 
Mavi zarflı bir mektup: 
- Teyzeciğim, sizinle üç scnedır ar

~adaşım, cümlesi ile başhyan uzun bir 
yazı .. 

Merak ederek hemen imzasın:a bak
tını: 

- İzmit M. N. B.: 
Tanımıyorum, yahut hatırıma gel -

medi, her halde okuyucularımdan biri 
olacak. Derhal söyliyeyim, mektubu 
beni şaşırttı. Hülfısaten: 

c- Genç bir kızım, oldukça da gü
zelim. Arkadaşlarımdan farkım çok: 
Müsamereye gitmem, tedansana git -
mem, sinemaların müdavimi değilim, 
hem de aile vaziyetim müsait olduğu 
halde .. Yalnız size soruyorum, bu şe -
kilde.. istediğim adamı nasıl bulaca -
ğım?• 

Geçenlerde yıllnrdanb"ri görmedi -
ğim eski bir arkadaşımla karşılaşmış
tım, hatırınıa biricik kızı geldi, sor . -
Jum: 

- Henüz evde, cevabını verdi. 
Zihnen bir hesap yaptım. Kızcağız 

şimdi 26, 27 sinde olacaktı, üzüldüm. 
Niçin elan bir talibi çıkmamıştı? Ar
kadaşım duldur, çok dar bir muhittt? 
yaşar, temas ettiği aileler mahdut, gör
düğü cemiyet hayatı ise hemen yok 
gibidir. İstanbulun kuytu bir mahal -
lesinin küçücük evinde bir pırlanta -
tun saklı olduğunu kim bilecek"! 

* Bu mektup bana geçenk.i tesadüfü-
mü hatırlattı: 

- Balodan baloya koşan genç kızı 
sevmem. Ailesinin huzuru haricinde 
erkek arkadaşlarile sinemay:ı veya 
plaja giden genç kız, bana aile hayatı
na ş!mdiden veda etmiş gibi görünür. 
Hiç bir zaman saklamadım: Bu sah.i
da tab'an biraz muhafazakarım. Fakat 
her şeyin ifratı olduğu gibi tefriti de 
fenadır: 20 inci asnn ortasındayız, ge
çen asrın hayatını yaşıyamayız ve ka
labalık şehirlerimizde görücü ile ev -
lenmek usulü çoktan maziye karış -
mıştır. Kız muayyen bir yaşa gelince 
ailesile birlikte olmak şartile cemiyet 
hayatına karışmak, görmek ve görün
mek mecburiyetindedir. 

TEYZE 

- Erkek fazla meyyal görünüyor. 
- Bugün olmuş bir §ey değil, doğ -
du4ıındanberi öyledir. 

Amerllladan dlalf 
Uşak girdi: 
- Bay bir alacaklı geldi. 
- Alelacele Amerikaya ha -

reket etmiş olduğumu söylemt
din mi? 

- Söyledim, hem de cnafile 
bekleme, akşama eve geç dö -
nerı. dedim. 

* 
şı,eılle 

- Hani doktor sana, ağzına 
bir kadeh bile rakı götürmiyc· 
ceksin demişti. 

- Bir günde hem Bursaya, hem 
Floryaya ft41t1 gidebildiniz? 
- Kızım Floryaya gitti, ben de Bur
saya! .. 

- En kibar insanlarla konuşuyof11 
- Sahi !11i? ~ 
- Telefon istihbaratında menıtırı' 

Anlad.1111 
Çocuk sordu: 

16 - Baba, ebedi niye det 
- Sonu olmıyan ıeye. 
- Anladım baba, berıııtl 

yuncak ~mendiferimin tor' 
lak rayı gibi değil mi? 

* az 
- Karım çok ince 

benim kaz scvdigv imi b!lil'· .. 
- Her zaman pişirir JJll 

- Hayır, beni kaz diye ~ 
- Kadehle içmedim. Şişesile 

başınıa diktim. - Miyop kadının kocası trenden mendil sallıyor. 
~------------------------------~ 

rir. 

risten 
Gümrük 

dönüyordu. 
memuru 

valizlerini açtırdı. 
Bayan Necla rob13-

rını birer birer gös -
teriyordu. Memur: 

- Kafi! 
Dedi, bayan Necla 

şaşırdı: 

~··~· 

Birini belenlrlm 
Bulunmu~ e§ya dairesine giren adam 

memura sordu: 
- Ben bir ıemsiye kaybetmiştim. 
- Burada dört şemsiye var. Hangisi 

acaba? 
- Dördünü de ver bakayım. Her halde 

birini beğenirim. 

Bat'ınea 

- Daha iki tane - Kalbimde sizin için büyüle bir 1/eT - Kocasını bir türlü tmutnmtyor -
muş. çok güzel robum var. 

Onları da görün ... 
Hem ne kadn!' beğe -
neceksiniz. 

var. 
- Benim için hani ayrı btr eu tuta
cağını vadetmiştin .. Daha evlenme· 
den yalan söylemeye başladm ha! •. 

- Tabii unutamaz, ayrıldıkiarı gün 
elmas yüzüğünü almadan kocasının. 
evinden çıkmış. 

.. !( 

- Resme bak, tıpkı annem, yalnız 
ıeri vok .. 

- Seninle biTbirimize ea11a yakın o
labilsek .. 
- Öyleyse tramvaya binelim 

(l~ tıi1!fl tı1 
- Ni§anlım benden iiç 'Y \ cı!J"ıı 

01ıra - Zarar yok, 3 sene s 
ta olursunuz. - Böyle daha iyi! 



·AVRUPADA MANEVRA MEVSİMi 

Fransız OTdusunutı son ~aia.rında c1a.ğ topçusu Ren nehrini geçerken. 

Manevra·· .. ~·;h~~~-~·d·;···bir anket 
Mareşalin 
''Hislerim 

" Son Posta,, ya cevabı: 
yüzümden belli değil mi?,,-

l) (BMtarafı 1 inci sayfada) 1 
l'a ~~kat ediyorum: Hakikaten, koca sı
g0~ 1~dan bakılınca tek bir nefer gibi 

nuyor , 

ANKETi YAPAN 

Naci Sadııllah lordunun geçişi kadar heybetli ... 
~arşıya geçip ~r~lar~~a giriy~ru~ fç

lerınde sade bugunu gormek içın ta Ça-

nakkalcden, hatta İzmirden, Konyadan, 

Sa)'fa 7 

IKADDN 1 

Çok güzel dört örgü 
bluz modeli 

Solda - İki ters - iki yüz lastik örgü, ı ıanılmıştır: Jerse örgüsü, lastik ör~ü, 
jilede enine, diğer kısımlarda dikine doğ- ters yüz. ~ 
ru yapılmıştır. Eteklerle kol ağızlan Etek, yaka, kol ağızlan birli lastik ör
birll lastik örgüdür. Listik örgü çok gü. Kollarda ve korsajdaki çizgiler ters -

kull ldıx.. '--'..z.... . gil . _ t kı 11 yüz, diğer taraflar jerse örgüsü. 
anı 6 .. wuuc çız erın ıp yo u S ğd 'kin . Dü .. -. . . . a an ı cı - z orgu arasına 

bir kuınafta olduğu gibi - zıt ıstikamet- zigzag şeklinde iki ilmildik ters - yü.ıı 
!erde örülüşü örgüye bir yenilik ver - örgü karıştırılmıştır. ' · 
miştir. Sağda - Pirinç örğa. Etek, yaks ke • ' 

Soldan ikinci - Bu bluzda üç örgü kul- nan ve kol ağızları lastik. 

Şık bir rop 
Modeli 

1 Sade biı 
Ev elbisesi 

~ . 
~a~ n~raınan piyadelerimizin süngüleri, nu yenmek kuvvetini kaybetmiş olan Ankaradan gelmiş olanlar var... \ 

tı~ ~~eşi altında yakamozlar.an bir de
~ gıbı pırıldıyor. Bu seyyar süngü or-

ltt:llıın Pırıltıları bütün gözleri kamaş-
ış gibi. 

c·· 
hn Uneşin nurunu içe içe yüzleri de 
basanları gibi çelikleşen Mehmecicikler, 

tıe !~klan topraklarla beraber, üzerleri
l'o 

1
1
l'riyen yürekleri de heyecanla sarsı-

r arı .. 

6ğ~tnerikan ~taşemilitetinm intibamı 
ltrınr;:nek nıerakma düşüyorum. Dudak

a dostane bir tebessüm beliriyor: 

ttı~r ~0husu ya, diyor. Bütün dikkati
~ agrnen kusur bulamıyorum! 
......_ i'et ataşemiliterine soruyorum; 

~lt .:un numaranın 10 olduğunu farzet
' gordh .. h taea.. ugunüz bu orduya takd1r buyu-
Ze~~ız not nedir? 

l'e ka~u~atabım, samimiyetıpden zer
fle c Şüphe duyamıyacağım bir eda 

evab Veriyor· 
'O . 

diıtı! n numarayı az bulduğumu söyler-

() sırad 
'1 tnr r a, resmi geçid meydanının kar-

a ı ka 
~ b rışıyor. Karşı tarafa sıralan-

~tldin~lunan on binlerce insan, beton 
te clo~ Yıkmış coşkun bir nehir gibı bı-

A. gru taşıyor. 
·~ay· . 

\>arıı ışı temin vazifesile n!Ükellef sil
er sa .. 

talt b~ ga sola dörtnala at koştura-

balıy0 
1 
Yarına hareketini önlemeye ça

'h. r ar .r·aJta . 
t ordusunu kucaklamak arzusu-

millet beygir nallan altında çiğnenmek- Salim adında Konyalı 70 Hk bir ihti-
ten çekinecek kadar şuurlu değil. qar, gözlerine biriken yaşları hak: renkJi 

Nitekim bu yarına hareketi püskürtü- koca yazma mendiline içirerek gülüyor: 
lemiyor, ve onlar ordulanna 30 metre _ Bu toprağa düşman ayağı basamaz 
daha yakın bir mahalde mevzi tutuyor- gayri ... 

lar. Edirneden geldiğini söyliyen Bayan 
Fotoğrafçılar tarihe bu biiyük günün Sabriye: 

'en güzel hatırasını hediye etmek şerefi- _ Biz, diyor, çok derd çektık tc, gözü

ni kazanmak için birbirlerile yarıştalar. müz korkuyor evlid... Amma bundan 
Üstleri başlan topr'\ktan görünmüyor. 

sonra, hudud boyunda kapım açık yata-
Yerlere yatıyorlar, ağaçlara, kulelere, rıın da, kalbim kıpırdamaz ..• 

damlara çıkıyorlar. Yedi sekiz yaşında bir yavru babası-
0 kadar ki, elindeki ve boynundaki ' ' na soruyor: 

makinelerden, sayılı fotoğraf meraklıla- · _ Bu askerler, atlar hep bizim mi 
rından olduğu anlaşılan İngiliz ataşemi- baba? . 
literi, yanında bulunan bayana onları _ Tabii yavrum! 
göstererek gülümsüyor: _ Bu toplar? 

_Bunlar fotoğrafçı değil, kahraman!.. _ Elbette çocuğum •• 
Ağır topçularımız, namağliib ordunun _Bu tayyareler? .. 

yıkıcı topçuları, önünde barınılmaz bir B. . Hepsi bizım· ya ı 
fırtına gibi geçerlerken, . karşı taraf se-

yircileri, ikinci bir yarma hareketine 
kalktılar ve bu derece asil bir taşkınlığı 

- ızım... vrum. 
Küçüğün parlak gözlerine, masum bir 

saadetin yaşları doluyor, kasketini el.le 

kapıp, sıçrayarak ortaya atılıyor, hançe-
kırmak için müsamahasız davranmaya resini paralarcasına bağırıyor: 
kıyamıyan süvarileri otuz metre daha - Yaşasın Atatürk ... 
öne sürdüler. 

Bağırıyorlar ... Alkışlıyorlar ... Yırtını
yorlar. Belli ki bu millet, ordusunun ~ı-

~ında kalmaya katlanamıyo!.". 
Ve belli ki bu asker millet, ordusunun 

dışında kaldığı zaman, havasından, su
yundan, yuvasından ayrılmt~ gibı çırpı· 

nıyor. 

Milletin durdurulamıyan heyecanı da, 

Hele mızraklı süvarilerimiz, çelik ka
leleri silip süpürecek bir kasırga gitJi 
dörtnala uçarlarken, ihtiyar Konyalı Sa
lim, çocuk gibi hıçkırıyor. 

Onlardan sonra tanklar, zırhlı otomo
biller, motörlü hava ve kara topları, mo-

tosiklet bölükleri geçiyor ve görüyoruz 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Çok sade ve şık bir emprime rop. 
Renkleri laciverd üstüne beyaz çiçek. 
Belinde laciverd düz ipekliden büzgülü 
bir sentürü, göğsünde de ayni kumaştan 
üç ufak fiyongası var. 

Geniş reverli ve büyük cepli sade hır 
ev elbisesi Göğüs kruvaze, iki sıra düğ
meli. Önü eteğe kadar açık. Kolları düz 

Çocuk elbiselerinde brode 
~ ı 

Solda - Eteklerde (motif) ten bir su. Yakanın önünde tek bir motü. Sarma 
ve fisto ile yapılmış. 

Ortada - Yakanın kenarına ve etekle re bir sıra beyaz dilim geçirilmiş. 
Sağda - Ayni yaka. Eteklerde bil" sıra jur ve (motü) ten su var. Motifler sap 

iğne ve sarma yapılmıştır. 
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8 Sayfa 

İngiltere ile ltalya 
Akdenizde harp ederlerse 
· netice ne olur? 

YAZAN 
G. Rougeron 

Fransız deniz kuvvetleri BaşmUhendisi 

lngilterenin :Akdeniz filosu. lskenderiyede 

İtalyanın Sicilya ile Afrika sahili leri ne olursa olsun yekdiğerini müteka
arasında bulunan Pantellaria ada- bilen ızrar edebileoekleri bir sahaya 
sını tahkim etmesi Akdenizi ikiye benzetiyor ve karşılıklı zararların dere
ayırmış, bu hareket Romamr~ bura- celerini ölç.meye çalışıyor. Vardığı neti· 
dan Süveyşe giden !ngiliz yolunu ka- ce şudur: İngiltere icabında Akdeniz yol
pamak istediği şeklinde tefsir edil- larından muvakkaten vazgeçerek Afri
mişti. Aradan geçen zaman zarfında ka yolunu ihtiyar edebilir, göreceği za
lngiltere ile ltalya arasındaki siyasi rar pek azdır, buna mukabil İtalyanın 
ufuk aydınlandı. Fakat geçenlerde 1- bütün münakalatı felce uğrar. Gördüğü 
talya Sicilya adalannda bir askeri ma- zarar ölçülemiyecek derecede büyüktür. 
nevra yapınca Akdenizin istikbali tek- Harbin neticesine gelince, muharririn 
rar mevzuu bahsedilmeye başlandı ve bu bahiste söylediklerini de nakledelim: 
bir çoklarına öyle göründü. ki bugün İtalyanın İngiliz toprağına tecavüz e· 
Akdenizde diplomasi icabı teati edi- debilmesi oldukça zayıf bir ihtimaldir 
len karşılıklı dostluk vddlerinin u.- ve neticesi çok zayıf kalır. Halbuki İn· 
nutturamayacağı coğrafi bir Tekabet giliz hava kuwetlerinin Mal tadan yahut$ 
sahası vardır. ihdasında güçlük çekilıniyecek diğer üs-
A§ağıda okuyacağınız satırlar Fran- lerden başlıyarak İtalyan toprağına ya

sız deniz kuvvetleri başmühendisin.in pacakları taarruz akla daha mülayim 
kaleminden çıkmıştır. Akdenizdeki gelir ve bu hücumlardan büyük tehlike-
vaziyeti tetkik etmektedir. ye maruz kalınmadan muhakkak neti· * celer alınabilir. Dünyanın hiçbir devleti 
cEğer İngiltere eski zamanlarda İtalya açıklardan gelecek bir taarruza İtalya 

fi.zerinde bir tazyik yapmak isteseydi fi- derecesinde maruz değildir. İngiltere 
}osunu Maltada toplardı. Haibukı geçen- Londranın hücum hattına 80 kilometre
lerde Akdenizdeki vaziyetim tehlikeye lik bir mesafede bulunmasından şikayet 
düşüren ihtimaller önünde aksi tarzı ha· ederse (Roma) .(Ceneve) nin, (Li
reketi tutarak Maltayı boşalttı ve ge- voum) un, Napolinin, Palermonun, (Ve
milerini İtalyadan 1000 kilometre uzak- nedik) in: (Tiryeste) nin vaziyetleri için 
ta olan Cebelüttank veya Portsaid gibi ne demeli? 
üslere götürdü. * Hava kuvvetlerinin Malta gibi bir üs Akdenizde vukua gelen son hadiseler-
üzerinde yaptıkları tehdid inkar edile- den sonra hava silihının denizaltı silA· 
mez. Malta Sicilyadan 100 kilometre me
ıaf ededir. İtalyanın deniz 11e kara tay
yareleri Sicilyada toplanabilirler. Bir 
uçuşta Malta limanındaki bütün gemi
leri tahrib edecek derecede mühim bom
ba hamulesini oraya götürerek boşalta
bilirlcr. İspanya muharebes1 açık deniz
den gelen bir hava kuvvetinin sahil he
defleri üzerinde muvaffakiyetli netice
ler alabileceklerini göstermiştir. Bunn 
mukabil dahili şehirler üzerine yapılan 
tayyare hücumlarında topçunun veya 
avcı tayyarelerinin birçok tayyareleri 
düşürdükleri görülmüştür. 

* Bu sıkıcı vaziyet yalnız İngiliz deniz 
üslerine mi mahsustur? 

Bu suale menfi cevab vermek için ha
ritaya bir göz atmak yetişir: 

Malta Sicilyadan 100 kilometre mesa
fedeyse Napoli ile Malta arasındaki me
safe de 550 kilometreden fazla değildir. 

Böyle olduğu halde İngiliz filosunun 
Maltadan çekilmesine mukabil İtalyan 
filosunun Napolide kalışı birisinin ric'a
tine mukabil diğerinin kendine itimadı
nı gösteren bir his uyandırabilir. Fakat 
bu his kadar yanlış bir zan olamaz. 

İngiliz filosu Cebelüttarık ile Portsa
ide 1935 senesinde bu limanlar İtalyan 
bava kuvvetleri için filen tahribi imkan-

sız oldukları için çekilmiştir. Yarın tay
yare kuvvetlerinin hareket daireleri da
ha genişlerse Portsmuta yabut Adc:ne 

çekilecektir. İngilterenin faikiyeti işte 
bu noktadadır. İtalya filosunun Napoli
de veya Speçyada kalışı iltica edecek 
başka yeri olmadığı içindir.> 

* Başmühendis bu mukaddcmeyi müte-
akip Akdeniz! her iki tarafın da kuvvet-

hını müteakip deniz üstü gemilerine in· 
dirdiği darbeyi inkar etmek imkansızdır. 
Fakat deniz üstü silahının kıymetinin 

sukutu demek İngiliz imparatorluğunun 
sukutu demek değildir. 

* Bugün Maltayı tahrib etmek, böyle 
bir teşebbüsü deniz kuvvetlerini istilzam 
ettiği zaman hatıra bile getiremiyen her 
devletin elindedir. Fakat Maltanın tah
ribi İngiliz filosunun tahribi olmadığı 
,gibi İngiliz ticaretinin tahribi de değil
dir İtalyanın filosunu, deniz ticaretini 
ve şehirlerini kaybetmek neticesini ve
recek olan böyle bir teşebbüse girişeceği 
nasıl düşünülebilir? 

* Bir devletin hiç kimse taraf mdan in· 
kar edilemiyen bir deniz hakimiyetine 
malik olduktan sonra bu hakimiyeti ida· 
mede amil olan vasıtaları değiştirmek 
tekliflerini memnuniyetle karşılayama
ması tabiidir. Bu sahada İngilterenin iz
har ettiği teenni İngiliz an'anesinin ve 
İngiliz kuwetinin yeni bir tezahürüdür. 
Nitekim on dokuzuncu asırda Ingiltere
de buharlı gemiyi teklif eden Fultun'un 
muvaffakiyetsizliği de muhakkak oldu. 

Fakat zırhlı göze batan faikiyetim isbat 
ettiği zaman yeni hareketin başına ge
çen gene İngiltere oldu. Bu defa da İn
gilterenin kendi masuniyetinı temine 
yalnız deniz kuvvetlerinin yetişmiyece

ğine karar vermesi için birçok senelerin 
geçmesi ve birçok aşikar vak'alar zuhur 
etmiş olması lazım geldi. İngil.terenin 

bugün hava kuvvetleri lehine yaptığı 

hareket imparatorluğu idare edenlerin 
hadiseleri güzelce ölçtükleri ve yeni va
ziyetin icablarını kabul ettiklerı manası
na gelir.• 

SON POSTA 

İngiliz futbolclısu lig 
maçlarına nasıl hazırlanır? 

r ~~ 
1 ı · 

. -

Arsenal oyuncuları Golften d8Mrlerken 

(Yukarıda lig şampiyonu Mançster: Cit y oyuncıılan hwusi 
maçlardan sonra isti Tahatte 

(Sağda) Meşhur Dibi Dinin takımı Everton oyuncuları 
idmanda 

---~.-..--.,.----------_______..... - - ---ı 

Birmingham oyuncuları ip atlarlarken 

Aston Villa oyuncu Zarı ko§ularda 

Bir mayısta futbol mevsimini kapamış de atletik idmanlara P.hemmlyet ve:en 
olan İngiliz profesyonel takımları önü- klüpler resimlerde gördüğünüz ıekild! 
müzdeki cumartesi günü yeni mevsim 

hazırlık yapmaktadırlar. 
lig maçlarına başlıyacaklardır. Lig maç-
ları için 42 müsabaka yapacak olan bü- İngiltere lig şampiyonu Mançcter City 
tün İngiliz takımları yeni kadrolarını yeni kadrosunu 3 kaleci, 7 müdafi, 9 
tesbit etmiş, geçen hafta da ilk hususi muavin, 11 .muhacim, meşhur Arsenal 
maçlarını yapmışlardır. de 3 kaleci, 8 müdafi, 8 muevin, 15 mu-

Lig maçlarına hazırlık için daha ziya- hacim olarak tesbit etmişlerdir. 

Ligde ikinci Karlton oyuncuları 
koruyorlar 

ı 

,ıd 
dCflG ıt 

Kral kupası birincisi meşhur Su'll rtor1'' 
ouuncuları yağmur altında çalışı 



24 Afastos SON POSTA" 

1 SÜ NEMA 1 

Ramon Novarro 1 Clark Gable, Carole 
Eski yıldız, tekrar film 
çevirmeğe başlıyor!. .. 

Lombardı seviyor! 
San'atkar şimdiki kansı ile boşanmak üzere, mahkeme 

Uzun zamandanberi film çevirmemiş karar verinceye kadar tam bir inziva bayah yaşıyor 
<>lan bir san'atkar yeniden san'a~ haya -

tına dahil oldu. Bu san'atkar Ramon No-

varrodur. 1 
Kendisinin bir daha film çevirmesine 

ihtimnl verilmiyordu ... 

Film çevirmek arzusunda bulunduğu
nu haber nlan stüdyolar kendisine hiç 

yüz vermemişlerdi. 
- Halkın rağbetini kaybettiniz'. .. Kay

bedilen rağbet bir daha kazanılmaz: Hu

susile tiyatro ve sinema alemlerinde .. 

demişlerdi! 

Ramon Novarro film çevirmek için ıs -

rarda bulundu. Filmin masrafına iştirak 

edeceğini bile bildirdi. 

Bunun üzerine stüdyolardan biri 

san'atkarın teklifini kabul eyledi 

Film çevrildi. İsmi: 
The Sheck steps out'tur. 

• 

Holivut sinema mehafili bu filmi çok 
beğenmiştir. Bunun üzerine stüdyo Ra

nıon Novarroya derhal iki film için an- -
gaje etmiştir. 

Norma Shearer 
filmi bırakmadı! 

Norma Shearer'in sinema hayatından 
artık çekileceğine dair ara sıra çıkarıl -

rnış olan haberler teeyyüt eylememiştir. 
Bilakis bu büyük yıldız pek yakında iki 

tnühinı füm çevirecektir. Filmin birinin 

isrni: (Marie Antoinette) dir. Bu filmde 

erkek baş rolü meşhur İngiliz san'atkarı 
Charles Laughton tarafından yapılacak
tır. 

İkinci filmin ismi: (Pride liıd Preju • 
dice) dtr. Bunda erkek başrolü: 

Clark Gable tarafından yapılacaktır. 

Georges Bancroft yeniden 
film çevirmeğe başhyor 

Bir vakitler ismi dalına anılmakta ,,_ 
lan meşhur sinema san'atkarı Georges 
Bancroft bir kaç 5enedenberi stüdyolar 
haricinde sakin bir hayat geçirmekte -
dir. 

llolivuttaki büyük film kumpanyala
rından biri cPark Avenue Follies• na -
~ında büyük bir film bazıriamaktadır. 

u filmde başrol Georges Bancroft ta -
rafından yapılacaktır. 

Carolc Lombard 
cıark Ciable guzel sınema yıldızı Ca -ı 2 - Kocasının ufak tefek kusurlarını 

role Lombardı çılgınca sevme~tedir. . görmemezliğe gel~eli ... B_u:ada kusur -
Bunu Holivutta herkes bılmektedır. dan maksat evdeki hallerıdır. 

Hatta Madam Clark Gable bile! .. 3 - Kocasının sevdiği yemeklerden 
Clark Gable'in karısı ile boşanmak ii- birini hiç olmazsa haftada bir kere pi -

zere bulunduğu malumdur. şirmeli. 
Boşanma kararı verilinciye kadar 4 - Kocasının ansızın getirdiği misafir-

Clark Gable tam manasile inzivada ya - lere hüsnü muamele etmeli. 
şamaktadır. Gazeteci makalesinin sonunda dıyor 

Amerikanın meşhur bir kadm gazete- ki: 
cisi san'atkara şu suali sormuştur: Acaba Carole Lombard'da bu mezi -

_ Zevcenizden ayrılıyorsunuz ... Sebe- yetler var mı? .. Varsa ve onunla evle -
bini sormuyorum... Belki kusur onda - nirse san'atkar saadete kavuşacak de
dır. Fakat sizce iyi bir zevce nasıl ol - mektir ... Yoksa ve bu yıldızı çok sevi -
malıdır? .. Bunu bana anlatınız... yorsa acaba yeniden esaslar mı tesbit ey

Clark Gable'nin cevabı şudur-
- Tam bir zevce olmak için bir kadın 

şu esaslara riayet eylemelidir: 
1 - Kadın gülmeli, fakat zamanını 

bilerek! 

lemeli? ... > 

Marie 
• 

yenı 

Beli' in 
filmi 

Fransız stüdyolarından biri (Ray Hay
dutları) adında büyük bir film çevire -
ccktir. 

Başrol Marie Bell tarafından yapıla -
caktır. 

Rol alacak diğer san'atkarlar şunlar -
dır: 

Charles Vanel - Eric von Stroheim -
İnkijinoff - Simone Renant. 

Venedik sinema sergisi! 
Her iki senede bir İtalyada (Venedik) 

şehrinde toplanmakta olan beynelmilel 
sinema sergisi bu sene dahi toplanmış
tır. Sergi ağustosun onunda açılınışur. 

Ağustosun otuzuna kadar devam ede
cektir. Bu seneki sergide Avrupa filmle
ri ile Amerika filmleri arasında büyük 
bir rekabet olacaktır. 

Fransanın gönderdiği filmler şunlar
dır: 

La grande illusion - Helene - İngil
tere tacının incileri - Le message~ de 
carnet de bal. 

İngilterenin gönderdiği filmler şun
lardır: 

Elephant Boy - Fire over England -
King Salomon's mines - Wings of the 
Morning. 

Alman filmleri şunlardır: 
Der Herrscher, Truga, Versprıch mır 

nicfts, Uen wir alle Engel waren, Dc.ı· 
man der Sherlock Holmes war, Patrio
ten, Die 7 ohrfeigen. 

Grac.? Moore ıon filminde 

SCt"ginin büyük mükafathrmı Patrio
ten ve Der Herrscher isimlerindeki Al
man filmlerinin kazanacakları sanılmak
tadır. 

Sayfa 9 

1 Son Posla'nın zabıta hikô.geleri 1 

arkasında Sahne 
işlenen 

4-Bet daki· 
ka ıonra 
TaYDa, aabne
de kendi nu
maraımı ya
pıyordu. Çok 
alkıılandıiına 

göre muvaf
fak oluyordu. 

s - Saat 9 
da, küçük o

dacı, Be11iyi 
aabneye da· 
vet etmek O. 
zere kapııını 

çaldı. Hiç bir 
ıeı alamadı. 

Açınca kor. 
kuıundan do
na kaldı. 

7 - Müfettİf, Be11inin aol elini 
kaldırdı. Sanki bir mücadele ea
naıında yukarıya doğru bir teYİ 
kaldırmıt gibi idi. Tırnaklarının 
birinin altından küçük bir et par· 

çaıı çıkardı. 

9 - Müfettit bu kızları inceden 
inceye istintaktan geçirdi. Edi, 
Beuinin gayet iyi arkada§\ oldu
ğunu, ona bir fenalık yapmaıının 
aıla imkanı bulunmadığını ıöy

ledi. 1 

• 
cınayet 

1 ve 2 - Saat 1elı:iıı: buçulı:ta, 
rejiııör, tiyatroaua b&f yıldı"• Be .. inin 
odaaına fitti. Bir lı:aç dakika •onra 
oda.lan çıkan rejiııör, lruli.te Tavu 
ile Eaid'e rutladı, Enid biraz kedeıli 
fÖriinüyordu. 

8 - Gelen müfe.ttif, evvela ıab· 
neyi arattırdı. Besıi, kalbinden 
bançerlenmi,ti. Pencerede hiçbir 
parmak izi ıörünmüyordu. 

8 - Cesedin muayenesi için dok· 
torla konuttuktan sonra, fotoğ
rafçıyı çağırdı. Yukarıda resim· 
lerini ıördüğünüz üç bale kızı o 
ııralarda Beaainin odaıına girme
diklerini söylediler. 

S iz, bu huıuıta müf ettitten 

daha fazla malumat ıahi
biıinizdir. ~til k'imdir ve mü-. 
fettit kimi yakalamııtır. Dütünü
nüz? 

Bulamazaanız 12 inci sayfaya 

bakınız. 



ıo le:rfa 

SÜMER BANK 
UMUM M0DÜRLÜ00NDEN: 

Malatya'da açılacak jakarh bez ve iplik fabrikuı için Ulta ve 
usta muavini yetiftirilmek üzere 48 kifi alınacakbr. 

Bunlar evvvell Kayseri Bez fabrikamızda nazari ve amd.i ders 
görerek yetiştirilecektir. Takriben albay kadar devam edecek olan 
bu ders müddeti zarfında iqe ve ibateleri kendilerine ait olmak 
üzere 80 kuruş yevmiye verilecektir. Staj m&ddetinin ikmalinden 
sonra gösterecekleri liyakate göre yevmiyeleri tayin edilecektir. 

Taliplerin aşağıdaki ıeraiti haiz olmalan llmnchr. 

l - 'f ürk olmak 
2 - Asgari ilkmektep memnu 

mezunlan ile fabrikalarda 
tercih edilir.) 

bulunmak ( Sanayi mektebi 
bir müddet ça}ıfDllf olanlar 

3 - Askerliğini yapmıı bulunmak 

Taliplerin 7 Eyhil 1937 tarihine kadar umumi m&dürlilğümllze 
M. E. rumuzu alhnda tahriren müracaat etmeleri ve dilekçelerine 
aşağıda yazılı vesaiki ili~tirmeleri ilan olunur. 

A - Nüfus tezkeresi müsaddak sureti 
B - Askerlik terhis tezkeresi 
C - Mektep şehadetnamesinin müsaddak sureti 
D - Sıhhat raporu ile hüsnühal vesikası 
F - Üç adet vesika fotoğrafı 

8011 POSTA 

~m:lll----------------------------~ İstanbul Defterdarlığından: 
Senelik muhammen kira 

bedeli Lira 

Küçükpazarda Alipaşa hanı içerisinde 36 sayılı oda: 36 
Hocapaşada Elvanzade mahallesinin Demirkapı sokağında kiin 

11 sayılı Çavuş oğlu apartımanının altındaki 9/9 sayılı mağaza: 360 

Maçtan sonra 

kuvvetinizi tazelemek ister

seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 

ile bir Duş ahnız. 

• Yukarıda yazılı mallar 31/8/937 Salı günü saat on dörtte açık arttırma ile 
kiraya verileceklerdir. Kira bedelleri dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen 
vcrılccektir. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti munyjeninden 
evvel yatırarak yevmi mezkurda Defterdarlık Mılli Emlak Müdürlüğünde mü- UAVA~All 5DFBE 1 
teşekkil satış komisyonuna müracaatlar:. (M.) (5348) ---

Türk Hava Kurumu • 

i::UYUK PiYANGOS. 
s. inci k••lde 11 /EylUI ı 1937 dedir. 

Buy Uk ikramiye: 5 O• O O liradır .•• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralı!< ikramiyelerle 

(~ .000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

DiKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Eylül 937 giiııll akşamına kadar biletini 

C:c,,iştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
ukıt olur. 

-~--------------......... , ........... ..,, 
Devlet Demir yoll::ın ve Limanları isletm(! genel 

Direktörlüğünden : 
. D. D/8 numaralı Mesajeri tarifesi 1/9/ 1937 tarihinden itibaren Avrupa hattı

na da teşmil edilmiştir. Fazla tafsilat i'.; in istasyonlara müracaat ~dilmelidır. 
(2947) (5495) 

BOGAZiÇI LiSESi DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Orta Okul ve Lise son sınıf bitirme engel ve bntOnleme sınavlnnna 

ı BylQlde ve diğer sınıflann bOtOnleme ve engel sııınvJarına 7 l!.ylQlde. ve 
olgunluk imtih 1nlnnna 9 EylOlde başlanacaktır. Programlan öğrenmek ozere 
al9.kndarların mektebe mnracaatlan. 

Devlet Demiryolları işletme Umuru Müdürlüğünden 

Manevra sahasında 
Bir anket 

(Baş tarafı 7 inci sahif Pdc) 
ki, dünyanın en modern silahlarını çır

I çıplak göğsile yenmiş olan dünyanın en 

1 

çmelik imanlı askeri, bugün dünyanın en 
odern silahlarını da kuşanmıştır. 
Bunların ikisi bir araya gelince, bu or

du bayra~ını, her yerde zafer kalesine di-
kebilir. 

1 
Resmi geçidin son ncfori geçtikten 

sonra, büyük ordunun büyük mareşali! ne yaklaşıyorum. Duygularını öğrenmek 
1 istiyorum. Süngü gibi parlıyan gözlerini 
1 dolduran nurlu tebessüm dudaklarına da 
sirayet ediyor: 

- Hislerim, diyor, yüzümden belli de
ğil mi? 
Bakıyorum: Yüzünde, cmniyetın, ima

nın, güvencin ve sevincin sonsuz desta
nını okuyorum. 

Ve o canlı destanın belagatini sezeme
yıp te, büyük kumandana, o çok müsta
mel suali sormak gafletini gösterişimden 
utanıyorum! Naci Sadullah 

Bisiklet hoşularınad 
iki kaza oldu 

Evvelki sabah saat 8,30 da Beyazıt· 
tan başlıyarak Bendlere kadar devam 
eden bısiklet yarışlarına iştirak eden -
!erden iki kişi Zıncirlikuyu caddesin -
de bısikletten düşmüşler, biri hafif, bi
ri ağır olmak üzere yaralanmışlardır. 
Bunlardan biri Boyacıköyünde Deniz-Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maarifçe musaddak da t T 

hususi bilümum mektepler ve üniversiteler talebesine tatbik olunan ve umumi ağa sokağında ıo numara 0 uran a 
naş, diğeri Sünbüle sokağında oturan 

tarifeye göre % 50 tenzilatı hav! bulunan DD/7 No. lu hususi yolcu tarifesi Ahmet oğlu Muhsindir. Tana~ın yara-
1.9.1937 tarihinden itibaren 9. İşletme mıntakasına da teşmil olunacaktır. sı hafif, Muhsinin yarası ağırdır. Ya:a-

Fazla malfımat istasyonlardan ahnabi lir. (5510) lıların ilcisi de Şişli Çocuk hastanesıne 

-----------·------------' ------ yatırılmışlar ve tedavi altına alınmış • 

1 I• h J U M • d J d ı lardır. Kazanın nasıl olduğu ve sebep n isar ar . ü ür öğün en: olan kimse bulunup bulunmadığı da 
tahkik edilmektedir. 

Cibali Kutu Fabrikasında gerek halenmevcut ve gerekse Mayıs 938 gayesine 
kadar toplanacağı tahmin olunan 30-40 bin kilo balya kapakları 3/9/937 tarihi
ne ratslıynn Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olu
nan giin ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şuöesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilfuı olunur. c5413> 

Hava Yolları Devlet işletme 
İdaresinden : 

Devlet hava yolları ihtiyacı içın (60) ton 74 oktanlık tayyare benzini satın 
alınacaktır. Mecmuunun tahmiıı edılcn bedeli 18,600 liradır. Eksiltme kapalı 
zarf usulile eylfılün 9 ncu Perşembe gün Ü öğleden sonra saat 2,30 da Ankarada 
hava yolları devlet işletme idaresi merkezinde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler sözü geçen idare merkezinden bedelsiz olarak alınabilır. 
İsteklilerin 1395 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile 

ve icab eden belgelerile eksiltme zam:ı nından bir saat evvel teklif zarf!arını 
komisyona vermiş olmaları ilan olunur. (2877) (5468) 

Gökçe ören 
Bataklığı kurutulacak 
Adapazarı (Hususi) - Vali ve Parti 

başkanı Hamit Oskay, nafia müdürü İs
mail ve Avusturyalı bir su mütehassısilc 
beraber buraya gelmiş, 50 bin dönümlük 
Gökçeören bataklığının kurutulma ame
liyesini gözden geçirmiştir. Bu bataklı -
ğın kurutulmasile hazine hayli arazi ka
zanmaktadır. 

Vali, belediye reisi birlikte Haraklı 

köyüne de gitmiş, Adapazarına getirile
cek su hakkında tetkikler yapmıştır. 

Akşamki güreşler 
Festival programı mucibince İsveç, 

Finlandiya ve Estonyalı güreşçiler bu 
akşam son müsabakalarını Taksim sta
dında yapacaklardır. 

1 lstanbul ~elediyesi Ilanları 

1 numaralı komisyon: 
Sıra No. Köy veya mahallesı 

1 Ayazağa 

2 Rumelikavağı 

3 Yenimahalle 
4 Sarıyer 

5 Büyükdere 
6 Kircçburnu 

2 numaralı komisyon: 

7 Bahçe köy 

8 Gümüşder<? 

9 Kıfilrkaya 

10 Tarabya 

'l'nhriri yapılacak günler 

23/8/937 den 24/8/937 kadar 

25/8/937 > 31/8/937 > 

If9/937 • 13/9/937 > 

14/9/937 > 4/10/937 > 

5/10/937 > 25/11/937 > 

26/11/937 > 3/12/937 > 

23/8/937 > 31/8/937 > 

1/9/937 > 8/9/937 > 

9/9/937 > 11/9/937 > 

12/9/937 > "2/10/937 > 

11 Yeniköy 4/10/937 > 25/10/937 > 

12 İstinye 26/10/937 > 19/11/937 > 

13 Emirgan 20/11/937 > 25/11/937 > 

14 Rumelihisarı 26/11/937 > 5/12/937 > 

Sarıyer kazası hududu dahilinde bulu nan yukarıda isimleri yazılı köy ve ka

za merkezinin 2901 sayılı kanun mucibi nce hizalarında gösterildiği tarihlerde 

arazi tahriri yapılacağından arazi ve ar sa sahiplerinin mezkO.r tarihlerde ta

sarruf vesikalarını komisyona ibraz etmek üzere hazır bulunmaları ilan olunur. 

(5531) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lira Kuruş ---Beyoğlu Feriköy birinci kısım mahallesinin Feri caddesinde eski 

118 sayılı ve 138 metre murabbaı arsanın tamamı. 276 

Beyoğlu Kamerhatun Şahin sokak eski 25 mükerrer yeni 77 sa-

yılı evin 1/3 payı. 300 
Aksarayda Katip Kasım mahallesinde M ahramaçi sokağında eski 

1 yeni 3 sayılı ve 56 metre murabbaı ar sanın tamamı. 67 20 

Beyoğlu Hüseyinağa mahallesı ~eridi ye sokak eski 45 yeni 61 

sayılı evin 14/16 payı. 1662 50 

Beyoğlu Ferid.iye caddesi eski 94 yeni 108 sayılı evin 3/8 hissesL 675 

Yukanda yazılı mallar 31/8/937 salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış bede

line istikraz dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliple

rin yüzde 7~5 pey akçelerini muayyen va kitten evvel yatırarak mezkfu' günde 
Defterdarlık Milli EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna ınüraca-
atlan. (M.) (5530) 

" 
Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

Lisemizin Ortaköydeki ilk kısım binasında şartnamesi mucibince 2400 lir~: 
kuruşluk keşif içindeki tamirat 20/8/937 tarihinde ihale edileceği ilan edilı111ş 
Belli günde eksiltmeye hiç kimse iştirak etmemiş olduğundan on gün uzatı~: 
rak 1/9/937 çarşamba günü saat 14 de İstanbul Kültür Direktörlüğü bi.Ilasın 
Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonunda ihalesi yapılacaktır. }3\J 

işe aid fenni ve eksiltme ~rtnamesi ve keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir.be 
181 liradan ibaret muvakkııt teminat ihale saatinden evvel Liseler Muhase 

veznesine yatınlacaktır. 
1 B" 

İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş göreceği vesikaları üzerine JJ..i 

mış olduğu müteahhit ve ticaret odası vesikası veya teminat makbuzlarile bC 
gün ve saatte komisyona ge1meleri. c5498> 
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Son Posta'nın nyui tefrikuı : 4 

~Talat Paşagın _ .. 
! sof! gunlen 

Bekir Sıtkı Paşayı 
bir Erme i öl Ü ··ş! 

Ermeni ihtilal 
• 

vermış 

Daima giUeryüzlü 
görünen Mısırlı şeyh 
bu suali işitince yü
zünü biraz ekşitti. 

Öyle ya, Berlinde 
rahat raha~ oturup 
dururken ve İngil -
tereye düşman ol -
duğu için çocukla -
nnı Almanyada tah 
sil ettiren bir Mısır
lı zümreye mensup 
talebenin tahsiline 

komitesi 
ve bu işi 

(Ba.§tarafı 1 inci sayfada) 
Paşa ile Ali Cemil arasında cereyan et
mi~r. Bu iki zat, eski Irak nazırların -

Yazan : Arif Cemil dan Cemal Bey Baban ile birlikte bura-

Tala"' t Paşayı 0•• ıdu·· rtmeg"" e karar da Oryan palas otelinde oturmakta idiler. 
Suikastı takip eden ikinci günde Cemil 

k d • t• Bey Bağdad milli müdafaa vezirliğınden yapa Ca a amJ SeçmJş J sür'atle Bağdada gelmesi, Majeste Melik 
ne üzerime alıyo • tarafından arzu buyurulduğu ve gerek 
rum.• memleket, gerek ordu işlerinin bunu. ik-

Bu mükaleme Ce- tiza ettirdiği mealinde bir telgraf aldı. 
nevrede Ermeni ih- Bu telgraf üzerine evvela Cemil Bey, 
tilil komitesinin iç • sonra da Fahri Paşa telefonls Bağdadı a
tima ettiği gizli bir radılar ve, bir hayli konuştular. Onun 
odada komite reisi • üzerine Bay Midfai derhal hususi bir tay
le Salamon Taylir _ yare ile Bağdada hareket etti ve arka -
ian arasında cere _ sından da Ali Cemil yola çıktı. 
yan ediyordu. Bay Midfaf Bağdada vasıl oiunca, ev-

Tayliryan, Os _ vela elyevm Londrada bulunup erkanı
m.anlı devletinin son harbiye reisliğine tayin edilen Abdülla
sadrazamı ve İttihat tif Nuri Paşanın yerine kendisinin har
ve Terakki fırkası _ biye vezirliğine tayini ve Bağdada mu -

nezare! ederek ve nın reisi olup umu. vasalatı ile birlikte hemen işe başladığı 
onların İngiliz aleyh mi harbin mağliibi- haberi geldi 
tarhğı fikirlerini tak yetle neticelenme • Ancak, iki gün sonra da Irak bükü -

. - . 1· ta bul metinin istifa edip yerine Bay Midfainin Yiye etmeğe çalışa • sı uzenne s n • h."kl\- t t kil t . Şa • 
u u . .me eş e mesı mm sıyası mu-

rak kolayca vicdanı- dan aynlar.a~ Al - bitini heyecana düşürmüştür. 
nı tatmin etmek var manyaya ıltıca e - Burası şu tarzda düşünüyor: Eğer er-
ken şimdi İslam Ce- den ve Berlinde o • kanıharbiye reisi Bekir Sıtkı Paşa alela-
ıniyetleri ittiha - turan Talat p~a - de §ahsi sebeplerle bir suikasta uğra-
dı meselesile uğ • - Evet bana verdiğiniz uszf feyi kabul ediyorum. yı öldürmeğe me - mış olsaydı bunun bu kadar müstacel 
raşılır mıydı? ricinde bazı islim gruplarma mensup mur eaınmşıı. ralat Paşa, Ermeni teh - surette bu kadar mühim bir tahavvül!' 

Bununla beraber, tuttuğu meslek ve kimseleri işin içine aldırtıyordu, yani cirinin başlıca müsebbibi olmakla itham sebep olması imkanı yoktu. Şu halde 
ınaişetini temin eden sahte milliyet • onları alet olarak kullanıyordu. Talat ve Ermeni ihtilil komitesi tarafından ha- Musul suikastmın arkasında meydana 
Perverlik, kendisine az çok mevki ka - Paşa da, bennutat Enver Paşayı kukla fiyen idama mahkiı.m edilmişti. Bu idam konulmıyan esrarlı bir sebeu bulunmak 
zandıran uydurma islamcılık, Talat gibi oynattığını zannederek, onun bu hükmünü komite fedailerinden Taylır- lazım geliyordu. 
Paşa tarafından ortaya atılan fikri ıa- arzusunu yerine getirmeğe çalışıyor- yan isminde bir Ermeni yerine getirecek- Bura muhiti bu sebepleri ararken şun-
Yık olduğu derecede al~laınasını icap du. «Etrafı oyalamak:o siyaseti, cvakit ti. lan buluyor: Sebep ya dahilde, ordu için-
ettiriyordu. Onun için dedi ki: kazanmak~ kaygusu bu hareket tarzı. Komitenin reisi iri yapılı. siyah saçlı, de bir siyast harekettir, yahut ta harici 

bipayan muhit, bazı İngiliz gazeteleri • 
nin ve bilhassa Times gazetesinin yaz • 
dıklan şeylere bakıyor. Bu gazete, sut. 
kast hadisesini tefsir eden bir başmnka • 
lede, hadiseyi c:Irakta Bekir Sıtkı Paşa • 
nm oynadığı esrarlı ve gizli siyasetten 
ve şiddet usulünden memnun olmıyanla
ra> atfediyor ve onun c:yakın zamana 
kadar Irakta hakim olmuş bulunan Tür
kiye ile sıkı bir işbirliğine ve Filistinin 
taksimi aleyhindeki faaliyetlerine kar§l 
Irakta muhalif bir zümre bulunduğun • 
dan> bahseyliyordu. 

Filistinin taksimi projesine !rakın kuv
vetle ve şiddetle muhalefet etmiş bu • 
lunması, bura muhitini, İngilterenin Irak 
hükumetinden memnun olmadığı miita
leasına sevkediyor. Bazılarına göre de 
Irak hükumetinin bir taraftan Türkiye 
ve diğer taraftan Hicaz dostluklarına is. 
tinat eden Dörtler paktını akt ile İngil
tereyi ihmal etmesi, İngiltcrenin canını 
sıkmıştır. 

Filistinin taksimi meselesinde Irali 
hakikaten şiddetli bir muhalefet gös • 
terdi. Bunun için Bekir Sıtkı Paşanın 

katli Filistinde de büyük bir elem uyan-
dırmıştır. Kudüste müteşekkil Yüksek 

Arap Komitesi ile Irak hükfı.meti reisi 
Bay Hikmet Süleyman arasında, büku • 
metin istifasından evvel acıklı taziye ve 
teşekkür telgraflan teati edilmiş ve ay .. 
ni zamanda büıün Kudüs camilerinde 
merhum Bekir Sıtkı ve Ali Cevadı>ı ruh
ları için namazlar kılındıkhn sonr~ A~ 
tatürkün ve Türkiye ile İran ve Efga • 
nistanın selametleri namına dualar e • 
dilmiştir. 

Bütün bu dedikodular arasında bu • 
rada bulunan Irak kolonisi yeni hük\l
metin dahili siyasetinin daha mutedil 
olacağını ve harici siyasetin hiç değiş • 
miyeceğini kuvvetle ve emniyetle teyit 
eylemektedir. 

- «Enver Paşa tarafından Moskova- nın birer mühim imillerindendi. Bir kara gözlü, kara kaşlı, çok esmer, klrk bir tesirin eseridir. Harici tesir olmak 
daki zihniyete uygun görülen ve zatıa- taraftan Enver Paşamn arzusunu yeri- beş yaşlarında kadar bir Ermeniyd1. O- üzere Şam muhiti İngilterenin Bekir 
lileri tarafından tasvip olunan böyle ne getiriyor gibi görünmek ve Arap ve nun Ermeni olduğunu derhal anlamak Sıtkı Paşadan memnun olmad1ğı fnra -
bir teşekküle ben kendi hesabıma bü- Hind alemine mensup şahsiyetlerle ipin gaga burnuna bakmak kafiydi. ziyesini ileri sürüyor. Sabık Irak hüku
Yiik bir hevesle iştirake hazırını ve bu müzakerelere girişmek ve diğer taraf- Henüz yirmi üç, yirmi dört yaşlarında metini mevkie getiren askeri haTeketi>ı 
teşekkül için bütün mevcudiyetimle tan doktor Rüsuh1 Beyle konuşurken gibi görünen fedai Tayliryan ise cılız, u- başı Bekir Sıtkı Paşa idi. Irakın en mü
~alışırım. İsterseniz İslfun Cemiyetleri ciddiyetten ayrılarak işi alaya vurmak çuk benizli, ufak yapılı bir gençtt Yü - him bir askeri siması olan •merhum Bura gazetelerinin verdikleri mallı • 
lttihadı için hazırlanacak nizamnameyi Talat Paşa tarafındln tercihan kulıa - zündeki çizgiler kendisinin azim ve ira- clrak Iraklılarındır> prensibi ile har-:: - mata göre Bekir Sıtkı Paşa ile arkadaşını 
hep bir arada müzakere eder ve yaza. nılan bir siyasetin icabatındandı: En- de sahibi olduğuna delalet edyordu. ket eden ve ona göre bir siyase~ takip öldüren asker aslen Ermeni olup bilaha-

* 
:r-ız... ver Paşa memnun ediliyordu; kendi - (Arkası var) eyliyen siyasi zümrenin en mühim kuv- re Hamd Abdullah namını almış olar. bir 
.. Şeyh Abdülaziz Çavişin bu cevabı sinden halas ümidi bekliyen bir kaç A. veti ve istinatgiihı oluyordu. Bu faraziye:! Ermenistan muhaciridir. 
uzerine Talat Pac:;a Emir Şekip Aslana, rap ve Hindli işle alakadar edilerek KuJJanıJmıyan ------------· 
iki Hindli ve Çın:i müsJümana dönerek: glıya memnun ediliyordu; teşebbüs o- Şehir işleri: Poliste : 

h - cArkadaşım1z Abdülaziz Çavışin lunan işte bir muvaffakiyet elde etli - radyolar 
Sozlerine siz de iştirak ed!yor musu - lirse bu muvaffakiyetten kendisine b:i- Ondüle makineleri için yeni bir F eriköyünde gi.ıJi mezbaha 
nuz?a diye sordu. yük bir hisse çıkaracak gibi hareket e- talimatname yapılıyor Feriköyünde Avukat caddesinde 183 

Onlar da hep bir ağızdan: diyordu; teşebbüs akamete uğrarsa za- Bunlar için de en yakın B ledi f h , ti d""l mak" numarada oturan Ahmet çavuşun e -
··ı·· b k e ye en eye on u e ıne- . d k k l k t k "ldigw. haber c- Pek muvaftktır, paşa hazretle - ten daha başlangıcında onu gu unç u. posla mer ezine beyan-

1 
. . k t 

11 
. d . b. tar t vın e aça o ara e esı ı 

:ti!a dediler. !arak hatta doktor Rüsuhi Beye bu hu- erınınh onlamro ekrtıne·d·aıBr ıtr 
1
. ıma - alınmış, arama yapılmıştır. Bu arama-

Dame ver:lec'°k ııame azır a a 1 1· u a ımatna - d k ınn· l k lt k b lun - cO halde nizamnamenin yazıima· sustaki fikirlerini söylememiş miydi? • "' ikmal ~~:ım· D . • E .. a es ış o ara a ı oyun u • 
me CUJ ış ve aımı ncumene b h .. d ·ı · ı· sına ibaşlıyabiliriz. Fakat, ben hep bir Talat Paşa ile o günkü misafırler ara- Radyo sahiplerinin posta ve telgraf k 

1 
tur E .. d k ,muş, mez a aya gon en mış ır. 

sev o unmuş . ncumen en arar a- . . • k eh arada müzakere ediierck yapılmasına sında İslam Cem1yetlerı İttihadı hak • idaresine radyolan için verecekieri be. lınınca derhal tatbikata geçilecek, on- Bır eroıncı ya alan 
taraftar değilim. Şayet kabul ederse- kında mütabakat hasıl olduktan bir iki yannamelerin müddeti Ağustos sonun- düle makineleri birer birer kontrol e. Balatta oturan sabıkalı eroin satıcı-
n;,, ben arkadaşlarımla bir nizamname hafta sonra cemiyetin nizamnamesi ya- da bitmektedir. . . . dilerek istimale gayri salih alanlan ça- Jann~an Katil Ahm~n evin.· 
hazırlarım, sonra bir toplantı yaparak zılmış ve basılmıştı, belki de Mosko - .. Posta ve telgraf ıdaresın; bır ço"k lışmaktan menolunacaktır. Bu gibi ma- d~ bır a:aştı~a . yaprnnış, bır 
hazırlanan bu nizamnameyi madde vaya gönderilmişti. Şeyh Abdülôzız muracaatlar yapıl".'akta, fak~. bu mu- ,kinelerin muayenesine dair belediye ta mıktar "':°'~le bır miktar afy~n. b~lun
llladde tetkik eder, tashih olunacak Çaviş, Emir Şek!p Aslan ve Hindliler rac~at edenlenn ~uzd.e yetmış ~! sek rafından hazırlanmış bir talimatname m~ş, ?eşıncı. ce~a •. mahkemesı ıstıntak 
Yerlerini değiştirir, ilave edilecek yer- hala nizamnamenin müzakeresi içın da sem radyolarını şımdıye kadar musaa- mevcuttur. Bundan bir müddet evvel daıresıne verılmış~ır. 
lerine ilaveler yaparız, olmaz mı?• vet edilmelerini bekliyorlardı. desiz kullananların teşkil ettiği görül- bu talimatname hükümlerine tevfikan Bir çocuk bir çocuğu yaraladl 

Söylenen bu söz ve sonunda sorulan Nihayet, onlar da nızamnamenin bi- mektedir. Şu hale göre, radyoya abone teftişler yapılmış, kullanışlı görülen Karagümrükte Karabaş ınahallesin-
sua~. Talat Paşanın ağzından o tarzda, rer nüshasını aldılar. o. zaman da .ken- olanlardan müh~ bir kısmının hala ondüle makinelerine damga vurulmuş, de oturan 1 o yaşında Mehmet oğlu Şa. 
Ve oy le bir kat'iyetle çıkmıştı kı mu - dilerinin fikirlerine mıiracaat edil~e· müracaat etmedikleri anlaşılmaktadır. ' kullanılmaması muvafık olanlara dam ban, ayni mahallede 3 numarada otu _ 
h.~taplar için cpekia demekten başka miş olmasına kızdıla:: .A~larıı:d~ ıl.k Ağustos .son~~a müddet bittiğ~ i~in, ga vurulmamış ve sahiplerine ihtarda ran Abdurrahman oğlu ı o yaşında Hü
so.ylenecek bır şey kalmamışt!: O~~n i5?'an eden şeyh ~bdulazız Çavıştı. ,B!l' radyo sahıpler~ ac~le etmelerı la - bulunularak bunlarla çalışmamaları seyini çakı He arkasından ağırca yara· 
ıç.~n, beş kişi bir müddet birbırlerının gun soka.k~. Talat Paşa~ı.n arkadaşıa - zım gelmektedır. Aksı takdırde cezaya söylenmiştir. Bu seferki kontrolde dam- lamıştır. Yaralı Hüseyin Cerra.hpaşa 
Yuzüne bakt:ktan sonra Emi~ ~ekip As- rından bır~sıne rastgeldıgı zaman yana çarpılacaklardır. . . gasız ondüle makinelerinin hala çabş- hastanesine kaldırılmış, küçük yara • 
lan her zamanki gibi çencsını saga ve yakıla ona: . . . . . . . . Kullanılm~yan ~a~yolar ıçın de b.e- tınldıklan görülürse sahipleri yeni kon maz yakalanarak hakkında tahkikata 
Sola oynatarak çat1arl: sesi le: . - ·.~fendım, hız cemıyetın teşkılı :.çı~ yannaıne verilme~ı .lazım gelmektedir. trol talimatnamesine göre cezalandın- başlanmıştır. 

_ •Hakkınız va•· Pasa hazretleri' ılk muzakereye davet olunuruz da, nı Bunların resme tabı olup olmadıklan lacaktır 
6

. ır d • d"ştü fakat 
Nizamnamenin bi;-~lde~· çıkması jşl zamnamenin tanzimi içb nasıl olur da hakkında, Posta Ye Telgraf İdaresi, An Yeni talimatnamede ceza şekilleri ır mua ım k enızeld u ' 

· f"k" .. t l · alınma ? İt d tar t bekl kted" ş· d" urtan ı ~ok kolaylaştırır:. cevabını verdı. bizım ı ır ve mu a e:m1z ~: .. - kara an una eme ır. ını ı- ;vn ayrı tefrik edilmiştir. .. 
n· · . .. · . ,· tihat ve Terakki erkanının en buy1ık ki müracaatta sadece radyo bulundu - • • Du nsaat 15 de Mudanyadan gelen ı:.._.ıgeşrle~ı sustlularh.A~dullmazızkç~, ışle kabahatlel'inden biri bu gibi işleri ken. g·una dair bir beyanname verilecek, Afılanmıyan esnafa mecburı qı Çanakkale vapuru Ada açıklarmday -

r.. ... ır ekıp As :m arıç o a uzerP b"k dili r 1 . d o~ 
diğer ik" . r · .. lam ihtilalci ve Çinll di aralarında halletmek ve hiç bir kim- ruhsatname alına işi Ankaradan gele- tat ı e yor ken, Bursa mual ın;ı :rın en .. ~man 
lllühted"ı ~ın~~ ;:; rinde ve f;kirlerin _ senin fikrinden ıstifade eylememekti cek cevaba talik olunacaktır. Son 48 saat zarfında şehirde tesbit Fevzi güvertede gezm:rken.~ m~vazc • 
de k ı a:e ... t ~ ç·· k.: ·1 Bu hareket tarzının ne kadar hatalı ol- edilen tifo vak'alarının sayısı 10 dur. nesini kaybederek denıze duşmuş, tay-
ketıço .. samımıy~iler· t ~n 1u t:°~m ~ • duğunu hala anlamadılar mı) Vaktile 60 yaşını dolduran Aşılarını yaptıranların sayısı ise 5648 falar tarafından kurtarılmıştır. 
"'·-ednnı~ emd per?a tıs l ev e erın ot- İstanbulda geçen bu gibi muamelelerin dir 
~~şl ~rugu~ an l.Kur arı masınba ~ı.me - artık burada yeri yoktur!> Maliye memarlarr .Geçen pazar bir teftiş yapılmış ve Gazi köprüsü dubalarından 

oıan zumre ere mensup umnu • . . . 'W"eJıaül edllecelı . . . ft ikisi geldi y 1 . . ister yeri olsun, ıster o1masın, nızam- ı 1 mecburı aşıya tabı tutulan esna .?n 
d~~ ~r?ı. ~en~ılcrmc bu husu~:a .. y_ar .: name basılmış ve Moskovaya gönderil- (Ba.§ ta.rcıfı 1 mci sayfada) 900 kadarının aşılanmadığı gör?.Im~ş- Gazi köprüsü inşasına ait faaliyet 
h h" ıçın kım eı uzatırsa 0 

ele buyuk bı~ mişti ya! Bu kafiydL · rastladığı ay yazılmayan 1288 rumi do· tür. Bunların birinci aşıları o gun, ı - devam etmektedir. Almanyaya sipariş 
a ışle sarılıyorlardı. ğumlular 13 temmuz 1937 tarihinde, do- kinci aşılan da evvelki gün yapılmış - edilen dubalardan ikisi İstanbula g~l-
0 _gün Talat Psşanm evinde cereyan ERMENİ İHTİLAL KOMİTESİNDE ğum senesi hicri olup ay yazılmayan tır. Pazar günü tekrar umumi bir k.:>n- miş, Balat atölyesine sevkcdilmiştir. Uç 

~den rnü;ak~re e~nasm~J mey~~n~ çı - BİR İÇTİMA 1289 doğumlular 13 ağustos 1937 tarihin- trol yapılmış aşı vesikası ibraz e~emi. duba daha yola çıkarılmıştır. 
dan cİs~am Ihtilal Cemıyetlerı ltLha • de, doğum tarihi hicri 1288 yazılı olan- yenler aşılatılrn.1ştır. Bu kontrol dun de 
b~; fı~rı onların nazarında umulmadık _ c:Tekrar soruyorum, sana tevdi et- lar 22 ~rinievvelde, şevval 1289 yazı- devam etmiştir. Toplantılar : 
r ~ırnetti. Zavallılar hatırlarına ge - mek istediğimiz vazifeyi kibul ediyor - lanlaT 18 kanunuevvelde, ramazan 1289 Adli e sarayı istimlak hey'eti 1

:-nııyorlardı k.~ kurulm~s~. tasavvur e- sun, değil mi?> yazılanlar 13 teşrinisanide, nüfuslarında y te ekkül etti Sporcuları davet 
dılen o tcşekkul pek çuruk temellere _ c:Evet, kabul ediyorum.> doğum senesi ve ayı nım! oarak yazıl- ş . d .

1 
cek dl. Eminönü Halkevinden: Evimize bağ· 

~nyanıyordu ve mahdut kimseler. tara- - cBu vazifenin pek tehlikeli oldu - mayan 1288 liler 25 eylillde, bunun dı- Sul~ahmette ~ t~l:k . l:ri ırı: !ı spor klüplerinin faaliyeti hakkında 
ından takıp olunan gayelere hızmet g·unu ve yüzde doksan ölmek muhteme1 şında kalanlar 31 ağustosta tekaüt ola- $311lyı ıçın yap.~ac ıs. • En~. ,.. g""rüşmek üzere 24/8/937 salı günü sa. 

tetrnekten başkd bir şeye yaramıyacak- caklardır. Gelecek yıllar da bu esasa gö- meşgul olm~. uzere Dba"ımhı , ctumenil a aot ( 18) de evimizin. Cag· aloğlundald ı. bulunduğunu müdrik misin?> 1 ı1 aktır M lann zalarından murekkep ır eye seç -
li - cEvet, tamamile müdrikim.> re muame e yap ac • emur . . H y' t istiml.8k muamelatının merkezine birer mürahhas göndenne-

akikatcn, Enver Paşa ancak Mosko- _ c:Bunu bildiğin haldde... yaş tashihleri resen tekaüde sevkolwı- miştirb" · e leikma, lın" e çalıc:acaktır. leri tebliğ olunur. 
v.adaki teşebbüslerin! ilerletmek gaye- _ c:Evet, bildiğim halde 0 vazifeyi ge- malanna mani olmıyacaktJL ıran evve "' 
sı)e İttihat ve Terakki mens11plan ha-
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Fotoğraf tahlilleri 1 RAD vQ] littt!JiK•lOtcEllJ~ 
Mahcubiyet cesaretin 
azlığına delalet eder 

Sultanahmedde Ali isimli okuyucu
muz soruyor: 

- Sevilecek mi
yim? 

Fazla mahcubi
yet cesaretin azlı
ğına delalet eder. 
Bu hal, ekseriya 

sevilmez. Sevgili

ye karşı daha sı

cak davranması 

lazımdır, 

* 
ihtiras terkedilmelidir 

Diyarbekir okuyucularımızdan Melih 
Alpaslan soruyor: 

* 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Olabileceğinden 

fazlasını isteme
meli, ihtirası terk 
etmelidir. Başka

larının direktifi 
altında yetiştiri

lirse muvaffak ol· 
ması sebebleri ço
ğalmış olur. 

Agırbaşhhk itimat kazandırır 

Diyarbekirden Ziya Pekcan soruyor: 
- Muvaffak ola

cak mıyım? 
· Ağır başlılığile, 

itaatile amirleri

nin teveccüh ve 
itimadını kazana-

bilir. Bu halile de 

tuttuğu işde mu

vaffak olmuş de· 
mektir. 

* Alayı, şakayı sever1 
1zmirden Tevfik !simli okuyucumuzun 

ıuali de şu: 
- Ben nasıl insanım? 

Zeki ve girgin· 
dir. Alayı, şakayı 

sever, herkesle ça
buk ahbab olabi
lir. Cesarete bağlı 
işlere pek yanaş

mak istemez. İyi 
söz ve muamele
den anlar ve baş
kalarının işlerine 

koşar. 

Başkaları 
olmak 

için f aydah 
Jazımdır 

Ankara okuyucularımızdan Rasimin 
suali de §Udur: 

- istikbalde parlak bir hayata kavu-
şacak mıyım? 

Dileğine kavuş.

mak kendi elinde· 
dir. Nice kimseler 
vardır ki bütün 
vesaite sahibdir 
de gene kendisine 
parlak bir hayat 
temin edemez. 
Başkaları için fay
dalı olmağa ya
naşması muvafia
kiyetlerine yardım edebilir. 

* Para herkese faydalı olmaz! 
Adanadan Hüseyin imzasile soruluyor: 

- Zengin ola
cak mıyım? 

Büyük bir ser

veti idare etmek 

te ayrı bir mese-

ledir. Para herke-

se ayni derecede 

faydalı olmaz. Or-

Bugünkü program 
24 ,\j!.,ıstos 937 : Salı 

İSTA..'lBUL 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plftkla Türk musikisi. 12.50: Havıı.

dis, 13.05: Muhtelif plA.k neşriyatı. 

Halı ihracatçılarına avans 
temin edilecek 

Akşam neşriyatı: 

18,30: PlA.kla dans musiki.si. 19,30: Konfe- fzmlr Cllususi) - Fuarda geceler cidden ı beş kuruşluk feda.kiirlığın mAnası cok üs • 
rans: Eminönü Halkevi sosyai. yardım §tl _ müstesna bir zevk ve hareket içinde geç\ - tündür. İzmir halkının, başta vazlfesinl bi
besı r.amma doktor o3man Şeratettln (Ya- yor. Akşamları .<:aat altıdan sonra kalabalık len zabıta memurlarımız olduğu halde nasıl 
zın barsak hastalıklarmdan korunmak), 20· o kadar artıyor ki yalnız Loznn kapısında bir zihniyetle fuarı benimsediklerini göster
Nuri Halllln iştiraklıe Türk musiki heyeti. dört gişe müracaatları kar4ılamaktan l::lz mektedir. 

kalıyor. Yapılan hesaba gore aaat 18 - 19 a-
2o.3o: Ömer Rıza tarafından arapça söylev, rasında fuarı zly·uct edenler dakikada 124 
20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından kişi, saat 20 _ 22 arasında dakikada 213 kl
Türk musikisi ve halk şark11arı: CS°iıa~ aya- şidir. Vasati olnra.ıc dakikada 166 kişi bilet 
rı), 21,15: Radyo fonllt dram: Manon, 22,15: alarak fuarı ziyar'!t etmektedir. 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 360,000 metre mıJrubbalık blr sahayı kap. 

lıyan Kültür park, geceleri ışıktan ve renk
programı, 22,30: PlAkla. &Oio•ıır, opera ''e o- ten yapılmış efsan?vi bir sarayı andırmak -
peret parçnları. 

YARINKi PROGRAM 
25 Ağu-;t?s 1937 Çarşamba 

İSTANBUL 
Öğle ':ıeşriyatı: 
12.30: Pl1lkla Türk musikisi. 12.50' Hava

dis. 13: Muhtelif plll.k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla duns n:usiki-:ı. 19.30: Konfe. 
rans: Beyoğlu Ha!kevi namına, Memdtıh Te
zel taro.fındo.n (Kooperatlfcllik). 20: Nezihe 
ve arkndaşlan tarafından Tlirk musikisi ve 
ha1k şarkıları. 20.30: Ömer Rız:ı. tarafından 

erabca söylev. 20.45: Blmcn Ş('n ve arkadaş-
ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, (saat ayarı>. 21.15: Orkestra. 22.15: A-

tadır. Işıkların şemı.lyeier içinde gızli ko.lma
sı arka yollarda hususi mahiyette gezintileri 
kolaylaştırmaktadır. Bilhassa Montrö kapı

sının yanındaki müstatil havuzun civarı, 
bir çok ziyaretçiler! n fişıkane ~ezlntllerlne 
sahne olmaktadır. 

insan hareketin manasını böyle toplu bir 
şC'kllde, bir saha üzerin~ teksif edilmiş gö
rünce halkımızın, memlı?kctln U!llurrJ hava
sında neş'eye ve eğlence:ıe gösterdiği 1nh1 -
maki daha güzel blr şeklide anlayabiliyor. 
Geceleri saat onda uykuya yatan bir şehir 
halkı, eğlence yorierinl bulunca, şimdi oldu
~u gibi gecenin saat ikisine kadar ayakta 
kalıyor. 

Pavyonlarda 
Fuarın açılış a ürültülerl arasında unutu

lup kalan bazı tn!tbalıuı burada tekrarla -
makta bilhassa tayda görüyorum. htısat 
Vekllimiz CeHU Bayo.r pavyonlan ziyaıet e
cierken milli sanayiimlzln himayesi hususun. 
da cidden güzel müjdel~r verdiler. Vekil bir 
halı müessesesinin teşhir ettiği nümunelerl 
gözden geçirirlerken halı lhracatlle alakadar 
oldular. Verllen lza!ınttnn sonra §UDU müj
delediler: 

- Halı ihracatımızı arttırmak hususunda 
müsbet kararlar almak isteriz. Bilhassa A -
merika halılo.rımızrn e'.1 büyük müşte!isldlr. 
!hracat yapmak isteyenlere bazı avanslo.r 
temin edeceğiz. 

Vekil rafine edilmiş zeytin yağı ihracına 
ehemmiyet verllm~sıni, orta mal aabunlan
mızın harlçte rağbetini arttırmak Ozeıe ted
bir alınmasını, sabunlarda kullanılan esans
lnr için tenzllaUı gılmrük tarıfeslne teşeb • 
büs edileceğini vlid ve ta vslye etmJftlr. 

Fuo.rın Lozan kapısı.. İtalyan turisti ol
duğu anlaşılan bir zat deflştırllmek üzere 
gişeye İtalyan parası uzatıyor. Fakat memur 
bunun mümkün olamıyacatım nezaketle an 

ta halli bir kazan- jans ve borsa ha'Jerlerl. 22.30: Plfikla solo- latınca, vazifesini milli blr hassasiyetle cld-
cı tercih etmesi lar, opera ve operet parçaları. den lyl başarmasını bilen bir polls memuru 

Celftl Bayar bir kıındura pavyonunda gör 
dilğü ayakkabılara !şıı.rct ederek memleket
te ayakkabı sanayllnln kısa zamanda terak
ki ettiğini, hattll. ecr.ebllerln Nle memleke
timize geldikleri zaman ayakkabı thtlyaçla
rmı temin ettiklerini söylemişlerdir. 

lazımdır. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

isim 
Adreı 

• • 

• 

DİKKAT 

• • 

Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedinin ıtönderilmesi ıarttır. _ ........ - ...... .._ . ·- ._, ____ _ 

Sivas - Malatya 
Hallı açıldı 
Sivas (Hususi) - Sivas - Malatya hattı 

açılmış, ilk tren, şehrimizden Malatya ' 
ve Diyarıbekire hareket etmiştfr. Kom -
şu vilayetlerle ekonomik milnasebetlcri
miz, bu sayede artmış olacaktır. Hat iş
lemiye açıldıktan sonra, Haydarpaşa 
Snmsun trenlerinin kalkış ve geliş saa:
leri de değişmiştir. 

3 köylü birbirini yaraladı 
Bursa (Hususi> - Anahor köyünden Or

han ile diğer arkadaşı, Şaban otlu Hilse;ln 
ve Zirafte köyünden . .Mehmet o~lu Abdul
lah üçü birlikte, tarlalardan başak olarak 
topladıkları buğdayı aralarında paylaşırlar
ken kavga etmeğe ba 1:•ımışlar, soura hı
çaklannı çekmişler ve birblrlerlni yarala
mlşlardır. 

-----··- · · · ·-· -···--- ecnebi ziyaretçiye kolaylık ıösterlyor. Ce -
binden çıkardığı b~ş kuruşu .kl§eye uzata -
rak, fuarı görmeğe :;elen bu zatın içeri gir
mesini temi nedlyor. Şüphe edllemez k1 bu 

Giresunda fındık 
Piyasası açıldı 

İktısat Vekillrnlz üzüm kurumu paYJO -
nunda, Kurum başkanı Hakkı Vuraldan yaı 
üzüm ve üzüm mamulü etrafında izahat al· 
mıştır. 

Bigada kuraklık 
Ve mahsul vaziyeti 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Müfettişin, ilk gözüne çarpan şey, 

Bessinin karmakarışık odasındcı. yer
de bulduğu açık renkte bir firkete 
idi (6 numaralı resim). Rejisörden 
bu firketenin saat 8 buçukta orada 
bulunmadığını anladı (1 numaralı 

resim). 

Giresun (Husu.si> - İlk fındık mahsulll Biga (Husust> -- Aylardaiıberl turatblı 
piyasaya gelmiş, fındık borsasında piyasa devam ediyor. Buğd:ı.:ı. arpa, yu1lt glbJ ü .. 

Maktulün saçları siyahtı, binaena· 
leyh açık renkte firketç kullanması 
uzak bir ihtimaldi. Bittabi, bunu dü
şüren katildi. Eniain saçlıın siyahtı. 
Dolayısile rejisörün şüphe etmesine 
rağmen müfettiş, onun üzerinde de 
durmadı. Muammayı halledecek 
ipucu maktul kızın tırnaklarından 

birinin altında bulunan deri parçası 
idi. Apaçık olarak şu anlaşıuyordu 
ki, Besi mütecavizi tırmalamıştı. İs

tintak esnasında, bale kızlarından bi
rinin saçlarının şeklini değıştirdiğini, 
alnın sağ tarafını örtecek şekilde ye
niden yaptırdığını öğrendi (resim 3 
ve 8). Evet tahmininiz gibi müfettiş 
Floyu katil olarak yakaladı. 

nıeraslmle açılmıştır. 

Merasimde Vail, Beled!ye Rel.sl, Ticaret 
Odası Reisi ve bir t:oic tüccar hazır bulun -
muştur. Tombul fındık kllosu 20,50, slvrl !ın 
dık kilosu 19 kuruştan satılmıştır. İç fındık 
vapur teslimi 45 kuruşa satıcı bulamamış, 

kabuklu fındık 17 - 1:1 kuru~a verllm1şt1r. 
Piyasa durgundur. 

Bigada bakla fiatları duştu 
Biga (Hususi> - - Geçen .sene bngünlerde 

kilosu dört buçuk, beş kuruşa satılan knru 
baklanın bu yıl Iiatı çok düşmüş ve üç bu
çuk kuruşa kadnr satılmaıta başlamıştır. 
Şehrimizde bu yıl bir milyon kilo kadar bak
ıa istihsal edlldiği tahmin olunmaktadır. 

İhtiyacı olan zıirra, mahsulünü ucuz fi. 
atla satıp elden çıkarmakta. ise de bir çok
ları bu fiatı uygun görmiyerek mallarıru an
barda tutmo.kta ve l!erldc piyasanın yüksel
mesini beklemktejlr. 

Bu yıl buğday ma hsnlü de p.yanı mem -
nunlyettir. Fakat geçen seneye nisbetle fi -
atlar düşkündür. En birinci buldaym kilosu 
beş kuruştur. Karablg<'. iskelesinde bir kaç 
tüccar mal almakta ise de alıJ verişler o ka. '!.--------- --- - ----· dar hızlı değildir. 

rünler iyidir. vasati. olarak blrf' on 'fenniş -
tir. Bire onbeş, hatta yirmi veren yerler d~ 
Yardır. 

Fakat bnzı köylerin mısır, bostan nsalr 
ynzhk mahsulleri bozulmuştur. Yaza nat.ıa -
yan aylarda yağmur dtışmedlitl için b)lhass~ 
mısırlar bilyüyemem!:J ve birer ufak başa1<1a 
kalmıştır. 

Gene kuraklıktan Bayır ::>a#iarınc!akl tl -
zümler yanmışsa dıı ova bağları şayanı mem 
nuniyettir. Bağlan!l içindeki meynlar da 
iyidir. Yarma şefta!l lle incirin tllosu bet 
kuruştur. Henüz çık'in çavuş üzümü, yed1 
buçuğa satılmaktadır. 

Buranın pek me~hm· .>lan ve t:ışa oaya
nan hacı Yusuf elmala!'ı da bu yıl pek meb~ 
zuldür. Bunlar hennz kemale gelmemiştir 
Yaz. elmaları yüz paraya satılmakta lae dı 
alıcı yoktur. Bu ııene cevizler de çok yüklü· 
dür. 

lstanbul Borsası kapanıf 
fiatları 23 - 8 - 1937 

Ç E KLER 

Açılış Kapanış 

Loudra 6Sl.OO 6Sl .CO 

Nn-Yorl 0,79J8 o.78965 
• Son Posta .. nıo edebi tefrikası : 11 len.menin yolunu bulurlardı. Beni de 

eğlendirirlerdi. Günlerin ne kadar u -
zun geldiğini tasavvur edemezsin. GUn 
geçmek bilmiyor. 

unutuyorsun ... Par1.t 21.0525 21.0625 
U,0279 u,mo 

Buna Mazllllll memnun olacaktır. 
Bu suretle Gönül de yalnız kalmaz. 
Hastayken bir dakika bile yalnız kal -
mak istemez. 

* Her gün saat beşte, Mazlum, elinde 
ya bir demet çiçek, ya bir kutu şeker, 

'geliyor. Ablam, şezlonga yarı uzanmış, 
onu tatlı bir gülümsemeyle karşı1ıyor. 
Teyzem pencerenin yanında mendili
ne sıcan dişi işliyor. Annem koltuğa 

gömülmüş bir mecmua karıştırıyor. 
Gözü. mecmuanın sayfalarında amma, 
aklı Istanbulda ... Artık evinin raha -
tını arıyor, geldiğine pişman olmağa 
başlıyor, hakkı yok ta değil. 

Ben yerimı Mazluma veriyorum: 
- Otur, sen geldin, ben artık oda -

ma gidebilirim. 

O memnun, memnun olduğunu da 
.saklamıyor: 

- Git Sevimciğim, ben Gönülle ko -
nuşurum. 

Mazlüm yemek vaktine kadar otu -
ruyor. Yemeğim izi tepsilerle ablamın 
odasına getirtiyor. hep beraber yiyo -
ruz. Gün aşırı Mazlumun arkadaşları 
hatır sorduruyorlar. 

Arada bir teyzemle sokağa çıkıya -

- Seni hiç yalnız bırakmıyoruz, hep 
yanındayız, Mazlum da işi bitince ge -
liyor. 

!azan: SELAMI iZZET 

- Malum, amma beni eğlendiriyor 
mu zannediyorsun? Zeynep ile Ferit 
hoş çocuklardır. Ben ne:ı'eli, canlı, kı

ruz. O sabahtan akşama kadar otelde saca söyliyeyim, modern insanlardan 
kapanıp oturamıyor ve bana: hazzederim. 

- Senin ne günahın var, buraya ka. - Yani Mazlurr. modern değ:! mi 
panıp oturmağa gelmedin! diyor. Bu demek istiyorsun? 
akşam Mazlum geldikten sonra seninle Gönül içini çekip, pofiadı: 
şöyle bir dolaşalım. - Ne olduğunu bilmiyorum, fakat 

Kimse attan bahsetmiyor. Atlı spor ,canımı sıkıyor! diye haykırdı. 
klübünün tenezzühü yapıldı, kimse ağ· - Haksızlık ediyorsun Gönül. 
zını açmadı. Gönül de gazetede okudu - Doğru söylüyorum ... Benim gibi 
amma bir şey söylemedi. MazlUına kar- bir kızın yanında, Mazlum tıynetli bir 
ş1 pek mültefit. Her dakika: adamın yaptıgı aksi tesiri anlıyamaz -

- Sen olmasaydm ben ne yapardım! sın. Malum, bana karşı çok nazik, fa-
deyip duruyor. kat bu nezaketı devam ederse onu hiç 

Mazlum Gönülün yanında kuzu gi • çckemiyeceğim, tahammül edilmHz bir 
bi. .. Dik başlı, tok sözlü Mazlumu a . hal alıyor. 
deta tanıyamıyorum. Aşktan kuvvet a- - Amma yaptın Gönül!. 
lacağına zayıf düşüyor. Bu zatı hisse. Fena $nirlendi, gazeteyi, kitap1arı, 
den Gönülün elinde hali yamandır. şeker kutusunu yere fırlattı. Gü'!el 

* gözleri yaşardı, dudakların: ısırdı. O • 
Bugün Zeynep Ceyhandan mektup ıel odasında kapanıp kalması asabını 

geldi. Kardeşi Feritle beraber çok gel- .bozuyor, huysuzluğunun bundan ol • 
mek istemişler amma babalan bırak - ciuğunu anlıyorum. Yerinde duramı -
mamış, öyle caniarı sıkılmış, öyle can- yan, kabına. sığamıyan ablam hastalığa 
ları sıkılmış ki.. tahammül edemez. Kaç kere hastalı • 

- Geçirdiğin kazayı duyunca can· ğında kahrını çektim. Bu sefer de sıra 
ları sıkılmaz, geL."Ilediklerine üzülmez- Mazlumun ... Acaba onu biraz teskin e
ler, burada sensiz ne yaparlardı! demez miyim? Biraz daha sokuldum, 

Bana muhakkak aksi cevap verecek: elini elime aldtm: 
- Her halde kendi kendilerine eğ • ı - Gönül, Mazlumun seni sevdiğini 

Adeta kükredi: 
- Bana ne! 
-Nasıl sana ne? .. Memnun değil mi-

sin? 
- B'unda memnun olacak blr şey 

görmüyorum. Can:.mı sıkıyor diyorum 
sana. 

- Onun muhabbetine lAkayt değil. 

sin sanıyordum. 
- Aldanımşsın... Beni her zaman 

kardeşçe sevsin isterdim. Hissiyatını 

değiştirmiş, değiştirmeseydi. 
- Senin kendisini sevmediğini bili· 

yor mu? 

- Bilmesi lazım; herhalde benden 
cesaret bulmadı, sözde ne zaman bu 
vadiye geldiyse hemen değiştirdim. 

- Bu kafi değil, onunla açık konuş
malısın. 

- Nasihat ve:mek kolaydır y<1vruın 
Fakat zorla kendilerini sevdirmek is • 
tiyenlere, hele o kimselerle görüşme
mezlik te edemezsek: Dur, senin duy
gularından bana. ne? demek çok güç. 

- Amma bir gün Mazlfun kendisın1 
sevmediğini anlıyacak, bir zaman sonra 
nasıl olsa anlıyacağı bir şeyi bir an ev. 
vel söylesen daha iyi olur. . 

- Bunu benım tarafımdan sen yapı· 
ver ... 

- Nasıl yaparım? 
Gönül yastıklarını yumrukluyor: 

- Sen açık sözlt:, diplomat bir kız -
sın, bu işi de pekala becerirsin. 

- Ben Mazllımum üzemem. 
- Öyleyse ne diye bu bahsi açtık? .. 

Artık keselim. ( Ar1"ut var) 

Mlll no 
Brüksel 4.69SO 4.6950 
AUna 86.61>85 16.6085 
cenewe S,4425 S.4425 
Sofya 6.'l.S914 6'.'914 
Aınaterdam 1.4S25 1.4325 
Prat 22.6625 22.6625 
Vlyana 4.18'8 4.1838 
Madrld 12.0444 u.0444 
Berlln 1.9660 1.9660 
varooTa 4.1790 4.1790 
Budapefte S.9810 S.9810 
Btikref 106.4975 106.4975 
Belirad S4.:S9 M.S9 
Yok.ohama 2.7225 2.7225 
MoskoTa 20.t&SS 21.4'.5 
Btokholm S.07'8 S.07'8 

BS B AM 
A;ılıı Kapaıaıı 

Anadolu em. ,. 00 

peıın 
00.00 00.00 

A. Şm. " 80 vadell 00.00 00.00 

BomonU - Nektar 00,00 .oo 
Aslan çimento 12,7S 12,81 
Merkez bankuı oo.oo 00.00 

it Bankaaı 00,0 O,GO 

Telefon o. -
İttihat ve Delir. 00.00 -
Şark DeR1rmen1 .OJO -
Terkos o.oı o.oo -

ISTİKBAZLA B ~ 

Türk borcu I peşin 
• • I vadeli 

A91lı1 

lıQ.O(J 

ıs.oo 
oo.ao 

Kapa.9t 

oı.ı .OO 
14.97S 
oo,oo • • II vadeli 

TAHViLAT 
•---------------.--:--;---;;::-:;;--AıJıı K.apaa&t 

Anadolu I pe. oo.uo oo.Oll 
• ı vaden oo.oo oo.Oll 
• n pe. oo.oo oo.oo 
• II n. OJ.00 ()0.00 

Anadolu mQ. peşin oo.oo 00,00 -
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Son Poatanm tefrikuı: 18 

Rusların en güzel 
Patlayışla berhava 

aahat rahat mevkiimizi aldık. Düş
~ gemisinde işin farkında bile de -
liller; güvertesinde hiç bir harekf:t 
~?k. Herkes uyuyor. Anlaşılan Ruslar 
ırata sözü olan: 
. - Su uyur, düşman uyumaz! .. Ha -
~tini unutmuşlar; keka keyiflerine 

kıyarlar. 
k 'Yernçug• a üç yüz metre kadar so -
h Ulduk ve ilk torpidomuz Fogaya 
azırlandık. Tam bu sırada düşman ge. 
~isinde bir canlılık, bir hareket belir
dı; efrat top başına seğirtmeğe başla -

-Ateş! .. 

SON POSTA 

Denitlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoilu 

kuruvazörü olan Y emçu korkunç bir 
oluyor ve limanın sularına gömülüyor 

toğanından çılgın bir atılışla fırlı
)atı torpido düşman gemisine koşu -
~r ... Sonra korkunç bir infilak yerleri 
lokleri sarsan bir gümbürtü. Torpido. 
tıun infilakile beraber Ruslar da ilk 
:1°vlarını bize gönderdiler. Lakin 
h 'tnıiler başlarımızın üzerinden vız-

Y&rak geçip gittiler. Ertesi gün Nevburu vapurile karşılaftık 
. lıuna mukabil cEmden• in topları yun iç kıvrıntıları arasında kaybolmuş. tu. cEmden• in faaliyeti diışman vapuı 
Şıd~tli bir ateş açtılar. tu. larınm gözünü yıldırmı!j, kumandan 
y ' rnden:. mihveri üzerinde bir devir Biz de artık bu vapurun peşine düş- Fon cMüller• bu vaziyet karşısında da. 
tapıyor ve düsmana diğer bordasını rnemeğe karar verdik. cPenangı> da b:r ha cenuba dümen kırmıya, cKokos• a
levcih ederek ');ikinci torpidomuzu fo - hayli müddet kalmı:s, bir çok işler gör- dalarına yol vermeğc karar verdi. 
a ediyoruz .. t''k Emd · (K k lk· · muş u ve buralnrda daha fazla dur- c en• ın o os) adalarına git-

20 .. ınci torpidomuz düşman kruva - mak biıim için tehlikeli olabi:irdi. Bi- mesi için iki sebeb vardı: Evvela kömür 
rrırunün cephaneliği hizasına isabet et- naenal'{!yh tam yolla uzaklaşmıya baş- gemimiz cEksfodh ile buluşacaktık, 
kuş olacak ki zavallı « Yemçug• kor • ladık. sonra Afrikayı Hindistana ve Avustral
ıtı·n~ bir patıayışla berhava oluyor; ge- Biz cPenang" dan uzaklaşırken, istim yaya bağlıyan kablo şebekesini tahrib 
~nın başı havaya dikilidir ve göz açıp kaldırıp peşimize düşmüş olan FransJz- edecektik. Filvaki (Kokos1 adalan kab
gö p~~~cıya kadar limanın sularına larm cesur cPistoieh muhribi dümen laları Büyük Britanyamn en ehemmi-

!!'Ulüyor. sularımıza sokulm;ya uğraşıyordu. EY- yetli muhabere vasıtalarından birisi i-
oakıyo k' y .. . ı· de ruz ı c emçug• su uzerın - ve a onu da, arkadaşı gibi haklamak di. 

)oı-a~cak. direğinin bir kısmı görünü- istedik, lakin ha\'U yağmurlu olduğun- O gece telsiz memurumuz, İngiliz ti. il' anı o güzel kruvazör? .. Rus '10- dan onu batırmak için vakit kaybet- caret gemileri ile harb gemiler;. arasın
lnia· sının en sür'atli ve en cici ge • mektense, bir an evvel sı\•ışmayı mü- da bir çok telsiz muhaberesi yapılmakka/ :tıerecıe? .. cYemçug. artık tarihe reccah hulara~ Fransıı muhribini ek- ta olduğunu haber verdi. Yalnız bu 
boı 1şınıştır. İnfilakın dumanları kay - tik. İki saat düz bıl rota takib ettikten muhabereler şifreli yapıldığından bizim 

Unca .. _.._ -n •· - R · il belk b !1} .. __. J .. ıunun us gemıc e - sonra, i ir vapura tesadüf etmek için bir takım anlaşılmaz cüm~e ve ke-
>~ı· ortülü olduğunu görüyoruz. Ve ümidile cenuba döndlik. Maksad1mız Hmelerden ibaret kalıyordu. Ah! Şu şif
~ 1 ~yıkları bunları kurtarmak için cErnden• de bulunan yaralı Fransız ne. relerin bir müftahını elde etmiş olsay
lar kurek vak.'a manalline yaklaşıyor- ferlerini bu vapurla en yakın Felemenk dık ne iyi olacaktı? ... Maarnafih bu mu. 

l .ı~ Hindistanı limanlarmdan birisine gön- haberelerden mühim bir gemi .ltafilesi-
tr ~da iki harp gemisi daha vardı: dermekti. nin bir yerden diğer bir yere gitmekte 
•l>i8:ı:tların cD'lberville• topçekerEe Aksi olacak ya! O gün hiç bir vaµura olduğu manasını çıkardık. Muhakkak 
lrlile .et~ lnuhripleri ... Lakin bu ge - rastgelmedik. Ertesi günü cNevburnıt olan bir şey varsa bu kafüenin pek u
lerdt ~stıın kaldırmış bir halde değıl • vapurile karşılaştık. zaklarda bulunmad!ğı idi. Şifrelerde 

· u aralık birisi: Ben bu geminin kaptanile görüştüm gemi isimlerile şehir adlarının açık ya-
"~ !toyun methalinde büyük bir kru- ve yaralı düşman zabit ve neferlerini zılması mutaddlr. Fon •Müller• in e-'fr var?.. diye seslendi sağ ve salim cSabang• a götürmek şar- linde duran telsizlerde ise ancak bir 
~ l'rld~n· provasını methale çevire _ tile gemisini bağışl!yacağımız1 kendisi- kelimenin manasını anlıyabilivorduk: 
dl faekanı d~nıana sa1dırmıya hazırlan- ne vadettim. cNiyu Kastı•. Başta süvarimiz Fon 
ttrı b" ~.bıraz sonra gördük ki koya gi- Herif tabii bu teklifi neş'esinden zıp- cMüller• bulunmak üzere zabitlerin 
~ :Yük bir kruvazör değil, koca • lıyarak kabul etti. Fransız yaralılarını büyük bir kısmı bu kelimenin cNiyu 
bliairıd ır kablo gemisidir. Bu kablo ge- ihtiyatla İngiliz vapuruna naklettik ve Kastı •isimli küçük İngilız kruvazö· 
l'lıeth 

1
en başka •Glanturreb vapuru da o akşam cSabang• telsiz istasyonundan rüne aid bulunduğu, müt&leasını ileri

lleıis ~~Yaklaşmış ve bu vapur cidden aldığımız bir telsizden İngiliz vapuru· ye sürdüler. Ben ise bununla Avustral-
au ır Parça, güzel bir av idi. nun bu limana salımen girmi~ olduğunu yada bu isimdeki limanın kastedildiği 

ıtı~1~a1 Puru durdurduk ve sintine öğrendik. mütaleasında idim. 
... iille arını açıp batırmak için Fon Kömür gemimiz cBureskıt le buluşup Meğer haklı olan ben imişim ve İn-
eli. "'laıra beni cGlanlurreb e gönder- kömür aldıktan sonra cSomatra• ve giliz kruvazörlerinin himayesi altında 
~ nız filikam daha bu gemiye ya- .Cava• adaları arasındaki cSonde• bo. Avustralyada cNıyu Kastb limanınöan 
cbt.:-··?,~ .v~ı bulmadan cEmden• e ğazına girdik ve tamam iki gün av pe- hareket eden bir gemi kafilesi Fransaya 
---;;;-. ıçın emir aldım. şinde koştuk. Lakin denizler bomboş- asker naklediyormuş. (Arkası var) 

·~~~:;.o~~~! medhalin Ta···ş··k·o::P .. ··;üi"u;~Ie···r···b···ı~·r .. ·k~;dfr. 
h;; Şe a bordaladığımız muhrib şimdi 
>'otdu Y:en habersiz cPenang• a dönü- f b ek e e 1 
llı~b;\~~ da Fransızların •Mııske• a rı ası ıslıyor ar 
\t~ ~:s.ız. muhribi yavuzca davrandı 
~çtı'ıak ı~ı toı:ı>ido attıktan sonra dönüp 
tlıı,11 Aı:edı. Fakat cErnden• in top
htıcııard an bahriyesinde ün alınış ni. 
~%rib· ı: İkinci salvomuz Fransız 
~fb te~~ın üzerinde gümlendi. Muh. 
h~l'du v en. tırnağa kadar sarsılarak 
itil' t&rat bır 1?ermimizi djUıa yiyince 
~ ~erı ; ~evnlerek sulara gömüldü. 

1 'tısıı ılilta!a~ırnızı manya ettik ve 
~ S) ki 1:1Uhrıbının zabit ve efradından 
lct h'Uııı~ kurtarınıya muvaffak olduk 

ıJer. tdan bir kaçı çok ağır yaralı 
trı ~u ~ 
t'i lıı •ll ddet içinde telsiz memuru-
~iş 0~:ang. istasyonu tarafından ve

li •tınd n ş~ ~elsizi almıştı: 
;:na ~n·. ısunii Alman kruvazörü 
~ ii \'e rdi; c Yemçug• Rus krm·azö-

lırd1 .. AiUske. Fransız muhribini .. " 
•:cıa11~~; 
'"llaı.ı tn ret~ .de boş dıırmanı~ş, biz 

Uhrıb~ni batırırken o ila ko-

Taşltlpril kendlreUeri 
Taşköprü (Husus!) - Taşköprü, kendir kendir mahsulünün kalitesi üzerinde müs -

sanayUnln hayli inkişaf ettiği bir yerdir. Ya- bet tesiri olduğu söylenmektedir. 
ralıgöz, Elekdağı ve Saraycık yaylflları, Yıl- Bu gölde fenni §erattı ve asri miıkemme
d:ı, elyaf halinde, bir milyon kırk iki küsur llyetı haiz olarak kurulacak bir fabrika, 
bin ltllo kendir ihraç etmektedir. Dış plya -

Taşköprü kendir aanayUnin daha ziyade 1n-salarda, Avrupada, Taşköprü kendiri çok tu
tulmaktadır. Telleri uzun, ince ve parlaktır. 

Kendir sanayllnin bir eksiği vardır: Kendir 
ıslama ve soyma fabrikası ... Kazaya on da
kika mesafede Suhıkese namlle bir göl var
dır. Bu gölün suyu kükürtlüdür. Bu suy11n da 

klşa'l etmesi için mühim rol oynayablUr. Zi-
raat Veltlletı mühendisleri gelerek burada 
keşif yapmışlardır. Halk, böyle bir fabrika -
nın kurulmasını dört gözle ve sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Sayfa 13 

Hikayeleri 

c 

ELiF •• 
Yazan: F. Bercmen 

1 ' 

- Hani Alilerin hamal Recep var ya ... 
- Uğurla bey!. Uğurla! 1 de Elifi gene bizim mahallede gördüm. 
fler sabah işime giderken o arkam~ Ç.ok zayıflamış ve kara yüzü koyu ye~ 

bı•ırırdı. Hafifçe başımı arkaya çevır- bır hal almıftı . 
diırro zaman gülümsemeğe çalışan koyu Bir gün çiçekleri sularken sordum: 
yüzünü görü~düm. Siyah ve kuru ayak- - Nen var senin be Elif, ne oldu sana 
!arını sürükliyerek ve kısa adımlarla böyle! ' 
yürüyerek Elif, böyle her gün mahalle - - Ah! sorma bey .. başıma neler gel-
den meçhul bır semte giderdi. di.. .. . 

Kimsesizdi. Yangın yerlennde, mağa- Sözünü bitiremedi. Gozlermden ırı irJ 
raya benzer yerlerde otururdu. Fakat ca- yaşlar dökülmeğe başladl. 
nı dardı. Bir yerde çok durmaz hemen - Ağlama da anlat! . 
orasını değiştirirdi. - Bir iş oldu işte .. Bıraz durak~adı~ : 

Mahallemizde, Bizans devrinden kal • tan sonra söylemeğe karar vermış gıbı 
ma Katakomb şeklinde mezarlar vardı. devam etti: 
Bunlar kubbemsi ve içleri odalardı. Elif, - Hani Alilerin hamal Recep var ya .• 
burasını bulunca, yangın yerlerinden - E ne olmuş! 
göç etmiş ve bir katakomba yerleşmişti. - İşte o bir gün benim kulübeme gel· 
Çok zaman onu eve çağırır, yemek verir eliydi.. O gece kaldı .. Seviştik han .. 
ve çiçekleri sulatırdun. Onu uğursuz sa- - Evlensenize .. 
yarak nedense kimse evine sokmak iste- - Evlendik demek gari! .. Kağıtları .. 
mezdi mızı yaptıramıyoruz.. Para yok bey .• 

Sıtması tuttukça yanıma gelir ve: Çocuğumuz da olacak .. 
- Kuzum bey, bana ilaç ver, gene be- Elif hem bunları 'söylüyor, hem de 

denlerim titriyor .. derdi. hıçkırıyordu .. 
Sıtma mücadelesine bir türlü gitmezdi. Az sonra onun gebe olduğunu gören 

Kanını kendim alır muayene ~ttirir ve mahalleli, büsbütün ona düpnan kesil -
kininlerini getirirdim. mişlerdi. Artık her yerden kovuluyor, * kamını kuru ekmekle bile doyuramı • 

O yıl yazı geçirmek üzere yaylaya çık- yordu. 
mıştık, yaz sonunda, yayladan indijimiz- Hamal Recebe gelince o da fakirdi. 

-Erz ... u ... r .. umda--ıelıer Günde on beş yirmi kuruş zor kazanıyor
du. Bununla da ikisinin kamı doyamaz· 

Ve iplik fabrikaları dı. 
Kı l Jı Şimdi beraber oturuyorlardı. Mağara-

UrU aca nın kapısına bir bez asmışlardı; içerisini 
Erzurum (Hususi) - Bugün Erzuruma de samanla ve eski çuval parçalarilc dö

verilen ehemmiyet ve buradski imar faa- §emiştiler. 
liyeti şunu anlatıyor ki, Erzurum, çoit * yakın zamanda, doğunun nur ve mede -
niyet merkezi olacaktır. Her husustaki 
kalkınma başlangıcı bunu teyit etmek -
tedir. Umumt müfettiş Tahsin Uzerin 
Halkevi salonundaki sözlerini dmliyen
l•r, buna tamamen inanmış buiunmak -
tadır. Tahsin Uzerin söylediğıne eöre, 

tehirdeki tarihi ve mimaıi kıymeti haiz 
olan eserlerle Abideler korunacaktır. Çif
te minareli cami müze yapılacak, can:ı 

ve Alemşümul eserler burada teşhir edi
lecektir. 

fü yıl sonra şimendifer Brzuruma gi
recek, teker ve iplik fabrikaları kurula
cak ve yeni mUJllim mektebi de doğu • 
nun 1iniversitesl ~lacaktır. 

Amasyalı iki 
Katil yakalandı 
Amasya (Hususi) - Bundan beş sene 

evvel burada bir cinayet olmuş, tatar 
Mehmet Ali isminde bir adam nişanlan
dığı bir kızı nişanı bozulduktan sonra 
kendisine nişanlıyan gene Ali isminde 
birisini öldürmüş ve kaçmıştı. :2eş sene
dir hali firarda olan Tatar Mehme! Ali 
Keskinde yakalanmış, Amasyaya gön -
derilmiştir. 

İki buçuk sene evvel de Bağlıca kö -
yünden Ömerle Tokatlı Şü!<rü sözbırliği 
ederek muhtar Mahmutlu Şükrünün evi
ne götürmü§ler, orada boğup öldürmüş
lerdi. Şükrü yakalanmış, muhakeme ne
ticesinde 24 yıl hapse mahkum olmuş, fa
Jrat Ömer kaçmıştı. Ömer Dersimin Ova
cık kazasında yakalanmış ve Amasyaya 
gönderilmiştir. Her iki katilin de yaka
lanışı Amasyada büyük alaka ve mem
nuniyetle karıılanmııtır. 

Elifi, artık göremiyordum. Karnı çok 
büyümüş olmalıydı. Bir gün, hasta ol -
duğunu işittim. Yuvasından çıkamıyor • 
du, kimse de ona yaklaşmıyordu. İhtimal 
açtı zavallıcık .. 

Bir sabah, gene işime giderken hamal 
Recebin telaşlı telaşlı yukan çıktığını 

gördüm: 
- Hey, Recep!.. diye seslendim. Elif 

nasıl? 
Adamcağız yanıma yaklaşmıştı. Yüzü, 

gözü şişmişti. Ve göz pınarlarınaa Dir kaç 
damla yaş birikmişti. 

- Beyciğim sorma! diye titrek bir ses
le cevap verdi. Elif sizlere ömür bu ge
ce.. kurtulamadı fıkaracık.. şimdi onu 
kaldırmak için uğraşıyorum. 

Bir saat sonra, mezarcı ve Re~ebin ar
kadaşlarından bir kaç hamal cenazeyi 
götürürlerken, mahallenin çoluk çocu • 
ğu arkalarına takılmq bağınp çağırıyor

lardı!.. 

Mahalleli kadınlar da penccı:elcrden 

cenazeye bakarak yere tükürüyt>r ve bir
birlerine doğru eğilip: 

- Cezasını buldu kahpe! .. diye homur
danıyorlardı .. 
Şimdi ne vakit işe gitsem sanki gene 

onun sesi kulağıma çarpar; ve şiş kar
nı, çıplak siyah ayaklarile sağla sola vah
şi bakışlarını gezdiren Elifi arkamda gö
rür gibi olurum .. 

Yarmki nushamızda: 
Onu bekçi öldUrdU 

Yazan : ismet Hulusi 
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, Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Azerbaycan her şeye rağmen Türktür. inkılap bunu 
böyle kabul edip ona hürmet ve riayet gösterdigi gün 
Azer bay canı hakiki manasile f etetmeğe başlamış sayılır 

zaı, cariyelerden ayrılırken, kopardığı bir gül goncesinİ: 
Daha sonra, Türkıyede ve Azerbay-,yetle Kafkasyada evveıa dile ve sani. bunlardan bı·rı·ne "B . l 1 ' 

canda Latin harfleri hareketi aynı za- yen de cmahalli birliğe> hürmet ve ria- Uzattı: UDU lSMet İ SU tana Veriniz.,, 
manda çıktığı halde Azerbaycanda elif- yet göstermeğe mecburdur. İnkılab bu Yalnız, derebeyinin kızının bu genç, 
beyi Türkiyedekı elifbeden hayli kuv- işi bu tarzda :ınlarsa her şeyi halletm~i güzel kadınlar arasında bulunmadığı
vetle ayıran unsurlar bulunmasına dik- sayılır; aksi tarzda bir anlay!Ş, meyda- na kanaat getirdL 
kat edildi. na ancak gaile ve mesele çıkarabilir. Cariyeler, saraya avdet ettikleri za -

Gene mesela, bütün dünyanın emil- Türkiyeli bir Türk sıfatile benim en man Rudabeye, bire on katarak haya.. 
•letı. lerini kapitalizm ve emperyalizm samimi düşüncem ve arzum da şudur: dis verdiler. Acem tüccarının gençliği
aleyhinde ayaklandırmıya çalışan in- Bu hakikatleri benden daha iyi anladı- ni, endamını, zarafet ve asaletini .. ku -
kılab, Azerbaycanda sade siyasi· milli- ğından şüphe etmediğim inkılfıb, ken- rulmuş süslü çadırların arasındaki o -
yetsevelriği değil, belki de bizzat emil. di namına ve fak.at kendisine ruban ya- nun çadırının göz alıcıhğınL. altın kak
liyet» mefhumunu inkar eden bir siya- hancı olan insanlar elile şimdiye kadar malı yayını, ok atışmdaki maharetini 
set tutmuş göründü: İnkılabı Azerbay- takib edilmiş olan makfıs siyaseti A- anlata anlata bitiremediler. Kızın gön. 
cana kendi dili ile ,,c;okmıya çalışacak zerbaycanda inkllabın kuvvetini artı. lünü de Zfıle karşı çelip çektiler. 
yerde bilakis Azerbaycanın dilinin «İn- racak makfıl bir siyasetle değiştinne- Rudabe.. günler geçtikçe, gıyabi 
kılab Dili» yani rusca olmasını ıstedi ve ğe muvaffak olmalıdtr. Azerbaycanda- mcclubiyetinin arttığını duyrnı -
daima bu dili türkceye hakim kılan bir ki her hangi bir imtizaçsızlık, rahatsız- ya başladı. Müphem bir hayal gözleri
yoldan gitti. lık ve huzursuzluk günün birinde tür- nin önünden ayrılımyordu. Gündüz, 

Gene meseHi, Rusyadaki !lÜfus kesa- lü türlü rahatsızuklar çıkarabilir. odasının kırlara bakan balkonunda a-
feti Azerbaycandakinden fazla olmadı- Şimdiye kadar çıkmış olan rahatsız- turuyor .. delikanlı geçecek diye bekli
ğı halde inkılfıb, Azerbaycana mütema- lıklar -ki bir aralık, Azerbaycanın muh. yordu. Bu bekleme saatlerinde derin 
diyen Rus muhaciri gönderdi. telif mıntakalarmı muharebe meydan- heyecanlar içmde kıvranıyordu. Sırda-

Bunlar ve bunlara benziyen daha bir larına çeviren kanlı vukuat bile kayde- şı olan cariyeıeri iie hep genç Ar.em 
takım hareketler, Azerbaycana .!nkılftbı dilrnişti- Azerbaycandan harice doğl·u tüccarını konuşuyordu. Ge~leri, göz
iki muhtelif çehre ile gösterdi ve Azer- siyasi muhacirlerin mikdarını artırmış- lcrine dolan havalin önünde güç uyu 
b b·1· d U" d ~ b"l .. - - Arkamdan geTinlz, asfü:adem aycan, biri diğerinin zıddı olan bu tır. Bugün Türk1yede pek çok &ayri fa- ya ı ıyor u. yu ugu zaman ı e ru- .. . . .. . . . . 1 . .. . 
çehrelerin her ikisinden de birden so- fal, fakat Lehistan ve Almanyada faal yasında cariyelcrınııı anlattığı "'eyJere ruyalarla geçırdigı ıkı geceyL. sabahla- Dıye soylenıyordu. 
ğudu. Bugün, maalesef, Azerbaycan ile siyasi muhacirler vardır. Bunlar Azer. benzer ~anzaraiar: Si.ısliı çadırl;r .. s;j_ rı erke~den. çadm:ıın önüne serdiği ha- .. z~, hül~alarma büsbüt~n dalrll1f' 
Rusya arasında tam bir imtizac yoktur baycandaki huzursuzluğun artmasını lün gibi kühevlanlar .. kuşlara ok at:m lısının uzerınde kah oturarak, kAh uza- duşuncelerı arasınd:ı kendınden g~ 
Azeriler, on yedi senelik bir inkılfib tec- mucib olacak hadiselerdir. Ben bu ha- dev yapılı deıikanlılar görüyordu. ?arak intizar saatlerinin helecanları i- mişti. Yanın.da kimse yoktu. Hizınet:ı. 
rübesinden sonra, bugün Rusyaya kar- diselere baktıkca, Azerbaycanı çok iyi Rudabe .. sırdaşı bulunan üç carive- ıe kıvrandı. ler, arkadakı çadrrlarında .. atların g d 
şı çarlık devrindekinden daha soğuk tanıyan bir Türk sıfatile derin bir tc- sini bir defa daha Zaim çadırlarını k~- Zal, üçüncü sabah, çadırının önünde geliklerinde işleri ile uğraşıyorlar 1 

bir çehre gösteriyorlar ve hatta çarlık essüf hissederim. Azerbaycanda Türk duğu «Gül vadisl•ne gönderdi. Onlara halısının üzerinde yan yatmış .. gözleri. Arkadaşları şehre gitmişlerdi. De1ik8;11_ 
devrinde tanımamış olduklan bir takını milletine karşı biraz daha iazla hürmet delikanl ileOtcmas etmelermi.. kendi- ni vadiyi kaplıyan gül fidanlarının Ü- lı, önüne düşen bir şeyle birdenbire~ 
faalıyetlere girişmiş bulunuyorlar. Bü- gösterilmesi ve Türklere mahalli şartlar sinden ~hsedersc ona ümit verecek zerlerinde gezdiriyordu. Ilık ılık esen kildi. Dalgınlıktan kurtulan gözlet' 
tün bunlar, inkılabı Azerbaycana sok- dahilinde Türk olarak inkişaf imkan- yolda sözler söylemelerini tenbili etti. hafif bir rüzgarın savurduğu gül ko- a~arak .?nüne düş.~n ~~ye baktı. Bu, ~ 
mıya memur unsurun hatalarıdır. Bu lan verilmesi Azerbaycan ile Rusya a- zaı, cariyelerın gene gül toplamıya kularını koklaya koklaya ümitle ümit- guzel gullerden, sunbullerden, karanf it 
unsur, o inkılabın sanki hakikatte düş- rasmda günden güne artan ihtilaf un- geldiklerini görünce, bu Jelişi hayre sizlik aras~d~ yan~p sönen hülyalar ar- ı~:den ve -~a~eminler~en örülın~Ş ~· 
manJarı imiş gibi hareket etti ve sanki surlarının azalmasmı ve hatta büsbil- yordu. Gene bir bahane bularak yan!~- ka~~nda ~~ruklenıyordu. Bu sa~ah, g?-1 demetı ıdı. Deme~. a~.r~e~. go.~l ütr 
bugünkü vaziyetin meydana gelmesi i- tün ortadan kalkmasın! temine kafi. ! nna sokuldu. Onlara Zabulıstanın, ı- cGul Vadısı• ne gelenler çoktu. Kume nı kaldırıp baktL B~ ortusunu yuz 
çin çalışmış oldu. dir. (Arl;as~ var) 

1 ranın gül bahçelerincı~n, güllerinin gü- küme genç kızlar, uzun saç örgülerini de sıkan bir kadın, durmadan önünde~ 
Maalesef, bütün bunlar, inkılab na- -----····--···-··············-······················- zelliğinden bahsetti. Kendinin kim ol. dalgalandırarak gflller arasında cıvıl- geçti. İpek baş örtüsünün arasından gır 

mına onu anlamamış insanların yaptık- r duğunu söylemeden seyahatlerine ait d~şıy~rlar~.. Genç, i~~iy.~r . ~dınlar, rünen gözlerinde tebessümler yanıyoJ"" 
ları hatalardı; bu hataların bugün neti- Bir Doktorun meraklı hatıralarını anlatt!. Nihayet Hmd ıpeklısınden baş ortulerını dalga- du. 
celeri görülüyor. Günlük SALI sözünü derel:>evinin kızına cSaray m- !andırarak güller arasında gezinıyorlar. Zal, yavaşca~ 
Başka türlü ve bu tlsvir ettiğimin (*) cisi•ne' getirdL * Onurı hakkında işittik- dı. Delikanlıl8:1',. b~şl~~1?da A:.~ ~u- 1 

aksi olan bir siyaset büsbütün ba~ka Notlarından !erinden ne kadar mütehassıs oiduğu- maşlarından bıçımlı kulalılar .. ustıenn- - Arkamdan geliniz .. asılzadern. de" 
tarzda neticeler verir, Azerb:ıycanı in- nu .. onu görmeden giderse çok üzüle- de kişmir şallarından kaftanlar .. ay.ak- Diyen kadını tanıdı. Bu, bir kııÇ b& Müzmin la da k b 1 be 1 fa görüştüğü .. iki gün evvel de der~ .. 
kılfıb'ın en hahs ve hatta en minnettar ceğini anlattı: . rın .. sa:.ı, ırrnı7.ı pa uç ar.. 1 e- yinin kızına gül gönderdiğ~ cariye ıcı'· 
dostları yapabilirdı. Romalizmalılarda Cariyeler .. hammla:.-ının güzelliğini, nnde suslu hançerler dolaşıyorlardı. i.' 

Gizli verem zarifliğini, açık Iikirliliğıni anlattılar. Kızlar, işvekar .bakı.şlarla_ d~likanlılara Delikanlı, çılgın bir sevinçle _aY~lı 
SON SÖZLERİM Öyle imalı cevaplar verdiler, ki Zaim, bakıy?.rlar: Dehkanlılar, ihtıras ka~:- kalktı. Gül demetini derin bir işhY8d911 

Müzmin seyreden bazı romatizmalar var- cariyelerin derebeyinin kızı tarafında:ı y~ gozlerıle kızları, genç kadınlan su. kokladıktan sonra çadırının kapı~ıo it) 

Bir kaç güııdenberi söylediklerirnı dır. Şiddetli ateş yapmaz. Fakat ateş de gönderildiklerınde şüphesi kalm:ıdı. zuyorlardı. yatağının üstüne attı. Sonra, carıYeJl t1' 
hülfısa etmek üzere şu aşağıdaki son halitablide deglldlr. 3'1.5-38 e kııdıır :suk- Zal, cariyelerden aynlırken, kopar- Zal, uzaktan, mesirenin bu zevkli biraz uzaklaşmasını bekledikten soJl 

selen ve sabahlan düşen nôhetler gElir yürüdü. 
mülahazalarım: kaydedeyim: Hastanın ahvali umwnlyesi düşer. K:ın- dığı bir güzel gfü goncasır.1, en selfıh!- kaynaşmasına gözleri kaydıkça, içinde ·ııe 

Evvela, ne Türkiyede, bir gün gelip sız ve zayıf bir tıai alır. Mafsallarda dö- yetle söz söyıiycn cariyeye verdi: acı hislerin kapardığını duyuyordu. Cariye, vadinin sık ağaçlı bir yer1

0, Azcrbaycanı ilhak, ne de Azerbaycan- formasyonller başlar. Hasta d:ıim:ı. muz- - İsmetli sultana, bunu, benim ta - Kendi kendine: daldı. Zal de onu takib etti. ~~rtleı>• 
da iltihak fikri vardır. Bunun aksini tarlbtir. Bu ~lblle!·de dalma romatizma- rafımdan bir tebcıl ve hayranlık batı- - Bu kadar güzel kızın, dilber kadı- kimseler yoktu. Büyük çinar, gurg ı:.ı-
.. ı · l k dil · · nın vereme intisabını na1.arı w d w. k u gv soy ıyen er, ya en erme ış mevzuu rası olarak vedniz! nın gu··zellikleri üstüne çıkan .. cSaray dişbudak agaçlarmın ser igı oy _..,, dikkate almak lazımdır. Bu glbllerde ro- k9 ~ 
çıkarmak isteyen ve hasis menfaat ga· matızma tedavisi kifayet et'l1ez. Doğru- Dedi. İncisi» diye şöhret alan derebeyinin kı- gelikte yaprak hışırtısından baş 
yeleri güden ınsanlardır ki bunlara in- dan doğruya v~rem tedavtıcri tatbiki ı- Cariye, Zfılın bu derece cür'eti önün- zı, kim bilir ne afettir? Ah! Onu bir seda yoktu. r) 
kıJab ıstılahında provokatör derler; ya- cab eder. Oün~ banyosu, açık hava, bil- de bir an şaşırdı. Güli:.. alıp almamakta görebilsem! .!~:1~~~ 
hud da, hiç bir şeyden haberi olmıyan hassa (altın> tedavW tatbik etmekte lh- tereddüt etti. Arkadaşlarına baktı. on- ·•• • • • • • • • ••• ••• • •• ••••• •• •••• • • • • • • • •• • ... •• • • • • • • 

cahil, gam, vehim ve vesveseye zebun :~,:!~~~;~~:\::ı~~~n k~~ş.~::::: ıar da.ne di~ecekı.erin1 bi1miyo!"lar<lı. Diyarıbekir karpuzlarına pazar aranıyor 
insanlardır ki bunlar inkılaba karşı ne aırııarın gitgide azalma.sına çalı§Inalı- Zal, carıye!erın bu kararsızlıkları-
kadar halis hisler taşırlarsa taşısınlar, m. nı görünce mahzun bir tavır takındı. 
ellerinden ona karşı düşmanlıktan baş- Bu şekil romatWıı tüberkülülerde sıcak Onlara ricakar bakışlarla bakarak: 

Diyanbekir (Husu
si} - İzmir ve banli
sl knrpozlan cihan pa-

• 
ka bir şey gelmiyor. demektir. kaplıcalardan edlle.!ek 1st1tade peit malı- _ Bu takdim ettiğim gül, en saf his. 

Bu hakikati bu suretle ifade ettikten duddur. Böyle hastalarda veremi diışün- lerimin remzıdir. Bunun genç bir İran zarlarında bir yer alır 
sonra ikinci derecede şunu söyliyeyim • mlyerek yapıl!ı.n strf romatizma tedavisi tüccarının Rfıdabe sultana, memleke - ve mütemndlyen tren 

asla iyi netice vermez blllUds hastn daha 
ki, benim bir Türk ve bir cemiyet ada. ziyade düşer. tinden geçişini hatırlatan temiz bir ha-
mı, bir tetkikçi ve bir içtimaiyatcı gö- tıradan ba~ka bir mana~ı olamaz. Bü-
zlle gördüğüm gayet objektif bir haki- <•> Bu notlan kesip ll&kla:rınu, nhaa tün istediğim, cSaray lncisb nin bu 
kat vardır: Azerbaycan, her şeye rağ- bir albüme 1apJ.ttınp kolleltsl:ron :rapınu. gülde güzel gözlerinin bir an dinlendi· 

Sıkıntı 1:amanınttda •a aotlar bu dokt.r b .. 
men Türktür. Onu başka bir şey yap- &ibl lmdadmua Jetlfeblllr. ğini bilmekten alacağım ve utün ha-
manın .artık imkanı yoktur. Realiteleri yatımca gönlümün en temiz yerinde 
ıiyi anlamak esası üzerine kurulmuş ol- r -, saklıyacağım bir teselli ve zevktir:. Ri-
duğunu iddia ede:ı inkılfıb bu realiteyi Nöbetçi ca ederim, beni bu cihan değer teselli 
de böylece kabul edip ona hürmet ve ve zevkimden mahrum etmeyiniz. 
riayet gösterdiği gün Azerbaycanı ha- Eczaneler Deyince, üç cariyenin de delikanlı -
4kiki manasile iethetmeğe başlamış sa- Bu gece nöbetci olan eez:ıııeıer şnnlıırdır: mn cerbezesi karşısında hayranlıkları 
yılır. Aksi siyaset, Azerbaycanı inlnliıb- İstanbul clheliıulekiler: arttı. Üçü de, onu dinlerken büyük bir 
tan tedrici surette soğutacak ve uzak. Aksarayda: <Sarım>. Aler.ıdarda: CAb- heyecana kapıldılar. Sesleri titriyerek 
! dfilkadir). Beyazıdda · <Cemil). Samııt-
aştıracak bir siyaset olur. yada: (Rıdvanl. Emfnöniınde: <Amlnas- teşekkür ettiler ve gülü. alarak çekilip 

ve vapuı·Iarla sevke<ll
llrken Dlyarıbe.klrin 50 
ve daha ziyade &lkle
tfnde ve bbuklan bir 
VA iki santimetre ka
lınlığında bulunan ve 
çok da le?.ZeW olan 
karpuzlan ra~bet bu
lamıyor. 

' 

lllç lilphe yoktur k1 
blyımbeldre trenin re
U7l bura mahsullerinin 
clban pazarlarına H~ biri 50 kilo gelen Diyarı'bektr karpuzlan tJl1•tt'' 

kadar gitmesine sebe!> teşkil edecektir. mektecllr. Bir yü kadar dayarunaifJ ersiJl ~ 
Dfyanbeklrde karpoz~uluk işi hemen he· mfilft olan bu mah:sulden Adana. ?.l 6C'1]d.11 

men bir zl.raat haline gelmekte en bi.ıyük ve dlğer bazı memleketlere vagonııırl~ ~ 
lezzetli knrpuzlan da Dicle kumlan yeti§tlr- yapılmaktadır. ~ ~ 

.,;..,,,,..,,.,..=-,,.,...=-=-=----~= Üçüncü derecede şu noktaya da işa· ya). Eyüpte: (Arif Beşir). Fenerde: cvı- gittiler. . 
ret etmek isterim: Bütün dünyayı ke"l- tall). Şehreminlnıle: (N~ZlmJ . Şehzade- Zal.. gülün «Saray !ne.isi» dilber Ru- D 1 t D . il L" 1 . 1 t u "d si ilAnıarı 
öi akide~e çekmek ve bütün milletle- başında: (Ünlverslte). Karagümriikte: dabe üzerinde yapacağı tesiri düşüne- eY e 8mlryO &rl Ve iman arl iŞ 8 me mum 1 are .- .. il 

· ~ hl k "dd" muad) . KüçG~azarda· (N~att AhmeW. - ·· t-• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v 
n ca ama ı ıasile hareket eden Bakırköyünde: <istepanl. rek iki gün heyecanlar, uzun uıer için- Muhammen bedeli 46400 lira olan 800 ton katran yağı l/10/1987 CuJJlll alJilş~ 
bir inkılab, d,ilnyay: yalnı~ bir merke- BeyoJiu clhetiodekf:er: de yandı. Kah, cariyelerin bir daha saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekaleti binasmda sntın 
zin .Moskovanın- ve yalnı~ bir dilin İst1klAl caddesinde: CDellAsuda>. Galata- gelmiyecekleri ihtimali ile nerin ıztı-
-ruscanın- ha1·imiyeti ile idare etmel .. • da: <Hüseyin Hüsnn;. Taksimde: <Ll- ı ı k ldu Kfıh kı caktır. ı.J!l ti" 

A monciyari>. Pa'lgaltıda: CNurglleciyan). rap ara yanıp avı'tl · ' zın a- Bu işe girmek isteyenlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile .k~nun 
1 

giitl 
isteyemez. Bunu inkılabcılar pek güzel Beşikto.şta: csüleymaa Reccb>. Sarıyer- la.kasız kalamıyacağına, mutlaka bir yin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını ve tckliflerını ıı~5yoilıı anlarlar. cMilliyeh ler vardır ve dün- de: <Osman). mukabelede bulunacağanıa dair uya - saat 14 de kadar Devlet Demiryolları :Malzeme dairesindeki merkez koJJl 
yanın iktısacli birliğı, ancak muhtelif Boğaztçı, Kadıköy ..,, Adalardakiler: nan emniyet hislerinin verdiği tatlı a d t 
küçük iktısadi birlikierin bir arada top- 'Ö'sküdardıı: ciskelebap>. Kadıköyünde: saadet anları yaşadı. reisliğine vermelen 1 zım ır. ıctııd1 ) 
!anması üzerine kurulabilir. Bunun i· CBtlyUk, Öçler). Büyiib.dada.: cşınası Rı- zaı.. uyanık bulunduğu saatlerde Şartnameler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa. vezn1?lerinde satılı~85z51 
çin, inkılab Azerbaycanda ve umumi- ,_za_>._H_e ... y_bcll_d_e_: _<HaJ.It __ >·-------1 bin türlü hülyalarla, uykusunda baygın 
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Midenize Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içkl içenler midelerini tahriş MAZON 

MEYVA TUZU 
Hazımsızhğı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 

1 k b d f d BugOnden bir şişe MAZON alını ı 
ft 1 8ZI e 8 er. Biç bir mOmasll mDstahzarla kıyu 

Dikkat ve 
iYi HAZIM 

ed:!
1
er Ekşilik, Hazımsızhk, kabul etmez. MAWN isim horoz markasına dikkat 

Deposu: MAZON ve &ton ecza deposu lstrmbul Yeni po1-
tahane arkasında ediniz. ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

Çarşambada 
bir cinayet 

Bafracalıda bir köy delikan
lısı vuruldu, fakat kimin 

"urduğu henüz belli değil 
Ça:rşamba (Hususi) - Bu hafta, Baf

tacalı köyünde oldukça esrarlı bir a
dam öldürme hadisesi olmuştur. 

Köyün ileri gençleri arasında adı ge
çen, Hıdır oğuliarmdan Rüstem oğlu 
kazım, akşam tarbsından gelip yeme
ğıni yedikten sonra, evinin önünd·~ bu
lunan etrafı açık bir yere çıkarak karı
sı ve çocuklarile istirahat ettiği bir sı
rada, arka tarafına rast!ıyan evin saçak 
kısmında evvelce saklanmış olan meç
hul bir kimsenin attığı mavzer kurşu· 
llilc ağır surette yaralanmıştır. 

Derhal hadise mahalline! yetişen za
bıta tahkikata başlanıı.ş ve ilk önce Kiı
zunm ifadesini almıştır. Kazım ifa-le
sinde: (Beni, köyde. Küstüllü oğul1a
l'Jndan Mehmet oğlu Hafız Mustafa 
\'urdu.) diyebilmi§ ve aldığı yaranı!1 
t~sirile ölmüştür. Bu vurulma hadise
sınin ölümle neticelendiğini gören za
bıta vakit kaybetmeksizin müddciumu
tniyi haberdar etmiştir. Müddeiumumi 
F'erit Beşkardaş, hükiirr.et doktoru A
bidinle birlikte hadise mahalline vara
tak bir çok kimseierin ifadelerine mij. 

tacaat etmiş ve hükfımet doktoru Ka
zunm defnine müsaade etmistı.r. 
d ~azımın ölUrken zabıtayrı ~errr.i.ş ol

ugu ifadeye müsteniden Hafız 1\fosta-
fa Yakalanmıştır. Vukuntm olduğu ak
iaın Hafız Mustafanın, arkadaşı Davut-
a birlikte atlı olarok köyden çıkarak 
~eçhuı bir semte doğru gittiklerini 
~ afracalı köyü halkı söylenti~ olchı
~:ndan şüphe üzerine Davud da yaka-

lllnıştır. 
ak Gerek Mustafa ve gerekse, Davud 
l' ~a~ıeyin köyden çıktıklarında davet-

li . u undukları Göbelvc kövünc g:tt:k-
erın · .. · J • 

G'"b 1 soylemişlcrdır. Bunun üzerine 
rn ° ;ıye köyü halkı da, çağırılm1ş ve 
B alunıatıanna müracaat edilmi~ti: .. 
ı-·Unlar da, Mustafa ile Davudurj köyle
dıne geldiklerim ve o akşam köylerin-
e kaldıklarını bildirmiştir. 
G,Yukuatın işlendiği Bafracalı köyü ile 

b.0helye köyünün vakın olması ve yava 
ır . J • • 

d ınsanın bir çeyrC'k saatte Bafrac..ılı-
~n Göbelye köyüne gitmesı mümkün-

::· Bafracalıdan ifadelerine müracaat 
.... ılen kimseler Kazımm aksam eza-
.,~d • g an ne kadar zaman sonra vuruldu-
d':111u kat'.i bir surette kestirememekte-
ır er. 

lta l<atu olarak tutulan Mustafa ;Je aı
p 1daşı _Davudun evinde araştırma ya
b~rış ıse de, böyıe bir mavzer tüfeği 

~naınam1ştır. 
bişı:ndi Çarşamba adlıycsi, zabıta ile 
y tlıkte bu cimıyetın esrar perdeforiııi 
~;~ıya..,.çah.~ıyor. Tahkikata devam e-

llnektedir. 

Koyun 
'Y elişliriliciği 

l'l'l (Baş tarafı 6 ncı sa1ıifedc) 
lı~rası yazılır. Her sene sürüden kasap
tı ar ayrılacağı zaman çoban bu yıl 
kallrnaralarına bakarak üç kuzu alınan 
~iirtları seçer Ye ayrı besiye gönderir. 
g·· n ınevsiminde de gene bu yaşlara 
l'~~ ~er koyunun kırkımı ayn ayrı bi
le tırııerek piyasaya sevkedi!ebilfr. Böy 
ll'ı olunca iyi ve fena yapağılar karış -
la~Y~cağı için daha yüksek fiatla satı -

aJ<O.ları şüphesizdir. 
Yu licıe yet~tirici, meraklı olup ta ko
he~~-rı. için küçücük bir defter tutarak 
her ırınin kuzulama tarihini, kuzunun 
ğun~n beş günde bir ne kadar büyüdü
ayr u, Verdiği yünün miktarını \'e ilah ... 
lııtıı ayrı işaret edecek olursa böyle -
t:Iah e da:nızlığa aynlacak kuzuları da 
'-'e a ~ saglam öğrenmiş ve dolayısile et 
~Jun bakımından üstün \'erimli bir 

Ye sahi polmuş olur. 
Tarımman 

~lraı her türlü müşkülünüzü bize yazınız. 
ctlap Yerelim. T 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Semtimeşhur ve 
mahflllesi 

Bnbçekapı'da 4- en 
Vıskır hanın. 

> 
J) 

Çnkmakçılarda 
Snnbnıın Lanın 
Şehremini, Deniz
abdal. 

Cadde veya sokağı 

Asma kabnda. 

Blrinel katında 
• - en katında 
Ost katında. 

Topkapı C. 

Nr: sı Cinsi 

28 Oda. 

10 > 
14, 16 İki oda. 

5 Oda 

298 Dnkk!n 
840 

Muhammen 
kirası 

Lira K. 
16 

17 
ao 
3 

a 5-0 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 - senesi Mayıs nihayetine kadar. 
~en eliği 

Sttyımocağl. Tabya civarında 340 ar tarla 13 60 
MUddeU icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek nzere açık arttırmaları uzadıl
mıştır. lstek iler 26- Ağustos - 937 Perşembe gnnn saat onbeşe kHdar pey 
pa1'8larile beraber Çenberlitaş'tn lstıınbul VaKırlar BaşınOdUrlOğQnde Akarat 
kalemine gelmel~ri. (5491) 

Nafia Vekaletinden: 
Baladiz - Burdur battı ihtiyac~ için muhammen bedeli mecmuu 37000 lira

dan ibaret olan cem'an 30000 metre mikap balast kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

1. - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 10000 metre 
mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından B - Muhammen bedeli 
12500 liradan ibaret olan 10000 metre mikabı Karakuyu istasyonu CJvarındaki 
taş ocağından C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer ı 0000 met
re mikabından 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattının tarafl:yninden 
toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balastı olarak verilecektir. 

2. - Eksiltme 9/9/1937 tarihind~ saat on beşte vekılletimiz Demiryol~nr inş:ıat 
dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 2775 liradır. 

4. - Münakasa şartnamesi, mukavc!c projesi ve diğer münakasa evrakı 185 
kuruş mukabilinde demiryollac in$aat Jairesinden verilmektedir. 

5. - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve iha
le kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 1937 sene
sine aid olmak üzere vekaletimizden verilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat 
teklifini havi zarflarını mezkur knnunun tarifatı dairesinde hazırlı:-..arak 9/9/ 

1937 tarihinde saat on dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyo-
nuna makbuz mukabilinde vermeleri ıa zımdır. (2916) (5500) 

Devlet Demiryolları Haydarşa İşletıne Müdürlüğünden: 
16/8/937 tarihinden itibaren Haydnrp<tşa - Adapazan ve İzmit - Adapazar ara

sında işletilmekte olan gezıntı trenlerimiz mülgadır. Muhterem halkııı malU-
mu olmak üzere ilan olunur. c5493:. 

-

Bingöl Nafia Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı. 

1. - Eksiltmeye konulan iş. Kigı kaz asında yapılacak hükumet konağı inp· 
atı olup keşü bedeli (39188) lira (24) kuruştur. 

Bunun (15000) liralık kısmı (937) sen esinde yaptırılacaktır. 
2. - Bu işe aid şartname ve evrak §U n]ardır. 

A. - Eksiltme şartnamesı. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D. - Fenni ve hususi şartname. 
E. - Silsilei fiat cetveli, metraj ve proje. 
İstekliler bu evrakı Nafıa Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü ve BingCI 

Nafıa Müdürlüğünde görebil1rler. 

3. - Eksiltme 27/8/1937 cuma günü saat (16) da Çapakçurd:. Bingöl Nafıa 
Müdfu:liiğü odasında yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girtbilmek için isteklilerin (1125) lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan başka aşağıdakı vesikaları haiz bulunması lazımdır. 
A. - Ehliyeti fenniye vesikası ve müteahhitlik vesikası. 
6. - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı saatten bir saat 

önceye kadar Çapakçurda Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni· 
hayet (3) üncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması Iıizımdır. Postada olacak gecikme kabul edil· 
mez. (5159) 

lstanbul Liman işletme idaresinden : 
Galata rıhtım üzerınden eskı Mumhane antreposunun bulunduğu mahalde 

yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulmuştur. 

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

2 - Pazarlığa gı:mck için 17.000 liralık teminatıl'l Encümene tevdıi meş
ruttur. 

3 - Taliplerin 150,000 liı alık bir işe aid inşaat yaptıklarını tevsik etmeleri 
lazımdır. 

4 - Her türlü izııhatla beraber şartname ve projeler 10 lirtt mukabilinde Fen 
servisi şefliğinden alınacaktır. c5000:o 

Nafıa Vekaletinden : 
1 Birinciteşrin 937 Cuma günü sant 15 de Ankarada Nafıa Vel~a!cti Mnlzeme 

eksiltme komisyonunda 2:t.) 000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun ka
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak br. 

Eksiltme şartmmesi ve teforrüatı 1 lGO kuruş mukabilinde vekalet malzeme 
müdürlüğünden aimabilir. 

Muvakkat temina; 12850 liradır. 

İsteklilerin tek!ü mektuplarını taHm.i tnamesine göre vekfilet1;.n alınmış mal• 
zeme müteahhitliği vesikası ile birlitke 1. Birincitcşrin 937 Cuma günü saat 14 de 
kadar vekalet matzeme miidürlüğüne vermeleri lazımdır. (2724) (5197) 

.,, 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mil.ha/at dağıtmaktadır. 
19!J7'sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teırtn ve Birinci Kanun 
aylarının lllı günleri. 

• 
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PASLANMAZ 
ve 

SA 1 A 
BICAKLARI .,, 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük 
rnuvaffakiyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları yeni ve kat'iyen paslanmaz nev'ini 
piyasadan musırran isteyiniz. 

Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan 
sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı bozul • 
mamak §artile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dün
yanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN tıraş bı
..çağı muvaffak olmuştur. Marka sına ve ismine dikkat. 1 adedi 
6, 10 adedi 50 kuru~tur. Hasan tıraş sabunu - Hasan tıraş kremi • Hasan 
tıraş pudrası - ·Hasan tıra~ kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. 

Sizi iz'aç ve elblselerlnlzl tahrip eden 

T E R in lzale•I için 

SU - DO - RO - NO Pertev 
Kullenıtı ı PEK KOLAY 

Tesiri : KAT'I ve DEVAMLI 

,. ,. Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 4 

1 EKZAMiN 
'9 .. kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstenbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapa lı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadı-
ğından 9/9/937 Perşembe güuü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22.170 lira 50 kuruştur. 
a - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1663 liralık vezne makbuzu veya banka 
mektupları ve kanuni vesikalariyle bırlikte o gün Galatada eski ithalat gümrü-
ğü binasında Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. c5253, 

SO N POSTA 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 
RIN USAR"ELERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLMİŞ TABii BiR 
MEYVA TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmalarını, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağız koku
sunu izale eder. Umumi hayatır. in
tizamsızlıklarını en emin surette ıs
lah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU • İSTANBUL 41 ---.--

Yeni tarzda 
Fevkalade 
Bir Pudra 

BULDUM. 
Şayanı hayret yeni bir usul sayesin -

de istihzar edilen bu pudra, o kadar ha
fiftir ki havada uçar. O derece incedir 
ki yüzde gayrimer'i durur ve yüzü ince 
bir güzellik tabakasile kaplar. Hiç bir 
kimse sehhar güzelliğinizin tabii olmadı-

Sigara da • • 
ıçsenız 

A YOLiN' le 
Günde en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişleri· 

nizin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez 

• 
1 

Dişlerdeki leke, pttsı ve kefekHeri 
temizler, ağızdaki mikroplan imha 
eder. Dişlerin çflrUmesinf, ve diş et-

lerinin iltihablanmasını menederek 
ağızda daimt sıhhat, daimt cazibe, 
daimt güzellik yaratır • 

Fakat her sabah ve her akşam ve her 
yemekten sonra fırçalamayı ihmal 

etmeyiniz. -
• , 1 t 1 •• - • • • 

TÜRKiYE BlRtNCI 

TERAZi FABRIKASI 

Her cim 

Markaya 
dikkat 

Huau, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE 
Tarh ve ölçü aletleri 

Mamullbnı tercih 

edlnhı ve taklltle-

rinde• aakınınnL 

latan bul, T ahtakale caddesi 
Sahş depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

ğını iddia edemez. Hemen bugün yeni ÇARPINTI ve HAF AKAN 
chavalandırılmış• Tokalon pudrasını tec- r . 
r~b: ed.~iz. Evde vey~ .. y~zıhan~niz~e ı Bunalh ve baş dönmesi, hırçınlık ve neş'esizl!k sin1r 
butun gun çalışınız. Yuzunuzde hıç bır ve yarım baş ağrılarını K A R Do L tedavı eder. 
~~hl~~~~~ml~~~ Bil~ ~~--------------------------· gece dans ediniz, teniniz daima taze ve .... 

sevimli kalacaktır. Teninize cazib ve de- E • u M •• d •• ı ·• ..., •• d 
vamlı bir güzellik vermek istiyorsanız mnıyet mum u ur ugun en: 
yeni chavalandırılmış. Tokalon pudra • Zabıta memurları ıçin satın alınacak kumaşın 1 inci ihalesin~ talip zubut 
sını kullanınız. etmediğinden on beş gün müddetle ikinci defa olarak müna~tasaya konuımuıtut· 
~-.DiKKAT41m .. 
Yavrularım yaz hastalıkla
rından korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en iyi gıda ana sü
tüdür, !akat her hangi bir sebeple 
bu sütten -q)ahrum kalan çocukla
ra verilecek en 1yl ve mükemmel 
gıda Amerika.da mütehassıs dok-

torlar nezdinde hazır
lanan ve memleketimiz 

doktarlarmca takdir 
edilen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli süttür 
Fazla tafsllAt !stfyenlere meccaneu 

literatür gönderilir. Galata posta 
kutusu 1255 

Her Eczanede arayınız. _ .., 

1 - Elde mevcut örnegi ve şartnamesinde yazılı vasıfları dairesinde ubıtl 
memurları için azı 12900, çoğu 13500 metre gri renkte kunıa1 kapalı zarflJ 
1/9/937 çarşamba günü saat tam 15 eıe satın alınacaktır. 

2 - Beher metro;;un:ı 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaşlara ait P~.,~ 
nameyi almak ve nijmunesin! görmek istiyenlerin Emniyet Umum Müdü.rlıqs .. 
satınalrna komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk temınat makbUZU "~ 
ya banka mektubunu muhtevı tehli! mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 JI 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme giınü saat 14 de ~·-
dar komisyona teslim etmi~ bulunmaları. . c2689• ,522lt 

, Beyollu • TUnelbeşı • Yenlyol 

~:~z ALMAN LiSESi ·:;:: 
Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzari sınıf 

DERSLERE 9 EYLÜL PERSEMBE BASLANACAKTIR. 
t t dd 

Kayıt muamelesi 1 Eylülden itibaren hergün saat 8 den 12 ye. Jca aP1; 
uüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdık:S ya 
veya diplomasile yapılır. l<'azla tafsilat için mektebe mnrucaat veya 494 

teı~ron edilmesi· 

·---- ---------~-----


