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• 
iz irdeki facia iin bir 

kurban daha verdi 
Mektep kitaplarını temin için gece 
ve gündüz çalışan onbeş yaşında bir 
. . mektepli de yananlar a1~a~~~~~,ingiltere ile 

ltalya arasında 
mütekabil itimat 

Kont Ciano, lngiltere 
ile dostluğumuz Roma
Berlin mihverine halel 

getiremez, diyor 
Londra 4 (Hususi) - Romadaki res-

FacfaaMI. ~ ~ Mr görii:Miş mi makamlar, İngiliz - İtalyan münase-
İzınir, ~ (Hususi) - Bayraklıdaki ı·m. etrafında ~t _devam etmekte- batının eski dostluk devresine dönmekte 

Petrol ve benzin deposu yangını iacia- (~ 3 UftCK saflfada) olduğuna artık şüphe etmemektedirler. 
• . Yeniden canlanan bu dostluğun istih-

ln anı lmıyacak bir haber! da: ett~d~~:d~~::uvazenenin temjni. 
2 - Yeni bir dörtler paktının akdL * * • L_ a /Devamı 12 inci sayfada) __ 

Orta oyuncular, geçen sene açılı ~ aö-.,. •arlcttilaleri. ip,. °" 
seneki leıtival.de Beyoğlundcı değ il, Karagtinuiikle oynamaya nN• 

' mur edilmişler. Açık aaçılı söJeri lleyoilamla ıöylemelı yasak ttı 
Karagümriilıte söylıentelı aerbe« mi? 

Dün, meşhur Kavuklu Ali He görÜi
tüm ve işittiğİm bir rivayetin hakikMe 
Uyup uymadığını öğrenmek istedim: 

- Söylediklerine göce, bu festivaide 
ırizi Bcyoğlunda oynatnuyorlarmıı. 

- Evet!. 
- Hiç mi oynamayacaksınız? 
- Hayır... Karagümrükte o)'na,aea-

tız! 

- Sebebi? 
- 'Festival ıoyunlarınm programıaı 

Bay Selim Nüzhet yapıyor. Hani şu., 
<Türk temaşasI> diye, orta oyunundaft 
Ve bizlerden bahseden bir k.itab yaza. 
Selim Nüzhet ... O, bu festivali Karagüm-

(Devamı ız inci sayfada) Km>tıkl• AU 
~ .......................................................... . 

• n ra ına 
125 kilo gelen bir adam diinyaıun 
en korkunç, en ulm, en macera• 
Pereu denizciai addedilebilir mi? 

* 
Bir ticaret gemiai /ıta.ptanı birkaç 
ay içinde tahtelbahirler batıran 
bir kruvazör aeyir zabiti, gemiler 
çalan bir korsan kruvazör kuman
danı ve nihayet it.ara ve denide 
i•YQnlar çıkaran bir gfali diplo-

masi adamı olabilir mi? 

* Dünya üzerinde göaterilmedik 
kahramanlık, ya,anmadık mace· 
ra, anlatılmadık hikaye kalma. 
nuıtır. Böyle iken bunları en iyi 
bilen insanlara <e biz böyle adam 
görmedik» dedirtebilecek bir 

kimse tasavvur edilebilir mi? 

enizlerin 
apt n 

ı ıs nız? · 

Kaptan Bum Bum (Liuterbah), 
deniuiliğe ilk intisab ettiği 

, 

• . senelerde 

kyaveı·: 
-Bu 

ifte böyle bir adamdır ve birkaç gün sonra hatıralarını anlatmaya 
bClflayınca ı:iz de hakkında söyleııenlerin doğruluğuna inanacaksınız. 

\.... 

Nafia Vekili 
Hitler tarafından 
Kabul edildi 
Bedin 4 (A.A.) - D. N. B. ajar.sı bil

diriyor: Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çe
tinkaya, refakatinde Türkiye büyük el
çisi B. Hamdi Arpag olduğu halde, dev
let ve hüktimet reisi tarafından kabul 
edilmiştir. 

Münkalit nazırı B. Dorpmüller, Tür
kiye Nafıa Vekili şerefine, Alman hü
kumeti namına bir akşam ziyafeti ver
miş ve bu ziyafette Türkiye büyük elçi
si B. Hamdi Arpag ile İktısat Vekaleti 
müsteşarı B. Faik Kurtoğlu, vekilin re-

(Devamı 3 ücü sayfada) 

Nasıl 
Gazetecilik 
Yapıyoruz? 

, 

istanbulda sabahları çıkan bir ar
kadaftmı.zda doğu illerinin adetleri
ne dair seri halinde bir yazı irıti§ar 

ediyor. Btt yazıların oralarda derin 
biT hayret uyandırdığını matbaamıza 
gelen mektublardan anlıyoruz. 

Bu arkadaşımızın anlatışına göre 
doğu Ulerinde bir kadın doğurdu mu 
köyün bütün kızları ile delikatılılan. 
batına t.oplanır, hora teper ve rn.an.i 
söyler?.ermi§. 

Doğu illerinde doğmU§, oralarda 
büyüm.Ü§ ve elyevm orada bulunan
lar bize diyorlar ki: cln.anmayınız! 
Burada doğuran bir kadını tam yedi 
gün ebe ile ailenin yaşlı kadınların

dan bcı§ka tek kimse göre11W!z!> 
Arkadaşımız doğu illerinde misa

firi izaz için deve kesildiğini u.nın 

boylu anlatıyor. 
Doğu illerinin çocukları hayretter. 

dona kaldıklanm anlatan bir ifade ile 
tashih ediyorlar: 

cDoğu illerinde misafiri izaz için 
deve kesmek adeti yoktur. Hatta do
ğu illerinde yalnız bu ddet değil, de· 
ve de yoktur!> 

BugO 16 Sayfa) 

İdare işleri telef.onu : 20203 Fiatı 8 kurut 

Atatürkün Ruzvelte _________________________________________________ , ___ 

mektubu Amerikada 
büyük· alika uyandırdı 

Vaşington gazeteleri Ruzveltln iliz 
Avrupa seyahatinde en önce TO.rlıl
gegi ziyaret edeceğini gazıgorlar. 

Pam, 4 (Hususi) - Vaşingtondan bil
diriliyor: Türkiye Cumburreiai Atatürk

le Amerika Cumhurreisi Ruzvel'\ ara

sında t.eati edilen dostane mektublanll 

metinleri Vaşington gazeteleri tarafuı· 

dan neşredilmiştir. 

Gazeteler Amerika Cumhurreisinin 
Türkiye hakkında izhar ettiği dostane 

hisleri tebarüz ettirdikten sonra Ruzvel

tin ilk Avrupa seyahati esnasında en ön

ce Türkiyeyi ziyaret edeceğini, bu su-1 
retle Atatürkün davetine icabet edece
ğini yazmaktadırlar. Amerika Cumhurreiri Ruzvelt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İngilizler yeni ve müthiş 
bir ölüm şuaı bulmuşlar 

Arbk hiçbir tayyare şehirlere hücum edemiyecek, kara· 
ya asker çıkanlamıyacak ve ordular ilerleyemiyecekmiş1 

İngiliz gazeteleri· 
nin neşriyatına na
zaran fenni araştır· 
ma k o m i s y o n. 
ları yaptıkları mu· 
teaddid tecrübeler 
neticesinde yeni bir 
ölüm şuaı bulmuş
lardır. Bu şua, ta-\ 
mamile yepyeni tip~ 
tedir. Şimdiye ka
dar bilinen şekiller. 
le pek az alakası var 
dır. 

Hiç bir m o t ö r 
kuvvetinin veyahud 
her hangi yaşıyan bir cismin bu şuaı ı olduğunu söylemek, keeşfin ne derece 
geçip berhayat kalabilmesinin imklnsız (Devamı 3 Ü?\CÜ sayfada) ............................................................... 

Çinliler 20 fırka ile 
Japonlara taarruz için 
hazırlıklara başladılar 

Dün ehemmiyetsiz çarpışmalar oldu, Çinliler bir Japotıt 
tankını zaptettiler ve bir Japon tayyaresi düştü 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Rus - Japon ·harbinin 
kahramanlarından iki 

• 
gemi Istanbulda! 

( Son Posta'nm tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 

Japon gemllesa deıa lvata limanunızıb 

1894 de hiç beklenmediği halde Çinl>1 Japon gemllerlnln gellıleriııe ait 
lere karşı muzaf.fcr olan Japonlar Kore tal~'::!• d"" c1- - lam'"izdadır 

(Devamı 12 inci ıayfada) auwa or uncu say 

.· 



2 Sayfa 

Her gün 
İtalya ile İngiltere 
Arasında yeni dostluk ve 
Anlaşma hareketi 

- Yazan: Muhittin Birgen 
li5) irkaç günlük müphem gazete 
(g) dedikodusundan sonra, İtalya 

ile İngiltere arasında yeniden bir yak
laşma hamlesi yapıldığına dair olan ha
berler vuzuh ve sarahat devrine girmiş
tir. Fakat, bu vuzuh ve sarahat haberler
dedir; yaklaşmanın şekil ve mahiyetine 
gelince, bu noktada müphemiyet devam 
ediyor. 

Bay Chamberlain - Çemberlayn - ın 

Bay Musoliniye gönderdiği o mektubln 
onun cevabı neşredilmiş değildir. Hattfı 
bu mektublar üzerınde sıkı bir ketumi
yet muhafaza edildiği ve bunlan müp
hem bir dille yazıldığı hakkındııki hava
dislerde hemen hemen ittifak vardır; şu 
halde İtalya ile İngiltere arasındak~ yeni 
yaklaşma hareketi, eskileri gibi, müp
hem bir yaklaşma, belki de hak.iki bir 
yaklaşma değil, bir nevi yaklaşma ma
nevrasıdır. 

* Yaklaşmanın esaslan hakkında dola
§an haberlerden anlaşılabildiğine göre 
İtalya İngiltereden bir şey istiyor: Ha
beşistan meselesinin kat'i surette halli 
ve İtalya hakimiyetinin resmen tanın
ması. Buna mukabil İngilterenin de İtal
yadan istediği şey, İspanya üzerinde her 
hangi bir hakimiyet sevdasında bulun
mamak ve kızıl denizin iki tarafına, ye
niden hiçbir Avrupa devletinin ayak 
basmaması prensipini kabul etmek. İtal
ya için bu prensipleri kabul etmek, bu
günlük, büyük bir mesele değildir; hal· 
buki İngiltere için Habeşistan mesele
sinde İtalyayı memnun etmek, manen 
ağır da olsa, filen zaruri görünüyor. Şu 
halde iki memleket bu esaslar üzerinde 
anlaşılabilirler. Fakat, bu, müsbet bir 
anlaşma değildir. Dünyayı bunaltan ka
bus içinde sulhu tutmaya gayret eden 
İngilterenin, İtalyaya karşı gösterdiği 
bir mülayemet neticesinde bu tarafta ol
sun muvakkat bir sükun tesis etmeği dü
§iinmesinden ibaret menfi bir anlaşm:ı

dır. Bu anlaşma neticesinde İtalya Ha
beşistan meselesini halledebilir; fakat, 

SON POSTA 

Resimli Makale: Doğruyu biliniz! X 

Bir insanın chakikab i bilmediği takdirde cnamus» Iu 
olmasının ameli kıymeti yoktur, çünkü namuslu olması
na rağmen hakikati bilmediği «doğru» yu görmediği için 

Hayatımızda her şeyden evvel namuslu bir adam ol
malı, fakat bunu müteakib derhal chakikab i aramalı, 
«doğru» yu bulmalı ve öğrendiğimiz gibi söylemeli, bil
mediğimiz şey hakkında da fikir vermekten çekinmeli
yız. Elimizde b:X- fen projektörü vardır, tevcih edilen 
noktada doğruyu yanlıştan ayırd eder, namus yolunda 
bizim kuvvetli bir yardımcımızdır. 

yanlış yola gidecek, yanlış iş görecek, yanlış söyliyecek, 
muhitine de yanlış telkinler verecektir. Doğru olmıyan 
bir şeye inanmak kadar zarar verici bir şey yoktur. 

( sez ARASDNDA 
Çocuklarını açlıktan 
Öldürmeğe karar 
Veren ana, baba 

·-----------------------* 
HERGüN BiR FIKRA 

Hep ayni bahis 
Bir gün aktör Muammer, bir arka

daıına tesadüf etmişti. Rol aldığı o- J 
peretlerdeki muvaf f akiyetinden uzun ı 
uzadıya bahsettikten sonra: , 

- Kendimden çok bahsettim, de-
di, biraz da senden bahsedeıim, söyle 
bakayım.. 

Arkadaşı sordu: 
- Ne söyliycyim? 
- Beni sahnede nasıl buluyorsun, 

onu söyle! 

1 

·----·~--------------------'~• 
Can baz köpekler 

Mahbus kadınlar 
için balo verilen 
Hapishane 

) 

İngilterenin hiçbir meseleyi halletmiş o- Fransada A vinion şehrinde dört ço- Bu köpek, her köpek gibi, sahibine 
Iacağını zannetmiyoruz. 'Kendisinin j. cuğunu açlıktan öldürmeğe karar ve - sadıktır. Sahibi 
talyaya vereceği şey, hukuki bir mef- ren Delard isminde bir adam yakalan- de bir canbazdır. 
bumdan ibaret te olsa müsbet bir veriş- mıştır. Bu adam ötede beride: Hem de mahir bir 
tir; İtalyadan aldığı veya alacağı şey de «Fukara adama çocuk lazım değil· canbaz.. canbaz-
bir vaidden ibarettir. dir!> hanede onun bur-* Der ,dururmuş. Nihayet geçenlerde nu üstünde 20 • Amerikada Oklaha şeıu=ınde kadınlar 

r --, 

a 

Sözün Kısası 

Şehrin 

Temizliğine dair 

E. Ta1u---t 

o stanbulu - turizm şehri olmaktan 

vazgeçtim- ucuz, temiz ve cazib bir 
şehir yapmak isteyenler burada yalnfz 
belediye zabıta talimatnamesini harfi 
harfine tatbik etmekle yarıdan fazla 
muvaffak olurlar sanırım. 
Örneği meydanda: Temizlik ve inti

,zam mücadelesi başladığı gündenberi· 
dir, İstanbulun manzarası bayağı de
ğişti. Hemşeriler de, artık yavaş yavaş, 
sokağın temizliğine hürmet etmeğe 
başladılar. 

Ancak, şimdilik ana caddelere inhi
sar eden bu mücadelenin yan sokaklara 
ve kenar mahallelere de teşmili arzuya 
çok şayandır .Ve bir de yinecek madde
ler satan esnafın temizliğe riayet etti· 
rilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Öy. 
le bir zaruret ki hem hafzıssıhhayı, hem 
de estetiği ilgilediğinden dolayı iki kat 
önemlidir. 

Bal tutan parmak yalar, fakat pas
tırma kesenin, üstünü kirletmesi şart 
değildir. Kasabın meşhur süngeri, ar· 
tık, tarihe karışmalıdır. Bostanda la
ğam suyunda11 kurtanlan sebzelerin 
kaldırım Üzerlerinde sürünmelerine ce
vaz olmamalıdır. Hele, gCıya moderni
ze edilmiş olmak için, iç tarafına çinko 
kaplattırılan ciğercilerin tel dolabları 
birer ufunet kaynağıdır. 

Bir pazar günü, her taraf kapalı iken, 
Galata ve Beyoğlu Balıkpazarlarından 
geçen insan, nezleli dahı olsa balıkçı 
dükkanlarını müstekreh kol..~arından 

keşfetmekte zahmet çekmez. 
Şehrin nezafeti, sadece yerlerde çöp 

bırakmamak ve kaldırımlara tükürt
türmenıekle bitmez. 

Geçenlerde, benimle beraber Tahta. 
kaleye doğru yürümekte olan nükte
dan bir ar~adaşım: 

- Ben belediyenin yerinde olsam bu 
sokaklara tükürenden değil, tükürme· 
yenden ceza alırım, dedi. 

Sokakta başlıyan temizlik mücadele
si hamlesini, dükkanlardan ve hatta ev
i lerden içeriye uzatmadıkça, ne yapılsa 
nafiledir. 

İngiltere, dünyaya kafi derecede kol çocuklarından biri ölünce otopsi ya - metre u z u n 1 u- hapishanesinde bulunan kadın mahbus- __ ...... _ ............ - ..... ·-··-·· ........ _ •• 
atmış bir memleket, İtalya ise, durma- pılmış, yavrunun açlıktan öldüğü an - ğunda sırıklar ta. lara senede üç kere balo .verilir. B~ ba: D · dalgalarından da 
yıp artan nüfusile, büyümeğe muhtaç laşılmış, diğer üç çocuk ta muayene e. şıdığını gördükçe lolarda mahbuslara hapishane elbısesı enız 
bir millettir. İngiliz demokrasisi, hrucını 1 

dilince bunların da açlıktan ölmek ü- canbazlığa özen- yerine tuvalet giymelerine izin verilir elektrik istihsal edilecek mi? 
olduğu sahada güzellikle, yumuşaklıkla ı zere oldukları tesbit edilmiştir. miş, nihayet bir ve bu münasebetle de muhtelif kollej- Marconi'nin ölümünden sonra !tal-
yerleşmek gayesinden başka bir siyaset . Halbuki Delard hali vakti yerinde aylık bir antrene- lerden, bilhassa, davet edilen gençler, yanlar yeni bir Marconi bulmağa çalı. 
takib edememeğe mahkum bir diplomasi bır adamdır. Her ay babasından tah .. .nandan sonra o mahk~ kızl.arla dans e~erler... şıyorlar. 
İtalyan faşizmi ise, arada sırada kuvvet 1 sisat aldığı gibi, karısının emlakinden da canbaz olmağa Resım hapıshanede venlen bır balo Yeni Marconi namzetleri arasında 
ve satvetini göstermeğe mecbur bir kuv· de bir hayli gelir temin etmektedir. muvaffak olmuş- esnasında alınmıştır. Finokki isminde bir alim de var. Bu a-
vettir. Bu iki muhtelif bünyenin bugiin-1 Zabıta bu iş üzerinde biraz daha talı tur . 11 A dam t 902 den beri sahile çarpan dal -
kü dünya şartları arasında, tamamen an-ıkikat yapın.ca karısının da k~n~i~i~e be- Yalnız antre- ıvııs~r papasının "!umyasını, galardan elektrik istihsali ile uğraşıp 
!aşabilmeleri imkansız olmasa bile pek ;rabcr oldugunu, çocukları ıkısının de neman esnasında zıyaret eden bzr karga duruyor. İlk zamanlarda hiç kimse ta -
müşkül bir hiidisedir. İtalya istiyen ve açlıktan öldürmeğe karar vermiş ol • sahibinden b i r İngilterede Hartfornşapir kontluğu. rafından iyi karşılanmıy.an Finokki, 
daima istiyecek olan kuvvettir; İngilte- duklarını meydana çıkarmıştır. hayli kötek ye- nun Nov Barnet müzesi mahzenine ge- Marconi'nin ölümünden bir ay evvel 
tenin rolü de onun almasına mümanaat- Jkı· miŞtir. Şimdi sa. çenlerde Milfıddan 580 sene evvel ya - kendisine baş vurmuş, meydana çıkar· 
tir. Hayatın kanunu böyle: İstemiyen a- Amerikalı sıcaktan h i b i 1 e beraber .... şayan Amman Ra isminde Mısırlı bir mağa çalıştığı ihtiramı anlatmış. Bü -
Jamaz ve almak istiyene de vermek ta- 2 eng 'n oldu c a n b a z h an e- papazın mumyası yerleştirilmişti. O yük alim de kendisine bu yolda çalış -
raftan olan kimse yoktur. Bunun için . de durmadan numaralar yapıp duru- gündenberi her sabah mumyanın bu - masını, muvaffak olacağını söylemiş • 
İngiltere ile İtalya arasında müsbet an- Amerıkada b~. sen: fazla sıcaklar yor!. lunduğu mahzenin penceresi parmak - tir. 
lıışma, ancak birinin herhangi bfr şeyi bir takım açık gozlEr~ zengi~ olması- • • ,./I lığına bir karga gelip konmakta ve san- Şimdi İtalyada cmilli keşüler hey'· 
vermesi, diğerinin de herhangi bir şey11na sebep olmuştur. kı a_çık goz sahte Mzlyonda bzr muvo;;akzyet ki pencerenin camlarını açtırmak isti. etiı> Finokki'nin ihtiraı üzerinde çalış· 

raporlar uydurarak cserınlik hapları> 
alması ile_mümkün olur. Görfü üşe n_a-

1 

icat ettiklerini ve bu haplar sayesinde ihtimali olan bir ameliyat yormuş gibi gagasile camlara bir müd- mağa başlamıştır. 
b t ilt t l H b . . . det vurduktan sonra uçup gitmekte i - .................... - ...................................... . 

zaran ugun ng er: a yaya 8 :"ı5\ insanın 40 derece harareti bile duyma- İngılız gazetelerı geçenlerde Mad - . 
tanı hukukan vermeg~ razı olaca~, ıt:.l- dığını büyük reklamlarla ilan ederek ridde yapılan bir ameliyatın kısaca taf mış. 
yada da buna mukabıl yalnız bır vaıd herkesin nazarı dikkatini celbetmişler. silatını veriyorlar. Bu ameliyat 21 ya· Karganın her gün buraya gelip kon-
alacaktır. dir Bu iki açık göz de bütün büyük ma- , şında Jakup Rodriget isminde hükfı - ması bir hadise olmuş, dedikodusu bü -* tün İngiltereye yayılmış, her sabah yüz 

d ğazalara 1 O dolar mukabilinde binlerce met askerlerinden birine yapılmıştır. 1 1
. .1• - 1. b ha . Dün hava gene arık ve bulutlu ge~ti 

Şim iye kadar go'"rdük· İtalva İngı'lt"'- k G . . . k lb" . .. 1.. t" · . erce ngı ız muzeye ge ıp u va zı - :r · ,, "- paket satmışlardır. Fakat aradan ço enç mılısın a ının us une e ı ıçıne . . . • 
reye yaklaştı 1ngı'ltere ı·talya ı·ıe do"'t . . . . . yaretçısını seyretrnege başlamışlardır. 

' ·~ geçmeden bu hapların alelade nane şe- ,5 1 mılımetre kutrunda bır kurşun gır- -· . H••• ---------·-
oldu. Fakat, çok geçmeden, İtalya, bey· keri olduğu meydana çıkınca açık <1ÖZ- miş. Fakat r~ bir operatör, bu ameli •. an kurşunun patlaması beklenirken, 
nelmilel sahada İngilterenin karşısına ler yakalanarak mahkemeye veriıntiş - yata yanaşmamış. Nihayet içlerinden bu milyonda bir muvafakiyet ihtimali 
yeni bir isteyici rolile çıktı. İngiltere ver- tir. Fakat bu arada 200.000 dolar ka - ,biri, mütehassıs bir topçu zabitinin mü olan ameliyat başarılıp genç milisin ha 
se de, vermese de o istedi ve gene de is- zanmışlardır. rakabesi şartile ameliyatı yapmış. Her yatı kurtarılmış! 
tiyecektir. Bunun için bu defa da böyle 
olacak. Bir müddet Roma He Londra a-
rasında tatlı sözler teati edilecek ve kar- r 
şılıklı dostluk teminatları verilecektır. 
Fakat, İalya, Akdenizin dalgalannı s3-

i TER İNAN 
• s ER İNA MA! 

yan gözlerile, bu beynelmilel havuza, 
Bizim Deniz adını verdikçe ve büyük 
istedikçe, günün birinde gene Roma ile 
İngilterenin arası açılacaktır. İngiltere, 

Dün Köprüye yanaşan bir Akay vapurunun güverte- astar olacağı iddiasında bulunuyordu. Neticenin anlaşıl
sinde beş on kişi arasında hararetli bir mübahase cere- maz bir şekilde kalacağı sırada meclise bir zat geldi, bu 
yan etti. Mecliste hazır bulunanlardan bir kısmı köprü- zatın delik kulaklığı olduğu umumca kabul ediliyordu. 
ye yeni vurulan yeşil boyanın bugünkü halinde kalaca- Ona sordular. Şu cevabı verdi: 
ğım :.ddia ediyor, diğer kısmı da hiç bir yerde yeşil renk- - Köprünün yeşil rengi bu sene için hakiki rengidir, 
te köprü görmediklerini söyliyerek bugünkü boyanın fakat bu renk gelecek yıl astar telakki edilecektir. 

1 STER 1 NAN i STER 1 N AN M Al 

yarısı kendisine ait veya mensub olan 
dünvanın bugünkü hududlarmın bekçis: 
olduğu VP İtalvada fa~izmin gayesi de 
grnic::Jpmekt n 'b r t bulunduğu müd-

d t" ~nun~bU•rlu~n~~aım~n ~-~--~~~------~------------~-----~-----·-----------------------~--------
yoktur! Muhittin Birgen 

Dün hava kısmen bulutlu, kısmen de 
açık olarak geçmiştir. Rüzgar saniyede 
7 metre silr' a tıe----"'!'-"!"~~~ 
yıldızdan esmiştir. 
Yağmur evvelki ÇJ 
akşam saat 'l den 

dün akşam saat 7 
....-.~ 

ye kadar hafif o~ ~ 

larak yağmıştır. 

En fazla sıcak· ~ 
lık 27. en az sıcak~.~~~~~iS:al 
Iık ta 19 olarak kaydedilm!ştir. Hn\ a 
tazyiki ise 755 olarak tesbit olunmuş~· 

Güneş : s.o:ı Ôğle : 12.20 
İkindi : 16, 14 - Akşam : 19. 2S 
Yat.ı : 21.12 - İmsak : '.l.SB 
Rumi eenc 1353 - Arabi .cnc 1356 
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ılO• PO•'IA 

Çinliler 20 fırka ile Japonlara • :,:,:;::-1a1anda bir 
11ı::6~~=:n 

t h 1 ki na başladılar R:I undan tam bir yıl evvel Yu·\olduluna kanaat getirmektedir. Bütçe aarruz azır 1. arı me~~:ıist=~ ::.: ::~ =:~;·:.:a~~'::. fı:;;. 
Londra 4 (HU8USi) _Çin. Japon har· traı Newı'in bildirdiliııe göre Japonlar raftan Avrupaya ısmarlailDU§ olan tay- t" iktid mevküne geldi. Doğruyu Memleket maliyesınde muvazeneli . bır. 

l>i bir durgunluk safhası geçirmektedir. Tiençlnde dört Çin gambotile iki Çin yarelerle Amerikalı gönüllü pilotların ~e 1
1 

k ~ gelirse bu tebeddw vu- düzen vücud bulmuştur. Memnumyet-' 
Bugün hiçbir çarpışma olmamıfbr. Fa- vapurunu zaptederet bunları malzeme gelmesini beklemektedir. ~~:e ğu zaman komşu memleketin iç sizliltlerini orta çal devirlerinde yeniçe-
bt her iki taraf, yeni kuvvetler topla· nakletmeğe icbar etmi§lerdir. Yeni tahsisat .;:ziye;: hiç te pembe renk delildi. Şu- rilerin kaza kaldırmaları ~de ayat-

ılan parti kavgaları neüce- lanmalarla ifade eden grev tiryakisi a-lbaktadırlar. Keşif kollan PeJdn-Hankeu fimendi- Tokyo 4 (A.A) _ cDomei ajansın- ursuzca yap esaslarla mni 
Memleketinde bulunan Japonyanın fer hattında Liangaı·-vang istasyonu c!- sinde memleket halkı birkaç hasım züm- melenin hakkı muayyen e • 

dan. Kabine, evvelce diyet tarafından t ıtına .1 ... - ........ ve alınmaya hllA il~··••-:- sefiri vazifesi l. ....... a dönmekte- varında bir Japon tawvıaresi d;;..;• ....... üş- reye ayrılmışb. Bu mücadelenin gene ye a ~.-& 
-uua """F• u- ""9YA... kabul edilmiş olan 97 milyon yene za- emı-,_ t da çal lmaktadır Bu suretle memleke-iitr. Sefir bu" ... "\1r bir alika ile beklenmek- !erdir. Tayyarede bulunan iki" 1n. o'"l- tabü bir neUceai olmak üzere m CAeışı · . 

;,..... mimeten meclise 410 milyonluk bir tah- ah tin umt manzarasında esaslı bır is-
tedir. Kendisinin sulh tekliflerinde bu- mü,ıür. Kefil kollan bir Japon kını sisat itası talebini mutazam.mın bir büt- maliyesi bozulmuş, iktisadt düzen r - um 
lunacatı tahmin olunmaktadır. zapte•-ı.1erdir. nedar olmuştu. Bütçe açıkları bergün bir tikrar meydana gelmfştir ve bütün bu 

Çinlilerin taama hulrbJdarı ~ çe tevdiine karar vermiştir. parça daha genifliyordu. Bu vaziyetten değişiklikler, bir sene gibi aklın kolay-
'l'okyo 4 (AA) - Japon müphidlerl, Çinliler plla hu:ırhyorlar 6 bin talebe Çine döndü bilhassa istifade edenler komünistlen:U. lıkla almıyacalı kısa bir zaman zarfın-

,Çin kıt'alarınm Tsinan'da tahanüd ve Tokyo 4 (A.A.) _ Şanghay ve Nan- Şanghay 4 (A.A.) - Öğrenildiğine gö- Etrafına birkaç yüz partizan toplamaya da olmuştur. 
Çin makamatile ahalinin Tsinan ve kinden gelen haberlere göre Çin askeri re, Japonyada tahsil etmekte olan beş muvaffak olmuş kimselerin gün aşın Balkan Antanb ile ballı bulunduğu
!'aingtao'yu tedricen tahliye etmelerin- rüesası Paotingfu battı boyunca vukua bin Çinli talebe Çine dönmüşlerdir. yapmaya muvaffak oldutlan hükUmet muz ve Akdenizde müşterek menfaatle-
den bu havalinin bilfiil Japonlara yapı- Rus konsoloshanesm· e taa-·- meseıesı· darbeleri dolayısile halkta 4;e betahsis rin sahibi olduğumuz Yunanistan gibl la gelecek muharebenin plinını tanzim et- ..... d h. ıl lan · t 

n mukavemete iştirak edeceklerinin amele sınıfın a as o memnunıye • bir komşunun iç durumunda hisıl olan 
~ılmakta olduğıµıu bildirmektedir- mek için hergün toplanmaktadırlar. Tokyo 4 (A.A.) - Domei ajansından: sizliği çok iyi istismar ediyordu. Bu yüz- bu salihi elbette ki memnuniyetle kay-
ler. Nichi Nichi gazetesinin Şanghay mu- Ecnebi .. gaz~tecileri, har~ci!e nezar~ti na- den grev hadiseleri memleketin tabii ha- dederiz. Bir rejim mucizesi olmaktan zi
. Çin kıt'alarmm şimdiki vaziyetlerin- habiri, merke7J Çin hükfııneti kıtaatı- mına s_oz s~yle~eğe salabıyettar bır za~- yatının alışılmq tezahürleri arasında gö- yade şahsi kabiliyetlerin gilzel bir teza· 
ij,en üç hat boyundan ilerliyeret Pekin nın ıimaU Çine dolru ilerlemekte ol- tan, Ti~nçındekı .8?vyet konsoloshanesı- ze çarpıyordu. hürü addedeceğimiz bu yenilik w bu lyi-
'.\Pe Tiençın· deki Japon mevzilerine taar- duklarmı, ancak baalrumandan Şang- nln 1 agustos tanhınde beyaz Ruslar ta- Metaksas hükiimeti işte bu şartlar lik, h lli sruf g tlerfn her 

P"" af d · l edil · hadile · h kkın ma a ne ma ayre l'Uz etmek istedikleri anla§llmaktadır. Kay-Şek, daha ihtiyatlı davranmak iste- rda ıtan fail~ •tış~at . 1med~ı sı a • içinde iş başına geldi Aradan geçen hır zaman faydalı meyvalar vermekte ge-
29 ka il T. ö · s a ıs e:rnış er ır. sene gı"bı" kısa zaman zarfında vulrua ge- . . . . .. . . . uncu ordunun 37 inci fır s· e ıen- diğinden kıtaatın san nehrin "tesıne k ğ g stermek ıtıbarıle aynca 

Çlndeki 38 inci fırka ve Kalgan'da bulu- Bu zat, Japonların bu hadiseye müda- len büyük değişikliğe bakıldığı zaman, cı mıyece mı . 0 • • • 

ilan hükumet kıt'aları merkez ordusu- doğru ilerlemelerine aşağıdaki sebebler- hale etmiş olduklan iddiasını tekzip ve iç vaziyeti dost ve komşulannca hüzün- kayda değer ~ır hadisedir. Buna. bır de 
hun 20 fırkasına pişdarlık edeceklerdir. den dolayı müsaade etmemektedir: hadisenin Tiençinin Japon kıtaatı tara- le müşahede edilen Yunanistanda, in- bu noktadan ışaret etmek gerektır. 

General Şang-Kay-Şek, her şeyden fından asla kontrol edilmiyen bir mahal- san, adeta, mucizevi bir tahavviU hasıl Selim Ragıp Emeç 
Çinliler bir Japon tankım zaptettiler evvel ecnebi hükfıınetlerin müdahalele- lesinde vukua gelmiş olduğunu ilave et- ---... • - ___.. 
Changhai 4 (A.A.) - Çin ajansı Cen- rini davet etmek istemekte ve diğer ta- miştir. Kon Uf ma : 

İ;mirdeki facia dün bir Atatilrkle Mısır Kral( ş U D d 8 D b U D d 8 D 
Arasında telgraflar Yazan : Nurullah Ataç kurban daha. Verdi Teati edildi -ı- llizlememele lefYik etaenı. bile on1ar, 

Ankara, 4 (AA) _ Mısır kralı ..ı .. - in insiyakları ile, söylenmesi dolru olmıya• 
Sanatı, edebiyatı sevmiyen •~ • cat hakikatleri gizlerler, bilmedilden ı..... (Bq tanılt l lftci ıahifede) ıvafakati hilifına yeni yıl mekteb ki- Majeste Faruk 1 in taç giymesi mü- !811 oğlunu sevmiyor demektir. beÇünri-kil gelirler. 

Qtı. Gün geçtikçe kurbanların adedi taplan parasını tamiD maksadile işe nasebetile Cumhur Başkanı Ata- bize, insan hakkında en yakın ha sa· 
~tadır. Bug(lıı de yaralılardan gitmiştir. Zavalh Tarık büyük bir gay- türkle Kral Faruk arasında aşağı- nat getirir. -4-
~ci Hasan ölmüştür. retle bütün gün çalıştığı yetmiyormuş daki telgraflar teati edilmiştir: Zaten dikkat edin, sanatı sevmiyenler, Hakikati söylemek daima bir ahlat 

Depoda kalarak öldükleri sanılan gibi akşam da pa~dos etmiyerek gece Majc.')te Faruk 1. ilini de sevmez; ilimden şu veya bu fay· meselesi değildir. Bazan hakikat insanı 11~5 1 ' 8tle ameleden Mehmet in- .ifiııe.de kalmıttır,.'67leee faciada kur- Kahin dayı beklerler, ilmin ne işe yanyacatı bir humma gibi kavrar; onu gizlemek i8-
fil8kten evvel depoyu terketmiş olduk- ban gitmişti;. Majestelerinin tetevvücü müna. 1 belli olmıyan, sırf bir tece~'iisü tatmine tersiniz, söylediğiniz takdirde başınıza ları~~~ sağ oldukları anlaşılmıştır. . Bu acıklı vak'ayı çocuğun babası biz- sebetile, kendilerine hararetli ve sa- 1 çalışan araştırmalarına dudak bükerler. bir felaket geleceğini, sizden başka kim· 
M~dur Ali Meftunun vaziyeti gittik. zat cYeni Asır• muharririne ağlıyarak mimt tebriklerimi arzederim. Ma- Onların indinde, meseli yıldızlararası selerin de bundan zarar göreceğini bnlr-

ıe agırlaşmıştır. Bugün bir konsültas- anlatmıştır. jestelerine uzun ve mes'ud bir sal- şua ile uğraşmak ya çocukluk, ya deli- siniz. Amma susamazsınız. Hikaye ma-
Yon yapılmııo:tır. Faeiamn __ .... _uen· likür. 11\mdur·. Kıral Midas'ın kulaklan e-k F ,, __,.,... tanat temenni ederek, şahsi saadet· u r-
... . aciaıun, lehimci Hasanın dikkatsiz- . Deponun tek kapısı olması, lehim a- !erini ve Mısırın refahını dilerim. Bazan ilinin o gibi faaliyetlerine de a- kµlağı imiş; bunu yalnız berberi görmiif. ~1 

Yüzünden ileri geldiği anlaşılmış- ,meliyesinin kapı ağzında yapılması yü- ata gösterdikleri olur; fakat ilimden bir Adamcatız, başının wrulacafını bildill 
ır. zünden amelenin içerde kalarak yan. K. Atatürk fayda, doğrudan doğruya bir tesir bet- için bunu ldmaeye söylememiı; fakat da-

Aqw yiidjii .malanna sebebiyet verdiği tesbit edil- Ebelbs Kemal Atatürk lemeğe o kadar alışmışlardır ki o arattır- yanmak da kabil delil, gidip bir kuyunun 
.. Facia yerinde bulunan cesetlerin ü- miştir. Cumhur Başkam • İstanbul malara garib garib manalar izafe eder· içine batırmlf. O suyun yanında biten 

: deponun dip tarafındaki kapı ağzın- . Alır yaralı müdür Ali Meftunun kü- Beni çok mütehassis eden güzel ler. ~ onların içinde, yıldızlardan ıe- sazlar, rüqlr estikçe: cKıral Midaa'ın 
dır. Tam kapının ağzında bulunan çille san'atlar kanununa mugayir ecne- temenni ve tebrikleri muhtevi na. len !fi1darm arzımız üzerinde ne gibi te- kulaldan, etek kulalı imi§!• diye fısıl. ... 
~ yanında kAtib Nasibin alyans bi tebeasmdan Koponi ve Toniyi ve iş zik telgrafınızdan dolayı hararetle sirleri olduğu araştırıldıiını duyunca darlarmlf. 
Yüzüğü ile bir de yanık defter bulun. kanununa mugayir küçüle mektep taJ.e- teşekkür ve şahsi saadetlerile Tür- korkudan uykusu kaçanları, titriyenleri Galilee de, işkenceden turtulmak için, 
lkıuştur. .helerini çalıştırdığı anlaşılmış olduğun- kiyenin refahı için beslediğim sa- gördüm. dünyanm döndüğü iddiasından vazgeç. 

iki kayıp dan müddeiumumUikçe bu yüzden de mimi temennilerimi arzederim. Edison hiç fiiphesiz delerli ve çalıfkan mek istemif amma yapamamıı: cNe ya-
lfüviyeti meçhul daha iki kişi aran- takibata başlanılmıştır. bir adamdı: birçok lcadlan vardır. Fabl payım? DönüyOh demİf. 

lrıaktacfır. Bunlardan birisinin facia gü- Cenue ala11 '---- --- ---F_Uak _ _, büyük Alim delildir, ~ lcadcadır, ke- Denilebilir ki lıakibtl biz 86ylemeyiz; 
!l~ işe alınan ve civar dağlardan gelen , Kül halindeki cesedler Bayraklı VBftl• a6lSlr şifçi delildir. Sanab sevmıyen adamların 

0 
tezahürüne bizi vasıta eder. Gönül-bır Yürük olduğu zannedilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ı 4 lJ'ı • nazarında en büyük ilim, asıl i1lın Edl· .i..ıtı.: oh!Wı, -,.ıı kbmeleri ele ... 

'Yananlar arasında bir baba ile oğul merasi~e kaldınlmış ve Bayraklı me- vabı•nesı• son'dur. çer, korbkhlı. ya••naıhlı ile tanınmı§l .. 
''lrdır. zarlığma gömülmüştilr. A 4 - 2 - rm da aizına düşebilir. 

On bet )'AfDMla hlr çomk 3 bin teneke gaz, beş ton motorin ya-
On beş yaşında Tank isminde bir ço- ğı, 1 SOO lira kıymetinde elektrik ma

CUk da yananlar arasındadır. Tank oı- kinesi kurtanlmı.ştır. 

lataın~ktep talebesidir. Babası da iplik Tahkikat henüz kat1 surette ııetice-
brıkasmda kavastır. Babasının mu- lenmerniştir. 

----- -- -- - ---------- -- --.-
y ananista;;d;-i;p;;;q,ada 
4 ağustos Makabil 
Şenlikleri Taarruzlar 

lnglllzler geni 11e 
Milllılf bir IJlilm 
Şuaı bulmuılar 



Japon mektep gemileri 
filosu limanımızda 

lngiliz 
Pehlivanlarile 
Müsabakalar 

Cimlondosu mağlup eden 
Vandervalt'ın sözleri 

Önümüzdeki pazar günü, saat 1 7 de, 
Taksim stadyomunda, Türk.iye şampi
yonu TekiPd.ağlı Hüseyin ve Mülfıyim 
pehlivanlarla güreşecek olan İngiliz 
pehlivanları dün İstanbula gelmişler. 
dir. 

Bu müsabakalarda hakem duracak 
olan sabık dünya şampiyonu Cim Lon
dos da önümüzdeki cuma günü İstan
bula gelmiş bulunacaktır. 

Tekirdağlı Hüseyinle güreşecek o
lan pehlivanın ismi Con Vandervalt-

Yeni yolcu gemilerinin 
inşasına başlanıldı 

dır. Al.manyaya ısmarlanan Marmara ti- da inşa edilmekt~ olan bu gemilerın dır 
Halen Kanada ~pi~onu olan Van- pi gemilerimizin inşasına bqlanılmış çü de aynı zamanda kızağa konmuştuıt 

dervalt 100 kilo agırlığındadır. Fakat bulunulmaktadır. Gemilerimiz Krupp Resim gemilerden birisinin kızağa kod' 
Japon büriyelileri Abid.ye ç.ı.k ko7chıJdan IOOl'a bu koca sikleti, çok mütenasib bir en- müessesesinin Cermania Werft tezgih- . . . . 

Vice Amiral Mineichi Koga'nın ku- !unmuş, müzikalar Türk ve .Tapon dam içinde gizlemiş görünmektedir. larında inp edilmektedir. Bu üp gemi- ma merasımııu ve mera.sımde hazır ._. 
· mandasında iwate ve Yakumo krüva- marşlarını çalmışlardır. dün, k~disile görüşen muha.r~rimizin ler üç tanedir. Her üçü de aynı zaınan- lmwılan göstermektedır. 
zörlerinden mürekkep olan Japon mek- İadei ziya.ret suallerıne şu cevabları vermıştır: ~ --
teb gemileri filosu dün de yazdığımız Öğleden sonra sırasile Japon büyük - İlk müsabakamı, amatör olarak, 
gibi sabahleyin 9 da limanımıza muva- elçisi, İstanbul vali vekili, kolordu ku- mezunu bulunduğum kollejde yapmış
salat etmiştir. mandanı ve harb akademisi kumanda- tını. Mektepten çıktıktan sonra, karşı-

Gemıler, Selimiye kışlasile selam to~- nı, iwate kruvazörüne giderek Amiral laştığım tekliflerin cazibesi bana, gü
Jarı teatisinden sonra Dolmabahçe 0

- Koga'ya iadei ziyaret etmişlerdir. reşi meslek edindirdi. Son müsabaka
nünde demirlemişlerdir. . Hükfunet mümessilleri gemiye mu. mı Cim Loiıdosla yaptım. Ve iki saat 
Kruvazö~ler demir attık.tan sonr~ Is- vasalat ve avdetlerinde ihtiram merasi- süren bu müsabakada, galib geldim. 

~.n~ul d~nız kuman.danı lwa~e kruva= mile karşılanmış ve uğurl~nmışlardır. Ben bir kaç ay evvel, Bul Koman do-
zorune gıderek Amıral Koga ya hoşa Deniz mektebini zıyaret kuz dakikada mağh1b etmiştim. Onun 
medi ziyareti ynpm~tır_. 1 K be Japon k"l'Uvazörleri zabitlerile içle- buradaki en iyi pehlivanlara uzun 

Saat 
1? da Vkıce ~~r~ koga, d ra. rindeki mekteb talebesinden bir çokla- müddet mukavemet etmesinden anlı-

berınde Iwate ruvazoru uman anı k d"l · t hs. ı bir vapur 
. . 1 y k kr .... ku- rı ·en ı erme a ıs o unan - yorum ki, İstanbulda sırtım yere gel-Markı Dıago ı e. a uı:?o uvazoru la Boğaziçinde bir gezinti yaptıktan . . 

mandam Ugakı oldugu hal~e Dolma· sonra Heybelideki deniz mektebine git- mıyecek. 
bahçe rıhtımına çıkmış ve dogru saraya . 1 eli Yedi senedir evliyim. Biri kız, biri 

d f . h . 1 mış er r. _ z d 
criderek e terı ma susu ımza ey emış- 1. kil" . . f t• oğlan iki çocugum var. evcem e ce-
0 Va ı ve ının zıya e ı 
tir . . 1. k.1. d.. k Ta- nubi Afrikalıdır. 

Bundan sonra Amiral ve maiyeti er- Istanbul va ı ve 1 ı, un a şam i . k t· · k ·ı 
· b d k. T k tr t r de Amiral zdıvaç sporcunun uvve mı e sı -kanı sırasile Istanbul valisini, kolordu ra ya a ı 0 a ıyan ° e .ın ti derler' Halbuki ben bütün kuvveti-

kumandanını askeri akademi kuman- şerefine ve Taksim bahçcsınde de mek- r · . .. 
J ' b .. ük. ı · · · · t teb talebesi şerefine birer zivafct ver- mi onlardan alıyorum! Benı musabaka-~anını ve apon uy e çısını zıyare " .. ..kl · 

1 · ı a· miştir Amirale verilen ziyafeti bir su- laYırnda zafere suru eyen, zevcemın ey emış er ır . ' ~ A k k kus d 
Kolordu kumandanının nezdinde is- vare takib etmiş ve bunda mekteb ta- karşısına maglub çıkma or u ur. 

tanbul kumandanı ve harb akademisi lebesi de hazır bulunmuşlardır. Mü18yirn pehlivanla karşılaşacak <>-
kumandanının nezdinde de deniz harb Amiral gazetecileri kabul etti lan Kampel, 9 7 kiw ağırlıiında bir peh-
mektebi müdür, ziyaret esnasında, ha. Amiral Koga dün akşam İstanbul 
zır bulunuyorlardı. matbuat mümessillerini iwate krüva-

Taksim abidesine çelenk kondu zöründe kabul etmiş ve Türk-Japon 
Japon mekteb gemileri filosu ku- dostluğundan hararetle bahseden bir 

mandam Vice Amiral Koga, öğle vakti nutukla Ertuğrul seferinin hatırasını 
Taksimdeki Cumhuriyet abidesine me- anmış, memleketimizdeki terakki ham
rasimle bir çelenk koymuştur. 1elerinin Japonlar tarafından takdirle 

Merasimde Türk ve Japon mülki ve karşılandığını söylemiş ve şehrimizde 
askeri rical ve erkanı. müzika ile bera- kendilerine gösterilen samimi hüsnü ka
bcr Türk ve Japon bahriye kıt'aları, bulden dolayı şükran ve minnet hisle
dcniz mektebleri talebeleri hazır bu- rini izhar etmiştir. - .. --·--- ·----
Herkes istediği gibi mezar 

taşı yaptıramıyacak 

Çocuk kamplarından iyi 
neticeler alındı 

Kampta çocak)ar 

.manouı !Ik okullarındaki yoksul ço- Maarif Vekaletinin Türkiyede çoc~ 
kl dırn birligı-· menfaatine bu kampı hayatının Avrupadakilerine eş o-cu ara yar .. k 

1 
lm te .. 

ehrin htel.f tl . deki beş Iacak derecede mu emme o asını 
sene ş mu ı sem enn a·l .. ·· ·· d k. -min etmek maksa ı e onumuz e ı s .. 
ÇOcuk kampına devam eden talebeler 

1 
• . d bır· program ha .. ne er ıçın e muayyen 

tarafından ağustosun 18 inci çarşamba zırlaması muhtemeldir. 
günü öğleden sonra Fenerbahçe stadın-
da büyük bir gösteriş müsameresi veri
lecektir. Müsamerede bir kampın 24 
satlik hayatı canlandırıJ.acaktır. 

İstanbul vilayeti sınırları dahilinde 
bu sene açılan altı çocuk kampından a
zami istifade temin edilmiştir. Maarif 
Vek.iıleti kamplar hakkında rapor ver
mek üzere umumi müfettişlerden Nec-

NiŞAN 
Hekimhan Sakarya okulu öğretmeJl .. 

!erinden Abdülkadir Erkmen ile ayol 
okul öğretmenlerinden Bahriye Bozkur
dun nişan törenleri, okul salonunda bit 
çok arkadaşlarının huzurilc icra edil .. 
miştir. Tarafeyne saadet dileriz. 

mettini bu ~ memur etmiştir. Bu se- H A L K O P E R I! T 1 
ne İstanbul vilayeti haricindeki kamp- Bu akpm 
ıar köy kampları addedilmişt~. önü· Festival gecesi 
müzdeki sene İstanbuldan başka vila- Tek•lm 
yetlerde de açılacak kamplar şehir behçe•lnde 
kampı şeklinde çalışacaktır. p J p J Ç A 

Vudervalt Belediye, önümüzdeki sene İstanbul- Operet 3 perde 
livan. O da cenubi Afrika şampiyonu i- da açılacak çocuk kaınplanna bir hu- Orkestra Bale 
miş. Şimdi, Kalküta mihracesinin da- susiyet vermek üzere eski Mısır hidivi-

6 
A C ..r.. n k 

veti üzerine Hindistana gitmekteymic. nin köşkünü de maarif müdürlüğünün ğuatos uma ıs-D 8 pmı 
---, BU~Ukdere Aile 8ahçeslncle 

Orada Hindistan şampiyonile karşıla-em ;~rın~· ~e-~tah~s=ismemtmmeliğieiikİİaİlrİİaİİrİİvİİeİİrmıİİİşiİtliirİİ. İİİmİİİİİİİİİİİİmmİİİİİİiliİm;i•İİli pcakmış. ..ıı --

Muharririmize gösterdiği gazeteler
den anlaşıldığına göre, Kampel, dün. 
yanın eıı çevik pehlivamymış. Küçük 
görünen bir cüsse içine muazzam bir 
kuvvet Slğdı.rmış olması, rakiblerini da
ima şqırtırmış. O da muharririmizin 
sorgularına ıu cevabları vermiştir: 

lj'-lld mear üıflarm._ Wr dmw - Sigara içilen yerlerden kaçanın. 
Deri şehir pJ!nında mezar taf1arına bi mı.ar ve IUriar ona göre ileri şehir Şehirlerden dalına uzak ltaltnıya çalı

da yeni şekil verilecektir. Me7.al' taşla- plinında yer alacaktır. şırım. İçki içilen yerlere girmem. Zama
n muayyen biçimde olacak, gelişi gü- İleri şehir pliııında stanbulun ağaç. mnda ve ~l yer, bol uyurum. Bana ~ 
zel yapılmıyacaktır. Pröst bu hususta lamnası işine de yeni şekil verilecektir. rar~ız, böyl.~ davı:ana~~ olan lıer m
bir proje hazırlamakta, mezar taşlan- Bu zamana kadar ağaçlanmasına kanr san bır Herkül 11esılebilir. 
.aa tabii bir biçim vermek üzere çalış- verilen yerlere gelişi güzel ağaç dikil- Prensibim ,müsabakalardan evvel hiç 
maktadır. mekte tdi. Halbuki İstanbul muhtelif bir şey düşünmemektir. Çünkü bence, 

Şehir içindeki bazı duvularla surla- hava cereyanlarına maruz bir şehir- bir pehUvanı, rakibi düşünmek kadar 
nn bedit ve tarihi kıymeti haiz olup ol- dir. Teşcir işinde ona göre hareket e- hiç bir şey yormaz. 

lstanbul Beledlyeslnden : 
10 Aiuatoa 937 Salı ciniinden itibuen Kar.köy köprüsü üz• 

rinde leJl'iisefer icahı ft Belediye zabıtası talimatn•meai ile Be-
lediye teabibi hükümlerine söre qaiula yazıla huau..t tatbill 
edilecektir. 

Sayın luıllaa H 6iilün vaaili nalrliye..ealiipleri ile ıo
lörlerin arabacı ve ıiitücilerin GfGiulalti. maddeler• 
riayet elnleleri ilan olımar. 

l. - Halk lıöpri fizerincb yaya lıaldınmlardan bir taraftan di· 
ier tarafa ancak çivi ile İpret edilen .. ı.. dahilinden ıe-
çecelıtir. 

2. - Bütün nakil va•taları, bu .. aya ••ldiii •akit buradaJI 
yaya ıeçen varsa derhal duracak Ye yaya ıidenler geçtik· 
ten aoma yoluna devam edebilecektir. lkı Mbeple naJdl madığı belediye tarafmdan müzeler i- dilecek ve nerelere hangi cins ağaç d~ Fakat Bul Komar kadar kof bw deli

daresinden sorulmuştur. Müzenin bu kilmesi llzıın geleceği yeni tehir pli- kanlıyı haklıyamıyau bir rakibi dtişün-
bususta vereeE"ği cevabtan sonra bu gi- nında tasrih edilecektir. mekten de korkmuyorum! ~--•••••••••••••••••••••••••~ 

vasıtalan bu sabaya ıayet aiır gelmelidir. uB. >• C(488t.b> 
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kuraklığın bilhassa tütünlere 1 Nemrut 
s.~~~.~) v~:ıd~~nden korkuluy~ \ eski 

dağında kıymetli 
eserler bulundu 

~laıunıyan bir kuraklık havası hiiküm 
Sütrnektedir. Üç aydanberi bir defa y .. 

~.Yağmış ise de ihtiyacı tatmha et.m. 
ıştır. Mevsim mahsulü Olan tütöıı 1al -

r:klıktan çok müteessir olmuştur. Bu • 
&\inlerde beklenen yağmw" yağmadığı 
takdirde t"t" ·· " " k · -·tn~--u un urunu emmıy""' uuu 

Sok kaybedecektir. 
§' Kuraklıktan başka sıcaklık da büttitl 
~~detnc devam ediyor. Samsunda esaMıl 
hır Plaj olmaması yüzünden halk ~ 
el aricine akın ediyor ve şurada bw-ada 
~nize girmek suretile banyo ihtiyacını 

36
trnin ediyor. Sıcaklık derecesi gölgede 
h bulmaktadır. 

Gemlikte sıcakJar 
bu Cernlik (Hususi) - Gemlikte sıcaklar 
b· tun şiddetile devam etmektedir. Haltt, 
~ltaı; serinlemek için deniz kenarlarına 
ban at.maktadır. Akşam Üzerleri esmeğe 
be:lıYan hafif batı rüzgarile halk birax 

es alabilmektedir. 
'l' Tosya da 

ba osya (Hususi) - Aylardanberi kasa-
~ ~l.lltakasına yağmur düşmemiştir. Ba
Ce ~nler gölgede hararet otuz üç dere -
~~~bulmaktadır. Kasaba, çok geniş bat 
ilıt· ahçeyi ve hektarlarca mezru araziyi 
9o~\'a ettiğinden igka hususunda bu 7ı.l 
hıa sıkıntı çekilmekte, bir çok s1ı1 mö • 

l\~alan vukua gelmektedir. . 
4\ <lnada pamuklnr zarar görüyorlar 

llliU~an~~~ bu y;ıl pamuk mahsulünün ü
'ar~ gorulmesi çiftçiyi daha geniş mik
~tj çalışmağa teşvik etmiştir. Bir çok 
~rde klevland cinsi pamuk açılmağa .... " -.............. -..................... _. .. __ 
'1aziantepte örnek 

kö ·· :Burç 

Gaziantep (Hususı1 - Halkevince 
~lllUne köyü ittihaz edilen Burç köyü 
~ .. Vasfa 18yik bir hale getirilmişt~. 
cu~fusu iki bine varan köyde evin köy
cu er şubesi her sahada kalkınma vü
latda getirdiği trahom mücadele teşki
aıJ <la .. göz t<:?avi evi açmış ve başmu
l-'i ~ ?mer Ozbaş Burç mektebini fe
'ltt z~ hır irfan ocağı haline getirmiştir. 
'tae tebin önünde çok güzel bir bahçe 
r;içPılrnış ve bu bahçe köylüde derin bir 
ta ~k sevgisi yaratmıştır. Bugün Burç
litif ahçesiz bir eve hemen hemen tesa-

ediJememektedir. 
~ nesinı Burç mektebinin başmuallimi 
~ahçesinden bir kısmını göstermek-

' 

Kurakltkiaıı ZMAr gÖ'retı ~z 

tıariada 

başlamııtu. Bu gidiıe göre kıraç DWl • 

takaluda afustos ortalaı'ma doğru pa • 
muit toplanac~ ü mit edilmektedir. Bu 
yıl iki tekerlekli arabalar kaldl.J'ıldığı 
için koza pamuk nakliyatı büyük çıft -
liklel'de kamyOll ile yapılacaktK. Sem 
günlerdeki boğucu sıcaklar pamul:t ve 
kozalar üzerincie fena tesirler yapmıştır. 

Giresunda 
Gireswı (Hususi) - Burada şiddetli 

sıcaklar hüküm sürmektedir. Herkes 
yayla,a çıkmıştır. 

Odun buhranı 

Mslatya (Husu· 
&!) - Klbta ve Am-
7amanda Halkel'i 
mi\ze w köycülük 
kolu tarafından bir 
tarihi te(kjk geziai 
yaplnuştır. lWıta.. 

run Nemrut.dağı mm 
t..akasında yüzlerce 
~li eaer var-
dır. Bu eserlerden 
ytı. yakınının r etJ

almmıştır. Yu. 

resimler· 
dası. ( 1 ) numaralısı 

Pervin köyünde E
tilere ait .00 metre 
murabbeı büyüklü
~e gayet kı~ 
li ve hah taklidi mo· 
zayiğin bir kısnum 
göst e r m ekt e
dir.. (2) nuınarab 

resim Nemrut dağın 
daki heykeilerdeıa 

bil'idir. ( 3) numara. 
lı resün gene Nem
rut dağında bulunan 
çok san'atkarane iş· 
lenmiş w gayet bü
yük bir aslan bap.o 
nın resmidir. ( 4) 
numaralı resim ka
bartma levhalar ha
linde bulunan kral 

resimleridir. (5) nu-
maralı resim Adıya. 
man kalesini, ( 6) 

.. 

F.skişehir (Hususi) - Bir çok yerler- numaralı resim de 
de olduğa gibi b~racla da yeni ?rm~ Nemrud dağında beş taş sandalyeleri göstermektedir. Bu sandalyelerden biri üzerinde ~oturan bir adam 
kanllDUnu tatbikinden sonra şıddetli heykeli görülmektedir. Eskiden diğerlerinde clıe böyle heykeller vaıı:mş, fakat bunlar müruru zamanla kaybolmuş. 
bir odun buhranı başgöstermiştir. Çar- --· • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • ••• - • • •• • • •• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• • • • •• • • • • • • • • • • •• 
şıcia odu.n. satılmamaktadır. Halle, odun- K t b• • t L •• ı b h Ik • d 
kıgöreceğiişlerigazocaklarilegörmek aşa ır cınaye u e urgaz a evın e 
ıztmmnda kalmaktadır. Bir oduncu 

aükkAnuıda btr kaç parça çalı çırpı ne- Bir kadın günahının eserini bı•r Sergi• açıldı 
vinden mahrukat görülmüş, bunların b ~ d • 
üçer parçası onar kuruştan kapılmıştır. ogup enıze atb, 
Halk, bu dertten kurtanlmaları ve ih- fakat yakalandı 
tikarın önüne geçilmesi temennisinde
dir. Kaş (Hususi) - Hükfunet konağı ar-* Aksai'ay (Hususi) - Yeni orman kasında Çağıl koyunda, denizde bir çu- · 
kanunumm tatbiki dolayısile kazamız- val görülmüş alınıp açıldığı zaman için· 
da kömür ve yakacak buhranı başgös- . w

1 

b' . 
t~•a+' Qn-di k bad b' kil k" den yenı dogmuş ır çocuk cesedi çık-

... u.""'l ... ır. ~.. asa a ır o o- w 

mür ı s kuruşa satılmaktadır. Esasen miştır. Zabıta, yaptlgı tahkjkatla, lbu 
fundalık olan ve orman bulunmıyan ka- cinayetin faillerini bir kaç saat içinde 
zaınızda orman kanununun tatbik yeri meydana çıkarmıştır. Çocuğun, burada 
olmamakla beraber vaziyetin tavazzu- oturan Antalyalı fırıncı Mehmedin ya
huna kadar buhran devam edecektir. nında Dudu adında bir kadına ait oldu. 

ğu ve gayri meşru münasebet netice -
Tosya elektrik sinde doğan çocuğun doğar doğmaz ip-

Tesisatı tamamlandı le boğularak çuvalla denize atıldığı an.
T<>sya (Hususi) - Kasabamızda ya- laşılmış, Mehrnetle Dudu tevkif edil • 

pılmakta ohın inşaat işleri hayli ilerle- rnişlerdir. 

miştir. Elektrik santralında bir müd- Dudu, hadisenin bütün mes'uliyetini 
dettenberi yapılmakta olan makine kendi üzerine almaktadır. 
montajları ve su borule.rı tesisatı da 
hitama ermiştir. Bugün, yarın tecrü
beler yapılacak ve şehre cereyan veri
lecektır. 

Hastanenin bodrum katı inşaatı ik.. 

mal edilmiş olup birinci katın beton Lüleburgaz ('Rususi) - Şimdiye ka- riilmektedir. Sergiyi, kadınlı erkekli, 
döşemelerine başlanmıştır. Hastanenin d ar gazino ve sinema olarak kullanılan hemen bütün kasaba halkı ~iş ve 
kıştan evvel bitirilmesine çalışılmakta~ belediyeye ait bina Ha1kevi binası it- tekdir etmiştir. 
dır. tihaz edilmiş, merasiınl.e açılmıştır, Trakya umumi müfettişi general Ki· 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 
Merasimi, vali Hasip kısa bir nutukla zım Dirik de buraya gelmiştir. HaTue-
açmış, bundan sonra eve merasimle 
bayrak çekilmiştir. 

vinin yeni binasını ve bina dahilinde 
açılan biçki ve dikiş yurdu sergisini 
gezmiş, Halkevi hatıra defterini imza· 
lamıştır. 

' ':Bak Hasan Bey bir sine
ltı.ecmuasındn gördüm.. 

. .. Holivutta bir aşık mek
tebi açılnuş.. 

. . . Burada gençler nasıl a· 
şık olunduğunu, ve nasıl se· 
vişildiğini öğreneceklermJf. 

Hasan Bey - Buna ne lü
zum var dostum .. Sinema pa
yitahtında sinema yok mu? 

Yeni Halkevi binasında biçki ve di
kiş yurdu bir sergi açmıştır. Böyle bir 
sergi, Lüleburgazda ilk defa olarak gö-

,-- KOÇOK .. MEM~ERLERI ==-
Adanada bir yaralama vak'ası ı yaşlannda Hasan oğlu Mehmedi, ayni köy-

Adananın Eğrlağnç köyünden Hüseyin oğ- den Mustnfa ve Ali Hacı blr tarla mcsclesiıı
lu Mehmedl, ayni köyden on beş yaşlarında den bıçakla göğsiınden ve o.rka küreğlnden 
Abdullah bir odun meselesinden o.ralıınnda ağır surette yaralamışlar ve kaçını; !ardır. 
çıkan kavga neticesinde, bıçakla ağır suret- Yaralı hastaneye kaldırılmış, suçluların ta
te yaralamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl- klbine başlanmıştır. 
mış suçlu yakalanmıştır. Fevzlpaşadıı 13 çocuk giydirildi 

' Fevzlpaşa (Hususi> - Nahiye mudliriimin 
Osmaniyede tarla kavgası yüzünden ynrdımlle kurulan çocuk Esirgeme Kurumu. 

birini vurdular vcrtıen mi.isamerelerden elde edilen hasılflUa 
Osmanlyenln Abdalpınan köyünden 12 13 1aklr çocuğu glydlrmlştir. 



• SQl8· /SOM POl~A 

Otomobil ile 

L İstanbuldan Avl-upaya J 
Tuna kıyılarrndan geçerken 

,.'"'...--- ~ ..... _,.,._._., -~ 

FrA"'l:SISE C ER 1
KAA$1SINDA' En meşhur mizah hikayeleri 

Avrupaya seyahat merakı 
Oğlumun coğrafya atlasını almış, at

lasta Avrupa haritasını bulmuş .. dikkat
le gözden geçiriyordum.. bir dostum 
geldi: 

Romalı Tercüman • 
Yazan : Mark Twain Tereüme edeıı ve kıaaltaa 

-4-
Yazan: Vaafl Rıza Zobu 

Tunadan bW man.mf'a 

Romanyanm cenubundan ilerliyerek yerde alıf veri§e muhtaç etmesin. Parça
Belgrad yolunda gidiyoruz.. Buralarda o- lanan tekerleji tamir ettirmek, daha doğ
tomobll kullanmak zevkli dejil .. Yolla - niBti bir yen.ilini almak lizım geliyordu .• 
rm asfaltından vaz geçtim, bari taşsız Akşamın karartıaı Krayova ,ehrinde ge-

- Ne o, dedi, coğrafyaya mı çalışı
yorsun? 

- • Hem öyle, hem de değil .. 
- Bir şey anlamadım. 

- Ben anlatırım, anlarsın .. 
Anlattım: 

cÇok zengin bir dostum var. Geçen
de kendisine tesadüf ettim. Biraz hoş 
beşten sonra, seyahate çıkmıya hazır
landığını söyledi. Bütün Avrupayı do. 
!aşacakmış. Bir başka gün bir başka 
dosta tesadüf ettim.. bu, öteki kadar 
zengin değildi. Şöyle Londraya kadar 
gidip dönmeye hazırlanıyormuş. İki 
dostuma nisbetle daha az paralı dostum 
da, bir Paris seyahati yapmak fikrinde, 
daha az paralısı Peşteye kadar gidip ge
lecek. Daha az paralısı, muhakkak ne 
yapıp yapıp Atinayı boylıyacak .. bun
lardan, para cihetinden benden bir 
gömlek üstününü gördüğüm zaman o
na da sordum: 

olsa .. Ucu bucağı görünmez, kilometre- cenin karanlıtına döndü.. Gecelemek - Ya sen, sen; bir Avrupa seyahati Size burada 1eyahatlerin lizımı gayri 
lerce uzıyan, kıvrılıp giden yollar hep mecburiyeti hUıl oldu ... Fakat derdimizi yapmıyacak mısın? müfariki muzır nesnelerinden, yani Av-
kırma taşlarla örtülmilş .. Bu küçük, iğri anlatacak tek fert yok. .. İnsanların S1 • - lmkan yok, dedi, param yetişmi- ~palr ~rcümanlard~ ba~se~ğim. 
büğrü ~ların üzerinde tekerlekleri sek· kıntılı zamanlarında Hızır yetişirmiş der- yor. Ama, bunun ehemmiyeti yok. Be. Bırçok ki~ler ~endi kendıler~e: ~Ne 
tirmek bir canbazlık işidir... Araba, las- ler.. O esnada karf1IDa güler yüzlü bir yoğluna çıkıyorum. Barlarda bir çok olurdu; şu IJlnılzi t.erdlmansız bır gore
tik top gibi sıçrıyor. Sağdan, soldan, alt- adam çıktı .. Çetrefil bir türkçe ile bana: Fransızlar, Macar kızları, Romanyalı bi~ydik. demişler ve can ve gönülden~ 
tan, üstten gacırtılar, gucurtular pey - cDerdiniz nedir?> demez mi?. Adamca- çalgıcılar görüyorum. Onların meml _ cemıyette yaptıkları zararların kefaretı 
dahlandı ... Bundan evvelki tozlu yollar ğızın boynuna sarılacaktım .. Bizim eski ketlerini gezmiş kadar oluyorum. e diy~ onla:1 al~y vesilesi olarak !cli~~ 
esasen arabayı kurşuni bir kılıf içine al- vatandaşlardanmış. Otuz senedir burada ~te bütün bunlar bana bir fikir ver- etmişl~r~r .. Bız bu hususta va.zifemızı 
mıştı .. Şimdi taşların sarsıntısile, tozdan ticaretle meşgulmüş. İfini gücüniı bırak- di. Ben de geldim, evde oğlumun coğ- kemalı cıddıyetle yaptığımıza ınanıyo
kılıflar sökülüp ince bir duman halinde tı, benim derdimle hemdert oldu .. İyi o- rafya atlasını buldum. Coğrafya atla- ruz. 
bulduğu delikten içeri giriyor .. Hepimi - lacak hastanın hekim ayağına gelir, der- sında Avrupa memleketlerini gözden Bu tercümaların dil bilmeleri de bir 
zin kirpiği, kaşı, saçı grileşti .. Bu hali - ler! .. Talih bunu benim karşıma çıkar • geçiriyorum. Sebeb malfun, ben de o. beladır. Öyle bir lisan (mesela ingilizce) 
mizle pasaportlarımızdaki resimlerimize dı .. Allah muhtaç etmesin amma, belki ralara gitmiş kadar olmak istiyorum konuşurJar ki, anlıyana aşkolsun. İngi· 
benzemez olduk! Allah vere de hudutta dostlarıma da lazım olur. Talih insana da ... • lizceden maada her lisana benzer. Size 

bizi sahtekar zannetmesler!! her vakit sırıtmaz.. İhtiyaten takdim e - Dostum melUI melô.1 yüzüme baktı: gösterdikleri her şeyin, mesela bir kili-* deyim: - Ya ben, dedi, ya ben ne yapayım? senin, heykelin, tablonun ve yahut her 
Yollar o kadar taşlı, arabamız o kadar Oryantal mağazası sahibi Bay Habip _ Niye? hangi tarih! bir ,eyin hikayesini ve ta-

zayri muntazam sallanıyo~ ki; tekerlek Haşim.. _ Oğlum da yok ki, onun coğrafya rihini ezber bilirler ve bir papagan gibi 
lhtiğine çivi batmış, lastik sönmüş, dı- * atlasına bakayım.. durmamacasına makara gibi, gır gır söy-
prı fırlamış, çiçek bozuğuna uğramış bir Romanyanın Severin ıehrinden sonra _ Müteessir olma, dedim, kolayı lerler .. Eğer yarı yolda susturup ta, fi. 
mrat gibi delik deşik bir hale gelmiş' tA Yugoslav hududuna kadar yol hep var .. ben atlasta gördüklerimi sana an- kirlerini dağıttınız mıydı, hafızlar gibi 
HAll farkına varamamıştık .. Çıkan gürül. Tuna kenannı takip ediyor .. cTuna. nın latırım; sen de gitmiş kadar olursun! yeni baştan alır ve okurlar .. Bütün ö-
tü, gayri tabit sallantı tekerlekten mi, kendi değil, ismi bile benim üzerimde mürleri, garib ve acayib şeyleri yaban-
yoldan mı? Bunu farketmek usta şoför- sihirli bir tesir yapar .. Kulağım; s&yle- İMSET cılara göstermek ve onlardan kucak do-
lük değil, keramet sahibi olmaktı.. nen cümleleri anlatmıya ba§ladığı; di - il i h lusu takdir avazeleri işitmekle geçer. 
İnsan mecbur olunca her sıkıntıya kat- lim, kelimeleri toparlayıp söylemeğe ap S aneye Heyecanlı bir takdirden hoşlanmak be-

lanıyor ... Ben böyle sıkıntılı işlere alışık gayret sarfettifi tarihten itibaren ben Eroin sokmalı şerin tabiati icabındandır. Bundan ötürü 
bir adamım. Fakat bu lastik patlamalarla Tunayı duyar, Tunanın geçirdiği bin bir /stegen adam de, çocuklar, bqkalannm yanında gös-
Abidin Daverin halini unutamıyacağım.. macerayı dinlerdim .. Onun şarkılarını, o- teriş yapmaya, caka aatmaya, ukali uka-
0, yazılan gibi tabiatte ağır olan bır in- nun türkülerini söyledim .. Tuna benim . Dün, 250 gram üzümle beraber bir la konuşmaya ve garib hareketlerde bu
sandır .. Aile hayatında rahata o kadar için akan bir su delil. akın yayan bir kese kağıdına konarak umumi hapis-
alışınıştır ki: Ömründe fiske ile bile ü- başbuğdu .. Onun imıini ben Attila, Cen- haneye iokulmak istenen 25 gram ero. lunmaya bayılırlar ve gene bu tabiat ica· 
zerindeki tozu silkmemiş, dersem müba- ıiz, Alp Aslan, Yavuzla beraber sıraya ,in yakalanmış, eroini yollıyan Yusuf bı neticesidir ki dedikodu yapanlar, yağ
lağa olmaz .. Evinde her işini hazır bul - kordum.. Bugünkü memleketimin budu- oğlu Sabri isminde bir otOmobil tamir- mur demez, kar demez her yere koşar 
mağa alışık bu kıymetli dostumun, te - du haricine çıktığım ilk gün onun koy • cisi tevkif edilmiştir. HAdise şöyle ol- ve söyliyecekleri şeyin verecekleri ha-
kerlek değiştirmek için yanıbaşımda toz- nunda bir ucundan öbür ucuna günler- muştur: vadisin ilk defa olarak kendi ağızlann-
Ia 1 - - 1 dan çıkmasına çalışırlar. Binaenaleyh, r, çamur ar ustune uzanmış halini gör- ce, gece erce yol aldım .. Bu sefer de bir Ağacamiinde, Mahyacı sokağında 9 
mek bana, çektiğim iziyetleri unuttunı- talih eseri olarak yolum onun kıyıları - numarada oturan otomobil tamircisi yaba:cıla~a ~a:aları ~töst~rip te, 1~: yordu ... cÖksüz oğlan göbeğini kendi ke- na düştll .. Uıtü ormanlarla kapalı dağ • Sabri, hırsızlıktan mahkU molarak bir ~~ ay~e •. ve 11 ayı§ av3.Z: erım 
ser!> deyip her lastik patlayışta, oflaya, ların eteklerile, Tunanın coşkun akan müddet hapishanede yatmış lki qıtmek ımtiyamıa malik olan tercuman
puflaya eğilip kalkmaktan bir hayli in- sulan arasından sllzülüp geçmek için sabah müddetini ikmal ederek ~ _ larm ihtiraslanm, arzularını artık tasav
celd1... saatlerce yürüyor, Adakaleye doğru yol tır. Sabri, dün, bir kese kağıdını~ di~- vur ediniz. ve bu za~allılar bu~a o kadar 

Allah kimseyi lisanını bilmediği bir abyoruz.. Vasfi R. Zobu .ne 2S gram eroin koymuş, üzerine de alışırlar ki, daha ltıdalll, lakin bir mu-
c:ıı::==--===---=-===-=::ııı:ı::==z:====--==-==-------s::::=--==-=:a:o- .. .. . bitte yaşayamaz olurlar. Biz bunu keş· 

250 gram uzum yerleştırdikten sonra, fettikten sonda, artık hiçbir fE!ye hayret ------.. ------...... ------,.----.............. __ 

CONULISLERI 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
cErzurum> da Bay cC. D.> ye: 

Nişan yüzüğüniın basit bir altın 

halka şeklinde olması an'ane icabın -
dandır, fakat bu, ilaveten istediğiniz 

kıymette taşlı bir yiizük daha vermek
ten sizi menetmez. 

* Beşiktaşta Bayan cHuriye ye: 

Tam müddet tayin etmek mümkün 
değildir. Ne kadar dikkatle hesD.p et· 
seniz tarih gene takrıbi ol::ıc~ktır. Fa
kat bu mesele hakkında size gazete 
sütununda daha fazla tafsilat vere -
mem, adresınizi yollayınız, mektupla 
anlatayım. 

* Altınbakkalda Bayan cD. K.~ ye: 

Genç kız bir goncadır, inkişaf edin
ce ne vereceği kat'iyetle kestirilemez. 
~ilesine, tahsiline, görgüsiın , serve-

tine bakarak edinr-ceğinız fik'r nıha
yet bir tahminin hududunu geçemez. 
Fakat meçhul iklimlerde yapılan sc -

yahatlerin de kendilerine mahsus bir 
zevkleri vardır. 

* Bay A. A. A. Şamlıya: 
Yazdığınız mektup bir ailenin içyiı

zünü bilmeyenlere de anlatacak mahi
yettedir. Bu ise benim bu sütunlarda 
ilk gündenberi ısrarla tatbik ettiğim 
prensipe zıt bir harekettir. Mademki 
dıkkat ediyorsunuz, görmüşsünüzdür 
ki bazı dertleri yazarım, fakat kime 
ait olduklarını anlatmam, isimleri sil
dim, ilk harfleri ile iktifa ederim, beni 
mazur görünüz. 

* Hasköyde bay cÖzkanıa: 

• 

Kızın ailesi düşüncesinde hakııdır. 

Bir talebe üniversitenin son sömeste
rinde de olsa hayat yoluna henüz adım 
atmamış sayılır, tahsilini bitirccel=, 
~eçtiği meslekte bilfül çalışacak, ka. 
lanmıya başlıyacak, ondan sonra ha
yatta yol almıya girişmiş telakki edı
lccektir. Bu vaziyet, şahsi servete ma
lik olan bir genç için de böyledi:-. Ev· 
lcnmey_i düşünmeye sıra sonra gelir. 

TEYZE 

' 

Sultanahmede çıkmış, parktan geçen, ed h" b" yi bel nir takdir -
Mürşid isminde on dört yaşında bir ço- t' er,d ıç ~rüte edik.e Am, ' ı:!resl 

- - k d. . .. ış e er go nm . c an ne 6 ... ze , 
cugu_ .ç~gırmış, :11 ısıne !uz para ve- ne nefis şey bu!..> demedik. Tercflmanın 
.recegını, kese kagıdındakı üzümü, ha- .. t d"ğ" b"d l • t · h d Aks . gos er ı ı en muazzam a ı e er, sana 
pıs ane e araylı Nıyaziye götürüp 1 . k d kıl bil kı d · · ·· 1 . . M" . eser erı arşısın a ımız e pır a• 
vermesını soy emıştir urşıt, kese ka- d B"· bl ta d ızı kl ttik _ · ma ı. on r yı s ı a seyre 
g~dını al~rak ~a~is?.an.eye gitmiş, Niya- bunları, 0 kadar.. Terdlmanlann zayıf 
zıye verılmesını soylıyerek gardiyana taraflarını bulmUJtuk. O andan itibaren 
teslim etmiştir. Gardiyan vaziyetten hilemizi muvattakiyetle tatbik ettik. Bu 
ş~p?.elem~iş, .k.ağıdı ç~virip üz~Ieri herifleri bazı kereler zivanadan vıtar
dokunce, ıçerısınde eroın bulundugunu aık amma kendimiz istifimizi asla boz· 
görmüş, koşarak, uzaklaşmakta olan ço- madık. 
cuğu yakalamıştır. Çocuğa sorulunca, Sualleri ekseriya arkadqım doktor so

bu üzümü kendisine parkta oturan ta. rar. Zira, dünyada onun gibi komedya 
nımadığı bir adamın verdiğini söyle- oynıyan, kendini tutan, hiç gülmiyen, 
miş, parkta oturan birisini göstermiş- ahmak gibi durmasını bilen, sesine iste
tir. Bu sırada, parkta oturan Sabri kaç- diği gibi abdalca, saf bir eda veren yok
mak istemiş, fakat, kaçmasına meydan tur, diyebilirim, sanki ikinci bir huyu 
verilmeden yakalanmıştır. Sabri, dün imiş gibi hareket eder. 
akşam geç vakit cürmü meşhud müd- Ceneveyc ulaştığımızda, tercümanlar 
deiumumiliğine verilmiştir. Amerikalı seyyahlara çattıklarına sevin

Muhacirlere yapılan 
Yardım genişletilecek 
Muhacirlere ve mühtaç çiftcilere ö. 

dünç tohumluk ve yemlik dağıtılmak 
için muaveneti içtimaiye bütçesine ko
nan bir milyon liralık tahsisat, bu saha
daki yardımın daha müessir ve daha 
şamil bir halde yapılabilmesi maksa
dile iki milyon iki yüz elli bin liraya 
çıkarılmıştır. 

diler. Zira onlara göre dünyada en çok 
şaşan Amerikalıdır ve Kristof Kolombun 
herhangi bir hatırası karşısında aşırı 

derecede hassas olur, heyecan gösterir
ler. Tercümanımzı sanki yaylı bir som
ya yutmuş gibi kıvranıp, bükülüp duru
yordu. Sabırsızlanıyor, helecandan kan
ter içinde kalıyordu. Nihayet dayana
madı: 

- Centilmenler benimle geliniz, be
nimle .. Size Kristof Kolombun bir mck. 
tubunu göstereyim. Kendi elile yazdığı, 

lbrahim Hoyi T 

öz elile yazdığını göstereyim.. GeliJJ~ 
,Liedi. 

Bizi belediye sarayına götürdü. Nüııı' 
yiş dolu bir tavırla birçok anahtariar ~ 
rıştırıldıktan ve birçok kilidler açıld 
tan sonra, önümüze bir takım köhne ~ 
lekeli kağıdlar, vesikalar serildi. Tere 
manımızın gözleri parladı. Etrarımııd' 
raksedercesine dönerek parşümen Jet 
ğıdları parmaklarile fiskeliyordu. 

- Centilmen, ben ne demiştim sıze~ 
Ayni değil mi? .• Bakıız, dikkatli bak1.Jll' 
Kristofer Kolombonun el yazısı, öz Y' 
zısı ... 

Biz, hiçbir alaka göstermeden, ka)'ld' 
sızca bu k.ağıdlara baktık. Doktor ağı! 
ağır vesikaları inceledi ve sonra hiç ti 
merak duymamış bir insan tavrile: 

- Ferguson, diye sordu. Ne demişti' 
niz. Bunu yazanın ismi ne idi acaba?. 

- Kridof Kolomb, büyük Kristofrt 
Kolombo!.. 

Doktor yeni baştan ve ağır ağır 
ğıdları bir daha muayenee etti. 

- Ya!.. Demek bunları kendisi ya 
ha! .. Yoksa ... Yoksa .. 

- Evet, bizzat kendisi yazmşı .. 
tof Kolombonun öz el yazısıdır bu .. l{e1" 
disi yazmış .. 

Doktor elinde tuttuğu vesikayı mas' 
ya bırakarak: 

- Ben Amerikada öyle çocuklar g'ôt' 
düm .ki 14 yaşında oldukları halde bllD' 
dan daha iyi yazıyorlar.. dedi 

- Fakat mister, bunu yazan bil~ 
,Kristo ... 

- Kim olursa olsun. Bana vız geli' 
.Hayatımda gördüğüm en çirkin yazıdJtı 
bu.. Yabancıyız, diye bize yutturamaıSI' 
nız, ha .. Bak bizde kül yutacak göz ~ 
mı? .. Yok, harikulade güzel ve bir l<lf 
met ifade eden yazılarınız varsa göstr 
riniz onları .. Yoksa, burada ne duru}'O' 
ruz, çıkalım .. 

(Devamı 11 inci aayfada) 

r-
Mark Twain kimdir ? 

Mark Twaln, asıl ismi Samuel I>ııl~ 
horne Clemens'dlr. 1835 de doğdu. l~ 
da öldü. Yalnız Amerikanın deiU. l>t 1' 
yeni ve eski dünyanın sayılı romancı~ 
mlzahcılarmdandır. Hii.klm olan ı>a rJ 
ölünce ev gailesi başına çöken ?4" 
Twain bir matbaada mürettiplik ölt'e:: 
dl. Sonraları blr seyyar mürettipllkle 0 
merlkanın meşhur şehirlerini dola.Jtl· uı> 
zamanlar 19 yaşında bulunuyordu. t1~ıC' 
maceralar geçirdi. Tekrar gazeteci 1 

döndiı. Ve Mark Twaln lsmlnl tak1~,.ıı 
Elliye yakın eseri vardır. Bunııır ııe• 
Hucklcberry Finn'in şergüzeşUerl dıt°· 
The İnnocents Abroad en meşhurıarı 

• 



'Ne olur bayan, şu halıya tmnır -
'ce"l tempoya dikkat ediver. 

~abık dişçi - Kökler sağlam, üzerle

'llle birer kııron geçirirsem daha bu 
ağaçlar on sene dayanır. 

-
' 

- Dikkat et, çekici eline vurursun? 

- Dikkat etmesem de olur, çiviyi 
~eşime tutturuyorum. 

Nişanhlar 
arasında 

- Siz bundan ev- ı 
~el b· len ~ ~ere daha ev· 
~ tnişsmiz, bana 

u söylemcdinizdi.. 

- Bilmem bu o kn

~ ınühim değildi 
.. p k ,.. e az zaman 

'Üştü. ~ 

* 'Cam kırığı 
:U ~erber, müşterisi-

tıraş etti: ) 
~~n 

lıt' 1-{asıl usturayı )'l~'....,~~ 
diniz mi? f 

~' Sanki yüzümde .~ 
t1.ıra d r 

~b . ol şrnıyor ' 
• dı. 

"-' bern k o kadar 
·~r f? 

rıW!J'l1Jifl.ll 

J I Hoş ·Sözler 1 J 

Bir dela yanıldım 
Müdür, memuru çağırdı: 
- Siz burada yirmi senelik memur-· 

sunuz, çalışma tarzınızdan memnunum, 
şimdiye kadar iş hususunda bir kere 
~anıldığınızı görmedim.. maaşınıza on 
lira zam ediyorwn. 

- Teşekkür ederim bay müdür, fa· 
kat iş hususunda bir kere yanıldım. 

- Ne vakit, nasıl? 
- Şimdi.. ben, sizin maaşıma on lira 

değil, yirmi lira zaınmedeceğinizi he
sab etmiştim. 

~ 

Tablo 
Ressam taslağına sordular: 
- Siz hiç sergide tablo teşhir ettiniz 
"? nu. 
- Bir kere evet. 
- Bu ne tablosuydu? 
- Hatırlıyamıyorum. 

Ressam taslağının kansı söze karış
tı: 

- Nasıl hatırlamazsın, günlerce uğ
raşıp yapmıştın. Kırmızı bir tahta üze
rine beyaz yazıyla cTablolara el sür
meyiniz> yazmamış mıydın? 

,,,,.,,.,.. 

iyi tezgAlıtar 

- Kaç §erek koyayım? 
- !ki şeker kafidiT. 

Mağaza sahipleri konuştular: ' 
- Benim yeni tezgahtar çok mükem. 

mel. 
- Ya, nesi var? 
- Yirmi metrelik bir top kumaşı 

müşteriye sattıktan sonra, sattığı par· 
çalan hesapladım, yinni beş metre ct
tL 

l)ç ay 
Elbise ısmarlamıştı. 
- Bu elbisenin parasını, dedi, üç ay

dan evvel veremem .. 
- Pekala bayım.. üç ay sonra veri

niz .. 
- Şimdi anlaştık, elbiseyi ne zaman 

bana teslim edeceksiniz? 
Terzi düşündü: 
- Tam üç ay sonra! .. 

~ 

Kabahat kendinde 
Erkek söyledi: 
- İkide bir bana gene komşumuzun 

kansının yeni bir mantosu olduğunu 
tekrarlıyorsun ... 
Kadın da söyledi: 
- Sen bana her vakit «komşunun 

karısı gibi olmalısın> deıner miydin? 
~ 

sermaye 
- Sennayeniz mahvoldu demek . 
- Maalesef evet. 
-Ne kadarı? 
- Nakit olarak mikdarmı tayin ede-

miyorum, fakat kanın; sermayemle 
kendine, elli tuvalet, on manto, otuz 
çift iskarpin yaptırabildi 

- Pazar günü öğleden son~a bulufa
lıın .. 
- Öğleden sonra yağmur yağarsa .. 

- Öğleden sonra yağmur yağarsa 
öğleden evvel buluşuruz. 

r 
- Necla ile evlendiniz artık mes'ut
sı.ınuzdur. 

- Yani ben evlendim, Necla mes'ut 
oldu demek istersiniz. 

Nişanhya 
. mektup 

Bakkal, çırağını 

- Peynirin üzeri

ne <40 kuruş• yaz, 

dedim, sen eseni se
viyorum. yazmışsın .. 

- Affedersin pat
ron, nişanlıma mek-

tup yazıyorum san
mıştım (:la. 

* Köpeğin agızhgı 
Küçük köpeğın ağ

zına ağızlık geçirmiş

lerdi, sordular: 

- Isırır mı? 

- Hayır! 

- Neye ağızlık ge-
çirdiniz? ~' liafifliğini bil

-.,_ıtı, ben cam kırığı 
~etnıiitim de.. 

- Bir otomobilin :iki senede mocıası geçiyor da, bir kadının yirmi senede 
modası geçmez oluf' tıı.ıı1. 

- Ağzından öpü
yorlar da!. 

• Sayfa 7 

j_F o_t o _ğ r_a f _t_a h_I i_l I e_r i_./ 
Muvaffak almamak için 

sebep kalmamışbr 
lzmi'l'de okuyuculanmızdan Mmtafa

nın sorgmu §Ud.ur: 
- Hayatta muvaffak olacak m1yım? 

Zeki, şakacı ve 
alaycıdır. Arka
daşları tarafından 

sevilir ve aıanır. 
Eğlenceyi, zevki 
sever ve hovarda
ca yaşamak ister. 
Bu hallerile etra
fını kıncı ve gü
cendirici olmu
yorsa tuttuğu iş

te muvaffak olmamak için sebeb kalma
mıştır. 

* Durgun ve manidar hal sevgide 
rol oymyabilir 

Ankaradan Hasan isimli okuyucumuz 
soruyor: 

- Muvaffak olacak mıyım? 
- Sevilecek miyi~ zengi" olacak mı-

yım? 

Muvaffak ol
mak için girgin ve 
biraz da atılgan 

olman lazımdır. 

Zenginlik için de 
buna ihtiyaç var
dır. Sevilmek ışl 

böyle değildir. 

Durgun ve mani
dar bir hali var' 
ki sevgide rol oy-

nıyabilir. 

* Muvaffakiyet hudutları ve 
temayüller 

Ankara okuyucularımızdan Nusrat so· 
ruyor: 

- Muvaffak olacak mıyım? 

Temiz ve mun -
tazam giyinmesini 
bildiği kadar mu
vaffakiyet hudu
dunu genişletme

si, süse ve zarafe
te olan temayü -
lünde de işinin ta
hammülümi gö -
zetmesi lazım 

dır. 

* Arzular bir tesadüf' neticesi 
yerini bu!abilir 

Adana oku.yu.culanmızdan Nuri Sön
mez soru.yor: 

- Zengin olacak m.ıyım? 
· Herkese açılmı
yan, uymıyan ve 
kendi işlerile uğ-

• raşmak isteyen bir 
hali var. İsrafı 
yoktur, eli pek a
çık değildir, mal 
ve eşya kıymeti 

bilir. Böyle olun
ca zengin olmak 
yolunda ne gibi 

teşebbüsleri olmuştur? İyi bir memur o
labileceğini kabul etmek yerinde bir 
mütalea ise de isteği bir tesadüf ve şans 
işidir. 

-
Nasıl şikayet 
Etmiyelim? 
Okuyucularımızdan O. Nurt ve H. Yıl

maz biraz mübalAğayı sevlyorlar işte söy
ledikleri: 

- Sabahleyin işinize gitmek üzere ev
den çıknrsınız tramvaylar tıklım tıklım 

dolu 'balık istifinde gldemczslnlz yürü
mek mecburiyetinde knlırsınız fakat so-
kaklar da bozuk, yürümek güç. Bir otobU
se binersiniz, bozuk yollarda ciğerleriniz 

nf;zınıza gelir. Nasıl şikAyet etmiyelim? 

• 
İnegöl hapishanesi ınahkfımlannın 

bir teşekkürü 

1 
İnegöl haplshnnes1nde bulunan ~ah

kilmlar bize yazdıkları bir mektupta Ine
gölün münevver halkından ol~~ Ahmet 

ihtisas, tecrübe 
meleke 

ve 

Amasyadan Kadri imzasile sonıluyor: 
- Muvaffak olacak mıyım? 

Mahdut gibi gö
tünen işinde ihti
sasa, tecrübe ve 
melekeye lüzum 
vardır. Bazı ah -
valdc bir doktor 
kadar faydalı o -
lurlar. Bu işin 

müntesipleri fen 
ve ilim adaınlan
na mahsus vasıf -

ları taşımalıdırlar. Taki muvaffaklyeOc· 
rinden şüpheye düşmesinler. Emsnl1 a • 

rasındaki güzidelerin muvaffakiyctler~ -
ni örnek yapmak, dileğin tahakkuku !çi!I 

en kısa bir yol olur. 

* Çocuğun muvaffakiyeli ana ta 
babasmm terbiyesine baghdır 
Kandınıda Tayyar Oğu isimli kü~1k 

okuyucumuzu" ıuali de §Udur: 

- Muvaffak olacak mıyım.? 

Güzel ve se., 
vimll bir yavru - ' 
dur. Böyle olunca 
iyi ve zeki bir a· 
na ve babadan 
doğmuş olması 

tahmin olunabilir. 
Muhitine ağırlık 

vermiyen ve tabil 
bir imtiyazla diln
yaya gelmiş olan 

bu yavrunun muvaffak olması, ana ve 
babasının vereceği terbiye ve al§.kaya 
bağlıdır. 

* Hayat mUcadeleleri ile daha 
yakından karşılaşımz? 

Hayrcbolu okuyucu.lanmızdan Hüsc~ 

yin Güler soruyor: 

- Hayatta muvaffak. olabilecek 1ni.
yim? 

Gülmeğe 

ve neş'eye karşı 

acaba çok mu has
ret çekiyor? Cid
diyeti ve ağır baş
lılığı şuurlu bir 
hale getirmek la
zımdır. Çekingen
lik, saygı hududu
nu aşınca yerini, 
beceriksizliğe, bir 

nevi korkaklığa terke mecbur kalır. 

Hayat mücadelelerile daha yakından 

karşılaşmak faydalı olur. 

Son Posta 
Fotoğraf tah:ili kuponu 

İsim • • • • • • 
Adres • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll lçln bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilmesi şarttır. 

\ 

Bo.yrakdarm her gün muntazaman gön
derdiği 11Son Posta. yı zevkle okuduklarını 
söylemekte, bu yüzden Ahmet Bayrnkda
ra. teşekkür ettiklerltıl bildirmektedirler. 

• Çırpıcıdn tehlikeli bir köprü 
Okuyucularımızdan Nurullah Kılıç yn

zıyor: 

11- Geçen pazar günü hava almak lçln 
Çırpıcı çayırına gtttım. Benim gibi tenez
zuh içln gelmiş bir kaç bin ktşt dahıı var
dı. Bu kadar halkın geçtiği dere üzerine 
vaktile yapılmış taş köprünün bir taraf 
korkulu~u yıkılmıştır. Buradan her oto
mobil ve araba tehlike tıe geçer. Bllhnssa 
şoforlerden, arabacılardan sarhoş olanla
rın otomobil ve arnbalnrında bulunanlar 
büyük bir korku geçirirler. Acaba. bu teh
like muUnka bir otmobll yahud bir araba 
devrilerek içinde bir kaç klşlnin ôlmeslle 
ml bertaraf edilecektir?.• 
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asker olan hır mıllet görünmenin şartları 1 

Çin imparatoru kadın askerlere kumanda eden ıözde· 
lerinia ınanewalarda yapbldan hatalardan dolayı 
l..l--l- ol fak~ ö .. - ..ı:-ı-.a.---:_..: tuNIPfV•Da razı tna1D11,tM llbl:ana ~-~....-

Bııgiiaekü Çia loaduıı (Çin jilmlericıdenı bir puça) 

, 

/ 

) , 
} 

Bqgün Çinliler için cmuharip millet> lir. Bundan dolayı k:umaDdaplamı. tecZı. 
değildir derler. Bu söz belki doğrudur. yeleri gerektir. Esasen cHarp kanunum• 
Fakat çok eski zamanlarda Çin tam ma- bunu amirdir. Vermiş olduğum emirler 
nssile muharip bir millet idi. Bunu o za- doğru idi. Kumandanlar bunları anlama
manın Çin tarihi isbat eylemektedir. dılar. Tevil eylediler, şaşırdılpr. 'Binaena-

l - Bluz §Ömijie linondan )18plll1l1'1 
qarla süslü. 

Evde, sokakta, pla;da, .. lılil~ ~er ye~-ı~ı -~~ ~· Ona_ sapti. pp1rql 2 -Emprime keten veya pikeden blıJf. 
de ve h« z.aman fık, guzel gonınmenın gıydirinis. B6tün bu guzellfk.leri kapa • Kenarları fisto şeklinde kesilmiş. 
esas prtl: Kendine yaraşanı giymekten kr. Soldakini giydiriniz, yiizü lfmunWı- 3 - Renk renk çizgili ipekliden, dii~ 

2500 sene evvel yaşamış olan büyük Jeyh tecziye edilmelidirler. ibarettir. Bu, bir para meselesi olmaktan dan fada yuvarlaklapr. biye ile süslü bluz. 
Çin alimi Sun Tsu ayni zamanda mükem- Sun Tsunun dediklerini kral baiile çok bir .ze'\lk meseleıidir. H.?r yaraşan Höliaa burada her ppka tamamen r,- ' - Lacivert keten bluz. 
mel bir tabiye ve askerlik mütehassısı tasvip etti. şeyin mytlaka pahalı olması llzım gel • yenine uygundur. Onun için güzel görü- 5 - Düz (organdi) den jabolu bluz. 

rnez. Ucuzca eıde edilebilen ne kadar nüyor ve güzel gösteriyor. qte şıklığın 6 - Yıkanır ekoseden jabo ve reverl~ idi. Yazmış olduğu ve on altı maddeden .Mes'ul kumandanlar> gözdelerin ta 
ibaret bulunan .Harp kanunu> asırlarca kendileriydi!.. Sun Tsu bunların derhal 
tatbik edilmiştir. Çin ordusunun nüve- cellada teslim edilmelerini ve kafaları. 
sinin t~kiline Sun Tsunun cHarp ka - nın kesilmesini emretti. 

şeyler vardır ki pahalılarından çok ya - esas Ye esrarı bundan ibarettir. Kendi ti- bluz. 
raşır. Bunun için şık giyinmenin paraya pine uyanı bulmak. Tabii yalnız ppka 7 - (Nervür - Pasta) ile süslü lavabl 
bağlı bir §eY olduğunu sanmak, bütçesi- için değil her teY için ..• Elinizde tqıyaca- krepten bluz. 

nunu> yardım etmiştir. Yardım etmiş- İmparator bu emre fevkalade kızdı. 
tir değil, Çin ordusu onun sayeslııde ku- Kızların bir kılluına halel gelmemesini 
rulşmuştur. irade edince Sun Tsu büyük bir asabi -

nin geniş olmaması yüzünden şıklığa ve- ğınız çantanın, ayağınıza giydiğiniz a - 8 - Bozulmuş dantelle c binon, kaflt' 
da etmenin zaruri olduğunu kabul et - yakkabının biç.im ve rengine varıncıya hrılarak yapılmıştır. 
mek bir hata olur. / kadar bütün üstünüze giydiklerinizi 9 - Düz ve işlemeli (organdi) deJl 

O zamanın Çin imparatoru alim bir a- yetle imparatorun karşısına dikildi ve 
dam olmakla beraper askerlikten hiç hoş dedi ki: 

Bütçe darlığı, zevk inceliği ile pekala kendinize uydurmak ve uygun seçmek .. bluz. . ................................................................. telafi edilebilir. Esasen ne sariederseniz 
lnnmazdı. Askeri disiplin onca işkenceden - Beni ordularınızın başkumandanı ediniz aldığınız eşyaya ince bir zevk ha

kim değilse mümkün değil, şık olamaz • 
sınız. Şıklığın esası mütevassıt bir bütçe 
için neyse, zengin bütçe için de odur: 

başka bir şey değildi. tayin eylemiş idiniz. cHarp kanunu:. nu 
Sun Tsu harp kanununu itmam eyle- tasvip eylediniz. Bu kanun carid!r. Ka -

iiği vakit bunu imparatora takdim etti. nun hükümleri yerine getirilmelidir. As
İmparator: kerliğin ruhu itaattir. Ciddi bir itaat, tam Kendine ne yakıştığını bilmek ve yal -

nız yakışanı giyinmek ... Arada yalnız bir 
fark var: Düşünmeden harcıyabi!en !n -
san birinci elbisede muvaffak olamazsa, 
ikinci, üçüncüyü iyi seçer. Halbuki öte
kilerin mutlaka ilkinde en büyük mu -
vaffakiyeti göstermeleri lazımdır. Çün
kü: Belki bir ikincisini yapamıyacaklar
dır. Bunun için onlara birincilerden da
ha uzun zaman düşünmek, biraz daha faz 
la meşgul olmak düşüyor. Fakat neti -
cede çok sarfeden de, az sarfeden de şı~ 
olabilir: Yani kendine yaraşanı buiabi -
lir. 

- Sun Tsu! Ben de seni alim biliyor 
idim, dedi. Bu kanun sayesinde her han· 
gi bir adamın mükemmel asker olabile
ceğini nasıl da iddia edersin? Saçma 

teY bu! .. 
Hazır söylemişken: cKadınlardan da 

asker yapabilirim> de de işin tamam 
olsun!.. 
Açıktan açığa imparatora muhalefet c

dilemiyeceğini bilen Sun Tsu şu cevabı 
verdi: 

- Haşmetmeap! Dediğiniz doğrudur. 
Kadınlardan asker yapılamaz ..• Fakat ih
das eylemiş olduğum askeri kaidelere o 
kadar güveniyorum ki müsaade buytı -
runuz da bu kanunla kadınlardan da as
ker olup olmıyacağını bir t;crübeye gi
rişeyim ... > 

Çin imparatoru cevabı hoş buldu. Sa
raya mensup kadınların içinden en genç 
ve en sağlamlarından 180 inin derhal se· 
çilrnesini ve Sun Tsunun emri altına vaz~
dilmelerini irade etti. 
İmparator cgözde:. ıerinin ikisini de 

bunların içine katmıştı. 
Sun Tsu doksanar kişilik iki kıt'a teş

kil ve her bir kıt'anın kumandanlığını da 
cgözde:. lerdcn birine tevdi etti. Ertesi 
gün talimlere, talimlerden sonra da ma
nevralara başlandı. Bir gün imparator 
talimlerde bulunmak arzusunu izhar et
mişti. 

Sun Tsu kadınları topladı. Talim yap
tırmak için yüksek ses ile emirler verdi. 

Nedimeler işe başladılar. Kumanda -
lar birbirini takip etti. Asker kadınlar 

gözdelerin emirlerini yerine getinyorlar
dı. Fakat ayni zamanda arsızca gülüyor, 
şımarıklık ediyorlardı. Az sonra da iş ka
rışıklığa uğradı. 

Bu hal imparatorun ziyadesile hoşun3 
gitti. Söylediklerinin tahakkukunn ka -
naat getirdi. Fakat işler tahmin edildiği 

ilbi çıkmadı. 
Swn Tsu imparatorun karşısın:ı dikil

di ve asabi bır sesle dedi Jd: 
- Haşmetmeap! Kumandanlar yanlış 

emirler verirlerse bundan tamarnile 
mes'ul olurlar ... Harp vukuunda bu e -
mirler ordunun inhizamını mucip olabi· 

bir itaat!.. 
Verdiğiniz emirler infaz edilemez. 

Çünkü disipline muhaliftir. Mademki 
başkumandanım. Askerliğe uymıyan c -
mirleriniıi yerine getiremiyeceğim. Bu
nu esefle arzederim. Bu genç kızları:ı 

ildsi de idam edileceklerdir. 
İmparator bir şey diyemedi. Sun Tsu

nun emri yerine getirildi ve kızlar idam 
edildiler. İdamdan sonra askeri talimler 
yeniden başladı. İdamdan ürken asker 
kadınlar manevraları mükemmel bır su
rette başardılar. 

Hükmün sertliği imparatorun hoşuna 
gitmemişti, fakat bu azimkar adamın sa
yesinde {Çin) in mükemmel bir orduya 
malik olabileceğini idrak eden impara • 
tor ona nişanlar ve yeni asalet rütbeleri 
verdi ve cÇin ordularının hakimi mutla
kh nasbetti!.. 

Hayret edilecek bir nokta: Sun Tsu -
nun o zamanki cHarp kanunu:. çok mo
dern fikirler ile tanzim edilmiştir. 

25 asır evvel, bir Çinli; 'kuvvei maııc
viyenin bir milletin en mühim müdafaa 
silahı olduğunu anlamıştı ... 

Sun Tsu diyordu ki: 
•Kumandanların muvaffak olabilme -

lerı için mill~in onlara tam bir itimat 
beslemesi icap eder. Milletin itimadına 
mazhar olduğunu bilen kumandan mu -
hakkak tnU\·affak olur.:. O. 7'. 

Koyduğumuz resimler buna giizel bir 
örnektir. Bu üç şapkanın hepsi de güzel. 
Fakat hayalinizde onları giyenleri de -
ğiştiriniı. :Birminkini öbürünün başın.1 
koyunuz. Eski ,güzelliklerini tamamile 
kaybedecekler. Çünkü: Giyenin tipine 
uymıyacaklardır. 

Yukarıdan sağdaki şapka yüzünün yt1· 
karı kısmından- (alın, kaşlar, gözler) zı
yade ağzı ve çenesi güzel olan bir ba
yan içindir. Güzel boyanmış, güzel bi - ' 
çimli bir ağız hem şapkayı, hem de onu 
giyeni olduklarından daha güzel göste
riyor. Bunu mesela: Yanındakinin başına 
geçirdiniz mi, bütün güzellik kaybolur. 
Çünkü: Soldaki bayan ellisine yaklaşmı~
tır. Çenesi - ne kadar güzel olursa ol -
sun . ilk tazeliğini kaybetmiş bulunu -
yor. Ağzının kenarları da öyle ... Sağdn-

M ki şapkayı giyince yüzünün diğer ta-
e r içf e iki genç rafları nisbeten kapanıp, yaşını meyda-

Daha boğuldu na çıkaran bu kısımlar göze çarpacaktır. 
Edirne (Hususi) - Her yaz mevsi. Halbuki onun seçtiği şapka kendisine 

minde, Edirneden geçen nehirler beş on çok yaraşmı-ştır. Küçücük bir tok yüze 
delikanlı kurban verir. Zabıtanın sıkı hem gençlik verir, hem de böyle fazla 
tekayyüdatına, velilerin tenbih ve nasi· ince bir yüzü beyzileştirir. Boynuna 
hatlerine rağmen maalesef hiç bir yıl bağladığı geniş tafta fiyonga da şapkanın 
bunun önüne geçilemez. faydalarını tamamllyor, boynu kapıyor 

Bu yıl içinde otuza baliğ olan kur- ve yüzü gençleştiriyor. Bu şapka ve fi • 
banlar sırasına geçen pazar günü Meriç yonga yandaki genç kadının en gori.'ınme
nehrine yıkanmak üzere giren üç genç- si lazım gelen yerlerini gizler, bilalds 
ten ikisi daha iltiha ketti. Yürekler sız- pek güzel olmıyan kaş ve gözüni.1 mey -
latıcı bu ziy;ı .önünde şimdiye kadar a- dana çıkarır. 
lınan tedbirlerin kafi gelmediği görül- Aşağıdakine gelince, bu geniş (oreol -
mektedir. İlgili daire ve makamların bu hale biçiminde) şapka alnı, kaşları ve 
acı önünde cezri tedbirler almaları icab gözleri güzel olanlara çok yaraştr. Bu 
~tınektedir. - genç kadının da bilhassa gözleri, kaşları, 

Evinizi süsllyen sun'i çiçekleri 
kendiniz yapabilirsiniz 

.ı 

.~ N -'-
Çiçek, modern evin en güzel süslerin - ı Resimde gördükleriniz sarı deriden Y:: 

den biridir. Bilhassa tabii çiçekler ... Mev- pılmıştır. Biraz deri, çiçeklerin sayısı l< 1~ 
sime göre rengi, kokusu, şekli değişen dar, ortaları delik ve beyaza boy~n~.e 
bu güzel süs eve hem neşe, hem de de - tahta yuvarlaklar ... Biraz siyah yun . .-
ğişiklik ve yenilik verir. pek az emekle bu demete sahip oJabı 

Sun'i çiçekte bu bassalar yok amma o- lirsiniz. rc-
nun da kendine mahsus iyililCleri ve rQli.i Nasıl yapacaksınız? eh numar~h :aıı 
var. Ona koku veremezsiniz, fakat salo- sim çiçeğin hakiki büyüklüğünd.e~if· JW 
nunuza uyan renk ve şekli vermek eli - resmin kopyalarını çıkarır, derı~~ a i<C" 
nizdedir. Salonda karanlık bir köşeyi ay- na yapıştırırsınız. Ve deriyi ona .. gorcnrÇ~ 
dınlatmak mı istiyorsunuz? Hemen bir sersiniz. Her çiçek için böyle. uç P~9" .. 
demet açık renk sun'i çiçek koyunuz. deri lazım. Biraz siyah yünü bır ınu n bıl 
Boş bir köşeyi doldurmak mı istiyorsu - vanın üzerine sarar (şekil - il) sonr 
nuz? Gene bir demet sun'i çiçek kafi sapların bir tarafını kesersiniz. iriP 
Yalnız rengi mobilyeni:ı::in rengine uy - Öbür uçlarından bir sap yüıı gcÇ,,-ilfl 
mak şartile. hepsini bir arada bağlarsınız. Tıpl<ı ;9pı 

Salonunuzun şıklığ~na artistik bir zevk ponpeor yapar gibi. (Şekil - JII). bU(JV .. 
mi katmak istiyorsunuz? Orijinal şekil - tahta topun deliğinden geçirirsinıı. 
lerde bir demet sun'i çiçek bulunuz. şekil). ti~iJliı 

• d .d n kes r:> • Hele bu çiçekler biraz kocaman ve Aynı sapa evvelce erı e ·ı) f b'• 
renkleri göz alıcı olursa hoşa gitmeme- parçaları tutturursunuz. (V - şek~ yrıP " 
Ieri mümkün değildir. Çiçeğe canlılık vermek için derı }(ıvırıJ' 
Bunları ya metalden, yahut deriden rakları sağa sola, arkaya do~ru "'azo)'ıl 

yapmalıdır. Deri istenilen şekli aldığı bükersiniz. Böyle G-7 çiçek b!r . ıcJl'li)'c 
için duruşu daha tabii ve yapılışı kolay. doldurmıya, bir salon köşesinı sus 
dır. yeter. 
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Son Postanın resimli 

Gazete c l n in ölOmO Ankara kedileri için 
l - cOQn• gMete8i sabibtnin D.Bmndı bn 
ıabeh bir tembeillk V1D'dı. Aoote acele, k!· 
tR>eidııe 1*te9 not tml8 etttrd!. o gOlıtQ 
.1ı1efıe dllfr emtrler ""1'd1 ve aoma atanı 
babederfııt ~ dddS. &eat We Çtll'J'
vudl. 

1 bizden müessese istiyorlar 

3 - u- lııeı:rlu a • 
dam, datru~D 
odanu 91L.-b. 1aııııiımUJ 
8111ith oldaQımu .&,· 

loyMek, pstrooa -· 
hd!bk pa..ı ~ 
tıttiOini tiDıi!i.dl. lii
tlbe, tıaif o d.ıh1 dlıre 
~. E*e .;.,&-
,.__ Blaat -
dWal lhlP ..... 
~del&. D-

tftıe rt p 2 -
kılca llOllA pdr.om!D 

7a.ıawıa ,etlrdll. 

2 - Bir Dili .et IOIH'a, na. ho,hı Wtm ....,,e bhıe
nerelc •Gaaıt 1JU8bııri ....... ocı-, eonl9, ... DllÖrei 
soonıdan ~ llNM6re. blnditi ~ laoldelci ıaathı 
11 oldu...- lııatariaıwtbı 

f 

6 - S...t ...Wr 'bapkta, litfMı p.tr-un od ... ııa Jider
ken, katip Tomlrinlle lcarplafb ve kitip ona, M,eeulı 
bir ao1le : "Patronu öldiirmiipv,, dedi. 

7 •• Haber dotnı idi. 
P.tron öJdirülmüıtii. 
lıılifettit fol ir ıel •es 

t -<lıııımılı.lıı .._ l ı ...... dtıld.le.rdan 
llil. P*1 

- d ' 2 ' ıı;w._, Mr tıllıım 
JI 

7 

F 1 0 ° 1 ı .. - ...._ .. )liwleD 
.... t Is' ... ,, ll;WI __ .....,. 
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9 •• M111anın üzerini karıştmlı. 
Patroıuın ~men'inin altında 
bııiıxııın ve CllVnön h&diecden 
evv.I 62erinde çaiıtıruıkta ol· 
duğu nolqılan bv Htıdı tet
kik etti. 

10 •• MaaadCi ,.:;duin bep.iai ....,eaedea ....._ Göeia \.iri.de, b
leııı, mireldmep, ipe, u ıı.... #Sı 11&; •dııa. Dltedırtlsi.n bep.inde kltıt
tau bqb bitfeY yobır. 'hrde de lııi~ Mrfey ırörii-&Jordu . 

MQfettiş muborıtrleti iıe dinJedL Katip Tomkinsl bir daha 
sorguya çekti. 00ı11n0şte z.annaltınd.a kalan o idi. 

Zira, katip, saat 10 bu90kta bil' ricada bulunmak Uzere 
yalnız ba~na patronun yanına gitmiş, onu oın olarak bu
lunca hiç bi1şeye dokuooıadan soluğu. dışarıda almıştı. 
MOfettiş, bütün bu duyduldanndan katilin kim olduğunu 
anladı, siz de anladınız mı, aıılamadınızsa 12 noi sayfaya 
bllkımz. 

Da1111zhk bir kediye 50,000 frank verdiklerini anlatan 
( FJaDA kedi cemiyeti) reisi, Ankara kedilerinden 

çok para kazanacağımızı söylüyor 

Avrupa sergilermden birinde mük<tfat kazanan iç kedi yavrusu 

Bizde kedilere hiç ehemmiyet veril • ı için çekilen iziyetler sayılmakla tllk( n • 
mezken, o canım Ankara kedi - mez. 
!erinin adedi parmakla sayılacak Kedilerin çiftleştirilmesi için bazım ay. 
kadar azaldığını seyrederken Avru • larca süren tetkikat yapılmaktad1r. Ev
pa ve Amerikada kedi cinslerinin ıslahı velemirde çiftleştirilecek kedilerin nlsil
için durmadan çalışılıyor, büyük ve bey- leri tetkik edilmektedir. 
n.elmilel sergiler açılıyor, yüksek mü - Bu kedilerin yakın veya uzak karabet· 
kafatlar dağıtılıyor. 'te bulunmamalarına ziyadesile dikkat e-

Pariste senelerdenberi teşekkül etmiş dilmektedir. Ayni kandan olan kediler-
bir ek-edil« ceırıiyefü vardır. den iyi bir nesil elde edilmediği fennen 

Bu cemiyetin reisesi Madam Marcelle sabit olmuştur. 

Adam'dır. Bruk namında bir İngiliz kadim Mısır 
Madam Marcelle Adam ayni zamanda heykelleri üzerinde yüksek bacaklı, t:ıv-

tanınmış Fransız muharrirlerindendır. şan tüylü, sivri başlı kediler görMcştür. 
Geçenlerde kediler hakkında bir ga- Bunları yetiştirmek istemiştir ve mu -

zeteci ile görüşmüştür. Demiştir ki: 
1 

vaffak ta olmuştur. Çok uğraştığım-söy-
- Yer yüzünde en iyi cins kedilere lemek zaittir. İlk yetiştirdiği kediye 

malik memleket İngilteredir. Söyliyece- 40,000 frank bedel tahmin edilmiştir. 
jime hiç şaşmayınız. Kedi cinslerinin ıs- Kedilerin cinsleri kadar renkleri dahi 
lahına İngilteredc tam yüz sene evvel modaya tabi bulunmaktadır. Meselfı dört 
başlanmııtır. Her sahada olduğu gibi İn- beş sene evvel İran kedilerinin koyu ma
gilizler bunda dahi fevkalade 'metodik vileri çok makbul idi. Halbuki şimdi kur
bir surette çalışmışlardır. Elyevm fevka- şuniye çalan mavi aranmaktadır. 
lide kedi cinslerine maliktirler. Renklerin de modaya tabi olması çok 

AlmanlH da bu hususta İngilizlerden büyük külfetlere yol açmaktadır. 
geri kalmamaktadırlar. Onlar da kedi Kedi yetiştirmekle uğraşan müı:?ssese • 
cinslerini fevkalade bir surette ıslah ey- lerin çok ciddi nizam.nameleri vardır. Bu 
lemislcrdir. Fransada ise kediler ile uğ- nizamnameler muhtelif memleketlerde 
raşıl'triasına son seneler zarfında başlanıl- aynen cari bulunmaktadır. 
ınıştır. Fransada seneden seneye büyük Beynelmilel hakemlerimiz bile mev • 
kedi sergileri kurulmaktadır. Verilen cuttur. Bu bakemler müesseseler arasın· 
mükafatlar ehemmiyetlidir. Faknt iş ser- da çıkacak her hangi bir ihtilafı halle 
gi açmakla kalmıyor. Kedilerin cinsle • memurdurlar. 
rini ıslah eylemek için resmi bir teşek-

. Yetiştirilen her kedinin silsilesi ay • küle ihtiyaç olduğunu anladık ve cemı-
nen tesbit edilmektedir. Cins:' kedi arı -

yetimizi kurduk. yan ve alan, her şeyden evvel sicilini 
Biz Fransada Siam cinsi kedilere e -

tetkik eylemektedir. Şunu ilave ede~im: 
hemmiyet veriyoruz. Bunlar hakikaten 

cBen şahsan da kedileri çok severim . 
çok güzel kedilerdir. Bunları üretiyo • Çok faydalı, "Ok zeki hayvanlardır. İn· 
ruz. Siam kedileri İngiliz kedilerini fe • 'lO 

rah ferah bastırmaktadırlar. sana candan arkadaşlık ederler.> 

İngiltercde cmilli kedi nesli> nin bo -
3Y.lmaması için bir gümrük tarifesi ih -
das edilmiştir. Bu tarife ağırdır. 

Size biraz izahat vereyim; İngiltereye 
getirilecek kediler evvelemirde muayyen 
bir müddet için karantineye tiıbi tutul
maktadırlar. Bu müddetin üç ay olduğu
nu tahmin ediyorum. Bu karantiney~ d:ı.
yanabilen kediler pek azdır. Esasen İn
gilizlerin de istedikleri budur! 
Avrupanın büyük şehirlerinde şimdi

ye kadar açılmış olan kedi sergılerinde 

büyük mükafatları alan hep cmavı İran> 
kedileridir. 

Bu cmavi İran> kedileri çok nefis hay
vanlardır. Mavi İran kedisi A vrupcıya 
1871 senesinde gelmiştir. İranın keı:li 
cinsleri içinde çok makbul olanları var
dır. Bilmem orada bunları yetiştirmek 

için uğraşanlar mevcut mudur? 
İran kedilerinden siyah ve beyazlar 

dahi çok güzeldir. 
Benim fikrime göre - ki derin tetkika

ta istinat etmektedir - bu kediler aslen 
Türk kedileridir. Avrupada İran kedisi 
diye anılmağa başlanmıştır. Türk kedi -
!erinden bahsettim. Türk kedileri içind::ı 
cAnkara> cinsi kediler çok makbuldü:-. 
Mahallinde güç bulunuyormuş. Çok ya
zık! Biz burada bunları üretmc~c çabalı
yoruz amma çok güç oluyor. Ne olurdu 
Ankarada bunları üretmek ile uğraşan 
bir müessese kurulsaydı, hayli para ka -
zanılacağına eminim. 

Bir damızlık kediye 30,000, hatta 
50,000 frank verdiğimiz oluyor! 

Bu suretle yetiştirdiğimiz kedilerı de 
yüksek fiata satıyoruz. 

Kedi cinslerinin me_ydana getirilmesi 

O. T. 

Serseri kedileri 
himaye eden 

adam 

Kedi toplayan bir hastane 
hademesini dövdü 

Evvelki gün, Fatihte, kedi yüzünden 
garib bir vak'a olmuş, Fatihte Hasan 
isminde birisi, Gureba hastanesi hade
mesinden Mustafayı dövmüştür. Hadi
se şöyle olmuştur: 

Gureba hastanesi hademesinden .!\fos 
tafa, bir kaç kedi yakalamış ve beledi
yeye götürmek üzere yola çıkmıştır. 

Fatih camii civarına geldiği vakit, o 
civarda oturan Hasan isminde b irisi 
karşısına çıkmış : 

- O hay\•anlara günah değil mi? 
Ömrün oldukça seyyielerini çekersin .. 
salı\·er gitsin hayvancıklar! 
Demiştir. Mustafa bunu dinlemeıri ş, 

kedileri götürmek üzere yoluna de\'am 
etmek istemiştir. Bu sırada, Hasan ıh
tarmı tekrarlamış, Mustafa da: 

- Sen ne karışıyorsun? İşine g.tse
nel 

Diye cevab vermiştir. Bu söz üzeri
ne h iddetlenen Hasan, Mustafayı bir 
temiz dövmüş, kavga esnasında da, 
Mustafamn kedileri kaçmışlardır. Ha
dise polise aksetmiş, Hasan yakala'1a
rak haklarında zabıt varakası tanzım 
edilmiştir. 
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5 inci tera memarlalımdall: 
Mahcus olup paraya c;evrllmeafne karar ft

rllen ev euası 10/8193'1 tarlh1ne m61adlf .,_ 
h günü saat 9 ile 11 e tadar Unci aoık art
tırma nretne Oımıanbeyde Kodaman otlu 
sokağında Helas apartıman (3) numarada 
paraya çevrileceğinden tallp olanların ma
halllnde hazır bulunacak memuııma mira
ca.atlan 1lln olunur. 

_,.,. ·-CI 

İn~isarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Paşıbahçe fabrikasın<b tesis olunacak ot şişe kılıfı imalitha

nesi için şartname!:i mucibince satın alınacak 10 kalem makine açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Il - Muhammen bedel 4960 lira muvaltkat teminat 372 liradır. 
nı - Eb;ıtme 24/VIlI/93? tarihine rasdayan ı;a!ı günü saat 15 de Kabata§ta 

lnhisarlar Levazım ve mübayaat şubesinrleki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün parasız olarak İnhisarlar Mü..c:Jtirat Fabrikalar Şu

tı>csinden alınabilir. 

V - · ts~eklilerin fiatsız fennt tekliflerini eksiltme gününden en az 5 gün evve
line kadar İnhisarfar Müskirat Fabrikalar Ş~~ Müdürlüğüne vermeleri ve 

ek;iltmeye i~tirak edebileceklerine dair vesika almaları lizımdır. 
VI - İstekljnin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 5 inci maddede ya-

&Jlı vesika ve ~Q 7,5 güvenme parasiyle :>irlikte eksiltme kin tayin edilen gün 
ve saatte yukarıda adı geçen alım komisy.muna gt>Jmeleri ilin olunur. c4057• 

l - Resim, şartname ve ieşif mucibince Paşabakçe fabrikası esas giıif ft 

muayene kapıları inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Keşif bedeli c2384,20• lira teminat cl78,82• liradır. 

3 - Pazarlık, 16/8/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kabataşt:ı 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve sair münakasa evrakı c2• kuruş mukabilinde her gün 
İnhisarlar İnşaat şubesinden alınabilir. 

5 - İsteklileri pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala • 
rile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c4729-

I. - Şartname, 'keşifname ve pllnları mucibince Erzurumda yapılacak 
(58814.47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeniden pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

il - Pazarlık, 9/VIII/1937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de istan
bulda Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğü binasında 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III. - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar inşaat şu
besinden alınabilir. 

IV. - Muvakkat teminat (4190,75) Jiradır. .. 
V. - Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikalannı haiz 

bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sınıftan bir meslek adamının 
iştirakini temin etmiş olmaları llzımdır. (4808) 

l - :şartnameleri mucibince 5000 kilo vakum yağı clzmirde teslim• 50000 kilo 
ağır dizel yağı cMotörin• Cibaliye teslim •. 
Yukarıda yazılı iki kalem yağ pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 9/8/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
Ill - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

ralarile birlikte adı geçen komisyona 'gelmeleri ilin olunur. c4563• 

l - Nümunesi mucibince 250 000 adet uzun "nişan fişeği pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık, 19/VIII/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Ka· 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa.-

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4923, 

Galatasaray Lisesi Sabnalma Komigyonundan: 
Lisemizin Ortaköydeki ilk kısım binasında şartnamesi mucibince 2400 lira 3 

kurusluk keşif içindeki tamirat 20/8/1937 cuma günü saat on beşte İstanbul Kül
tür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyo-

nunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu lşe aid fenni ve eksiltme prtnamesi ve 
kesif evrakı okulda görülüp öğrenilir. 

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

İsteklilerin en az (2000) liralı'k bu işe benzer iş göreceği vesikaların üzerine 
almış olduğu müteahhit ve ticaret odası vesikası veya teminat makbuzlarile 
belli gün ve saatte komisyona geJmeleri. ( '895) 

~RAN~ KA y PLARI 
Malazlttrdln Piramasya köyü ahalisinden 

olup umumt harp zamanında Dlyarıbekir 
veya Siverek civarındaki köylere hicret. eden 
ağabeyim İsa otlu Zahiri arıyorum. Bilenler 
lnsa.niyet namına İstanbulda, Unkaparu cad
desinde 40 numarada kahvec1 Hacı Nurltıen 
İsa oğlu Zi.hire bildirmeleri. 

* On dört sene enel Kazandan Erzlncana 
hicret et.tut Kazan muhacirlerinden Akpınar
lı Şakir otlu Mustafa lle hemşirem Dündük 
oğlu Ziya kızı Mediyenln Konya tarafiannda 
oldutunu haber aldık. Bilenler Şenakhlsar 
kıraUıanest Şaban Kllimci ellle Kazan muha- . 
clrlerlnden Salih Akhisar 

* 1335 de İzmlrde doldum babamın lsm.1 İz-
zet, annemin adı Melektir. Refik 1sminde 
benden küçük bir kardeşimle ve lsminl ha
tırlayamadı.tun ve o zamanlar Kuleli lise -
slnde bulunan üç al!abeyim vardı. Annem ve 
kardeşlerim Sultanahmette, İnıarethanede 
oturduk. Beni Kalender himaye! etfallne ver
diler. Şimdi Konya lisesinde bulunuyorum. 
Ailem hakkında malümattar olanlar Konya 
llseslnde A. IV de 274 Kemale bildirmeleri. 

Ağustos 5 

·--

Devlet Oemiryollan ve Limanlan işletme Umum idaresi ilAnlan 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 grup malzeme 
her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 16/8/937 pazartesi günü saat 10 da Hay
darpaşada gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesailtle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
ları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa sa tınalma komisyonundan parasız oJarak 
dağıtılmaktadır. 

1 - Muhtelü eb'atta 12550 Kg. yuvarlak demir ve lima demiri, 4000 Ka. U. 
demiri, 110 adet demir levha muhammen bedeli 30CI lira 30 kunlf muvakkat te-
minatı 227 lira 80 kuruştur. 

2 - Muhtelli eb'atta 13000 metre kordon tel 45 000 metre bakır izole tel 
muhammen bedeli 3870 lira muvakkat teminab. 290 lira 25 kuruştur. 

3 - 30 adet el ray destere makineı:;i (Robel 1 ayarında) muhammen badıell 
4500 lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. (4769) 

Devlet Demlryotıan Eskişehir Cer A telyesl için lüzumu kadar fyf teev!yed 
ve tornacı alınacaktır. 
Haydarpaşada Birinci İşletme Müdürlüğüne ve Sirkecide 9 nucu İşletme Mü-

dürlüğüne istida ile müracaat edilmesi. c2506• c489b 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

EN GÜZEL. 

-
1ür1tiyıl la11bıı. 



·l _____ ı._t_•_nb_u_ı_B_e_ı_e_dı_·1_e_ıi_lı_i_n_ı_ar_ı ____ .. ı 
Senelik muhammen kirası 25 lira olan Büyükderede Maltız çarşısı sokağında 

219 numaralı kahve karşısında 225 metre murabbaı metre arsa 938 senesı ma
yıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar bir lira seksen .ekiz ku
ruş ilk teminat mektup veya makbuzu ile 16/8/937 Pazartesi günü saat 14 de 
Daimt Encümende bulunmalıdırlır. (B.) (4783) 

MMI 

Karaağaç müessesatı için bastırılacak 48 kalem matbu evrak açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bunların hepsi için 1077 1i ra 50 kuruş bedel tahmin edlimiftir. 
Matbu evrakın listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli -
ler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 80 lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 16/8/937 Pazarı esi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (4785) 

---Fatih parkının elektrik tenviratında yapılacak islahaf ve iliveler açık eksilt-
meye konulmuştur. Bu iş için 1725 lira bedel tahmin olunmuştur. Keşif evra
kile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun· 

da yazılı vesika ve 129 lira 38 kunışluk ilk temiat makbuz veya mektubile be
raber 9/8/9~7 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (4571) 

~ 

Kira müddeti Senelik mu. İlk teminatı 
hammen kirası 

Yeni halde ardiyesiz 32 No. lı yazıhane 3 sene 240 54 
> > > 41 > > 3 > 240 54 
> > • 45 > > 3 > 240 54 

• > > 63 > kahvehane 2 > 1440 216 
> > > 62 > kıraathane 2 > 840 126 
> > > 61 > Lokanta 2 > 480 T2 
Yukanda semti, senelik muhammen ki ralarile kira müddetleri yazılı olan ma

haller ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya khonulmuşlardır. Şart
nameleri levazım ve hal müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler hizalannda gös
terilen makbuz veya mektubile beraber 12/8/937 Perşembe günü saat U de Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4666) 

---400 top birinci hamur kaat 57 X 82 18 kiloluk beher topu 810 kuruş 
200 > ikinci > Elvan 57 X 82 12 > > . > 420 > 

200 > ikinci > > 57 X 82 12 > • > 420 • 
60 > ikinci hamur çift İstanbul 68 X 100 24 > > > 8M > 
75 > birinci hamur zamklı kaat > 900 > 

10 kilo beyaz mürekkcb kilosu 350 > 

Belediye matbaasına lüzumu olan muhtelif boyda kaat kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 10;'8/937 salı günü saat 15 de Daimt Encümende 
yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu
maralı kanunda yazılı vesika ve 461 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
nıektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukanda yazılı 

günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidırler. Bu saatten sonra verile. 
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) C•57•) 

:tte~if bedeli 11632 lira 71 kuruş olan Tepebaşı bahçesi-arkasındaki Tozkopa· 
~ caddesinin beton asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulnnqtur. Ek
sıltme 9/8/1937 Pazartesi günü saa! 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ke
şif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesikadan başka Belediye fen işleri veyahut Nafıa Müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasiyle 872 lır a 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukanda yazılı 
liinde saat 14 de kadar Daimi Encümene verilmelidirler. Bu saatteıı aıoııra ve· 
rilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (4570) 

. 
~tfaiye amir ve efradı için yaptırılacak 448 çift çizme açık eksiltmeye konul

muştur. Bir çift çizmeye 10 lira 50 kuruş kıymet tahmin olunmuştur. Şartame
aile çizme nümunesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler M90 No. lı 

kanunda yazılı vesika ve 352 lil'a 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 6/8/937 cuma günü ~at 14 de Daimi ~cümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (4487) 
...._ 

Düşkünler evi için lüzumu olan 300 metre gri şayak açık eksiltmeye konul
muştur. Bunların hepsine 780 liı'a bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levı

ı.ıın Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika vo 
58 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/8/937 sah 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4623) 

Su nakli için kullanılan bütün araba lann önünde arabacıların oturması için 
damacaalann konduğu kısımdan en aşağı 75 santimetre bir hail ile ayrıl.mı' hu
IUSİ bir yer bulunması mecburidir. 
Daınacaaların üzerine oturulması ve zati eşya konulması yasaktır. 
Hilafına hareketi sabit olanlann umuru belediyeye müteallik ahklmı cezaiye 

kanununp göre cezalandırılacağı ilan olunur. (B.) (4935) 

----
Vesaiti n~e resminden olan borcundan dolayı haciz altma annan 2014 •u

maralı Buik markalı otomobilin Maçka garajında 9-8-937 açık artırma ile sa-
tılacağı ilin olunur. (4931) 

Tft.rk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4 • Unca k•tlde 11 ı Alu•toa / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 O• O O O liradır .• 
------Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikrami7elerle 

(20.000 Ye 10.000) liralık iki adet müklf at vardır .. 

DiKKAT: ~ 
Bilet alan herkea 7 Ağustos 937 gilnD akıamıu kadar biletini 

değiftirmif bulunmalıdır. Bu tarihten 80Dl'a bilet berindeki hakkı 
,•akıt olur. 

·BOK POSTA 

En meşhur mizah 
hikayeleri 

(Bq tarafı 6 ncı sahifede) 
Ve çıktık .. Yolumuza devam ettik. Bu 

papara tercümana oldukça ağır gelmiıti. 
Zavallı fena halde bozulmuştu. Buna 
rağmen bir kere daha kellesini koltuğu• 
nun altına almaya cesaretlendi! 

Elinde bizi yenecek, haptedecek bir 
kozu vardı galiba. 

Ve cA .. centilmen dedi. Lfttfen beni 
takib ediniz, size Kristof Kolombun gü
zel, muazzam, harikulade nefis heykeH
ni göstereyim. Ne heykel, harika, hari
ka vallah ... > 

Bizi hakikaten güzel bir heykelin önü
ne getirdi. Sonra geriye sıçrayarak ken
dine mahsus afili bir poz aldı: 

- Temaşa ediniz... diye söylendi. 
Kristof Kolombun bu güzel, sanatlı, ha
rikalar harikası heykelini seyrediniz. Şu 
zarif, san'atli kaideye bakınız! .. 

Doktor bu gibi vesilelerde, yerlerde 
kullanmak üzere yanına aldığı gözlüiü
nü çıkararak burnuna taktı: 

- Hımmm.. dedi Bu zab şerifin ismi
ne ne buyurdunuz?.. 

- Kristofer Kolombo.. Büyük Krilto
fer Kolombo ..• 

- Kristofer Kolombo, büyük Krlsto
fer Kolombo .. Peki ne yapmıf bu adam? .. 
Hüneri ne imif? .• 

- Amerikayı keşfetti. Amerikayı.. Ya
man adamdır bu! .. 

- Amerikayı mı keşfetti?... Yanlışı
nız olacak.. Bu sözünüz de yutulur dol
malardan değil, hani! .. Bizler de Ame
rikanın ti içinden geliyoruz, amma, fbn
diye kadar böyle bir şey duymadık. Kris
tofer Kolombo.. İsim güzel ,şık.. Bu a
dam sağ mı, yoksa ölmüş mü? .. 

- Oh Korpo di Bako (Hay Allahıın!) 
Öleli üç yüz sene oluyor. 

- Neden ölmüş? Yani hastalığı ne 
imi§? .. 

- Bilmem.. Söyliyemem. 
- Galiba çiçek hastalıjı olacak.. 
- Bilmiyorum efendim. Hangi hasta-

lıktan öldüğünü bilmiyorum. 

- Belki de kızamıktandır. 
- İhtimal, ihtimal.. Amma ben bil-

miyorum. Herhalde bir hastalıktan öl· 
müştür. 

- Ailesi yapyor mu? .. 
- Ne diyorsunuz .. İmkinı var mı? .. 
- Aman şunu da bir öğreneyim. Bun-

lardan hangisi heykel, hangisi kaidesi· 
dir? 

- Santa Maria (Allah Allah) ı§te bu 
heykel, fU da kaidesidir. 

- Anladım. Anladım. Ne güzel de bir
birine uymuş. Vallah, billlh uymUf. 

Doktor alaya daha devam edecekti 
amma, ben vazgeçirdim .. 

Dün de Vatikanda o garib, acayib ,ey
ler dünyasında ilç dört saat dolaştık, öy
le güzel şeyler gördük ki, hayretimizi 
bazı kereler de takdirlerimizi, bütün ar
zularımıza rağmen, açığa vurmaktan 
kendimizi alamadık. Bununla beraber 
bu hislerimizi tercüman çakmadı. Zira 
bu harikuladelikler müzesinde o kadar 
kendisinden geçmişti ki, telaşından a
yaklacı dolana dolana yürüyen Romalı 
tercümanımız, en görülmemiş, şeyleri 
bulup çıkardı, gösterdi. Bütün zekasını, 
kabiliyetini harcayarak bizi alikadar et
meğe, ağzımızdan bir takdir sözü işit
meğe çalıştı. Amma her seferinde de 
bozguna uğradı. Zira gösterdiklerinin 
hemen hepsine bir dudak büküşile bak
tık.. Tercüman nihayet bizi en büyük 
harika diye, en IODa sakladıfı hazinesine 
eötürdü. B1,1, dünyada en iyi muhafaza 
edilıniş olan bir Musır mumyası idi. Bu 
sefer bizi mat edeceğine o kadar emindi 
ki, heyecanlı bir sesle: 

- Bakınız efendiler, dedi. Bir mumya, 
mumya var; burada .. 

Doktor, her zamanki gibi ağır ağır göz
lüğünü taktı ft: 

- Hımınm, dedi .. Bu muhterem zabn 
ismi ne idi Fergwıan .• 

- İsmi mi? •. Bunun ismi olmaz. Mum
yadır, Mısır mumyasıdır bu! .. 

- Ha evet. Burada mı doğmUJ? .• 
- Hayır, arzetmiştim. Mısır mumya-

sı .•• 
- Ya öyle mi? .. O halde bir Framız 

olacak. 
- Hayır efendim, ne bir Fransız, ne 

de İtalyan, Romalı .. Mısırda doğmUf.. 
- Mısır mı? .. Hiçte işitmemiştim. Ga

liba uzak bir ülke olacak.. Mumya dedı
niz .. Mumya, ne de sakin bir duruşu, va· 

lstanbul Vakıflar Direktörlugu illnlan 

Muhammen aylılı 
Lira 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın zemin katında 10 No. 1ı dükkan 32 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 sen esi Mayısı nihayetine kadar. 

937 senesi mahsulü 
LtTa 

Şehremininde Uzunyusuf mahallesinde Yeniçepne sokağın-
da 38 No. 1ı bostanda 25 aded incır ağaç) arının mahsulü. 25 

• 
Yukarıda yazılı dükktn ve mahsul pazarlıkla kiraya ve satışa çıkarıldığındaJI 

istekliler 9 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 e kadar pey paralarile berabeıı 
Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelmeler!. 

. (4892) ..-.--., _____________________________________________________ ~ 

Müsabaka imtihanı : 
Tft.rklye Cumhuriyet Ziraat 

Bankasından: 
ı - Bankamıza müsabaka ile ve mi.ısabakada gösterilecek muvaffakiyet d ~ 

cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş namzedı <f 
§el namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek içinsiyasal bilgiler veya Yüksek Tice. eı 
ve iktisat okulundan ve yahut hukuk fakültesinden veya bunların yabancı ır.cm~ 
leketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka, 8, 9, 10 eyltil 93'1 de Ankara ve İstanbul Ziraat Bankaıı 
lannda yazı ile yapılacak ve kazananlar , yol paralan verilecek, Ankaraya getit. 
ülip, EyltU zarfında aözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak tartila 
müfettiş namzetlerine 140 ve tef namzetlerine 130 ar lira aylık verilecektir. 

Müfettlf namzetleri iki senelik bir staj dan sonra müf etti§lik imtihanına gire • 
cetler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. Anka. 
rada Umum Müdürlük 1ervislerinde çalıştınlacak olan şef namzetleri ise bir se. 
nelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe t~ 
fi ettirileceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair prtlan gösteren matbualar Ankara, İstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından elde edile bilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümuriyeti 
Ziraat Bankası Teftif heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müracaal 
etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarihinde 
ele değmiş olması prttır. 

7 - İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi mezunlarının askerlik 
kamp müddetlerinin Ağustos sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan müraca
atlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 Eylfile tehir edil-
miftir. c2166> c4345> 

lstanbul Dördiincü icra Memurluğundan: 
Galatada Kölemen sokaiı 6, 8 numaralı evde mukim iken halen nerede olduğu 

bilinemiyen Anastasa. 
1 - Vakıf paralar idaresinden 24306 ikraz numarasile " 9 faiz ve komsiyon• 

la 21/10/931 tarihinde borç aldığınız (900) liraya mukabil birinci derecede ipo. 
tek gösterdiğiniz Beyoğlunda Kamer ha tun mahallesinin Itarnavala sokağında 

4 numaralı bir kirgir ev, borcunuzu müddetinde ödememi§ olmanız dolayıs~le. 

alacaklı Vakıf Paralar idaresi tarafından paraya çevrilmesi istenıni§tir. 
2 - Borcunuzun 10/3/937 tarihinde baliğ olduğu mikdar (479) lira (90) ku

l'Uf teslimatmız çıktıktan sonra (1078) lira (85) kuruş olup mezk\ır tarihten 
IOIU'a her gün için faiz, komisyon ve mu amele vergisi kar§llıiı olarak borcunu
za (31) kuruş zammedilecek ve ayrıca bilUınum icra masrafiarile takdir oluna· 
cak ücreti vekil.et te tarafınıza aiı olacaktır. 

3 - Bu ilinın nepi tarihinden iübare n 20 gün zarfında bu borcun tamamına 
veya bir kısmına veya yapılan bu takibe tarıı bir itirazınız varsa dairemizin 
37/1660 numaralı doeyuma yazı ile veyahut tifahen bildirmeniz veyahut 30 gün 
zarfında borcu tamamen ödemeniz llzımdır. Aksi takdirde birinci fıkrada ad
resi yazılı gayrimenkulünüzün dairemiz marifetile satılacağı, ödeme emri ve se. 
net sureti teblili makamına kaim olmak üzere 30 gün müddetle ilin olunur. 

• (4888) 

Yüksek Mühendis mektebi sablalma Komisyonundan• 
Mektebin 1937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (41700) kilo ekmek 

açık eksiltmeye konulmuştur. İlk temin atı (344,05) lira ve muhammen bedeli 
(11) kuruştur. Eksiltmesi 23/8/1937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat (14) 
de yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin he:- giln ve eksiltmeye gireceklerin belli 

gün ve saatte GümÜ§SUyunda mektep binası dahilindeki komisyona müracaat-
ları ilin olunur. (4905) 

karlı bir suratı var? ... Bu da ölmüş mü?. J nna toplanır .. Size ne cevab verecekleri-1 
- Hay Allah müstahakıızı versın .. Üç ni şaşırırlar. Bizim Romalı Fergusolfıı 

bin senedenberi ölüdür bu! .. 
- Ne?. diye bağırdı .. Bu ne biçim mu

amele? .. Bizimle alay mı ediyorsun? Ya
bancıyız, görmek öğrenmek Jstıyoruz, 

diye bize madik mi oynamak istiyorsun 
bana bak.. Morgda kala kala putmnalaş
mış cesedi bize yutturmaya kalkışıyor .. 
Ha, bak.. Eğer gösterecek, taze, daha ka
nı soğumamış bir ölün nrsa çıki.r, gö
relim ... Yoksa alimallah teJ>elerim seni ... 

* Heriften ahımızı alnuştık, istediğimiz 

gibi onunla zevklenmiştik amma.. O da 
farkında olmadan altta kalmadı. Bu sa
l:>eh bulunduğumuz otele kalkıp kalk
madığımızı öğrenmek üzere gelmi ı ve o
telciye bizi dili döndülü kadar tarif e
derken, zır deli olduğumuzu söylemiş. 

Sizlere halisane tavsiyem: Romalı ter
cümanları zivanadan mı çıkarmak isti
yorsunuz? .. 

Gösterdikleri herhangi bir san'at ese
rine, pirinç ilete, bacağı kırık bir hey
kele hiç tınmadan beş dakika, on dakika, 
on beş dakika bakınız, sonra da gayet 
saf bir eda ve yavaş hatta ürkek bir 
sesle: 

- Sağ mı, ölü mü? diye sorunuz.. 
Zavallıların, yüzde yüz cinleri başla-

şimdiye kadar rastgeldiklerimizin içiık 

de en sade ruhlusu, safı, ve en sabırJıo. 
dır. Ondan ayrılırken esefleneceğız. Z• 
ra kendisinden ziyadesile hoşlanrnıştı1ıi. 

Amma, acaba o bizden memnun mu? .• 
Bunda şüphemiz var. · 

Birecikte bir cinayet 
Birecik (Hususi) - Cumhuriyet ma. 

hallesinden marangoz Mehmet Çavu.ı 
bir kaç arkadaşile birlikte iki gece e~ 
vel kalaycı Ejderha Halili Bağlar ka. 
pısı denilen... mıntctkada çevirerek fena 
halde dövmüşler ve kayalardan aşağı.
ya atmak istemişlerdir. 

Fakat Halil ile Mehmet karşı karşıya 
geldikleri zaman Ejderha Halil bıçağl" 
nı çekerek Mehmedin üzerine hü1.:UJQ 

et~iş karnından ve kolundan a~ır su
rette yaralıyarak kaçmıştır. Marangoa 
Mehmet aldığı yaraların tesf.rile An~ 
tep hastanesinde ameliyat masasında 
ölmüştür. Kala)CJ Halıl de Birec ğe J 
saat mesafede olan Karababa koyunda 
yakalanarak adlıyeye !~liin ed l.miş. 
tır. 



12 Sayfa 

Rus - Japon harbinin 
kahramanlarından iki 

• 
gemi Istanbulda! 

ı 

npoa getllilerillaft 

(Btıftlıraf\ 1 inci sqfadcı) 
ile Liyautong yarımadalarını, (Vey Bey 
Vey) limanını istila etmişlerdi. Ruslar 
bu parlak zaferi kıskandılar ve Alman
ya ile Fransanın da yardımını temin e
derek Japonları sıkıştırdılar. Balwetüği
miz yerleri Çinlilere geri vef'dirdiler. Fa
kat çok geçmeden kendileri MançYciden 
geçerek Liyautong yarımadasını Çinli
lerden doksan dokuz sene müddetle ki
raladılar. Orada For Artür liruaa ve 
müstahkem mevkiini yaptılar. 

Japonlar bunu affetmediler ve 1904 de 
Ruslara barb açtılar. 

Bu harpte kara ordulan araıwıdaki 
çarpışmalar mühim oldu. Fakat denızde
ki çarpışmalar da çok müthişti. Tarihin 
en büyük deniz harplerinden biri elan 
(Çuşima harbi) de bu sırada cereyan 
dti. 

Dün limanımıza gelen iki J apoo kru· 
vazörü o zaman yepyeni gemilerdi. İkisi 
ae Japonların en meşhur amirallerinden 
olan Kamimura kumandasındaki ikinci 
filoda bulundular. 
Bunların birisi 1899 da Almanyada, di

leri 1901 de İngilterede yapılmıştL Hattı 
harb zırhlı kruvazörleri olduğu i~in mü
him rol oynamağa namzed idiler. 

!vata 9750 tonluktur. 688 mürettebatı, 
21 mil sür'ati vardı. Bir bordasındaki 

topların dördü sekiz pusluk [* j yedisi 
altı pusluktu. Ayrıca dört tane torpido 
kovanı bulunuyordu. 

Yakumo 9646 tonluktur. 20 mil gider
di. Mürettebatı 639 kişi olup bir borda
sındaki topların dördü sekiz pusluk, al
tısı altı pusluktu. Dört tane su kesimin
den aşağıdaki torpido kovanından baf ku 
bir tane de su kesiminin üstünde torpi
do kovanı vardı. 

Bunlardan İvataya liva amiral Şima
mura binmişti. İkisinin bulunduğu fırka 
başkumandan amiral Togo kumandasın
daki birinci fırkadan sonra en ehemmi
yetli bir kuvvetti. 

(•) Bir pus 2,7 santimdir. Sekiz pus
luk top yirmi birlik demektir. 

• 

~akW'RIO Umanımı.Ma 

1904 senesi şubatın alt11mda harb baş
lamıştı. Sasebo limanından ayrılan Ja
pon donanmasının en önünde Amiral 
Deva kumandasındaki üçüncü fırka ve 
omm arkasında ise Kamimura kuman
dasında olarak, bahse mevzu olan Jki 
zıriılı kruvazörün de bulunduğu ikinci 
fırka gidiyordu. Amiral Togontuı birinci 
fırkası onun arkasında bulunuyordu. 

Ruslar haziranın on ikinci günü cenuba 
doğru akın yaptılar. Birkaç vapur batır
dılar. Bunlara karşı Kamimura gönde· 
rildi. Fakat Rusları yakalayamadılar. 

10 ağustosta Ruslann Por Art6r filosu 
denize açıldı. İkinci Japon filosu Çuşima 
adasının poyraz istikametinde Rusları 

yakaladı. Harb başladı. İvata bu harpte 
mühim vazüe gördü. Fakat kıç tarafına 
isabet eden bir gülle ag askerin ölümü
ne, bir o kadarının da yaralanmasına se
beb olarak harpten çekilmeye mecbur 
oldu. Ruslar kaçtılar ve Japonların 44 
ölü ve 91 yaralısına mukabil 320 ölü, 558 
yaralı verdiler. Gemilerinin zararı da bu 
nisbette idi. 
Japonların Por Artüre yaptıklan hü

cumlar sırasında Kore boğazının muha
fazasını ikinci fırka üstüne aldt. 

14 ağustostaki muharebede Yaknmoyu 
üçüncü fırka ile beraber görüyoruz. A
pıiral Vitheft kumandasındaki 6 büyük 
zırhlı ve 5 kruvazöre karşı olan bu harp
te de Ruslar Japonların 68 ölü ve 168 ya
ralısına mukabil 70 ölü ve 399 yaralı ve· 
,rerek, birçok zarar görerek For Artüre 
kaçtılar. 

O ?.&mana kadar olan harpler evvelrten
beri büyük Okyanusta olan Rus donanma 
sına karşı yapılmıştı. Ruslar Baltılt filosu 
nu şarka gönderdiler.Bu dOftanma otuz ka 
dar zırhlı, kruvazör ve torpido ile bir si
lahlı ve diğerleri silfilı91z olmak üzere 
dokuz nakliye gemisinden ibaretti. 

Gerek İvata ve gerek Yakumo kruva
zörleri gene ikinci fırkada idiler. İvata 
bu fırkanın dümdar gemisi olup liva ami 
ral Şimarnura'nın bayrağını tapyordu. 

1905 senesi mayısında büyük Rus do
nanması Çuşima boğazında Japon filo-
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Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Müfettiş, patronun o sabah üzerin

de çalışmakta olduğu kağıdı gözden 
geçirdi. Bunda gazetecinin bir cetvel 
kullandığı apaçık görülüyordu. (9 
numaralı resim) peki bu cetvel ne
reye gitmişti? .. Ne masanın üzerinde 
idi (7 ve 8 numaralı resimler) ne de 
gözlere atılmıştı (10 numaralı resim) 
yerdede görünmüyordu (10 numaralı 
resim). Müfettiş, düz cetveller oldu
ğu gibi, yuvarlak ve ağır cetvelierin 
de kullanıldığını biliyordu. Maktu1 de 
yuvarlak ve ağır bir cisimle öldürül
müştü (8 numaralı resim) katibe, ka
tip Tomkinse, koridorda rastladığı 
zaman, delikanlının elini garib bir 
şekilde tuttuğunu farketmişti. (6 nu
maralı resim). Şu halde, Tomkisin 
sol kolunda ve dirseğine doğru bir 
şey saklanmış dernekti. 

Bunun üzerine müfettiş, katibi sı· 

kıştırdı. Katil de bülbül gibi itirafta 
bulunarak! Bir ricada bulunmak üze
re yanına gittiği patronun hallerin
den asabileşerek, fildişi cetveli kap
tığı gibi adamın başına indirdiğini, 

parmak izlerini silmeğe vakit bula
madığı için, cetveli koluna sokup, o
dadan dışarıya çıktığını ve bu sıradh 
katibeye rastgeldiğini söyledi. 

-.. .. - .. · .... ···-·-... --·········--····-----
sunun çemberi içine alındı. Amiral N c
bogatof filosunu fena halde sıkıştıran 

kuvvet amiral Kamimura'nın ikinci Ja
pon filosuydu. 

Harb pek müthiş oldu. Rusların yırmi 
gemisinden 11 i batmış, 4 ü zaptedilmiş, 
biri karaya oturmuş, üç tanesi bitaraf 
limana sığınmıştı. On bin Rus akserinden 
dört bini boğulmuştu. 

28 mayısta saat onda Rus filosunun 
bakiyesi olan Nebogatof filosuna 7000 
yardadan ateş açan Japonlar 10,40 da bu 
filoyu teslim aldılar. Bu sırada Oçakoi 
zırhlısı göründü. Yakumo kruvazörü ona 
doğru ilerledi ve: 

- Teslim olunuz, Nebogatof da teslim 
oldu! 

İşaretini çekti. Oçakof ateş etti. Harb 
bir saat sürdü ve Oçakof battı. Efradın
dan mühim bir kısmı kurtarıldı. 

Böylelikle bu parlak harbin son yap
rağını da Yakumo çevirmiş oldu. 

Turan Can. 

Burhaniyede mekteplilere ziyafet 
Bürhaniye (Hususi) - Halkevi, ye

ni yapılan parkta, bütün mekteplere bir 
çay ziyafeti vermiştir. Çayda, Halkevi 
müzik kolu güzel parçalar çalmıştır. 
Halkevi reisi, talebeye bir hitabe irad 
etmiş, talebe namına da reise teşekkür 
edilmiştir. 

Allah bilir ama, biraz da iyi saatle ol. 
sunlara ka1,şıktır!. 

Diye fısıldıyordu. 
Şerife teyze içerde yabancı bir kadın 

ile bir erkek görünce: 
- A, bunlar da kim ayol? .. 
Dedi, sonra Fehametc dik dik bak

tı: 

- Ah, ne günlere kaldık!.. Kıyamet 
kopacak!. Başımıza halfı taş yağmadığı 
ne mutlu! .. 

Diye yakasının ucunu ısırdı. 
- Hava çok sıcak!.. Deniz de pek gü- artık Beyoğluna kadar inmiyeyim; çok Genç kadın şaşırdı; birdenbire kal-

zel!.. Altınkwna kadar gidelim, diyor- yoruldum Sen go"tur" filmlen· y kas 
· ' 1 ın. kıp gidemedi. Köşe minderinde, biraz 

du. lar, hepsinden birer tane de kağıt çek- daha geriye çekilmiş, oturuyordu. Ev 
Gittiler. Daha erkendi. Plajda hemen sinler. Sen eğer kendininkileı:den bir sahibi, böyle durup dururken ortalığa 

lnanılmıyacak bir haber 1 
(Baştarafı 1 inci sayfada) Kavuklu Ali, kavuklu bir mezar gibi 

rükte geçirmemizi münasib bulmuş! sustu. 
Sualimi tekrarladım: Şimdi ben söylüyorum. Daha doğru• 
- Sebebi? su, ondan dinlediklerimin bana düŞÜD'" 

Kavuklu Ali güldü: dürdüklerini, Bay Selim Nüzhetin veba-
- Bizim oyun orta oyunu .. . Beyoğlu zı meslckdaşların nazarı dikkatine arzeo 

da İstanbulun orta yeri ... Anlaşılan iki diyorum: 

l 
orta bir araya gelmesin diye bizi kenara 1 - Kavuklu Alinin anlattığı, ve ca• 
gönderiyorlar. çık saçık> bulunduğunu söylediği hiki• 

Sonra ciddileşti: ye, bizim operetlerimizin bazı pasajlr 
- Geçen festivalde açık saçık konuş- l rından çok nezih tir. 

muşuz! Bu sene onun cezasını çekecek- 2 - Festivalde, milli, mahalli orijina• 
mişiz. litesi olan an'anevi oyunlar gösterile-

- Hangi sözleriniz açık saçık görül- cekti. Bu yüzdendir ki, Bulgar delikan• 
müş? Iıları İstanbula smokinle, ve Yugosla'I 

- Ben orada bir hikaye anlatmıştım. kızları suvareyle gelmiyorlar. FPstivale 
Belki hatırlarsınız: gelen diğer milletler de, çok geri b:te ol-
Mevlanakapıda oturan çok fakir bir sa milli kisvelerini muhafaza ediyo .. ıar. 

karı kocayız... Borç gırtlağımıza çıkmış, Biz karagözü, orta oyununu ortadan 
elde kalmamış, avuçta kalmamış. Dişi- kaldırdıktan sonra, onlara milli, an'a
mizden, tırnağımızdan arttırdığımız pa- nevi oyun olarak, ha lk operetinin , P'pt
ra ile bir piyango bileti almışız. Bütün ça> sını, ve Şekspirin Hamletini m i göe
ümidimizi ona bağlamışız. ~ize bileti tereceğiz? 

satan gişe sahibi adresimiz almış. Bize 3 - Felek Bürhan, Osman Cemal. Er-
de: cümend Ekrem Talu, eski orta oyuncu-

- Eğer, demiş, size ikramiye vurursa, !arıymış. 

ben otomobile atlar, müjdenizi de para
nızı da ayağınıza kadar getiririm! 

Biz de ayın onuncu gecesini uykusuz 
geçirmişiz. 

Ertesi gün de, kan koca pencerenin 
önünde birbirimize sokulmuş, otomobil 
gözlemeye başlamışız. 

Bizim mahalleden de otomobil geç
mez. Uzaktan bir otomobil sesi duyar 
duymaz, heyecandan birbirimize sarıl

mışız: 

- Geliyor! demişiz. 
Kulağımız kirişte: 

- Geliyor karıcığım! 
- Geliyor kocacığım! 
Derken hakikaten gelmiş. Fakat oto

mobilden müjdeci yerine, bizim kayın
validcyle kayınpeder çıkmı§! 
Sorarım size, bu hikayenin açık sa

çıklık neresinde? 
Yeri doldurulmıyacak olan son kavuk

lurnuzun yüzü büsbütün kırıştı: 
- Sizin anlıyacağınu, orta oyuncula

rı ortada kaldılar bayım!.. 
Ben de muhtaç olmasam, bu ıfi çok

tan bırakacağım. Bir kere bir marifet e
dinmiş, üstelik otuz bu kadar sene de 
emek vermişiz. Böyle olmasa, bu kadar 
itibardan düşen bu işe hali sarılır mıy
dık? 

Şairin birisi: 
Bedbaht ona derler ki elhtde cüh.eldnın, 
Kahrolmak için kesbi kemal ve hiine:r 

eyler! 
Demiş. 

Bizim kesbettiğimiz kemal ve hüner de 
bizi kahrediyor işte! 

- Açık saçık sözleri Beyoğlunda siöy
lemek yasak ta, Karagümrükte serbest 
mi imiş? 

- Gayri orasını bilmem1 

Denildi. Biraz sonra İmad, fincanını 
Şerife teyzeye uzattı. İhtiyar kadın u
zun uzun fincana baktı: 

- Ver bakalım şu elini, dedi Onu 
değil, sol elini. .. Aç avucwıu da ... 

Bir kaç dakika kadar da İmadın elin
deki çizgilere baktı: 

- Ayol, dedi, senin ellerin leş gibi 
gaz kokuyor, otomobilci misin, nesin?. 
Ama sen bu işden yetişmişe benzemi
yorsun. Bir insan evladı imi§sin; sonra
dan işi biraz hovardalığa vurmuşsun. 
Hem sen neden bukadar hırçınsın!. Hiç 
kimse sana kaşının altında gözün var, 
diyemiyecek!. Bu ne kadar huysuzluk!.. 
Ama yü rcğin pek fena değil... Horoz 

Onları da, öksüz kalan eski oyunları• 
nın yenilen hakkını müdafaaya davet 
ediyorum. 

Naci Sadt•llah 

lngiltere ile ltalya 
Arasında 

Mütekabil itimat 
(Bastarafı 1 inci sayfada) 

İngiliz - İtalyan münasebatında husu• 
le gelen yeni dönüm noktasına temas e
den siyasi muharrir Gayda, Jiornale 
d'İtalya gazetesinde yazdığı başıruıkale
de, iki devlet arasında sıkı bir teşriki 
mesainin teessüsüne hiçbir mini bulun• 
madığını yazmaktadır. 

Kont Ciano'nun beyanab 
Londra 4 (Hususi) - İngiliz • İtalyan 

münasebatının son günlerdeki inkişab 
hakkında bir İngiliz gazete<:isine beya• 
natta bulunan İtalyan hariciye nazırı 
Kont Ciano demiştir ki: 

- İngiliz hariciye nazırı Eden ile bah
riye nazın Dufkupper'fo Avam Kamara
sındaki beyanatlarından sonra, ilri mem• 
leket arasında esmekte olan itimatsızlık 
havası bertaraf edilmiştir. Musolinile 
,Çembrlen arasında teati edilen mektub
lar da salaha doğru giden vaziyeti tak
viye etmişlerdir. 

Esasen İngiltere ile İtalya arasındaki 
itimatsızlığı meşru gösterecek bir scbeb 
yoktu. Mukabil itimat yeniden tecssiiB 
etmiştir. 

İngiltere ile dostluğumuz Roma - Ber· 
lin mihverine halel getiremez. Çünkü bıJ 
mihverin gayesi Avrupa sulhunu temin 
etmektir.> 

Bir Fransız gazetesine göre 

Faris 4 (Hususi) - Faris - Midi gaze
tesi, Musolinile Çembrlen arasında teati 
edilen mektublara tahsis ettiği bir ma• 
kalede, İngiltcrenin silihlanma progra• 
mının tatbikinden sonra Musolininin bil· 
yük bir endişeye kapıldığını Ye İngilte
renin Akdcnizde bir harekete geçeceği 
zehabına tutulduğunu zikrettikten sonra 
diyor ki: 

- Böyle bir ihtimali göz önünde tu• 
tan Musolini, Bitlere müracaatla Akae
nizde müsellah bir ihtilA.fın vukuund:ı 

ne gibi bir vaziyet takınacağını anlamak 
istemiş v:e Hitler de İtalyaya yardım t• 
deceğini bildirmiştir. 

hiç kimse yoktu .Fehamet, şoförüne: kaç tane daha yaptırmak istersen son- d 
_ ı'stersen sen de denı'ze gı·r.'. çöken tatsızlığı gidermek iste i: gibi kabarıyorsun, döva,üyorsun!.. Son-

ra, nümuneleri gördüğün zaman, ayrı- o 1 ha d V • ı d' d b' t k 'b b 
Dedi. İkisi de soyundular. Genç şofö- ca ısmarlarsıt}. - n ar ya ncı egı , ıyor u, ı- .ra avu gı i arışıyorsun, siniyorsun!.. 

Musolininin bu endişelerinden haber
dar olan İngiliz hariciye nazın Eden, 
başvekil Çembrlen'in muvafakab Oe A• 
vam Kamarasında Akdeniz hakkın~ 
malum olan beyanatında bulunmuş ve 
bu suretle iki devlet arasında bir müd· 
dettenberi hüküm sürmekte olan ger• 
ginlik zail olmuştur.> 

rün kendisinden biraz uzak durdugunv .. İ zim yukarı katta haniya götürüm bir Çok bolluk görmüşsün. Paralan bir 
• Ertesi günü madı çagı· rttı: fuk · te ra sıra gelip r 1 1m b' l' le görünce Fehamet, seslendi; ara var ya .. ış ona a e ın e a ışsın, ır e ın saçıp savur. 

- Şu ihtiyar adamcağızı ne zaman- para veriyorlar; yiyecek içecek getiri- muşsun!.. Şimdi de çok sıkıntıya dü.ş-
- Haydi, git.. çantamın içinde bir fo- danberi gördüğüm yok. Bugün Şehza- yorlar. İyi insanlar ... Hem bak kahve müşsün! .. Büyük bir kapıdan kavga ile 

toğraf makinesi var, onu al da gel. 
İmad, gitti; makineyi getirdi. Feha. debaşına gidelim. pişirdim; otur, bir fincan da sana vere- çıkıp ayrılmışsın!. Ama sonu iyi ola-

rnet denizin içinde, kumların üstünde, Öğleden sonra oraya gittiler. İmad yim. .. . . . cak.. yolun açık .. · . Ömür~erin uzun.. 
san?alda bir çok resimler çıkarttı. Son- onları yalnız bıraktı. Kendisi ev sahi- Koştu! uç fıncatl kahve ?etırdı; her- hastalık falan çekmıyeceksın!. Pek ya-
ra Imada: bi ile aşağıda oturdu. Fehamet, bir sa- kese dagıttı. Y~~aş yavaş ıçmeye baş- k~?~a .. feraha .çıkacaks_ın. ?~n bir yol 

Gel · . . de 1 d at sonra yanlarına geldi Ev sahibı' ka ladılar. Ev sahıbi kadın: gorunuyor. Bıraz tehlıkeli bır yol ama 
- , senın resmını a ayım, e- · - · Şe · k · · k h 

d. B b b .. d · . Belk' dm· - B1zım rüe teyze ço ıyı a ve sonunda çok para var; avuçlarla elmas-
ı. ursaya a ana gon erırsın. ı · · · eli k d k' ı 

daha başka isteyenler de olur, onlara - Oturunuz da, iğreıımezseniz: bir falına b~kal rd,. d_edı.hŞın:1 . .Yt~. a ar d ı- arF, phırlantalkar.... . . 
d b . tan . . E b t Şem kah . . . . . 1 Jf.ıe ne soy e ı ıse epsı us une vur u. e amct, endını tutamadı; acı hır a ırer e verırsın. n aş a • vemızı ıçersınız... p fil . t .. ı ·· .. d .. 

1 
.. 

1 sünnisa ile Mihrinur!.. Diyordu Onu kırmak istemedi Kö- kara an ıs. eı;ı:z ama gbon ~nu~ enl ne gu uşNe: d 
.. kş k d . : . . · . . oparsa verırsınız, seva a gırmış o ur. - e o, edi, Şama gidiyorsunuz, 

O gun a • ama ·a ar orada kaldılar. şe mınderının hır ucuna yalandan ılış- sun uz. galiba? 
Genç şoför, her zamanki gibi, ağır baş- ti. Tam 0 aralık kapı çalındı. İki bük- Kahveleri içtiler. Fincanları başaşa- Şerife teyze hala anlatıyordu· 
lı, durgundu. Fehametin sözlerinden lüm denecek kadar ihtiyar, her yanı ğıya kapattılar. Fehamet: _ Arada bir çok ta karışık! kİa 
yüz bulup şımarmaktan çok uzaktı. titriyen bir kadın içeriye gireli. - Ben böyle şeylere inanmam. İs- Sen bir kadına tutulmuşsunı : :~~: 
Dönüşte evden jçeriye girerken Fe- Ev sahibi: tersen sen baktır!.. Hem nasıl tutkunluk?. Pek b~lli ~tmi-

hamet birdenbire durdu: - Yabancı değil, Şerife teyze ... Biraz Diye İmada fısıldadı. yorsun ama, bir yandan da çıra gibi ya. 
- A, dedi, fotoğrafları unuttuk. Ben deli dolu söylenir ama iyi yüreklidir. - Biraz bekliyelim de soğusunt nıp tut~uyorsun!. (Arkası "ar) 

J ournal gazetesinde Saint Brice de 
şunları yazıyor: 

İngiltere, ltalyaya telini b%atmıştır• 
çünkü devam edip gitmekte olan tspan'" 
yol yangınını söndürmek için başka ça• 
re olmadığını anlamıştır. 

İspanya, faşist -0lacakmış... İngilizlel'r 
böyle bir hali teessüfle karplarlar, çÜJl .. 

kü onlar ferdi hürriyetten zevk alırlııl"• 
fakat İngilizler, nihayet bu meseJenill 
bir İngiliz meselesi değil, İspanyol me
selesi olduğunu düşünmektedirler. İn'" 
gilizlcri bilhassa alakadar eden şey, is
panyanın Hitlerci veya Musoliııici ol• 
mamasıdır. 
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t ransızcadan tercüme edebi r<>man Tercüme eden: H. V • 
. Bunlar, öyle iki sebeb ki, yalan söy-ı yan kaya döküntüleri ve delik deşik- yorum ... Ölmüşüm. Yani 0 adam, ben 
le~ediğımi isbata ve sözlerimin doğru- lerle dolu araziden geçiyordu. Oradan olan o adam ölmüş demek istiyorum. 
luguna inanmanıza kifayet eder... da altı saat evvel geçmiştim. Oradan az Ensesinde kırmızı büyük bir delilt gö-
~e~~at! Gen7 ~u~~ rağmen ne fay- u~ak bi.r noktada, o ~kşam da delilim, rünüyor ... Bir kaya parçasının sivri 

da. Bılıyorum, ıyı bıliyorum... elind.ekı .fenerle patıkayı andınlatmış, ucunun girdiği ve hayatın çıktığı bü
v~, şımdı, adamın ve aynı zamanda be- yük bir delık ... 

xxxn nım bacaklarımızı tırmalıyan dikenle-, . 
Adam koltu~n kalktı ri ve çalıları, sopasile iterek bana yol Benı~ en7~ de, burada, .bu odada 

d ve kapıya açmıştı. . I bu yatagın ıçınde yatan benım ensem 
oğru yürüdü. 
B Yorgun' l·stun· dad edecek derr\""de de, acıyor, çok acıyor ... 

enim yürüyüşümle yüı üdüğünü ......:;: 
erdüm. Ayağa kalktığı zaman baldır- yorgundum... Cansız bir halde, upuzun yatlyorum. 
rımda, ayağa kallonak için gayret B' k d f k ld ~ ı 

~" Adam birdenbire durdu. ır ço · e a ımı amaga ça ıştım. 
~rfeden ben imişim gibi, fıni bir scft:- M ff k l d lik h Doğan güneş, ufku epeyce kızartmıs- uva _a • 0 ama ım. Hiç bir hareket 

issettim. Sonra her adımında, kal- - • -
Çalarımda, baldırlarımda ve ayakla- tı. Zemin müphem surette beyazlam- )apmaga muvaffak olamıyorum artık. 
runda, seri kıpırdanışlar oldu. yordu. Zeminin birdenbire dikleşen bir Aralık kalmış pencereden, yağmurdan 
~. Medhale açılan kapının önüne geldi- noktasını kapıyan yüksek otları gör- ıslanan çam ağaçlarının taze kokusu, i
ii düın. çeri sızıyor. Yalnızım. Biraz evvel kont 
b 

zaman, sağ eli kapının tokmağında, 
ilithareket durdu. Adam, aya~ta, kollarını kavuşturmuş (Fransuva) ve vikont yanımda idiler. 
Marki (Gaspar) ın, tanınmıyacak duruyordu. Öne doğru iğildi. Ben de Bana bakıyorlar, nabızlarımı, ensemi 

derecede azalmış, zayıflamış, sesten zi- beraber iğildim. Aşağısı uçurumdu, al- muayene ediyorlardı. Fakat biraz sonra 
)'ade nefes denecek derecede değişmiş tı sda~_t, evvel, kenarında haşiyetle ür- çekilip gittiler, yalnız kaldım 

(.4.rkas? var) 

&esini işittim: per ıgım uçurum... Onu da tanıyor- · 
_ Kagwıtları! diyordu. dum .. arazinin şakuli inişini dibdeki y k d 1 tt kl 

beya k 11 k" ··kı·· ·1·' t k u arı a an a ı arımın hepsi şimdi 
. Vikont (Antuvan) uzun boyile, be- z ça ı arı, opu u yeşı ım ra su- . . . . 

llun ve adamın aramıza girdi. Nasıl ol- yu da tanıyordum ... Ve oradaki ürper- mazı oldu. Efsanevı bır şekılde uzak 
du b timi de hatırlıvordum... bir mazi. Suyun içinde yüzen cesede ilmiyorum, fakat, Vikontun, ada- J 

!tun cebine, benim kartvizit zarfımı ve Ufukta, semanın solgunluğu orta- bakıyorum ve hatırlamağa çalışıyo-
~tnandanlığın meJstubunu yerleştirdi- sında, kırmızı bir leke, taze kan rengi- rum ... 
gıni gördüm. ne benziyen kırmızı bir leke gibi, şafnk 

- Oldu. dedi. başladı. .. • • 1 ••••••• 

\re adam kapıyı açarak çıktı. Uçurumun başıma verdiği dönmeyi 
ı.. •. Medhale geldiği zaman, aramızdaki geçirmeğe çalıştığım esnada birdenbi
dlıneye rağmen, hala onu görmekte re, bütün adalatımın ani bir boşanı i e, 
b:vam edıyordum. Hakiki manasile, ö- koltuktan dışarı fırladım. Daha doğru
Q u:. taraf,nı gözlerimle görmek suretile su jimnastik yapan bir adamın tramp
d egıl, hayır! Sanki adamla beraber gı- len'den havaya fırlaması şeklinde fır-
~~ bana aid başka bir çift göz varmış ladım. 

:ıbı; benim gözlerim benim vücudüm- Çok zayıf, çok halsiz olduğum iç.n, 
~~n nasıl ayrılmıyorlarsa, onun yanın- adalatımın bu şekilde birdenbire bo
'4Cltı d 1 1 b' · şanması beni o kadar yükseğe f1rlatmıc;-I\ a ayrı mıyor armış gı ı görüyor-
\ttn ... Ve, 0 gözlerle görüşüm, kendi tı ki, yere düştüğüm zaman, kend;roi, 

!o~erimle görüşümden daha kuvvetli, geriye kaçan koltuğun üç adım ilcr isin- j 
"aha parlaktı. de buldum. ! 

Medhalden geçip de bahçeye çıktığı, Başım ve ellerim ileri doğru uzanm ş 
Sık daU1 ağaçların altına daldığı zaman olarak düştüm ve bayıldım. 
gene görmekte devam ediyordum. Fakat bayılmadan evvel, adamın, baş 

aşağı uçuruma düştüğünü, aprçalandı
ğını, ezildiğini ve ycşilimtrak suyun, 
beyaz çakılların üzerinde can verdıği
ni gördüm ... 

l M:arki (Gaspar) ın ince sesi, bir de
~ da~a kulaklarımda çınladı. Yarı ya
fYa olmüş olan sesinin bütün kuvve
~ni, son ve kat'i bir söz söylemek için 

xxxıv 

-
Çe.1< iği ıstırabla-

rın mes'ulü 
kendisidir 

"Sayla 1..-

J 

HAYAT NE GÜZEL 
Yazan: Jean Rameau · Çeviren: Faik Berçmen 

Dört kiıilik bu mea'ut insan grubu otomobillere binip uzaldaprken 
eski uker ve ıimdild tek bacaklı kayıtı. •• 

Oryan, güzeldi, neşeliydi; yirmi yaı • ğil mi? Hadi çocuklar yardım edelim! .• 
lanndaydı, ve billQr gibi sesi vardL Pa • Köylü: 
risin en büyük tiyatrolarının birinde ça- cDaha dünyada iyi adamlar varmış!ı 
lışıyordu. diye düşündü .. 

Tiyatro mevsimi bitince bir kaç arka- Erkekler ipek gömlekli ve kadın da 
daşile beraber Fransanın muhtelif yer • beyaz elbiseli olmasına rağmen işe dört 
lerinde dolaşırdı.. 'elle sarıldılar. Köylü onların ince, beyaz 

Bir gün, otomobille dolaşıyorlardı. Kır- ellerine baktı. Avuçları papatyaları an • 
da yemek yemeğe karar verdiler. Epey dırıyordu .. 
aradıktan sonra, bir suyun kenarında, 

koyu ağaçlıklı, yumuşak çimenli bir yer 
buldular. Oryan burasını görünce ne -
şeyle el çırparak bağırdı: 

- Ne kadar güzel bir yer!. Burada ye
mek yiyelim! .. 

Dört kişiydiler. İki erkek, iki kız .. 

* 

* Bunlar, yıldırım gürültüsile uyanan 
üryanın arkadaşlarıydı. Uyanınca etra • 
fa bakmışlar ve çırpınan köylüyü görün
ce imdadına koşmuştular. 

Oryan hala uyuyordu. O, uyurken ku
lağının dibinde top patlatsalar uyanmaz. 
dı. 

Şoför, paketleri, şişeleri oturacakları Neden sonra uyanınca ark.adaşlarını 
yere götürdü. Ağaçların gölgesi altında, yanında bulamadı. Yerinden sıçrayınca 
gülerek, eğlenerek iştihalı bir yemek ye- onları gördü ve oraya doğru yürüdü. 
diler. Tabiatin bütün dekorları sanki on- Arkadaşlarının elbiseleri yırtılmış, 
lar için, onların hoşuna gitmek :çin ku - "parçalanmıştı? Fakat bütün buğdqyfar 
rulmuştu. da ambara yerleştirilmişti. 

Hayat, ne kadar tatlı ve güzeldi. Ya -
şamak, onlara ne büyük bir zevk ver • 
mekteydi.. 

Yemek bitince Oryan vücudunda yu -
muşak bir rehavet duydu ve arkadaşla
rına: 

- Hadi biraz kestirelim!. diye emtetti. 

Eski asker ve şimdiki tek bacaklı köy
lünün içi rahatlamıştı. Buğdayı kurtul· 
muş ve yıllık ekmeği emniyet altına gir· 
miştL Bu iyi insanlara nasıl teşekkür e • 
deceğini bilemiyerek: 

Pladığını anladım. 
d - Efendi, diyordu, şu gördüğünüz a
h~rnı, buradan çıkıp giden adamı, şn
ı\\t olunuz ki, ben yarattım; nasıl ki 
r lah dn beni yaratmıştır. Ve onu ya
~tan, ben olduğum için, onu mahvet
h ek hakkı da benimdir. Nasıl ki Alla
Şında beni mahvetmeğe hakkı vardır. 

Sonrasını bilmiyorum ... 
Artık hiç bir şey bilmiyorum ... rJEVROZiN 1 

Az sonra hepsi uzandıkları yerde uyu
muşlardı. 

- Size ne kadar çok teşekkür etsem 
azdır. Beni kurtardınız. Siz ne kada:- iyi 
insanlarmışsınız .. Ne olur gelin size bi· 
rer kadeh şarap ikram edeyim .. Fakir e
vim biraz şereflenmiş olur. 

ayet buna kadirse! 
\re .. d'' ses, son u ... 

xxxm 
cı· \re ben hala onu görmekte devam e-
1Yordum. 

d Sür'atle yürüyor, çalılıkların arasın
~ a, Şayanı hayret bir sühuletle ilerli
b ordu. Altı saat evvel Madeleine'e de 
t u kadar sühuletle yürüyüp gide'rke~ 
~:shadüi ettiğimi hatırladım. Altı saat, 

Ut altı asır evvel... 

la lJfukta gün beliriyordu. Fakat dağ
tı tın gölgelediği arazi, henüz karan .ık
l' · Ben vücuhla görüyordum. Daha ka
t~lık bir gece bıle olsa gene görecek-r Elımle tutar gibi görüyordum. 
t" evkaltabiiye ve seyyar olan bu 
~l.ler, benim belki benim etimden ya
\ı tıldığı içın onun peşinden ayrılmıya 
t~ kendisini adım adım takib eden bu 
.~'l.ler adeta birer el gibiydi. Bakıvor 
~ti.iyor değil sanki dokunuyordu,~ tu~ 

Yordu ... 
tırı~danı çok sür'atle ilerliyordu. Etra-
4& da~. hendesi şekilleri beni hayrete dü-
14~uş olan kayaları görüyordum. Bu 
dii rentin ortasında, adam, ~iç tered
~ı ~ göstermiyor, kat'i adırnlaT'la, hızlı 
~ı Yürüyordu. 

iıı 0 ldaki dikenler onun vücudüne de
~ benim vücudüme batıyormuş gibi, 
~q Cakıarunda, dikenlerin terii'as°i"nı duy
'ı-t rn o yol aldıkça benim yorgunluğum 
~~ 1Yordu; bir an geldi ki bacaklarımda 
~} diz kapaklarımda yorgunluktan sı-a: P<'j da olmağa başladı. 

trndi adam faş labirentten çıkmı"!tı. 
ne, manzarası bana yabancı ölrm-

Bir sabah ... Gene yağmurlu b'r sa
bah ... Demir parmaklıklı pencererlen, 
mahbes odaya, cıvık bir gündüz ışığı 
giriyor... Yatakta upuzun yatıyorum. 
Kendime geldiğim zaman, etrafıma ba
kınmak için, dirseğimin üzerinde doğ. 
rulmağa çalışıyorum, kabıl değil, çok 
zayıfım ... 

Ve birdenbire gene görüyorum ... Di
~arısını görüyorum ... 

Akan bir su ... Yeşil otlar ... Yosun
lar ... Yüksek, şakuli, keskin kayalar -
dan ibaret bir cıdar .. sür'atle akan su
yun ıslattığı bayaz çakıllar .. Ve çak a
rın sivrilikleri üstünde bir ceset... Be
nim cesedim ... Ben ... 

Su, elbisemi ıslatıyor; göksümü, o
muzlarımı kaplıyor yere temas eden 
yüzümü, apaçık gözlerimi dolduruyor ... 
Fakat suyun soğuk ıslaklığını hissetmi
yorum ... Suyun dışında kalan kalça-

knşcl rini tecrOho etmiş olsaydı 

on l cehe rnem hnynb yaşatan 

bu ır. u m ıid ba:;; ağnsıııdan 

eser kıılmıync.ıktı. 

NEVROZiN 
BUlün ıstı"abları dindirir, baş vo 
diş ağrıl ırile nştıtnıekten mUte-
vellid ıığrı, sızı ve sanrılurn karşı 

bıllınssa müe sirclir. 

NEVROZ;~ 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve bö~rek eri yormaz 

larımı ve bacaklarımı döven rüzgarın, •••••••••••••••• 
rüzgarla karışık yağmurun temasını da 
hissetmiyorum ... Hiç bir şey hissetmi.l-

•.· .._·. v·~ ;:.·· .. 

, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksi:tme Komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi ihtiyacı i~in mevcut şartname ve 
mühürlü nümuneleri gibi c2600~ metre elbiselik kumaş kapalı zarf suretile sa
tın alınacakhr. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda S1hhat ve içtimai muavenet müd~rlüğü binasın
daki komisyonda 11/8/937 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Bir metresi 475 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 926 lira 25 kuruştur. 
• • 4 - istekliler nümuneyi Çemberlitaş c.:ivarmda Fuatpaşa türbesi karşısında 

Leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. Ve şartnameyi de parasız ola
rak alırlar. 

5 - İstekHler.m cari seneye ai~ Ticarc t odası vesikası ve 2490 sayılı kaıı.unda 
yazılı belgdcri ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya bankn mektup
larile birlikte bE>lli günde ihale saatinden bir saat evvel komisyona zarflarını 
vermeleri. 

* Evet, hayat güzel, yaşamak zevkli, eğ
lenceliydi. Fakat bu, herkes için böyle 
değildir. 

Bu mes'ut, yanakları kıpkırmızı sıh -
hatli ve neşeli grupun az ötesinde bir 
tarla ve bu tarlanın kenarında zahmetle 
didinen bir köylü vardı .. Bu, harpt.: bir 
bacağını kaybetmiş eski bir askerdi. 

Küçücük harmanında topladığı yıllık 

buğdaylarını ambara ycrleştirmcğe uğ

raşıj ordu. 
Demetleri sırtına vuruyor ve boşaltıp 

dönüyordu. Bir aralık karşı tepelerde ka
ra bulutların toplanmakta olduğunu gör
dü. Ve uzakt~n bir yıldırım sesi kula -
ğın,a geldi. 

Bir fırtına başlıyacak demekti. 
Tek bacaklı köylünün içi endişeyle 

korkuyla titredi. Eğer yağmur yağarsa 

felô.ketti.. Bir yıllık emeği olan buğday
ları ıslanacak ve çürüyecekti. Yani bır 
yıl ekmeksiz kalacak, ve küçük evine 
korkunç bir sefalet çökecekti. 

Bu düşüncenin tesirile acele etmeğe 

başladı. Şimdi tahammülündan ziyade 
taşıyor ve tek bacağı üzerinde güçlükle 
sekerek ambara ko~uyor ve dönüyordu. 

Bugün yalnızdı. Annesi evde hasta ya
tıyordu. Karısı da ilaç almak için şehre 
inmişti. 

cHayır!. Hayır!. Hayat herkes için gü
zel ve renkli değildi!> 

Fırtına buralara gelmeden buğdaylar 
ambarda olmalıydılar. Fakat nasıl? Buna 
imkan da yoktu. 

Tam bu sırada arkasından bir ses duy
du: 

* İlk kadehi içerlerken birden kapı a -
çıldı ve Oryan göründü: 

- Bensiz ha!. Bensiz ona .yard1m etti • 
niz! Ben, demek onun için hiç bir şey 
yapamadım .. yok bu olmaz!. olmaz dJğ• 
rusu .. 

Oryan bir an, bir şey yapamnmaktan 
mütevellit bir azap içinde kıvrandı. Son• 
ra nklına bir şey gelmiş gibi köylilyü e .. 
linden tuttu: 

- Bana bir şey emret arkada~, yapa· 
yım! Bir işin yok mu? 

Köylüye iyice sokulmuştu Zavallı a • 
dam, bu göz kamaştırıcı ~ın karşısın
da ne söyliyeceğini şaşırmışb. 

Nihayet Oryan onu sürükliyerek: 
- Hadi bana evini gezdir! dedi. 
Odadan çıktılar. 
Oryan ansızın, köylünün itira1.ına ve 

mukavemetine meydan bırakmadan fa· 
zeliğinin, güzelliğinin bütün sıcaklığile 

tek bacaklı köylünün yüaine bir buse 
kondurdu; ve hemen kaçtı. 

* 
Dört kişilik bu mes'ut insan grupu oto· 

mobillerine binip uzaklaşırlarken eski 
asker ve şimdiki tek bacaklı köylü, tar· 
lasının kenarında durarak, renksiz ve 
ışıksız fakir hayatında ona mes'u• ve 
neşeli bir saat yaşamak fırsatını veren 
bu şehirli ve zengin insanlara, kaybolUll• 
cıya kadH, ıslak göılerile uzun uzun 
baktı. 

- Hey, arkadaş! Sana yardım edebilir Yarınki nushamızda : 
miyiz? 

Köylü sesin geldiği tarafa döndü. Bun- Ormanda bir gece 
lar, şehirli ve zengin iki erkekle süslü, 
genç ve gUzcl bir kızdı.. Yazan : Jecrn FossaTd 

- Bütün bunlar amba:sa girecek de _______ ç .. e_v_1.,.rc_n.._:_N_u_ru_z .... ıa_>ı_A_t_a ... ç_
1 
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Azerbaycan da son ittihatçı TARiHi 
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-62-

Ziloğlu~ 
·· R üs.tem .. 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Bir çeyrek sonra dairenin şef{ avdet etti: - Maale'sef, 
muvaffak olup Azerbaycanda kalmanız için size daha 
fazla mühlet alamadım. Gene onbeş gün mühlet vere-

ceğiz, fazla sına imkan yok I dedi 

Yazan: 
M. Ruiıa Ôzıeıa 

Tomris 
Büyük 

- - . 

önünü almak için hemen atıldı. 
" Sana bahsettiğim delikanlı, 

Benim, memura karşı kuvvetli bir dun eder; hem de otomobilin sizi eve 
teze istinad ederek kendimi müdafaa e- kadar göfünnesini tenbih edeyim. 
·dişim de onun üzerinde matlub olan Zile bastı, odacı geldi, ona emirlerini 

bir felaketin 
kardeşine : 

bana teşekkür ediyor 1 ,, dedi. 
tesiri yapmıştı. Benim ısrar eden ve verdi ve beraberce çıktık. Çermisli arkadaşı, 
sert tavrım karşısında bir müddet dil- Beni, evime otomobille iade etmesi cTomris.. Tomris .. > 
şündü. Ondan sonra, yerinden kalktı ve gösteriyordu ki benimle, lüzumundan diye diye .. derebeyi .. 
bana: fazla düşmanlık yapmaktan çekinmek- nin kızından güzel- ı 
~ Siz biraz bekleyiniz! tedirler; bunu gözümden kaçırmamış- lik lgvhaları çize çi-
Diyerek dışarı çıktı. Onun çıkmasını tun. O, bu hususa dair sıkı emirler al- ze .. onda, bilmediği 

müteakib, iki dakika sonra biraz evvel· mış olmak icap ederdi. Yoksa, bu genç bir mevcudiyete kar 
k~~disil~- konuşm~ş oldu~nu _sö~le~ 1 Ermeni Çeki~!· .~u vesileden bilistifade, §1 incizap uyandır· i 
dıgım dıger Ermem memur ıçerı gırdı bana haylı duruşt muamele edebilirdi. mıştı. Sevgisini, sev
ve büyük odanın öte tarafında duran Ali pedagoji enstitüsünün ayrı bir gilisini yalnız rü. 
dolaplar içindeki dosyaları ka:1§tırmı- dairesi olan evime geldiğim zaman gör- yai bir mahiyette 
ya başladı. Bunun dosyalarda hır şey a- düm ki, mektep ve maarif komiserliği yaşamıştı. 
l'amaktan ziyade benim başımı bekle- harekettedir. Onlar, benim tevkif edil- Şimdi, gözlerin· 
m~k _olduğunu anlıy~rdum. . . diği~ fikrine püşerek telaş etmişler, den bütün dumanlar 

Istıntakcının ~vdetı ep~! gecı~_tı. Ben maarıf komiseri harekete geçmiş, ni- silinmişti. Beyndn
bu esnada, takib edecegım mucadele hayet telefonla, iade edildiğimi ög-ren. deki ha , 1 nl 

l A "h . d k . b 1 . . . 1 :> a ' ca ı, sa-
p a~ına z~ nıır:ı..:b ~r1ar vekrmış ub~nu- mıMştı. bit bir şekil almıştı. 
yor um. sas ıt'l an e, ço cesur ır a- ustafa Kuliyef hemen beni görmek Sinirle · d ak 
dam olduğumu iddia edemem. Fakat, istediğine dair mektebe haber verdir-

1 
t rm e a.n 

yaşadığımız on beş senelik hayat, beş mişti. Bunu öğrenince, dog· ru komiser- al eş et, badygın hır 
d b · · · ld - .. r - . . ezze var ı. Artık 

sentel enberı. gheçırm1. ış o ugum tserg0~- _ıge gıtt:nı. Bana karşı göstermiş oldu- aşka hasret ve iş-
zeş er, enı ay ı cesur yapmış ı. r- gu cmnıyet ve teveccühü daima şük- f , k d 
ğer taraftan da bütün bu şiddetli Ye ranla hatırlayacağım Kuliyef telaş et- ıyka ukymu.y?r~u; 
h b tl. ·· ·· ı · lt d · ' aş ın ta endısını o , ey e ı gorunen muame enın a ın a, mış, merakla beni bekliyordu Başıın - . . . ' . 
d h · d b · .. k'· k k k t d · acı zevkını hıssedı-

a a ~ıy~ ~ _enı ur ~trne ve or u - an geçenleri kendisine olduğu gibi an- ordu. 
mak fıkrı hakım oldugunu anlarnıyacak lattım; müteessir oldu özür diledi· y 
derecede abdal da değildim. Benim A- - Bilirsiz ki Çeka' müstakildL ( 1 \ Giv.: bir his b_. 
zerbaycanda oturmamı istemiyenler, Onun işlerine karışmak olmaz. Ancah ranı ıçinde ayağa_ - Asılzadef Şimdi, ıarkı söylerken sizi hatırlamıştım. 
aylarca peşimde dolaşıp ele geçecek bir bu kararın geri alınması baresinde çalı kalktı: ?dasından çıktı. Hancıdan, de- muş gibi, onu, tatlı bir tebessümle kar- babası Zalin, bu gibi hastalara, sin~" 
ipucu arayıp arayıp bulamayınca ve A- şacağız. Biz sizi burada hemişe sakla- rebe~ının .sarayı nerede olduğunu sor- şıladı ve: ki içirdiğini .. bir kaç gün perhiz ettif' 
zeri hükfunetinin de sımsıkı bana sa- mak ( 2) isterih. Biz zisden razıyıh ( 3) mak ıstedı. Sırrını faş edeceği kork)JSİ- - Asılzade! Şimd~ şarkı söylerken diğini .. perhiz günlerinde de, kayn~ 
:!l~~ş ol~uğunu görün~e, ni~ayet beni . Kuliyef hakikaten iyi bir insandı. Be- le. sor~madı. Hanı~_ ~apısından çık~. sizi hatırlamıştun; çünkü bu ş~kı, t- n~e. su!u verdiğini ?i~iy?rdu. ~üy 
urkutmege karar vermı.şlerdi. nırnle her konuşuşunda İstanbul ~· _ Bır gun. e~vel geçtıgı yollardan geçtı. ranla aramızda cereyan eden bır har- bır cıddıyetle, hana gıdıp ılAç getrrece' 

Beni ya kolumdan tutup ataca~lar, sine ait bir iki kelime veya tabir J~;:_ ~er~~e~.ın:ıı kızı ile ka~ılaştığı yerde- bin dAstanidir. ğini söyledi. Derebeyinin oğlu ve.~ 
yahut da bu usullerle kork~tup bızza.t nir, sonra bunları ezberler, ikinci ko- kı koprunun başına gıttı:. o:.~~a ~-u~~- Dedi. Sonra, bu sözleri söylediğine lar tarafından kapıya kadar teşyı edi 
bana avdet k~ra~ını verdır~ceklerd~. nuşuşumuzda bana tekrar ederdi. r~k etrafına bakındı. Go~d~gu buyuk pişman olmuş gibi kızardı. di. 
Ben ~e ıı:u_ka~ıl hır manev~a ıle. bu ~ı- cBeli> dememeği, ceveb derneği adet b.nalar arasında derebeyırun sarayını Giv .. şaşkınlığından bir şey söyliye- . . . * .. •Jl 
ya~c;e~ın bınncı tarafını tatbık ettırmege edinmişti. Kanaatli bir komünist, fakat, arad.~. .. .. . . .. . medi. Hemen oracıkta, kızın önünde diz Gıv .. ~.ın~?1~kı ve naı:e kurusu ı 
manı olacaktım, hem de Azerbaycanda ana dilini seven ve Azerbayca T" k Kopruyu geçtı. Derenın otekı kena. çökerek.. derin aşkını itiraf edecekti; bir kaç turlu çıçek yapragını, kasaban~ 
bir sene daha oturacaktım: Altı aydan-1 kültürünün kuvvctlenmes'n. nı? t ur rını takib etti. Bütün büyük binaları fakat buna da vakit bulamadı. Saray çarşısından, kolayca temin etti. Her "' 
beri, P<:Şimde dolaşıp bana bir dakika çok samim'i bir insan idL F~~ t 1~ ey: tetkik etti. Hiç birinde, derebeyi sarayı- tarafından, bir delikanlı, koşup geldi. rini ayrı ayrı bezlere koyarak bir k'' 
bile rahat yüzü vermemiş olanlara kar- si nüfuzlu bir komünist sa a ı' en d nı andıracak bir alamet göremedi. Sor- Bu kızın, büyük kardeşi idi. Kız kar - çıkın yaptı. Hepsini bir keseye. koyd1'
şı f:na hal~e kızgı_?dım. Sırf etüd mak: nüfuzlu komünist olmak içi:.l ~~:~~ mak kolaydı; fa~a~ so~aıı:ııyordu. Sorar- deşin~ yanındaki kızların telaşlı telaş- Dere?ey.inin sarayına . döndü .. ~l~ç~afiı 
sadıle, kabıl oldugu kadar fazla Azerı Azeri şubesinin umumi kafb" A _ ~a: karşı~ındakı:ıın ıstıhzasına yahud lı bagrı.ştıklarını işitmiş .. kızların bir kendı elıle kaynattı. Sınamekıyı ıçır: 
görmek ve tanımak istediğim halde, te- baycan işle!'inin nihai hak! 

1
• v: 1 zer ı ıtabına u~rıyacagını .. arkasından: tecavüze uğradıklarını zannetmiş, koş- Nane ile diğer yaprakların suyunu ~ 

mas edeceğim insanlara fenalık gelme- Kirof nezdinde bir itibar ı~ı u u?~ - B~ Iranlı delikanlı, derebeyinin muştu. bir kaba koydu. Bu sudan, günde 
si k~rkusu yü~ünden kendimi ~~lnız mevkiine sahip olması ıaz::ıd~~;;~a kızıı:ıa aşık_ o~muş! Tomris, ~ardeşinin geldiğini gorun- defa_ içirilmesini ~ö~.ledi.. .. .. , 
resmı ve zarurı temaslar hududu ıçınde bu yoktu Bunun ı"çın· şahsen s f d Dıye bagıı acaklar ve kahkahalarla ce, fena hır hareketini önlemek için Gıv .. sarayda buyuk hır hurmet g'ôf 

- . ar c e- g··ı kl d" d ' Ö ··ttll' tut~uş .:V: bu su:.e!!e g~z .~a.Ps.~ de?ilen ceği gayretin kafi derecede müesser u e.ce er zanne ıyor u. . derhal Givle,..onun arasına girdi ve: dü. ğle. yem~.ğ~?e ~lıkonuldu. BoJJ>O' 
şeyın butun o muz ıç yukunu uzenmde olamıyacağını bilirdim. Gıv .. sırta tırmanan evler arasındakı _ İşte sana söylediğim İranlı asılza- ce Tomrısle goruşmıye, onu bol 
hissetmiştim. O gün, o dakikada, artık Başlıca "f ah"b" 

1 
. sokaklara daldı. Her adımda durarak de! Kapımızın önünden geçerken beni seyretmiye vesile buldu. Delikanlı,~ 

içimden bir isyan duygusu yükseliyor rasında t nud u:l s ı \ 0 an 1?sanlar a- evlerin pencerelerine baktı. Evlerden görmüş.. dünkü iyiliğime teşekkür et- dan sonra da, hergün saraya gidip g~ 
ve bu duygu beni inatçı ve cesur yapı- tesinin b:nı 1 ha~,- R0~071

1:Jı gaze • t~ş?n k~Qın seslerinde sevgilisinin sc- mek için içeri girmiş. miye başladı. Derebeyinin mide sarı 
yordu. d f .

1 
dş mu harrbı~ı u u Ahun- sını aradı. Yanından geçen her genç D . d b . . -1 b "f· Iarı epeyce hafiflediği için, orada, le~ 

. o ı e or usuz ar ıye nazırı Karayef k d d k , .. 1 . . . . eyınce, ere eyının og u, u sa ıye- .. v• 
~ır çeyrek sonra, bu zat avdet etti; idi. Bilhassa Kara ef bir ka defa beni a ın a, ızaa goz erını_ ~~z?ırdı; fa- te hayret etti. Tebessüm etmekten ken- disine güler yuz gösteriliyor .. para 

yenne oturdu ve ciddi bir tavır alarak: k f 1 Y . ç m kat, n~ sarayı, ne de sevgılısını bulama- d' . 1 d Kı k d . . b saire hediyeler de veriliyordu. 
M 1 f 

. on erans anma gelmış arada bir ü- dı mı a ama ı. z ar eşının, ya ancı (A , ___ • .,,r) 
- aa ese , muvaffak olup sıze da- · "t d ki d . ' ' · d ı·ka ı k k tl ı t- TMWı ~ h f 1 -hı . . nıversı e e erslerımi takip etmişti. Derk 1 k k k k dol k e ı n ıya arşı neza e e muame e e --·-··---·---···· _. 

a aza mu et alamadım; dedı; ben bır Bunun biraz öerrenmek k d.1 b" . ı ~n ı, so ~ so a a~~r en, tig-ini gördügu··· için onu havuz başında f 
k d t · ld - · · b ·· ' b' ma sa ı e ı- bırdenbıre dere ıle k~rşılaştı o ·· ' ' 
~~~ v~ e mış ~. ugum ıçın ~n A eş gun raz da ve hatta fazla tarafı ile, kontrol gele k.. , .. d . 1. . _?~ne biraz dinlenmeye davet etti. Orada, şil- Bir Doktorun 

mu letı verecegız. Fazlasına ımkan yok- gayesini güttüğünü bilirdim n opru e? geçınce, yeı:_ eştıg~. ~- teler, kerevetler vardı. Giv, teşekkür •• •• 
tur; yalnız, bu on beş gün içinde her İ . .. . . . . nın etrafmdakı çarşıya çıktı~mı gordu. d k t d Ge k l d t f Gunluk Perşembe 
gün sabahleyin bura a eli be~i bir çtımaı ılımlerın tetkikinde materi- Büyük bir ümidsizlikle hana girdi. Ye- e ere 0 ur u. . _nç ız ar a e ra . 1~a d 
kere göreceksiniz. Bu~un gha~cinde ser- yalist .us~lün ku.1~anılmasına çok taraf- mek ısmarladı. Yiyemedi; fakat bol bol topldl~~.dı: Hk~r bırlıd, w nereden ve lnıçdın Notların an 

tar oldugumu bılır ve bu r- .. .. . r 0 kad h 1 ge ıgını.. ım o ugunu soruyor ar ı. 
bestsiniz ... On beş gün içinde de işleri- . usu u gorur, şarap_ ıç ı. w ar sar oş odu, ki u- Giv de ced beced hekim olan bir İranlı Mide ve barsak 
nizi bitirebilirsiniz Çok zamandır' hoşuna gıder, ondnn sonra da konfe - zandıgı yatagında uyuya kaldı. ·1 , b b l d - ·1A l 

. . . : rans veya ders bittiği zaman anıma * aı eye mensu u un ugunu .. ı aç o a- Bozuklukları 
Yalnız, bana şırndıden, hududu hangı 1 k b 1 k ' Y . bilecek ot ve kök toplamak için seyahat flJ 
noktadan geçmek istediğinizi bildiri- ge ere ana •razı ı beyan> ederdı. Giv .. ertesi gün, gene sokak sokak ·-· . .. . Bu sırada kusmak ve ishal ile mUtertl ıı· 

· Onun nezdinde yegane kusurum ko - dolaşırken, önüne, geniş ve iki tarafı ettıgını soyledı. barsak bozuklukları görülmektedir. B~, 
nı~ücadelenin birinci safhası burada münist olmamaktı. (Arkası var) ağaçlı bir cadde çıktı. Caddeyi takib et- . Derebeyıh'nin_ oğlu T:rmek, İranlı de- ıarııi uro ne hiç alflkası yoktur. Her ı· 
b 't · t• ı·k. · fh d ti. Yol, az bir meyille dolaşa dolaşa yük- lıkanhnın ekım oldugunu anlayınca: man vaki olabilen hMlsattnndır. BUde1>ıJ 

ı mış ı. ıncı sa asına ışardan de- seri tozdan et veyahud balık veyabU tılt 
vam edecektim Bununla b b b _ (1) Mlistakildir. (2) Muhafaza et • seldi. Delikanlı, kendisini, şehre hakim - O halde, babama qa bakarsınız. .. ki rl t irll h le gelen . era er, e k t t k b km B' .. dd tt b . h t 1 k d gibi yeme e n es e usu ,,., 
nimle meşgul olan dairenin ş f im k me ' u ma ' ıra amak, sahvcrme- bir yerde buldu. Önünde, yüksek bir ır mu e en erı ra a sızı uyu- ihtllattır. Daima yemekten bir kaç rı' 

e 1 o a k (3) M b K"h· 1 1 h k. I . . . d 1 80 
icap eden bu adamla sert 1 k ~ :_ ·- . ~~nunuz, oşnuduz. duvar uzanıyordu. Duvar boyunca yü- yor. a ın er e e ım erımızın ua a- at sonra mesela akşam yemeğinden )>lt' 
için: ayrı ma r rüdü. Büyük bir kapı ile karşılaştı. Ka- rından, ilaçları~dan bir fayda ~ör~~ • ra gece yarısı veyahud daha sonra ~ 

- Pekala ... dedim; ben de bekliyece- NIJbelçl pı açıktı. İçeriye bir göz attı. Burası, sık yor ... Ma~em, kı ced .beccd hekımsınız; denblre karın a~rısı ve ishal başıar. çı• 
g-im ki on altıncı veya on yedinci gün ağaçlı bir yerdi. Ağaçların dalları ara. tecrubenız çoktur. Bır defa da siz ba - taraftan bulantı ve kayler meydana-re" 

Ecz { k kar. Hastalar oldukça ıztırap çeter. l)at" 
gelsin de siz de beni sizin istediğiniz B ne er sından, ta uzaktaki, güzel, büyük bir bi- ınız. . klnl güç olur. Fak~t ekseriya barsa <Y 

huduttan zorla çıkarınız! Bu vaziyette ~u ıece nöbetci olan eczaneler şunlardır: na gördü. O, 'bu binanın dere beyinin sa- Dedı. Giv, yan göz1e kızın yüzüne daki muzır muhteviyatın ishalle ta~,-
kendi müvafakatimle çıkmak istemedi- lstanbul cibetlndekiler: rayı olduğunu tahmin etti; fakat daha baktı; onun teşvikkar bir manada te- ıarnk def'lnt müteaklb hastalar raııa01,,r 
ğim için hududun intihabı da bana ait Aksarayda: <Pertev). Alemdarda: {Sım fazla düşünmeye vakit bulamadı; çün- bessüm ettiğini gördü. Büyük bir ce- der. Bazan bu arliz o kadar kuvvıUi ,pi' 
değildir! Asım). Beyazıdda: <Belkıs). Samatyada: kil bahçeden bir şarkı sesinin taştığını saretle: k1 eller, ayaklar so~r. idrar kesUll'• 

<Tcofilos>. Emlnönunde: (Mehmet Kti- d d Ş k d .. 1- Ha ha ı B 't' d n l" ık ol ıer çukura batar. el' Bu sözleri söyliy" .. ek ayagwa kalktım uy u. ar ıyı bir ka ın soyuyordu. - Y Y· u ı ıma ı ıza ay • erıtl ~· zım). Eyüpte: Cffikmct AUamaz). Fener- 1 Bu hastalığın 110.cı derhal müshil v .ıı. 
ve gösterdiği nazik muameleden dolayı de: (Hüsamettln). Şehremininde: CHam- Giv .. anlamadığı bir dilde olan şarkı- mıya ça ışırım. tır. Ve müshiller de en ziyade 'dl;tS 
memurun elini sıkıp Azeri şivesile: dl). Şehzadebaşında: <Hamdi). Karagüm- nın ahengine. daldı; onu büyük bir Diye cevab verdi. O sırada, uşaklar, tavsiye ıımonaUardır. Hasta ytrıni ııtlf' 

- Hoşça kalınız! rükte: (Suad). Küçükpazarda:. (Yorgl). zevkle dinledi. Şarkı bitince, kadının bal şerbetleri, kok-ulu şiralar getirdiler. saat aç kalmalı biraz çay ve su ile ııı"' 
Dedikten sonra, bir lahza, kendisine Bakırköyünde: CHfHU). bir şeyler söylediğini işitti. İçi titredi. Bir müddet daha konuştuktan sonra, etmelidir .. bu 6.rfız yirmi dört saat 11~16" 

Beyotıu cihetindekHer: B b .. 1 . k d .1 T k G' · b b ·· d t müshil ile geçer. :ifoakat hasta hang -.. d' bir defa daha dönerek, patetik bir dille İstitı"l caddesinde·. CKanzuk). Gal"ta- u ses, u soy eyış, ne a ar sevp,ı isi- erme , ıvı a asını gormeye ave 1 11rl.7· tı. u. dd'"d tm d ların bu hale sebebiyet verdiğin ~ı· 
şu sözleri söyledim: da: (İsmet>. Taksimde: CNiz:ı.mettın). nin sesine ve söyleyişine benziyordu! etti. Delikanlı, tere u e e en onun .. errı>" 

t b . ld D b · ll"lik ra.k bir daha tekerrUrüne meydan 
- Yalnız, teessüf ettiğim cihet şudur Kurtulutta: (Necdet>. Yenlşehirde: <Pa- Delikanlı, kendini kaybetti. Ne yap- arzusuna a ı o u. ere eyı .. e 1 yecek tedbirleri almağa mecburd~ 

ki inkı:ijp dostunu düşmanından ayır - runakyan). Bostanbaşında: CİUmad). tığını bilmeden kapıdan içeri girdi. İle- bir adamdı. Mide sancılarından, iştiha- ,_»•· 
Be§lktaşta: (Ali Rıza). Snrıyerde: (Asaf). lıkt 'k,. t d' d (•) Bu notları kesip saklayınıs. ,..,,. 

mak hususunda muvaffak olamıyor! noıı-zı...ı, Kadıköy ve Adalarda·. ride, ağaçların arasında, etrafı çiçek sız an şı aye e ıyor u. ,. 
... .,.. ·· lü b h G d b · · h t 1 - 1 bir albüme iJ'&pqtmp kollek511on _tt.f,fl Bu söz üzerine ayrılırken, o: Üsküdarda: cseumıye). Kadıkoyu··nde: saksılarile sus ir avuzun başında iv.. ere eyının as a ıgmı an ayın- ır •-

d w d' İl,. t ..4lıb' d b" "k b' Sı.kmtı zamanınızda bu notlar ., - Durunuz, dedi, sizi aş-ağıya birile (Himmet, Rı!at). Büyilkildada: (Halk). Tomrisi görünce ona ogru koştu. ca sevin ı. aç eı ~ı m e uyu ır 
belld T k k B"" 'b ıtbl lmdadUU%a yetqeblllr. gönd~reyim. Hem yolu bulmanıza yar- Hey e: < anat>. Kız .. delikanlının geleceğini biliyor- güçlüğe maruz almıyaca tı. uyiı11. 1-~.,... ___ _;......; ____ ~ 

(*) 

\1 



~ Ağustoe 

[RAIDVOj 
Bugünkü program 

5 Ağusto 1937 Perşembe 
iSTANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12,30: PHl.kla Türk musikisl, 12,50: Hava

dl&, 13,05: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: KASA: 

- SON PÖSTA ..... 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
31 Temmuz 1937 Vaziyeti 

AK T 1 F 
Lira 

PAS i F 

Altın : Safi kilogram 21.04-4.426 

Sayfa 15 

Lira 

18.30: P!Rkla dans musikisi. 19.30: Spor 
ın.llsahabelerl - Eşref Şefik tarafından. 20: 
6adı ve arkadaşları tnrafından Türk musl
~ ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tara
ından nrabca söylev. 20.45: Safiye ve ar-
tadaşıarı tarafından Turk musikisi ve halk 
~tkıları, (saat ayarı). 21.15: Orkestra. 22.15: 

1 Jans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla solo
if, opera ve operet parçaları. 

BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . . • • • 
• • • 

. . . ı 
• 1 • 

29.600.668,78 

15.384.349,-
1.012.206,49 -

Sermaye 
45.997.224,27 I htiyat Akçesi 

• • • • • • 
• • • • • • • 15.000.000,-

YARINKİ PROGRAM 
6 Aflıstos 1937 Cuma 
İITANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12.30: PlWa Türk musiklsi. 12.50: Hava

dia, 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
-'ktam n~rfyatı: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19: Radyofo:C konıedl (İhtiyar kız). 20: Fasıl saz heye

t • 20.30: Ömer Rız:ı tarafından arapca ooyt'· 20.45: Fasıl saz heyet.!, (saat ayarı). 21. 
5: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
~O: Plakla sololar, opera ve operet parça-

Y~i- ~~şri~-;- -1 
Çukurova şampiyonluğu 

Adana (Hususi) - Çukurova şampi -
!~~a final maçına Se~han Adanaspor b
~ı gelmedi[Jinden Idmanyurdu lflzım 
Relen seremoniyi yapmış ve bun:. göre 
~ıntaka şampiyonu olmuştur. Şampiyon 
~kını İzmir ve Samsun şampiyoniarı ile 

l"şılaşmak üzere bu ayın 19 unda tur
~eye çıkacaktır. 

'l'rabzonda su sporlan yarışları 
b· l'rabzon su sporları yarışları kalabalık 
hır seyirci kütlesi huzurunda ve nakem 
ey'etı muvacehesinde yapılmıştır. 
~Su sporları yanşlanna idmanocağı, 
~ ecınıfıti, İdmangücü, Trabzon Spor v~ 
.. ~ulalhane Sebat İdmanyurdu kliıplc
tıııi temsil eden yüzden fazla sporcu iş-

Dahildeki Muhabiri•: 

Türk Lirası • • • • • . . . . .. 
Hariçteki Muhabirin: 

Altın : Safi kilogram 5.054.474 

Altına tahvili kabil Serbest ~övizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri . . • . • • • • • • • • 

H a%ine Tahvilleri ~ 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT • 

. . . 
• t • • • • 

E•ham ve Tahvilat Cüdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilat (itibari kıymetle) . 
B - Serbest esham ve tahvilat • • 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hi••edarlar 
Muhtelif • 

• • • 
• 

. . . 
• • 
• • • 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
ltiğünden: 

llu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitü sünün Ziraat, Baytar Fakültesine, kız 
" erkek ve orman fakultesinc yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatı
&ı2 talc>bc alınacaktır. Enstitüye yaZJlnbilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge
teklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını verer<'k ba -
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını alınış bulunmak lazımdır. 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar enstitüye 
alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar orada 
0kuduklan sömstrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytaı. Zi
taat ve Orman Fakültesinin üçimcü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytar 
.Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunar. 
ltnatomi dersine de ayrıca devam etme: eri ve Ziraat fakültesine girenlerin zi -
ta.at stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı, ve 25 den yukan olmaz. 
~ehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiiiyeti 
Ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu ıa -
~lndır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyeti olduğu 
aYrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık mua
:tenesinden geçirilerek ertiklednin lüzum gösterdiği bedeıı kabiliyetini göster
llliyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çilliğinde 10 ay staj 
&örnıeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
CaJt çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içIDtii de enstitüce 
'ağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeple 
<>lursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı
ltarııanlardan hükumetçe yapılan rnasra fları ödiyecekleri hakkında verilecek 
ni.iınuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 
~ - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka nüfus kağı

~nı, aşı kağıdını, polis veya uraylarda n alacakları özgidirn kağıdını, ortrı ve 
elerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek 

eı Yazılarile yazacakları pullu bir dileJ.;çc ile ve altı tane fotoğrafile bırlikte 
~oğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip -
er dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. 
l\ksi takdirde dilekçeler hakk10da bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesindr.: pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 
~ğıtiarın ilışik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında hiç 
ır nıuamele yapılmaz. 
10 - Birinci ve sekizinci maddede ya zıh vesikalarla vaktinde baş vuranlar 

•tasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

1• l<abul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine göre seçi
ıtler. Kadro dolmadığı takdirde orta dc-receliler de baş vurma sırasına göre 
'1ınabilu ler. Ayni şerait altınd.ı lisedl'n fon kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

l l - Cevap isti yenler ayrıca pul gi:>n dermelidirler; 
12 - B~ş vurma zamanı ağu:ıtosun b• rinci gününden Eylulün 30 uncu günü 
~mına kadardır. Bundan sonrakı başvurmalar kabul edilmez. 

(4643) (2298) 

"---'--~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~---

Harici ye Vekaletinden: 
26 temmuz 1937 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılacağı evvelce ilAn 

111
\lnan 10778 lira 99 kuruş bedel ke§ifli Hariciye Köşkü .Müdür evi, garaj ve ser-

~ kalorifer tesisatı ile sair inşaata ait münakasası talip zuhur etmediğinden 
'tuitos 1937 Paıarteei günü saat 16 ya talik edilmiştir. (2340) (4712) 

1.216.051,53 

7.109.521,60 
4.954,66 

35.599.069,38 

1

158.748.563,

~.496.827,-

3.200,000,-
37.133.691,47 

38.150. 764,30 
3.796.331,60 

1 
64.217,64 

8.164.38.3,42 -
YekUn 

" 

1.216.051,53 

42. 713.545,64 

145.251. 736,-

40.333.691,47 

41.947.095,90 

8.188.601,06 
4.500.000,-

12.364.1o1,59 

342.512.047 ,46 

Adi ve fevkalade . . . 
Hususi . . . . . . . . . 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türk Liraıı Mevduatı: 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

Muhtelif: 

2.105.172,40 
4.516.007,70 

1 158.748.563,

~96.827,-
145.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,-

1 722.198,88 

~7.869,43 

Yekiin 

6.621.180,10 

173.251. 736,-
13.205. 730,04 

28.230.068)31 

106.203.333,01 

342.512.047,46 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o Sl Altın üzerine avans % 41 

KAYIP 
Sarıyer Malmüdürlüğü veznesine 15/ 

7 /935 tarihinde 151 sayılı makbuzla ema
neten yatırılmış olan 50 lira 30 kuruşu 
havi sandık makbuzu zayi edilmiştir. 

Hükmü olmadığı. (915) 
Snrıyerde Tarafdar sokak No. 10 

Naciye Remziye varisı 
Lutfiye ' 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden 
13-7-937 Tarihinde kapalı zarrıa eksiltmesinin yapılacağı nan ettirilen ve 

mezkOr tarihte ihalesi yapılamıyan 12,000 Lira mulıammem bedelli 5 kalem 
fond borunun pazarlığı 12·8-937 tarihinde yapılacaı..tır. tık teminat 900 Lira
dır. Fenni şartnamesi her gün Lewmm Dairemizde gOrnlebilir. Taliplerin 
yukarıda yazıl: gllnde saat 15 de ilk teminat para! rile DirektörlUğUmQı 
Alım Satım Komisyonuna mOracırntlan. (4219) 

----------------------------------..,,.------------------...... ·~· 

-Kumbareri1 biri 

• 



16 Sayfa 

Yağlı, yağan acıbadem, yaisız kar ve yarım 

Yağlı pve ve ıünclüz 

ASA 

Çilleri ve sMl.ceM!lt w lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençı'eftirir, tell91eri güzelleıtirir. 
Cilde tatlı bk esmerlik ve sıhhat veren 

DENİZ KREMLERi 
Ç 1KT1 

HASAN ismine ve markuma dikkat. 

Vi~OZA PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklannın arasındaki katınblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmoalar, yamklar, traı 

yaraları, ergenlikler, : koltuk alh çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir Stırette temin eder. 

.. rk lspe11çly•rl Llbor•tuv•rı, l&TANBUL 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Küçük Menderes islihat ameliyatı sahasında ya -

pılacak Belevi, Cellat ve Sallık kaVUfutlan inşaatı, keşif bedeli: cl30,'"4:t lira 
c44• kuruştur. 

2 - Eksiltme: 17 ağustos 937 tarihi.Re rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafia Ve-

kaletinde Sular Umum Müdürlütü Su Eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler, eksiltme şartnamesı, mukavele proje&i, Bayındırlık !ılen g~

nel şartnamesi, fenni şartname ve pro~yi el• lira c53• kuruş bedel mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden ıtlalıiljrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekille.l'İll c7772• lira c23• kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafia su işlerini taahhüt edip muvaffa -
kiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna 
dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2360> .4732• 

p OF L 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

ADEMi iKTiDAR 
EKLIGINE KARŞI o· LGEV 

R 
eczanede arayınız. (Pa.ta kutuau) 1255 

Galata l.tanbul 

SON :POSTA · 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TFSts TARtllt: 1863 

Serma7eal: ıt,008,oot İng~ llrası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu ~anka 111uameleleri 
yapar . 

ir muvaffakiyetin fi ı mi 

.. iKiN Cİ iLAN" ·-~·, ..... ~ . ..,,. 
28 Temmuz 1937 tarih ve 3192 nu- Bu neticenin sırn şudur: 

maralı sicilli Ticaret Gazetesi nüsha • Dişlerimiz; yemek, içmek, nefes al- memiş birçok hastalıkları da bu ifrat" 
s~le ilan olunduğu üzere Şir~eti Tica. mak, konuşmak ve saire gibi ağız faa- yapar. 
rı!e v~ Sı~iye ve Maliye Tiırk Ano - liyetleri sebebile harici ve dahili pek Bu tehlikeli vaziyet karşısında 
nım Şırketınin feshine 12/7/1937 ta • k t . 1 d H 1.--ketil ·· d' k t l tm .... h co esır ere maruz ur. er 1N1u:: e mutema ıyen on ro e eA ve 
rihinde fevkalade olarak toplanan His- -~ikroblar, hastalıklar, muzır madde- her dakika temiz tutmak llzunchr. 
sedarlar Umumi Hey'etince karar ve • lerle. karşı karşıyadır. Ditleriıı çürilmesi temizlik içinse, dişleri yalnız 
rilmiş ve tasfiye memurluğuna da Ga- ve ağız nahiyelerinde iltihablar başla- fırçalamak kafi değildir. Bugünldi 

ı latada Eski Gümrük sokak Kürkçüba- ınasile beraber mideye, ciğerlere, Asa- dişleri sabahleyin, gece yatarken 
şı han 9 numarada mukim avukat Mar- ba irinli ve müteaffin mürekkebatk jf. her yemekten sonra mutlaka ve i · 
ko Mercan intihap edilmiş olduğundan razatın gitmesi de başlar. MalWlı bir şekilde diş macunile temizlP. 
mezkur şirketten alacağı olanların ni _ ~ok hastalıklarla beraber teşhis edile- zaruri görmektedir. 
hayet bir sene zarfında mumaileyhe N 
müracaatla haklarını ispat etmeleri lü· A DYıO L •ı 
zumu ilan olunur. 
Şirketi Ticariye ve Sınaiye ve Maliye 

Türk Anollİm Şirketi İdare Hey'eti 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TürkiyeJeki Şubeleri: 

İSTANBU~ (Galata ve Yenicami) 
MERSIN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandalti Şubeleri : 

SELANiK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

---------
"' Operatör • Urolog • 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıklan mQtehassısı. KöprQbaşı 
Eminönn han Tel: 21915 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdııer Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

T iiTlıiyeJelti fllbeleri ı 

Galata - İatanbul - İzmir 
Deposu: :tat. Tütün Gümrüğü 

f * Her tiirla banlıa iti * :....... ____________________ ... 

~ • l>oktor 

(brahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergnn 
öğleden sonra haslalarını kabul 

~----~ eder ..... ____ _, 

----~--------~-------
Son Posta Mathaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHf PLEKl: A. Ekrem USAKLTGlı 

Çiftlik, Süthane ve bü· 
tün köylülerin dikkat 

nazarlarına : 

Mi ELE 
"Krema makinaları,, geldi 

Bu mııkinalnr dllnyanın her yerind• 
sntçnlok aleminde bOytık t()bret lı:S' 

zanmış ve en verimli makina oıara• 
tanınnıışbr . 

Son sistem yeni modellerimiz gelmfştit· 
TUrklye umum aatıt depo• 

Tahtaka.lede POKER hraş bıçakları deposudur· 
Taşra satış yerleri. Enurum: Ttlrbe civarı No. 29 ŞOkrQ Hasan OOral 
Konyada: Mebmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 

KANZUK 
SAÇEKSiRi ı 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetleadirit· 
Döknlmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOytıme ~ 
yetini arbrarak saçlara y.ıddt 
bayat verir. Kokusu Iatif, tullaDlfl 
kolay bir saç eksiridir, 

lNGlLlZ KANZUK ECZANES1 
BEYOCiLU - lST ANBUL 

TÜRKİYE BlRINCI 

TERAZi FABRIKASI 
Hauaı, zarif ve mukavemetli 

Her cioa terazileri 

Bayanlar, BDyük Dertten Kurtuldunuz! 
T arb ve ölçü aletleri 

•111ulAbnı tercih 

FEMIL 
Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi bir tuvalet cserviefü dir. 
Hususi (FEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMİL, sıhhi ve fenni bir şe-

kilde hususi- bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslakhk da 
vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, yazlıkda, sporda, vazifede, mektepte 
seve, seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa ay 
başılarınızda kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her 

eczanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 
İsmet Eczane ve Liboratavan Galata htanbtd Tel. 49247: Ecsaya miitealllk her siparişi müşterilerini ınemn1111 edecek bir şekil

de dikkat ve sür'atle gönderir. 

rinde• .. kınınız. 

Jstanbul, Tahtakale caddesi No 68 
Satış depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

M•rkeya 
dikkat 


