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İngiltere ·Akdenizde yeni bir suikasta 
maruz .kaldı, Londra asabiyet içinde 

Meç.hol denizaltı gemisi ÇINLILER TAARRUZA GEÇTiLER 
bir lngiliz torpidosuna japonlarbügük taarruz hazırlıklarını 

da taarruz etti bitirdiler, Şanglı.ag topa tutulacak 
Hadisenin vukubulduğu saha lngiliz 

gemileri tarafından çevrildi 

Cebsluttarıktaki 

lngiliz 
bahriyelilerinD 

gemilerine 
dönmeleri 
için emir 

verildi 
Hadisenin wkubuZdUf1u mahalU 

gösterir harita 

Meçhul 
denizalb 

be, lngiliz 
harp gemisi 
tarafından 

aranmıya 

~qluda 

Japonlar iarafıiıdan bombardıman edilen Tiyençinde merkez poıtahaneri yanarken 

Çin • Japon harbinin doiurduğu bey· r- ta göre iki taraf arasında yapılan ilk il. 
nelmilel vaziyet dünya matbuatını §id· Ruaga Çine 216 Sovyetlerin Uzakşark orduları kuman-
detle meşgul etme~. ~ilhassa Fr~- Tayyare gönderdi danı Mareşal n:üch~rin Mongolistanda 
sız matbuatı muhtelif tefsır ve tahmın· bulunan karargahı ıle Nankin arasında 
Ierde bulunmaktadır. Bu meyanda Pa· Lon~r~ 1 (Hususi) :- Japon ajan· doğru bir telgraf hattı tesis etmek ol-4 
. k 29 ~ ... t t 'hli üfr't ,., sının ıstıhbaratına gore, 72 Sovyet muştur 

rıste çı an a6 .- os arı m ı saa b .. • U · 
Le Jour gazetesi, Sovyetlerle Çin ara· bombardıman taiy~r~si u~n ~ımı:n Diğer taraftan 23 ağustos gecesi, Sov· 
sında aktedilen son ademi tecavüz paktı Ç~de Şansi eya e!ının ;;,er t':: 0 yetlerin Crondstadt fabrikalarında ya., 
etrafında şu malfunatı vermektedir: Sıyanfu şehrine vasıl 0 U§da) • pılmış 1932 modelinde on ıki ağır bom .. 

Akdenizde meçhul denizaltı gemisini aram.ağa bq,hyan lngiiiz tmpidolan • (Devamı 6 ıncı sayfa (D 
6 

da) 
cİyi membalardan aldığımız maluma· evamı ıncı sayfa 

Londra, J (Hususi) - Çindeki İngiliz sefirinin yaralanması hadisesinin _::~====~~:::;:::.,:::,::..;~:::;===========:.:--=-=~.:,:~~:.:.~::;:==-====
efkan umumiyetle doğurduğu akisler daha henüz yatışmamışken, Akdeniz-
de İngilterenin maruz kaldığı yeni bir suikasd burada derin bir asabiyet u-
yandırm~tır. (Devamı 6 ıncı ıayfada) 

Gümüşhacı köydeki sel 
feliketi nasıl oldu ? 

Kasaba sellerin dağlardan getirdiği canlı yılanlar 
ve kurt, çakal. kuş le~ leri ile dolu 

Gümilşhacıköyde vtaua gelen sel fe· ı miz gönderdiği mektupta bu faciayı §ÖY· 
laketini telgraf haberi olarak teessürle le anlatıyor: 
bildirmişijk. Gümüşhacıköy muhabiri- (Devamı 7 inci ıa.yfada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sayfa 
:Aradıklarımız: Evime kiracı acı

yorum, Kiralık ev arıyorum 
Yazanlar : SaUihattin Enis ve 

lsmet Hultisi 

8 
Kadın nları 

Saadet getiren f el~ketler 
Kadın gözü ile Avrupa 

Sayfa 
8 
9 
9 

"Türk Kuşu,, çalışmalarını 
1 YENi TAYYARELER 1 hızlandırıyor! 

Sabiha Gökçen, "Türk 
Kuşu,, na başmuallim oldu 
Talebelerden biri bir tecrübede· havada planörle uzun 

t müddet kalma dünya rekorunu kırdı, 
.._ - - tecrübe, rekorun resmen tesbiti i~in tekrarlanacak 

cTürkkuşı.Lt nun Almanya.dan aldığı Tü kk Al 
t t b ı .. . de r uşu.nun -

tayyareler .s an u uzenn d t 1 -------· .... manya an sa ın a '-

k d 
1 ı dığı 6 tayyare evvela Sa n C a e V 1 et 1 Ankara ya, dün de İs· 

tanbula gelmişlerdir. 

yakmşark için 
model olat:ak 

Yeni tayyareler, 
dün sabah saat 6 bu· 
çukte Ankaradan ha
reket etmişler ve Es.. 
kişehirde hava bay
ramına iştirakle u
çuşlar yapmışlardır. 

y; . LJ F d l Eskişehirden saat 
enı n atag ransız e ege- 9,35 de kalkan tayya-

sinin mühim beyanatı relerimiz, saat ıı de 
Yeşilköye muvasalat 

Kahire 1 - Anadolu Ajansının hususi etmişlerdir. 
muhabiri bild.riyor: Tayyarelerimiz dün 

Yeni Hatay Fransız delegesi ve halen öğleden sonra, İstan
Mısırda Fransız ma~lahatgüzarı B Ro- bul üzerinde de mu- Atatürk llemfirul Bayan Matbule ilk kadın tanareelmis S.bihe Gölı:çeıı ile 
ger Gagreau 31 ağustosta İskenderiye- vaffakiyctli uçuşlar birlikte Eikitebirde Zafer B•Jl'•mı giiaü reımi geçitte bul-mıya giderlıı::ea 

'tskenderiyede dün Anadolu Ajansının lardır. atmaya başlamışlardır. 
Mizah ' 

Yazan : Muazzez Ta.hsi~ 
Spor 

den yeni vazüesine hareket etmiştir. yapmışlar, şehre beyannameler atmı§· ı tanbul üzerinde uçuşlara ve beyanname 

~1 (Devamı 11 inci aayfa.da) Bu sabah ta dokuz buçukta yeniden ta- (Devamı ll inci aaJlfada; 



r 
2 Sayfa 

Her gün 
Yeni haber: Akdenizde 
Sovget gemileri de 
Batırılıyor 

Yazan: Muhittin Bire en 

A rtık dünyada nizam ve inti· 
zam, hukuk ve kaide kalma

dı- dünkü gazetelerde okunmll§ olacağı 
v~e meçhul bir denizaltı g~, Af
rika sahillerinde bu defa da bır So~et 
gemisini babrdı. Kömür hamulesile ln
giltereden Mısıra gitmekte olduğundan 
bahsedilen bu masum gemi!lin batırılışı, 
ispanya meselesinin yeni bir ihtilatlar 
devresine girmesine sebeb olacakijr. 

Meçhul deni?.altı gemisinin bir Franko 
denizaltısı olduğunda ~phe ıyoktur. 
Franko da zaten, serdengeçti mantığı ile 
ayaklanmış olduğu için, kendisini her 
hangi bir enternasyonal hukuk mefhu· 
mu ile bağlı saymıyor. Bağlı s:ıymasının 
manası da yoktur; Almany:ı, Italya ve 
Portekizden başka hiçbir devlet kendi
sini, devlet, yani enternasyonal bir ünite, 
bir varlık olarak tanımış değildir. Kim
se ona böyle bir sıfat tanımazken onun 
başkalarını bu sıfatla tanıması için de 
elbet bir sebeb ve mecburiyet hatıra ge
leınez. Şu halde, Franko hükumeti içjn, 
fU veya bu devlete karşı yapılacak her 
hangi bir muamelenin yegane hududu, 
bu devletin kendisine karşı yapabileceği 
muamelenin hududu ile mtikayyet olur. 
Franko İngiliz ve Fransız gemilerine do· 
Jrurunaz, çünkü bunlann mukabelesine 
uğrayacak olursa elbet ?.arar görür; fa
kat, Sovyet gemilerine karşı taarruz et
mekten çekinmez, çünkü kendisi Sov
yetlerden uza.ktadır ve Sovyetler Fran
koya karşı ayni tarzda mukabele ede
mezler. Bunun için, meçhul veya malUm 
denizaltı veya altıları da, Rus gemileri
ne torpil atmaktan çekinmezler. 

* Fakat, Akdenizde yavaş yavaş hudu-
dunu artıran bu emniyetsizlik, hiçbir en
ternasyonal kaideye ve hukuka riayet 
etmiyerek yapılan bu serdengeçti gidişi 
nereye kadar devam edebilir? Bu suale 
cevab vermenin imkaro yoktur. 

Frankonun denizaltıları Sovyet gemi
lerini batırırken Sovyetlerin de elleri 
armud devşirecek değildir. Moskova 
da elbet buna karşı tedbirler alacaktır. 
Sade Moskova deği~ Fransanın Halk 
Cephesi hiikfuneti de Akdenizdeki bu 
vaziyetle alikadar olacaktır. Fransız hü
kfuneti, kuvvetli bir sosyalist nüfuzu al
tındadır. Sovyet gemilerinin uğradığı 

taarruzlarla bu sosyalist muhiti elbet 
harekete geçecek ve Fransa hü.kfunetini 
Frankoya karşı şiddeUi tedbirler alma
ya sevkedecektir. Nitekim, Paris kabi
nesi, Fransanın İspanyaya karşı kapadı
ğı hudud kapılarını tekrar açmak ve 

SON POSTA 

------------·~--------------------------------------------------------------------------------~ Resimli Makale: Harp 'Ve sulh X 

Tam dokuz senE- evveldi. 
Fransa hariciye nezaretinin altın yaldızlı geniş salonun

da na?.ırlarla d;plomatlardan mürekkep büyük bir kitle 
toplanm~tı. MılJetler arasında muharebeye nihayet vere -
cek olan Briand - Kellog misakına iptidai bir imza atmıya 
hazırlanılıyordu. Milletler yekdiğerine harp değil, sulh ilan 
edecelderd:. 

.. er şiddetle.cinden hiç bir şey kaybetmemişlerdi. Ve nıhayet 
anlaşıldı kı sulhu temin için harbi mahk.Um etmek kafi 
değildir. 

Arasıra diplomatların dillerinden işittiğimiz Briand -
Kelloıt misakı aktedileli tam 9 yıl oldu. Arasıra diplomatlar 
tarafından hatırlatılmakta olmasına rağmen bugün unutul
muş gibidir. Muahedeler yekdiğerini takip eden, belki yüz 
çeşit tefsire uğradıktan sonra kıymetlerini kaybetmişler
dir. Bununla beraber sulh arzusunun baki olduğundan §ÜP

he edılcmez. 

Harbin fecayiinden bıkmış olan milletler ebedi bir ma
suniyetin ümıdini besliyorlardı ve bu ümitle muahede üs
tüne muahede yapılıyor, dosya üzerine dosya yığılıyordu. 

Fakat hariciye nezaretlerinin mahzenlerinde mühürlü, 
imzalı, balmumlu parşömenler birer yığın teşkil ederlerken 
bir mil1eti diğerinm aleyhine tahrik eden hayati menfaat-

Yalnız görülüyor ki, anlaşılıyoı: ki sulh güç şeydir. Ancak 
kuvvP.t1e, sebatla, cesaretle, soğukkanlılıkla ve erkeğin kud
reti 1le elde edilebilir. 

( sez 
Daktilo makinesini 
Ayalılarlle kullanan 
Kolsuz çocuk 

Yugoslavyanm bir köyiınae 14 yaşın
daki Kolariç ismindeki çocuk, annesin· 
den kolsuz olarak doğmuştur. Bununla 
beraber, bugün ayaklarile her işini gör
mektedir. Ayak parmaklarile çatal, bı· 

çak kullanmakta, saçlarını taramakta, 
ceketinin düğmelerini lilcleyip çözmek
tedir. 

Kolariç ayni zamanda müthiş bir bi
siklet meraklısıdır. Bisklete bindiği va
kit gidonu dişlerile kullanmaktadır. İlk 
mektebi bu sene bitirmiştir. Daktilo ma· 
kinesile de mükemmel surette yazı ya
zabilmektedir. 

ARAS O 

J • HERGüN BiR FIKRA • / 
Bütün eserlerden üstün 

Bir mecliste, genç bir şairin. eser
lerinden bahsediliyordu. Mecliste bu
lunanlardan münckkid Nurullah 
At~: 

- Ben, dedi, onun eserlerini bil· 
tün eserlerden üstün tutarım. 

Nurullah Atacı iyi tanıyanlardan 

NDA 
lnglliz kızları 
Merkeple 
Polo oqnuyo~lar 

) 

1 

biri yanına sokuldu: 
- Biliyorum üstad, dedi, bütün e

serlerden üstün tuttuğunu gözümle 
fngıliz kızıan, polo oyununda da er· gördüm. Evindeki kütüphanenin be-

ğenmediğin eserleri koyduğun üst ) eklerden geri kalmamak ve bunu teh-
gözü var ya! Onun şiir kitablarını da l tesiz bir surette oynamak için, oyun-
oraya koym'U§tun! d ata binecek yerde merkebe binmeği *-----------------------• te~ih etmektedirler. Bu suretle oyna-

t I • ı. i nan oyunun daha zevkli ve daha eğlen· 
Dünyanın en a lııS z celi olduğunu söylüyorlar. 

Adamı kimdir? 
Beş nasihatten ibaret 
bir saadet komprimesi 

Fransadan İspanyaya gönüllü ve mühim- Mistenget'in aşıgı 
mat geçmesine müsaade etmek tedbirle- Geçenlerde meşhur dansöz Mistenget 

Kahireden bildirildiğine göre, dünya
nın en talihsiz adamı halen Mısırda bu
lunan M. Barloz adında bir Fransızdır. 
Bu adamın başından geçen ve onu dün
yanın en talihsiz adamı yapan garib ha
dise §Udur: 

M. Barloz temmuz ayında İsmailiye 
şehrinde bir piyango bileti almış ve bu 
bilete son keşidede tam 1000 Mısır lirası 
isabet etmiştir. M. Barloz bu sırada Ka
hirede bulunuyordu. Gazetelerde ikra
miye kazıman numaralarla cüzdanında 

Bir Amerikalı muharrir, kadınlar 
için bir saadet komprimesi hazrrlam1~. 
Bu komprime beş ciddL nasihatten i -
barettir. Bir evli kadınm mes'ut olına
sı için muntazaman tatbik etmesi ıa -
zım gelen bu nasihatler şunlardır: rini müzakereye başlamıştır. Bu tedbir- büyük bir tehlike atlatmıştır. Elinde ko

ler hakkında henü7. bir karar verilmiş caman bir tabanca tutan bir adam, dan
değildir; fakat, karar verilmesi pek muh- sözün, tiyatrodaki kabinesine girerek: 
temeldir. cOnu seviyorum. O benim olacak. Eğer 

Fransa böyle yapınca, Almanya boş başka birisinin ağuşunda görürsem, hem 
mu duracak? İtalya seyirci mi kalacak? ona, hem de kendi canıma kıyarım» diye 
Elbet onlar da bir şeyler yapacaklar ve bağırmıştır. 

e~bet ?tekiler ve beriki~er ~e birbirler~-} Bunu gören Mistenget, can hevlile ar
nı takıb edecekler, belki Mılletler Cemı- kadaşlarından birinin odasına sığınmıştır. 
yeti bir takım tedbirler düşünecek, bu- Meyus aşıkın üzerinde, sevgilisine yaz
na Almanya ile İtalya muhalefette bu- dığı birçok aşk mektubları, kendisı ile 
lunacaklar ve bu keşmekeş, bu kargaşa- Mistengetin yıldız barışıklığmı gösteren 
Iık, bu hergün yeni bir ihtilatın yeni ye- fallar bulunmuştur. 
ni tehlikeler doğurması endişeleri devam -------
edip gidecektir. 

* Bütün bu vaziyetten mes'ul olanlar , 
hep bu vaziyetlerden şikayet eden ve 
bunlara mani olmak için türlü türlü ted
bir arayanlardır: Büyük Avrupa devlet
leri. Bir yandan isııanya işlerine kanş
mamak için tedbir a1mak üzere müzake
reler yapan ve bir yandan da bu ışlere 
mükemmel surette kar~an devletler! 

Talihsiz tayyareci 
fngilterede bir tayyareci tayyaresi ka

zaya uğrayınca, paraşütle kendisini kur
tarmaya çalışmış, fakat paraşütünün a
ğaç dallarına takılması üzerine ip boy
nunda ilmiklenmiş ve zavallıyı boğ-

muştur. __ , ____ -· ·~. 
lup ötekine çarparak, rüzgarların elinde 
bir oyuncak olup gidecektir. 

Muhittirı Birgen 

bir kartvizit üzerine yazmış olduğu ken
di biletin numarasını karşılaştırınca bü
yük ikramiyeyi kazandığını görmüştür. 

Bilet, adamcağızın İsmailiyedeki evinde 
kalan eski bir ceketinin cebinde bulunu
yordu. 

Bu mes'ud haber üzerine geçen hafta 
ikramiyeyi almak için İsmailiyeye gidi
yor. Mısır piyango talimatına göre ikra
miye kazananlar, üç ay zarfında biletle 
müracaat etmedikleri takdirde haklarını 
kaybetmektedirler. 

M. Barloz eve girince ilk feliıketle kar
şılaşıyor, çünkü boş duran evi hırsızlar 

tarafından soyulmuştur. Bu arada ce
binde piyango bileti bulunan çeket te 
ortada yoktur. Derhal polis işe vaz'ıyed 
ediyor. Çok geçmeden hırsız bulunuyor. 
Hırsız ceketi Süveyşte bir elbiseciye, el-

1 - Kadın kocası için şu üç şahsi
yet olmağa çalışmalıdır: Ana, aşık, ha
yat arkadaşı. 

2 - Asla kıskanç olmamalıdır. 
3 - Kocayı kat'iyyen sıkmamalı -

dır. 

4 - Koca konuşmak istemediği za
man onu suallerle L'ahatsız etmemeli
dir. 

5 - Temiz bir evin ve temiz ye -
meklerin sevginin esası olduğunu u . 
nutmarnalıdır. _.. ...... _.,. ________ , 
biseci de ceketi bir bahriyeliye sattığını 
söylüyor. 

Ayni gün zarfında kanaldan 30 gemi 
seçtiğinden ve bahriyelinin milliyeti 
meçhul olduğundan buraya kadar yürü
~en tahkikat inkıtaa uğramıştır. Şimdi 

zavallı M. Barloz teessür içinde kıvra
nırken kim bilir cebinde 10000 Mısır li
rası taşıdığından bihaber olan meçhul 
bahriyeli, bu kağıd parçasını ne yap
mıştır? 

iSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

o\vrupa, kendi kendisine meydana çı
kardığı bir tezadın içinde kıvranıp du
ruyor; dünyaya nizam ve ;ntizam ver
mek için bin türlü fikir ortaya atan ve 
fakat, her ortaya attığı fikirlerin arka- 1 

ıında başka bir hodganılığın habis ru
hu yaşadığını gösteren bu devletler ara
sında karşılıklı hiçbir emniyet, hiç iti
mad yoktur. Bu hal, bütün Avrupada 
tımumi bir huzursuzluk vücuda getiri
yor ve bu huzursuzluğun nereye kadar 
gideceği meçhul bulunuyor. Bu ruh için
deki Avrupadan herhangi bir selamet 
hareketi ummaya imkan yoktur. O, ken
di kendisinin yarattığı bu tezad ve bu 
huzursuzluk içinde, bir dalgadan kurtu-

Memlekeıtc ::r.evcud olmadığı içiıı matba;. he':iabma 
Avı upadnn Eet.ttmektc olduğumuz bır iptidai nıa1dc 
üzcrind·• frbrikanın vekili ile konu~uyor<luk Son fht 
olarak 16,5 İng;Ji;s. lirası istediler v~ şunu da Havı~ e~t i
!er: 

scne!ik fa iz dnh~ koyacaksınız. Yekun. 17,5 edecek, bu 
m ikdarda da 1\kdenizde harb tehlikcsıue karşı sigorta 
ücreti < klıvccr·hıniz .. 
Yapılacak bir ~ey yoktu, çaresız kabu~ ettik Fakaı bu 

arada sırf ltre~.si1s saikasile anlanı:ık istedik: 
- Siz bu ı:;21ayı derhal Merkez Bankn,;ına yatıracak· 

sınız. Fakat klH:ng yolu ile sıra ~elıp de bızim parayı li
labi;mL'kli~imiz !çin iki sene bekien.ck ical"ı edecek, bi
naenaleyh bu 16,~ liranın üzerine yüzde 6 hesabile iki 

- Şayed bu rnah kleringsiz derhal tejiye esası ile al 
mak müm!{ün o~c;aydı, ne fiat teklif edec·~kt!niz'! 

f ôbrika miimeı;:sili hiç tereddüclsÜ'ıı.; 
- 14, İng"liz lırası, dedi. 

1 STER i NAN lS TER 1 NAN M A! 

L-------------------------------

Eylul 2 

l r-
Sö z ün Kısası 

Serbest delilerden: 
Zayıflama delisi. 

1 E. Talu---ı 
le kseriya, latif denilen cinse 

15::. mensuptur. !Ya bir salonda, 

yahut ki sokakta tesadüi ettiğiniz zaman, 
selammıza mukabele dahi etmeden, yo
lunmuş kaşlarını çatıp, çekilen kanı çe
§id boyalarla telafi edilmeğe çalışılmış 

yüzünü buruşturarak: 
- Beni çok şişman gördünüz.. Değil 

mi? diye sorar. 
Ve siz, bir ay öncesine nisbetle, boş 

evde kalmış tahtakurusuna dönmüş olan 
sıskacık muhatabınıza istediğiniz kadar 
aksine teminat verin .. O, gene sabit fik• 
rini takibden vazgeçmiyerek, ayn ağla
malı tonda devam eder: 

- A, vallahi çok şışmanladım.. Böy l! 
giderse, insan karşısına çıkacak yüzüm 
kalmıyacak!. 

Kocasına, kardeşine, babasına, dostla· 
rına dair ona sakın bir şey sormayın. is~ 
tediğiniz malfımatı alamazsınız. Onların 

hiçbir işi, hiçbir hususiyetlerile alakadar 
değildir. Kendisinden, onlar hakkında 

işiteceğiniz yegane mütalea şu: 
- Kocam mı? Ah, çok şişmanlıyor .• 

Görseniz tanımazsınız.. Ben de artık o
nun için kendisile beraber sokağa çık· 

mı yorum.. 
Ve yahut ki budur: 
- Bayan Fatma mı? Çok iyi.. Çok za 

yıfladı .. İdeal bir vücudu var, şimdi.. 
Zayıflama delisinin gözünde, artıp ek

•ilen kilolardan, gramlardan başka bir 
şey yoktur. Aklı, fikri hergüıı biraz daha 
incelmekte, hergün birkaç gram daha 
hafiflediğini görmektedir. 
Şuuru bu endişe ile malUI, bilgisi bu 

kaygu önünde madumdur. Vücudu eri· 
dikçe, sinirleri de gevşemiş.. Sinirleri 
gevşedikçe, akli muvazenesi bozulmuş .. 
Akli muvazenesi bozuldukça da muha· 
kemesi çarpılmıştır. Böylece onda bir 
takım yanlış telakkiler, asılsız kanaatle11 
hasıl olmuştur. Bir kere, her şeyin, amma 
her şeyin şişmanlatır olduğuna kanidir; 
Hava, su, deniz, güneş, yiyeceklerin hep· 
si, içeceklerin hakeza!. 

Nefsini her şeyden mahrum ederek, 
peygamber orucu tuta tuta, midesi ve ha
zım cihazı faaliyetini kaybetmi§, vücu· 
dundaki kan cereyanını şaşırmış, beden, 
lüzumsuz yere, cendere gibi bir korsanın 
daimi tazyiki altında deforme olmuştur. 
Zayıflama delisi bunun farkında bile 

değildir. O, sadece, nakaratını tekrarlar: 
- Ah, gene çok şişmanladım!. Halbuki 

geçen ay ne iyi idim .. Kırk yedi kilo 300 
gram geliyordum. Dün, eczaneden .... 
hapları alırken tartıldım: Kırk yedi kilo 
390 grama çıkmışım. Sebebini biliyorum .• 
Geçen sabah fazla uyudum. Artık, üstüs
te birkaç geceyi uykusuz geçirip te, üste 
aldığımı kaybetmeliyim. 
Zayıflama delisinin evi, aile muhiti 

cehennemden farksızdır. Koca. çocuklar, 
hizmetçiler, ayni kafada olmıyan misa
firler, hep ayni lakırdıyı dinlemekten, 
ayni maniye hizmet etmekten bizar ve 
muztariptirler. 

Kim dinler? Zayıflama delisi, bizzat 
katlandığı işkence yetmiyormuş gibi, et· 
rafındakileri de kendine benzetmeğe uğ· 
raşır. Onlara ağız tadile yemeyi, doyası· 
ya uykuyu, yorgunluğu müteakip uzun 
oturmayı, serbest ve rahat yaşamayı ha· 
ram eder. 

(Devamı 7 inci sayfada) 
--.... .... __ ..........,, 1 -···-.. ·-· .. .......-

BU G.OHKs:::n-
1-1 AVA . 

~§TAK~ 

Dün harıa •ıcak ve rüzgarlı geçti 
Kandilli rasat istasyonunun verdiği 

mahimata göre dün hava oldukça sıcak 
ve rüzgarlı geç
miştir. Hararet de
recesi güneşte 

56,5 u bulmuş, en 
fazla sıcaklık göl
gede 26. en az sı

caklık ta 19 olarak 
kaydedilmiştir. 

Rüzgar saniyede 
11 metre sür'atle 
yıldızdan esmiştir. Hava tazyiki i§e 75~ 
olarak kaydedilmiştir. Rütubet derecesı 
de dün yüksekti. 

GülleJ : 5.27 Ô}le : 12. J' 
lkiadi ı ıs. SS Akşam : 18. 42 
Yattı : 20.17 İm.eak ; 3.42 
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Tanınmış bir IS' 
E 

Balkan 
Antant 

bir kere 

Antantı ) e ll Ç ll . Ancellka, hem Avus- e Hitler - Musolini 
turyalılara, hem de mülakatı ve şayıalar 

arasındaki• 1• şbı•rıı•g"' 1• Ruslara hizmet etmişti ı~qg Yaran: Sellin Ragıp Emeç 
_ ugün siyasi mehafilin fikirl04 

Ölümünden evv~l sevdiği rini en çok meşgul eden hadi-

daha tebaru .. z ettı• rı·J .dı· Rumen çavuşunu da katletti selerden biri Musolini ile Hitler arasın-
Avrupa casusluk tarihinin en meşhur da yapılacağı haber verilen mülakattır. 

ve harikulade simalarından biri olan Hatırlarda olsa gerektir ki Hitler 1934 

Romen Hariciye Nazırı, 5 devlet, 70 milyon insan çevik 
ve müessir bir siyaset sisteminde birleşmiştir, -digor 
Bükreş 1 (Hususi) - Küçük Antantı Bükreş 1 (Rador ajansı bildiriyor) -ı cud bulunmalarından normal bir suret

daimi konseyi dün akşam mesaisini bi- Küçük antant daimi konseyinin içtima- te doğan tesanütten çok daha derin ve 
tirdikten sonra bir tebliğ neşretmiştir. lan sonunda, Romanya hariciye nazırı samimidir. Bu tesanüt, iki teşekkülün 

Tebliğde, gerek bugünkü beynelmilel ve konsey reisi Antonesko, bir beyanat- esası muharrik prensiplerindeki ayniyet 
vaziyet gerek üç devleti doğrudan doğ- ta bulunmuş' ve demiştir ki: üzerine müessestir. İstikrar ve bütün di
ruya alakadar eden meseleler hakkında _ Küçük antantın selabeti, gittikçe ğerlerinin hukukuna hürmet üzerine ku
üç nazır arasında tam bir fikir birliği daha ziyade fazlalaşmaktadır. Bu teşek- rulmuş ve milletler arasında daha iyi 
mevcut olduğu tebarüz ettirilmiştir. külün hedefi, muahedelerin 'istikrarı ü- bir anlaşma ve daha geniş bir iş birliği 

Küçük Antant 17 scnedenberi takib zerine müesses sulhun idamesidir. Bu ile varılmış bir sulh. İşte, beş devleti ve 
ettiği müstemir siyasete sadık kalacak 70 milyon insanı hassatan çevik, ahenk-

siyasetin otoritesi ve müessirliği, küçük ve sulhun sağlamlaşmasına çalışacaktır. tar ve müessir bir siyaset sisteminde bir-
antantı Balkan antantına rapteden bağ-

Konseyin önümüzdeki toplantısı, Mil· leştiren istekler, bunlardır. 
iletler Cemiyeti Asamble toplantısı mü- !arla çok mühim surette kuvvetlenmiş Stoyadinoviç de bilahare beyanatta 
nasebetile, eylfilde Cenevrede yapıla- bir haldedir. bulunarak Küçük Antant devletleri ara-
caktır. Bu iki teşekkül arasında tesanüt, Ro· sındaki tesanüdü ve Küçük Antant ile 

Stoyadinoviç ve Krofta, dün gece manya ve Yugoslavyanın ayni zamanda Balkan Antantı arasındaki ahenki teyid 
memleketlerine dönmüşlerdir. her iki teşekkülde de müştereken mev- eylemiştir. 

Ancelika, Romanyada kendisinden ma· yılında İtalyaya gitmiş, Venedikte M. 
lumat aldığı aşığı bir askeri öldürdük· Musoliniye mülaki olmuş ve bu müla
ten sonra kaza ile kendisini de vurmuş- kat, İtalyanın Almanyadan yüzgeri cde
tur. Polis, ölü kadı,nın bir hatıra defte- rek İngiltere ve Fransa ile birleşip Al
rini bulmuştur. manyaya karşı Streza cephesini vücuda 
Ancelikanın babası Çekoslovak, anne- getirmesini intaç etmişti. Fakat o zaman· 

si Lehistanlı idi Büyük harb patlayınca, dan bu zamana kadar bir hayli değişik
sergüzeşt aramaya çıkan kadın, bir A- likler olduğu Roma ile Bedinin mütesa· 
vusturyalı asker kaçağının hüviyet cüz- nid bir surette takib ettikleri siyasetle 
danı ile vesikalarını satın alarak, Avus- göze daha iyi çarpıyor, bu siyasetin kuv
turya ordusuna sahte ismi ile ve erkek vet ve kudretini etrafa ifade etmek için 
olarak kaydolunm~tur. yapılacağına hükmolunan bu mülakat 

Rus cephesinde çarpışırken gösterdiği ile de, işin alayiş tarafı korunmak iste
yarar lıklardan dolayı da, nişan almış, nir gibidir. Maamafih bu seyahatin ya
rütbesi de arttırılmıştır. Fakat yaralanıp, pılacağı tarih hakkında fikirlerde ayrı
hastaneye kaldınlınca kadın olduğu lık vardır. Bazılarına göre M. Musolini, 
meydana çıkmış, bununla beraber hasta· Alman milli sosyalist kongresini mütea
nede hasta bakıcı sıfatile çalışmasına kip eylülün onuna doğru İtalyadan hare
izin verilmiştir. ket edecektir. Maamafih İtalyan meha

Mezun olduğu günlerden birinde, er- fili , bu hususta kat'i bir şey söyleme· 
kanıharbiye istihbarat zabitlerinden bi- mektedirler. İşin hakikati şudur ki, bu 
rine rastlamış, kendisile ahbab olmuş ve 
onun teşvikile de casusluğa başlamıştır. 

T .. k A . k d ] .., r Birçok diller bilmesinden istifade ede-

u r • mert an OSt ugu ProfesiJr Afet :;;;,,~;,::.1•R~:'~~~~:~::d:~·~r~:0~::: 

ziyaret yeni yeni tezahürata vesile ola
cak değildir. Olsa, olsa, sadece Berlin -
Roma mihverinin mütesanid ve milt!ssir 
mahiyetini şimdilik bir defa daha teba
rüz ettirecektir. - Selim Ragıp Emeç 

. . . Dost Romanyada disme tutularak onunla evlenince, ca-
Haricige Velıilimız, Amerika Harlcıge ık r k Iran Hey'eti 

Ankarada 

Ankara, ı (AA.) - · Profesör Ba- sus u vazi esi olaylaşmıştır. Fakat 
Nazırına hararetli tebrihlerini bildirdi yan Afei'in riyasetinde Bükreş'c Ruslar, kadının hüviyet~i tayinde 

k giden heyetı'm'"'e Romanyada 1;ös- gecikmemişler, Ancelika bunun üzerine 
Ankara 1 (A.A.) - Amerika birleşi da diğer memleketleri idare edenlerin ...... b 

11 terilen hararetli kabul ve itina ,Çar taraftarı casusluk teşkilatına geçip 
öevletleri hariciye nazırı B. Corde görüş tarzlarını sormak hususları, müş- d 

Türkiye resmı"' mehafı'lınde ve ef- ora an da Sovyetlere iltihak etmiştir. 
Hull'ün 16 temmuz tarihli beyanatına, terek bir uyuşma ve iş birliği formülü 

ka"' rı umum;_yesı'nd~ dost Romanya. Harpten sonra, kocasının ölüm.ile, Ro-
İzmir, 1 (Hususi) - Şehrimizde bu

lunan İran askeri heyeti sabah ekspres. 
le Ankaraya hareket etti ve hararetle 
teşyi edildi. Heyet reisi. hareketinden 
evvel, İzmride geçirdiği güzel günlcıi 
daima hatırlıyacağmı söylemiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili doktor Tevfik bulmakta menfaattar bütün devletler a- ~ -ya karşı büyü~ birlahassüsle dikka- manyaya dönen kadın, Ruslara malfunat 
Rüştü Aras tarafından 20/8/937 tarihin· rasında karşılıklı anlaşmayı kolaylaştır- toplamak için, bir çavuşla sevişmiştir. 
de Amerika birleşik devletleri maslahat- mak suretile, en hayırlı neticeleri ver- tc değer iyi tesirier yaptığı kayde-dilmektedü·. · Bu zamana kadar yolunda giden işler bu 
güzarına aşağıdaki cevab 'tevdi e<ii.1- mekten geri kalmıyacaktır. aşkla birdenbire bozulmuştur. Çünkü 
m . ı·r· Türkiye Hariciye Vekili, Amerikanın • k 

ış 1 
• Ku•• ÇU•• k }tı• laA f casus adın, çavuşu cidden sevdiğini ve 

Amerika birleşik devletleri hariciye mümtaz devlet adamma bu bapta en ha· onun da evli olduğunu öğrenmiş ve ça-
nazırının mühim beyanatını büyük bir raretli tebriklerini sunmayı lüzumlu vuşun karısını boşamamaktaki ısrarını Milas 
ilgi ile öğrenmiş olan hariciye vekili bu addeyler. Ve Habeşistanın da görünce, tabancasını çekerek çavuşu Belediye Reisi 
baptaki tebliğatından dolayı Amerika Beyanatın esası hakkında Dr. Aras, • öldürmüştür. Fakat bu arada çıkan kur- D • •ti l d 
hükumetine har teşekkürlerini sunar. pek mu'htelü fırsa.tlarla devlet reisi ilhakı meselesi şunlardan biri de kazaen kendisine isa- ınamt e yara an ı 

Dr. Aras, işbu beyanatın mümtaz sahi- ve Türk siyasetinin mes'ul başkanları bet ettiğinden casus kadın da hayata Milasta feci bir kaza olmuş, bele·ii-
bi tarafından izhar olunan arzuya uygun tarafından vaki olan beyanatın curn- Sinaia ı _ Havas aJansının muha- gözlerini yummuştur. ye reisi yaralanmıştır. Belcdıye mü-
olarak, ekselans Hull tarafından tetkike huriyet hükOmei.inin icraatile daima b' . b·ıa~ . fettişlik odasında eskiden kalma hir 

l . h . , . t .. d b .. 1 1 b . ın ı ırıyor: B .., l v mevzu olan mese enın eyetı umunuyesı eeyyu etm~ ve u soz ere u ıcraa- agcı ıgın mikdar dinamü bulunmaktadır. Ge:cz, 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükO.- tın da geçen 16 temmuzda vaki olan Küçük itilai konferansı ile beraber ihyası /ilin henüz anlaşılanuyan bir sebcbten bu 
metinin düşüncesini aşağıda bildirmekle Amerikan bey&n:ıtı dairesinde tecelli iki mühim hadise kaydedilmi.§tir. Cid- "-' odada yangm çıkrmş, sinsi sinsi, saba-
bahtiyardır: edegelmiş olduğunu hatırlamağa mu- dl bir menbadan alman mallı.mala gö- İzmir, (Hususi) - Mıntakalarda ha kadar dev&m etmiştir. Belediye re-
İlkönce şurasını belirtmek gerektir ki, saraat eyler. Görüşlerdeki bu uygunluk re Bükreşteki İtalyan sefiri, yaptığı bağcılığın ihyası için cuma günü A:.ıka- isi Nazmi Akdenız sabahleyin dair~.ve 

sulh ve beynelmilel iş birliği davasında d~layı.siledir hi, ~'r. Ar.a:, .Amerika birkaç görüşme esnasında, küçük itila- rada .. ziraat Vekaletinde eski İktı'iad gelmiş, ateşi görünce, testide bulunan 
Amerika birleşik devletleri hariciye na- Bırleşık Devletlen harıcıy~ nazırına, H b . 1. 1 

Vekılı Rahminjn başkanl~ğında bjr suyla söndürmeil'e ug·rasmıstır Nazmi 
d 1 b 1 h b T .. k' c , · , H.. fın Cenevrede a eşıstanın ta yaya ' o • • • 

zırınca takib e ilen usu , eyne milel a- eyanatının ur ıye uınrıurıyetı u- . . . toplantı yapılacaktır. Toplantıda bu- ateşi söndürrııeğe çabalarken dınamit-
yatın tekamülünde faydasını hissettire- kilınetinin göriişlerine uyduğunu ve ılhakmın tanınma:. lehınde hır teşeb- lunmak üzere İzmirden bağcılık müte- ler ateş a!hıış, belediye reisi yüzünden 
cek mes'ud bir yenilik teşkil eylemek- heyeti umumıye.sile de hem tasavvur, büste bulunması ıçın sarfı gayret et- hassısları, garbi Anadolu bağcılık ens- tehlikeli surette yaralanmıştı::-. Nazmi 
tedir. hem tatbik bakımından, Kemalist Tür- miştir. Bu hususta küçük itilafın jnti- titüsü müdürü, haşarat enstitüsü mü - Akdeniz tedavi altına alınmıştır. YD.11-

Filhakika, dünyayı karıştıran mesele- kiyenin harici siyasetine esas olan pren zar vaziyetinde kalmağa ve Franva İn- dürleri An.karaya gittiler. gın.ın sebebi tahkik edilmektedir. 

~.'u ~::~i~ın:~:~ı:m:~::;~~~;~~m bildirmek imkônını ~~::·v~~d:ü~::u~areket elmeğe 
Yeni Ziraat teşkilitı :ıyr:acaristan mümessili Bardozzy de

küçük itilaf mümessillerine Macar e
kalliyetleri lehinde en müsaid rejim 

tatbik edilmes:nden ibaret olan telkı11-

lerini bildirmiştir. 
-·.uı•ı ...... _. .................. .....----·-5-·--·-,-.......... _... __ _._.._ 

Baytar ve Orman U. Müdürlüklerinde 
terfi edenlerin isimlerini neşrediyoruz eli orman müdürü Cemal, Amenajman baş

Ankara, 1 (Hususi) - Ziraat Vekaleti teş-\ mal, İspartada~ RuM, Çoruhtan Nafi, Ada- mühendisi Sıikı. 
kilat kanununa bağh baytar l;ıleri umum nadan Sadık, Istanbuldan Ali, Diyarıbel\.ir- . Altıncı dert'<".eyc terfi edenler 
müdürlüğü terfi listesini bildlıiyorum: den Sabri, İnanltdan Mitat, Mercimekten Şube müdürlerınden Nejat- Kaytas, Sey-

4 üncü dereceye terfi edenler Rıfat, Balıkesirden Fehmi, Pendikten Raif, fettin Tuncel, Fıkrl Kozak, amenajman baş 
nalbant mektebinden Besim. mühendisi Hilmi Akyarnaç, Y. Z. şeflerinden 

Mütehassıs Cevad, Pendik enstitüsü mü- 1 b · h dl i R ı 8 inci dereceye terfi edenler Ali Kemal. amenaı.an aşmti en s emz, 
dürü Şefik Etlik, Merkez laboratuvar mü- b ...... dlsi ş kir K or-Ankaradan Kemal, Çorumdan Vahid, Ga- amenajman aşınu-.. en a , ars 
dürü Etem. rü Al' R latadna Fahreddin, Adanadan Adil, İçe1den man müdü ı ıza. 

5 inci dereceye terfi edenler Hllmi Siirdden Hüsnii Kayserlden Faid Yedinci dertWt-,re terfi edenler 
Mütehassıs N1:1:re~~n, ~~il, Muza~fer, Tratz'ondan Abdurra!:ıU:an, Esk:i..şehJrden Nl~ Sinop orman ?ıüdür~ ~~v~et, Turna or

:Afyon ~aytar muduru Sıtkı, Istanbul muca- yazi, İçelden HUsamettln, Antalyadan Ziya, ma.n ko_m1ser1 ~utll, Kopru çay orman ko-
1dele mütehassısı Abdurrahman. Boludan Hakkı, Drdudan Asım, Karatan Ab- miseri Ismail r aık, Ziugal orman komiseri 

6 ncı derC(!eye terfi edenler bas, Amasyadan Vehbi Burdurdan Hilmi, Celal, Ka:ramukbucak orman fen memuru 
Şube müdürü Ihs::ı.':l, Fen müşaviı1 'Iahsln, Manlsadan Kadrl, İzınirden Avni, Niğdeden Vecdi, Mozvadi orman komiseri Abdullah 

şube müdürü Nazım, Aydın mücadele reisi Murad, Aydından cemU, Mardinden Sabri, Tevfik. 
Lütfi, Sivas müdürü Akif, Sll~fke mücadele Blngölden Selim, Rizeden Rıfkı, Haydarpa- Sekizinci clfi?eceye terfi edenJer 
·reisi Ali Rıza, ~şehir müdürü Zeynelabiı:lin, şadan Rıfat, .tstanbuldan Habib, Küreden Zonguldak orman müdürü Bekir Sıtkı, 
Edirne müdürü Ismail Hakkı, Tunceli müdü- Mümtaz, Karaca.beyden Behcet ve Süleyman, Kastamonu orman müdürü Nazım, Konya 
rü Rıza, Trakya müfettişi Şefik, Pendik mü- Sivastan Celft.l, Pen:iikten Ekrem, Gemlikten orman müdürü Alt, Mu~ıa orman müdürü 
dür muavini N'lkolaki Mavroooğlu, nalbaııd Abidin ve Mitat, Nalband mektebinden İs- Fuat, Isparta orman müdürü Asım, Esklşe
mektebi müdüriı H undi Suıtansuyu harası mail, Karacabeyden Salih, Çlfteler deposu hir orman müdürü Osman Nuri, amenajman 
müdiırü Şevket, Çifteler harası müdUı'ü Tev- müdürü Nuri. başmühendis muavin:ı. Cevdet, amenajman 
fik. Ankara, ı (Hu.>usi) - Yeni zlraat teşkl- başmühendis muııvim Aziz, Maraş S. i. or-

7 nci dereceye terfi edenler Hit kanununa göre yapılan tayinlerin bir man mühendisi Etem, Çata.cık orman komi-
Samsun müdürü Abdalkadi.!', M::ıraş mti- kısmını dün bildirmiştim. seri Hakkı, Kadıncık orman komiseri Sıırni, 

dürü Haki, Diyarıb~kir müdürü Necati, Er- Orman umum müdürlüğü memurları ara- Antalya orman mu'itırı Seyfettin, Bolu or
zurum müdür Zlya, Bursa müdürü ~ükrü, smda yeni kanuna göre yapılan terfiler de man müdürü İsmail, Çanakkale orman mü-
mücadele baytarı Feyzürralurıaa, İzmir Ce- şunlardır: dürü Kemal, Edime orman müdürü Yakup, 
mil, Antalyadan Aziz. Kastamonudan Ka- Beşinci tı.ıırei.'e,ve terfi edenler: Eskişehir İ. S. orm:ın mühendisi Hayrettin, 
zıın, Kayseriden Sıtkı, TokaLtan RaLıb Orman mütehasMslarından Halil Erkut ve Sinop S. I. orman mühendisi Rıdvan, 'Irab
Muiı;ladan Hasan, Çankırıdan Aziz, Muştan Sadullah, Balıkesir orman müdürü Emiu zon orman miıhend.1.sl Hikmet, Alanya I. S. 
llullısl, E!Uzizden Mo.zhnı, Gazlantepteu Ce- Gökyar, İzmir orman mr.ıdürü Samı, Koca- orman mühendisı Fazıl. 

Sabahtan Sabaha : 

Şif ahi havale 
Geçen gün bir yürüyüş kundurasl almak için yan resmi büyük bır ına· 

ğazaya uğram~tım. Vakit erke;ıdi. Hiç müşteri yoktu. Ayakkabı daire. 
sine döndüm. Bır kaç memur kö~elerinde çaylarını içerek uzaktan ko
nuşuyorlar. İlk tesadüf ettiğime maksadımı anlattım. Üç metre iler!dc:}:.i 
bir arkadaş!.Da seslendi: 

- ... (Efendi) bakm (bey) bir şey istiyor. 
Yürüdüm. Tam önüne gelince daha ilerideki bir arkadaşını gösterdi 

ve ona sesıendi: 
- ... (Efendi) bak (Bey) ne i:tiyor. 
Nihayet üçüne'O. memur üçüncü defa ifademi ald<ktan. sonra ayağa 

kalktı ve jşe başladı. 
Devlet dairele:-inde ötedenberi şikayet edi1en ve daha yüksek rr:akam

lardan sık sık verilen emirlerle ortadan kaldırılmasına çalışılan tahriri 
havaleciliğin bu şifahi şekL. ne yalan söyliyeyim beni müteessir etti. 

Her hangi bir tıcarethaneye girseniz arzunuzu anlamak için rr.'3.ğaza 
sahibinden en kuçük tezgalıtarma kadar etrafınız~ alır ve sizi memnun 
etmek için çırpınırlar. Zaten tkaretin, esnaflığ:n ruhu da bundadır. 
Müşteri tatlı dil, güler yüzle avlanır. Almıyacağı mal aldırılır. Bir şey 
almak için girdiği yerden birçok şeyler alarak selametlenir. 

Fakat bizim yan resmi satış mağazalarımızda devlet dairelerinin ka
lem, sıra teşkil:itına benzer dereceli bir memur kadrosu var. Satıştan bir 
şey beklemeyip ay başında nasıl olsa çıkacak maaşını düşünen bu derece
li memur satıcıların müşteriyi benimsemeleri tabiidir ki samimi olaını~ 
yor. Müdür, muavin, şef teşkUatı gelen müşteriyi böyle sıralama bir ha
vale muamelesine tabi tuttukca da alış verişin ruhu olan sah\!tlık san'ati 
bu sınıf mağazalarda yer bulam~yor. Bunun bir çaresi vard!r. Büyük hu
susi mağazalarda olduğu gibi tezgahtarlara az maaş vermek, buna mu
kabil satışiardan yüzde bir hisse ayırmak .. Bu nevi satL'j mağazalarmda 
bu usulü tatbik etseler eminim ki bu sıkıntılı resmiyet havası kalkar ve 
müşteri sıralama bir havale muamelesinden kurtarılır. 

Bürhan Calıit 
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---~~'l·!:.:.~:7S . 
Rüşvet alma suç~us~ 

nahiye müdürünün 
tecziye edil~esi istenildi 

İleri şehir plinının 
tetkikine başlanıldı 

lstanbulun mesireleri Moda ile Suadiye arasında 
ve Boğaziçinde olacak 

Sanayi Birliğinde 
toplantı 

Sanayiciler umum müdür
den bazı temennilerde 

bulundular Ahmed Nusret ı~mind<? birinden 25 f etmiştir. Di.(~er taraftan, şahidlerin bir 
Dün milli sanayi birliğinde İktısad lira rüşvet almaktan suçlu bulunan Ye- kısmının ifadelerinde, büyük tenaknı-

Şehircilik rnütehas~ısı Prost taraiın- intihab edilmiştir. Beiediyc hu sene ve Vekaleti sanayi umum miiciürü Reşa· niköy nahiye müdürünün muhakemesi- !ar mevcuttur. Mesela· şahid Mhat .. 
dan hazırlanan ve Istanbul şehrinin gelecek sene yapt:.rnca~ı yol inşa:ıtı dm riyasetinde bir toplantı yapılmış-ıne, asliye 1 inci· ceza , mahkemesinde Ahmedin nahiye· müdürüne rüşvet o
hututu esasiyesinı gösteren müstakbel programına Üsküdatdan Kandilli, Be- tır. Dericiler, bazı fabrikaların muame- dün de .devam olunmuş ve bu dava ar- larak vereceğl parayı kendisinden borç 
§ehir planı pıojesi belediye tarafından bekten Rumelihisarma kadar olan bo- le ve istihlak vergilerini vermemek i· tık son safhasına vaı'.mştır. Dünkü cel- olarak aldığını, fakat bunu o vakit ne 
tetkik edilmeğe başlanmıştır. Prost zuk yolun yapı"ımasını da idhal etmiş- çin kuvvei muharri~ı! m_ikda~l~rını sede İn~ddeiumumi İbsan ~üt.al.e~f;ını içi~ aldığ~n~ ~öyI.en:ediğini; sonr~ ~a, 
mesirelerin şehrk kesafet peyda ettiği tir. Bu s~r~tle ~irkaç sene sonra ~oğ~- 5 beygir kuvvetine ınd:rdıklcrm. ve serdetmış. ve suçlunun teczıyesmı ıstc- valı rnuavınınm bırlıkte odasına gır.:iık
mmtakalara yakın olmasını bilhassa zın her ı~ı .sahıhnde baştanbaşa lmt~- bu yüzden büyük fabrikaların ziyan miştir. Suçlunun vekili Nail Taner de leri zaman, ::ırada konu~tuklarını işit· 
göz önünde buhmdurmuştur. Modadan dad eden ıkı ~sf~l~ yol .~eyda'r.at{elmış ettiğin~en !_iik~yet etmişlerdir. Kuvvei müdafaasını yaparak, dava karara bı. mediğini söyli.iyor. Bunn, imkan vcır 
itibaren Suadiyeye kadar olan sahil kıs- olacaktır. Şehırcılık muteha:sısı Pr~st .rnuharrikelerini indiren fabrikaların rakilinıştır. , mıdır? .. Esasen biz, bu hadısenin şahid 
;nı ileri şehir pJamnda mesire olarak ~ehrin kesafetini Sultanselım, Fn~ıh, sayısL ön yediyi bulmuştu;.-. İndirmıyen Müddeiumumi iddianamesinde, yapı- olarak din'ienilen Mitaı: tarafındnn ter. 
tcsbit edilmiştir. Belediye, beş senelik Beyazıd, su:.tanahme~e kadar. dagıt· büyük fabrikalar 5-b tane kalmıştır. lan cürmü meşhuddn üzerinde bulu- tip edildiğini ve Ahmet Nusretiıı bu i~
yol inşaatı programını ileri şehir planı maktadır. Mustakbel lıman .Yenık~pıda Bunlar, muamele ve istihlak vergisi nan 25 liranın, evvelce müşteki Ahrned de sadece bir vasita olduğunu iddia e
projesinden mülhem olarnk yaptığın- olunca, bu civarda geni'j bır arazı ez- verdiklerinden diğer fabrikalarla reka- Nusretin ihbarı üzerine polis 2 nci şu- diyoruz. Binaenaleyh müvekkılimin be· 
dan en evvel Fenerbalıçc Moda taraf- cümle Yedikule Sırkccı tramvay hattı bet edernemeğe başıamışlardır. be müdürlüğünde numaraları tesblt e- raatini isterim.» . · 
larındaki yolların asfaltlanması temin lim~n inşaat.~na talısL~ e~Iec:ktır.. . Büyük fabrikacı1ar, bu vaziyet kar- dilen S tane S liralık o1duğunu h~tır- Dava, karar tefhimi için başka biı 
olunacaktır. Fener burnu şimdiki ha· . Tıcar~t mue~ses~lerı, g~mruk, lıman şısında beş beygir kuvvet5ndeki fabri- !atmış, dinlenilen amme şahidlerinin güne bırakılmıştır. 
!inden kurtulac3k, burası asri şeklide ıdarelerı, vesaıre lıman cıvarına gelın-ıkalara da muameie ve istihlak vergisi- de ündelerint: icaret ettikten sonra, el- ----------
yapılacak gazinoiara tahsis edilecektir. ce şimdi~i banliyö h~ttmm geriye a· nin te~ilini istemişl~r ve ancak bu su- de bulunan bütur. delillerle sµçun sa- Dün 3 Danimarkalı 
Belediye peyderpe~· Modadan Suadiye- lı.nması ıc~b e~~cek~ır. Sultan_?hmed retle mevcudiyetlerini muhafaza ede- bit olduğunu tebarüz ettırmiştir. Bu · 
ye kadar olan tekmil yollan asfalta cıvarı resmı daıre!e:ın toplandı~ı, Be- bileceklerini söykmişlerdir. suretle, suçlu Alat:dd:nin kanunun yakalandı 
tahvil edecek bu sahilde yapılacak eğ· yazıd da mekteblerın bulunacagı yer Umum müdür Reşad, kumaşcıları da 213 üncü maddesine göre tecziyesinı 
]ence yerlerin:n sahili çerçeveliye:!l .:>lacaktır. dinlemiştir. Kendi1ermc malların ucuz istemiştir • Bunlar Bulgaristanda çek 
b inalara uygun bir şekilde olması te- Florya ayrıca imar edilecek. buraya satılmasını tavsiye etmiştir. Çikolata- Müddeiumumi iddianamesini serdet-
min edilecektir. 300 bin ağaç dikilerek, plaj ve binnlar cılar ise, muamele ve istihlak vergisin- tikten sonra söz alan suçlu vekili, mü- sahtekarlığı yapmış ve 

İkinci me-ire olarak da tahii güzeJ. bir taraftan deniı, bir taraftan orman- den şikayet ederek bu verginin güm- dafaasında bilhassa şu noktada ısrar f stanbula gelm: şlerdi 
likleri ile şöhret bulmuş olan Boğaziçi la kaplanacaktır. rüklere ircaın~ istemişlerdir. Umum etmiştir: Danimarkalı Blühcr ve Dassen :s-

,.,.. .. --- .... _____ '"' müdür, konuşulan maddeler h~kkınd1 - Biz mevzuubahis 2~ liranın mil- minde iki kişi ile bir arkada~ları, dün, 
Tiiı h antra.~ili gerinde Bir adam üvey not almıştır. Hazlrlıyacağı raporu, Ve- ve~kilim üzerinde ?.ul~nduğt:!1U kab~llemniyet .iki.nc.:i §Ube ~emurlan tara(m-
u (; u= [a d l, f 8 h 8 f V. d kalete verecektir. edıyoruz. Ancak, ustunde bulundugu •dan şehrımızde yaka.anarak nezare. nl· 
. h [ l t .l\. lZlnl vur u zaman, müvekkilim bu paradan biha- tına alınmışlardır. Bunlar. So(y.ıda 
Js:anhu'da pa ala~ l A .. alık Askerlik işleri: herdi diyoruz. Bu, müretteıJ bir hadi· sahte bir çek tanziminden zan al~ıncla 
Turk antrasitt ocakla~ım islctRn maden Ferıköyündc Bayram yerinde ~ k d ı D · k 1 ' b ' 

sokakta 4 numarada oturan Bahrinin k l k b . d t sedir. Ve, müvekkilim~ isnat olunan bulunma ta ıı· ar. :mımaı ·ac n cı:ı ·r 
komiırü M:rı 'i'u:-k anonim §lrketi, bu ~ene- . .. As eri şu esme ave suç uydurulmu<.:tur. Zira mahkem~de sahtekarlık yaptıkları söylenmcktcd!r. 
ti istlh~alfl~ıoı i.,JJta:ı .başka bir şırkcte .s:ıt-. karısı Remzıyenın uvey babası kundura- .Beşiktaş askerlik şubesinden: Bu sene as.: . . • 'S • ~ • • •• , ~ 

1 
k d 

1 
.. 

1 
j,._ 

mışl•r istihsal.. :>'i bın t1ndur satışı but B ö R . d · t 1 333 d ğ 1 d 11 dinlenılen arrıme sahıdlermden hıc hırı Bluher 'e Das r.füe rır :a a. aı n n ~ · · ~" · • cı urunsuz rner ernzıy(! en parn ıs e· kcrlik çağına girm1:J o an o umu c - . .. .. .. . • · . . h k. k 
şirket yap:ıcakt::. . R . d . kanlılarla sıhhi v~ tahsil dolayıslle geriye 1 nahıye mudurunu bu parayı alırken tan bula geldıkıer. ve bu sa te ar.ı • 

İktısad Vekructl zonınıidakta toptnn satış mış, emzıyc e. ı ı · j .. d .. kl · · ·· , · 1 d' B l u la la alakadar olduk1aı .. haber a1 ınn,1ş ,,. _ Yok deyince kunduracı biçağı ilE! bırakılarak bu doğumlular :ı muam~ket go - gor u erını soy ıemen:ış er ır. u .ı - r .. . · 
1
. de •• • • • , 

için geçen sene bir t~n için konmuş olan 18 .. . . 
1 

recek olan diğer doğumlu eratın Beşı aş as- susta mahkemcy: tenvır edecek vegane bunun uzerme memur ar un maz.'1un-
]ı 10 k b 17 11 25 ... 1 kndını gobeğınden ve sol memcsı a tın - d +,.., ,_ .. ül d k ı asker- . . .. • · d k. h ra uruşu u scr:e ra , r.uroşa n- Jterlik şubesin e """ic~ e ece o an ve en kuvvetli şanıd şofoı· Hasandı. O !arı yakalamışlardır. HaKların a ı ta · 
dlnniştir. M:ıden kömürü Türk an:-ı:ılm !lir- dan ağır surette yaralamıştır. Burunsuz ıtk meclisinde 2/cyliıı/1937 gününde son yok- d b h d . 

1
• t b k''-' ta . .J d.. kt d' · ö . . 3 1 a u ususta a em! ma uma eyan ıı1.a uevam c ı•me c ır. keti I<ıtnnbulda gcceı. sene 5 tona kndar 22,5 

1 
mer yakalanmış, RernzıyP. hastaneye lıınuılarına bıışıanımı.ıı: Uncl teşrin 9 7 n - ' ...,...___ .. ~,.,... 

liraya 5 tondan lnZl:ı:.mı 21 Urny:ı s:ıtmış- kaldırılmıştır. hayetinde bitlrllecektlr. Tayin edilmiş olan 
tır. bu müddet içinde ve yalnız çift günlerde nü-

Bu seneki 1<ıtih~lflt.ı toptan satın nlan şlr- ,.,., l l l fus .hüviyet cüzdnnlarlle ve mektepte tahsll-
ket de gene iktısarl Vekaletinin tesb!t cttlği .1. Op 8R l ar : de bulunanların hangi smıftn olduğu ve tcr-
1iat fızcrindcn zc;.1guldnk~ satı1 yapmaktn- fil sınır edip etme<Hğl Ye üstünde iki sene sı-
dır. istnnbulda:{: satış natıannı da ~yhı tes- Kaptan ve makinistlerin kongresi nıfta kalıp kalma:h~ı hakkında mekteple -
bit etmiştir. 5 ton 22.s lira, 5 tondan 50 tona Kaptan ve maklnlstler remıycli dün kon- rlnden alacaklo.ı-ı tns~ikli ve foto~aflı ve-

İngiliz filosu bu sa balı 
limanımıza geldi gre halinde toplan.ıcnklardı. 'Ekseriyette nt- sikalarlle askerlik meclisine müracaat et -

kndar 21~ lir~. '>O tondan ıoo tona kadar sap hasıl olamadığmdan kongrenin aK'li ge- melerl bu müdder. içinde gclmlyccek olanlar 
21 lira. Yuz torı(!nn faz:ası km de ayrıca blr ıecek haftaya, eylfı'üu sekizinci çnı-şambıı hakkında kanunun tnyin ettiği cezanın tat- İngiliz donanmasına mensup beş hnrp safir filoyu karşılamak üzere hareket 
lenzllCı.t yapmaktadır. Bu flaUar evvelki fi- gününe kalmıştır. blk edileceği llo.tı olunur. gemisinden mürekkep filo bu sabah li • etmişlerdir. Motö:-e, İngiliz elçiiiğ:r.cien 
atlarla nisbet rol:iı·s<? 5 tondan 50 tona ka- G 1 t hl ·ı d ti · * Eminönü yabancı askerlik 5ubçslnden: manımıza gelmiştir. Filo Selimiye önüne arzu eden zevat da binmişlerdir. 
dar olan mlkdar crasında ton ba~•"a .varım 8 8 asaray ar 81 e gar enpar sı ı - 333 doğumlulRrııı ve bunlarla muan:ele- ~ el 

~· H ı f!A to ı ın ı geldiği zaman top atılmak suretile se - Filonun burada bulundugu müd et lira fazlalık vanıır. Bu 1nrkın hillussn pe- er sene yapı an P v P ant.ısuıa z.- ye tabi diğer doğumluların son yoklamaları 
rakende satışlarda tesir yapwfı görüımckte- mamen ,bütün Oalatasn.raylılaruı nllelerlle 1191937 den iUbaıcn şube merke~de yapı- lam teati edilmiş ve filo doğruca Dolma- zarfında mlıtad mesarimden ve ziya-
dir. bir araya toplam;> güzel bir gece gcçirmele- ıacaktır. bahçe önüne giderek demirlemiştir. fetlerden ba~ka futbol maçları, den:z 

S- lk k't ,. k r· t b l B rini temin mııksadilc bu i~ere Biıyiikada A- 2 - Eminönü Fatih ve Eyüp kazaları nıın- Vı·laAyet, Dolmabahçede portatif tele- .varışları yapılacaktır . . om o an ., .. ~ a, s an u , eyoğlu ve d 1 Kl~b- d k! y t Kl"b) 'b ' - -. .. _ nn o u u un e <es a u tertı e- tııkalarında oturan yabancıların nnfus cuz. f D 1 b l 
Kadıkoyundc m~vcU'l uç Hava Gazı fnbrl. dilen gardenpartiyl te§Tiflcı ~ rlcn olunur. Da- dnnlarile ve mektep veslkalarile Suıtanah- on tesisatı yaptırmıştır. o ma a 1çc 1 b k 'k . . 
k nı. istlhs<ı"'tı da 50 bl +n k d ·' •ı ı c ı • •·ı ·.. kteb k o"nu··ne dubalar konulmu.s.tur. Filomuz- Ş an aSlnln 1 ramty0SI :ısı ı.m 11 ...,n a aruır. ve~ ye er: em vcı, spor ,;. u..., \'C mc a- met Dikllitaş k.atşısmdnkl Eminönü yaban-
Umumi şe~dlde knk Ilatlarının biraz yiıkse- pısındnn tedank ecluebillr. Hesmi elbise cı şubestne müracaatları nan oınnnr. la İngiliz filosu arasında, dünden iti· İş bankasının küçük hesap sahipleri 
ı~ı saylenmc1tıcdır. mcvzuubahs de!ıildlr. baren, uzun dalga tulü 1500, kısa dalga arasında çekilen piyangoda 2000 liralık 

~ 

·-~~·= ...... ,..._. ··-' 1 a i. • 

Istanbul Belediyesinden: 
1. - Da:mi Encümenin 10 - 8 - 937 tarihli ka

rarile İstanbul F elediye sınırı içinde sırtta, omuzda 
ve başta her nevi eşya ve gıda madde:eri taş1n
mas1 ve s .. tılmac;ının yasak edildiği evvelce gaze
telerle j' an edilmişti. 

2. - Bu yasc:k Eminönü, Fat:h , Beyollu ve 
Beşin.taş Bele( iye ~ ubeleri mıntaka!annda 1 
Birınciteşr· n ve diğer Belediye Şubeleri rr. ıntak~
larınd ı 1 İkinciteşrin tarihlerinden itibaren tatbik 
edi!ece''tİr. 

3. - Bu t r:h!erden sonra taş·rr.a iş' ~ri ve sey
yar s .. lıcılık mazbut ve m ntoz ıu c4 a:abal:ırile 
veya motörlü vasıtalar .a veyahut e.de t-ışınabi
lecek küçük 1 apl rla yapılacaktır. 

4. -:- Elde taşJ mak suretile satılan her 
eşya ve gıda maddelerinin bunların r evi ve mahi
yetlerine uygun kaplar içinde bulundurulm.ısı 
lazımdır. 

5. - Yukardaki hüküm,erirı tatbikine pek 
zaman kald:ğından alak ~ darlarca bilinmek 
icabeden vasıtalar ş~mdiden hazırlanm.lk 

keyfiyet tekrar ilan olunur. "5798 

az 
ve 

lran konsolosunun vefab 30 olmak üzere irtibat tesis edilmi~tir. ikramiye 1381 numaraya isabet etmiştir. 
İstanbul İran Oenf'r:ıl Konsolosluğundan: Bu sabah saat sekizde, irtibat sübay- Bu numara Mersin şubesinde Mehmet 
Mezunen Romanylltin bulunan İran Dev- ları, Köprünün Haliç iskelesinden, mi. Halile aittir. 

ıeU Şehlnşahlsi lstanbul Oeneraı Konsolosu ....,._......__ _ _,..._.,,, oN 

Bay Farrokh 'Sragho:ı ağustosun 30 uncu 
günü Sovata şehrincl.; irtihnl etmiştir. Bu 
münasebetle İra~ t.st:ınbul Ge:neral Konso· 
Iosluğunun vcıdli B'"Y Ali Ghods'un eylülün 
üçüncü günline musadlf cunın günü saat 
ıo dan 12 ye kadar İran kolonisinin tnzlye
lerlnl kabul edec~gi 111\n olunur. 
---ERTUt.RÜİ..~ s'ioı. 1-'EK''-·-

Bu gece (Yeşilköy) 
Yarın gece (Heybeli) 
Cumartesi 03eylerbeyi) 
Pazartesi (Bebek) 
Snlı (Smıcliye) 

'J'iyatrosundtt 

BAHÇESiNDE 
Bu nkşnnı 

3 ncü 

SON 
Balkan Festi vali 

MÜSAl\'!ERESI 
ROMANYA 

YUGOSLAVYA 
BULGAR 

YUt..lAN 

TÜRK 
g.-upl ırııu•ı 

rdilli Da~§ 
ou. uLl.~ 1... ........... ..,. 

l 

R 

1 

Dün sabah Tepe başında bir çöpçü 

• .. 
karnyonclan düşüp öldü 

Faciadan sonra hadise mahallinde tetkikat 

Şoför Mustafanın idaresindeki 189 adil Salih Haşım, ölümün kat'i sebebi· 
numaralı çöp kamyonu dlin sabah A- nin tayini için morga kaldırılmasına 
1.apkapıdan ş;şliye gide1·ken, Tepeba- lüzum göstermiştir. 
şında, Garden Baı öntindckı virajı dö- Çöpçüler, kamyon dolu olduğu za· 
neceği sırada, kamyonun arka tarafın· man kapanan kapağın üstünde otur
dn ayakta duran çöpçü Ebu 1er oğiu 1\fo. makta, boş olduğu zamanlarda da çö-

1 lat\•alı A~i Sc~·ıci ba1ı asa1ı yere düş- pün konduğu arkzı kısmında ayakta 
rr.ü~. beyni ocıtl:y:'rak derhal ölmüş- durmakta veya oturmaktadırlaı. Bu 
ür. K ı~nm ta\.ık'kme müddeiumumi noktada alakada!·üırm tedbirsizliği n1cv 

l
. rn~winlcrındı:.u Orhan Könı vaz'ıyed zuu bahsolup olmiyacağı mi.iddeiumu· 

----•••••-•••-./ e.mıştir. Cese'31 muayene eden tabıbi milikcc tahkik edi!mektedir 

Ko.Js-..n , ! ) on n cL.Jri •. u • • 
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Tunceli temdin har_eketinde Türk 
1

1 Memlekette spor h~reketleri 
kızlan da çallşmaga .başladılar . ~:::~~:,i~:r;;: . ~·~ ~~~" ~ 

-

lif' spora alı~tırm."k. i . _.g~' . ~ 
çın gecelı gunduz -
lü çalışmaktadır. 

tı. Dördüncü umumi 
• müfettişlik mülha -

Şükrurı Barbaros, talebeleri ve açtığı serginin bir ICÖ§esi 

. E:laziz (Hususi) - Tunçelindeki tem- rin inşa ve ikmaline ihtimamla çalışıl
~ hareketine faaliyetle devam olun - maktadır. 
~aktadır. Asyanın en büyük köprüle- Otuz avenesiie birlikte ve Seyyit Rı
tinden biri olup Tuncelinin Pertek ka- zanın meşhur, dilber karısı Beside da
~asında ve Firatııı esaslı kolu olan Mu- hil olduğu halde imha edilen şeyh Ha
~ad üzerinde 100 metre genişliğinde san vak'asından sonra şaki Seyyit sak
~lt gözlü betonarme köprünün mera - lanacak delik aramaktadır. Şeyh Hasan 
'1rn1e temelleri atıldı. Yol ve köprüle- ve Besi ve avenelerile takip müfreze -
~-···--······ .. ···-.. ·····--.. ···-··- ······-- lerimize ate§ etmi~ ve maalesef bir eri-
lzmİ t bol ve ucuz n:izi şe~it e~iş ve __ tesum olunuz em

rıne ragmen mat gostererek ate~e de-

e}ektrig'"' e kavuştu vam. eden şa.kil:-r zaı~uri olarak karni -
len ımha edilmışlerdır. 

kı binbaşı Bürhan 
gibı kıymeti. spor -· 
cularımızın fahri o
larak nezaret etti -
ği ve emniyet mü • 
dürü Kadrinin kıy
metli mesailerile bir 
kat daha takviye e
dilmiş olan faaliyet 
ve müfettişlik me -
murlarından Cemi -
lın geceli gündüzlli çalışması sayesinde 30, 10, 1:) ve S kilometreıık maraton koşulan tertip edilmiş ve ilk hazırlık 
lara başlanarak müsbet sonuçlar alınmıştır. Bundan başka muhtelif spor hareketleri yapılmaktadJ.l'. Gölcük 
mesiresine bir gezi yapılm1ş ve su sporları icra edilmiştir.. Resimler Elrtsiz gençlerinden spor sahasında muvaf
fak olan takımları göstermektedir. 
---·•••••••••••••-••••••••••••••••••••••-•••••M•••••H- ı 

Kandırada ve 
lzmitte iki cinayet 

İzmit (Hususi) - Kağıt ve karton Tuncelinin temdir1 hare!{etlne genç · 
fabrikasından elektrik alınarak şehre kızlarımızdan ve hava kahramanı Sa
Cereyan verme merasimi pek güzel ve biha Gökçen kadar fedakar olan Şük
~arıak bir şekilde tes'it edildi. Mera . ran Bar~aros t~ .iştirak etmiştir. Mu .. -

Bir adam karısını, bir 
adam da 

komşusunu öldürdü 

llıtne vali ve parti başkanımız Bay vaffak bır sergı ıle Ankara İsmet İno· 
~aznit Oskay i!. mümta.: davetli gru- nü kız enstitüsün~n muvaff~_k ve olrıun 
U ve kalabalık halk kütleleri vnrdı. ruhunu buraya uıa'itıran Şukran Bar. 
~elediye reisi bav Kema: öz bu müna-ı baros Tunceli kızlarından ve Hozattan 
•ebetıe heyecanİı bir hitab~de bulun- al~ığı_ teklif ~e. işti~a~ me~tuplarile 

1
bu 

~u. hınitte elektriksizlik vüzünden "e- dag dılberlerını yetıştırmege ve bun.ar 
~ilen çileleri bire~ birer ~aydı alak~ _ için yurtlar açmağa karar \'er-=niştir. 
~rların şehre ışık vermek husıJsunda Dördüncü umumi müfettışEk iskan 
~cısterdikleri alakay_ büyük bir minnc~t müşavir muavini. ~o~_tor_ ~aletin kızı 
e Şükranla anlattı. olup 935 de enstıtuyu bıtıren ve pek 
~ahri hemş~hrimiz Kağıt fabrikııı:ı genç olduğu halde pek müte~ebbis ve 

~Udürü B. Mehmet Alı Kağıtçı bele • doğu kızlanna Ankara ruhunu vermek 
~~e rneclisi tarafından verilen fahri u?.1·unda enerjik teşebbU~le:e geçe~ 
ercışehrilik mazbatasını da okuyarak Şukran Barbarosun bu mıllı hareketı 

~~tdi. Bunu takiben vali yeni santral muhitte derin b.ı~ me~~~n~~eti uyan-

İzmit (Husust"ı - Kandırada bir ci· 

t 1 M · t f . . d b" d Biga spor alanında Çanakkale - Biga haftaym arasınd:ı tekrar şidaetlice gü-
naye o muş, us a a ısmın e ıra am l"k 1 ld ç kk 1 k ··ıt"l ld . ı maç arı yapı 1. ana a e ta uru- ru u er o u. 
karısı Fatmanm har~ano. ge~ gelm~ş nın içinde İstanbul sporcularından bir Bunun üzerine Çanakkale sporcuları 
olmasına kızmq ve Dıgren denılen deg-ı kaç genç vardı. Takıma bunların girme- lcamyonlarına :ıtlıyarak geceleyin mem 
nekle kadını döverek ve değneği kar - si bir hayli ihtilafı mucip oldu. Saat - leketlerine döndüler. Ertesi gün de 
nına saplıyarak öldürmü~tür. Mustafa lerce münaka~adan sonra geç vakit o- Biga - Lapseki tak\mı karşılaştı ve Bi-
tevkif edilmiştir. yuna başlandı. galılar bire karşı onla galip geldiler. 

I. 't' S d' k" .. d d b" k' Çok heyecanlı geçen maçta, Çanak - Gelecek hafta da Bıga - Bayramiç ta-
zmı ın ua ıy~ ·oyun e e ır va • a k . .. . . . • .. .. ale oyuncuları bıre karşı uç sayı ile kımı karşılaşacak, galip gelen taraf 

olmuş, ıkı çocugun kavgası yuzunden mağlup oldular. mıntaka .şampiyonu sayılacaktır. Re • 
çocuklardan birisınin babası Ahmet Kardeşçe bir maç yapılacak yerde simde Biga.Lapsek) oyuncuları bir ara
kardeşi Hüseyin iie birleşerek çocuk- hakemin çıkardıih ihtilaf yüzünden iki da görülmektedir 

lardan diğerinin annesi olan Sultanı 
dövmüş ve muhteilf yerlerinden yara
lıyarak öldürmüşierdir. Ahmet de Hü
seyin de tevkif edilmişlerdir. 

r 

<n~_sının kapısındaki kurdelayı kesti. dırmıştır. Kendısıle goruştum. Bana 

101'orenden sonra belediye bahçesinde kısaca: .. .. . . . .. Kandıra da bir domuz 
t _o k"şilik bir ziyafet verild: Yeni elek- - En buyuk cmelım Tuncclının gur-
~k tarifesi pc>k ucuzdur. Kilovatı 12 büz, sıhhatli ve zeki kızlarına Ankara Beş kişiyi yaraladı 

tuştur. ruhunu aşılamaktır dedi. Kandırada bir tarlaya bir domuz gir-

llendek 1'.! elektriğ'.! kavuştu /hsaniyede yeni bir miş, tarla sahibi tüfekle domuzu yara-
Sisliendek belediyesi yeni elektrik te- u • •• v ld ıamıştır. Yaraiı domuz kaçarken yolu 
l.:ıatı yaptırmak suretile senelerdir çe- nôm ur ocagı açı ' h 'I'okat mıntaKa lik maçları bitmiştir., metre muKavenıette Tokat, 10000 met-
l'itı üzerine tesadüf ede;ı bir armanda sak-~· en ışıksızlık derdıne bir nihayet ver- Zonguldaktan yazılıyor: Büyük Ön- Futbolda Tokat birinci, Zile ikinci, re mukavemette Tokat, tek adım u -
ti ış Oldu. İzmit mülhakatında elektrik· der Ata türkün Zonguldağı te~rifleri • lanmak istemiştir. Fakat harmanda bu- Erbaa üçüncü ve Niksar dördüncü gel- 7.Uil atlamada Tokat, 3 adım atlamada 
O 'l. olarak 2 kaz::ı merkezimiz kalmıştır. nin ve İş bankası ulusal sosyeteleri ku- lunan 2 kadın, 2 çocuk ve bir erkek • mişlerdir. Voleybol müsabakalarında Tokat birincilıği kazanmışlardır. 
d tllar da yakında nura kavuşacaklar- ruluşunun yıldönümü muazzam teza- ten mürekkep kalabalığı görünce ü • Zile birinci, Erbaa ikinci, Tokat üçün- Bisiklet şampiyonluğunu da Tokattan 
dır. Iiendek elektriğ:nin küşat resmi hüratla Kozlu ve Üzülme:c. maden o- zerlerine hücum etmiş, hepsini de ağır rü, Niksar dördüncü olmuştur. Lik Ali Rıza kazam111ştır. Lik maçları bit-
e güzel bir törenle yapılınıştır. caklarında kutlulanmıştlt'. tt 1 t Domuz ··ıd- .. 1 maçları münasebetile Tokat sahasında tikten sonra da, şampiyon Tokat ta • sure c yara amış ır. o uru - .. k 'l T h 1 d d h • 
b Kozlu Kömüri~ şirketinin İhsaniye .. iht: r .. .. .. spor musabakaları yapılmıştır. ımı e ur a a a il oldugu halde 
0 llrhaniyed e balla ile ocağında kurduğu tesisatın açılma ıne- muş, kuduz oJması .ma ı gozonune Vakit müsait olmadığından atletizm mıntaka muhteliti karşılaşmı("lardtr 
bl rası·mı· de bu arada yapılmı..:tır. Yeni alınarak beyni iahlil edilmek üze>re müsabakalarından bazıları geri ka!mış, birbire berabere kalmışlardır. R~simd~ 
c:ı ,. ~obanı k esdiler ":I y tesisat, 200 metre tulunda mail bir ku- hastaneye gönderilmiştir.. 100 ve 200 metre sür'atta Zile, 3000 Tokat takımı görülmektedir. 
de~Üı-haniyc (Hususi) - Beş S(?ne - yu ile buna :ıit teferrüattan ibarettir . ............. ~Ü-•••••••- '••••••••• ... ••--••••••••••••••• Bürhaniyedc gürcs miisabakaları 
~beri burada çobanlık yapaıı Ço - Bu modern tesisa: tamamen otomatik KÜÇ K MEMLEKET HABERLERİ Bürhaniye (Hususi) - Halkevinin 
ilin lu Bekir kırda uyurken Bürhaniyt~- ve elektrikle müteharriktir. Bu sayed?. Orha~ıeli m:ıhlmne~i ba kitlplifi Bir köyde 1ıir kııç silah buJandu tertip ettiği güre; serisinin ·ikıncisi 
~ Memiş ınahalıesinderı Hafız oğiu İhsaniye ~ağı günde 1600, yılda İnegöl mususiı - Kazamız sulh hukuk Kızılcahamam <Hususi> ·- Osmansur ltö· 12 eylülde yapılacaktır. Namlı pehli· 
Ceehznet balta ıle keserek öldürmüş, 550,000 ton kömi.ır istihsai edecektir. mahkemesi zabıt katibi Osman A'.abek Or- yünde yapılan blr araştırmada iki mavzer vanlardan Kara Ali, Mülfıyim, Yarım 
b,:edi de bir hende[!~ atmışhr. Üç gürı 24 saat çalışılırsa bu mikdar yılda 77~ haneli mahkemesi başkAtlpliltlne terrı etmiş tabancası ile bir kaç brovnik ve nagant ta- dünya ve daha bazı pehlivanlar ~imdi. 

\( he d k k , . . .. . . ş· k ı.. ve vazifesine başımı gitmiştir. bancası, iki de m~v::er tüfeği bulunınuş, mü. den davet edı"Jmı'şlera·1· 1 •• .ıa n e te a an cesea kokmus., or:-ı- bın tona yukı;elebılecel'tır ır et ~ u · ı;.uı 11 • • iki ldşi ırmakta bo., dular sadere edilmiştir. 
t.,n g~çen çobanlar kokuvu dlt"·aı·a'·. tes·satla yapılacak ı"s•ı'hsal mı"ktarıı1ı -• Zikre k- · d Balıkesir mıntak:ısı gu··res. hiriııciliklerl ~" _ " .; r ı ~ Amasya <Husu::ul - oyun en 14 ineıölde bir otobföı kazası 
toll~ege bakrnıı:ılar, bir cesed olduğuıı·,1 (7,000,000) ton olarak hesaplamakta- yaşında Ali oğlu İsmail şeh~e gelirken ırma- İnegöl (Hususi) _ Serııazköyünden İsmail Balıkesir Halkcv:ncle Ayvalık Akın 
'fal'ilnce zabıtayeı haber vermişlerdir. dır. ğa glrmlş, yüzme bllmediğınden boğulmuş- oğlu Raif §ehir 1çlndıe at üzerinde ge- spor, Bandırma Doğanspor ve İdman 
~lı.~ılan tahkikatla katilin Mehmc: ol- Bugünün gecesinde, Üzülmez madcr. mtitur. k- _ d 

60 
yaşında Kırtaş lU çerken Bursaya gıtmekte olan Bursalı İsmail birliği güreşçiler~ ara~ında mıntaka gü

te &u anlaşılmış, Mehmet yakalanarak bölgesinde Türk işi so:>yetesi bir garden Kiiı::~s de ~~ta~~ nrabaslle birlikte ırma~ta~ Çalıkuşunun ldareslndekl ıaı numaralı oto- reş birincilik müsabakaları yapılmışhr. 
~ edilmiş, adl~) eye verilmiştir.. parti vermiştir. geçerken boğulmuı:tur. büsü çarpmış ve başının iki tarafında yara- 56 kiloda birinciliği Bandırmadan 

_ lamıştır. B 1 k · 
Polisçe yakalanan şofor adllyeye verilmiş- Mustafa, ikinciliği a ı esırden Ah • 

\ı~ liasan Bey hir gazetede 
'-it havadis gördüm. Doğrusu 

tın. (, 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

. .. Amerika.da bir alim bir 
mayi keşfetmiş, bu mayii bir 
insan vücuduna sürdü mü 

... Gözle görünmez bale ge. 
liyormu~. 

ve serbest bırakılmış~ır. met, üçüncülüğü Ayvalıktan Hüseyin 
Bir adam kaza ile Leııdi kaması götsüne 61 kiloda birinciliği Bandırmadan Hay· 

saplanarak öldü dar, ikinciliği Hasan, üçüncülüğü Ay 
Bürhaniye (Hususi) - Bürhaniyenin ~- valıktan Nihat, 66 kiloda birinciliğ 

malinde bulumı.n Dilrhnnlye çlftllğlnde ara- Ayvalıktan Hasan ikinciliği Bandırma 

baya zahire ~ükl.~yen Basri oğlu Hüseyin na- dan Arif üçüncüİüğü Ayvalıktan Ke· 
sılsa yere duşmuş, iç cebinde kınsız olarak . ' . · 
duran kama kulbl.n<> saplanmıştır. Hliseyin rım, 72 kıloda bırinciliğı Balıkesirdcı: 
beş dakika kndar yaşapıış, sonra ölmüştür. Mustafa Karabulut, ikınciliği Ahmet 

Karapınar ist:ı<ıyonund:L bir kaza Alp, 79 kiloda birinciliğı Balıkesirli 
Karnpınar istasyonunda. bulunan nme - Hüseyin, 8 7 ki1oda Bandırmadan Naz

Uyat katarı manevr,\ yaparken makineye mi, Ağırda Ayvalıktan Halil kazanmış
furgun bağlamak üzera vagonlar arasına }ardır. 

giren gardfren Hazım, mald~? ve vagon Neticede de Bandırma Doğanspor 
Hasan Bey _ Bana ne ala- tamponları arasında kalarak goğsü parça- t k b. . . B 1 k . İd _ .. 

.. . .'. .. lanmıştır. Hazımın derhal tedavisi için te - mm. a. a . ırıncısı,, a ı csır ma~y-~r 
caklılarının gozlerıne gorun- şebbüste bulunulmuş ise de zavallı Hacıkırı du ıkmcı, Ayvaluc Akmspor da uçun 
mek istemiyen borçlular s~ mevklinde ölmüştür. cü olmuşlardır 
vinsinlerl 
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Şerhi mütun 

AR 

da taa ruz etti 
(BCl§tarafı 1 i1'l.Ci sayfada) 

Hadise şudur: 
Evvelki gece İngiliz Havock muhri

bi Valensia civarında San Antonio 
burnu açığında meçhul bir tahtelbahi
rin taarruzuna uğramıştır. Muhribe 
mermi isabet etmcmiştır. 

lina isimlerinde iki İspanyol gemisi San
tander cephesinden gelen müsellah 134 
milisi hamil oldukları halde bugün Ba
yonne'e gelmişlerdir. Yolda, bu gemile
re de taarruz yapılmıştır. 

Şairlere birçok şeyler evvelden malfım 
olur. Bunları şiirle anlatırlar. Fakat an
latış şekilleri pek vazıh olmadığından 

bilıihare şerhi icab eder. Bu zümreden 
bazı şairlerin evvelden kendilerine ma
llım olmuş hadiseler hakkındaki bazı şi

irlerini şerhlerile birlikte yazıyorum. 

* 
• Hyperion ve Hardy muhribleri taar. 
ruzun vuku buiduğu mıntakaya gitmek 
üzere dün akşam Cebelüttarık'dsn ha
reket emrini 3Jm1~lard:r. Cebelüttank
taki İngiliz zaoit ve efradına derhal 
gemilerine dönrr.eleri bildirilmiştir. 

Bir Franst"t gazelesini.a fceyadı 
Paris 1 (A.A.) - Popoulaire gazetesi, 

Akdenizde bazı gemilerin torpillenmesi 
meselesinden bahsederek diyor ki: 

c Vardiyadan bağırdılar! 
- Üç direkli bir gemi .. > 

cKaptan sordu gür sesile: 
- Bandırası belli mi?:t 

Şair bugünkü Akdenizi tasvir eder. 
cGörünen gemi:t sözile meçhul tahtel
bahiri kasdediyordur. 

İngiliz harb gemileri faaliyttte 
Hyperion ve Hardy muhrib!erinden 

başka, Akdeniz föosuna mensub üç dis
troyer de hadi::;c mahalline gitmiş ve 
derhal meçhul tahtelbahil'i aramıya ko
yulmuşlardır. 

Korsanlık nihayet bulmalıdır. Buna 
müsamaha etmeğe imkin yoktur. Paris 
ve Londra hükumetlerinin bu bapta icab 

eden teşebbüslerde bulunacağını kuvvet
le ümid ediyoruz. Esasen bu iki hük\ı
met, bu teşebbüste yalnız kalmıyacak

lardır. Akdenizde sahilleri bulunan bü

tün memleketler cmeçhuh devletin ca
niyane icraatını durdurmak maksadile 
onlara iltihak edeceklerdir. Ancak bu 

cihet, meselenin yalnız bir safhasıdır. B. 
Musolininin itirafatını unutmamak ge-

Hadisenin vuku bulduğ:ı saha şimdi 
İngiliz harb gerııılc:-i tarafından çevril
miştir. Yapılan sıkı araştırmalara rağ
men meçhul tahte!bahırdcn henüz hiç 
bir iz bulunamamıştır . rektir. Bu itiraflar, İspanyol meselesinin 

heyeti mecmuasına temas ve taallUk et
mektedir. 

Amiralhğın tahmini 
Amirallığın tahminine göre mütearrız 

tahtelbahir İtalyan tahtelbahiri değildir. 
Maahaza, Frankocuların da böyle üstü 
açık bir taarruzda bulunmalarına ihti
mal verilmemektedir. 

Tahklkat ve araştırmalara devam <>
lunmaktadır. 

Diğer taraftan İngiliz Galathea muh
ribinin de torpillendiğine dair ortaya atı
lan rivayet tekzib edilmektedir. 

Batırılan Sov~ et gemisi 
Londra 1 (Hususi) - Dün Cezair a

çıklarında meçhul bir tahtelbahir tara
fından batırılan Sovyet gemisi hakkın
da Moskova hükumeti tahkikat yap.
maktadır. 

tn.,.criliz gemileri İtalyada 
Londra 1 (Hususi) - Süseks ve Lon

don kruvazörleri İtalyan ponanmasını 
ziyaret etmek üzere, bugün Venedik li
manına vasıl olmuşlardır. 

Gemiler, top atmak suretile şehri se
lamlamışlardır. İtalyan gemileri muka
bele etmişlerdir. 

18 inci taarruz 
Faris, 1 (Hususi) - Meçhul denizaltı 

gemisinin Akdenizde yapmış olduğu te
cavüzlerin adedi İngiliı torpidosuna ya
pılan taarruzla on se~izi bulmuştur. 

Edenin istişareleri 
Sovyet gemilerinin himayesi için ted- Londra 1 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 

birler alınacağı bildirilmektedir. 'Eden yarın bazı kabine arkadaşları ile 
Bir taanuz daha Akdeniz vaziyeti hakkında istişarelerde 

Bayonne 1 - Orallito ve Angel Pan- bulunacaktır. 

Çinliler taarruza geçtiler 
(B:l$lnraf1 1 ind sayfa.da) 1 vabın daha bir müddet gecikeceği anla-

bardıman tayyaresi Kuang-Hua-Men tay- şılmıştır. 

yare meydanına inmiştir. Bu tayyarele- Japon makamları hadise mahallinde 
rin pilot, makinist, telsizci ve mitralyöz- yapılan tahkikatın neticesini beklemek
cüleri hep Rustur. Çin hükiimetile Sov.. tedirler. 
yet tayyarecileri arasında 6 aylık bir Cevab menfi mi olacak? 
konturat imzalanmıştır. Bunlar bu kon- Faris ı (Hususi) - Tokyodan bildiril-
turatla bu müddet zarfında Çin ordu- diğine göre İngiliz notasında ileri sürü
sunda hizmet etrneği kabul etmişlerdir. len taleblerin heyeti umumiyesi kabul 

Sovyetlerin noktai nazarına göre Çin - edilemiyecektir. Bilhassa hadiseden 
Japon harbinin Çin lehinde neticelenme- mes'ullerin cezalandırılması talebi red
si, ancak harbin uzun sürmesine vabes- dedilecektir. Zira böyle bir hareket Ja
tedir. Zira Japon maliyesi, altı aydan zi- pon ordusunun maneviyatını sarsacaktır. 
yade bu masraflara tahammül edemiye- Çinlilerin mukabil taaruzları 
cek bir haldedir. Londra ı (Husust) - Voosungun Ja-

Çin · Sovyet ademi tecavüz paktı bu ,POnlar tarafından işgalinden sonra yeni 
vaziyette resmi bir karşılıklı yardım an- takviye kuvvetleri alan Çin askerleri, bu 
taşmasına kolayca tahavvül edebilir.. akşam mukabil taarruza geçmişlerdir. 
Çin Japonyaya 1'nr~ı ko;raımyacak mı? Çin bataryaları büyük bir faaliyet 

Le Journal gazetesinde intişar e:dcn göstermekte ve Çin kıt'alarının ileri ha-
bir makalede de şöyle dcnmekted!r: reketini himaye etmektedirler. 

cÇin, bizim anladığımız manada cbir 

millet» değildir. Çin bugün feodalite 
ile idare edilen bir yerdı.r. Yırmi scne
dcnberi devam edegelen dahil! muha
rebeler neticesinde buradn yekdığerile 
hiç bir alakas: olnııyan 14 hükumt te
şekkül etmiştir. Buniar para, topıak 
ve daha ziyade silah elde etmek .:.çin 
yekdiğerlerile mütemadiyen mücadele 
etmektedirler. Şimdiye kadar bu dikt 
yüz milyonluk kütleyi birleştirmek i
çin yapılan bütün gayretler bo~a git
miştir. . 

Binaenaleyh bu muazzam insan ka
labalığı asla 80 rnılyonluk mutemed, 
vatanperver ve harpcı bir millet olan 
Japonyaya karşı koynmıyacaktır. 29 

uncu ordu, 3 7 nci fırka, bunlar h~p bi. 
rer masaldır. J·aponlar:ı karşı Ç:n mu-
_kavemeti hakkında bir misal olm:ık ü
zere şu gösterilebilir: 

1928 senesinde 3000 J~pon askeri 
Çangtung eyiietiııin payitahtı ola~ 
Tsinan şehrini Çan ·Kay-Şck'ın ı 00.000 
kişilik ordusunun muka,•emetine rağ
men zaptetmişti.» 

Japonyanm cevabı gecikiyo!' 
Londrn 1 (Hususi) - Tokyo hükfuneti 

tarafından İngiliz notasına verilecek ce-

Diğer taraftan Yang-Tse nehrinde top
lanmış olan Japon harb gemilerinin, 
Şanghayı şiddetli bir bombardımana tu· 
tacakları bildirilmektedir. Bombardıma
nı müteakib Japon ordusu taarruza ge
çecektir. Hazırlıklar tamamlanmıştır. 

ÇinJilerc göre- vaziyet 
Nankin 1 (A.A.) - Central News a

jansı biJdiriyor: Losten civarında son iki 
gün zarfında vukubulan şiddetli muha
rebeler esnasında Japon kıt'aları, takvi
yelerine imkan olmıyacak şekilde tecrid 
edilmişlerdir. 

Çin kuvvetleri Japonların muannida

ne hücumlarına rağmen Şuyung Kuanı 
ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu müd-

det zarfında Kvantung ordusuna mcnsub 
bir Japon müfrezesi Jeholdan ilerlemek
te ve Çin kuvvetlermi geriden tehdid 
etmeğe uğraşmakta ise de şiddetli bir 
mukavemete maruz kalmaktadır. Tven
şen ve Şanghay mıntakalarında Tsinpu 

şimendifer hattı uzunluğunda şiddetli 
muharebeler cereyan etmektedir. 

Tayyarelerjn faaliyeti 
Tokyo, 1 (AA.) - Japon donanma

sına mensub tayyarc'.cr ilk defa olarak 
31 ağustos saat 6 da Kanton'u ve ı::e
hir civarındaki tayyare meydanlarlle 

* cHer güzelin savağmda saklı imiş bin 
bir ok• 

cOk atanın, yay çekenin, gönül benim 
· kime ne? .. , 

Son senelerdeki Avrupayı anlatır. Her 
güzel, dediği Avrupa devletleridir. Şii
rin, Milleiler Cemiyetinin ağzından ya
zılmı~ olduğu ikinci mısradan bellidir. 

* cTutup kasın kenarından zarafet birle 
hörpürdet:t 

cDesinter gayfe içmekte bu emmi 
amma mahir ha. 

Şair Japonyaya hitab ediyordur. cÇin 
ülkesi> yerine ckas> kelimesini kullan· 
mıştır. 

* cDost biperva, felek birahm devran bi 
sükun• 

cDerd çok, hemderd yok, düşman ka
vi, talih zebun• 

Bu mısralar İspanyadaki hükumet kuv
vetlerinin ağzından yazılmıştır. Son gün
lerdeki vaziyeti izah eder. 

* cNe kendi eyledi rahat ne halka verdi 
huzur:t 

c Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli
kubur:t 

Bir işe yaramadığı için satılığa çıkarı
lan Unkapanı köprüsü için yazılmıştır. 
Manası sarihtir. Ayrıca izaha lüzum gö
rülmemiştir. 

* cBir dokun bin ah dinle kasei fağ-
furdan:t 

cKasei fağf ur:t dan maksad radyodur. 
Dokunulunca dinlenecek olan cah:t lar 
da parazitlerdir. 

* cAdalar sahilinde bekliyorum. 
cHer zamanki yerimde bekliyorum:t 
cBeni ş8.d et Ş3diyem başın için:t 
Üçüncü mısradaki Şadiye, sudur. Bu 

mısralar bir Adalının suya karşı olan 
hasretini ifade ederler. 

lsmet HulU.ri 

mühimmat fabrikalarını bombardıman 
etmişlerdir. 

Bombardıman edilen bu meydanlar
la fabrikalar mühım hasara uğramış
tır. 

Mançuku ve Mukdcn'de isyaıı 
Londra, 1 (A.A.) - Manchcster Gu. 

ardian gazetesinin siyasi muhabiri Ja
ponların Mançukuda büyük müşkülata 
tesadüf ettik1erini bildirmektedir. Bu 
hususta az tafsilat alınmış olmasına 
rağmen iki Mançuku taburunun Muk
den civarında isyan ettiği ve Jchol'da 
çıkan karışıkhk esnasında iki Japon ge
neralinin katledi!ciiği öğrenilmiştir. 

Bunlardan biri maıyetindeki asker
ler tarafından öidirrülmüştür. 

Esir edilen F'ransıı papazları 
Londra, 1 (Hususi) - Pekin vakı

nındaki Fransız Maristler mektebinde 
haydudlar tarafından esir edilen pa
pazlar için 30 bin İngiliz lirası fidyei 
necat istenmL5tir. ------
Rusya Çine 216 
Tayyare gönderdi 

(Baştarafı 1 iuci sayfada) 
Birkaç güne kadar, ayni tipte 144 

tayyarenin daha gelmesi beklenmek

tedir. Bu tayyareleri kuJJanacak olan 
Sovyet pilotlar esasen Çin saflarında 
bulunmaktadırlar. 

lspanyol hükumetçileri 
Taarruza geçtiler 
Madrid l (A.A.) - Andalozya yolu 

bölgesinde cumhuriyet kıtaatı bu sabah 
taarruza geçerek yer yer üç kilometre 
ilerlemişlerdir. 

Kiralık 
ev 

arıyorum 
Yazan: 

Salahattin Enis 
Hamdolsun ceddimde göçebe yoktur. 

Buna rağmen ben kiralık eve bayılırım. 
Kiracının benim nazarımda ayni şehir 
içinde devri filem seyahatine çıkmış, sey
yah tan farkı yoktur. 

Bugün aklıma eser, SüJeymaniye ta -
rafını beğenirim. Orada Halice ve Ok • 
meydanına bakan, ev tutarım, bir sene 
sonra ruhumda bir aksüJamel olur, Şişli 
tarafiarını tercih ederek orada kiralık, 

bir ev • apartıman değil - ararım. Gönül 
bu ya, bazan da ruhumda Namık Kemal 
merhumun cÇamlıca:t sı canlanır. Eşyamı 
araba vapuruna yükleyince soluğu Çam
lıcada alınm. Çamlıca bana oldukça mür
tefi mi geldi, tansiyonuma mı dokundu. 
Kafamda şöyle bir çarkıfelek çevirir, bu 
defa iklimi yumuşak olan Kalamış ve 
Modn sahillerini tercih ederek orada ki -
ralık bir ev bulurum. 

Kiralık ev, ne güzel bir şeydir. Daimi 
bir manzara tebeddülü, bir ev tebeddü
lü... Fakat diyeceksiniz ki bu kadar ta
şmışa perde mi dayanır? Kübik pence -
reli evin perdesini mesela Kınalıda tut
tuğunuz tek katlı evin çerçevesine nasıl 
uydurursunuz? .. Bu da mı merak? .. Var
sın baca eğri olsun? .. Dumanı doğru çı
kıyorsa aldırmayın. 

Milyoner olsaydım, gene kendi hesabı
ma kiralık ev aramaktan vaz geçmezdim. 

Ev sahibi olup, bütün hayatınca ayni 
evde bağlanmaş, ayni dekorlar görmek, 

ayni odaları, ayni pencere pervazlarını, 
ayni tavanları seyretmek benim için en 
tatsız, en can sıkıcı bir yeknesaklıktır. 

Sokaklarda bazı göç arabalannı gö -
rürüm. Kendi kendime içimden: cNe 
bahtiyar insanlar, derim .. Semt değiştiri
yorlar, mahalle, muhit değiştiriyorlar, ev 
oda değiştiriyorlar ...• 

Gazetelerde en hoşlandığım serlevha
lar cKiralık ev:t ilaruarıdır. Bunları sa • 

tır satır, içime sindirerek ve zaman za • 
man duraklayıp manzarasını kafamda şe 
killendirere1ı: ok.urum. Ve bunları okur -
ken sıcak bir havada içilmiş buz gibi bir 
turunç şerbetinin yudum yudum içilişin
de duyulan hudutsuz hazzı duyarım. 

Tevekkeli lisanımızda ev sahibi olmak 

dert sahibi olmak dememişler. Evin; ver
gisi idi, akıntısı idi, çıkıntısı idi, yıkıntısı 
idi ve hüJasa akla ve hayale gelip gelmi
yeni bütün sıkıntıları ev sahibinindiı. 
Kiracının bu üzüntüsü yoktur. 

Bu itibarla tekrar ediyorum: 
cKiralık bir ev anyorum!.., 
Ji'ilhakika kiralık ev, iyidir, hoştur, fa

kat eğer sahibi iz'aç edici bir insansa ba
şınız derde girdi demektir. Aylık almak 
bahanesile ziyaretinize geldiği zaman e
vinizi - daha doğru tabirle - kendi evini 
öyle bir süzer ki sanki bu süzüşte niçin 
o tabloyu duvara taktınız da duvarımı 
bozdunuz ... manasını bulmak kabildir. 

Onun için ben buna mahal vermemek 
ve ev sahibini eve sokmamak için alelek
ser yol parası da vererek ayın birinci gü
nü o eve damlamadan, ben onun ikamet
gahının kapısında görünür ve kira para
sını tıkır tıkır sayarım. 

Onun için kiralık evin bu tek mahzu
runu da ekseriya böyle bertaraf ederim. 

Hele ev sahipli evde oturmaktan hiç 
hoşlanmam. Fazla yürürsün, ev sahibi su
ratını asar, hızlı konuşursun derhal so -
murtur. Kazara pencere nçık kalarak 
rüzgar kapıları vursa kapıların önüne 
bir şey ]\oymayı tenbih etmcğe kadar 
ileri gider. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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Evime 
kiracı 
an yorum 

Yazan : 
ismet Hulosi 

' Üç odalı bir evim var .. Kiraya vere ı 
ceğim.. Kiracı arıyorum. Soruyorsun~ 

- Kaça? 
Cevap veriyorum: 
- Aylığı altmış lira! 
Şaşınyorsunuz .. 
- Bu ev nerede? 
- Fatihte! 
Yüzünüzü buruşturuyorsunuz! 
- Bari mevkii güzel mi? 
- Şöyle böyle bir sokak içi: 
Beni istihfafla süzüyorsunuz.· 
- Bari kaç oda? 
-Üç! 
- Be adam deli mi oldun? 
- Elhamdülillfilı aklım başımda .. Jrı~ 

mazsanız bakın diyeceğim amma insa~ 
başına bakmakla aklı olup olmadığı ~ 
laşılmaz. Esasen bu yüzden bir çok 8 

oJmıyanlar da aklı var geçinirler ya!, 
- Aklın başında olsa üç odalı ıtill\IY 

tür bir eve altmış lira ister misin? 
- Ben isterim, veren de verir! 
- Kimse vermez. 
- Verirler, fakat iş istemeyi bi)Jll~· 

te. 
Şu lafların arkasını keselim de be1l J:" 

ralık evimi altmış liraya nasıl kiraya ,-r 
receğimi anlatayım: Evvela kiracıyı 1' 
nim gözüm tutmalı. Bunun için de Jdr' 
~ının erkeği benden zayıfça olmaııcllf 
Öyle ya günün birinde her h:ıngi bir ti 
sele için karşılaştığımız zaman ben oll~ 
karşısında elpençe divan duracağıfJ18ı 
benim karşımda elpençe divan durstl~ 
Kiracının kansına gelince çenesi karıı1111' 
çenesinden kuvvetlisini tercih ederi? 
Karım sabahtan akşama kadar onııııl' 
çene yarıştırmaktan, akşam olduğtı ti 
man yorulur, benim karşımda çenesini r 
çamaz. Kızile, oğlile, kaynanasile, dsll~ 
sile alakadar olmam. Onlar varsın 119"' 
olurlarsa olsunlar ... 

Bu tarzda bir aile evimi gezmiye gel' 
seler onlarla derhal anlaşıveririın. 

- Onlar evini tutarlar mı da? , 
- Hele bir kere gezsinler, derhal ttJ 

tacaklardır. 

Bizde bir adet var. Kiralık ev 8 rı)'ııll: 
lar hep birden gelmezler. Biri evvel ge 
lir, aileden bir başkası ondan sonra ge' 
lir. Daha bir . başkası başka bir zaıtl811; 
daha bir başkası da daha başka bir '/.$ 

·neman. Bu adet ev sahiplerinın çok Jelı1 

dir. ~ . . el' 
Mesela: Dıyelım ki en evvel erkek g 

di. Evi geziyor, o söyler: Gİİ' 
- Ufacık ev .. Manzarası da yok .. 

neş görmez. . 
O bunları söylerken ben ona sorarııtl·, 
- Affedersiniz bayım vazifenizi so~ 

bilir miyim? 
- Filan dairede memurum. 
- Ya öyle mi ne ala. , 
Bir pencere açarım, dışarı bakarırfl· , 
- Bay Tevfik bugün evde değil gı:ı 

liba! 
Derim, o şaşırır: 
- Bay Tevfik te kim? 
- Sizin dairenin müdürünOn nrııc11 

zadesi. İşte şu karşıki ev. ~e 
Bu sözüm yalandır, fakat o inanır· • 

birdenbire yüreği oynar. Müdürün ııtıı...,. 
C d ' 'l k 1 ' j(OJ'' aza esı ı e arşı karşıya oturacar., ol'' 
şu olacak, komşuluk yüzünden dost 
caklar. Yüzü güler: 

- Evi kaça veriyorsunuz? 
- Altmış lira. 
Razı olmuştur. ]{tof• 
Farzedelim ki memur değil de d~dıf: 

Ona da cazip gelecek b.ışlta şey vııı 
(Devamı 11 inci sayfada) 



Neye şaşırdm? 
Bayan hizmetçiyi çağırdı: 

~ - Gülsüm, bu iskemleye 
ttiaksana üstü toz içinde. 

Hizmetçi şaşırdı: 
- Niye şaşırdın? 
- İskemlenin tozlanmış ol-

ı.ınasına bayan, üç haf tadır li

1
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Tavşandaki etiket 
Bav avdan döndü. Av çan. 

tasında bir tavşan vardı. Ba· 
yan tavşana baktt. Üzerindeki 

/ 

Gümüşhacı köydeki sel 
f eliketi nasıl oldu? 

Kasaba aellerin dağla.rdao getirdlgi canb yılMlar -· ~ ~/ ~ .. ,,. 

~ ; w kurt, çakal, kU§ ıeıleri ile dolu . 
gördü: c4,50ı. (Ba~rafı 1 'nci aayfada) nen birer sefine olmnitu. Elektrik rno-

- Bu etiket ne> Vak.it, öğleyıi geçti; memurlar vazife törbanesi de kısmen hnab olduğu için 
Bay baktı: başında, halk işlerile meşgul, orman mu- akşamın baskın halindeki 1caranlığına 

' ~de hiç kimse oturmadı. .. 
IJ'lasıl oldu da tozlandı bil - - - -'---==·~ 

- Ha, sana söylemeyı _n · hafaza bölüğü atışta! Fakir evl~de hiç kasaba, derin ve matemli bir tevclckülle 
nuttumdu. Tavşanı .:VUr~ugUI"l kimse yok, kadın, çocuk hep beraber ba- boyun eğmişti. On beş gün daha karan· 
saati etikete Y,azıp uzerıne as- ,şak, dane toplamağa gitmi:şler, diğerle- hkta .kalmamız [izıınrn.ış, işte bu facia-
tun. rinde kadın ve çocuklardan başka kimse nm sonu daha çok hazin! C. S. mem!. 

- Geç kaldığın için kocana ne diye • 
ceksin1 
- Bir yalan ıı.yduntT, söylerim. 
- Ya lnamnazss .. 
- o zl'ZmCm da başka w yoran uy. 
dururum. -.. ..................................... ___ _ 

Gerektir 
Şarkı söyli)•eni gösterdiler: 
- Niçin şarkı söylerken gözlerlnı ıra .. 

pıyor. 

- Herkesin yüzünün memnuniyetsiz -
liğini görmemek için olsa gerektir. 

•• yapaJ'llll7 
Kadın doktora sordu: 
- Doktor, kocam geceleri uyurken 

Sok konuşuyor, ne yapayım: 
- Gündüzleri uyanıkkrn konuşma

sına imkan bırakm! 

- Hele zayıflamak ~n Tejime gi • 
7'elim, ondan sonra penceTenin par· 
maklıklannı keseriz. 

Baplsbaaede 
- Ben üç kişiyi öldürdüm. 

Oynay.oruz yok, herkes çalışıyor! Bütün bu sahne- Amasya muhabirimizin verdiii ~ 
nin üstünde; ikararmağa başlıyan sakin malümat 

- ve sinsi bulutlar meğer ne facialara ge- Amasya muhabirimiz de Gümüşhacı• 
beymişler!.. köyde feliketten ~ra yaptığı tetkı"katl 

Ekiciler: şöyle hulasa etmektedir: 
- Oh ... diyorıar, neredeyse yanan ken· cScl kasabanın Çay mahallesini ıistill 

dirlerimizin imdadına yağmur geliyor. etmiş, yanm saatte 180 ev tamamen sel 
Evet, geliyor, geldi, gecikmedi, saat tarafından götürülmüş, 15 ve oturula· 

14 de başladL mıyacak şekild~ 20 ev de tamir kabul 

- 'Hapishanede ne kadar yatacak-·-
Ufkun şark ve cenubu çok kapalı, kap- eder şekilde harab olmuştur. 7 kiŞi bo

kara, kirli bir kömür dumanı gibi kesif ğulmtı§, bir kişi :kaybolmuştur. Mevaşl· 
bir sis geliyor. Fırbna, deniz fırtınası gi· den binl~ zarar vardır. Maddi zarar 
bi.. Yerle gök arasında sütun halinde su bir milyon Ura tahmin edilmektedir. Sel 
kaldırıp indiriyor. Kasabanın ortasından tercssübatının üzerinde selin dağlardan 
geçen dere dolu, azgm akıyor, her taraf sürükleyip getirmiş olduğu yüzlerce yı .. 
kaynıyor, su meğer ne korkunçmuş!.. lanın kıvnlıp yatmış olduğu, yanlarına 

sın? 

- Bir ay!.. 
- Üç kişiyi öldürdün. bir ay yatı· 

yorsun ha? 
- Bir ay sonra, göt~üp asacaklar 

u-

Dtlştlndlkçe 
Kan koca kavga ediyorlardı. Erkek 

kadına bağırdı. Kadın: 
- Bağırma, dedi, beraber yaşadığı

mız uzun seneleri düşün 
Erkek bir kat daha fazla bağırdı: 

• - Onları düşündükçe bağıracağı.'ll 
geliyor ya~. 

- Piyanon adeta. bizi sarhoş ediyor. 
- Gene kar ettin, akşamları rakı pa-
nuı vermekten kurtuluyorsun! -----·----···----···------

ldlm8Jla 
Garson lokantada salatayı mü~teri

nin üzerine döktü. Müşteri kızdı: 
- Bu ne hal, bütün salatayı ü~crime 

döktün .. 
Garson cevab verdi: 
- Üzülmeyin efendim. Ba~ka bir 

salata daha getiririm. 

Ne vakit? 
Muallim sordu: 
- Yavuz hangi muharebeden sonra 

öldü? 
Talebe düşündü: 
- Son yaptığı muharebeden Jionra 

olacak? 

1]!~1' 
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- Sokağa niye çıktıft? 
- Bir :51emek kit.abı Ue bir ftlOda mec-
muası ala.cağım •. 

- ıNiye yc:ınya.ccık? 

- Son moda bir pirzola pişireceğim 
de .. .... ----··-·· ... --·-----··-,---··-··-· ---
GıllşlDdeld sebep 

Yağmur sularını kendir tarlalarına çe- sokulan insanlara dillerini çıkartıp mü· 
vireceğiz di,ye ellerindeki bellcrle koşan dafaa vaziyeti aldıkları görülmektedir. 
halk, korku ve deh§etle dönüp birer, bi- Gene sel teressübatı arasında ~lardan 
rer kaçışıyor, evlerinin kapılarını dolu sürüklenip gelmiş ve boğulmUJ yüzlerce 
çuvallara tahkime çalışıyorlar. Yağmu- kuş, kurt, çakal ve .sair hayvan lejlerl 
run başlangıcından 10 dakika sonra Os- vardır. Güm~acıköy zenginleri feliket. 
mancık caddesinden .sel gelmeğe başla- zedelere yardım etmektedirler.. ' 
dL Bu derenin almadığı su idi. Kmkahamamda yağmurun nrnrlan 
Hızlandık~ luzlanan sel her evi teh- Kıulcahamam (Hususi) - Çok tid· 

dide başladı, herkes uğraşıyor, .fakat ka- detli sıcaklar devam etmekte ve halkı 
durmuş bulanık su coşuyor. azıyordu. bunaltmakta idi. Evvelki gün havayı bir· 
Bütü.n didinmelere rağmen evlerde su denbire kara bulutlar kaplamış ve bar· 
bir metre yükselmişti, cere~·anm kuv- daktan :boşanırcasına sürekli ve şiddetli 
:vetli olduğu semtlerde gürültüler baş:la- ya~murlar yağmıştır. Bu yağmurlardan 
dı, yuvalar yıkılıyor, azgın su uğultula- Kızılcahamam • Ankara şosesinin bir kıs-
rile mazlum ve şa§kın çığlıklar boğuşa- ma ile Kızılcahamam ile Güvem nahiyesi 
yor. arasındaki §Osenin birçok yerleri harab 

Sel, önüne kattiğı her şeyi sürüklüyor, olmuştur. Araba ve otobüsler işliyeme.. 
Adamın biri doktora gitti. Doktor her şeye çarpıyor, yıkıyor, kuduruyor, mektedir. 

muayene etti; 

- İçki içm~yec_eksiniz, s~gara ;çıru. 

yeceksiniz, geceleri erken yatacaksı-

nız! 

ilerleyip gidiyor; durmıyacak, dinmiye- Kazamız kaymakamı Vasıf Kolçak 'ta-
oek gibi gidiyor ve götürüyor. rafından Güvem nahiyesi müdüriyetine 

40 dakika devam eden bu şaşırtıcı, -do- ven'1en müstacel emir üzerine derhal 
lulu sağnak, fırb.na, sel birleşip müthiş yol boyuna amele sevkedilmiş ve tami· 
bir felaket meydana getirmişlerdi. Yıla· rata başlanmıştır. 
lan evlerin altında kalanlar, kaçarken ----------• 

Dedi. Adam boynunu büktü: 
boğulanlar, çatılarda, sudan kaçıp gene 

- Ben size bunların aksini yapabil- ölümle karşılaşanlar, sürüklenen hay
Serbest delilerden: 
Zayıf lama delisi. 

(B~tara~ Z inci 8ayfada) 
mek için gelmiştı.m. 

Bankanın hademesi - Bay kasa • 
dar pantalonunuzu ütülettim, getir

dim. Alın da, giyin! 

vanlar, ev eşyası hep birlikte gidiyor .. 
Tabiat gene haşin, gene kindar bu acıklı, 
feci manazaradan hiç tevahhuş etmemiş, 
müthiş bir tarrak~ göğü güneşten bir 
hançerle yarıyor, kamaşan, korkan göz. 
ler yerlerde titreşiyor! 

Anladık, bu saikanın kurb.nı Ovacık 
köyünden iki adamla bir merkeb imiş. A
damlardan biri çok yaralı, diğeri de ona 
yakın, eşek ölmüş, yaralılardan biri öyle 
tırmalanmış ki etrafını kıvrana, kıvrana 
in gibi, harman gibi OymU§. 

Sokaklarda atların göğüsleyip yardığı 
sulan kimse geçemiyor, herkes şaşırmış, 
her şey harab ve bitkin. 

Biraz rahmet istiyen kendir tarlaları 
sel yalağı, tütünler berbad, harmanlar 
tarumar, ambarlar sel önünde sürükle-

-Türk ordusu, 
Her Tiirkiin 
Göz bebeği •• 
cEnez. de otuıan okuyucumuz Bay Sü

leyman Vural bize yolladığı mektuba : 
-Son Posta'nın muhıırrlI'lert neredey

diler, :aray& araya blr kaldım, diye lbat
lıyor. 

Okuyucumuz her Türk gibi ordunun 
doymak bilmez bır Aşıkıdır. !Bfiyilk mıınev. 

- Çok yiyorsan!. Yeme!. Şişiyorswı!. 
Ş ' ı· ' ş· ,_ . ' ış m.. ışecel\.sın., 

Diye, muttasıl kafa ve sinir törpüler. 
Zayıflama delisinin: cYarabbi, şükür!, 

dediği yoktur. Sofradan, haşlanmış seb
zesile yarım dilim karpuzunu yedikten 
sonra kalktığında, ilk sözü: cÖf! Bugün 
gene çok yedim!., dir. 

Hulasa, züppeliğin veledi ziyanı olan 
bu müz'iç illete tutulanlar için dünyada 
rahat ve huzur olmadığı gibi. bunların 
muhitlerini iz'aç etmek itibarile de, cemi
yete zararlan vardır. 

Hemen Cenabıhak, ayni zamanda sad 
olan bu derde giriftar olmaktan, çoluğu· 
muzu, çocuğumuzu korusun! 

E. Talu 

dfsl glbl yfizlerce kilometre yür{iyerelt o
rayı dolduran elli binden raııa halk ara
sında aradığını nasıl bulacak, bulamayın
ca bir mektup yazarak hlslertnı anlat.mı. 
ya karar vermiş. 

* Son Posta manevraları muharrJrlerln-

raları takib eden geçid resnılnl görmek 
için tA Enezden talk:nıış, tam 300 kilomet
relik bir yolu yürüm\if, .sa.haya gelml§, 
kendi tablrl ııe: 

den ve fot.oğrafcılarından seçtlt1 blr e
kiple taldb etmişti, günü gününe yazmış
tı. Bugün tekrar bu meseleye dönüıümün 
sebebi : Hepimizin hissini blr defa daha iııı
hara vesile verdiğinden dolayı okuyucusu 
Bay Süleymana teşekkür etmekte ibaret 

* Okuyucularımızın sorgulanııa 

ccvablanmız 

Bay Muhittin Dlngfil'e: 
- Sen hareket memurunun oğıusu:n. d.ı?ğil mi? - Çıkar para1an. 

cıRilzgAr gibi akan süvariyi, yıldırım gl
bl giden topçuyu, kale halinde piyadeyi> 
sevincinden ağlıyarak seyretmiş, sonra 
okuduğu gautenln muharrlrlerlnl arrunı
ya koyulmuş, halkın dilinden halkın se
vinclnl de J'8Zdırm,ak 1.sıem1.1. Fakat iten-

- Mektubunuzu aldık. Cevab vermet 
isterdik . .Fakat adrE's yazm:mnşsımz. Sor
gunuza lbu sütunda r.emb veriyoruz: Eser 
kJtab halinde çıkmatnlitır. Kısmen haya
lidir .• 

- Evet! 
- Ô1Jleyse trenin fle <Dakit kalkacaöını bilirsifü .. 

- Çıkar para1an. 
- Çıkar para1an. 

- Bitirim .. Babam diidük ottiriince ~ren kalkar. - Biraz 1ııılı ~yleyin, ne istiyorıu.nuz: Anlamıyorum. 



8 Sayfa 

Karikatürist Orhan 
Uralın sergisinde 

Halk karikatürü niçin resme tercih 
ediyor, halk tarafından en çok beğenilen 

karikatürler hangileridir? 

OT'han UT'alın kankafüT' sergisinden biT' göriinüg 

Bundan sekiz on sene evvel, cPazarola 
Hasan Bey. denilince, göılerimizin ö -
nüne, ~\'Tela içi su dolu koskoca bir ka· 
fa gelirdi. Sonra bu koca kafanın altın
da çelimsiz, sarsak bir vücut peydahla
nırdı. Ve nihayet o vücudu gibi dimağı da 
müvazenesiz, meczup, canlı bir karikatür 
gibi muhayyelemizin aynasında arzı en· 
dam ederdi! 

Fakat bugün cPazarola Hasan Bey> de· 
nilince, gözlerimizin önüne, suyla dolu 
koca bir kafa yerine, filozofane nükte -
lerle dolu büyük bir baş geliyor. Ve bu
gün gözlerimizin önüne gelen Pazarola 
Hasan Beyi seviyoruz. Çünkü o artık, 
hezeyan yerine nükte savuruyor. Ve o 
artık, ne söylediğini bi1miyen bir mec -
zup değil, her cümlesinde, bala batını -
mış bir sürü iğne bulunduran bir asri 
Nasreddin Hocadır. 

Eskiden Pazarola Hasan Beyle eğle • 
nirlerdi. Şimdi Pazarola, eline aldığı kes
kin istihza gaddaresile, vaktile kendisile 
hayli eğlenilmiş olmasının intikamını a
lıyor. 

İşte dün, o mecı.up Pazarola Hasan 
Beyin o su dolu kafasından, o hırpani şah
siyetinden ve o biçare şöhretinden, za -
rif, müstehzi ve sevimli bir Pazarola Ha
san Bey yaratan, ve bu ikinci Pazarola 
Hasan Beye, birinci Pazarola Hasan Be
yi unutturacak kadar geniş, temiz, par
lak bir şöhret kazandıran genç ve de • 
ğerli karikatürist Orhan Uralın açtığı 

sergiyi gezdim. 
Biz, bu genç istidadın inkişafını, ihti

mal daima gözlerimizin önünde olduğu 
için Uiyıkile sezememiştik. Fakat dün, a
çılan serginin dört duvarını süsliyen e -
serler bize, aradan geçen senelerin bu 
genç kabiliyete kazandırdığı tekamülü 
belağatla anlattı. 

* Orhan Uralın, Eminönü Halkevi sa -
}onlarında açtığı sergide 150 ye yakın 
karikatür vardı. 

Sergiyi gezenlerin gözlerinden taşan 

hazdan anlıyorum ki, bu yüz elll eserden 
her biri onlara, birer perdelik komedi 
neş'esi veriyordu. 

Gene o kalabalıktan anlaşılıyor ki, 
halk bedava gülmek, eğlenmek fırsatı

nı hiç kaçırmıyor. 
Resim sergilerine rağbet etmiyen hal

kın, karikatür sergisini doldurmasına ne 
dersiniz? 

Dün orada bulunanlardan birisile. ara· 
mızda, bu suale aşağı cevap teşkil ede -
bilecek bir konuşma geçti. Ona: 

- Siz, dedim, resim sergisine de git -
tiniz mi? 

- Hayır ..• 
- Demek karikatürden ıjaha fazla hoş-

lanıyorsunuz? 

- Tabii... Resim sergisinde cami, ka • 
dm, ağaç, çiçek, kedi, köpek, ev, mehtap 
resimleri var ... 

Eğer canım cami, kadın, ağaç, çiçek, 
kedi, köpek, ev, mehtap görmek isterse, 
sergiye kadar zahmete ne hacet? Oraya 
kadar g_idip taklitlerini seyredeceğime, 

etrafıma bakınır, asıllarını görürüm! 
Halbuki karikatür öyle mj ya? 
Ağacın, çiçeğin, kedinin, kadının, evin, 

mehtabın ne hale girdiğini gelin de .siz 
karikatürde görün! 

Ben, resmi, mütemadiyen yalan söyli
yen bir müraiye, ve karikatürü, doğru 

sözlü bir insana benzetirim. 
Karikatür resmin gizlediği hakikatleri 

ifşa eder. 
Hem de hakikati o kadar tatlı dille 

söyler ki, onun tarizine uğrıyanlar bile 
hiddetlenemezler. 

Yani karikatürcü, doğruyu, dokuz köy
den kovUimadan söylemenin sırrını keş
feden yegane açıkgözdür. 

Şuraya bakın ... Şu çizgilerin, şu nük • 
telerin içinde en ağır başmakalelerde bi· 
le bulamıyacağıruz acı iğneler, tenkitler 
gizli ... 

Fakat gelin görün ki, başmakalelerde 
ufacık bir iğne görünce kaşlarını çatan· 
lar, bu çuvaldızlara katıla katıla güler • 
ler ... 

İşte ben, karikatürün bu sihirli çuval
dızını severim! 

* Sergiyi gezenler arasında bir küçük 
anket te yaptım. Ve onlardan, en çok 
hangi eserleri beğendiklerini öğrenmek 

istedim. Zevkler muhtelü. Birini gül -
mekten katıltan bir karikatür, ötekine 
dudak büktürüyor. Fakat bir kaç karika
tür var ki, onları beğenmekte hemen he
men bütün ziyaretçiler ittifak ediyorlar. 
Değerli ve genç karikatürist Orhanı teb· 
rik ederken, sergisinin, ziyaretçiler tara
fından ittüakla ve en fazla beğenilen 
nüktelerini buraya da geçiriyorum: 

* İki kişi konuşuyor: 
- A vrupada her doktorun bir labora

tuvarı vardır! 

- O da bir şey mi birader! Bizde her 
doktorun bir apartımanı vardır. 

* Sakalları göbeğine varmış bir ihtiyar, 
içine gömüldüğü kitapların arasından, 

karşısında oturan gazete muhbirine ce • 
vap veriyor: 

- Ben bir alimim ... Bütün ömrümü 
okuyup yazmakla geçirdim! 

Gözlerj faltaşı gibi açılan muhbir, hay
retle soruyor: 

- Peki amma, neyle geçinırsıniz üs -
tat? 

* İki mütekait kaynatıyorlar: 
- İplik piyasasında buhran 

muş? 

- Elbette artar ... Kimsenin 
zara çıkarılamıyor ki! 

* 

artıyor -

ipliği pa-

Çallı İbrahim, ressam Şevkete soruyor? 
- Doğru söyle üstat... Nasıl saylav ol

dun? 
Ressam Şevket cevap veriyor: 
- Kırk yıldır cami resmi yapıyorum. 

Allah hala duamı kabul etmesin mi? 

* Birisi ötekine dert yanıyor: 
- Ayol... Bana tavsiye ettiğin kız ke

keme imiş! 
Beriki soğukkanlı gülüyor: 
- Daha iyi ya? Bir elbise isteyinciye 

kadar modası geçer! 

* Doktor, yataktaki hastasına soruyor: 
- Sizi iki aydır tedavi ediyorum. Ken

dinizde bir hafiflik hissediyor musunuz? 
- Nasıl hissetmem doktor, meteliğim 

kalmadı! 

* Sineklerin Şişlide karargah kurdukları 
(Devamı 9 uncu sayfadaj 
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Şapka, saçların 
rengine uymahdır 

N~ 
Jerse örgüsü 

ceket -etek 
Hemen bütün ba • 

yanların şapka alır • 
ken düşündükleri 

şeyler şundan ibaret
tir: Seçilen şapkanın 
elbiseye uygun renk
te olması ve tenleri • 
nin rengine yaraş • 
ması. Her ikisi de 
pek yerinde ve mü ·· 
him düşünceler. Fa
kat kafi değil. Şık 

bir bayan, şapkasını 
seçerken' bunlardan 
başka şu üçüncü nok
tayı da göz önünde 
tutmalıdır: Şapkanın 

saçlann rengine u • 
yup uymadığı. Bazı 

renkler vardır ki ko
yu renk saçlara hiç 
yaraşmaz. Bilakis ba
tı renkler de sarı 

saçlara hiç uymaz. 
Bunun için -saçlarının rengini gözetme • 
den şapkasını seçen bayan güzelliği aley
hine yanlışlıklara düşebilir. 

Hangi renk şapkaların hangi renk saç
lara yaraştığını aşağıya yazıyoruz. Şık · 
lığa ve güzelliğe meraklı iseniz • hiç şüp
he yok ki meraklısınız - bir çok etüd ve 
tecrübeye dayanılarak hazırlanan bu tab
loda kendinize ait olanları hiç unutma • 
yınız. 

Sarı saçlılar koyu renklerden: Siyah, 
lacivert, kızılımsı kahve rengi, çok koyu 
yeşil, gece mavi.si, çok koyu mor. 

Jar çok dikkatli oimalıdmar. Şapkanın 
rengi hiç bir zaman saçlarla bir olmama
lı, mutlaka ondan az daha açık görün • 
melidir. 

Açık renklerden: Beyaz, bej, "sedef ren
gi, tabii renkteki hasırlar. 

Soluk renklerde çiçeklerden yapılmış 
toklar, bazı koyu renk saçlara yaraştığı 
halde, bazılarına hiç yaraşmaz. Bu türlü 
şapkaları almakta her halde koyu renk 
saçlılar, sarışınlardan çok daha ihtiyat -
kar olmalıdırlar. 

Yeşil, mavi, kiremit rengi, menekşe 
rengi ve sair bütün göz alıcı renkler ko
yu renk saçlara çok yaraşır. 

l 

0nü jile biçimınae ·bir ceıtet, düz bir 

etek, bluz yakasını andıran içten çıkına 

beyaz bir yaka. 

Açık renklerden de; beyaz, bütün do -
nuk renkler, gri arjan olanları giym.eli, 
kırmızı, çiy yeşil. Masmavi renkte 
şapkalar sarışınlara yaraşmaz. Sarı, bej, 
sedef rengi, kok dö roş ta bu nevidendir. 

Kısaca: Sarışınlar umumiyetle parlak 
ve göze çarpar renk şapkalardan kaçın
malı, soluk veya koyu renkleri tercih et

Koyu renk saçlara ~u renk şapkalar melidirler. 

Örgüsü - Ceket - etek jerse örgüsü .' 

dür. Lacivert yün arasına beyaz yünden 

küçük daireler yapılmıştır. Şu daireler. 

Örgü yapılırken gene jerse örgüsü ile (1, 

3, 5, 7, 5, 3, 1) ilmik şeklinde yapılmıştır. 
Önce bir ilmik beyaz, sonra bu beyaz il

miğm iki yanlarindan her defa birer ta• 

ne arttırarak 7 ilmiğe kadar çıkarmak. 

Sonra da yaJ)lardan birer birer eksilte • 

tek bir ilmikle bitirmek. Her dairenin a• 
rasında lacivert yünden (15) sıra örül • 
müştür. 

yaraşır: Esmerler (yani koyu renk saçlılar) a 
Koyu renklerden: Siyah, lacivert, ko- uyan şapka renkleri daha zengindir, Bu 

yu yeşil, kahve rengi hariç olmak üzere zümreye ay~ılan bayanlar umumiyetle 
hemen bütün koyu renkler. soluk renklerden sakınmalı, parlak ve •Yaka birli lastik örgüdür. Beyaz yün· 

Kahve rengi şapka alırken bu bayan- ko~enkleri benimsemelidirler. le örülmüştür. . .............................................................................................. . 
Mavi renkte İpekli elbiselerde fazla giyilmekten 

hasıl olan parlaklığı nasıl gidermeli ? Örme bluz 

Sonbaharla birlikte örme bluzlar da 
ortaya çıktı. El örgüsü yapılan bu bluz
lar kadın zevkinin bir örneği olmakta
dır. (Her kadın kendi yaptığı bluzla ö
ğünebilir.) 

Wallis mavisi renginde yünden örgü 
bluz. 

Örgüsü: (3) ilmik ters, (3) ilmik yüz .. 
Sonra desen başlar: Gene (3) ilmik ters
ten sonra (3) ilmik yüz. Fakat bu yüz 
ilmiklerin birincisi, ikinci ve üçüncüden 
sonra tekrar örülecektir. İkinci ve üçün
cü ilmikler birincinin arka tarafından 

örülür. Nihayete kadar ayni şeyin tek
rarı. 

Beşinci sırada yeniden (desen) e baş
lanacak. 

Bu örgü bluzun rubadan aşağısı için
dir. Rubanın örgüsü (çaprast örgü) dür. 

Daima ikinci ilmik birinciden evvel alı
nacak. Hatta ters sıralarda da. Yalnız 

ters sıralarda ikinci yerine üçüncü ilmik 
ikinciden evvel alınır. 

İpekli elbiseler, !kullanıla ıkullanıla kullanılmış ve beyaz bir keten parçasi• 
• bilhassa harice fazla temas eden yer- le, ıslanan yeri kurulayınız. Keten tüf 
leri - parlamaya başlar. Bu parlaklık, bırakmaz. Başka bir bezle silerseniz sil• 
henüz kullanılabilecek bir halde olan el- diğiniz yerde tüy kalır. 
biseye eski bir manzara verir. Bunun B"" 1 l kl ğ "d ·1 elbı"se"•i oy ece par a ı ı gı erı en J 
için parlıyan yerleri şu şekilde silmelidir. 

Bir kaba ılık su koyunuz. Buna birkaç bir askıya takıp asarak kurutunuz. Silme 
damla (alkali) katınız. Çok yumuşak bir sırasında elbisenin buruşmamasına dik
brçayı bu suya batırıp elbisenin parlı- kat ederseniz kuruduktan sonra ütüle• 
yan yerlerini hafif hafif silinz. Sonra meye bile lüzum kalmaz. 

Kısa saç modası 
Bir zamanlar ta • 

mamile ortadan kalk 
mış olan kısa saçlar 
son günlerde gene 
görülmiye başladı. 

Saçlarını uzatmış o • 
lan bir çok bayan -

lar yeni baştan kes • 
tirdiler. Kısa saç mu-

hakkak ki en pratik, 
ve hiç te çirkin olmı
yan bir şeydir. Ka -

dm güzelliğini hiç 
bir zaman ihlal et .. 

mez. Kısa saçların 

çoğalmasile, kısa sa9 
tuvaleti modelleri de 
yeniden ortaya çık • 
mıştır. 

Yanda, önde ve ar

k.ada ufak ufak buk

leli bu model, kısa 

saç için en güzel bir 
örnek sayılabilir. 

Küçük değişiklikierle hem spor, 
hem de deniz ve plaj hayatına tatbik e· 

dilebilir. 

Öndeki büklcler daha tabii şekilde tara· 

narak alın üzerine indirilir, yan ve ar -

kadakilerden bazıları birbirlerile birleş -

· ·1 k it 1 lA • • • u··keınrnel tırı ere aza ı ırsa p aJ ıçın m A •1, 
bir hal alır. Bir band veya korclela 1 

,, 
~11 

yanlardaki saçları kaldırıp yalnı~. 0 ot 
dekiler muhafaza edilirse her türlu s~ıJ 
zamanına uygun bir kuvafi.ir olur. de" 
halile de gece ve akşam için ne hOŞ 
ğil mi? 
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Saadet getiren f el3ketler 
Bir çok keşifler hep kötü zannedilen 
tesadüfler neticesinde vuku bulmuştur 

Kadın Gözii ite Avrup~ : 9 

Seyahatte kadın - erkek 
farkı tarihe karışmış! 

Yalnız seyahat eden kadına yan gözle bakmak kimsenin; 
aklına gelmiyor, fakat d iğer taraftan bir kadın 

olduğunuz için hiç kimse sizin yardımınıza da koşmıyoı 
Yazan : Muazzez Tahaln 

Petrol kralı Rockfeller, bu sayede muvaffak olmuştur. 
keşfedilmiştir Lastik ve çıklet de böyle tesadüflerle 

Chaf'leı Good YecıT 14.stigi tcat ederken, A dams da çikleti icat etmeği bir te3actii.fe borçludur, 

Rockfoller kömür işinde adeta iflas et
mek derecesine gelmişken, birden pet
rol işine merak sardı. Bu yüzden dünya
nın sayılı zenginleri ve hayır sahipleri 
arasına girdi. 

Kaptan Robert Dollar, kereste işine gi
rişmi~. Kereste satıp para kazanacağını 
ümit ederken, bütün mallan elinde kal
ını~, bunun üzerine cbu iş böyle yürii • 
mez. Kendim bir gemi kiralıyayım. Mal
larımı müşterilerin ayağına g9türerek 
ken~irn satayım> demiş ve bu akıl saye
sinde, istiKbali°nin kereste işjnde o1ma -
yıp, gemicilikte bulunduğunu kestirmiş
tir. Bugün Dollar gemi kumpanyası Ok
yanus denizinin en muazzam kumpanya
larından biridir. 

Hepimizin ağzında olan şu «Amerikan 

~una gitti.. Hele buna biraz şeker, biraz 
da kokulu maddeler katıştırınca zevki
.ce doyum olmuyordu. Adams işini bul • 
muştu. Oğlu ile birlikte, meşhur Adams 
çikletlerini cayır, cayır satmıya ve Mek
sikanın büyük ormanları da, yalnız A -
dams'a mal taşımıya başlad ı. 

Amerika tarihinin en büyük simala • 
rmdan ve cumhurreislerinden Abraham 
Lincoln, bir mağazada kapıcılıkla işe 
başladı. Ayağının uğuru mu, yoksa t a -
lHıli felaket yüzünden mi diyelim, ma
ğaza iflas ederek kapandı, bununla be -
raber, mağazada bulunduğu sıralarda, 
boş vakitlerinde kendi kendisine hukuk 
okumuş olduğundan imtihanını vererek 
bir avukat oldu. Ve bu sayede de cum
hurreisliğine kadar yükseldi. 

sakız> larının cçikleh in hikayesini bi· v k 
lir misiniz? Bu da talih getiren felaketler J:\. ari aiürist Orhan 
neticesinde vücuda gelmiştir. Thomas A- Uralır: sergisinde 
dams isminde bir Amerikalı, Nevyork ci- (Baş tarafı 8 inci sahifede) 
varında bir evde oturmakta idi. Komşu- devirde yapılmış bir karikatür: 
su da Meksikalı ve o zamanlar bir çok A- - Kuzum birader. Sineklibakkal nere-
merikalılara cmedet!> dedirtmiş bir ge- de? 

Önlerinde İaşist alametleri 
İstanbuldan ayrılmadan kadın ve er -

kek bazı dostlarım, seyahs.te erkeksiz 
~ıkmamda mahzur gördüklerini, yolda 
müşkülata maruz kalabileceğimi ileri 
sürerek beni vaz geçirmek istemişlerdi. 

Halbuki biz, üç kadın arkadaş, bu seya

hati yapmağa kat'iyyen karar verdiği -
miz için fikrimizden caymadık ve bun-

da haklı olduğumuzu daha ilk adımlar -
da bariz bir şekilde anladık. 

İstanbulda olduğu gibi bugün bütün 
Avrupa şehirlerinde, yollarda, vapur ve 
trenlerde kadınla erkek arasında bir 
fark gözetmek tarihe karışmış bir moda 

artık ... Yalnız seyahat eden kadına yan 
gözle bakmak kimsenin aklına gelmiyor. 
Fakat, diğer taraftan da, bir kadın oldu
ğunuz için hiç kimse sizin yardımınıza 
da koşmuyor. Vagondaki filE;ye yerleş • 
tirmek istediğiniz ağırca çantanızın u -
cundan tutup sizin yükünüzü hafiflet • 
meğe yeltenecek bir erkeği görmediğim 
gibi, sabahtan akşama kadar süren, ba • 

taşıyan ltalyan lokomotifleri 

fincan Çay almak zevkini tasavvur ede
biliyor musunuz? 

Bu çaylar, limonatalar , dondurmalar, 
üstü kapalı temiz parşömine kağıttan' 
bardaklar içinde, iştiha verici bir man• 
zara arzetmekte olduklarından her ista• 
yonda hemen bütün pencereler açılıp el• 
ler dışarıya uzanmaktadır. 

İtalyayı geçtikten sonra bu küçük el 
arabaları garlarda büyük bir eksiklik ve 
gözler onları hasretle arıyor. 

Yolların iki tarafı uçsuz bucaksız bir 
yeşillik ... Dağların tepelerinden, ovaların 
ta kenarlarına kadar her taraf yeşil... İş
lenmemiş bir karış toprak bulmak cid • 

den müşkül ve bu yerlere bakarken in • 
sanın göğsünün derinliğinden coşan kıs • 
kançhk sesini susturması imkansız.. 

Yolda ve geçtiğim her yerde bu güzel 
yeşilliğe rastladım ve }.]izde bakımsızlık 
yüzünden her gün biraz daha sararan 

hastalanıp ölen ağaçlara içim acıdı. Ta • 
biatla elele verip çalışsak, suyu ve (,\... • 

Bu ölümlü dünyada rastlanan bazı öyle 
vak'alar, başa gelen öyle felaketler var-: 
dır ki insana yeni baştan ve saadet dolu 
bir ufuk yaratır. Mukadderatını tayin e
det, ilerideki yolunu aydınlatır. Bu gibi 
felaketlere, talih getiren. felaketler de • 
sek hiç te yanılmayız. Misal olarak A -
merikanın meşhur kadın romancıların -
dan cRüzgirla Giden> romanının yara
tıcısı cMargaret Mltchell> i gösterebi -
liriz. Mitchell Amerikada çıkan gazete
lerden birinde adı sanı olıruyan bir muh
bir idi. Bir gün hastalandı. Uzun müd • 
det yatakta kaldı. Felaketler birbirinı k 6-
valar. Tam iyi olacağı sırada, ayak bile -
ğini kırdı, derken merdivenlerden kaya
rak, kaburga kemiklerinden de biri çat
ladı, sizin anlıyacağmız, bu sebepler yü
zünden aylarca yattı. Doktorlar, okuma
yı, yazmayı, hatta kımıldamayı menet -
tiklerinden bu müddet zarfında kızca • 
ğızın yapabildiği, yegane şey bol bol 
düşünmek, ve bir roman mevzuu hazır
lamak oldu. İyileşip te, kaleme sarılınca, 
işte Amerika matbuat piyasasında müt
hiş akisler yaratan cRüzgirla Giden> ro
manını meydana çıkardı. 

Meşhur seyyah Marko Polo, bir siya
si mahpus olarak hapse tıkılmasaydı bu
gün o dillere destan olan Seyahatname
sini yazamıyacak ve kimsenin ruhu duy
madan ölüp gidecekti 

neral idi. Bu general günün birinde, baş- - Pek iyi bilmiyorum amma, Mecidi- zan yorucu bir tren seyahatinde, yanın • neşi bol, toprağı verimli yurdumuzda 
ka bir yere taşınmış, ve kendisine zamk yeköyünde olacak! daki boş yerden istifade ederek arkaüstü kim bilir biz de neler yaşatır, neler yara

tırız! gibi bir maddeden bol bol vermişti. Bu * uzanıp uyuyan ve karşıda lki erkek ara-
madde Meksikada ağaçlardan çıkarılı • Bu da genç karikatüristin son karika- sında biraz sıkışık bir vaziyette saat -
yordu. Yapışkan, zift gibi simsiyah bir türlerinden biri: lerce kıpırdayamadan kalan bir kadını 
şeydi. - Her akşam radyoya okuyorum! görmiyen, görmek istemiyen adamlara da 

Adams, bu yapışkan maddeden istifa- - Gazelhan mısınız? rastladım. 

deyi düşündü. Bir nevi lastik haline ge- - Hayır .. . Aboneyim! Demek oluyor ki Avrupada, seyahat 

Bizdeki bu ağaçsızlığı ben, seyahatimin 
devamınca, geçtiğim bütün Avrupa şehir· 
!erindeki güzel yeşilliği ve bahçeleri gö
r erek daha acı bir şekilde duyacakmışım 
meğer ... Good Year otomobil lastiklerinin sa -

bibi Charles Good Year, burçlarını ödi
yemediğinden hapse girmemiş olsaydı, 
bugün bu lastikler piyasaya hakim ol -
mıyacaktı. Çünkü hapishanede, boş za -
manlarında lastiğin ne işe yarıyacağını 
düşündü ve bundan ne suretle istifade 
edebileceğini araştırdı. 

tirmek is•edi. Volkanize etti. Ve gam - * bak1mından olsun, kadın • erkek mesele-
selalar yaptı. Bu gamselaların bir ku - Sergiden çıkarken, az evvel karikatür-

si kökünden halledilmiş, daha doğrusu 

Asıl mevzudan bir parça dışarı çıktım 
galiba... Evet ne diyordum, bugün ar· 
tık bir kadının yalnızca dünyanın dört u-

Hapishaneden çıkar çıkmaz da, hemen 
tecrübelere başladı. Kimseyi işe karış -
tırmıyor. İşin teferrüatile bizzat kendisi 
uğrnşıyordu. İşte bu sırada vuku bulan 
küçük ve talih getiren bir felfıket onu 
muvaffakiyete götürdü. Elinde taşıdığı, 
kükürt ve lastik mayiini her nasılsa bir 
ocağın üzerine devirdi Ortalığı müthiş 
ve dayanılmaz bir koku kapladı. Can • 
havli~e, yaptıklarını temizlerken de, çok
tanberi aradığı puf noktasını tesadüfen 
bulmuştu. Kükürt kauçuğu sertleştir -
inişti. 

suru vardı. Nereye değse yapışıyor, çı • Je resim a!'asındaki orijinal, daha doğ • böyle bir mesele kalmamış. 
karması da güç oluyordu. Hele tecrübe rusu eksantrik mukayeseyi yapan ziya- cunu gezmesi kabil ve kolay ... Kimse si· 
· · k · ı Ben kendi hesabıma, böyle umumi na-ıçm cndisinc yaptığı bir çift galoşu gi- retçı yanıma soku uyor ve gülüyor: zc cgözün üstünde kaşın vars demiyor. 
· s- ı d"k} · · vaza kil vasıtalarında kadınlara avrı bir yer G"tt·~· · ı k · d"l" yıp te, yolda daha iki adım atmamış iken - oy e ı erımı " rsanız. şunu da " ı ıgınız mcm c ebn ı ıni konuşuyor-

·ı· d. R · · · ayrılmasına ötedenberi taraftanm. Fa -tepetaklak olması az kalsın, kafasını 1 ave e ın: es)1U sevnıeyışımin sebep - sanız her yerde en büyük suhuletleri bu· 
patlatmıya sebebiyet verecekti. Bunun ]erinden birisi de; yağlı boya ile yapıl- kat bugünkü hayatın gidişine bakılırsa, lacağınıza emin olabilirsiniz. Dil bilmez
üzerine başka bir fikre saplandı. Bu lfıs- masıdır. Yağlı boya, yağlı yemek gibi in- artık böyle bir rahatlığı beklemek ve seniz, benim İtalyada yaptığım gibi, cş
tikler, takma dişler için damak olarak sanın gözünü bulandırıyor. Halbuki ka- bunu ileri sürmek biraz çocukça bir is- ynnızı otele götürmek için hamallarla 
kullanılamaz mıvdı?. Tanıştıgwı bı'r dı·şçı·, rikatürleri sulu boyayla boyuyorlar. Be- tek olacak sanırım. h . k . 

., şe rı gezme ıçin de arabacılarla biraz l d . . nim gibi gözleri yağlıya perhizde olan • A b k 
o amaz, ıye güldü. Kendisile de üstelik vrupanın nş ·a taraflarında nasıl - beynelmilel dilden konusarak, yani el 
1 lara burasını tavsiye ederim! • 

a ay etti. Boş bir hayal uğruna, oluk gi- Gözlerin, fena manzaraya, fena es"re dır bilmiyorum; fakat İtalyan trenleri ' işaretlerile anlaşabilirsiniz ki bunun da 
bi para harcadığı, serma'yesini adeta ke- ... çok pek çok kalabalık A b İt l l k k l kl b" l 

karşı perhiz ihtiyacı duydug!unu biliyor- · ... ca a a yan ar pc o ay ve zev i ır şey o matlığı ap. 
diye yüklettiai için sinirlenen Adams bu k nd' ı k tl · · ·· w 'k" 0 dum amma, mideler gibi, yağlıya, tuzlu- e ı mem e e erını gormege meraklı aşı ar. 
kararla, Meksikanın azizliğine kurban ya karşı da perhiz yaptıklarını yeni öğre- olduklarından mı, yoksa kendilerine bü- Size bunun ufacık bir misalini söyliye-
gittiğini sanarak bunu atacağı sırada, niyorum! . yük kolaylıklar gösterildiği için mi ne- ceğim: 
generalin bu maddeden arasıra agwzına 1 d" ? R 

Ku aklarımızı da perhize tiibi tutmaz- ır · omada Senpiyer kilisesine girerken atıp çiğnediğini hatırladı. llir tutam ala-
sak, kim bilir daha neler öğrenecegwiz? Fakat bu kalabalığa rağmen hiç bir in- kapıcı yanımıza gelip bir şeyler söyledi. rak kendisi de çiğnedi. Bayağı bayagwı ho- · ı B. d d &:'

7=~~~~:;=::==::==:=:=:=:::::::::::::::=:===:::;;;;~=:=========~N~a~cı~· ~S~a~d:u~ll:ah~ tızamsız ık, telaş ve kargaş<ıhk görm.e _ ız ne de iğini anlama an yolumuza de-

1 --j;~~~=:-::::::-;:-:~::::::==:::=::=::=:=:=:=:=::::=:=::=::==:=:=:=:=::==::::::=:= -= dim. Vagonların içi ve tuvalet yerleri ga- vam etmek istedik, fakat adam önümüze 
k/ ahbap ÇaVUŞfar ı yet temiz. Lokomotiflerin çoğu elektrikli geçerek mani oldu. Etrafımıza baktık, 

Heves oldukları halde bir kaç saat fasılalarla duhuliye yok; herkes serbestçe girip çı-
vagonların camları ve pencere kenarları kıyor. Neden bizi bırakmıyordu? Bir İn
siliniyor ... • Hele her istasyonda, günün giliz sayyah bizi bu müşkül vaziyetten 

ve gecenin her hangi bir saatinde, önü· kurtardı. Meğer kısa kollu esvapla kili -
nüzden küçük el arabasile geçen. ve ma-ı seye girmek memnumuş ... Bereket ver • 
den suyundan tutun da küçük kağıt sc- sin ki sıcağa rağmen yanımıza birer ce • 
pctler içinde ekmek, jambon, portakal ve ket almıştık, yoksa ya gerisin geriye dö· 
sair bir çok yiyecek ve içecek satan te _ necck, yahut ta Amerikalı türistlerin 
rniz giyinmiş büfe garsonları hazan t ynptıkları gibi kollarımıza birer mendil 

am k b · · d Zamnnında .. 1 · d d sarma mec urıyetın e kalncaktık Şık oy e ım a ınıza yer · ] · 
ışıyor ar kadınların kollarına bağladıkları bu u • ki... 

Uykusuz geçen bir geceyi kısaltmak 
için, bir iki dakikalık bir tevakkuftan is-

tifade ederek kompartımanın pencere • 
sinden elinizi uzatıp misk gibi kokan b?-

fncık mendillerin manzarasını hatırla . 
dıkça hnla gülmekten kcmdimi alamıyo-
rum. 

Roınadan Parise giderkc·n eşyamızı 
(LUtfen sayfayı çet"irhıi?J 
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111 ve balet, mllD t1lll;8r JlahUJna giren m
lı:l ft danı .. • f&belerbldeD lllrtDe lfnbWr -... 

Piyano, teman ve llll denlerlnden PJti 
bltlln dersler ve tedrlaat icretalzdir. Kii tll
Jebeden ba derslerden leret alınma lebir 
llandosu Jmmm• llt mekt9P oocutıın ara -
illada açılacak milabata net.leMIDde ı.Jebe 
abmr. O'cret aJ10mas TalebeJe baqllk W. ve 
rtllr. lıletıebl bltireater ,. IJeblr bandoeun -
da vephm beledifft:re ballı maslkl mlelle
ltlerinde le 111 cablm•" mecbaıtJeUDde ba
lmıurlar. 

Di,çi •aklllli 
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• llDtdlr. Jılıettep&en nmmı olan ..... 
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)'UllıŞ vagona yerleştiren İtalyan hama
la derdimizi anlatmata çahprken de bir 
hayli terledik. Şaka değil, ngonlarm ba· 
zı1an dofnıca Parile gitUli halde, bir 
kısmı yolda aktarma edilecek... Adam • 
eatız bunu anlamıyor ve bizi Puile gi
den vagona yerleştirdiiine emin olduğu 
için sözümüzü dinlemek bile istemiyor
du. 

Tevekkeli değil, Amerikalı tilriltler 
her indikleri istasyonda kendilerine yar
clıın edecek ve otellerini seçip gezintileri
ııl tertip edecek olan cAmeribn Eks -
presı. in memurunu sorup duruyorlardı! 

Maamafih, söz aramızda, ben kendi 
hesabıma, onlar gibi koyun si1rtistl halin
de, bir adamın peşine katılıp sabahtan 
alqama kadar durmadan toprak. alqam 
hiç bir feY görmeden ve memleketi tam
madan baygın bir halde *le d&mlek -
teme, biraz güçlükle derdimi anlatıp 
aerbest kalmayı ve gittilfm p!hlrlerjn, 
kendi lstedilim yerlerini, kendi bildilfm 
gibi görmeyi yüz defa tercih ediyorum. 

Ancak, bu sözlerime, mOçtemtan ya • 
plan gezintilere muhalifim manua w -
rilmemelidir. BilAkis, bir iki itin için git
tikleri bir memleketin, gezilecek w gö
rülecek yerlerini hakkile bilmiyen ve o
nlarda ahbap ve akrabası bulunmıyan 
aeyyahlarm, bir seyahat acentaama Jail· 
racaat ederek her gün tertip edilen .,_ 
telif gezmtilerden birisine l§tirak etme
leri iki bakımdan faydalıdır: Biria1, ayni 
gezintileri çok daha ucuz fiatla yapabil
mek, ikincisi de resmi bir acenta tara -
tından verilecek doğru izahattan isüfade 
etmek... , 

Bu umumi gezintilerden bqka bir ya-
mnda tekrar hahledec:elim-

K ..,.n • 

1 latalnd Belediyesi binlan 

OtomobiliDi muayene ettirmemiı olanların 
nazan dikkatine 

1 

1 - Mua,ene etilreti olmıyan ve plikalanm da haziranda evvel almJI ola 
bılltün motörlii kara nakil vasıtaları seyrüseferden menedilip baklannda tak!· 

llllta eaaiJe ba ecll1.ıelf libl muayene,. de ....adilecektir. Ancak 15 huL
rUMlan soııra plAka alım§ olanlar müste madır. 

2 - Muayene için g(1n alıp ta makbul özrüne binaen gelmediğini tevsik eden· 
1er ve gihı alamıyan)ar, hilrlerinf te'Yli k ettikleri takdirde ceası. olarak JDUıo 
Jale edilecektir. 

3 - Özriinil tevsik edemiyenlerle gün almıt o1mn olmasm muayeneye gel
ınmdf oJanlardan bet lira para cezası alınarak muayeneleri icra edilecektir. 

t - 1 BJ'lt1den tUbaıw. on gün devam edecek bir nndevil müddeti taJin edil
mfftlr. 

1 - llua,meler ah ve perşembe günleri Sultanahmette icra edilecek ve 15 
tepbüenelde nihaJet bulacaktır. Bu müddet zarfında muayeneye gelmiyenler 

h.tkJnnda takibatı ceaiJe icra edilecek ve aeyıilleferden hemen menedilecek· 
leıdir. (B.) (1111) 

.. • * 
Bir metresinin muhammen bedeli 

- Dimi eni .. laDÜDL 'IO kurut 
- Patiska - 140 santim. n • 

BMMf ........ tçia libmnu olan yukanda yam dimi ft patiska llÇlk .. 
mıtme,e kanJmattar. ~ZllD. Mikltlrlfililnde &lrilJebilir. lstetJL 
ı. W 1'& Ja lranlllMla ,.mı 'ftliJra ve M lira 11 1mnıtftık ilk teminat mülım 
.,. ,.........,. beraber 3/1/lm Cuma giinil ... lt .. Delml J!ncimsıde 

........ ,......... (B.) (5.111) 

Nafia Vekaletinden: 
Dlyanbeklr • Cizre • Irak hududu hat tının 65 .nci kilomeır.lle lnt hadan 

aruuıdaki Jnmunm etüdü ve ayni hattın Diyanbekir ile Irak hududu arum • 
dakl kısrmınn apl.ikaqonu \"e bu hat üzerindeki bir iltiuk netin ile Tatva 
arumdaki kvmun etüt ve aplikasyonu k apah ad 1llUlfle eblltme,e kanal • 
JIW§tur. 

1 - Eksiltme 17/9/13"1 tarihinde saat on beşte Vekiletimlz demiryollar inşaat 
dairesinde eksiltme komisyonu odasmd a yapılacaktır. 

1 - Bu etüt ve aplibsyon iıinin muhammen bedeli iki yüz altm1f bin liradır. 
1 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 

t - Bu ife ait mukavele projeli, eksiltme prtnameai baymrhrhk itleri ıeneI 
prtnamesi, iataayon meYkileri hesabatı na aid 210 111111W'ah tip ile diler mü~ 
ferrl evraktan mütefekkil bir takım mü natasa nnkı on Oç Ura mubbilinde 
demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Bil ebiltmeye girmek. iatiyenler 2490 namarah arthrma, eksiltme ve ihale 
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teklif zarflanm mezkılr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 17/9/93'1 tari
hlDde aat cm dörde bdar demiryollan inşaat dairesindeki komisyona makbuz 
mg1rabilinde vennif olmalan lhmıdır. cl'l19> c30R• 
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Türk - İngiliz · denizcileri 
arasında müsabakalar 

SON POSTA Sıyfa ı l 

• Türlı Kuşu,, çalışmalarını hızlandırıyor I 

~ Sabiha Gökçen, "Türk 
Fuar kupasını Kuşu,, na başmuallim oldu 

Alsan cak kazandı (Ba§tarafı l inci sayfada) Türkkuşu, şehirler arasında ücretli Set 

- • Yeni tayyarelerimizin pilotları ve ma- ettirmek üzeredir. 
Eski Altaylılar birincı kinistleri, Türkkuşunun geçen ve bu se- Türkkuşu, Avrupaya altı tayyare da-
devrenin Sonunda 1- 0 ne zarfında yetiştirdiği gençlerdir. ha ısmarlamış bulunmaktadır. Bu tay .. 

Cumartesi günü futbol 
•• •• flika yarışları 

maçı, Pazar 
yapılacak 

mag" }fıp vaziyette idiler Geçen sene yetişenlerden Tevfik, Mu- yareler, birkaç ay içinde memleketimize 
. Hilın. S ·d b yet·şenler gelmiş bulunacaklardır. İzmir (Hususi Muhabirimizden) - ammer, ı, aı , u sene ı -

gunu 
Bugünden itibaren beş gün rnüddetl'1.I Gene donanma takımları arasında pa

şehrimizde kalacak olan İngiliz donan- zar günü Moda koyunda üç flika müsa· 
ması ile Yavuz ve muhriplerimiz arasın· bakası yapılacaktır. 

da kara ve su sporları sahasında zengin İstanbul su sporları ajanlığı da sene· 
bir spor programı hazırlanmıştır. lik birincilik müsabakalarının Yenika-

İngiliz donanması futbolcuları, cumar- pıda yapılması için evvelce verilmiş o. 
tesi günü Taksim stadında Yavuz ve lan kararı tadil ederek müsabakaların 

muhriplerden teşkil edilecek bir muhte- Modada yapılmasına karar vermiştir. 
lit ile karşılaşacaktır. Hatırlardadır ki Bu müsabakalardan tekler dümenci
donanmamız, Maltayı ziyaret ettiği za- siz, ikilikler dümencili, dörtlük klasik 
man yaptığı maçı kaybetmişti. Bu itibar- yarışlarda dümencisiz olacaktır. Yarış

la bu karşılaşma çok heyecanlı ve me- lara sabah saat onda başlanacaktır. İn-
raklı olacaktır. giliz flikaları ile yapılacak müsabakalar 

Maça tam saat 17 de başlanacaktır. ise üçte icra edilecektir. 

Fransız sporu 
iflas ediyor 

Bir gazeteye göre bu 
vaziyet Fransız ırkının 
sukut ettiğine İşarettir 

.Pariste çıkan Le Petit Journal gaze
tesi cFransız sporu iflas ediyor> mevzuu 
etrafında şayanı dikkat bir tetkik yazısı 
neşretmiştir. Muharrir, eskiden beynel
milel sahalarda büyük zaferler kazanan 
Gaudin, Rigoulot, Ladoumegue, Cochet, 
Souzanne Lenglen gibi Fransız spor yıl
dızlarının ortadan çekildikten sonra 
Fransız sporunun gitgide sukut etmek
te olduğunu kaydettikten sonra şu mi
salleri göstermektedir: 

Berlin olimpiyadlarında atletizm ve 
yüzme müsabakalarında Fransa sadece 
400 metre serbest yüzmede bir altıncılık 
kazanabilmiştir. Olimpiyatlardan sonra 
gene bir sene zarfında da Fransız sporu 
gene mütemadiyen düşmüştür. Fransız 

futbolcuları yaptıkları 6 milli maçta sa
dece Yugoslavyayı 1-0 yenebilmişler, A
vusturyaya 2-1, Belçikaya 3-0, Almanya
ya 4-0, İngiliz Charlton takımına 5-2 ve 
İrlandaya 2-0 yenilmişlerdir. 

Senelerce Davis kupasını ellerinde bu
lunc".;.•ran Fransız tenisçileri bu sene da· 
ha ilk turda Çekoslovaklara mağlfıb ol
muşlardır. Berlin olimpiyadının hemen 
akabinde Fransızlarla Japonlar arasında 
yapılan yüzme müsabakalarında Japon· 
lar, Fransız yüzücülerile alay etmişler
dir. Fransız eskrim takımı mütemadiyen 
muvaffakiyetsizliklere uğruyor. Süvari
ler Polonya, Almanya, İsveç ve Holan
dalılar tarafından geçildiler. Basketbol, 
hokey ve jimnastik sahalarındaki hezi
metler de başka. 

39 dünya koşu rekorundan Amerika
lılar 17, Finlandiyalılar 10, İngilizler 6 
sına Fransızlarsa yalnız 2 sine malik
tirler. 6 manialı koşu, 10 bayrak, 6 atla
ma, 8 atma ve 26 yürüyüş rekorlarından 
Fransa birine bile malik değildir. 
Yazı bundan sonra bir sene zarfında 

ecnebilerle yapılan bütün spor temasla
rında Fransızların ne kadar fena netice
ler aldıklarını zikrettikten sonra ezcüm
le şu mütalealarda bulunmaktadır: 

cBu neticelere bakılırsa Fransız kud
retinin, Fransız ırkının sukuta doğru 

gittiğine hükmetmek lazım geliyor. Bi
zim çocuklarımız, vücutça diğer millet
lerden aşağı kabiliyetli adamların ço
cukları olacaklardır. 

Evvelce spor vakit geçirmek için ya
pılırdı. Halbuki bugün bir lüzum bir 
mecburiyet haline gelmiştir. 

Bisiklet sahasında birkaç profesyonel 
sporcumuzun muvaffakiyctine bakma
malıdır. Kazancını bu işdcn temin eden 
ve tabiatile hergün idman yaptığından 

adalelerini şişiren bir iki kişi, bütün 
milletin spor kudretine ve varlığına mi
sal olamazlar. Bir milletin spor kabili
yeti, o milletin amatör kütlesinin spor
da gösterdiği muvaffakiyctc bağhdır.:. 

Pire muhteliti ile 
Son maç 
İstanbul festivali münasebetile şehri· 

mizde iki maç yapan Pire muhteliti Ü· 

çüncü maçını pazar günü ak oyunda 4-3 
mağlfıb ettiği Galatasaray - Beşiktaş 
muhtelitile yapacaktır. 

Sadece idmansızlık yüzünden mağlub 
olan muhtelit takını bu hafta daha kuv
vetli bir şekilde tanziın edilecektir. 

Futbolcuları davet 
Galatasaray - Beşiktaş klüplerinden: 
.1 - Pire muhteliti ile klüpleriıniz 

muhteliti arasında revanş maçı 5 eyltll 
1937 pazar günü Taksim stadında saat 
16,30 da yapılacaktır. 

2 - Maç hakemi Ahmed Adem, yan 
hakemleri Feridun Kılıç, Tarıktır. 

3 - İsimleri aşağıda yazılı arkadaşla
rın pazar günü saat 15 de Galatasaray 
klübünde bulunmaları bildirilir: 

Mehmed Ali, Faruk, Hüsnü, Fuad, Eş
ref, Hakkı, Rıdvan, Sacit, Eşfak, Etyen, 
Haşim, Bülent, Salim, Nobar, Vlastardis, 
Süleyman, Şükrü, Enver. 

4 - Fiatlar: Balkon 100, tribün 50, du· 
huliye 25 kuruştur. 

lngilterede lig maçları başladı 
Dokuz ay durup dinlenmeden futbol 

oynıyan İngiliz takımları, mayısın ilk 
haftasından itibaren ağustosun son haf
tasına kadar yaptıkları istirahatten son· 
ra yeni mevsim maçlarına başladılar. 

Ve üç ay müddetle futbol lafı et.mi
yen, meşin topun şeklini görmiyen me
raklılar da lig maçlarının ilk oyunların
da stadları birdenbire dolduruverdiler. 

Lig maçlarında seyirci rekoru meşhur 
Arsenaldadır. Everton ile yaptığı maçı 

4-1 kazanan bu takımın maçında 58000 
seyirci bulunmuştur. 

Kral kupası galibi Sunderland ligde 
yedinci olan Walves Hampton takımile 
45000 kişi önünde yaptığı maçı 3-1 kay
betmiştir. 

Amerika atletlerinin yem 
muvaffakı yeti eri 

Dünyanın muhfelif şehirlerinde ayıni 

zamanda müteaddid müsabakalar yapan 
Amerikalı atletler Strasbourgda yaptık
ları müsabakalarda çok güzel dereceler 
elde etmişlerdir. Daha birkaç gün evvel 
l 00 metre dünya rekorunu kıran Ameri
ka 1ı zenci Ben Conson 100 yarda dünya 
rekorunu da egale etmiştir. Aalınan ne
ticeler şunlardır: 

100 yarda: Conson Amerika 9.4, 800 
metre: Goix Fransız 1.52.8, gülle atma: 
Allec Amerika 15.71, Disk atma: Kar
panter Amerika 51.67, 110 mania: Pat
terson Amerika 14.4. 

1609 metrelik bir mil koşusunda da 
İngilizlerin meşhur at;letlerinden Woo
derson bu mesafeyi 4 dakika 6 saniye 
6/10 da koşarak Amerikalı Kanınghama 
aid olan dünya rekorunu kırmıştır. 
, ................ 1 ........ _ ....... ...._ 

Kolejde yapılacaktır. 

Stadyom gene fevkalade günlerinden bi- den İstanbulun ilkmektep öğretmenle- Fakat bundan sonrası için, AvrupadaD 
rini yaşıyor. Tribünler büyük bir kala- rinden Naciye T1'.lrus ve Yıldız, Abdullah, tayyare satın alınmamasına karar veril .. 
balıkla taştığı için, halk saha kısmına Nevruz. Pilot olarak, Ferid, Safai, İzzet- miştir. ~ 
hücuma başlamıştı. Seyirciler arasında tin de makinist olarak filoda çalışmakta- Çünkü, Beşiktaştaki cSalahattin ta~ 
hariçten gelen ziyaretçiler ve bilhassa dırlar. Yüzbaşı Zekinin kumandasında yare fabrikasl> tayyareye olan ihtiyao. 
İzmirde nam bırakmış mübadil futbolcu- bulunan filonun değerli ve faal uzuvları mızı karşılıyacak kadar geniş ve muvafı. 
lar gözleri çeliyor. arasında meşhur tayyarecimiz Vecihi de fakiyetli bir faaliyet göstermektedir. 

Alkışlar arasında evvela Alsancak, vardır. Havalarımızda uçan tayyarelerden ba.. 
sonra Ateş takımları sahada görünüyor- Filo, cuma sabahı, İstanbuldan Bursa· zıları, bu fabrikanın eseridir. 
Iar. Alsancak adını alan Altay. çocukları .Ya gidecek, orada uçuşlar yaptıktan son- Halk, Türkkuşunun verimli faaliyetin) 
gene siyah - beyaz formalarile, eski kad- ra İzmire hareket edecektir. büyük bir sevinç ve iftiharla gördüğü 
rolarını muhafaza ediyorlar. İzmirspor Hava bayramı münasebetile, İzmirde içindir ki, onun menfaatine tertib olu• 
kadrosunun 'kıymetli elemanlarından de uçuşlar yapacaktır. ferler yapmak tasavvurunu da tahakkult 
mahrum olan Ateş klübü de hala İzmir- Geçen sene zarfında 120 tayyareci ye- nan bütün müsamerelere candan bir rajoo 
spor ruhunu muhafaza ediyor. tiştiren Türkkuşunun bu seneki talebe bet göstermektedir. , 

Oyun, büyük bir hızla başlıyor. tık ba# kadrosu 150 yi aşmış bulunmaktadır. Bu rağbet Türkkuşuna, Türk havalanıe 
kışta, kuvvetçe haklın görünen Alsancak Anka.rada motörlii tayyare mektebinin na çok daha faydalı olmak iınkan1armı 
takımının büyük bir farkla galebesini açılışı' Türklruşuna rağbeti büsbütün ar- kazandırmaktadır. • 
tahmin edenler var. Fakat, hakikat tah- tırmıştır. Türk milletine, Türk ordusuna Sabiha 
minlerin hilanna tecelli ederek Ateş ta- İn Go""kçenı· kazandıran Türkkuşunun kadın Geçen yıl, önündeki yüksek uçuş 
kımı ağır basmağa başlıyor. Alsancak nk pilotlarından Naciye Torus ta, evvelki 

dah kampını ikmal edenler, bu sene A ara-
hücum hattının tehlikeli inişlerine a gu"n İstanbul - Ankara seferini tek b!I~ .. 

d daki motörlü tayyare mektebinde staj- ~-" 
bol ve ahenkli inişlerle mukabele e en lannı tamamlamaktadırlar. na yapmak muvaffakiyetini kazanmıştm. 
Ateşliler Alsancak kalesi önünde adeta Türkkuşu talebelerinden Ferid, geçen 
bir hücum hattı kuruyorlar. Çekilen şüt- Bu suretle, Türklduşunun memleket 

h ılı v l..- dır v ta 'l sene, yelken uçuşunda, havada fazla kal· ler hazan kale direklerinde, kalecinin avac gına AD.Zan acagı yyarecı e-
. ikda h b. dah k b makta dünya rekorunu kınnıştL 1 elinde ve ekseriya avt çizgilerinde ariyip rın m rı er sene ıraz a a ara-

gidiyor. caktır. Bir hafta evvel, bir tecrübe uçuşunda, 
Oyun, heyeti umumiyesi itibarile zevk- Yeni tayyarelerinin gelişinden sonra, Türkkuşu talebelerinden birisi de hava• 

li ve heyecanlı cereyan etmekle bera- Türk.kuşu, memleket dahilinde, tayyare- da planörle uzun müddet kalmada dün
ber, bir klas oyunu zevki vermiyor. Al- ~ellik sevgisini kökleştirmek maksadile ya rekorunu kırmıştır. 
sancağın, yorgun bir adam gibi isteksiz yaptığı propaganda seyahatlerini hem Bu tecrübe yakında tekrarlanacak, ve 
oyununa mukabil Ateş takımı, faal ve sıklaştıracak, hem hududunu genişlete- bu rekor resmen tesbit olunarak bütün 
gayretli oynuyor. Seyirciler büyük hay- cektir. dünyaya ilan edilecektir. 
ret içinde, daha üç gün önce Üçokun Yakında başlıyacak oan ilk büyük se- Değerli tayyarecimiz Sabiha Gökçen de, 
karşısında nefis bir oyun çıkaran Alsan· yahate, memleketin tanınmış gazetecile- Türkkuşuna başmuallim seçilmiştir. 
cak, adeta sahada görünmüyor. ri ve muharrirleri de iştirake davet edi- Sabiha Gökçen, yakında derslerin6 

Alsancak kalesi önünde heder edilen leceklerdir. 1 başlıyacaktır. 
üç gol fırsatından sonra nihayet Ateşli- ------.....---~ 

ler, sert bir şütle ilk ve son gollerini ka- San cak devleti Evime kiracı arıyorum 
zanıyorlar. 

Yallınşark için 
Model olacak 

(Başta.rafı l inci sayfa.da} 

İlk devrenin Ateş lehine bitmesi Ateş
liler tarafından büyük tezahüratla kar
şılandı. İkinci devrede Alsancaktan 
bir şeyler ümid edenler tam yirmi beş 
dakika bu ümidlerinin tahakkuk etme- Mısır muhabiri tarafından yeni delege 
diğini gördüler. Nihayet soldan inkişaf şerefine bir öğle ziyafeti verilmiş, ye
eden bir Alsancak hücumu, Saim'in nefis mekte İskenderiye İş Bank müdürü 
bir şütile Ateş ağlarına takıldı. Bu gol, Suat Önat ile Mısır gazetecilerinden ba
sanki bir tılsımın bozulması gibi birkaç zılan bulunmuştur. 
dakika fasıla ile ikinci ve üçüncü sayı- B. Roger Gagreau beyanatında ezcüm-
larla takviye edildi. Oyun bu suretle le demiştir ki: 
3-1 Alsancak lehine bitti ve Fuar komi- - Sancak meselesi beynelmilel anlaş
tesinin kupası da Alsancak takımına ve- ma ile hallolunmuş ve Sancağın atisi 
riliyor. * Milletler Cemiyeti nezaretine bağlan-
A nJıara, lstanbul mıştır. 
Ve /zmir muhtelif /eri 1939 da Suriyedeki Fransız mandasının 

hitamına kadar fevkalade komiser mü-
Ka rş ı /aşıyor /ar messili olarak Sancaktaki yeni vazüeyi 
İzmir, 1 (Hususi) - Futbol federas- deruhte edeceğim, ondan sonra Milletler 

yonu Ankara, İstanbul ve İzmir muh- Cemiyetinden ~üntahap bir Fransız mu· 
telitleri arasında bir Fuar turnuvası rahhası bulunacaktır .. 
tertib etmiştir. Bu maksadla futbol fe- Sancak, muhtelü muahede ve anlaş
derasyonu ikinci reisi Danyal İzmire malarla lehine olarak Türk - Fransız as· 
gelmiştir. keıi garantisi altındadır. 

Üç_ şehir maçlarına pazar günü Al- Yakında mevk:i tatbike geçecek ye-
sancak stadında başlanıyor. İlk maç ni anlaşma Sancaklıların kol.ekUf me
Ankara, İzmir muhtelitleri arasında- nafilni göz önüne alarak meydana gel-

dır. .. .. . . miş güzel bir cserd~r. Bu husuta Sand-
Salı gun1:1/zmrıe gelecek ~fa.? tstan. ler ve S. D. N. de!egelerile eseri mey

bul muhte~ı:ı ?e çarşamba gunu Ank~- dana getiren tarafeyn murabhaslarma 
ra muhtelıtı ile karşılaşa.caktır. ~ylu- bir kere daha takdir ve saygı suna
lün 12 nci pazaı- günü de Izm.irle Istan ~ 
bul muhteliti karşılaşacaktır. . , . 

U.. h. s nd b' · ·ı· w. ka Sancak devletı, m~s ud yaş1~ arnk a-
ç şe ır ara ı a ırıncı ıgı zana- 1 d k' "h k t ··d ·ı b" ra arın a ı a en • ve esanu ı e u-

na federasyon tarafından Fuar kupası ı·· y k k . · b. d ı ı ı 
.1 kt· un a ınşar ıçın ır mo e o aca t-

~n ~ ~ t 
Her sene bu maçlarc. aynı tarihte de- · ır. 

vam edilecektir. Arazisinin zengmlığ:, transit ticare-

Kiralık ev arıyorum 
(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 

Bundan dolayıdır ki kiralık ev ararken 

tinin ve bilhasa İskenderun Türli li
man ve serbest mmtakasile Türkiye 

renub vilayetleri İskenderun ve San. 
cağın iktısadiy:ıt ve ticareetin1n inkişaf 

onun tam manasile müstakil olmasını ve refahında büyük amil olacaktır. 
tercih ederim_ . 
Kiralık evin topu topu saydığım iki 

mahzuruna karşı faydalan sayılamıya • 
cak kadar çoktur. Fakat nihayet bu mah
zurların da izalesi kabildir: 

Sancak Fransız - Türk dostluğunun 
verimli bir teş-ri ki mesais1 olacağı gi
bi bilhassa Suriye - Türk:ye arasında

ki dostluğun bir rabıta halkas1 ve fay
dalı teşriki mesai sahası olmalıdır. 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 

- Bizim mahallede, derim, hastalarla 
dolu. Şu karşıki evde hasta, yanındaki 
evde iki yatalak. Öbür evde bir sinirli. 

Bu yalanlar da doktoru kandırmıya ki· 
fidir. Velhasıl her meslek erbabına ayn 
ayrı bir yalan uydururum. 

Erkekle mutabık kaldık değil mi, ar .. 
kadan karısı gelir .. Kadını şöyle eve alı• 
rım. · Pencereyi açarım; kadın da pen • 
cereden bakar: • 

- Ne kötü mahalle. 
- Öyle demeyiniz bayan, İstanbulun 

en zarü kadınları bu mahallede oturur c 

lar. Bu mahallede oturanları sayayım, 

İsimlerini gazetelerde gördüğüm giyimi 
kuşamı yerinde, kibar sıfatını almış ka· 
dınlardan bir kaçını sayarım. Kadın da 
kafese girmiştir. Hem öyle ki kocası evi 
tutmak için biraz tereddüt etse karısı o
nu evi tutmıya icbar edecektir. 

Mesela bunların yetişmiş kızları, oğul• 
ları da bulunabilir .. Yetişmiş oğulları ~ 
ve geldiği zaman üç sual sorarım: 

- Edebiyatı sever misiniz? 
- Sporu sever misiniz? 

- Güzel küçük bayanlardan hoşlanır 
mısınız? 

Bu üç sualden birine muhakkak evet 
diyecektir. 

1 

- Edebiyatı severim! • 
Dedi mi, lafı evirir çevirir, Nazmı 

Hikmetin yanıbaşımızdaki evde otur • 
duğunu söylerim. ! 

1 

- Sporu severim! ;~ 

Derse .. Fenerbahçeli Fikretin, yahut 
ta Galatasaraylı Avninin karşımızdaki 

eYin kiracisi olduğunu çıtlatıveririm. E
ğer küçük bayanlardan hoşlanıyorsa. 

bizim mahallede de pek çok güzel kü • 
çük bayanlar bulunduğunu ona ihsas e-
derim. Hatta evin arkasındaki yıkık bah .. 

çe duvarını işaret ederek; duvarın öte • 
sindeki evde oturan genç bayanın gü • 
zelliğinden bir nebze bahsederim. 

Milli güreş takımı seçme 
müsabakaları 

Ağır sıklette Çoban Mehmed, yarı a
ğırda büyük Mustafa güreşeceğinden 

sadece 79, 72, 66, 61 ve 56 kilolar için seç
me müsabakalaııı y~pılacaktır. 

Maaşını ayağına götürerek ev sahibini 
eve sokmamak, ev sahipli evde oturma
mak ... 
Bekarlığa sultanlıktır dedikleri gibi ki

ralık evde oturmağa da bir nevi sultan
lık demek hiç te hatalı olmaz. 

Hülasa alınan netice, bulunan en gü
zel çareihal ve herkesin hakik1 mena
fi ve arzularını tatmin ed.cidir. 

Halkın olgunluk ve dirayeti al:ı!<a
darların yardımı i1e müsmır ve güzel 
bir eser meydana getireceğ:miz üm:di
le yeni vazüeme gidiyorum. 

O da babası, anası gibi kafese girmiş .. 
tir. 

Yetişmiş kızları da bir kere evi gezer. 
Fakat, onunla ben alakadar olmam. Yir· 
mi yaşındaki oğlum gezdirir. 

İzrnirde yapılacak beşinci Balkan gü
reşlerine iştirak edecek olan milli takı· 
mın seçme müsabakaları gelecek hafta 

Son idmanlarda bileği sakatlanan Mer
sinli Ahmed, Balkan oyunlarına kadar 
iyileşemiyeceği için kampı terketmiştir. 

O halde tekrar söylüyorum. 
Kiralık ev arıyorum! .. Salahaddin Enis 

Fatihteki üç odalı evimi işte ben böy
lece altmış liraya kiraya \•eririm. 

1smet Hulusi 

• 

1 

ı• 

J 1 



12 Sayfa 

Son Posta'nın siyasi tefrikası : 13 

nın 

son günleri 
Yazan : Arif Cemil 

Tayliryan 
konıiteye 

Berlindeki faaliyeti raporlarla Cenevredeki 
bildiriyor ·ve oradan mühletin bitmek üzere 
olduğu yazıldıkça asabileşiyordu 

Rize <Hususi) - Burada Ziraat Vekaletin- sine emlr gelmiştir. Bu~dayı çlftcller btrUğl 
ce çay ziraa tl içln bir deneme istasyonu ya- temin edecek, birlik, ziraat bankaaının ta
pılmıştı. Deneme fidarılı~ı denen bu 1stas- vassutuna mukabil, gümrük ve dö•il rtsim
yonı.1n f:ıallvctı şi:ndiye kadar mahdud kal- lerine karşılık olarak teminat ver~ktir. Bu 
mış, fakat devlet çay zlranUne ehemmiyet işin on güne kada1· halli beklenmektedir. 
verdiği için bu snhadnki mesaiyi genişlet-

miştir. Bu yıl şimali H!ndistandan bir İngi- İstanbul Borsası kapanış 
Uz çay mütehassısı getlrtllnüşt.lr. Bu müte-

Bu hazırlıkları türlü türlü kısımlara Ermeni fedaisi bu ihtarları aldıkça 1 iz bulunmadığını görerek gülümsedi. hassıs deneme fidanlığ1nı ıslah ve hatta ye- fiatları 1 - 9 - 1937 
nl bnştan tanzim edecek, çay ziraatının teş- 1-----------------ı ayırmak 18.zımdır. Evveıa Talat paşanın pek ziyade asabiıeşiyordu. Böyle za - Ondan sonra aynanın önüne b!r san- mm için de tetklknt yapacaktır. Mjitehassıs ç E K LE B 

hangi saatlerde dışarıya çıktığını tayin manlarında ancak dansöz Maykovanın dalye çekerek oturdu. Şimdi bütün dik- bu havaliyi umııen <lolnşmış, oı•tan Hopıı- •---------;---------• 
etmek Iazımdı. Talat paşa, her gün a~- ağuşunda teselli bulabılıyordu. katini yüzüne çevirmişti. ya kadar olan sahayı çay ı::er"iyatınn elverlş-
ğı yukarı muayyen saatlerde Uhland Bu kadın kimdi? Tayliryan onu bir O yüzde bir sukut, ihtiyarlığa doğru 11 bulmuştur. B uyıl ekilen çaydan ancak üç 
sokağı müntehasmdaki yazıhaneye uğ- akşam Vahanın evinde tammıştı. On- giden bir yıpranmc.. görünce ke.vfi kars- buçuk sene sonra mahsul alınmaktadır, bu 

hesaba göre Or'tnn Hopaya .lcadnr zer'iynt radığından ve bir gezinti yaptığından dan sonra bu güze! kadına bir kaç defa tı. Hemen krem kutularını ve boya ka- yapıldı~ı takdirde ıo sene sonra senede blr 
cani onun çıkış saatlerini iki üç gün daha rast gelmişti. Aralarında az za - lemlerini kavrıyarak yüzünü boya • buçuk milyon kilo cay istihsali mümkün o
zarfında tesbite muvaffak oldu. Paşa- man zarfında sık• bir dostluk peyda rnağa başladı. Ia.cakt1r. Mütehassıs bu noktaları tebarüz 
nın ekseriya yalm.z gczdiğıni de gör- olmuştu. Bu esnada kapının zili kısa kısa ve ettiren raporunu vermiştir. 
dü. Bu dostluk daha ziyade Mayk-0va ardı ardına çalındı. Bır kaç saniye son- Mapavrililcrin temennisi 

1 Rlzeye 20 .kilometre mesafede Mnpa vrf ı.s-
Ondan sonra tefcrrüatı tnmam ama- tarafından ileriye götürüldüğünden o: ra hizmetçi kapıyı vurarak: mlnde bir nahiye vardır. Deniz ve kara yol-

ğa başladı. Bu teferı-üat odasında bü- nun Ermeni komitesi tarnfmdan tutul- _ cHcrr Ta)'liryan geldi.• dedi. ları ile Rlzeye bağlanmış bulunan ve 25 bin 
yük bir şişe konyak bulundurmaktı. muş bir kadın olduğunu kabul etmek Maykova: nüfusu olan bu nahlyımln "şımdlllk bütün ge-
Bu konyağı cinayeti işliyeceği gün .ia- lfızım gelir. Çünkü Tayliryan her ne çlm şeraıtı fındık ve 'kereste 1stlhsallne bağlı 

- c Ge1iyorum, salona al.• cevabını b ı nmaktadır "•apavrtlller de "ay e.,.•mı bahleyin erkenden içerek habasetten zaman ona gitse, yanında geçirdiği sa- verdı·. "' u u · ro " :.ıu 
yapabilmek için te~ebbüslerde bulunmu~ıar-doğan süfli cesaretme bir de içki ccsa- atler zarfında güzel Rus kadını, ona dır .Fakat henüz fldanlıktan tohum alama-

reti katacaktı. Ermeni milletınin başından geçen fa- Kadın siyah bir geceliğe bürünere~ mı.şiardır. Bu nahlye halkı kendilerine çay 

Londra 
Nn-Yor• 
Parla 
MUAno 
Brüksel 
Atına 

Cennre 
Bofya 
Amsterdam 
Prat 
Vlyanr. 
Madrid 
Berlln 
VartoT& 
Budapefte 
Bftkret 
Belgrad 
Yokoha.ına 

Mosko•a 
Btokholm 

Açılı, 
631.00 

0,7867 
21.05 
14,95S 
4.67\S 

86.6:>8S 
s,.t27S 

63.Slll4 
1.4270 

22.6625 
4.18S8 
~.00 

1.9S87 
4.179J 
S.9810 

t06.497S 
34.S9 
2.7225 
~.os 

S.0737 

Kapaııı' 
628,00 

0,7863 
21.ıs 
15,0270 
4.6~38 

1'1.0225 
S,4438 

6'.6942 
1.4"8 

22.17 
'9D38 

00.00 
1.9681 
t.1990 
4.00 

tf11.006S 
M.SSU 
2.7156 

2'.335 
S.0883 

Bunlar doğrudan doğruy~ cinayete dalardan bahsediyor, Tayliryanın ne salona geçti. Ermeni fedaisi elinde şap- ektirildiği takdirde geçim şartıannın genlşll
taallfık eden tertibattı. Bu tertibatın maksatla Berlinde bulunduğunu bil - kası olduğu halde ayakta bekliyordt~. yeceğl mütaleasında bulunmakta ve bu sa
bir de cinayetten sonraki devre aid o- rniyor gibi görünmekle beraber, katli • (Arkası var) yede de erkeklerinin geçim taygıslle başka 

--------·- ..... ._ memleketlere giderek çalışmalann:ı. ve bu K S B A M lanları vardı. bir an evvel yapmak için teşvik edici ;::- ···- yüzden Mapavrlda devam edip geleıı aile se- •--------.-:--:-~~---• 
Tavliryan kendi5ini her şeyden evvel imalarda bulunuyordu. ' raletınin sona erece"'ne kanı !:>ulunmaktadır- Acılıı Kça.ı 

Alm;nyaya tahsil için gitmiş bir genç Bir akşam Maykova gene Taylirya- NIJbelçl lar. zaten hük\1m;tin yaptırdığı etüdlerde Anadolu em. 1' 00 
Ermeni olarak tan·tmak istiyordu, bu nı bekliyordu. Salonda bütün lambalar E ezan eler de bu havallnln çay ekimine çolı: miisaid ol- peşin 
maksadla bir Alınan kızmdan almanca sönüktü. Yalmz renkli abajurlu bir duğu tahakkuk etmlştlr. A. Om. " 80 n.dell 

Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlar- Mapavri sahHlerhıde petrol nıenbaı BomonU - Nektar 
ders alıyordu. Sözde almancayı öğren- ayaklı Iamba, etrafa donuk ve renga- dır: MapavrJnln beş mil açığında ve denlzln Aslan çlmento 

OJ. 00. 
1.10.00 00.0) 

00,00 o.oo 
09,95 9,9S 
()().00 00.00 dikten sonra mektebe girerek makine renk ziyalar neşrediyordu. Kadın he· İstanbul cihetindekller beş metre kadar derin olduğu bir yerde pet- Merkn bantaaı 

tahsil edecekti. yecanlı görünüyor ve odada bir aşağı, Aksarayda: lPertı:ıvı. Alemdarda: lSırn rol kaynaj!ı vardır. Bu kaynak burada· o ka- İe Bantaaı oo,o 
Hatta kendisinin masum bir Ermeni bir yukarı dolaşıyordu. Bazan piyano- Asım>. Beyazıdda: <Belkıs>. Samatyada: dar mebzul lnti§a.r etmektedir ki bu sahil- Telefon °· 

O,lll 

(Rıdvan). Eminonünde. (Hüseyin Hiis- d d 1 t ı 1 simsi h mazota İttihat Te Detir· OO.OG genci olduğunu ve Talat paşayı öldür- nun önünde duruyor, bir akort çalıyor en geçen en z vıısı a ar ya a k De5 lrmen1 .ooo 
... nüı. Eyüpte: (Hikmet Atlam:ızL Fener- bulanmaktadır. Bundan birkaç sene enel yıı.r • oo 

meyiJ hatırından bile geçirmediğini a· ve sesler sönünceye kadar dinliyordu. de: <Vitali>. Şehremininde· (HamctH. Mataracı oğlu Mehmed isminde bir müteşeb- ı_:T~e~r~k°'~---:--....!.._.:.0.:.:.·0-=-·•--:--:0::-·---ı 
leme göstermek için Tayliryan dans Ondan sonra gidip yazı masasını açı - Şehzadeba§ında: 'Asaf). Karagümrükte: bls bu petrol menbaı için ruhsatname almış, l S T l KB AZLA 8 
dersi bile alıyordu. Tabii orada bir çok yor, bir kağıt üzerine kaydettiği bazı <Arın. Küçükpaz:ırda: {Yorgi). Bakırkö- menbaın tetk.ikl lçin İnglltereden bir de mü-
kızlar ve erkekler tanıyordu. Bu ta- gizli notları tasnif ediyor ve tekra!" yünde : Cİstepan> · tehassıs getlrtllmlş ise de Mataracı o~lu 

· Beyoğlu cihetindetller: Mehmed sondaj yapamadığı için ruhsatna-nışmalar elbette bir gün işıne yarıya- kilitliyordu. İstlklA.l caddesinde: (Kanzuk). Galata- mesl feshedilmiş, bgiliz mUteh~sısınm t.et-
Ttırlt borcu 1 pqln 

• • ı ndell 

AvJıı 

14.7S 
14.SS 
OJ.00 caktı. Maykovada O gece herhalde bir fev- da: <İ&met>. Takalmde. (Nizamettın>. tikleri de bir oet.ıce vermemiştir. Mldyatta 

Tayliryan'ın hazırlıkları arasında, kaladelik vardı. Salonda vakit geçirmek Kurtuluşta: (Necdet). Yen=şehirde. (Pa- petrol sondaj ve tetkikleri yapan maden a- •--------~-------ı 
en ziyade ehemmiyet verdiği nokta, için yapılacak hır iş kalmayınca yatak runakyan>. Bosts.nbaşmda · (İtlmad). rama heyetinin bu işi de tet~ etmesi te- TA B V 1 LA T 

Lı,..ı 
14.75 
lt.7S 
oo.oo • il TadeU 

kendisini ruhan hasta bir genç gibi odasına geçti. Oratla yavaş yavaş so- Beşlktaşta: (Süleyman Receb). Sarıyer- menni edllmektedlr. •--------.--:--:----:-;----ı 
göstermekti. O guya sar'n illetinden yunmağa başladı. üç kanatlı büyük ay- de: <Osman>. Kıbrıstan tohumluk buğday 
muztaribti. Arada sırada düşüp bayılı- nanın önüne geçerek kendisini dikkatli Bofaziçi, Kadıköy ve Adalard&kiler: getiriliyor 

C · "kl · B }" . Üsküdarda: CAhmeı;Uye). Kndıköyilnde: yordu. ürüm şerı erı onu er ının bir gözle tetki..k etti .. Bütün uzuvları - Adana (Husus"ı) _ Kıbr•otan 150 ton to. 
C CSıhhnt. Rıfat>. CBüyükadada: <Halk). .., 

meşhur asabiye profesörü doktor as- nın güzel ve lekesiz olduğunu ihtiyar· Heybelide: <Halk>. humluk buğday getırtllecektır. Bu tohumluk 
sirer'e götürerek muayene ettirmişler. ladığına delfılet edecek henüz hiç bir ~.....;;..... ____________ ı..J için ziraat bankası merkezinden bura şube- .. iiiilıliiiiiilıiiııiiiiii•ılmıiiııill•ırill••r 
di. Cassirer'in Ermeni gencini 
bir iki defa muayene etmesi haddiza
tında büyük bir şey ifade etmezdi. Çün 
kü her mütehassıs profesör her gelen 
ve hasta olduğunu iddia eden bir. kim
seyi yüksek bir ücret mukabilinde mu
ayene edebilir. Fakat, Tayliryan ve cü
rüm şerikleri bu mu:ıyenelere çok e

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
28 Ağustos 1937 Vazireti 

hemmiyet veriyorlardı: AK T 1 F 
Şayed Tayliryan Talat paşayı öldür· KASA : 

meğe muvaffak olur ve cinayeti işle- Altın : Safi kilogram 
dikten sonra kaçamayıp mahkemeye 

21.044,716 

verilirse kendisini idamdan kurtara. BANKNOT • • • • • 
1 

, , • , 

cak olan sebebleri evvelinden hazırla- UFAKLIK • • • • • 
1 

• , , • 

mak lazımdı. Taylirya11'ın Ermeni ihti
lal komitesi tarafından bu şenaat için Dahildeki Muhabirler: 

29 .601.076,63 

17 
1 
.588.875,-
.005.907,48 -

terbiye edilerek Berlin~ gönderilmiş Türk Lirası • • • • , • , • , • LJ 
bir serseri olmadığını isbat için bir ta· 

.060.036,-

raftan ders aldığı ileriye sürülecekti. Harigteki Muhabirler : 
Hiç dans dersi alan bir genç komiteci- Altın : Safi kilogram 5.054.474 
Uği, adam katletmeği düşünür mü, de- Altına tahvili kabil Serbest :.lövizler • 
nilecekti. Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-

Diğer taraftan, buna rağmen Talat yeleri • • • • • • • • • , • • 
paşayı öldürmesi kendisinin ruban has
ta olmasından Heri gelmiştir, iddiası Hazine Tahvilleri : 
ortaya atılacaktı: 

cı:İnanmazsanız kendisini tedavi eden 
meşhur profesör Cassircr'e sorunuz de
nilecekti, o size Tayliryan'ın bazı za
manlar hissiyatına hakim olamadığmı, 
gayrı şuuri hareketler yaptığını fennen 
isbat edecektir.» mazereti ileriye sürü. 
lecekti. 

Bütün bu hazırl1k"ıar Tayliryanla cü
rüm şerikleri arasında uzun uzadıya 
müzakere edilerek ter.tib olunuyordu. 
Bu cürüm şerikleri Tcrzibaşyan ismin
de dördüncü bir ErrnenUe artmış olu
yordu. 

Tabii bir taraftan hazırlıklar bu su
retle tamamlanırken diğer taraftan Cc 
nevredeki Ermeni ihtilal komitesile 
de muhabereler cereyan ed ip duru~·or
du. 

Tayliryan Bcrlındck! faaliyetini mun
tazam raporlarla Cenevıeye bildiriyor 
ve oradan cc\ aplnr alıyordu. Bunlar 
da kendısine verilen mühletın bitmek 
üzere olduğu hatırlatılıyordu. 

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

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARl 
TİCARi SENEDAT • • • 

E•ham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(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 • • • • 

Hia.edarlar 
Mııhtelil • • 

• 
• 

• • • • 
• • • 

. . 

. . 
• • 
• • 

7 .109.521,60 
29.075,83 

35 .225.797,76 

.748.563,-

.496.827,-1

158 

13 -
.000.000,-
.108.915,61 

' 

3 
35 ·-

3 8 109.564,30 
3.796.331,60 -

62.562,18 
8.715.057,07 

,_ 
Yekun 

~-

Lira 

48.193.859,11 

1.060.036,-

~.364.395,19 

145.251.736,-

1 38.lOS.915,61 
.... 

41.905.895,90 

8.777.619,25 
4.500.000,-

15.227 .558,51 

345.392.015,57 
--

PAS 1 F 

Sermaye • • • • • • • • • 
ihtiyat Akçe•i • • • • • • • 

Adi ve fevkalade • . • • • ' • • 
Hususi . . . . . . 1 • . • • • 

Tedavüldeki BanknotlCIJ' ı 

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 il§.veten ted. vazd.. 

Türk Liraıı Mevduatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

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

Muhtelif: 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

1 
2.105.172,40 
4.516.007,70 

L:48.563,-
96.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,-

1 

726.596,66 

31.051.678,38 

Yekun 

lıkonto haddi % Sl Altm iizerine avanı % 41 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251.736,-
12.596.980,1., 

31.778.275,M 

106.143.844,26 

345.392.015,57 
--
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~ Oenil~erin Makyaveli 

Kaptan Bum Sunı 
Çe•irea ı Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

l<açmıya karar vermiştik. Gecenin en karanlık saatlerinde 
nöbetle iki kişi bir tunel kazıyor ve sabaha doğru bu 

tuneli bir çimen yığını ile örtüyorduk 
Binbaşı her ne kadar: 
- Elimden geleni yaparım! vadinde f .J 

bulundu ise de bu viadden bir şeyler ~,,...........:_ 
Çıkmadı. Hastalar benden daha şiddetli ı 
Protestoda bulundular ve hapis cezas!
lla mahkfun oldular. 

Bu sıcak iltlimin sabah olmak bilmi
l'en uzun gecelerini ekseriya uykusuz 
geçiriyordum. Tabii her yarım saatte 
bir nöbetciler birbirlerine seslen~rler
di: 

- Bir numaralı posta, ikı numaralı 
l>osta ve ilh ... 

Say(11 J' 

Posta~ nın Hikayeleri .. 
. 

Takvimdeki kadın •. 
Yazan · Peride Celal 

Bu numaraların, gardiyanlarımızın 
Uyanık olmalarını göstermelerine rağ
men Hindlilerin ağızlarmdan çıkması 
itibarile çok ahenkli olduklarını itiraf Duvarda, üzerinde boyası sotmU} bir kadın resmi olanı taJ(vim durny01'dtı · 

etmeliyim. Nazlının babası Eyüpte tepedeki me • Yusufa haber salacağım. Gelc;irı artık. 
Serbestiye kavuşmak için attığım ilk zarlığın be~çisi idi. On beş yıldanberi Bende takat kalmadı. Sizi. evlendirip işi 

adım (Singapur) lu dostlırla gizliden • mezarlığın önünden geçen toprak yolun ona bırakmanın sırası geldi>. ihtiyar a-
gizliye muhabereye girişmekliğıJI"_ oldu. kenarındaki küçük kulübelerinde baba dam Narlının bu haber üzerine başını ö-
l3u dostlar arasında kasabanın en ta· Genç kıza hafifçe: kız sessiz, sakin bir hayat süniyorlardı. nüne eğip kızaracağını· sanmıştı. Hal):>U· 
llınmış bir siması vardı. Ancak bu Z3t - Maryan, Mrıryan! diye seslendim. Nazlının bütün ömrü evin içinde geçer- ki böyle olmadı. Genç kız gözlerinde yaş-
henüz berhayat olduğundan ve elan da 

1 terız aavranmakla beraber bizim plA- said olacak derecede geniş olması da di, küçük kulübeyi her gün silip, süpü - lar birikti. İçini çekere:. öbür odaya geçti 
~Singapur• da yaşamakta olduğundan nımızın tatbiki için ellerinden geleni icab ediyordu. rür, mutfakta kendi kendine şarkılar ve babasını hayrette bıraktı. 
1
S?nini meskut geçeceğim. esirgemiyeceklerinı vadettiler. Bazan bu tünel vak'ası gözümün ö- söyliyerek yemekler pişirir, işlerini bi - Ertesi akşanı eve dönen me:larlık bek· 

Bu zat kasabanııı en büyük mağaza- Bir kere bu kararı verdikten sonra l nüne gelir de, hayatta biraya düşkün tirdikten sonra da elile çiçekler ektiği çisi kapıyı aralık buldu. İçeri gırdi, kızı· 
larından birisini:ı sahibi idi ve bana cTangling• kapmını adım akıllı teftiş oluşuma kızar, kendi kendime lfinetler tahta parmaklıklı küçük bahçesinde dan- nı aradı bulamadı. Ondan sonra harıçte 
trıuntazaman Alman sucu~u. pasta ve- ettim ve buradan ancak gizli bir tünel ederim. Evet, ben o kadar bira düşkü- tel örer ve Yusufu düşünürdü. Yusuf ha- de yaptığı araştırmalar boşa ~ıktı. Nazlı 
Saire gibi boğaza müte:ıllik şeyler gön- kazmak suretile çıkılabileceği ne;.icesi-1 nü olmasaydım hiç olmazsa tünel yarı lasının oğlu idi. Daha köyden çıkmadan ortala~da yoktu. 
derirdi. Diğer taraftan sulh zamanınd:'\ ne vardın:- Yalnız gecek~i bütün kamp 

1 
yarıya daha dar oiabfürdi. Her ne jse evvel Nazlı ona sözlü bulunuyordu. İçe- Aradan beş yıl geçti. 

Singapura uğradığım zamanlar devam sahası kuvvetli projektörlerle gündüz I biz gelelim kaçma hazırlıklarımıza. ride teneke kaplı, mavi boyalı sandıkta Bir akşam üzeri idi. Küçük lmlüb~nirı 
ettiğim bir lokanta da vard. ki bunun gibi ışığa boJulmakt.1 olduğundan 

1 
Gecenin en karanhk saatlerinde ça- elile işlediği patiska perdeler, kana-ta i- kapısını, üzerinde soluk renkli. eSki ipek 

Suhibi Çin denizinde seferier yapan :.ı.'i böyle gizli bir tünei kazmak hayli güç lışmak şartile gün geçtikce işimiz ilerli- peği yatak takımı, oyalı yemQniler, bütün bir elbise, değnek gibi kuru bacaklarında 
~arı ve iştihası yerındc bir .kaptanın olacaktı. yor, inkişaf ediyordu. Ti.mele kapakl:k bunlar hep Yusufla evleneceği güne ha- yırtık ipek çoraplar olan, başındaki ren
~angi yemekleri sevdiğin; çok iy> ı\Ji-: Maamaflh btraz dikk:?.t edince ışıl- vazifesi gören çimen murabba, bira zırlıktı. Babası da kaç kere söylemişti. gi soluk şapkadan boyalı kıvırcık saçları 
lıtdi. Bu zat da bana yiyecek ve içcce~ daklara rağmen gölgede kalan bazı kö- sandıklarının tahtalarından yapılmış Zamanı gelince köyde olan Yu.sufa haber görünen 'hasta yüzlü bir kadın çaldı. Ka-
Rönderirdi. şcciklerln bulunduğunu farkettim. Bel-1 dört köşe bir kapak üzerine yerleştiPil· gideoek ve delikanlı 1stanbula gelecekti. pı açıldığı zaman kısık bir s~le: 

"ialnız bu yiyec<>..k paketlerini lokan- ki de gölgede kalan bu köşelerden birisi I mişti. Binaenaleyhşfak söküp de kaz. Hüseyin ağa 0 geldikten sonra mezarlık cAman, dedi. Şimdi en yakınlarımdan 
~cı. ~.üzde doksan dok~z eiine geçi~·~- bizim tünel işim~~ yarıyabilırdi. 'fii.

1 
mak işine devam tehlilfoli olmıya baş- bekçiliğinden çekilmiye karar vermişti. birini gömdüm, içim bir tuhaf oldu, ba· 

bı}digı Alm~n ~azetelerme sar~~yı ıh- nelimizin ağzını hemen du·ıarın dibin· la dı mı, üzeri çimenli bu kapağı yerine Yerini Yusufa bırakacaktL Küçük kulü- na bir yudum SU.> Kapıyı n~an genç, se
lrıal etmezdı. Yıyecek paketlerının, ku- de açmak suretile duvarın üsti.indcKi ycrteştiriyorduk. beye girer girmez, oranın havasını bu . vimli yüzlü bir kadındı. Ona içeri girme· 
tnandanın teftiş ve mürakabesind:? 1 kulübelerde duran nöbetcilerin bizi Tünel kazmak işi nöbetleşe iki kişi }andıran takvimi görmeden evvel, Yu - sini teklif etti. Yabancı kadın ıtiraz etmi
g~tiğini söylemeğe hacet yoktur deg:l görmelerine manı olabilirdik. •tarafından başarıhyordu ve tek alet o- sufun geleceği mes'ut günü bekliyen yerek girdi. Ev sahibesi onu vdalardan 
lnı? TeftiştEm sonra: . . Tünelimizi, Almanya imparatoriçesi- larak elde bir bıçak bulunduğu ve top- Nazlının hayahndan hiç bir şikfiyeti yok- birine koydu ve su getirmiye gitti. Yalnı1 

- . Kaptan Lauier~~h, de~d:, sıze ge- nin doğumunun yıldönürnü olan ikınci rağm bununla kazıldığı göz önüne ge- tu. kalan yabancı kadın etrafına göz gezdir· 
lle hır paket var. M•ıJ~e~ı ısterım. kanunun on yedinci güniı kazmıya ba!j- tirilecek olursa mesaimizin çok bati ve Takvimi Hüseyin ağaya dairelerden bi- di, köşede beşi!Gte küçük bir bebek du • 

Nezaketle ceva°!) verırdım: ladık. Geniş bir çimen murabbaı ihti- müşkül olmasına şaşmamak icab eder. rinde kapıcı olan bir arkadaşı hediye et- ruyordu. Bir aralık gözleri duvara' ilişin-
- Teeşkkür ederim, kumandan, ta- yatla yerinden çıkarıldı. İcabında bu İğne ile kuyu kazmak gibi ağır bir i~ mişti ve Hüseyin ağa takvimi evbıe ge _ ce dudaklarından boğuk bir feryat dö

llıdıklardan bir kasab ara sıra ben! ha- dört köşe yeşillik gene yerine komtlabi- der'uhde etmiştik. tirmişti, beyaz badanalı duvarlarında iki küldü. Duvarda yaprakları iyice sarar • 
tırıamak hatırşinashğmda bulunuyor. lecekti. .A'.ynı zamanda, kazılacak tüne- Bereket versin ki toprak kumlu ve soluk basma entari asılı, küçük mavi bo- mış, üzerindeki kadın resminin boyası 

Bana gönderilen paketler in muhteva- lin Çin denizlerinde sefer ya}!lan iri ya- yumuşak idi de kolay kazılıyordu. yah teneke sandığı ve köşedeki yer yata· solmuş bir takvim duruyordu. O bu tak-
~1llın pek nefis ve lezzetli şeyler oldu- rı ve şişko bir kaptanın geçmesine mü- (Arkaaı var) ğından başka bir eşyası olmıyan odası _ vlınc gözleri büyümü~ bakarken. elinde 
g~u~m~~s~k~~man~k~~ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·-•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.-~·-·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.--.•.•.•.•.•.•.•.•.ım,ildün~i~k~~clH~ym~~~ bir~~~milens~ili~d~dü,s~ 
tar ne kadar leziz olurlarsa olsunlar sa- ı d . . 1 nuna, kollanna parlak mücevherler tak- yu verirken onun dışarıya doğru fırla • 
tııı 01duıc1arı gazeteleri sonuncu satır- Devlet Demiryolları ve Limanları işletms Umum i arası ı Anları mış, pembe yüzlü, aıtm saçıı uir kadın mış elmacık kemiklerinde iki büyük göz 
larına kadar okumadan bunlara el sür- resmi olan bu takvimi astıktan sonra da yaşının parlamakta olduğunu gördü. Se-
ltıediğimi de itiraf etmeliyim. ilk eksiltmesi feshedilerek yen1 eksiltme gfınü bilAhare bildirileceği ilan olu- Nazlı değişiverdi, bu değişiklik onun si merhametle titriyerek: cAllah sana 
Y<Waş, yavaş zihnimde bir plan can- nan ve beher tonunun muhammen 9edeli 52, 50 lira olan takriben 450 ton lo- evvela evin i~lerini ihmal etmesi sağlık versin, <iedi, dayanmak, teselli bul. 

landı, büyüdü, dal budak salıverdi. komotif, otomotris ve· ocak· ateş -tuğlaları 18/10/1937 pazartesi günü saat 15,30 da ile başladı. Bütün gününü takvimln Jtar- mak lilzım, ne yapacaksın .. > Kadın cevap 
Kol 1• g·ı·z zanncdı'lebı·lncek ku·· · k 1 vermedi. Suyu aldı, içti. Barda_öı iade e· ayca n ı 1 " - kapalı zarf usulü ile Ankarad.ı l '.lare binasında satın almaca tır. şısında ge~iriyor gibi bir şeydi, sabah an ~ 

Siik bir: grubun daha kolay kaçabileceği Bu işe girmek istiyenlerin 1771,8e liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin bile yatağından gayet geç kallnyor, ba - derken ev sahibine doğru eğildi, titrek 
rıeı· · d A cak b b t bir sesle sordu: ıcesıne·var ım · n u gru u eş- ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat bası kapıyı çekip gittikten sonra uzun 
kil edecek kimselerin vakit, teenni ve mu·· ddet go''zleri duvardaki takvimde öy- - Beş yıl evvel gene akrabamdan bi· 'h 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri liz.ımdır. lm' d 1 tiyatla seçı·ımesi icab ediyordu. k A k d M 1 d . d H d d t lece kalıyordu, bı'r gun" takvı'mı· v. erinden ri ö üştü e buraya gelmiştim. O za • Şartnameler parasız olara n ara a a zeme airesın en, ay arpaşa a e-
•Emdenıı mürettebat:ndan hiç birisi 1 k fl·~· d d • t. kt d (5697, alınış, üzerindeki kadının elmaslarına, man ihtiyar bir mezarlık bekçisi vardı. 

;... ~ ld B' 1 \.. sel üm ve sev şe ıgın en aı,rı uma a ır. Acaba ne oldu o? 
:-ııgilizceye valuf degi i. ınaena ey~ı ipek elbisesine, hatta bu elbisenin uzun 
1 temiyerek onları feda etmek icab et- ~ eteğinden bir ucu görünen altın yaldızlı 
ti. Muhammen bedeli 343750 lıra olan 25000 ton Krible Alınan maden kömürü küçük iskarpinine uzun uzun bakmıştı, 

Gruba birinci olarak idhal et:neğe 
karar vermiş olduğum arkadaıı cMar
komanya• nın ıkinci kaptanı cJohaı1 
~erkle• oldu. Çin seferleri esnasında 
kendilerini tanımış olduğum iki sivil 
ilhbab da gruba dahil olacaklnrdı. 

18/10/1937 Pazartesi günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare sonra onun uzaktan daha jyi göründü-
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,15 şe, kadar ~omisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

Bu sivillerden bir!sinin yanında yerli 
bir hizmetkarı vardı ki cSingap~.ır» un jl"' 
(ltraf ve civarını lfıyıkile biHyor, bütün 
kasabanın içini, dışını tanıyordu. B.na
~naJcyh sahile varabilmek için bu hiz
l'tıetkfırdan istifade edecektik. Bir kere 
~ahne ulaştıktan sonra yerli bir vası1a 
1le cSomatraıı ya veyahud cBomeo• y::ı. 
kapağı atabilecektik. 

«Emden• in mi.irettebatmı beraber al· 
~ıya karar vermezden evvel her birini 
ayrı ayrı yokladım ve kendilerine be-1 
t;ıberimize ingilizce bilmiyen kimseler 

1 
illacak olursam yakalanmak tchlıkcsi· 
tıin ziyadeleşeceğini söyledim ve niha
~et birdenbire ve damdan düşer gibi: 

(5787) 

Türk Hava Kurumu 

:~UYUK PiYANGOSU 
5. inci ketlde 11 / EylUI / 1937 dedir. 

Büy ük ikramiye: 50.000 liradır._ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat 

DiK K A T: 

Liralık ikramiyelerle 
vardır-

- Şayed kaçmıya teşebbüs edersem, B'J 1 h k 7 E l"l 937 " n. k k d b·ı f · 
benimle beraber gelir misin? sualin: d ~.et. a ~n er es y u gunu a şamına a ar ı c ını 
toru a· egıştırmış bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 

veı: ım. 

Bunlar kurtulma".< üm!t:ıinin pek nz sakıt olur. 
~~ydcldajuooidrak~~kmu~ı ~•g••••••••••••••••••••••••••••~ 

ğünü anlıyarak yerine astı. 
Eğer ihtiyar mezarlık bekçisinin ak • 

lına gelip bir gün kızının odasına girse 
idi. Takvimin yapraklarının hiç kopma
dığını görecekti, hem Nazlı artık ne bah
çeye çıkıyor, ne de mezarlığın önünden 
geçen yolda arkadaşları ile dolaşıyor -
du. 

Bir zamandanberi geceleri uykusu da 
kaçmıya başlamıştı, ağlayıp uflıyarak O· 

radan oraya dönüyor. Geç vakitlere ka -
dar uyuyamıyordu. Uyuduğu zaman da 
rüyasında takvimdeki kadının üzerin -
deki bütün şeyleri çıkanp kendisine 
verdiğini görüyor ve tam vnları giye -
cekken uyanıyordu. 

Bütün gün ev silip süpürmenin, dan -
tel örerek Yusufu düşünmenin ve bir 
mercan terliği iki eski basma entarisi ol· 
manın pek berbat bir şey olduğunu dü -
şünmiye başlamıştı. 

Bir akşam mezarlık bekçisi kulübeye 
pek yorgun bir halde geldi. Halsiz halsiz 
bir iskemleye çökerkerı ~nındaki terle
ri silerek: 
•Yarından tezi yok J'q°azlı dedi. Köy.: 

Genç kadın derin derin içini çekti: 
- O sizlere ömür öleli üç yıi oluyor. 
Yabancı kadın olduğu yerde iki bük-

lüm oldu, boğazında bir şey kalmış gibi 
kuru kuru öksürdü, sonra doğı ularak: 
cPeki şimdi mezarlık bekçiliğını kim ya· 
pıyor, dedi. 

Ev sahibesi dudaklarında hafif bir te
bessüm belirerek cevap verdi: 

- Kocam. 
Misafir .mezarlık bekçisinin kızl> diye, 

bir şeyler söyliyecek oldu. Genç kadın 
hemen onun sözünü keserek: 

- Aman, dedi. Uğursuz, vicdansızın bi
ri imiş. Babası biraz da onun kahrından 
ölüp gitmiş ya.. Bir gün evden kaçµıış, 
gidiş o gidiş. Babası bir zaman döner di
ye beklemiş. Sonra köye haber yollayıp 
kardeşinin oğlunu çağırmış yanına. 
Yabahcı kadın mırıldandı: 

- Kardeşinin oğlunu mu? 
Ev sahibesi başını salladı: 
- Evet, Yusufu, kız Yusufla yavuklu 

imiş zaten. Yusuf gelince dayısı mezarlık 
bekçiliğini ona devretmiş. Ben Yusufla 
evlendiğim zaman ihtiyar öleli bir yıl o
luyordu. 
Yabancı kadın birdenbire ayağa kalk

(Dcvanu 15 inci sayfada -
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Yazan: SELAMI iZZET 
Onun da, tıpkı Berna gibi, unutmak- defterimi elime almamıştım. 

tan brujka yapacak bir şeyi yoktu ve o Sayfiye sefaları, düğün hazırlıkları, 
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aa, tıpkı Berna gibı bana elini uzattı: davet, ziyafet, fırtınalı biı ömür geçir- K"' b·ıd d N· d 
- Teşekkür ederim Sevim, dedi. dik ... Ama bu ömür benim için bir ıü- 3 J e e, Jmruz 3 da aylarca hazırlıklar, şenlikler 
Köşelerden birinde Mazlum durdu: ya gibi geçti; bugün artık kendi kendi- Jd R "' d b h d 
-Annemle berabe: bir arkadaşa öğ-Jmi tanıyamıyorum, ben sanki ben de- ya~J 1. ll a e, mu teşem bir gelin alayı ile yola çıkarıl J 

le yemeğine gideceğiz, dedi bana izin. ğilim... Fikrimde sıcak şark vilayet - Gardıyan, bıraz sonra. kendisi _ 
- Güle güle Mazlum. !erinin humması, hayali var. Beynimde ni koyuverdi. Bir külçe gibi yere yu
Ayrıldık. Benim de ne garib kade- sıcak bir güneş yanıyor. Gözler:min varlandı. Dili sarkm1şlı. Elleri ayakları 

rim var. Yeryüzüne Gönülün yaraladı- önüne sarp, yalçm kayalıklar, taşlı ço- oynamıyordu. Zal.. onun boğazını bi
ğı kalblere pansıman yapmak için mi rak yollar, toz kasırgaları, çöllere ben- raz daha sıktıktan sonra öldüğünü an. 
gelmışim?.. Benim de kalbim çarpı- ziyen kupkuru vadiler geliyor; UZU'l !ayınca bıraktı. Bir müddet dinlendi. 
yôr, benim de ruhumun şefkate, sevgi- yemyeşil, sapsarı lkertcnkc1eler, kap- Bir hamlede gardiyanın elbiselerini 
ye ihtiyacı var, ben de aşka mühtacım, kara, el kadar büyük akrepler görü - soydu. Kendi elbiselerini çıkararak on
sevmek istediğh1 kadar sevilmek js- yorum, kulakiarımda soğuk yılan ıs- ları giydi. Başına da onun serpuşunu 
tiyornm ... Acaba bir gün saadetin yo- lıkları çınlıyor. Şarkın sıcak iklimi gön· geçirdi. Gardiyanın koynunda bulduğu 
lunu bulacak mıyın!? .. Yolum o y.:>la lümü yakıyor, Mütemadıyen, hergün, altınlarile mücevherlerini kuşağının a
düşecek mi?. her .gece Mazlumu düşünüy~rum. ·· rasına yerleştirdL Yüzüne, bacakları-

Bekliyorum. Bir çok kişiyle aramda- Bır tek şey bana zevk verıyor, hay:ı- na, kollanna kömür tozu sürdü. Renk
ki fark bu: Ben beklemesini bilirim.. limde düş.tüği~~ çöl::rin cehenneı:ıiı:- -ce gardiya.na benzemiye çalıştı. Anah-
Aradığım yolun ne olduğunu anlı- ~~ ba~a hır te •• ~ey bır mem.?a serınl~- tarları belıne taktı. Onun hançerini de 

yorum ... Kaderim kendini gene gös- gı vcnyor: Mazlumun tek tuk yazdıeı avucu• içinde sıkarak odadan çıktı. 
terdi. Mazlumla konuştuğumuz günün mektuplar ... Ayda nihayet iki kere Zal.. gardiyanın yürüyüşünü taklid 
üstünden on beş gün geçti, bir daha mektup alıyorum, fakat her kapı çalı- ederek merdivenleri çıktı. Aşağıda, ka
görünmedi. Ankaraya gitmiş ve gene nışında müvezzı gelmiştir diye koşu - pının yanındaki sahanlı.kta bir nöbetci 
ora) a yerleşmiş ... Haberini ancak an- yorum, yolda ne zaman bir posta mü- dolaşıyordu. Sahanlık 0 kadar loştu, ki 
nesine yazdığı mcktublardan alıyo- vezzii görsem yüreğim ağzıma geliyor. Zal, nöbetcinin yanına gelmeden gar. 
rum. bütün posta miivezzilerint! muh~bbet diyan olmadığını güç farkederdi. 

Bugün gene bır mektup geldi. Tey- bwa .. ğladı.m ve P. T .. · .T .. harfleri .g.ör.dü -. Nöbetci dalgın da1(7ın gezı'ndı·grı· 1·ç1·n R ,,. ... :-.. ilsteırı wpeıcli sırmalı eıoıselerile göz alı cı ve kıymetli kumaşıarla süslenmi§ oıu•• 
zem ağlıya ağlıya okudu. Birkaç satır g~ bınaların onunde gay~·ııhtıyart Zalin kapıya yaklaştığına dikkat bile et- bir muharebe filinin üzerine konulmuş o lan bir altın tahtın üzerinde oturuyorcltı 
yazıyor: Kendi dileği, hatta ısrarı ile yerımde duruyorum, heyecanıa posta, medi. Yaklaşsa b!le, i1k hamlede Zalin .. . . . . . . " .. . . . tıf 
Ağrıya gidiyormuş... telgraf, telefon diye okuyorum ve tek- yumruğunu yiyecek.. belki de kalbinin h~vıy.et~ı gız~~mek.le ıth~ ~ttı. "'~n- Sam, Kab~stan derebeyınıı: mek e-

Birkaç günü beraber geçirmesi için rar ediyorum. Posta: Ne cana yakın bir üstünde hançerin acısını duymadan ö- gın ~~ Iran tuccarı sıfatıle ~~yaretı~e b~~ alınca oglunun kurtulduguna s 
1 

annesini Ankaraya çağırıyor. Demek kelime!. Beşe!:iyet bin bir asırdan beri lüp gidecekti. geldıgı zaman, ona karşı çok hurmetkar vındi; fakat onun meydanda olmayışıfl. 
onu uzun zaman göremiyeceğim! posta sözünden daha güzel bir söz söy. Zal.. en büyük anahtarı kilide soktu. bir ~uam~le g~sterdiğin.~ ve ~abilin ve bilhas_:ıa, İran ~~hı Menuçehrin ~~. 

Bu haber beynimi altüst etti, tepem- lemerniştir. Çevirdi. Kilid açıldı. Sonra hic telfış et- en guzel bır yen olan cGul Vadısı> nde nutsuzlugunu tevlıd edecek olan ız 
den vurulmuşa döndiını, bir müddet bir Bernada kendim yavaş yavaş topla- meden kapıyı açtı. Yürüdü. Saray bi- ç~dır k~up uzun .~~an ikamet etme- vaç meselesine canı sıklldı. 
şey söyliyemedim. Söyleyecek kelime m~ğa başladı. Onun y~~eğ!. gibi ve y~- raz ötede idi. o, aksi istikametten' yü- sıne w musa~.de. ett:gı halde on~ •. kim Ar~dan on ~ün ~eç~ce Za1den ~ 
bulamıyordum. Teyzem yanıma sokul- regi kadar benım de yuregım kanadıgı rüyerek cGül Vadisi> nin yanındaki ko- ?l~ugunu soylıyerck kızını kendı~.ınden ma bı: habercı geldı. Zalın nerede bel 
du, sesi titriyerek, gözlerinin yaşını si- için onunla daha fazla, daha candan, ruluğa gitti. Orada biraz dinlendi. Son- ıstıye~ek yerde kaçu-mıya teşebb~s ~Y: lundug~nu ve ya~mda Nımruza ~vd 
lerek: daha yakından dost oldum. ra, bir müddet evveı geldiği Hindistan lcme~ınden .. asal~t, şeref ve h~ysıyetını etme~ uzere oldug~rnı ha~cr verdi. ~ 

- Oğlum askerdir, dedi, cehenneme Gönül dün evlendi. yolunu tuttu. kırdıgını.. oyle Llcen derebeylık huku- rebeyı, bu habercıden, ogıunun ~ t· 
gönderseler, vazifesidir, güle güle, se- Bu sabah ~afakla beraber, fevkalade Zalin Hindistan yolunu tutması, izini kuna hürm~t .ederek v_e m~.haza şerefini hakiminin kızıı:ı se~~ğin·~·- on~la Jilı.I 
vine sevine gider. Fakat kendinin du- güzel bir otomobill~ Avrupa seyahati- kaybettirmek içindi. Kaçtığı haber al•- kurtarmak ıçm onu bır muddet hapset- laka evlenmek ıstedıgmı ogrcnınce 11 
rup dururken uzak yere gitmek iste- ne çıktılar. nınca şehirde ve şehrin civarında ar;- ti~.ini.. bugünlerde tahliye etmek ve şahına bir mektııb yazdı. Oğlunun iz 
mesi çok manalı. .. Anlıyorum, biıylik, Annem yorgunluktan bitap yatağa nacaktı. Zabulistan ı'hududuna giden mure~fehen memicketine sevketmek i.i- vacına müsaa~e istedi. . .

1
; 

acı bir inkisarı hsyalt! uğradı ... Sen de düştü. Beş on gün yatağından çıkmaz. yollara, köylere süvariler koşturulacak- zere ıken muhafazasına memur olan Menuçehr, Iranın kahraman bır Bdf 
anlıyorsun değiı mi Sevimciğim?.. Ben de yon~unum, hitabım, pcrişa- tı. o, böyle atsıı, silahsız kolayca eie g~rdiyanı boğarak firar ettiğini bildir- si.ne men.sub olan Zal ~ibi bir .. asilzB 8' 
An'ıyorum, fecaati bütün acılığı ile, mm. Ben de yatağa yatsam belki ay- geçebilirdi. Hindistan tarafına gittiği dı. nın :'aktıle. babasını ?!durmuş, lr ~ 

bütün dehşeti ile gözlerimin önüne ge- larca kalkrnıyacağım, kendimi o kadar kimsenin hatırına ge!miyceği için bu Derebeyi, mektubunda, Zalin kaba- tahrıb etmış olan Efrasy~bm ~krab,t 
" lıiriy tr, içimde h1ssediyorum. Mazlu-ı halsiz hissediyorum ... Mazlfıma da bu taraftan kolayca hududu asabilirdi. Hu. hatlerini saydıktan sonra iki derebeylik kızile evlenmesine rıza gostenruyece r 

mun uzaklara gitmesi esas itibarile gün mektup yazmalıyım, bir hissikab- dudu aşınca, en yakın bir kasabada bir aras~d:ı1ti d~~tluk ve. ~mimi!eti ar.tır- n~ b~ld~rince Sam, gururunu okşıyar. r 
müh m bir şey değil, fakat bugünkü lelvukula Gönülün evlendiğim duymuş kaç gün istirahat eder .. atın., seyahat mak ıçın Zalın emelıru. tervıç etmıye, kıncı bır mektubla şaha tekrar başvı.l 
haleti ruhiyesile uzaklaşmas_ çok fe- tur; muhakkak bugünün acısı içine çök. levazımını düzer.. kervanlara karışa- k~zıı:u ?na vermiye muvafakat ettiğini du. } 
na. Neden bunu yapıyor? Neden biz- müştür. Benden mektup ak1ca belki rak başka yollardan memleketine dö- bıldırdi. (Arkası ~ 
den kaçıyor?. Demek ki, bizim kendisi- biraz ferahlar. Herhald~ ben, beni an- nerdi. 

ni teselli edebileceğimize kani olmadı, lıyan biri yanımda olursa, açılıyorum. ZaL. tahmininde yanıimadı. Kab;i- ı Jnhı·sarJar U M d J d · 
demek ki buralarda kimseden teselli Hele derdimi bilen birini, bir arkada~ı den h ududa kadar süren dör t günlük • Ü Ür ÜğÜD en: 
ummuyor, kendini avutacak kimse ol- bulsam, elemimı kavrayan bir yürek yolculuğunda kimse tarafından rahat- -----------------------------~ 
mad • .;ına kail... Demek ki ben bile on;ı yüreğimin yanında çarpsa, azabım yarı sız edilmedi. İlk günü yaya yürüdu. 1 - Şartnameleri mucibince 2 adet sigara paket makinesi kapalı zarf usulile 
arkadaşlık edemiyecektim... yarıya eksilecek. Ama böyle b:r dos - Geceyi geçirdiği köyde bir ester satın münakasaya konulmuştur. 

Gayri ihtiyari içimden geçenleri dJ. tuın, arkadaşım, sırdaşım yok: Kimse aldı. Ondan sonra~i günler de yolcu Il - Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. 
şa vurdum: bilmiyor içimde olanları.. . kafileleri arasında ~onaktan konağa i- III - Eksiltme, 12/X/937 tarihine rastlayan Salı günü saat 11 de Kabataştl 

- Ne diye bunu yaptı?. Yalnız teyzem var. O da hic:settiğim lerledi ve Zabulistan hududunu aştı. İnhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılaca1'tıt· 
Teyzem sorgumdan iki yanlı mana yanlızlığı, çektiğim, cefayı, doldurmağa Zal.. hududu aştıktan bir ay sonra IV - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyondan alınabili!· 

çıkardı ve bir pot kırmamak için o da çalıştığım çileyi bilemez... Ona açıla- Nimruza, babasının sarayına döndü. V - İdarece c Yagenberg> makine alınması mütesavver olup münakasB11 

sordu: bilir, kalbimi dökebilirim.. ama yapa- _ 2 _ girecek makine c Yegenberg> dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen başka fırtılr 
- Kim yavrum ~ mıyorum. lar fiatsız fenni tekliflerini münakasadan 15 gün evvel tetkik edilmek nıert 
- Mazlum ... ıie diye sanki gidiyor?. (Arkası var) RÜSTEM DÜNYAYA İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul oıuııdıl' 

Gitmeseydi daha iyi olmaz mıydı~.. --··-·--··-··-·---...................... GELİYOR ğuna dair vesika almaları lazımdır. 

Herhalde !burada veya Ankarada ş.r- VI - M~hürlü te~li~ ~~ktubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak. v .. esUcas~ 
kadaşlan, dostlarile daha iyi avunur- Bir Doktorun Derebeyi.. Ziılin kaçtığının ertesi gü- % 7,5 tcmınat akçcsını ıhtıva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günu en gı;y 
du. Günlük Perşembe nü, Zabulistan derebeyi Samdan çok saat 10 na kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabiliJJ' 

Teyzem başını sallıyor: (*) şiddetli bir tehdidname aldı. Sam, oğ- de verilmiş olmalıdır. c5535> 
- Hayır Sevimciğim, avunamazdı, Notlarından lunu sağ sfılim hududa kadar gönder· 

avunamıyaca~ını kencU de anladı ve A v ınediği takdirde askerinin başında hu-
en iyi çareyi buldu: Uzaklaşmak ve u- ı gız dudu geçeceğini.. Kabil üzerine yürü-
zaklarda unutmak. Avdetinde Mazlfun Kokuları yeceğini bildiriyordu. Bunun için de 
bambaşka bir adam olarak gelecek, ı Ağız temiz oldukça ve kokulu bir §ey a- bir hafta mühlet veriyordu. 
karşımızda yenı bir Mazlfun göreceğiz... lınmndıkça kokusuzdur. Derebeyi.. bir gün evvel, Zali yaka-
Bi.2.e elini uzatan yepyeni bir Mazlum Alkollü lçklle!', soğan, sannısak ve ba- l 1atmak için Zabulistan heduduna giharnt lle muvakkat. a~ız kokulan olur. 
olacak... Ağız kokuları rncvzll veya umumi has- den bütün yollara süvari müfrezeleri 

Neden teyzem a:biz> sözünün üstün. talıklarıa husule ~ellr. koşturmuştu. Bugün bu kat'i tehdidna-
de fazla durdu?. Neden ckarşı.mızda» 1 - Mevzii sebebler: meyi alınca yelkenleri suya indirdi. 
derken yüzüme daha dik, fa.kat daha nı., kefekelerlnden husule gelen dlş etl Mü~avirleri ile meseleyi konuştu. On

iltlhabları, diş hastalıklanndan hasıl o-
şefkatli baktı? Onun da gizli bir mak- lan ağız lltihablan, çürük dişlerin mev- lar, Samla anlaşmasını tavsiye ettiler. 
sadı mı var?. Kasten mi konuşuyor?.. cudlyetı, dişlerin arasında kalan yemek Karısi ıse Zalin aşklle hastalanmış olan 

Bunu açıkça soramadım fakat soru- bekayası, diş boyunlarında teşekkül e- kızının hayatını korumak için Rudabe-
yormuş gibi yüzüne baktım. O derhal den kefekeler, ttıkrüğün hamızl oluşu yi Zale vermesini, bu suretle iki dere-
yanımdan uzaklaştı. Uzun bir müddet mevzii sebeblerden sayılır. beyi arasında devam edip gidecek olan 

2 - Umuml sebebler. 
syni sıkıntı ile sessiz durduk ... Mazlu- Bel'um, hançere. burun, akcl~er, rahim, husumeti kokünden izale etmesinde ıs-
mun gitmesi ikimizi de ayni derecede mide, şeker hnstalıklandır. Gebe kauın- rar ediyordu. 
üzdü, hatta harap etti... lann ağzında ayran kokusu, rnldc has- Derebeyi.. bir gün daha bekledi. Ta. 

Bir aralık, istemeye istemeye göz gö- talıklarına müptela olanların mevaddı kibe giden süvarilerin Zaie tesadilf et-
ze geldik·, teyzem kollarını açtı, ben gaita kokusu, ~va ve bizmut ile .tedn.V: d·kı . . d lik nl •t olanlarda samıısak kokusu, şeker has- me ı erını.. e a ının -savuşup gı -
hınçkırarak atıldım: talı~ına mupteta olanlarda ağızda sığır tiğine kanaat getirdik1erini anlayınca 

- Ağla evliidım, ağla, açılırs~... eti kokusu duyulur. işte sebebler böyle- karısının fikrine iştirak etti ve Sama 
Böylece kendini tutarsın, metin ce meydana çıkarılınca hemen bunıann çok iltifatkar bir mektub yazdı. Bu 
olursun ... Senin için de, benim için de ... . .,__te_d_avıs_ı_n_e_k_o_şm_ıı_ı_ıd_ır_._-----...... -ı mektubunda, bu had!senin bi.itün mes-
onun için de metanet lfı.zım... <•> ısa notları kesip ıaklayınııı, yahu• 1· t• • z~ı ük. 1 di ZT b. d f bir albüme rapaştınp kellebi:10& 7a11um. u IY,e mı ~we y . e . a ı, ır e a * &lktntı samanınttda 11111 notlar ltlr &Oktoı mektubunda, bu hadisenin bütün mes'-
Bom~ geçen bir kaç ay zarfında J..-.irl'...,.•_ım_dact_m_aza __ re_t"'!"lfeb-ı-lllr __ . ___ ...,.,..,uliyetiıti Zala yükled~. Zalı bir defa 

I - Cibali fabrikasının mamfıl tütü::nbarları duvarlarına şartnamesi 111ıl' 
cibince pazarlıkla ahşap lambri yaptınlacaktır. 
il - Pazarlık, 13/IX/937 tarihine rastııyan pazartesi günü saat 15 de J{ıtl>"' 

taşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IIl - Keşli bedeli 1072,5,0 lira, Muvakkat teminat 80.44 liradır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. ,. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pııt' 

larile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c~' 

I - Şartnamesine tevfikan 4 ü 62 X -::e 4 ü de 63 X 96 eb'adında olmak nıet6 
8 adet Lito taşı pazarlıkla satın alınacaktır. tJ 

II - Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de KabŞW 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir· P'' 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvCJlDle 

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5737• 
""1Nll 

tııı 
1 - Şartnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz kanaviçe pazarlıkla fjj 

alınacaktır. tHtl 
2 - Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de ıtabB 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. pli" 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenıtıC 

ralariylc birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. &5790• 



2 Eylw 

Yüksek Ziraat Enstittlsli Rektör
lüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine, kız 
ve erkek ve orman fakültesine yalmz erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatı
sız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge
reklidir. 

ı - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek ba -
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 

(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar enstitüye 
alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar orada 
okudukları sömstrlcrden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Zi
.. aat ve Orman Fakültesinin üçLincü sömestrlcrine alınırlar. Ancak Baytar 
Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunar. 
Anatomi dersine> de aynca dev:ım ctme~eri ve Ziraat fakültesine girenlerin zi -
raat stajını yapmaları gereklidir . 

.a - Enstitüye gir~cek talebenin yaşı 17 den aşağı, ve 25 den yukarı olmaz. 
Nehari talebe yiıksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertik!er inin lüzum gösterdiği beden kabiliyeti 
ve sağlamlıkları hakkında tam teşekkülliı bir hasta evi kurulunun raporu lfı. -
zımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyeti olduğu 

aynca tasrih edilecektir. 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık mua

yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster
ıniyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çüliğinde 10 ay staj 
görmcğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeple 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya ceU!en çı
karılanlardan hükOmetçe yapılan masra flan ödiyecekleri hakkında verilecek 
llÜmuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka nüfus kağı
dım, aşı kağıdını, polis veya uraylarda n alacakları özgidim kağıdını, orta ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek 
el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip • 
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pu11 anmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 

kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında hiç 
bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlaı tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine göre seçi
lirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baş vurma sırasına göre 
alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler; 
12 - Baş vurma zamanı ağustosun b; rinci gününden Eylulün 30 uncu günü 

akşamına kadardır. Bundan sonrakı başvurmalar kabul edilmez. 
(4643) (2298) .. 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrasına bağlı, aynl zamanda salon Orkes
trası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzetler ka· 

bul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların ne
'f'ine göre ayda 80-150 lira ücrtle angaje edileceklerdir. 

Salon Müziği ve caz için: 
- Bir Piyanist, - bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batori 

- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir atel de çalabilecek) 

- alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elin deki sair vesaikle birlikte imtihan edil

rnek üzere 6 EylCılden itibaren 11 Eylul 1937 Cumartesi gününe kadar lstanbul
da Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey
lülden 20 Eylul Pa~rtesi günü~e kadar Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkes
trası şefliğine baş vurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden : 
Eksiltmeye konan Tahmini Pey .Eksiltme GUn ve Şekli 

eşyanın cinsi Mıktıuı Flıtt Akçesi tarihi saati 

Elbise 148 takım 2439 K. 271 L. 17-9-937 14 Cuma Açık 

Palto 85 adet 1893 • 121 :ıı 17-9-937 15 Cuma Açık 
Siyah elmas destere 24 • 2800 • 51 » 20-9-937 14 Pazıtrtesi » 

Mektebimizin muhtelif ihtiyacından olan yukarıda cins, miktar, muhammen 
bedel ve ilk teminatları yazılı üç kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Ek -

siltmeleri hizalarında gösterilen gün, tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartname-• 
leri görmek istiyenlerin her gün ve eksj}tmeye girmek istiyenlerin belli gün 

ve saatte Gümüşsuyundaki mektep bin ası dahilinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilnn olunur. c5622~ 

Ankara Yüksek Ziraat Enst!tüsü Rektörlüğünden: 
1 - Enstitü ile yemek müteahhidi arasında yapılmış olan mukavele feshedil

diğinden Yüksek Ziraat Enstitüsünün 595 talebe ve memurlarile 140 müstahde
minin 5/9/937 tarihinden mayıs P38 sonuna kadar 9 aylık sabah, öğle ve akşam 
yemekleri kapalı zarf usıılile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 3/EylUI/937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
3 - Talebenin beheri için 50 müstahdeminin beheri için 30 kuru' günlük iaşe 

bedeli tahmin edilmiştir. 
4 - Muvakkat teminat tutarı olan 6595 liralık Banka mektubu veya vezne 

ınakbuzlarile teklifleri muhtevi zarflarını ihaleden bir saat evveline kadar Ko-

misyon Reisliğine vermeleri ve il.ale saatinde komisyonda hazır bulunmaları. 
5 - Fazla izahat ve parasız prtnamesini almak istiyenlerin Yüksek Enıtıtü 

Daire Müdürlüğüne müracaatları •lan olunW'. c2844t c5366, 

SON POSTA 

IRADVOI 
BugünkU program 

ISTANBUL 
2 Eylôl 193'7 Perşembe 

ötıe neşriyatı: 
12.30: PlAlda Tllrt musitısJ. 12.50: Han

d1s, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20. 
Suat Ergün ve arkadaşlan tarafından Türk 
muslkls1 ve halk ,arkılan. 20.30: Bay Ömer 
Rıza tarafından arabcn söylev. 20.45: Su
zan ve arkııdaşlan tarafından Türk musiki
si ve halk şarkılan, (sant fiyrı). 21.15: Orkes
tra. 22.15: Ajans ve borsa haberler!. 22.30 : 
Ptrı.kla sololar, ooera ve operet parçaları. 

Takvimdeki kadın 
(Baş tarafı 13 üncü. sayfada) 

mıştı: cPeki, kız ne olmuş acaba?~ dedi. 
Genç kadın: cBilmem diye, cevap verdi. 
Yoksa siz onun hakkında bir şeyler mi 
biliyorsunuz?> kadın evet demek ister gi
bi başını salladı. Sonra kuru uzun par -
mağmı uzatarak duvardaki takvimi işa· 
ret etti: 

- Oradaki kadın yok mu, dedi, i§te kız 
onun gibi olmak istedi. fakat .. 

Durdu, derin bir nefes aldı ve gayet 
hafif bir sesle fısıldadı: 

- Fakat, onun gibi olınıya çalışırken 
öyle kötü yollara düştü ki bir daha çık
masına imkan yok artık.. 

Ve başka bir şey söylemeden kopr gi-
bi çıkıp gitti . 
Akşam Yusuf geldiği zaman nedense 

karısı ona gündüz gelen misafirden hiç 
bahsetmedi. Bir aralık genç adamın gö· 
zü duvara ilişti. Takvimi yerinde göre -
meyince karısına ne olduğunu sordu. 
Genç kadın gözleri hafifçe dalarak ce -
vap verdi: cKaç yıl evvelin takvimi bize 
ne faydası vardı ki.. çöplüğe atıverdim. 

Zaten üstündeki o çıplak süslü kan 
zıddıma gidiyordu.> Yusuf sesini çıkar

madı. Beşikte gülücükler yaparak elle -
rini uzatan oğluna doğru ilerledi ve genç 
kadın kocasının çıkarıp, sandalyenin üs
tüne attığı ceketini alıp takvimden boş 
kalan çiviye asıverdi. 

Yarınki nushamızda: 

Yıkılan Saadet 
Yazan: Salahattin Enis 

Sayfa 15 

K 1 Z ·I LA Y 
HASTA BAKiCi HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına. hazırlanmaktadır. Okul geceli ve paruızdır. 

Okul, genç bayanların haatabakıcı ve ziyaretçi hemıire yetife
rek, haatanelerde ve umumi ııhhatle alakadar olan müe11eseler
de çalıımalarına mahıuıtur. 

Tahail müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir .• Dersler hususi 
doktor prof eıörler ve muallimler tarafından verilir 

İateklilerin iyi ahlaklı ve ııhhatli ve en az orta tahaili bitirmiş 
olmalan f&rllır. Diğer prtlarımızla fazla izahat için yazı ile veya 
bizzat İatanbulda Akaarayda Haıeki caddeıinde Okul Direktör
lüğüne müracaat edilmesi. ıs eylul 1937 den ıonra müracaatler 
kabul edilmiyecektir. 

Nafia Vekaletinden: 
t - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes islahı kanallarından saflık ka • 

nalının 7 +510 uncu kilometresinde yapılacak büyük Şüt inşaatı. 
Keşif bedeli cll6747> lira c6t kuruştur. 

2 - Eksiltme, 21/Eylfil/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafia Ve
kileünde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri: genel 
prtnames:i. fenni şartname ve projeyi ,5, lira c84> kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; c7087> lira c50> kuruşiuk muvak

kat teminat vermeleri ve laakal c5000{h liralık mümasil nafia işlerini taahhü: 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 

İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvelina 
kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lanmdır. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez. c2948:t c557ô> 
------------------------·-------

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz Ecz'.mesı ile :!:nstitü laboratuvarlarının bir senclık iht iyacı 

olan şartnamede :.;azıl! 252 kalem ccıa~·ı Tıbbiye ve Baytariye ve Kimyevi 
madde açık eksiltmeye konuımı;şt~r. 

2 - Muhammen bedel 3691 Ura ?.5 kuruştur. 
3 - Muvakkat temlnat 277 lir~.dı~·. 

4 - İhale 3/9/937 tariJıöne rastlayan Cuma günü saat 16 da Yüksek Enstitü 

Rektörlük binasınd:ı toplanan Kom 0syon tarafından yapılacaktır . 

5 - Fazla izaha: ve parasız şartname almak isteyenler.i.n Enstitü Daire Mü-
dürlüğüne mücaratlan ilfın olunur. c2714:t c5220:t 

i.-.-..~----------~llllll'lllml!--------------------------------------------------·~ J 
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Hasa v esrin 
LER 

oıonya an 
Türkiyede en çok satılac ve Avrupa ve cihan tarihind~ misli ve menendl 

olmıyan kolonyııdır. Bir damlası limon ~idir. 90 derecedir. 

l 

Nesrin ve Hasan Losgon ve Lavantaları 
Yasemin, leylik, di..-inya, revdor, fİpr, fujer, ful, menekıe, ıuar de 

Paris, Orig n, Krep dö tin, dağ çiçeği, zambak, ıünbül, lale, milflör, 
nersiı, pller, amber, fulyalar. ~k flöt-, çiçek demeti. nadya, neroli, 
Şane~ amorita, kadın eli. fJör c:lamur, skandnl, florami, müğe, losyon 

ve lavantala.n bir nadirei aan'attir. 
Hasan deposu: İstanbul. Beyoğlıı, Knraköy, Beşiktaş, Divanyolu, Ankara, 

Eskişehir, Malatya, Kaysen şubeleri '9'e satış yerlerile bilcümle tuhafiye, 
bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan :smine ve markasına 
dikkat. 

,-ı------~----------------.... ---, KANZUK ı 

SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DökOlmesinl keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bnynme kabili
yetlnl artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu l.a.tif, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir, 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - IST ANBUL 

Şirketi Hagriyeden: 
11 EylOl 937 tarihinde mevkü meriyete girecek olan fevkalAde 

tenzillltlı bir aylık nbo.nman kartları şimdiden idarei merkeziye kontrol 

mlldUrlyetila Köprll Boğaziçi gişesinde satılmaktadır. Sayın yolcuları
mıza illln olunur. 

fiW@ EM 

Yepyeni formüllerle piyasaya çıkarılan " 

SON POSTA 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet~ ı Kar.köy Köprübap 
TeL 42362 ·Sirkeci Mühürdanad• 

Haa Tel. 22740 ··---,. Karadeniz Hattı Postaları 
1 EylUlden itibaren Karadeniz hat

tı postaları İstanbuldan Pazar ve 
Salı günleri saat 12 de ve Perşembe 
günleri saat 16 da kalkacaklardır. 

Pazar postasından başka Salı postası 
da Hopaya kadar gidecektir. 

Mersin Hattı Postaları 
İstanbuldan Salı günleri kalkmak

ta ve dört aydanberi on beş günde 
bir yapılmakta olan Mersin birinci 
postalan 1 Eylülden itibaren her 
hafta yapılacaktır. 

Mudanya Hattı Postaları 
1 Eylulden itibaren Mudanya hat

tı yaz ikinci devre programlarının 

tatbikine başlanılacağından yaz bi
rinci devre tarifesi mucibince İstan
bul ve Mudanyadan Cumartesi gün
leri 14 de kalkan postalarla Pazar 
günleri İstanbuldan 18 de ve Mu
danyadan 18,30 da kalkan postalar 
yapılmıyacaktır. Yeni tarifeye göre 
hergün İstanbuldan 8,30 da ve Mu
danyadan 11 de vapur vardır. c5734> 

~·----.... -.... -.. 
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RADYOLiN 
Sabah ve akşam her yemekten sonra 

mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
Zira bir veya iki defa 

yapılan her iş mutlaka 

yarım demektir ve bu 
• 

kadarile dişlerin sıhhatinı 

tam temine imkan yoktur 

Yemeklerin kırıntı· 
• ları, salyanın ifraz et· 

tiği mikroblar, dışa· 

rıdan alınan muztl' 
ınevad karşısında dit 
ler ve diş etleri eğer 

mütemadiyen temizlen· 
mezse bozulmağa ve çO· 

rUmeğe mahkıl.mdnr. 

Çürük dişler, mide \18 

barsak ibtil&tlanndan za· 
tnrreeye kadar her nevi ıuıs· 

ıalığa yol açabilir. 

_. 3 Eylül Cuma günü ~-, Ve muhakkak sabah, akşam ve her yemekten sonra, 
PANORAMA 1 yahud hiç değilse günde 3 defa fırçalamak şartile •.. 

bahçesinde 
Bu mevsimin son 

BÜYÜK SÜNNET DüGONO 
BUkreş'in en meşhur 

ÇIOAN OBKESTRASI 
Ayrıca bQyOk sürprizler 

Tel. 41065 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingilll ıınw 

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

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

,. Operat6r • Urolog 4m 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. Köprnbaşı 
,. Eminönü han Tel: 2UH5 ._ 

Fenni sUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Beşiktaş 

Erip apartıman 
Tel: 44395 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJı 

Biltün ısbrablan teskin eder 

GR • 
1 p • 

1 N 
bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

ahatte. ev.de her~man ya mızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bomıaz, Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında gUnde 3 kate ahnablllr. 

Diplonia Veriliyor. 
MJmar, Ressam, Heykeltraş ve 

Tezyinatcılara. 
T J'C' "A rfi C' Kirpik 
V LLY VJ sUrmeal 

evi Suııdiye iıtuyoıı yanı Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 

VENÜS Alhğı 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kremı 
VENÜS Pudrası 
VENÜS Briyantini 

l\ullananlar muhakkak VENÜS kadar gnzelleşir. 
Venns mOstabzarnb şimdi blltnn kibar ve şık familynlann en kıymetli 

ve itimada şayan yegane tuvalet mUstahznratı olmuştur. 
D po•uı Nureddin Evllyaznde Ml!eaaoaeal. latenbul 

em ucuzu~~~~.~~m:~~~anbWda i!,!~':!~u~ndJ 
86 No. ASRİ MOBİLYA mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMET EYZI Tel. 23407 

Beyoğlunda : Eski 

HAYDEN maGezeleranda 
Nefis ve mOntehap BAKER 
mobilyalan teşhir edilmektedir. 
YATAK ve YEMEK odalıın 
He SALON takımlarının en 
zengin çeşitlerini her yerden 

ucuz fiatlarla bulacaksınız. 

Son Posta Matbua 

N~riyat Müdürü: Selim Ragıp EMEC 

AH1P t: S. Ragıp EMEÇ 
S LER • A Ekrem UŞAKLIGİL 1 

Akademi diplomaları tabedilmiştir. On senedenberi Akademiden me2un oltJP 
da diploma alamamış bulunanların Akademi İdaresine bizzat veya bir mektUP' 
la müracaatları halinde diplomaları ver!lecektir. 

Müracaatlarda: 
A - Mektep numarasının bildirilmesi 

B - Nüfus tezkeresinin gösterilmesi, 
C - 4,5X6 santimetre eb'adında ince kağıt üzeru;e basıl~ış c3t adet vesU~alJ 

fotoğrafın verilmesi. 
D - Damga pulu bedeli ve diplomanın boş yerlerini yazdırma ücret; oıııral' 

150 kuruşun Akademi İdaresine peşin olarak tediye edilmesi lazımdır. . 
Taşrada bulunanlar adreslerine diplomalarının gönderilmesini istedikl~J 

takdirde ambalaj ve posta masrafını karşılamak üzere ayrıca 60 kuruş verıneli· 
dirler. c5636> 

lstanbul Liman işletme idaresinden : 
Galata Rıhtım üzerinde yaptırılacak antrepo için 31/8/ 937 de elde edilen 

.fiatlar isabetli görtilmediğinden buna aid pazarlığın 6/ 9/937 pazartesi saat 
14 de tekrarlanacağı ilan olunur. c5787, 

6kaUrenlere ve 
gögUa nezlelerlne KATRAN AKEi IKBBll 


