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Sovyet Rusya İtalyayı p_rotesto etti ! 
1 Meçlıul talıtelbalıir İtalganın mı? 1 ....... Y;b;~~~ ... ;ö;ü .. ii·~ ... Ö~d~~·~; ... ···· 

Moskova Romadan batırılan "Türk ordusu · Balkan 
gemilerinin bedelini ve ordulan içinde birinci 

olduğunu isbat etti,, 
mes'ullerin tecziyesini i~tiyor Fransamn nim resmi gazetesi Temps "Atatürk, 

kendisinin lnönü ile Türkiyeye verdiği takdire • 
Italya, Sovyet talebini red ve Akdeni~ 

1 

layık ordu ile övünebilir" diyor 
Parla, 8 (A.A.) - Anadolu ajansının 1 bunda manevraları takip eyleyen selA

husual muhabiri bildiriyor: hiyetli bir şahsiyetin intıbalarmı ne,-
Temps gazetesi, bir Ttlrklye mektu- rediyor: (Devcımı 11 tnci ıaflfada) 

' J 
konferansına iştirak cevabını tehir etti 

Londra 6 (A. 

A.) - Daily He. 
rald gazetesine gö 
re Cindeki İngi • 
liz sefirinin ma • 
ruz kalmış oldu -
iu suikast hak -
kında çarşamba. 
dan evvel Japon - Suikaıta m4t'1" tca -
yadan tatmin e - · lan lngiliz elçili 
dici bir haber a - M. Huguen 
lınamadığı takdirde İngiliz kabinesi, ye 
ni bir takım tedbirleri nazan itibara 
alacaktır. 

( "Son Posta,, nın siyasi işler 
muharriri zazıyor) 

Bir ·devleti, diğerinin nezdinde 
temsil eden ve muhtelif dereceli sı -
fatlar alan mümessillere, büyük ve
ya orta elçi ismini veriyoruz. Bu elçi· 
ler, nezdine memur olduklan mem
leketlerde charici ez memleket. imti· 
yazından istifade ederler. Yani mü -

(Deoa"" 11 iftci sayfada) 

Bu gazete, henüz hiç bir karar itti
haz edilmemiş olduğunu, yalnız fn • 
gilterenin Tokyodaki yeni sefiri Sir 
Robert Craigie'nin hemen geri çağrıl-

( Devamı 11 inci sayfada) -----------1 •....•.... , ................... ~-.............................. ~ 

Şehir Tiyatrosu yıkıltyorJ 
• 

Operet kısmı bir sene 
için tatil edildi! 

Dram kısmının daha f azlct h,f if eser%ere yer vereceği 
bildiriliyor, bu haber tahakkuk ederse onu da operet 

kısmı ıibi mabvolmut sayabiliriz 
( "Sın Posta,, -1111 tiyatro mllharriri Jaztyor} 

mn ıı iad lt&1d!KfAJ 

Japon ord_u_s_u ___ t_a_a_rruza geçt 
Ç!nliler, mukabil taanuzda gecikmediklerini, iki ordu arasında göi, üs ıöjiise 
kanb muharebeler vuku bulmakta oldufunu bildiri1orlar, Çin tanarelerinin 

bir Japon ,ebrini yaktıldan teenüt ediyor 





SON POSTA 

Paşvekilimizin ı (' ı 
İzmirde tetkikleri y~....._... ..... 

Filistiıide karışıklıklar 
Arap ve Yahudi çeteleri faaliyete 

geçtiler, kanlı baskın 

·ismet İnönü tteşrinievvelde AL:E E' 
Diyanbekir mıntakasında • Çin - Japon harbinde 

bir seyahat yapacak Japon demagojisi 
İzmir 6 (Hususi) - Şehrimizde bu-

lunan Başvekil İsmet İnönü bugün de Yazan: Selim Karıp Emeç 
tetkiklerine devam etmiş ve Atatürk R esmi J apon makamlarının Çin , 
konağında idare adamlarile bir hasbi- J apon harbi hakkında zaman za-
hal yapmıştır. .. 1 1 ··ro··kl · 

B k"li teş · · ı d b" · man ileriye bazı muta ea ar su u erı o-
aşve ı n rınıevve ayın a ırın. • . . 

· • ··f ıt· l"k d h·1· d n· luyor. Dünya efkarı umumıyesıne ve 
cı umumı mu e ~ı a ı ın e, ı)a- . 

ve taarruzlar birbirini takip ediyor bek. El. · tak 1 da b" muhtelif milletlerin resmi mahfellerıne 
rı ır ve azız mın a ann ır • . 

h t - b'ld"rilm kt d"r bitap eden bu mülahazaların en kuvvetlı 
seya 8 yapacagı 1 ı e e ı · tarafı mantıksızlıklarıdır. Son zamanda 

Adana 6 (Hususi) - Filistinde karışık· ı üzerine .ateş açarak öldürmüşlerdir Ha· ı hücum ederek bir polisi yaralamışlar; 
!ıklar devam etmektedir. Yafadan Ku • san Alinin yanında bulunan amcazadesi Salih ve Hasan isminde iki kişi de köyle· 
düse gitmekte olan ve içinde yahudi yol- Halil de ağır surette yaralı olarak kaç - rine giderlerken yahudilerin taarruzuna 
cular bulunan bir otomobil meçhul şa- mıya muvaffak olmuştur. _ uğnyarak bıçakla ağır surette yaralan-
hısların tecavüzüne maruz kalmış, yol· Yafadan Teüvive giden yol üzerinde mışlardır. Nablusta Hacı Selami ismin-

Japonya 1940 Tokyo 
Olimpigadlarını 

_2rganlze etmiyor 
Tokyo 7 ( A.A. ) Domei ajansının 

spor mahafilinden öğrendiğine göre 
Japonya muhtemel olarak 1940 olim
piyatlarının orgazizasyonundan fera -
gat edecektir. Bu tedbir, Japon siyase
tinin spor mümessillerinin mühim bir 
kısmını silah altına alınış bulunmasın
dandır. 

Japon hariciyesinden sadir olan bir be
yanat, bugünkü Uzak Şark hadiselerin -
den Çinlilerin suiniyetlerini ve Japon • 
yanın maksatlarını anlamamazlıktan gel
meyi mes'ul tutuyor. Fakat insaf ile dü
şünsün: Mançurinin sözde müstakil bir 
devlet haline getirildiği günden bugüne 
kadar cereyan eden vukuat, bir kurt • ku
zu hikayesinden farklı bir şey midir? Bu 
vaziyet karşısında ve teselsül eden bütün 
bu hadisat önünde eğer Çinliler de Ja • 
ponların maksatlarını anlamamışlarsa a
caba kim anlamıştır? 

culardan biri ölmüştür. bir kahvede oturmakta olan halkın önün- de birisi evinin damında uyurken öldü-
Yahudilcrden müteşekkil bir çete A - de ansızın bir bomba patlamış ve iki ki- rülmüştür. 

bidiye aşiretinden Ali Salimle Mehmet şi ağır surette yaralanmışlardır. Yaralı- Kudüste bazı kahveler hükfımetin em· 
Mahrnudun üzerine ateş açmış, bunların lar hastaneye kaldırılmışlardır. Polis rile kapatılmıştır. Çarşı ve sokaklarda 
ikisi de ölmüştür. Gene yabudi çeteleri tahkikata el koymuştur. zırhlı otomobil ve silahlı İngiliz yerli as
Telavivdcn gelmekte olan Hasan Alinin Arap çeteleri Nablusta polis karakoluna kerlcr dolaşmaktadırlar. 

İspanyada 
yeniden 

muharebeler 1 

şiddetlendi 
Hükômefçj)er Saragos cephesinde, Frankocular ise 

Santander civannda ilerliyorlar 
Londra 6 (Hususi) - İspanyadaki 

harb tekrar şiddetlenmiştir. 
Hükılmetçiler Saragos cephesinde, 

Frankocular ise Santander civarında iler 
lemekte ve muvaffakiyet elde ettiklerini 
bildirmektedirler. 

Valensiya hükümeti bir emirname neş
rederek, bütün mücevherat ve kıymetli 
eşyanın teslimini halktan istemiştir. Bu 
emre karşı gelenler cezalandırılacaktır. 

Paris 6 (Hususi) - Populaire gazete
sinin istihbaratına göre General Franko· 
nun başlıca mesai arkadaşı olan General 
Deliano, Aragon cephesindeki son muha· 
rebelcr esnasında yaralanmış ve ölmüş • 

YPmenle ltalga 
Dost luk muahedeal 
imzaladılar 
4 eylulde San'ada Yemen ile İtalya a

rasında bir dostluk muahedesi imzalan· 
mıştır. Bu yeni muahedenin 1926 dotrt • 
luk muahedesinin bugünkü şeraite uy • 
gun olarak yapılmış bir yenileştirilıM • 
4ini teşkil etmektedir. 

iktisat Vekili Zonguldaklı 
Zonguldak 6 (A.A.) - Ekonomi Baka

nı B. Celal Bayar yanında İş Bankası ge
nel direktörü bulunduğu halde şehri • 
mize gelmiştir. Vali ve parti başkanı, 
vilayet erkanı, maden müesseseleri di
rektörleri tarafından karşılanmıştır. Mi
safirler Eti kömür ocağındadırlar. 

tür. 
Diğer membalardan alman habere gö

re ölen, General Delianonun kendisi ol
mayıp, ayni ismi taşıyan yeğel\İdir. 

Leon 6 (A.A.) - Leon mıntakasındaki 
kıtaat, dün bir istikşaf hareketi esna • 
smda Santander cephesi kıtaatı ile ilk 
irtibatlarını tesis etmişlerdir. 

Musolini ltalyada bulunan yetim 
İspanyol ~e göriiftü 

Roma 7 (A.A.) Musolini. dün yanın
da Kint Ciano olduğu halde faşist te· 
şekküllerinin misafiri olarak on haf
tadan beri İtalyada bulunan 700 İspan
yol öksüz çocuğunu kabul etmiştir. 

Birinci Umumi 
Mil/eti iş 
Buraaya gidiyor 
İzmir 6 (Hususi) - Burada bulunan 

birinci umumi müfettiş Abidin Özmen 
İstanbula hareket etmiştir. Ayrılırken 
vaki olan beyanatında fuarı çok beğen
diğini, bölgesindeki faaliyette hükume
tin icraatından hız aldığını, halkın mü
reffeh, emniyet ve asayiş içinde bulun-

duğunu, bu yıl mahsulün iyi ve bol ol • 
duğunu, imar işlerine önem verildiğini 
söylemiştir. 

Umumi müfettiş İstanbuldan Bursaya 
gideceğini, orada 25 gün kaldıktan sonra 
bölgesine gideceğini söylemiştir. 

Yeni tuz fiatları 
Veni emniyet müfettişleri An~~ra 6 (~ususi) - İnhisarlar tuz 

6 
H .) J d .. satışı ıçın sahıllerde 3 mıntaka ayır -

Ankara ( ~.susı . - an ·ata yuz mıştır. Karadeniz mıntakasında tuzun 
başılığında? mut~kaıt .. Halı.d,. sm~t, kilosu 3,63, Adalar ve Akdenizde 3,60, 
topçu Ncdım Emnıyet mufettışlıklerı • 1· t b 1 M d 3 42 k . . san u ve armara a , uruşa sa-
ne ta) in edilmışlerdır. tılacaktır. 

U. Beck Parise gidiyor 
Faris 7 (A.A.) - Cenevreye gide

cek olan Polonya hariciye nazırı Beck 
Delbosun davetine icabet ederek Pa
risten geçecek Pariste Fransız hariciye 
nazırı ile beynelmilel vaziyet hakkında 

görüşmelerde bulunacaktır. 

( 

--·········-··-·····-· ............................ .... 
Musiki davası 

Beıtekir Sadeddin Kaynak, 
Hakkı Süha Gezgin ve Peyami 

Safaya cevap veriyor. 
Y arınlıi niiıhamızda 

Türk - Alman 
ticareti 

Anlaşmaya göre Alman
yaya 33 milyonluk mal 

vereceğiz 
iımir 6 (Hususi) - Türk • Alman 

ticaret anlaşmasının imzalandığı haberi 
piyasada müsait tesir yaptı. Alman it • 
haliitçıları mahsullerimiz hakkında fiat 
teklif edilmesini bildirdiler. Buraya ge
len haberlere göre anlaşma mucibince 
bu yıl Almanyaya 33 milyon liralık ihra· 
cat yapılacaktır. 

İktısat Vekaleti siyasi müsteşarı Türk
ofisde, ticaret odasında tetkikler yap • 
m"tır. Üzüm kontrol nizamnamesi mer'i· 
yete girmiştir. Harice bozuk ve mağşllf 
mal gönderilmiyecektir. 

Talebe kamplarına 
düzen verilecek 

Bu mesele hakkında mecliste, bir su
ale maruz kalan başvekil Konoye, bu 
hususta kat'i karann, pek yakında 
spor teşkilatı ile istişareden sonra alı
nacağını bildirmiştir. 

Tarih Kurultayı için 
muracaat yeri 

İstanbul 6 (A.A.) - Türk Tarih Ku 
rumundan: 

Davetlilerden başka Kurultaya ve 
sergiye gelecekler için evvelce yapı -
lan tebliğe ait işlerde c44 71 o. numa
ralı telefon hususi santralına bağlı 

c 14. numaraya müracaat edilmesi ri -
ca olunur. 

Irak kabinesi istifa etmiyor 
Adana 6 (Hususi) - Irak başvekili ka

binenin istüa edeceği haberini tekzip et
miştir. 

Yeni ornıan 
Tayinleri 

Şu hale nazaran, bugünkü durum, Çin
lilerin Japon maksatlarını anlamamış ol
malarından değil, bilakis bu maksatları 
pek iyi kavramış olduklarından doğmuş
tur. Yoksa şimdiye kadar olduğu gibi J a
ponyanın bitmek tükenmek bilmiyen id
diaları karşısında, Çinliler mutat üzere, 
boyun eğselerdi, filvaki harbolmazdı, 

amma koskoca imparatorluk bugünden 
yarına bir Japon müstemlekesi oluverir· 
di. Çinlilerin kaçındıkları bu akıbet ya
rın tahakkuk etmiyecek mi? diye sora • 
bilirsiniz. Mümkündür .ki Japonlar Çin· 
lileri ezsin ve emellerine muvaffak ol· 
sun. Fakat bu takdirde hem bu lokmı 
kendilerine pahalıya rnalolmuş buluna· 
cak, hem de Çinlilerin şerefleri kurtula
caktır. Bu asırda pek fazla ehemmiyet 
verilmiyen bu manevi kıymetin, hır gün 
gelip, pek büyük bir ehemmiyet aldığı 
görülmemiş şeylerden değildir. 

Selim Ragıp Emeç 

Trakya Festivali 
Hazırlanıyor 

Ankara 6 (Hususi) - Maarif Ve - Ankara 6 (Hususi) - Orman Umum Edirne 6 (A.A.) - Festival hey'e -
kfıleti askerlik kamplarına daha esas • Müdürlüğünde yeni teşkilat kanunu - tinden Karadeniz grupu jle İstanbul 
1ı bir düzen verrneği kararlaştırmış - nun tatbiki dolayısile değişiklikler ya- zeybekleri ve milli amatörlerden bir 
tır. Alakalı daireler bu maksatla tale - pılrnıştır. Komiser Tevfik şube mü - grup Edirneye gelmiş, ilk oyunlarıru 
belerin maddi ve manevi ve sıhhi du • dürlüğüne, şube müdürü Nejad Bur • Saray içinde vermişlerdir. 
rumlarmı gözönünde tutarak bu dev - saya, Muğladan Fuad Çanakkaleye, Ko Oyunlar filme alınmış ve hey'ete. 
rede kamplarda alınan umumi netice - caeliden Cemal Diyarbekire, Kütahya- hediyeler verilmiştir. 
lere göre yeni tedbirler alacaklardır. dan Ali 'Edirneye, Edirneden Yakup İkinci oyunlarını halkevinde ~er -

Kampların daha iyi ve faydalı ol - Eskişehire, İçelden Feyzi İstanbula, Si mişlerdir. Bu tarihi şehirde İstanbulun 
masını temin etmek isteyen Bakanlık noptan Şevket İçele, Diyarbekirden ve Anadolumuzun bir çok tarafların • 
teşkilatlarına bir emir göndererek Hulfısi İspartaya, Kastamonudan Na - dan gençlerin bulunması memleket i· 
kamp masraflarını ve kamplarda rast- zım Karsa, Eskişehirden Osman Koca. çin milli ve içtimai bir kuvvet yarata
lanan güçlükleri, kamp yerlerinin "llek eliye, İstanbuldan Emin Konyaya, İz- cağı tabii görülüyor. Gelecek sene 
teplere olan mesafelerini, techizat, ça- mirden Sami Maraşa, Konyadan Ali Trakyanın geniş ölçüde festival prog • 
dır ve silah vaziyetlerini, iştirak eden Muğlaya, Karstan Rıza İzmire, İspar- ramını hazırlamak üzere bir komite se 
talebenin sayısını, tesbit etmelerini is· tadan Asım Sivasa, Çanakkaleden .ı.{e- çilmiştir. 
temiştir. mal Trabzona, Çatalcadan Hakkı Zon

Balı kesirde 
_ kurtuluş bayramı 

Balıkesir 6 (H~usi) - Balıkesir kur
tuluşunun 15 inci yıldönümünü görül -
memiş tezahüratla kutlulamıştır. Geçit 
resmi bir saat sürmüştür. Gece fener a
layı yapılmıştır. Halkevi müsameresi çok 
kalabalık olmuş, büyük bir alaka celbet
miştir. 

Bir aşk faciası 
Balıkesir 6 (Hususi) - Musa isminde 

bir genç liseli Ayvalıkta sevdiği kadınla 
birlikte gezen bir başka genci bıçakla vu
rarak öldürmüştür. 

guldağa, Baş mühendis Sıtkı Bala mek 
tehi müdürlüğüne, Şakir, Remzi ınual
limliğe, Bursadan Zühtü Çatalcaya, ko· 
miser Cevdet Sinop müdürlüğüne, Bu
cak fen memuru Vecdi Kızılalana, Si
vastan Cemaleddin Kütahyaya, İstan. 
buldan Necip Kastamonu müdürlüğü -

Sabahtan Sabaha : 

Vaklflar inşaat Müdürlüğü 
Ankara 6 (Hususi) - Vakıflar u -

mum müdürlüğü inşaat müdürlüğün( 
mimar Nihad tayin edilmiştir. 
.-.-..... .. ___ , ..... ___.. __ ·--· . ·---
ne, Kızılalandan Tevfik Çerkeşe ta • 
yin edilmişlerdir. 

-
Deniz sarayı 
---------------~---Denizle ülfeti fazla olan insanlar dağlık iklimde yaşıyanlardan daha çe

vik ve daha enerjik olurlar. Türkiye haritasında denizin memleket sınırla • 
rının dörtte üçünü kapladığı malümdur. Buna rağmen denizciliğimiz bizden 
daha az sahili olan memleketler derecesinde değildir. Eski devirlerin ihmal 

Ynzısız hlklJge: ç ayhk emeğin bir günlük zevkı 

ettiği denizciliği on beş yıldır canlandırmağa çalışıyoruz. Alınan neticeler 
çok ümit vericidir. İstanbul, İzmir, Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki ka· 
sabalarımızda gençlik teşkilatı denizciliği de spor sahasına almıştır. Bandır .. 
ma, İzmit ve Gemlikte su sporları çok ileri gitmiştir. 

İstanbul gençliği artık hiç bir propagandaya ihtiyaç göstermiyccek kadar 
deniz sporunu kavramıştır. Yalnız İstanbulda her sınıf halkı sinesine toplıyacak 
deniz klüplerimiz yoktur. Sonra deniz klübü daha ziyade eski Yatklübü 
hatırlatan lüks bir klüptür. Fakat müessisleri ve mensupları arasında deniz
ciliği cidden seven ve deniz sporlarile meşgul olanlar pek çoktur. Böyle bir 

klüb de Boğaziçinde açmak lazımdır. Bunun için çok müsait bir bina da var
dır. İktisat Vekaletinin Balıkçılık enstitüsü iken, müessesenin ilgası üzerine 
boş kalan Baltalimanı.. Boğazın en geniş ve sakin körfezinde geniş bahçe
ler içinde, büyük havuzları, geniş limanı olan, "şehirle karadan da alakası 

bulunan bu saray mükemmel bir deniz spor :::arayı olabilir. Hiçbir işe ya-

ramadan terkedilen bu hazır klüp binasında İstanbulun deniz severlerini 
toplamıya delalet etmesini denizi seven İktisat Vekilimiz Bay Celal Bayar• 
dan rica ederim. Baltalimanı sarayı, muhakkak ki Türkiyenin en munta· 
zam ve yerinde bir deniz sarayı olacaktır. 

Bürhan Cahit 



Profesör Prostun fikri 
kabul edilmedi 

Limanın Yenikapıda değil, Sarayburnundan Fındıklıya 
kadar olan sahada tesisi kararlaşbrıldı 

:r olcu salonu itıihai edtlm eJcıe oCan eaki pmrik binası 

latanbul ve Galata yolcu salonlan- Karaköyden Fındıklıya k11dar yapılma
lllll asıileştirilmesi hakkındaki proje - ıını kat'i şekilde muvafık bulmuştur. 
lerin tatbiklerine geçilmiştir. İstanbul Yeni yapılan inşaat da bu kat'i karar 
yolcu salonu, eski gümrük başmüdür - üzerine tesri edilecektir. 
lilğü dairesinin alt kısmındaki holün Yeni liman için rıhtım ve antrepo-

Doğru 
Değil mi? 

Yabancı memleketlerdeki talebe 
para alamazsa na ile yaşar 

ve nasll çahfabilir? 
Evlatları yabancı memleketlerde 

tahsilde bulunan bazı kimselerden 
sık sık §ikayetler alıyoruz: Bunlar, 
çocuklarına döviz gönderemediklerin
den ötürü adeta yeis içindedırler. Ge
çen ay Berlinde tahsilde bulunan ev
ladına doskan liralık Alman parası 

yollamak için Merkez Bankasına mü
racaat eden bir baba, cAlman dövizi 
bitti> cevabile karşılaşmış. Ayni ha
lin bu ay tekerrürü halinde oğlunun, 
orada, ne yeyip, ne içeceğini düşüne
rek üzülüyor. Bu gibi ahvalde, adet
leri zaten mahdut bulunan ecbebi 
memleketlerdeki talebe için daimt o
larak muayyen bir miktar döviz ayır
mak ve bunları, müracaat edecek ta
lebe velilerine ve ailelerine vermek 
en makul bir hattı harekettir. Yoksa, 
devletin müvafakatile gönderilmiş o
lan bir talebeyi. bulunduğu memle
kette açlığa mahkum etmek demek 
gibi bir vaziyet ihdas etmek, elbette 
doğru delildir. Bir talebe midesini 
düşünürse kafasından hayır gelmez 
diyoruz. ' 

EyltV ., 

Adliye Vekili dün 
Ankaraya gitti 

Vekil yaz tatilini bitiren mahkemelerde tetkikat yaptı 
Ankarada eldeki işleri neticelendireceğini söyledi 
Adliyenin bir buçuk aylık yaz tati- Vekil, dün akşam geç vakit gaze e -

li bitmiş, bütün mahkemeler, dünden cileri de kabul ederek samimi bır has
itıbaren, eskıden olduğu gibi faaliyete bıhal yapmış, şu sözlen de söylem stır: 
geçmiş~erdir. . .. - Bu akşam Ankaraya gıdıyoı um. 

İzm_ırden _av~et ederek hır muddet - Şimdi elde bulunan işler hakkında kat'i 
t~~berı şehrımızde bulunan -Adliye Ve malumat veremiyeceğim. Çünkü bun· 
kılı Şükrü Saraçoğlu dün öğleden son lardan bir kısmı tetkik edilmekte bir 
ra adliyeye gitmiş, yanında müddeiu - k ,. · . ' -
mumi Hikmet Onat oldu - halde bü- ısmı da daha katı bır netı~eye ~ag -

tu 
.. n m hk , . • gub k 

1 
'd }anmamış bulunmaktadır. Bır muddet 

a emeıerı gezmış, a ı an a - A k d k Idık . . , val ı k d IAk d lm n ara a a tan ve bu ışlerı kat -
ar a ya ın an a a a ar o uştur. . . . . 

Vekil, bundan sonra, icra riyasetine gi ıyetle ~e~_ıcelendırdıkten sonra, 1 tan • 
derek bir müddet de orada meşgul ol- bula d.o~unce be~anatta bulun cak, 
muş, icra işleri hakkında izahat almış- hem sızı, hem efkarı umumiyey tat • 
tır. min edecek sarih ve kat'i malfımat ve-

Vekil, İstanbulda bulunduğu müd - receğim. 
det zarfında bir çok kimselerle ,gör3ş- Hakimlerin terfihi hakkında sorulan 
müş, adliyeye ait işler hakkında izahat suale de şu cevabı vermiştir: 
almış, tetkikler yapmış, not tutmuştur. - Henüz bu hususta hazırlanmış 
Dün akşamki ekwresle .Ankaraya ha - bir llyiha falan yoktur. Fakat, bu işle 
reket eden Şükrü Saraçoğlu, burada - de meşgul olmaktayız. Size daha olgun 
ki tetkikatmdan edindiği intıba ve ka- ve -dolgun malWrıatı, demın de söyle -
naa'tlere göre, icap eden şekilde çalış • diğim gibi, Ankaradan tekrar fstanbu· 
mak üzere esaslar hazırlayacaktır. la gelince vereceğim. 

""u..._-..................... .........,... ....... 

Arap Veysel 4 ay hapsa 
mahkOm oldu 

GiJlizarın kararı yeniden 
talik edildi tadili suretile yapılmaktadır. Buranın la:ın inşaları, K~çeşm~e asri ~ö. -

tadilen inşasına başlanmıştır. Sirkeci- mur mıntakası tesısatı vucuda getınl-
dekı. esk" ol 

1 
d ba mesi iki buçuk seneye kadar bitiril - D ., J ı y cu sa onu a am r ve an- . l akt og.ra ueğ:// mi? Evvelki gece, Feriköyünde, Etemin Galatada Mahmudiye caddesı·nde 

t 1 
. . k 

1 
mış o ac ır. repo ara gırmıyece o an eşyanın mu-

1 
n- inzibatı evinde yapılan ve 24 de nihayet veri - kardeşi Hasan Alinin katili Kazımı bir 

ayenesi için sundurma haline kona - Şi d" k. d • G 
1 

t 
1 1 

ş· k t• H • len sünnet düğününe, saat ikide, Ete • sabah pusu kurup bekliyerek işıne gı·-
cakt m ıye a ar a a a yo cu sa o - ır e 1 ayrıye ır. nundaki polis teşkilatı polis beşinci şu- min tanıdıklanndan Arap Veysel, ça - derken tabancayla vurup öldüren Gü • 

Galata yok~ sal?nu projesini üze~i- be müdürlüğüne, Sirkeci salonundaki danslı tenezzu•• h kır keyif olarak gelmiştir. Veysel ön - lizar hakkmdaki karar ağırceza mah -
ne alan profesor mımar Dep de Parıs- polis teşkilatı da Eminönü merkezıne ce bahçede oturup bir kahve içmiş, on- kemesinde dün verilecekti. Karar, bun-
ten g~l~iştir. _Projeyi ayın sonuna ka- bağlı bulunuyordu. Polis beşinci şube sef et lerJ.Dl• k ld d dan sonra: dan evvel, maktul Kazım tarafından 
dar bıtırecektır. münhasıran liman inzibatı ile meşgul a il 1 - Ben de ~ve gireceğim .. zeybek oy öldürüldüğü Erzincan ağırceza mahke· 

f_sta_n~ul -~in;anının Yenikapıda inşa- olduğu için Sirkeci yolcu salonu polis Şirketi Hayriye her hafta cumarte- nayacağım! diye -tuttumıuş~. .. mesi kararile sabit olan Hüseyin Alınin 
sı fikrıru hukumet tasvip etmemiş ve teşkilatının da beşinci şubeye bağlan- si günleri Boğaza 71 numaral _ Etem, ne kadar artık dügunun da - Gülizarın kardeşi olup olmadığının, 
limanın Sirkeciden Saray burnuna ve ması kararlaştırılmıştır. la yapmakta oldug· u dansl t ı v~hpur ğıldığını, içeride yalnız kadınlarla ak- tahkiki, kardeşi ise bu hususun vesaik· 

1 enezzu se bad b" k ki · k ld • ·· 1 1 t b" · · · l"k a· - ' - .. ,.,.... - __._ ferlerine nihayet vermişt" B ra an ır aç şı a ıgını soy e - e es ı tı ıçın ta ı e ılmişti. 
!)"~hlr işleri: Polisle.• şirket halka kolaylık olmıark. ukscdn~ mişse de sözünü dinletememiş, Veysel Gülizarın vekili Cemil, altıncı hu . 

' ma sa ı- · t l • b 1 l · · · kuk hk · · A le tenzilatlı kartlar kabul edil.mi f B" evı aş amaga aş amış, zora ıçerı gı - ma emesınde, Hasan Almin Ka. 
Hamamcılar buıftn valiJi ziyaret Oç pnç denizde korkunç bir aylık, iki aylık ve dört aylık J~ ~~ rerek çalgıya zeybek çaldırmış ve oy - zım tarafından katlini, Gülizarın da 

edecekler macera ~diler kartların hamilleri günün her saatinde namıştır. . . maktul Hasan Alinin kardeşi olduğu· 
Hamamcıların Kırkçeşme suyunun Ayakkabıcı Kemal şekerci Fethi iste?ikleri yerlere para vermeden gi _ _ B~dan 1sonrak da ~r ış~ azıın;a- nu vesaikle isbat etmiştir. Altıncı hu -

kesilmesi üzerine kapanan hamamla - ve talebeden Savaşda;en adlarında ü~ d~bılme~tedir. Bu kolaylık Boğaziçine ga, saga 
90 ~sar ~ı. e::e ~- kuk mahkemesi bu husustaki karaıını 

nnın tekrar açılması hakkında beledi - genç evvelki tün hayli korkulu biı:. gıdenl~~n sayısını arttırmıştır. Zira, mış, pencer en çı ve çag - henüz vermemiştir. Ağırceza mahlce -
yeye 48 saat mühletle çekmiş oldukla- vak'a geçirmişlerdir· ~a~ mun~betile, Boğaza çıkan halk, mış~r. 1 b f d 1 l" 1 mesi de, altıncı hukuk mahkemesınin 
n protestoya belediyece henüz cevap B le • t b" b k >,stırahat gunlerini gittiği yerlerde ge. bek .eyseh, ku se erba lamışe, ge en 1. ~ıs e vereceği karan beklemek üzere, kara· 

. . . .. . .. u genç r gece saa on ır uçu • çirdiğınden hergün istanbula · k çıye a arete ş ' po ısın ta- rını yeniden talik etmiştir 
verılmemıştır. Bunun uzerıne dun top- ta Yenikapıdan sandala binmişler, sa- zaru ti . h" . ~e bancasına sanlmıs bir iki de tokat at- · 
!anan hamamcılar cemiyeti idare hey • . re nı ıssetinemektedır. Şırket, ı' k . A .. . hılden 1 SO metre kadar açıl - bir kere de bilet ücretlerinde tenzili mıştır. i memuruna hakaret ettiği ve tokat 
~tı ŞU:ayı Devlete ~u~acaat edıp İshak dıktan sonra cereyana kapılmışlardır. yapmağı tecrübe edecektir t Arap Veysel dün asliye dördüncü vurduğu sabit olmuş, 3 ay 21 gün hap. 
ıstemege karar vermıştır. Yalnız - ~ - · hk · ·1 · l 41 r d mahkfım 
tanbul Vali ve Belediye &isi Muhit - Gençler saatlerce ugraşmalanna rai - Bogaziçi sonbahar tarifesiniıı tatbi- cezah kma ~esınedverı mifış, h yl~pdı an ~:ıın· t~ra a para cezasına 
. .. - . A .. .. .. men sahile yaklaşmağa muvaffak ola - kine bu mevsim biraz geç başlanacak mu a emesr sonun a, vaz e a ın e - euı ışır. 

tı~. Üstutndaedga şıfhaahı gorularşmek u_zer~ mamışlardır. O geceyi deniz üstünde drekt postalar bir müddet daha sefer : 
muracaa en mamcı cemıyeti L. " b. k rk . . d . den çıka ılın k Regaı· p gecesı· Onlverailetle : 
idare hey'etinin bu dileği kabul edil - .,~~ ır o u ıçın e geçıren gençler - r ıyaca tır. -

. _ dun sabah ortalık aydınlanınca, ken -mıştir. Muhittin tistün~agın bugün ~· dilerini Yedikule sahillerinden oku _ Tevkı.fhanede Eylftlün yedinci aalı günü Recebin UDİYeraitenin doçent.iz kalmaa 
rnamcıları kabul etmesı muhtemeldır. ç iptidası olmakla önümüzdeki peııem- tehlikai yok 
Hamamcılar bir kere de Vali ile görüş- zakta bulmuşlar ve sahili ancak sis ha- be günü akpmı (cuma gecesi) Leylei Üniversite doçentlerinden bir ço • 
tükten sonra son karan vereceklerdir. linde güçlükle. seçebilmişlerdir. Genç- Bir jandarma kaza ile Regaip olduğu ilan olunur. ğunun kendilerinden istenen tezleri 

Belediye çlp paçanal8'1Dl ler sandaldaki iki küreği kullanarak arkadaşını vurdu tstanbul müftüsü vaktinde hazırlayamadıklarından ay 
utmıyacak bin müşkülitla saat dokuzda Hayırsız Dün İstanbul tevkifhanesinde b" F. Vlgmer başından itibaren işlerinden çıkarıla -

Bel d
. .. 

1 1 
be be b 

1 
adaya çıkmağa muvaffak olmuşlar, bu- hadise olmuş bir jandarma kazaen b~ caklan hakkında dün bir sabah gazete-

e ıye, çop er e ra r u unan d t k d kal k ' ' I sı"nde çıkan a hakk d -n · "te 

1 d 1 O b
. 

1
. ra a yarım saa a ar ara gene arkadaşını mavzer kurşunu ile kası u .zJllQr ışı er : Y zı ın a unıversı 

paçavra arı sene e ın ıra muka • - ' • _.. • 
1

' Rektörü C ·ı B"l 1 l ·· l · 
bilinde müteahh"de bırakmakt d sandalla Burgaz adasına geçerek san- gından tehlikeli surette yaralamıştır. emı ı se şun an soy emış-

.• . • 1 a ır. dalı bir kayıkçıya teslim etmişler ve Hadise şöyle olmuştur: l.tanbal ilk tedrbat teftif tir: 
Çop~erın ıçıı:a~n. ~açaV:.~ toplamak vapurla lstanbula dönmüşlerdir. Öğleden sonra saat on üç buçukta gıntakalan •- Üniversitede 

1 ~2 doçent vardır. 
şehnn sıhhatını ıhlal ettıgınden bun -

8
. h k k il tevkı"fhanede m kufi a ne t t' Bunlardan otuzu henüz imtihanlarını ır asta oca an · lcı içti, ' ev ar zare e - lst bul ilk tedr"sat müfettişleri -

dan sonra paçavralar satılmıyacak, .. . mek üzere nöbet değiştiren jandarm . ~ 1 
•• • vermemiştir. Bu husustaki talimatna • 

çöplerle beraber dökülecektir zehirlendi R" r Har 
1 

· nd H"" . a nın teftış mıntakalan bu sene degıştı- meye göre önümüzde daha iki ay var -
A.f it ol ü ." Kuruçeşmede Velinin kahvesinde m~e 1 

1 
. ~ e Jad _arma . us:ym, rilmiştir. Muharrem, Ruhi Beyoğluna, dır. Onlar da bu müddet zarfında im -

8 Y • muneaı yatan Sivaslı kömür amelesinden Hay- sulevnzerb_e~ınt~"fy~~e. doglrud çevırd~~e . ud- Şinasi Eyübe, Ahmet Hamdi Bakırkö- tihanlarını vereceklerdir Herhangi bir 
B l d be rfında ırı u egını 0 urur, ıgerı e ·· H.. M hın t Ar T vfk s· · 

_ e e ıye Ş sene ~ yapac~- dar oğlu Durmuş müptela olduğu fena boşaltırken Hü yinin mavzeri ate ~un~, urrem, e e .. ..
1
' e ı 1 

sebeple vazifesinden ayrılan doçentin 
gı asfalt yollara hır numune ve tecru- bir hastalığın geçmesı içın Ahçı Meh - lm k , SÇ . • - ş lıvrıye, Mansur Kadıkoyune, Cemal yerine geçecek elemanlar mevcuttur. 
be h" . d .. . a ış, çı an kurşun, Halımın kasıgına y lo Ad lar l zet kütüphanele- ti . . 

ma ıyetın e olmak uzere bır hafta- met Aliden aldığı ilacı içerek zehirlen- girerek tehlikeli surette yaralamışt a va ve İn·· a~. z O .. . nıversıte asla muallimsiı kalamaz.> 
:a .. kadar_ lş Bankası İstanbul ~ube:;inin dığinden Beyoğlu nastane&ine kaldı - Halim derhal tedavi altına alınmış, ~~ :, M~~~~ ··k on~~:ce~~~; allTUfHIUL SADi TEK 
onu::ekı meydanı asfaltlamaga !"'şlı - 1'lmış, ilicı veren Ali yakalanarak tah seyin sorguya çekilmiştir. Haliın de, k~;,e Sül~ ~et c;ı:ıalcaya, Şe-
yac tır. Buradan alınacak netıceden kikata başlanmıştır. aralarında geçmiş hiç bir hadise olma- . ' . . . Buıeee (Snadlye plAD 
sonra caddelerin asfalt döşenmesine - · A - .. fık Sarıyere verilmıştır. Yann gece (80yükada) 

· ı kt" dıgını, sılahın kazaen patladıgını soy _ __ .................. ·--·-----
geçı ece ır. BahçıTanlar luıl reaimlerind• lemiştir. Hadiseye deı:hal Fatih jan • milik de haberdar edilmiştir. Kaza hak P6 rtembe (YeşilkOy) 

fiklyetçi darına bölük kumandanı Salim vaz'ı - )tındaki tahkikata devam edilmekte • Cuma (Heybeliada) 

Türk • Yunan hudut kontrolll Trakya Umumi Müfettişliği mezba· yed etmiş, diğer taraftan müddeiumu- dir. Tiyatrolannda 

müukereleri neticelendi ha ve hal resimTerinin çokluğundan şi 
Edirneye gıdılirken Yunan arazi - kiyet etmiı ve Ticaret Odası da mez- ~~~---·(J~-~0~·-••••••••••••-1•,.•••••••••••••••••••••-

sinden geçen 33 kılometrelik hat ile baha resmini ağır bulmuştu. Hal res _ B T N Ş A R K J N EN B U YOK S J NEMA S J OL A N 
bi ahare klpraklarımızdan geçen , kı- m . d k" t tk.kl d d B ·· ·· D E B k fi · 
lometrelik hatta kontrol, asayiş ve ha- k~n tzs~~nınbuel bı aheç 

1
a elr edvamT. e etrO. UtUD ÜnyaDJD D üyü JlmlerİDJ 

k k 1 d b
. l"k t · · ksa ıv n arı a ıcare 

re et no ta arın an ır ı emmı ma d . . dıle yapılan müzakereler neticelenmiş ~sı~a muracaat etmışler ve hal res - s A T 1 N A L M 1 ş T 1 R 
ve mukavele ımzalanmı~tır. Bu hat • ~ını fazla bulduklarını söylemişlerdir. 
larda Türk ve Yunan kanun ve usulle- Istanbulda 200 kadar sebze yetiştiren 
ri tatbik edilecektir. bostan vardır. Ticaret Odası, bunların 

Mukavele tasdık için Türk ve Yu - da müracaatlarını gözönüne alarak tet 

~~---X-------------------~~~~~~~~-------
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Yurdda spor hareketleri 
Adanalılar Samsunda bir maç yaphlar ve Bafraya 
rittiler. Çorlu Halkevi takımı Lüleburgazda müessif 

Zafer bayramı intıbaları 
bir vaziyetle karıılaıblar 

Malkara {Hususi) - Zafer ve Tayyare bayramı kasabamızın pazarı kurulduğu güne tesadüf ettiği için çok kalabalık 
olmuş, merasimde değerli hatibler tarafından nutuklar söylenmiş, geçid resmi yapılmış, gece fener alayı tertib edilmif, 
belediye salonunda da bir balo verilmiş tir. 

Samsun (Hususi) - Adana İdmanyur du şehrimize gelmiş, Samsunlular ...ı 
karşılaş:mJitır. Maç havanın rüzgarlı ve gayri müsaid olmasına rağmen heye
canlı oldu. Birinci devre 4-0 ile Adana İdmanyurdu lehine neticelendi. Bu va
ziyet karşısında sıkışan Samsunlular ikinci devrede birbiri ardı sıra üç gol yap
tılar ve bu .suretle maç 4-3 Adananın galibiyetiyle neticelendi. 

30 ağustos günü tekrarlanan maç 3-2 Samsun "tdmanyurdunun galebesiyle 
neticelendi. Adana İdmanyurdu Bafrasp,orla karşılaşmak üzere Bafraya hareket 
etmiştir. Bafrada da iki maç yapacaktır. Resimde Adana ve Samsun oyuncuları 
bir arada görülmektedir. 

Bayramiç Gençlerbirliği gönderdiği mektupta Bayramiç - Ezine maçında sa
hayı terkeden takımın Bayramiç takımı olmayıp Ezine takımı olduğu yazılmak
ta, hakem raporunun da böyle olduğu tasrih edilmektedir. 

Akçakoca Halkevi başkanlığı da gönderdiği bir mektupta Akçakoca - Ereğli 
maçında Ereğli takımının Zonguldak, Kozlu ve Kandilli takımları ile, Akçako. 
canın da Düzce takı.mı ile takviye edildiği, ve maçın Akçakocalıların yaptıkları 
bir gol sayılmadığı için sıfıra karşı birle Ereğlililer lehine neticelendiği bildi
l'ilnıektedir. Resimde Bayramiç takımı sporcuları görülmektedir. 

* ~orlu (Hususi) -
Vaki olan davet üze
l'ine Çorlu Halkevi 
takımı bir maç yap
lnak üzere Lülebur
gaza gitmiş ve Lüle
hUrgaz spor sahasın
da bir maç yapılmış
tır. Maç heyecanla 
sona ermekle beraber 
Sahada inzibati terti
bat yapılmadığından 
müessif gürültüler 
Olmuş, Çorlu sporcu
larını taşıyan kam-

~on da taşa tutulmuştur. Resimde Çorlu 
8Porcuları görülmektedir. 

P.t. Keınalpaşada pehlivan güreşleri 

etmiş, güreşlerde 8 binden fazıa seyirci 
bulunmuştur. Kurum kazanın kurtuluş 
günü olan 14 eylUlde fakir çocuklar için 
bir sünnet düğünü yaptıracaktır. 

Sinopta at koşulan 

Sinop 6 (A.A.) - Sonbahar at ya
rışları İstanbuldan ve civar vilayetler

Akyazıda bir 
cinayet 

10 yaşında bir çocuk 
babasının int:kamını 

almağa teşebbüs etti 
İzmit (Hususi) - Adapazarının Akya

zı nahiyesinde bir insanın ölmesi, diğe
rinin de ölüm derecesinde yaralanması 

ile neticelenen bir facia olmuştur. 
50 yaşında '1usuf, 20 yaŞlnda Mehmed 

isminde iki adam ormana odun kesmeğe 
gitmişler. Ormanda odun yüzünden kav
ga etmişler. Mehmed baltayı kaldırdığı 
gibi, Yusufun kafasına indirmiş ve öl
dürmüştür. 

Babasının öldürüldüğünü duyan Yu
sufun 10 yaşındaki oğlu İdris, Mehmedin 
65 yaşındaki babası Alim hanı av tüfeği 
ile öldürmek istemiş ve ağır surette ya
ralamıştır. Her iki genç te yakalanmış
lar. Haklarında tahkikata başlanmıştır. * Adapazarının Karapürçek nahiye
sinde Rıza, mısır tarlasında gece bekler
ken, domuz sanarak Salahattin isminde 
bir adamı öldürmüştür. Geyvenin Kom 
köyünde KAmil de arkadaşı Mehmedi 
ayni şekilde yaralamıştır. 

Karamanda bir boğa 
Beş kişiyi yaraladı 
Karaman (Hususi) - Akın köyünden 

satılmak üzere buraya getirilen bir öküz 
boğası handan kaçmış, sokaklarda koşa
rak önüne çıkan beş kişiyi yaralamıştır. 
Yaralılardan Mehmedin yarası çok ağır
dır. Sim\dci kör Niyazinin kolu kırılmış
tır. Münevver adında bir kadın başından 
yaralanmıştır. Yanında bulunan küçük 
çocuğuna bir şey olmamıştır. Diğer iki 
kişinin yaraları hafiftir. 

Bigada bir adam köprüden 
düşerek öldU 

Biga (Hususi) - Hamdibey mahal
lesinden Kalleli Hüseyin, fazlaca sar -
hoş olmuş, dabağhane köprüsünden 
geçerken müvazenesini kaybederek üç 
metre yüksekten tepesi aşağı düşmüş 
ve ölmüştür. -------

ti. Kemalpaşada Kızılay Kurumu ta
l':fından tertib edilen serbest ve yağlı 
Rüreş müsabakalarına Tekirdağlı Hüse· 
)in, Molla Mehmed, yarım dünya Süley· 
~ ile diğer namlı pehlivanlar iştirak den gelerek müsabakaya giren meşhur Kaallcahamamda onnaıı llla.hafua t.ıt'ası 

lnegölde bir yangm 
1 

~negöl (Hususi) - Orhaniye mahal
esınden De\i Hüsey'imn mutasarrıf 
~e süpürgeci Mehmet Alinin mustecir 
l Ulunduğu evden yangın zühur ederek 
brahim ustanın deposuna sirayet et -

riştir. Yangından haberdar olan po -
ıs memurlarının derhal yetişerek al
dıkları tertibat ve halkın çalışmaları -
~a rağmen bir ev tamamen ve depo ia diğer bir ev de kısmen yanmıştır. 
b·u arada depodaki eşyadan mühim 
ır kısmı da yanmıştır. Şehir itfaiyesi 
~~ngmın başlangıcından yirmi beş da
bıka sonra gelmesi ve ihtiyaca kafi su 
Ulunmaması zararın fazla olmasına 

Sebep olmuştur. 
t Belediyemizin bundan sonra itfaiye 
e~kilatına ehemmiyet. vereceğini ü -
:11~ ederiz. Yangının kaza neticesi ol -
ı.,Ugu anlaşılmıştır. Zarar ziyan iki üç 
~lll liradır. 

atların iştirakiye yapıldı. Koşu birin - Kwlcahamam (Husu.al> _ orma uh _ 

cilerine büyük mükafatlar verildi faza kıt'ası gelm.lf, vazifesine başia':n:tır.8 ............................................................... 
Malkarada sübaylarımıza ziyafet verildi 

Malkara (Hususi) - Trakya manevra !arından dönen kahraman Mehmetcikle
rimiz burada tezahüratla kar§ılanınış, bü tün erlere birer paket sigara hediye edil
miş, garnizon sübaylarına da Memleket parkında bir çay ziyafeti verilmistir. 

Resim ziyafet sofrasından bir köşeyi göstermektedir. 

1 

Tokatta da zafer ve tayyare oayramı pek parlak bir surette kutlulanmlf,, 
genç subaylardan Fahrinin söylevi çok güzel olmuş, gece de fener alayı yapıl· 
mıştır. Resimde geçid resmini seyreden hükfunet ve ordu erkanı ile davetWer 
görülmektedir. 

Zonguıaaı<: (Hususi} - Zafer ve Tay- Halkevinde de bir konferansla 30 ağus
yare bayramı münasebetile şehir baştan tosun değeri anlatılmıştır. 
başa bayraklarla süslenmiş, belediye ö- Aksarayda 
nünde muazzam bir zafer takı yaptırıl- Aksaray (Hususi) - Zafer ve tayyare 
mış, bütün teşekküllerin de iştirak etti- bayramı dolayısile şehirde birçok taklar 
ği geçid resmi çok güzel olmuş, mutadı inşa edilmiş, merasim pek parlak olmuş, 
nutuklar söylenmiş, spor müsabakaları, gece de büyük bir fener alayı tertib 
deniz gezileri yapılmış, yeni çocuk bah- edilmiştir. 
çesi törenle açılmıştır. Resimde geçid Akşehirde 
resmini seyredenler, vali ve komutan gö
rülmektedir. 

Mersinde 
Mersin (Hususi) - 30 Ağustos bayra

mı Mersinde de coşkun tezahüratla kut
lulanmış, geçid resmi bir saat sürmüş, 
Hava Kurumu tarafından da bir garden 
parti tertib edilmiştir. 

Geredede 

Akşehir (Hususi) - Zafer ve tayyare 
bayramında mutad tebrik töreninden 
sonra büyüıc: merasime başlanılmış, en 
genç zabit Yılmazla albay Zühtü Gü
vendik'in, Tayyare Cemiyeti namına 

Ahmedin söylevlerinden sonra geçid 
• resmi yapılmış, gece fener alayı yapıl-

mış, ordu evinde bir suvare verilmiştir. 

Niksarda 

Niksar (Hususi) - 30 ağustos bayramı 
coşkun tezahüratla kutlulanmış, o gün 
fevkalade spor müsabakaları da tertib 
edilmiştir. 

Biga da 

Gerede (Hususi) - Gerede zafer ve 
tayyare bayramı Cumhuriyet meyda -
nında coşkun tezahüratla kutlulanmış, 
Belediye Reisi İhsan Yalçın, talebeler
den Mehmet Yaman nutuklar söyle -
mişler, manzumeler okunmuş, geçit 
resmi yapılmıştır . Biga (Hususi) - Zafer ve tayyare bay. 

ramı münasebetile en genç subay Kemal 
Upkta ile kaymakam Kemalin söyledikleri ve-

Uşak (Hususi) - Zafer ve tayyare ciz nutuklar büyük bir alaka ile dinle
bayramı köylülerin de i\tiraki!e pek nilmiş, bando Cumhuriyet marşını çal. 
büyük sevinç ve tezahürlerile kutlu - dığı halde sokaklar dolaşılmış, gece de 
landı. Halkevi Başkanı Yusuf Aysel, fener alayı yapılmıştır. 
Azadan Şahin Helvacıoğlu taraf Lndan .......... ·-········-······-·················· .... ··----
nutuklar s~ylenildi. Gece fener alayı 1 Küçük memleket haberleri 
yapıldı. 

Balıkesirde sünnet düğünü 
Çarşambada Balıkesir (Hususi> - Çocuk Esirgeme Ku-

Çarşamba (Hususi) - Zafer ve tay rumu 50 fakir çocuğu sünnet ettirmiş, bun
yare bayramları dolayısile şehrin her lnra elbise ve ayakkapı vermiş, sünnetll ço
tarafı donatıldı. Muhtelif yerlerde za· cuklar için güzel eğlentiler tertip etmiştir. 
Jer takları yapıldı ve bayram coşkun l\laraşta iki katakçı yakalandı 
bir sevinçle kutlulandı. Maraş < Hususi > - Kapıçam rnevkllnde 

huduttan glrdlklerl ve beraberlerindeki ~iıl-

Merzifonda llyetll sigara kağıdını o civarda blr yere sak-
Merzifon (Hususi) - Zafer ve tayya- ladıkları haber verilen kaçakçı Nlzlbll Meh

re bayramı münasebetile yapılan tören- metle Keret köyünden Bozo zabıtaca yaka
lanarak lhtlsas mahkemesine verilmlflerdlr. 

den sonra gece ordu subayları şerefine 15300 defter sigara Uiıdı da ele ııeçlrllmif. 
belediye salonunda bir balo verilmif, müsadere edilmift.lr. 



BAHiSLERi~ 

Tayyare ve Ziraat 
Bugünün tayyareciliği, yakıcı, yıkıcı olduğu kadar 

yapıcı ve kurtarıcıdır 

aSot1yet .Rusya cıa ziraat 
Yılların gidişine bakınca, hiç tereci- ketin önünü almışlardı. Tayyareler ol· 

dütsüz denilebilir ki, yirminci yüz yıl masaydı, bu iş başka nasıl başanlabi· 
medeniyetinin sembolü tayyaredir. Şu lirdi? 
son üç be§ yıl içinde ona verilen önem o 3 _ Hele orman yangınlarında tayya
kadar genişlemiştir ki, uluslar her ,eyi re, sade bir keşif aracı değil, ayni za
unutarak, sade bir uçak yarışına giri§- manda yaman bir (itfaiye) dir. Evlerde 
miş bulunuyorlar. Bütün dünya, kopacak kullanılan Hızır iletleri gibi, ormanların 
bir harbin zaferini ondan beklediği gibi, üzerine söndürücü mayiler dökmek çok 

.sulh anlarındaki birçok himmetleri de iyi gelmiştir. Sirayet çevresini havadan 
ondan bekliyor. Her taraf ta kafaları sa· görmek, amele ve gereken aletleri taşı
ran tek düşünce uçak, her yerde biraz mak ve bu işi düşüne.bildiğimizden daha 
daha fazla edinilmesi için çırpınılan şey çabuk yapmak ancak tayyare ile müm-
uçaktır. kün oluyor. 
Okyanusları bir solukta geçen, Stra- -t _ Almanlar, ormanları kemiren ba· 

tisfere bir yükselişte varan tayyarenin zı böcülere karşı tayyare ile savaş aç
heyecanı içimizden kaybolmadan, kutbu mışlarclır. Bu savaşta, havadan atılan 
geçerek Moskovayı, Sanfransıskoya bağ- ilaçlann çok faydası görülmüştür. Diyor
lıyan tayyarenin dehşetine düştük. Fa· lar ki: cSalgın olan hastalık ve böcü
kat o, sadece yakıcı ve yıkıcı bir şey mi- lere karşı yarının en tesirli silahı uçak 
dir? Yoksa onun yapıcı ve kurtarıcı ta- olacaktır.> 
rafları da var mıdır? Şüphesiz var! Hem 5 - Gerçekten, geçen yıllarda Afrilta
de onun yapabildiği işler, yirminci yüz da çekirgelere kar§ı İngilizler de, tayya
yıla layık bir mükemmeliyettedir. Ben, reden istifade etmişlerdir. Çekirgenin 
bu yazımda onun yeryüzündeki başarı- nasıl bir fıfet olduğunu düşünürseniz, bu
larından, yalnız ziraat alemi içinde olan- nu bir an evvel körlemek işinin değerini 
lan üstünkörü sayabileceğim: de anlarsınız. İşte İngilizler havada u-

1 - Tayyarenin ziraate ilk girişi ça - çan milyonlarca çekirge arasına ince toz 
bukluk istiyen işlerle başlamıştır. Köy- halinde arsenikli bazı zehirler serperek 
leri, tarlaları su bastığı zaman evgin bir büyük akınlann önünü almışlardır. 
keşif yapmak ve tedbir almakta tayya - 6 - Son yıllarda garib bir deneme de 
reden daha iyi bir yardımcı tasavvur o- Cezayirde geçmiştir. Cezayir bağların
lunabilir mi? Bugün dünyanın her kö- daki salgın külleme hastalığına karşı, 
şesinde, böyle f claketleriıa rvhu tayyare- havadan kükürt serpilmiştir. Demek o
dir. Yolların kapandığı, muhaberenin ke- luyor ki, bir gün gelecek yüzlerce işçi 
sildiği bir zamanda yeryüzünü gökten kullanarak başardığımız işleri herhangi 
kurtarmaktan başka çare yoktur. bir sosyeteye baş vurup tayyaresini ki-

2 - Bu yıl Tuna donmuş, geride kalan ra1ayıvermekle başarabileceğiz! 
kısımlara su tepmişti. Etrafı basmak teh- 7 - Toprağı sulamak ziraatin hatırı 
likesi baş gösterince, hemen tayyarelere sayılır işlerindencl.ir. Onu yoluna ko~ 
emir verilmiş ve havadan attıkları bom- mak için gereken yıllarca çalışmayı tay
balarla buzları parçalayarak bu f ela - yare yan yarıya azaltmıştır. Bugün tay-

ÖNÜL İSLERİ. 
iki kızkardeşten 
Hangisi evvel 
Evlenecek? 
Bu sual bana herhangi bir yerde 

mutlak olarak sorulsaydı şüphe yok 
ki: 

- Evvela büyuğü, sonra küçüğü 

derdim. Fakat bir genç okuyucum ba· 
yan cC.N> bana bu meselede bazan 
umumi kaide haricine çıkılabileceğini 
de düşündürttü. diyor ki :. 

- Ben güzel bir kız değilim, Zen -
gin de sayılmam. Bütün serveti ka -
zancına inhisar eden babamın saye -
sinde biraz iyice tahsil gördüm, eğer 
bir kıymetim varsa işte bundan ibaret. 
Bu böyle olduğu halde tanıdıklarımız
dan zengince bir ailenin iyi tahsil gör
müş, şimdiden mevki sahibi bir oğlu 
benimle evlenmek istedi, aileme mü
racaat etti, fakat el'an cevap alamadı, 
sabırsızlanmaktadır. 

Ailemi müsbet bir oovap vermemeye 
sevkeden sadece annemdir. Onun bu 
dakikada muhalefeti olmasa da istek
siz bir vaziyet alışının bir tek sebebi 
bulunduğunu biliyorum. : 

- Evveln ablan evlenmeli, sonra 
sen diyor, kaide budur. 
Doğru, fakat: 

Baba anne bir kardeşiz ama neden
se Allah onu güzel, şirin, cici yarat -
mış, ben ise nıhayet şöyle böyle bir 

kızım. Böyle bir talibi her vakit bula
mam, diyorum. Ne yapmalıyım tey -
3eciğim? 

* Okuyucum bu mektubunda kızkar· 
deşinin vaziyetinden, aralarındaki mü
~ıasebetin şeklinden bahsetmeyi unut
muştur. Ben far?.ediyorum ki bu mü
nasebet iydir, samimidir, tabiidir. Bu 
faraziyenin doğruluğuna istinat ederek 
fÖyle diyorum: 

Kızkardeşinize vaziyeti bütün sa -
mimiyeti ile anlatınız. Ve onun tavas
ı.ııtunu isteyiniz. Kızkardeşiniz üzeri
he bir hfımi rolu aldığından memnun, 
bir iyilik yapmıya hahişkar bu ta
~assutu memnuniyetle yapacak, o za
man annenizin tereddüdü de zail ola
caktır. Zemini hazırlamış olmak için 
tam o sıralarda babanızı da kıvama 
getirmek işine teşebbüs edebilirsiniz. 
Mademki tahsili yerinde bir kızsınız, 
bu gibi meseleleri kızların babalan 
fle konuşmakta gördükleri güçlüğü 
rene bilirsiniz. 

* Cihangirde bayan Beyzaya: 

Kanaatkar bir kız iseniz yükselmesi 
muayyen kaidelere bağlı olanı tercih 
ediniz. Daha sigortalıdır. Emeliniz 
geniş, sinir kuvvetiniz sağlam, haya
lın cilvelerine tahammül kabiliyeti • 
niz kuvvetli ise serbest meslekli~ tav-
•iye ederim TEYZE 
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--· -

, rHADISEL:ER 
,ı KARSISINDA 

Hikaye, hayal ve hakikat 
Sineklerin ba~larında bir dert vardı. 

Bu derdi Hazreti Süleymana anlatmak 
istediler. Aralarından minimini bir kara 
sineği murahhas seçtiler ve onu Süley
mana gönderdiler. 

Kurtların, kuşların haberleri oldu, gi
dip Süleymana söylediler: 

- Ya Süleyman, dediler, bütün sinek
ler namına bir minimini karasinek seni 
görmiye geliyormuş. 

Süleyman emir verdi: 
- Bütün kapılar açılsın, dedi, ben en 

iyi elbiselerimi giyeyim, ve burada kim 
var, kim yoksa gelecek minimini karasi
neği ağırlamak için hazır olsunlar. 

Bu emir herkesi şaşırttı: 
- Ya Süleyman, bu kadar fazla telaşa 

ne lüzum var. Gelecek olan minimini bir 
karasinekür. En iyi elbiselerinizi niye 
giy;iyorsunuz? Ve herkes niye onu karşı
lamak için hazır olsunlar? Bilhassa bü
tün kapıları açmak boşuna bir iştir? Si
nek en ufak bir delikten de içeri girebi
lir. 

Silleyman cevap verdi: 
- Gerçi, dedi, gelecek olan minimini 

bir karasinektir amma o bütün dünya
daki sineklerin namına geliyor. 

Biz o minimini karasineği bütün dün
ya sineklerini kar§ılar gibi karşılamıya 
mecburuz. 

* Süleyman gözlerimin önüne geldi ve 
ona sordum: 

- Ya Süleyman bir gazeteci sana gel
seydi ne yapardın? 

- En iyi elbiselerimi giyerdim! dedi, 
bütün kapılan açtınnm. Ve herkese gele
cek gazeteciyi karşılan!hlan için emir 
verirdlm. 

- Öyle diyorsun amma bu kadar hazır· 
lığa ne lüzum var. Gelecek olan. nihayet 
bir tek insandır. 

Süleyman cevap verdi: 
- Gelecek olan bir tek insandır amma 

o bütün efkarı umumiyeyi temsil eder. O 
kendi namına gelmiyordur. Gazete oku
yan milyonlarca insan namına geliyor -
dur. Ben onu milyonlarca insanı karşı
lar gibi karşılamıya mecburum. 

* Birincisi bir hikayeydi, ikincisi bir ha-
yal, ve nihayet bir üçüncü var .. O da ha
kikattir. Ben o hakikati gazetelerde oku
yorum: 

clzmir fuarında Başvekilimizi görmek, 
onun tetkiklerini tesbit etmek için fua
ra gİJ'n\İ§ olan gazeteciler, İzmir emniyet 
müdürü tarafından, fuan terke davet e
dilmişlerdir.> 

ismet Hut.asi --------·-··----·-,-·-····· 
yareler sayesinde Irakta, Mısırda sulama 
~lerlnin planları yarı yanya havadan 
yapılmaktadır. Bizim de 31 milyon lira 
ayırdığımız su işlerimizin tanzimi mese
lesinde tayyareden azami derecede isti
fade edeceğimiz söyleniyor. 

8 - Avustralyada Artezyen kuyula
rının yerleri, önce havadan keşfolun

makta, sonra yerde tamamlanmaktadır. 
9 - Size daha garibini söyleyim: Rus

yada traktörlerle sürülmüş binlerce hek
tar araziye havadan buğday, arpa tohu
mu atılarak ekim yapılmıştır. Ayni su
retle dağlara mükerrer ağaç tohumları 
serpilerek ormanlar da yetiştirilmiştir. 

Bilhassa pirinç ekiminin tayyare ile ba
şarılması düşünülmektedir. 

10 - Salgın hayvan hastalıklarını ön
lemek için, tayyareden büyük istifadeler 
edimektedir. Çabucak ilaç göndermek, 
çabucak tahliller yapmak, çabucak mü
tehassıshır göndermek başka nasıl müm
kün olur? 

11 - Tayyare (Meteoloji == Zirai ra -
Sidat) işlerinde çok iyi rakamlar ver
miştir. Bu rakamlar sayesinde ziraat fab
rikasının açık olan çatısı gittikçe kapa
nıp emniyete girmektedir. 

12 - Tayyare ile yağmur yağdırılma -
ya muvaffak olunduğunu, dolu bulutla
rının dağıtıldığını da elbet duymuşsu
nuzdur. 

13 - Çabuk bozulan meyva, süt, yu -
murta gibi birçok şeyler bazı memleket
lerde araba, tren yerine tayyare ile ta
şınmaya başlamıştır. Önceleri günlere, 
haftalara bağlı olan tecim yolları tayya
re sayesinde saatlara inmiştir. 

14 - Sergilere gönderilecek mallar, nü
muneler hep tayyare yollarile sevkcdil
mektedir. Reklam işlerinde tayyareden 

Eytal 1 

C: EDEBÜVAT:J 

Gizlenen San'atkirlar 
Bir çok lıabiliyet•izlerin perva•ızca m ecmua •Ütunlarında veya kıy
metli reaamların tabloları arasına •ıkııarak re•im salonları JaıJar• 
laTında immlaruaı göderdilderi bir zamanda hakilıi kıymetlerin lıen· 

dilmni gizlemeleri in.ana bir günah kadar acı geliyor 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
Bir genç tanırım. Mükemmel dantel 

örer, ipek ve atlas yastık kılıfları üstüne 
en tatlı renklerle en artistik resimler ya
par, yelpazeler işler, en basit kumaşlarla 
yılb:ışı "ıtitrinledne yaraşacak bebekler 
yaratır, hele tığlannı eline aldı mı hari
kulade nefis desenli süveterler ortaya 
çıkanr. İşte bir genç kız eline kıymet 
verecek olan bu işleri bu nefasetle başa· 
ran bu delikanlı muhakkak ki ince bir 
artisttir. 
Yakınımdan bir delikanlı daha tanı -

nm. Canı sıkıldı mı, öğle ile akşam ara
sındaki dört beş saatlik bir zaman zar -
fında tahtalan yontup biçerek, yanyana 
getirip perçinliyerek ve en sonunda bo
yasını ve cillsını da vurarak en usta iş
çinin iki günde yapacağı bir tavlayı vü
cuda getirir. Yalnız pullarma ehemmi -
yet vermez, onları dışarıdan ahr. 

Daha başkalarını da tanının. Bir şar
kıyı gramofonda bir dinleyişte pürüzsüz 
ve hatasız tekrarlarlar. Bazılan ciddi su
rette hiç bir üstattan ders almadıkları 

halde gayet güzel resim yaparlar. Bazı -
ları da, bir tek mısralarını neşretmckten 
çekinirler de, nice meşhur şairleri şaşır
tacak güzellikte şiirler yazarlar. Ne bi· 
leyim, daha böyle kendilerini gizliyen, 
kıymetlerini ortaya çıkarmaktan kor -
kan ve yalnız kendi zevkleri, kendi ruh
lan için çalışan san'atkarlar vardır. Ben 
bilhassa bunlara hayranımdır. 

Burada genç bir tarih mualliminden 
de bahsetmek isterim. Kendisi seneler -
dir en sevdiğim dostlarım arasındadır, 
tarih bilgisi ne kadar .kuvvetli ise edebi 
kültürü ve zevki de o nisbe~te yüksektir. 
Zekasına ve şahsına karşı beslediğim sa· 
mimi alakayı ve derin sevgıyi bildiğin
den bazan bana açıldığı zamanlar olur. 
Uzun uzun san'attan ve bilhassa edebi
yattan konuşuruz. Geçen sene bir gün 
bana bir komışm.aıruz esnasında bazı ya
zılarından bahsetti, fakat derhal bu iti
rafından sıkıldı ve bütün ısrarlanma 

rağmen, vadettiği halde bu son haftaya 
kadar bana tek satırını okumadı. Niha -
yet aradan bir yıl geçtikten sonra geçen 
hafta bana bir hikayesile geldi 

Hikayeyi okudu. Hala üslubunun ve 
tahkiyesinin tesiri altındayım. Bu yazı -
yı yazan muhakkak ki bugün en iyi ya -
zanlarımız kadar, belki de onlardan üs
tün bir eser yaratmıştır. Yalnız ne ya· 
zık ki, kendi hesabıma manasız buldu • 
ifum halde, onun derin tevazuu el'an eser
lerini ortaya çıkarmasına mani oluyor.Bu 
hal nedir? Kendine ve kıymetine bu iti
matsızlık nereden geliyor, bilemem. An
cak §Unu hissediyorum ki, hazinesini 
gizliyen bu san'atkar, bir mabedin esrarlı 
bir köşesinde mabuduna tek ba§llla yal
nız kendisi tapan bir dindarın sarhoşlu
ğunu yaşıyor. Belki bu inzivanın da bir 
zevki var, fakat bizi de, başkalarını da 
o duaya ve o ışıklı ayine ~ağırsaydı kar
~ılıklı yürek çarpıntılarımızdan acaba bir 
neş'eye iştirakin hazzını tatmıyacak 
mıydı? Şüphesiz ki tadacaktL O halde 
bu kendini çekiş, bu hisleri ve eserleri 
ile kendi köşesine büzülüş neyi ifade e
der? Benim kanaatimce bu hal sadece bir 
çekingenlik değil, bir kıskançlıktır ve bü
tün kıskançlıklar gibi nihayet marazi, a
normal bir vaziyettir. Zira kendi yarat
tığı güzelliği başkalarına saklıyan san'at
kar, eğer başka bir sebep yoksa, her 
şeyden evvel içinde yaşadığı cemiyete 
haksızlık ediyor, onu bir faydadan, bir 
güzellikten, bir zevkten mahrum bıra • 
kıyor dernektir. Buna da en hafif kelime 
ile insafsızlık veya hodbinlik derler. Baş
ka tabir bulamıyorum. 

Burada münekkidler için de bir kaç söz 
söylemek isterim. Nice pişkin ve her tür
lü haklı, haksız hücumlara alışkın olan 
san'atkarlan bile çok kere sinirlendiren 
bu kılı kırk yarıcılar, yukanda bir kaç 
- - • •• •Mı•-..eeı -••••-•w 
görülen hizmet ise sayılamıyacak kadar 
çoktur. 

örneğinden bahsettiğim gizli ressamları 
musikişinaslar veya edebiyatçılar içill 
ihtimal ki daha fazla heybetli ve hatıl 
daha korkunç görünürler ve işte bunun 
için seslerini, renklerini ve cümlelcrilB 

mısralarını yalnız pek itimat ettikleri ve 
pek sevdikleri nadir kimselere açabilit" 
ler. Şimdi etrafıma bakıyor ve araştı • 
rıyorum: Bütün bu gizli san'atkarlat• 
lazım gelen cesareti verecek ve bu su -
retle yalnız meydandaki eserleri değil, 
yazıhane gözlerinde kilitli eserleri de or
taya çıkartacak olan münekkidler nere"' 
dedir? 

Sualim boşlukta dalgalanıyor ve 1" 
yaz.ık ki aradığımı bulamıyorum. 

Duhamel'in dediği gibi: 

<San'at, ne bir fırçayı, bir kalemi, ya" 
hut bir yayı kımıldatmak tarzı, ne dl 
gizli bir teknik cprocede> sidir. Her şeY• 
den evvel bir yaşayış tarzıdır.> 

O halde rnünekkidden değil, kendi içi• 
mizden ses almalı ve eserimize herkes
ten evvel kendimiz inanmalıyız. İşte nice 
gizli ve kıymetli san'atkan, gömülınilf 
olduğu inziva köşesinden ortaya çıkara• 

cak olan felsefe budur. Yoksa ne kadal 
kabiliyetsizin pervasızca mecmua sütun· 
larında veya kıymetli ressamların tnb • 
loları arasına sıkışarak resim salonla• 
rı duvarlarında imzalarını gösterdikleri 
bir zamanda hakiki kıymetlerin kendi • 
lerini gizlemeleri insana bir günah kad~ 
acı geliyor. Ben işle bu satırlarımla O 

çekingen ve ürkek artistleri sarsmak, orY 
lara biraz cesaret vermek istedim. 

Bilmem ki muvaffak olabildim mi? 
Halid Fahri Ozansoy 

Meşhur p~yanist 
Paderefski 

siyaset sahnesinde 

Pacıeref ski 

Meşhur Lehli piyanist ve Lehisunıı' 
eski başvekillerinden Padere~ 
menfada bulunduğu İsviçreden ke 
vatandaşlarına: cDemokraslye dönllP 
başlıklı bir beyanname neşretmiştir. , 

1920 denberi memleketin <4şında ya 1 
şıyan Paderefski yeni baştan demo1'1'

1 

bir hükumet kurulmasını, yeni seçim. Y~ 
pılmasını ve Leh temerküz kampilerill 
ilgasını istemektedir. 

Eski başvekil Lehistanı, totaliter ~ 
ülke haline sokmanın dahili harbi dOıJI 
ğuracağını ihtar ederek, Alman)'aıı. 
mütecaviz gayelerine sed çekiJmcsiıtiO 
lazım geldiğini bildirmektedir. 

Maliye Vekili Ankaraya gitti 
Maliye Vekili Fuat Ağrah dün alt" 

şamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

15 - Hulasa, tayyare bu gidişle tarihe . . . dı 
başlı başına bir uçak çağı diye geçeceğe Bır garson bır kadını yarala 

0 
, 

benziyor. Bir çırpıda aklıma gelenler bu Taksim Paşa bakkal sokağında. 1 

kadar .. Daha kim bilir neler var? turan Melfı.ha{ Cumhuriyet cadde5ı~al> 
Tarımman den geçerken garson Zeki tarafın ,. 

Zirai miqkülluinU.. iirenmek lsıedikle- bıçakla yaralanmıştır. Suçlu yakala 
rinizl bize yaır..ınu.. Size cer.ıh Yerelim. T. narak adliyeye verilmiştir. 



Keser ahrdı 
,. , Hasisin karısı söy· 
ledi: 
· - Dün oğlum bir 
İturuş yuttu! 

- Tehlikeli bir şey. 
. - Telikesi yoktu, 
'> kuruşu yuttuğu za
Jnan kocam evde de-
.indi. 

* Parasızhk 
- Hem parasız, 

hem budala bir a· 
Ciamla evlenmişim. 
: - Nişanlıyken far. 
kına varmadın mı? 

80)1 POSTA 

· 1 Mahkemede 
Hakim söyledi: 
- Delikanlı, sen 

karını dövmüşsün, 

fimdi seni hapse gön
dereceğim. 

· - Bunu yapmayı
nız bay hAltim.. Bize 
acıyın, balayımız ya

nm kalır! 

* Canh tablo 
- Baba canlı tab

lo neye derler? 

· - Parasız olduğu

Jıun farkına varma· 
b. - Bayla ~n ~de olmadıklarına şimdi inandınız mı? -

' - insanlar o vazi
yette dururlar ki a
deta cansız hissini 
verirler. İşte ona can
lı tablo derler. 

Ozar 
- Affedersiniz bayım, size karşı çok 

llıahcubum. 
- Ne oldu da? .. 
- Affedin, sizin öldüğünüzü. aöyle-

bıişlerdi. 
-E, sonra?. 
- Cenazenize gelememiştim. Onun 

l~in özür dilerim. 

""""""' 
Aydıalıllta girince 

Karakolda sordular: 
- Sen bu kadını sokak.ta öpmek is

temişsin, buna sebep ne? 
Erkek kadına baktı: 
- Burada aydınlıkta yüzünü eör -

auğüm zaman ayni suali ben de kendi 
kendime sordum. 

- Bu radyo ile bütün Avrupa isUu· 
Yonlarını dinli11ebilirsiniz. 

- Bütün istasyonları ayni zamanda 
dinlemek kabilse alıyorum. 

T8ZllE olu 
Avcıya sordular: 

- Ava giderken niçin yanınıza bo
ııı alırsınız? 

- Anlatayım, biz av hayvanlarına on· 
iları avlamaya geldiğimizi haber veri -
tiz. Ha her vermezsek hiç biri kaçmaz 
SOnra hepsini pirden vururuz, yazık o
hır. 

batuAI 
- Karım sabahları süt içer, ben de 

aksine çay içerim. 
- Desene ki aranızda daimi bir ihti

llf var. 
- Asla, asla! Bazı sabahlar da o çay 

içer, ben de süt içerim. 

- Bu gaz maskelerinden iki ki§iıik 
olanı yok mudur? 

... ••'•dlm 
Küçük Necmi arkadaşına söyledi: 
- Biz yakında apartımam değiştire· 

ceğiz. 

- Annen mi söyledi? 
- Hayır söylemedi ama ben anla -

dım. 
- Neden anladın? 
- Bir cam kırdım da beni dövmedi. 

---Oıçlltl 
R.actın şapkacı dükkAnına elinde bir 

kürrei mücessime ile girdi: 
- Kocam için bir şapka istiyorum, 
Dedi, kürrei mücessimeyi uzattL 
- Ölçüsü budur. 

- Saçıanmı onun ıaçıarı gibi taTa
sam tıpkı ona benziyeceğim! 

~----~------~~---------------------~ 

Ne yaptı? 
İki kadın konuştu-

!ar· . . 
'. - Kocam, eğer ye. 
llıek pişirmeyi öğre-

!lirsem hiç ummadı

~tn bir şey yapaca· 
iuu vadetmişti. 

- Öğrendin mi? 
- Üç ay ders al-

dırn. Yirmi sekiz ki· 

tab okudum ve öğ
rendim. 

-- Sonra kocan ne 
~aptı? 

- Ummadığım şe

Bayaaa bilir 
Kadın, uzak yere gitmiştL Gittiğin

den bir kaç gün sonra kocası bir mek. 
tup aldL Mektubu açtL Mektup: 

cSevgili kocacığım. 
Diye başlıyordu; erkek düşündü: 
- Herhalde bu mektup karımdan de

ğildir. 

~ 

Pardeıl J&Dllelllllce 
Lokantadan çıkıyorlardı. Kadın ko

casına çıkıştı: 

- Vestiyere neye o kadar fazla bah
şiş verdin?· 

Erkek kolundaki pardesüyü kari.Sına 
gösterdi: 

- Onun bana verdiği şu güzel par· 
desüye baksana! 

- Artık yoruldum karıcığım. Daha 
fazla çekemiyeceğim! 
- H~ te kuvvetin yokmuş .. Bir de 
ikide bir, ben g~liğimde Akıntıbur· 
nunda yedekçilik yaparım dersin! -----•• ,.aldın? 
- Evine niye radyo aldın? 
- Karım onu dinlerken belki susar 

diye! 
- Nasıl umduğun gibi oldu mu? 
- Ne gezer, şimdi radyonun sesini 

bastırmak için eskisinden daha yüksek 
sesle konuşuyor. 

Dalla leaa 
- Paraşütle atladım. Çok fena oldu? 
- Ne o düştün de bir yerin mi ya-

ralandı? 

- Hayır, daha fena bir şey oldu. Üç 
aydır taksitini vermediğim terzinin 
dükkanının tam önüne düştüm. 

-·-----
Ne diye 

Karı koca, kavga 
etmişlerdi. Kadın bir 

köşeye çekilmiş, er
kek bir köşeye çekil
mişti. Kadın yüzünü 
buruşturdu: 

- Ne talihsiz kadı
nını, evlenıneden ev
vel sen bana daima, 

ne güzelsin; derdin. 

Bu sefer erkek yü

zünü buruşturdu: 

M yaptı, hizmetçiyi,'------------------------------.-.. 
'h~ıyı evden kovdu. - Bu kadar küçük çocuğa et t1erilmez. Sıhhatini bozar. 

- Böyle budalaca 
sözleri söyliyen bir 
erkekle ne diye ev
lenirsin? 

Sart- 7 

1 Kadın gözile Avrupa 1 

İtalyadan geçerken 
Brendizide duyulan Türkçe - Seyahatte güler yüzlu 
adamlardan niçin sakınmalı? - ltalgalı taggare mektebi 

talebesinin anlattıkları - Bataklıkta yaratılan cennet 
Yazanı Muazzez Tah•ln 

-s-

ttalt1adtı" 

Sabahın pembe dumanlan dağılma· 

dan yabancı bir fehre ,ırmek çok deli
lik bir zevk... Brendizi bana, insanlar
dan boşaltılını§, bütün evleri ve dükkin· 
lan kapanmıf, ıssız fakat temiz ve ay
dınlık bir şehir hissini verdi. Geniı taşlı 
boş sokaklarda bizim vapurun Brendizi
ye inen yolcularından başka kimseler 
yok gibi bir şey ... Yalnız yer yer, masa· 
larını kaldırımların üzerine çıkarmış bir 
iki kahve, otomobil yerine tek tük bir 
kaç araba ve yolları süpüren ameleler ... 

Gara giden geniş yol, yeşil palmiy;eler 
ve zakum çiçeğine pek benziyen pembe 
ve beyaz çiçekli ağaçlarla süslenmiş; sa
bahın eaf rengi altında bu palmiyeler ve 
çiçekler, en güzel bir süsten daha sevimli 
ve daha göz alıcı ... 

Fakat, geniş ve temiz sokaklarına rağ
men Brendizi de henüz tam bir garb §eh· 
ri değil: Dilencisi ve sineği bol .. 
İstasyonda bir vapur acentasının 

türkçe konuşan bir memuru var. Son de
fa türkçeyi, bozuk bir Rum şivesile söy
lenen türkçeyi ondan duyduk; keşki duy
masaydık.. Keşki o adamın tatlı sözleri
ne kanmasaydık! 

Tren vaktine iki saat vardı. Büfede 
çay içiyorduk. Bu kurnaz memur, anla
şılan bizim yalnız seyahat ettiğimizi gör
müş olacak ki, yanımıza gelerek hayır
hahane bir tavırla bize, Brendiziden Ro
maya kadar trende lokanta bulunmıya
cağını ve yollardan öteberi tedariki im
kansız olduğunu ileri sürerek büfeden 
bir günlük yiyecek ve içecek tedarik et
memizi tavsiye etti. Belki de acemiliği
mizden olacak, onun bu tavsiyesini çok 
iyi karşılıyarak teşekkür ettik ve garso
nu çağırarak biraz soğuk et, meyva, ma
den suyu filan ısmarladık. Meğer hak 
yolundan gidiyor gibi görünen bu adam, 
tavsiyesini bize tam bir Türk lirasına 

satmamış mı? Trene gireceğimiz zaman, 
bize karşı yaptığı hizmetin karşılığını is
teyince hayretten ağzım açık kaldı. 

- Ne hizmeti? 

Samsunda kiJmür 
Ve odun ihtikarı 
Var/ 
Samsun okuyucularunızdan Avni Yll

maz yazıyor: 
c- Samsunda dg, odun ve kömür öd a

ğacı gibi kıymetl•mdl. Yasaktan ön.re bol 
bol yakıla'n kömür şimdi şehrin bücra bir 
yerine hayyanlarıa gettrlldlkte:ı sonra de
po ediliyor, kömür Jatıcıları çuvalın biri· 
ni omuzlıyarak mahallelere indiriyor. Ka
ça sa tsalar beğenirsiniz?.. . Evvelce eı.ı 

kuruşa satılan ;uvalı halt §imdi yüz eıu 
kuruşa alıyor. Hail vakti yerinde olanlaı 
bile şaşırıp kaldılar. 

Her şeyden evvel kömürcülerin bu lh. 
tikfmna mani olmak IAzım gelir. Soma 
da halkı müşkül vaziyetten kurtarmak 1-
çin alakadarların bu lşde yol göstermele
ri, tedbir atmaları gerek.Ur.~ 

* Muallimlerin oyun yasağı ve 
bir dilek 

Kütahyada bir oğretmen okuyucumuz 
Maarif VetAletlnlıl muallimlere kahve
lerde her çeşld oyunu menettiğlni, halbu
ki bir ooıt dar muhltıerdcı tavla, doınina 

bir manzarcr 

- Adet böyledir efendim. Tren kalkı-
yor, rica ederim parayı veriniz! . 

İşte, garba doğru giderken son işitti· 
ğim türkçe sözler bende böyle soluk bir 
tesir bıraktı, bahusus, yol boyunca bil· 
tün istasyonlarda her türlü taze yemek 
ve yemişin satıldığını ve bizim kfığıd se· 
petimiz içindeki etlerin fena koktuğunu 
ve meyvalarm bayat olduğunu gördük
ten sonra ... 

Bu ufak tecrübe, bütün seyahatimizin 
devamınca, bizim için büyük bir derr 
oldu ve güler yüzle yanımıza yaklaşan 
bütün hayırhah!! adamlardan uzağa kaç· 
tık. 

* İtalyan trenlerinde sonradan gördü-
ğüm büyük intizam hilafına, Brendizl 
garında kargaşalık ve patırtı vardı. Va
gonlarda yer bulmakta pek çok zorluk 
çektik, fakat bir defa yerleşip te tren yü
rüdükten sonra bu müşkülatı hemen u
nutuverdim. 

Brendizi • Roma yolu cennet bahçeleri 
gibi yeşil ve sulak. .. Ekilmemiş bir karış 
yer, işlenmemiş bir dirhem toprak yok.' 
Adım başında bir köy.. Bir istasyoJL 
Dağların tepelerine ıvarıncaya kadar, 
sivri damlı beyaz ev yığınları görülüyor. 

Fakat bu tepelerdeki köyler ne şirin, 
ne sevimli ve ne güzel! Bazıları bir kar· 
tal yuvası gibi yüksek.. Kimisi karlı te
peleri aşmak istiyormuş gibi bulutlara 
uzanmış... Her evin dört tarafında yeşil 
bağlar, bahçeler, bostanlar, beygirlerin 
çevirdiği su dolablan ... Yol boyunca ki
lometrelerle kendir ve buğday tarlaları .. 
Her tarlanın arasında iki üç sıra ağaç .. 
Bir ağaçtan ötekine asılı asmalar .. Sonu 
gelmiyen zeytin ve cactus ağaçları ve 
zümrüd gibi çayırlar, billur gibi akan 
sular. 
Akşama doğru tren cCaserta> isminde 

bir istasyonda durdu ve birdenbire bü
tün vagonlar ve koridorlar birçok üni
formalı gençlerin istilasına uğradı. Bun· 

(Devami 10 uncu sayfada) 

gibi oyunların zekl açması batımından 
faydalı ve eğlendlncl olduğunu, bu ihtl· 
yacın ortadan kalkmaslle mualllmleriu 
çot müştüı bir vaziyette kaldığını soylü
yor ve Maarif VeWetı.nln nazarı dikkati
ni celbedlyor. 

* Erzurum otobüslerinde hareket saatl 
Erzurumda oturan oıcuyucularıınızdan 

Erol Yalçın bize yazdığı bir mektubta: 
c- Otobüs seferJerınde hareket saalle

rlnln demiryollarımızdJ. ol iuğu gibi dııha 
kat'iyetıe tesbltb noktası üzerinde dur
maktadır. 

Halbuki biz, Erzurum muhablrimlzl.D 
yazdığı yol mektublannd:ı. otobüs servio
lerlnden şükranla bahsettlğlni hatırlıyor, 
ve okuyucumuzun bahsettiği hareket ge
cikmesinin bir güne mahsus lriz bir ha· 
<ilse olacağını tahmin ediyoruz, '!>ununıa 
beraber nazarı dtkkatt celbederiz. 

* Çorluda bir kalfanın şikayeti 
Çorluda göçmen evlen kalfası İbrahı

mln kaymakama anıedllecek bir dileitl 
vardır. Bunu bizzat söyUyecelt, kaybolmak 
tehlikesinde bulundu~unı: sandığı ~lr 
hak.kını arıyacaktır. Kabul edilmesini b· 
temet.tedlr. 



a Sayfa 

Balkanların atletizm 
kıymeti yükseliyor 

B ükreşte alınan ilk neticeler karşısında 
Türk atletizm ekipi 

Türk atletleri Atina yedinci Balkan oyunlarında 

Sekizinci Balkan oyunlaTının birinci 
gününe dair Bükreşten gelen haberler 
bizi memnun edecek şekilde çıkmadı. Se· 
bebini henüz anlıyamadığımız bir şekilde 
noksan yapılan müsabakaların bir kıs • 
mını hafta a~asına alan Romanyalılar, 
Balkan oyunlarında ilk defa olarak ya
pılan bu tadilata neden lüzum gördüler 
bilmiyorum. 

Atletlerin biraz daha dinlenebilmeleri 
bakımından bir kısım müsabakaların ya
rına ve bir kısmının gelecek pazara bıra
kılması, herkesten ziyade bizim lehimize 
bir harekettir. 

Sekizinci Balkan oyunlarının ilk gü· 
nü yapılan beş müsabakada memleket 
ve Balkan rekorlarının kırılması, oyun· 
ların diğer senelere nazaran daha cazip 
ve daha heyecanlı olacağını işaret et -
mektedir. 

Sekiz senedenberi beş Balkan mi!leti
ni bir araya toplıyan bu oyunlarda pek 
az müstesnasile çok düşük dereceler el
de edilmekte idi. 

100 metrenin çok defa 11 saniyede, 400 
metrenin 51 saniye üzerinde, 800 met • 
renin 2 dakikadan yukarı, 1500 metrenin 
4.12 dakikada, yüksek atlamanın 1.75, ha
zan 1.80 de kalması, uzun atlamada 7 
metreden aşağı derecelerle birincilik a
lınması, ciridin 60 metreden aşağı bir 
mesafeye saplanması, Balkan oyunları -
nın kıymetini, parlak derece tutan mil -
letler nazarında bir türlü büyülemiyor-

du. 
Eli ayağı tutan bir Dekatlon veya Pen· 

tatloncunun 11 saniyeden evvel yüz 
metreyi, 48 saniyede 400 metreyi koştu
ğu, 7.30 metreden fazla uzun atladığı dü
şünülecek olursa mevcudu 130 atleti bu
lan Balkan oyunları müsabıklarının bu 
derecelere vasıl olamamaları ya kabili-

yetsizlikten ve yahut ta çalışma tarzla • 
rının bozuk ve atletizme olan alakaları
nın da azlığından ileri gelme bir sebep 
olabilirdi. 

Sekiz senedenberi Balkan oyunlarını 
ilk defa organize eden Romanyahlar, mü
sabakaların ilk gününde ümidin fevkin
de dereceler elde etmi~ olmakla bütün 

Balkanların nazarlarını üzerine çeknnş 
bulunuyorlar. 

Balkan oyunlarını kendi toprakların· 
da yapan her millet tecrübe ile sabittir 
ki büyük bir efor sarfetmektedir. 
Yunanlılar, beş defa A tinada ortalığı 

hallaç pamuğu gibi attılar. Atinanın ta
rihi stadını dolduran 80 binden fazla se
yircinin alkış tufanı içinde her virajda 
kendine başka bir hız ve o nisbette fazla 
bir gayret veren Yunanlı atletler, Zağ
rep stadını dolduran Yugoslav seyircisi 
önünde hem mağ!Cıp oldular, hem de u
mumi tasnifte yenilmekten yakalarını 

güçbela kurtarabildiler. 
1935 de memleketimizde yapılan be • 

şinci Balkan müsabakalarında Kadıköy 
pisti atletlerimizin iyi derecelerine sah· 
ne olmadı mı?. 

Her horoz kendi çöplüğünde öter, ya
bana atılır bir söz değildir. Halkı, saha
sı, matbuatı, havası ve suyu kendi öz 
malı olan bir sahada yarışmakla yabancı 
bir sahada iş görmek elbette birbirinden 
çok farklıdır. 

Bulgarların meşhur Pedanmdan sonra 
meydana çıkan Yunanlı Yorgakopulos, 
senelerdenberi 800 ve 1500 metre koşu -
larda Balkanları haraca keserken Atina 
pistinden uzaklaştığı gün Bükreşte ilk 
mağlubiyet acısını tatıverdi. 

insanda Finlandiyalı Nürminin ne -
fesi, Ov ensin sür'ati olmadıkça başka sa
halarda kolaylıkla galibiyetler elde et -
mek her babayiğitin harcı değildir. 

Bize gelince, senelerce heo o ümitle 
inşallah, maşallah ile hazan Paris ve 
Amsterdam olimpiyadının, bir çok defa
lar da Balkanların yolunu tuttuk. 

Perhizin antıkasını, rejimin çeşidini, 

antrenmanın Amerikan, Macar, Alman, 
Fransız nevilerinden her birini hem de 
bir mevsim değil, çeyrek asra yakın müd
detle yaptık. 

İyi hazırlanmış, ciddi rekabet doğura· 
cak müsabakalar ve o spora karşı kuv • 
vetli teşkilat vücuda gelmediği içindir ki 
kendi derecelerimiz karşısında her de -
fasında sukutu hayale düştük, eşe dosta 

(Devamı 11 inci sayfada) 

lngilterede futbol mevsiminin ilk golü atılırken 1 

Fırsatı kaçırdılar Yeni ümit ve yenı he Jlecan GolJ 
Bir fuıbol RJircisiDia iv 11111htellf ..-
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• 
işkence Müsabakası 
Yirmi beş gün mütemadiyen danseden 

kadınlarla mütemadiyen traş 
olan erkekler müsabakayı kazandılar 
A meriblılu Wallı:atohn adlı bir 1fı 

lı:ence müaabalı:aaı tertip etıniılerdir, 
Bu miıabalı:aya firen erkekler aleddeva11 

tr .. olmak, raai .. hareketJ yapmak, b
dnalu da daDMtmelc, yani hic durmaclq 

ayalr harrlı:eti rapmak meeLviyetiae tibl 

tutulmutlardır. Müaabııkayı ba hareket

lerde ea fazla müddet denm edenler b
:taıuıufbr. Kaıı:aaa'llua ııraaile 40 ırterlir 

de11 20t ııterli11e kadar mükafat verilmiı

tir. Rdimde (Örülen kadınlar bu iıkence 

miisabakaaıaa 600 aaat yani 2S fÜa de

Tam etınelı: tahammülünü ıöııterea iuaa• 

!ardır, Miiabalı:a Pemilvaayaaıa Çeırter 

lı:uaba1ıada yapılmııtır. 

'forgunlukta11 yere düıenler Hakem de muabılı:lar bdu JOl'f'lll ııeticeyi belı:liyor . ........................................................................................... .. 
Enternasyonal İzmir F narında 

neler gördüm? 
Yazan: Vasfi Riza Zobu 

cEnternasyonal fuar> da bulunma.I\. ıı-J 
zere İzmire gittim. Gördüğüm harikula
de icraat karşısında eşsiz bir gurur duy• 
dum .. Seyahat notlarımı okuyan dostla
rımı, bir sefer için, Avrupa yollarından 
cEge denizi. sahillerine davet edeceğim .. 
Bilgili bir idare ve yüksek bir san'at ha· 
reketini sizlere bildirmeği bir cinsanlık> 
borcu saydığım çindir ki: cAlman top • 
raklarından, tarihi cİzmir> şehrinin 
cKültürpark >ında kurulan cEnternas
yonal fuar> ına atılıyorum ... 

Burada iki mühim idare adamı var. Bi
ri vali cFazlı Güleç>, öteki belediye rei
si cBehçet Uz> ... Bu iki değerli insan, san• 
ki birbirlerine yardım etsinler diye Ce -
nahıhak tarafından İzmir üzerine indiril. 
mişler. İşte bunların inişi, uçsuz, bucak· 
sız yangın külleri ortasında bir cnur> 
halinde tecelli etmiştir. Yoksa cKültür- Enıerna.tyonaı lzmir fua nndan bir gece görünil§ü 
park> denilen cennet, bizim gibi fani it 
mahlılkların yapacağı bir cbahçe> değil- mirde yapılanı cbir harika> diye tarif e- düşmüş bir milletin, ikinci derecede b 
dir. Eğer cAdem> burada halkedilsey _ deceğim.. Moskovadaki; 180 milyon bir şehrinde, dar bütçeli bir belediyenin, b1I 
di ne yapar yapar cmemnu meyva. yı halkın hamisi olan ve dünyanın en büyük gibi işlere yabancı olan memurları vaSl'" 
yemez ve cKültürpark> tan da çıkmaz- devletleri arasında yer tutan, zenginlik- tasile kurulmuş, cküçücük bir bahçe> 

01
'" 

dı ... Ben de cAdem> in torunu olduğum te hiç bir devlete benzemiyen bir hükft· ması lizım gelen muazzam ve tam ma
için midir nedir, parkta yatıyor, parkta metin, chükumet merkezi> nde cehem • nasile bir cfuar> dır.. Moskovada bit 
yiyor ve parkta geziyorum ... Geldim ge- miyeti mahsusa> ile yaptığı bir cpropa - cKültürpark >mı var? .. Onun küçük bit 
leli dışarı çıkmak mümkün olmadı. Lif ganda> bahçesidir.. Elbette ki: Sovyet •nümunesini daha zarif bir şekilde İZ 1 .. aramızda bunun sebebi, biraz da Rusyanın şanına layik bir eser olacak - mirde gördüm ... Pariste centernasyona, 
bu cennetin, güneş altında bir cehennem tır .. Paristeki: Koskoca bir devletin me.;- bir sergi mi açmışlar? .. Onun daha rnun'" 
kadar sıcak ve yakıcı oluşudur .. Akşam kezinde ve bütün dünya sakinlerinin iş- tazam ve daha enerjik bir halde yapıl .. 
olup ta cehennem, hararetini içine çekip tirakile vücuda getirilmiş, milyonlarca m.ışını gene İzmirde gördüm ... Biz, o~ı~r
cennet, bütün serinliğile kapılarını a • para sarfedilerek ve hesapsız mütehassıs la mukayese edilemiyecek kadar fakırıJ·• 
çınca buradan dışarı çıkmağa zaten Iü- bu muazzam iş için çalışmış. Elbette ki; Onlarla ölçülemiyecek kadar bu iş.~er~ 
zum kalmıyor .. Dışarıda arayıp ta bula- bütün dünyanın azametile mütenasip bir yabancıyız .. Fakat İzmir sergisini go: .. 
mıyacağın eğlencelerin hepsi burada abide olacaktır. İzmir fuarı bunların dükten sonra anladım ki: cYapmak> ıs şı 
mevcut. hiç. birine benzemez .. İzmir; Türkiye gi· terliğimiz zaman hiç kimselerle, atba 

Ben Paristeki cEnternasyonal sergi> yi bi bütün ömrünü harplerde geçirmiş, bile gitmiyeoek kadar, sür'atte yekta 
gezdim. Moskovadaki cXültürparka ı da bütün aenetin4 yabancı milletleri mu- yır. 
bilirim. Hepli il&, müstesna. Fakat tz - hafaza içta mtatlniş, en sonunda fakir (Devamı· 11 inci .ayfadtı) 
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Y eni mevsimin 
şapkaları 

Sonbaharın aaha ilk günlerinde havaların biraz soğumuş 

olması hasır fapkaları ortadan kaldırdı. Onların yerini fötr 

şapkalar aldı. Henüz tamamile taayyün etmiş bir moda mev

cud olmamaHa beraber bu sonbaharda ve kışın giyilecek 

şapkalar geçen senelerdekilerine nisbetle daha basit şekiller-

de yapılmış olacaıdır. Tüy ve buna mümasil süsler şapkalara 

konulmıyacaktır. 

ı;:z:;:J 

1 . . 
. 
. . 

= 

Sakarya sinemasında 
•• v• • 

gorecegımız filmler 

Bu ıne Sakarya ıinemaaında röreceti· 
mi:ı: " Allabı n bahçeleri ,, filminiD ıl· 

hirkir yıldızı Marlena Dietrich 

Sinema mevsimi başlamak üzeredir. 
Bunun için şehrimiz sinernalan da büyük 
bir gayretle hazırlıklarını ikmal etmek
tedirler. Bugünlerde birer birer yeni ye
ni filmler ile faaliyete geçeceklerdir. 

Son Posta, bu sene gösterilecek olan 
filmler hakkında ımalUmat edindikçe 

11 - Vatan hasreti: Harry Baur. 
12 - İtham ediyorum: Victor Francen. 
13 - Macar rapsodisi: Edwige Feuil· 

lere - Pierre Blanchar. 
14 - Napolyonun metresi: Myriam 

Hopkins. 

Güzel bir kadm /Genç ve güzel kalmak istiy.or ınusunuz? ~::.~~~· ·~::.y::::::~· suna-

' 1 Her sabah mutlaka b r çeyrek saat jim- Bunların hiç .hırı bır .mazeret sayıla- Bu sinema mevsiminde (Sakarya) si-

15 - Casus: Marthe Richard, Edwige 
Feuillere. 

16 - Çarın yaveri: Vera Korcne, P. R 
Wilm. 

k a d 1 n 
11 ı ı • v ı 1 

nastik yapmalısınız. Birçok bayanlara maz. neması tarafından gösterilecek olan film-g uz e 1 u n 1 sorunuz. Tuvaletlerine, süslenmelerine 1 _ Genç ve güzel kalmak gibi bir ga- ler şunlardır: 
17 - Çalıkuşu: Huguette Duflos, J. P. 

Aumont. 
18 - Nis çiçeği: Herna Sack. 

günde herhalde bir çeyrekten fazla za- ye uğrunda bir çeyrek saat vakit bula- 1 - Allahın bahçeleri: Marlene Diet-

t ah 11' I e d ı' yor ma~ has:ettikleri halde jimnastiğe bir mamak imkansız bir şeydir. rich ve Charles Boyer. 
dakika bıle ayırmazlar. 2 - Saadet gecesi: Charles Boyer ve 

.. 1 - Ya vakitleri olmadığından 2 - Jimnastiğin terletmesi, yağları e- Jean Arthur. 

19 - Son seyahat: Courad Weidt. 
20 - İhtilal savaşı: Barbara Stanvik, 

Preston Forster. 

Madam cTallien> bütün muhitini gü

lelliğine hayran eden bir kadındı. Ka

dın güzelliği hakkında da çok orijinal 
fikirleri vardı. Bu fikirlerini şöyle hula
sa etmekte idi: 

Kadının üç şeyi beyaz olmalı : Elleri, 
Yüzü ve dişleri. 

Üç yeri siyah olmalı: Gözleri, kaşları, 
kirpikleri. (Anlaşılan madam (Tallien) 
•arışınlardan hoşlanmıyormuş.) 

Üç şeyi pembe olmalı: Dudakları, ya
nakları, tırnaklan. 

Üç yeri uzun olmalı: Boyu, saçları, el
leri. 

Üç şeyi kısa olmalı: Kulakları, dili, tır
nakları. 

Üç şeyi küçük olmalı: Beli, ayakları, 
&ğzı. 

'tiç yeri yuvarlak olmalı: Kolları, ba
takları, arkası. 

2 - Yahut jimnastiğin kendilerini faz- ritmesindendir. Vücudü ve sıhhati fazla 3 _ Bir balo hatırası: Marie Beli -
la terlettiğinden yağ kadar bo1.an ne vardır. . Harry Baur • Raimu - Francen • P. Ri-

21 - Yaşamak hakkımdır: Silvia Sid· 
ney, Henry Fonda. 

www .. - ....._...._ - _...,......,. chard Vilm - Pierre Blanchard - Fran-

So n baharda giyilecek iki 
22 - Garib bir kadın: Francis Farmer. 
23 - Şen haydud: Nino Martini. 

• 
• 

kostom ve bir manto 

Bu mevsımoe gıyilecek iki kostüm ve 
bir manto .. Kostümün biri küçük kareli, 
kalın yünlü kumaştan yapılmıştır. Be
linde kuşak vardır. Diğer kostüm siyah 
yünlü kumaştandır. Şekli modelde görül
düğü gibi basittir. Yaka beyazdır ve ce
ketin boyunca bir jile tarzında aşağı in
dirilmiştir. Mantonun hiç bir dikiş fev
kaladeliği yoktur. Kumaş geniş kareli
dir. Bu tarz kumaşlara önümüzdeki mev
~erde çok tesadüf edeceğiz. 

çoise Rozay. 

4 - Emniyeti suiistimal: Danielle 
Darrieux. 

5 - Vals dalgası: Ginger Rocers ve 
Fred Astaire. 

6 - Kızıl izdivaç: Marlene Dietrich. 
7 - Yakan buseler: Tino Rossi. 
8 - Uykusuz geceler: Gaby Morlay. 
9 - Sevimli serseri: Maurice Che-

valier. 
1 O - Alla hın uğurlu kızı: Chirley 

Temple. 

24 - Kırklık kadın: Mary Astar. 

25 - Namus lekesi: Yessue Hayaka\a -
Victor Francen. 

26 - Taclı canavar: Harry Baur. 
27 - aŞnghayın yetimi Çin-Çin: Chir. 

ley Temple. 

28 - Annesinin sevgilisi: Albcrt Pre· 
jean. 

29 - Günah çocuğu: Françoise Rosay. 
30 - Hüviyetsiz adam: İsa Mıranda, 

Pierrc Blanchar. _________ ...........,, 
Sinemada yeni bi r i nk ılap 

Aym manzaranın alelade ve yeni objektif vasıtasile alınan resimleri 

Sinemanın şimdiye kadar bilinen en Yukarıdaki iki resimden birincisi ale-
b"" .. k kusuru objektifin yapılış şekli lade bir objektifle alınmıştır. Objektif, 
•t~byu ·1 ancak' bir planı net olarak gös- ön planda bulunan vazıı sahne Abel 
ı ı arı e G , .. d 

1 
k k" 

terebilmesi idi. Mesela bir şahıs net ola· ance e gore ayar e i diğinden ar ada ı 

.. .. .. k h'zasından görü- fon tamamilc bulanık ve gayri vazıhtır. rak gorunur en omuzu ı İ . . . . 
k f b l ık gayri vazıh gö- kıncı rcsım, aynı manzaranm yenı ob-

nen ar a on, u an ve . k "fi l d B d h .. 
·· - d B lı ·nema operatör- JC tı e a ınmışı ır. ura a cm en on runuyor u. u mese e, s • 

. .. - d"' .. k- planda bulunan Abel Gance, hem oda-
lerini en zıyade duşun uren ve muş u- nın bütün teferruatı hem de arkadaki 
l •t ~ ta b"r hadise idi ' 
a a ugra n ı korıdor ve koridorun nihayetindekı adam 

Optik, yani ziya aletleri mütehassısları gayet net olarak görünmekt dır. 
bu mahzurların önüne geçebilmek için Bu suretle sesli, renkli ve ımice sem 
scnclcrdenberi uğraşmakta idiler. Şimdi crelief• filmden sonra bu son icad a si
soh gelen Avrupa mecmualarından birj, nemaya büsbütün başka bir yemlik gel· 
nihayet bu büyük mahzurun da 1ıalledil- miş olmaktadır. Bu objektifler tatbık 
diğini bildirmektedir. mevkiine girdikten sonra sinema tekniği 

Bu objektifi icad eden adam, meşhur de yeniden büyük bir inkılab gcçire-
sahne vazu Abel Gance'dir. cektir. 
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Midenize Çabuk, IJl Ptneaıectm 7emet JlJialm, fala büaraUı "' 
biberli Jfyenler, NJh•m J_. IOU)ıer mldelerbd tahrft MAZON 

MEYVA TUZU 
Hazım11zllgı, mide ekşilik ve yaamalan gtdertr. 

lnklblZI defeder Bugtınden bir pşe MAZON abDJI 
• Hiçbir mtımulJ mllstahzarla kıyll 

Dikkat ve 
iYi HAZIM 

ecı:erıer Ekşilik, Hazımsızlık, kabul tılmez. MAZON isim horoı martası.aa dikkat 
Depon: MAZON H Boton ecaa depolll la&aabul Yeal pOI" 
tabane arkasında edlniz. ağırhk bq dönmeleri hissederler. 

Kadın g6zlJ ile 
Avrupa 

(Baf tlmJfı 7 itici -"lfedeJ 
tar, çocuk denilecek bir yqta. hepsi bir· 
birinden sevimli. birbirinden teıpiz ve 
net'eli idiler. Hepsinif ellerinde koyu sa· 
n re~te büy6kçe birer valiz vardı. Et 
liYinmif ve ellerinde et çanblbr bulu· 
nan bu ilniformalı gençler herkesin nar 
zan dikkatini celbetti ve herkes onlarla 
metgdl olmağa başladı. O kadar gürültü· 
cü ve nejeli idiler ti, konuştuklarmdan 
bir şey anlamadığımız halde biz de on· 
larla b rlikte gulüyordut. Bizim vago
numuza bunlardan üç tanesi yerlepniştl 
Tren yürüdukten sonra bizden nezakeUe 
sigara içmek musaadesinl istediler. ltal· 
yanca bilmedi miz için fransızca cevab 
verdik. Ecnebi olduğumuzu anlayınca 
bu sefer onlar merak ederek nereden ge-
lip nereye gittiğimizi sordular. Türk ol· 
duğumum öğrendikleri vakit hepsinin 
Riizlerinde hayrete, takdire benzlftll bir 
ıpt parladığını gördüm. 

Bir tanesi: 
- İstanbul güzel bir phirmif. 
İkincisi: 
- Ankara modem bir bük&net mer

kezi lmif diyerek Türkiye hakkında bir 
fikirleri olduğunu anlatmak 'istediler. U
çüncüsü, mutlaka bir tiryaki olmalı, iç
ten bir cab!> çekerek: 

- Türk tütünü ne güzeldir! dedi 
Kendısine yanımızdaki sigaralardan 

verdık. 

- Ne güzel kokulu tütün! İnsana öyle 
zevk veriyor ki ... Ben Türk olsam, siga
rayı ağzımdan düşürmiyeceğim. 

Sıgara içmiyen diğer ikisi lokumlan· 
mızı büyük bir iştiha ile yediler. 
Aramızda ahbablık baılamıştL Biz de 

onlara kim olduklarını, böyle kafile ha
linde nereye gittiklerini sorduk. İçlerin
den en iyi fransızca bileni anlattı: 
. - Biz Caserta tayyare mektebi ikinci 
sınıf talebesindeniz. Bugün son imtiha
nımızı vererek üçüncü sınıfa geçtik. Şim
di evlerimize dönüyoruz. 

. Genç tayyarecilerin niçin bu kadar se
vinçli olduklarını ancak o zaman anla
dım ve kendilerine hak verelim. 

Birkaç saat sonra, büyük tibirile an· 
latılamıyacak kadar cesim bir yefillik· 
ten geçerken, gene ayni talebe tayyareci, 
sesinde haklı bir gururla bize izahat ver· 
ıneğe başladı: 

1 lstanbal Vakıflar Direktıırıugu illıılan f 1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
.._ __________ .....;;~------' imtihanla Muhakemat amir ve memuru ahnacaktır. 

Semtimeıbur ve mahalle Cadde veya souaı Ro. a CiDal 

Blh(Sıpa'da D6rdlDall Vakıf bam birinci katmda 20 Oda 

.. .. ,. " " " 21 " 

" " " " " " 28 " Çltınatçdaıda Valcle lmD 2-cl Git tatta. 82, 88 iki oda. 

llubammea 
•Jlılt 

IJra K. 
80 

• 28 

Yemlf, 'Halmutlfuta. Kemerli 8 DOktan n 
6 

19 
tıatQnde 

odalar. 
Çarlı'da. Sahafiar'da 9G Dnkkln. IO 

,, Terllkçiler'4& 11 ,, 1 

Yukarıda yazılı mabıller 938 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek 
here açık arttırması uzatılmı§tır. İstekliler 9 Eyltu 937 Peqembe günü saat on 

bete kadar pey paralarile beraber Çenb erlltaşta İstanbul Vakıflar Bapnü~ürlü· 
ıünde Vakıf Akarlar kalemine gelmelerl (5942) 

İstanbul Sıhht Mllesseseler Art-
brma ve Eksiltme Komisyonundan ı 

Eblltmeye konulan if: Heybeliada Sa natoryommıun ara paVJODU Jnpatı. 
Keflf bedeli: 81.IU lira 11 Jmnq. 
lluvaJdW prantl: 114.1 lira M kunıf. 
Heybeliada Sanatoıyomuna yaptırılacak olan _.. pavyonu kapalı sarfla ek· 

ailtmeye konulmuftur. 
1 - Ebiltme 13/9/m Pazartesi günQ saat 15 ele Calaloflunda İstanbul Sıh

hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bin asında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Mukavele, BaJJDdırlık işleri genel hususi ve fenni §artları, proje ve ke§if 

hullsası ile buna mQteferri diğer evrak c410• kuru§ bedel mukabilinde kom.ia-
yondan alınabilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle bu işe benzer 50,000 
liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletin den alınlf olduğu mü.teahhiUik vesika-
siyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte ihale saatin· 
den bir saat evvel tekliflerini havi mek qaplannı komisyona vermeleri c5543• 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 
1 - Mektebe girmek için orta mektep mezunu olmak, 19 yqından fazla olma· 

mak, lrizi sahibi ve ziraat işlerinde çalı pbilecek kabiliyette olmak; 
2 - Yukarıdaki prtlan haız olanların istidalarile birlikte mektep p.hadetna· 

mesi, nüfus cüzdanı, çifçi vesikası, hüsnühal mazbatası, sıhhat raporu, aşı 
ve üç vesika fotoğrafını mektep müdürl ütüne göndermeleri; 

3 - Kayıt müddeti H eyllıl 1937 de bitecektir. Bu tarihten sonra gelen ev-
rak kabul edilmez ve noksan evraklı m Oracaatlar nyılma:s; 

' - Mektebe kabul ıeçimi, müracaat edenler arasından §Ahadetname derece
sine ve arazi miktanna göre yapılacaktır. (5646) 

A. - Tqra tetkfllbmnda açık ve açılacak olan muhlkemat tu~leri lmlr ve 
memurlukları için imtihanla memur alı ~calmdan qalıdaki evsaf ve praltl 
haiz olanların evrakı milabitelerile ve tıç adet fotolnflarile birlikte 11/9/lf#I 
tarihine kadar idaremiz memurin tubeat ne m'1racaat etmeleri: 

L - 1.lakal orta mekteb tahsilini hl tirmff olmak, 
Z. - Yirmi bet yqından aşalı olmam ak. 
8. - Askerlilini (fiil veya kısa bizm eW) bltirmff olmak veya müeccel bu• 

Junm•k 
'- - Siyasi haklara sahih ve hüsnüah Wt eshabmdan olmak, haysiyeti muhil 

bfr cOri1m ve alelitllk alır hapil veya o derecede ~ müstelzim bir fillle mah• 
kalm bulunmamak. 

5. - SihhaW olmak, sari huUılıklara n bedeni ve akil arızalara milpte1' 
elmımak 

6. - Hukuk mezunu olup hAJdmlik stajı ve bilfiil blkimllk yapmıyanlarl• 
adliye meslek mekteblerinden mezun ol anlar ve icra memurluğu, müstantiklik 
veya .zabıt klttpliği gibi vazifelerde tatbikat görmiif bulunanlar. 

'1. - Adliye meslek mektebi mezunu olmacfılı halde birinci maddede ~ 
rilen tahsili fapmıf olmakla adliyenin muhtelif hizmetlerinCie, müddeiumumi
lik kalemlerinde, zabıt tltipliline ft icra iflerinde tatbikat eörenier. 

B. - Hukuk l'aldllteslnden mmm olup ta bilfiil blkimlik yapllllf cıı1anlal 
lmtlhua tllJl tutulmıJaıU bu libileriD milracaatlan aynca tetkik edilecektiJ'• 

C. - Jmtihan 1'1/9/llrl Cuma aGnl aat 11 de Sirkecide lnbiurlar mennırtıl 
bna lblna"R"la ,apılacaktır. 

D. - !mtftwnda ka•nanlar ebli,et ye muvaffakiyet derecelerine l6re 81l1l" 
llyle mubatemat bı1r ve memurlukları na tayin edilerek keyfiyet adrelJeriA• 
teblil olunacaktır. 

B. - İmtihan mevzuu fWllardır: 
1. - Kara ve Deniz ticareti kanunlin nm nakliyat, avarya ve hasarat ft tica• 

ret taahhüdlerl 
2. - Borçlar kanununun umumi hilk ümleri (İcar teminat ve hizmet akiUeri). 
8. - Ceza kanununun esaslan: Devlet aleyhine işlenen su'çlar. 
'- - Memurin muhakemat ve tahsili emval ve icra ve iflls kanunları. (5823) 

----------~~~------------------------------------
lstanbul Sıhhi Mtlesseseler Art• 

tırma ve Eksiltme Komisyonundan r 
Şifli çocuk hastanesine 1bım ola bin kilo İdrofil cTıbbt. pamuk açık eksil~ 

meye konulmll§tur. 
1 - Eksiltme Cağalollunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdilrlülfl btnasıll· 

da kurulu komisyonda 15/9/1937 Çarıam ba günü saat 14,30 ek yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat: 1300 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 97 lira 50 ku ruı-
4 - İstekliler prtnameyt hergün kom ilyonda görebilirler. 
-1 - 1steldll81' cart 9elle,e aid Ticaret Odası veslkasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka me)dubU 
ile birlikte komilyona fl]meleri (58 83) 

- Şu gördüğünüz kilometreler uzun
luğunda ve gene kilometreler gen.işliğin· • dekı ekilmiş arazi, birkaç sene evvel pis, 

mülevves, hastalık ve mkrob membaı 
bir bataklıktı. Duçe cMusoliniı. burasını 
kurutturarak İtalyanın en mümbit ara· 
zisi haline getirdl Şimdi burada İtalya-
nın en nefis meyvalan yetişiyor. Bu ci· 
varda fakir ahaliye bedava ev ve toprak 
verildL Hepsi burada çalıpnala başla
dılar. Bu suretle hem onlar, hem mem
leket istifade etti. Bu bataklık birkaç 
şene evvelsine kadar Roma ve civarı için 
bir felaketti. 

Tren güzel ve yeni bir istasyonda dur· 
muştu. Genç tayyareci sözüne devam 
etü: 

- Bakınız, bu tehirde cLittoria• ku· 
rutulmuı bataklık üzerine yeni kurul
muştur ve İtalyanın en yeni ve firin yer· 
!erinden biridir. 

Vagon arkadqlanmız Romaya çok ya
kın bır istasyonda, bize güzel seyahatler 
temenni ederek, indiler. 

Gece tamamile basm•f, ovalar karar
mıştı. Yeşillik ve nem toprak kokusu, in· 
sanı sarhoş edecek kadar tatlı bir duman 
gibi etrafımızı sarıyor, göz kapaklarımı
zı ağırlaştırıyordu. 

- Yoruldum .. Uykum geldi ..• 
Diye düşünürken uzakta Romanın 

ışıkları parladı. 

M. Berkand 

ASABI 
B:ıı ağrılan, bayılmalar, 
bilumum sinir nöbetleri 
BA8DOL ile zail olur. 

lı Banka•ı asgari 25 lira m1111du11h bulunan blltlln lıumbara •ahlplerla• 
senede lıura ile 20,000 lira mlJJı~fat dal/ıtmalıtadır. 
1!JB'I •onana lıadar lıeılde tarihleri: Birinci '1'.,rln ,,,, Birinci Khıu11 
••llırının Ulı gllnlerL 



Şehir Tiyatrosu yıkıltyor! . 
Şehir tiyatrosunun operet kısmı hak- fakat yaV119 yavaş bu rakam azalıyordu. 

kında son günlerde bir çok şayialar çık- Ses yoktu, yetişecekti. Fakat seneler ge
tı. Operetlere tahsis edilen Fransız tiyat- çiyor, o da yetişmiyordu. Bu vaziyet kar
rosunda önümüzdeki mevsimde yalnız şısında operet gene dram kısmile ayni t.~
cıperet oynanmayıp ayni zamanda hafif yatroda birleştirildi. Bunun da zararı go

bmediler ve vodviller de oynanacağı rüldü, bir tek tiyatroda hem ciddt eser -
a6ylenildi. Operet kısmının tamamile )er, hem de operet olmuyordu. Yeni baş
liğvedildiğini yazan gazeteler oldu. Ve tan geçen yıl iki kısma ayrıldılar. Bu 
nihayet dün resm! makamlardan şöyle ayrı~ Şehir tiyatrosu operet kısmı~ ne 
bir haber aldık: hale geldiğini ortaya koydu. Semiha, 

cŞehir tiyatrosu operet kısmı artist az- Muammer ve Halide ayrılmışlard.ı. Se • 
biı ve bazı noksanlar hasebile çalışma- . mihanın yerine konulan Melek daha ye
aını bir sene için tatil etmiştir. Bu birse- ni idi, onun yerini tutamıyordu. Ve has -
ile içinde kadro ve eksikler tamamlana- talanıp sahneden çekildi. Bale diye bir 
eak, gelecek sene tekrar faaliyete geçi - şey kalmamıştı. Evvelden dekora aza -
lecektir.> mi itina sarfedilirken bu cihet te ihmal 

Evveli şayia halinde ağızdan ağıza do- ediliyordu. Mevsim Şehir tiyatrosu ope
laşan ve nihayet bir vakıa haline gelen reti için bir inhitat devresi oldu. 
bu hidiseye sebep kadın artistlerden Se· Şehir opereti ciddi bir teşekküldü. 'Oze
mihanın tahsilde .bulunması, Meleğin rinde emek sarfma değerdi. İyi bir baş -
hasta olması ve Ferihanın da tiyatrodan langıçtan sonra düşmesinin yegAne se • 
ayrılmasıdır. bebi ona verilecek ehemmiyetin veril • 

Uç kadın elemanını kaybeden operet memiş olmasıdır. Bir defa artist yetiştir· 
tiyatrosu için muntazam temsiller ver- mek llzımdı. Yetiştirilmedi. 
llliye imlWı kalmamıftı. Bu imkinsızlık İleride varlık İösterip gösteremiyece
llihayet altı senelik mazisi olan bir var- ği meşktlk olan bir kaç kişiyi tiyatroya 
biı bir anda mahvetti. Henüz gehir ope- almak, onlara aylık vermek bir külfet 
Jetinin tamamile lağvı mevzuubahs de- sayı.lmlf olabilir. Fakat nihayet tiyatro 
lildir. Fakat bu bir senelik fasılanın da bütün dünyada müstahsil değil, müsteh
hiç bir fayda temin etmiyeceği aşikardır. liktir. Halbuki bizim Şehir operetimiz 

Bir senelik fasıladan sonra operetin bir zaman müstehlik vaziyetten müstah
tekrar faaliyete geçeceğini ummak abes sil vaziyete de geçmiş, hatti dram kıs • 
olur. mının açığını kap~l~· 

Bunun sebebini Şehir operetinin ufak Şimdi bir senelik · ·ıa bahsine tekrar 
hır tarihçesini yaparak izah edebiliriz: avdet ediyorum. En parlak zamanında, 

Operet kısmı, başlangıçta ciddi eserle- pek yakında meydana çıkacak olan nok
l'in oynandığı Tepebaşı tiyatrosunda ça- sanları tamamlanmıyan bu teşekkülün 
lışınıya başlamıştı. Birinci yılda verdiği noksanlan, her şey mahvolduktan sonra 
temsillerle, ikinci yılda verdiği temsil- tamamlanabilir mi? En başta artist ye • 
ler arasında büyük bir fark göze çarptı. tiştirme~ meselesi var. Operetin artisti 
Şehir tiyatrosunun eski artıistlerinden operet diye .bir şey ortada yokken nasıl 
Bedia, Hazını, Vasfi, Behzat, Halide, o - yetişir? 
ı»eret sahnesine çabuk adapte oldular. Şehir operetini liğvetmek doğru ola -
Eskiden Süreyya operetinde oynamış o- maz, çünkü buna lüzv.m vardır. Bir se
lan Muammer, Reşit Akif, Refik Kemal, ne tatil etmenin manai'tı da olmadığına 
Semiha, Şevkiye Şehir operetinde mun- göre operetin zarar edeceği bilinse bile 
taıam çalıştılar, ve muvaffak oldular. Ak- idamesi ve bu arada da operet için yeni 
tör Galip operet tercüme etti. Hasan Fe- artistler yetiştirilmesi elzemdir. 
?it bir operet adapte etti ve asıl Ekrem Bu arada şunu da ilave etmek isterim: 
\'e Cemil Reşit kardeşler c Üç Saat. ope- Bazı gazeteler, Şehir tiyatrosunda bu 
:tetıerile bu sahneye mavdfaldyetll bir yıl facia, dram gı1>i eserlerle alır i1ml 
ibiş yaptılar. eserlerden hiç birine yer verilmiyeceği-

Operet henüz ayrı bir tiyatro da de- ni yazıyorlar. Bu haberlerin doğru ola • 
llldL Fakat buna lüzum hasıl oldu .. Çün- bileceğine ihtimal veremiyoruz. 
kil halk opereti sevmişti. Fransız tiyatro- Eğer bu haberler de teeyyüt edecek o
BU kiralandı ve artık operetler Fransız lursa İstanbul Şehir tiyatrosunun kuv -
tiyatrosunda oynanmıya başlandı. vetli varlıklar göstermiş olan dram kıs -

Operet müzik, bale ve sestir. Başlan - mını da operet kısmı gibi mahvolmut ad
gıçta bir bale vardı. Yirmi kişiyi mü te- dedebiliriz. 
eaviz kız ve erkeği sahnede görürdük, lmıet Hultlri 

Maarif Velılli~Yd~ g6ziJ i le 
Beganatı Ordumuz 
İzmir 6 (Hususi) - Maarif Vekili vu- (Bqtaf'afı linci ıayfada) 

ku bulan beyanatında şehirlerde okutu- Türkiye, davetlilerini takdire ve 
lacak 150 bin, köylerde de bir milyon ço- hayrete düşürmeye tamamen muvaf· 
euk bulunduğunu, nüfusu 400 den fazla 

fak olmuştur. Ti1rk ordusunun Balkan 
köylerle kasaba ve şehirlerimiz için mev- orduları arasında birinci sayılabilece
tuttan başka 12 bin muallime ihtiyaç ol-
"'1iunu, şimdiki muallim mekteplerin _ ği apaçık görünüyo1. Mükemmel bir 
den başka köylere verilecek öğretmen • kurmay heyetiyle, mesleğine ihtirasla 

ler için tedbirler alındığını, İzmirde Kı- bağlı ve bütün Alman, Fransız askeri 
%tlçulluda, Eskişehirde Çifteler çiftliğin- mecmualarını yutmuş birinci sınıf 
de iki öğretmen okulu açılacağını, bura- mümtaz genç unsurlar muvacehesin
larda köycülük ve ziraat bilgilerine ö - deyiz. Asker hele piyade, darbımesel 
nem verileceğini, bu mekteplerin muh· 

olmuı mukavemeti, hararet, zindelik 
telif kısımlara ayrılacağını, köy inşaat • fevkalade disiplin ve terbiyeleriyle 
çılığı, demirciliği, kooperatifçiliği, ki -
tipliği için gençler yetiştirileceğini, Kızıl her türlü hayranlığa lAyiktır. Meriyet-

çulluda eğitmen kursu açılacağını, mem- te olan harp nazariyesi, Almanlarınki 
lekette orta okulların çoğaldıjmı, halkın gibi daima tecavüzdür. Silih, malze
lllektep inpatında yaıdım ettiğini, orta me mebzuldur. En son tekemmül de .. 

okullara muallim yetiştirmeit için de recesindedir. Hiç bir eksik yok. Ata -
tedbirler alındığım, Gazi Enstitüsünden türk, kendisinin İnönü ile Türkiyeye 
bu yıl 250 muallim çıkacağını, İzmirde verdiği takdirde JAyık ordu ile övüne
Dıtiyacı karşılamak için iki orta mektep bilir. 

SO• P&STA 

lnglltere, .Tapongadalıl 
Elçisini geri 
Çağırmıga hazırlandı 

(Başftırafı ı inci ıayfadtıJ 
ması mümkün bulunduğunu ilave et -

~ 11· 

• 
Enternasyonal lzmir 
F narında neler gördüm? 

mektedir. ( Saftandı 8 inci Myfada ) daha: Bizim sünnet düğünlerinde hok: • 
lpoaya lncfHs DOCuma cevap verdi Hülisa: İzmir fuarı; asırlardan • kabazlarımız vardır. Bunların oyunlarlDıl 
Tokyo 6 (A.A.) - Japonyanm İn - beri ma116.biyetten mağlftbiyete yuvar • dan yalnız çoluk çocuk değil, kültür sa• 

giliz sefirine karşı yapılınış olan sui • lamm§; için için kendini yemiş bitirmiş bibi büyüklerimiz de zevk duyarlar .. 
kast hakkındaki İngiliz ndtasına ver • bir devletin enkazına varis olan yeni bir Bunlar da fuara davet edilir. Beş on ım. 
µıiş olduğu cevap bugipı tevdi edil • tepilltm, dar bütçeli belediyesi tarafın- rap içeri seyirci alan bu barakaların da 
miştir. Cevabın muvakkat bir cevap dan yapılacak bir eser değildir ... Bunu kendine mahsus mü§terisi vardır .. Viya.. 
mahiyetinde cılduiu tahmin edi1mek- yapabiboek için cTürkı. gibi mücadele- na gibi bir yerde yaptıklarına bakılırsa 
tedir. • ci ve cBehçeb gibi te§killtçı olmak JA • bu gibi hünerlerin cbayağh bir eğlence 

Meta mmft mahiyette mi? zmıdu'. olmadJlına hiikmedUebilir .. 
. Tokyo 6 (A.A.) - Her ne kadar Ja- * Sonra: Süt, tereyaf, soğuk et, yemff 
ponyanın İngiltereye vermiş olduğu ce Serginin eksik tarafı yok değil.. En satan, gelenleri ucuzca doyuracak ufaıt 
vabm teferrüatı gizli tutulmakta ise büyük noksanı: Eğlencesizliğidir ... Vakıa ufak barakalar olmalı, Beyoğlu cadde • 
de bu notanın menfi mahiyette oldu • her akşam muntazam oynıyan bir tiyat- sinde bile rağbet bulan bu gibi kilçüC 
ğuna da şüphe yoktur. Çünkü Bari - rosu var .. Güzel müzikli bir gazinosu, at- barakalar, gelen halkın fuarda daha faz,. 
ciJe nazın, Diyette şu beyanatta bu - lıkarıncası, kayık salıncağı, ve sairesi la kalmasına sebep olurlar .. Bahçenin biJt 
l .. ..+.,_ ~fi d - ·ı Dah b köşesinde sinema, öbür köşesinde küçüi unm""i""'•&o var ... Fakat bunlar - · egı ... a aş-

cİngiltere sefirinin bulunduğu oto - ka pyler llzıın .. Bu lüzumlu şeyleri de bir cbarı. yapmayı düşünecek olursa ak· 
mobilin Japon tayyarelerinin taarru • aklımızla bulmağa lüzum yok.. Avrupa • la daha bir çok, az masraflı eğlencels 
zuna uğramış olduğu ispat edilmedik- daJd örneklerini tatbik edebiliriz.. Me _ gelir... Eğlence de bu gibi yerlerde, en 
çe hariciye nezareti, Japon'lann kas - seli: Moskovadaki gültürparkta bir a • başta düşünülecek şeylerdendir.· Bu ef-ı 
ten gayrimuhariplere taarruı et • dam gördüm.. Sandalyeye otunnuı. elin· lence yerlerinin de çok ucuz ohnası şart-
,ıniş olduklanna' inanmaktan kat'i su· bir armonik, çalıyor .. Bir dans hocası ıır ... A~pada bu gibi bahçelerin _lokan-
:rette imtina edecektir.• onun yanında yer almış, etrafa büyük talan, yuzme havuzları, harlan, sınenu1ıt 
. Diğer taraftan bahriye nazırı, şunu bir halka yapml§ olan halka cUkrayna> ları, oyun yerleri hep bu ucuzluk yüzüne 

ilave etmiştir: milU dansını tarif edip &öateriyor .. Son- den dolar dolar tafar. · 
cİmparatorluk donanması erkim • ra, bunu dinliyen haltı ameliyata teşvik * 

nın ne gibi ahval ve şerait dahilinde ediyor .. Hep beraber elele verip müzikle, cFuarı. yalnız İzmir şehrinde değilt 
olursa olsun gayri insani bir hareket • parça parça, tekrarlıya tekrarlıya dana e- memleketin her tarafında bir hareket u• 
te bulunmuş olmalannı tasavvur et - diyorlar .. İ§te halk için bedava bir eğ - yandırmıştır. Trenlerin, sergi münase-
mek kabil değildir.• lence. İzmir civarından, bir zeybek - betile yaptığı ucuz bilet, senelerce otur • 

l le, Rizeden kemençesile cLhı. o- duğu şehrin kapısından çıkmıyanları a • 
Sooget Rusya la/gagı yunu oynıyan biri, Kastamonudan yaklandırıp, yurdun her tarafında dolaş.. 
Protesto etti/ sazıne •Sepetçi> raksını yapan bir a- tırmağa mecbur ediyor. Anadolu tren-

<Baftlmıtı l inci ıayftlda) dam getirtilir. Bunlar ayn ayn yerler- leri bir şehirden öbür şehre adam taşı • 
kont deki meydanlara oturtulur, Rusyada ya- mağa yetişemiyor ... Demek ki cİzmir en-

niz konferansına davet notasını pılan burada da tatbik edilebilir .. Bu be- temasyonal fuarı. ı memlekette umumi 
Cianoya tevdi etmişlerdir. leöiye ı"çin masraflı de~ildir.. Halk ı· rm· b h k 

K C . 1 ı b b. 5 :s ir are et yapmı§tır. Bu vesile ile, o • ont ıano ta yanın ceva mı :ı. - hem eğlencelidir, hem de. bu vesile ile 
Iab.are vereceğini bildirmiştir. milli telci, lokantacı, arabacı, yemişçi para ka-

Londra 6 (H ·) So dakikad · oyunlannı öğrenmiş olur... zanıyor, memleketin piyasasında gözle 
~ı - n .. . a Viyanada cLünaparkı. ve cıvannda ba- görülür bir kalkınma oluyor .. E artık in-

R:omadan alınan bı.r habere gore harı - rakalar gördüm.. Yübek bir yere eli yü- saf edelim: Bir küçük belediyenin bun-
cıye nazın kont Cıano, İtalyanın Ak • zü boyalı hokkabazlar çıkmış Hem el hü· dan daha büyük bir- iş yapması maddeten 
deniz konferansına iştiraki hususunda nereri yapıyorlar hem de haİkı güldürü- imkinsızdır .. 
cevabını henüz verm.iyeceğini ve belki JO?lar.. işte yaptlacak ucuz bir eğlence 
de iştirakten imtina edeceğini söyle • t>ııe • , , • _.. ...... ..,._.... __ eww 
.miştir. Zira Sovyetlerin verdiği son no 
tanın konferansa karşı bir nevi sabotaj 
telakki edildiği, pek ciddi bir vaziyet 
doğurmuş olduğu beyan edilmektedir. 

VGBfi R. Zobu 

Japon ordusu taarruza geçti 
Almanya da ça""'gırıldı · <BAfUıf'afı 1 inci •vftıda) 

Şiddetli ltir topçu ~osu oluyor 
Berlin 6 (A.A) - Fransız masla - Şanghay 6 (A.A.) - Japon taarruzu 

lerdir. Tientsin... cenubundan ilerli • 
yen kıt'alar da Mahang'a gelmişlerdir,. 
Bu suretle Japon ordulan, aralarında 
irtibatı temin etmişlerdir. 

hatgüzan bugün saat 17 de Akdeniz devam etmektedir. İzumo amiral vapuru, 
konferansına davet hakkındaki Fran - gece Wangpoo nehri boyunca ilerliyerek 
sız • İngiliz notasını, Baron Neurath'a Şanghay ile Woosoung arasında yan yol- B Af t• 
vekalet eden B. Pruefere tevdi etmiş - da bulunan Jukong'a gel.mİ§tir. Bu va. ayan e 10 
tir. İngiliz büyük elçisi de saat 17.30 pur, taarruzun başında bulunmaktadır. Riyaseti·ndeki 
da B. Prueferi aynı mesele hakkında Topçu düellosu, hUha11a Kiangwan'cle-

görmüştür. ki Çin bataryalan ile Yangtsepoo arasın- H t d•• d•• 
Eden konferansa bizzat gidiyor da çok §iddetlidir. İnfiJAk]ar, ,ehri san- ey et on u 

İnera 6 (A.A.) - Eden, Cuma gü- maktadır. y~ kadar tayyaı:e Woosowıg (Bqtarafı ı met •1/fada) 
nü Cenevre civannda toplanacak olan ~takasındaki harekita iştirak etmek- miyeti Asbaşkanı profesör Bayan A • 
Akdeniz konferansına bizzat iştirake ~· ~- -'-'bil il fet ile Bayan Cevad Abbas ve meb'us. 
k ermiştir Çinliler .. m..- taarruza ıeçt er larımızdan profesör Hasan Reşid dün 

Farar kv 1 ·b. 1 ·ı· • • . Şanghay 8 (A.A) - Çinliler, Paos • . t il B .. kre t h . ·ze ran OCI ar ır ngı iZ getlllSIDI hamın ziyaını kabul etmektedirler. An- aynı ayyare e u ş en şe nmı 
dönmüşlerdir. müsadere ettiler cak bu sabah §iddetli bir mukabil taar-

lduklan hali' h da Profesör Bayan Afetin riyasetinde-
Londra 6 (Hususi) - İspanyaya git nız icra etmiş 0 

ve azır ki 
1
·1un· bey'etimizin ko•• ........ ~eki temas-. İn . göğüs göğüse muhareNtler cereyan et • ue;o1.ç-u 

m~~te olan Barlin~n ~ ~ ge- mekte bulunduğunu aöylemektedirler. lanm ve ileri sürdükleri tezleri büyük: 
mısı, Frankoculara. aıt. bir kruv~r ta- F.srarenıb 'bir &aret emlsl bir alika ile takip buyuran Reisicum • 
rafından tevkif ~ ve .. ~~rk-a • Şanghay 6 (A.A.) _ no!ei ajan • huruınuz Atatürk, hey'etin tayyare ile 
dasında Falına Umanma gotürülmuş - smdan· Bükreşten hareketi üzerine refakatle-

tür. . .. . Bir. kaç zamandanberi Japonlar rinde Nafia Vekili Ali Çetinkaya, meti 
rı--:-:n hamules:ı. musadere edil - 1 d c d Abba S l'h n--. ~. . hükUmeti hidis . Sa _ Şangbay yakınında ne zaman ihraç a _ us anınız. _an eva _ s, a ı ~ 

mıştir. İngiliz . eyı meliyesi yapnıağa kıyam etseler ecne- zok ve diger zevat oldugu halde Ye .. 
~ maJramatı nezdinde protesto bi bayrağını hiıni;l esrarengiz bir tica- şilköy tayyare istasyonunu teşrif bu •. 
et:miştır. ret vapuru meydana çıkmaktadır. yurmuşlardır. 
Ballıanların atletizm Dün de aynı vapur, Japon kıtaatı - Profesör Bayan Afet ve nyasetind&· 

:~ a~... 1 D1D ihraç edilmekte olduğu noktanın bulunduğu hey' etin bindiği ve pilot 
Kı11met. il n8e lgor yakınında bulunmakta idi ve işaretler- Tabirin idaresU:deki es . Can) tay. 

(Baı tanılı 1 had aıhifede) le Çin bataryalannın endahtını idare yaresi Bükreşten saat 16,10 da 
karp mahçup olmaktan kurtulamadık. eder gibi görünüyordu. hareket etmiş, sefarethanemiz er • 
En kuvvetli sür'atçilerimiz 11 Jdlaur • • Çin tayyareleri Japon şehirlerini kinile Romen dostlarımız tara • inşa edileceğini, fimdilik çifte tedrisat u

ınılü tatbik olunacağı, mektep kitaplan 
tab'ımn vakünde yetiştirileceğini ,;;y • 

niye ile altıncı olursa, Naci, Mazhar Na• b mb d . Mdan uğurlanmıştır. Tayyare, 2 saat 
Davetli ecnebilerle atqeler bu kud· zım, Ekrem, Sudi devrindenberi bAll ci· 0 lr tmU mi 81Dllf? 10 dakika sonra 18,20 de Yeşilköy tay. 

retli ve azimkir kuvveti görmekten ridi 52 metreye saplarsak, Silifkeli Şiik- Avrupa gazeteleri bütün tekziplere yare istasyonuna inmiştir. _ 
lemitür-

----------~--

Bir sefirin ·geri çağ'ılmaaı 
ne demek? 

(Boıtanıfı 1 inci atı1/fıula) 

messil oldukları memlekete vergi 
't'el'lllezler, kazat noktadan, bulun • 
dutları memleketin mahkemeleri ta
rafından haklannda takibat yapıla • 
maz ve bu, bütün devletler arasında, 
mütekabiliyet esasına gör, hep böy-
ledir. Böyle bir mümessilin geri ça -
lırıbnası demek, sefirini çağıran ta
rafın, diğerine karşı her hangi bir 
münasebetle, iğbirar duyduğunu na • 
aarJ olarak değil, fili olarak ta ifade 

§evkü galeyan duydular. rü, Adil Giray, Süleyman, Mazhar Na- rağmen Nankinden kalkan Çin tayya- Tayyareden inen profesör Bayan Al' 
zım, Nihat, Bekir, Vildan Aşirden sonra releıinin bir kaç gün evvel Japonya • fet ve hey'et izalan Büyük Şef Ata • 
6.25 metre uzun atladıktan sonra, Balkan mn Kiou Siou adasında 135,000 nü • türk'e teşekkür ve tazimlerini arzet • 
oyunlai"mın bütün müsabablanna i§t1 • fuslu Kagoshima şehrini bombardı - miş ve Atatürk kendilerine iltifatta 
rak etmemek hususundaki fiktiml fimdi man etmiş olduklarım teyit etmekte - bulunmuşlardır. Müteakıben Florya • 

N I E E F 11111111.W-- 1 1 •11111 ····-· 
etmesi demektir. Bir elçi geri çalı • 
nlırken ya ona bağlı bulunan bütün 
erkim sefaret ve konsoloslar da be
raber geri alınır, yahut yalnız sefir 
çağırılır, yerine günlük ifleri görsün 
ve takib etsin diye 1.kinci dereceden 
maslahatgüzar bırakılır. Eler sefirl• 
beraber bütün erkinı sefaret ve kon· 
soloslar da geri çağırılırsa, bunun ma• 
nası yakın bir i14ıu harbe intizar de
mek olur. İkinci §1k ta, iki devlet bir 
mesele hakkında ihülifa düpnüş de
mek olurlarken bu mesele etrafında 

daha kuvvetle mtidafaa edeceğim. dirler. Japonlar tekziplerine rağmen ya hareket edilmiştir. 
İngilizler, Kanad:aWar, İsveç ve Fin - bu şehrin posta ve telefon muhabera - , 

lAndiyablar gibi dünya lpOrunda belli tına koymuş olduklan Sansürü kaldır- Profesör Bayan ~etin ve hey et L 
batlı rol oynıyan milletler, olimpiyatlar- mamışlardır. ~~ın k~ngredeki ilini nutukları . çolC 
da, zayıf olduklan bir çok müsabakaları Son vaziyet: Japon ordulan birleştiler buyuk alaka uyandırmış ve takdırlef 
tribünden seyretmeği tercih ediyorlar. Pekin 6 (AA.) - Şimali Çindeki kazanmıştır. 

Derecelerimizi sajlam ve kuvvetli bir Japon kuvvetleri umumi karargahı - --------

Bir bekçi iki ki•iJi yaraladı 
hale getirinciye kadar, sadece belli başlı mn bildirdiiine göre, Japon kıt'alan 
kuvvetli olduğumuz müsabakalara iftirak, Kalganın cenubu garbt istOwnetmde 
bu i§te takip edilecek en dojru hattı ha· ilerlemelerine devam ederek Şansi -

ciddi diplomatik müzakere cereyan rekettir. ,Şahar eyaletleri hududuna gelmişler 
edeceiine hükmetmek muvafıktır. Omer Baha ve Tençen demiryolu hattını geçmiş-

Balıkesir 6 (Hususi) - Yeni köy beli· 
çisi bağdan geçen Ahmet ve Hakki is " 
minde iki kişiyi tüfekle yaralamıştır. 
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1 
Fotoğraf tahlilleri 

1 1- Çoc~Qunuzu 1 ı~iK•lGC•llfltllmJ 
hangı me~t~be Ekmek fiatı 10 para, 
vereceksmız? francala 20 para indirildi 

Orta bir kazançla arzu hasıl 1 

olabilir 1 
ı ~ Şehzadcbaşıdaın. 
H48an bnzasfle 
ıoruluyor: 

. - Zengin ola • 
~ak mıyı11'..1 

Ba~kalan için 
zararlara girmek, 
fedakarlık yap • 
mak niyetinde ol· 
duğu için dileği -
11e ait ~artlardan 

birini elde etmiş demektir. t>rta bir ka· 
zançla da arzusu hasıl olmuş addedilo -
bilir. 

iş oluruna baglanmazl 
Kaştan M. Er -

dem ımzasile ıo • 
nıluyor: 

- Hayatta mu· 
va/fak olacak mı -
yım? 

Bazan işı oluru· 
na bağlamak, ha -
diselere kalender
ce bakmak doğru 
ise de, her vakit 

iÇin caız onnıyan bu hali üzerinden at -
mağa çalışmalıdır. 

Bekleme tahammUIUnU 
artırmak lazımdır 

Nazilli okuyu -
culanınızdan Mu
zaff eri11.. sorgusu 
da şu: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Samimi ve iyi 
niyetlere bağlı o -
lan dileklerin mey 
dana gelmesi ba -
zan bir zaman me
selesi olur ki bekleme tahammuı1ln11 art
tırmak Hlzımdır. 

J 

Çabuk kızmak arzularını 
yenmek lazımdır 

Beyazıt okuyu
cularımızdan. Sü • 
leymanın ıuati de 
§U: 

istikbalimi 
kazanacak mıyım? • 

İ§lnde tutunuı 
ve atiyen de müs .. 
takil olursa dile • 
ği hAsıl olmuş o , 
lur. Çabuk kız -
mak, hovardaca yaşamak arzularını yen
mek lAzımdır. 

" Son Posta " bütün 
mekteplerin kayıt ve kabul 

§artlarını neşrediyor 

Rekoltenin bollu~u haseblle buğday fl -
atları düşüklük arzetmektedlr. Bu sebeple 
dün belediyede toplanan narh komisyonu 
ekmekte ıo para francalada 20 para tenz1 -
lA.t yapmıştır. Bu suretle ekmelı: 10 buçu~a, 
francala 13 buçuğa satılacalı:tır. 

Türk-Alman anlaşması piyasada 
sevinçle karşılandı 

toplanmıştır. Diğerlerinin de topıanmasını 
faaliyetle çalışılıyor. Koza pamutıannın SS8 
bazı yerlerde toplanmasına tıaşlanmıt olUP 
bir kısmı şehre getirilmiş ve tllosu pmdlll~ 
5 kuruş 30 paradan 6 kuruı 10 paraya taaat 
satılmaktadır. 

Klevlant pamu~unun kilosu 41, tı-10 p•, 
ruştan, koza pamuğu (geçen yılın) 2s-2e 
kuruştan, yeril buğday 4,10-4,SO kuruştatlı 
Kıbrıs buğdayı 4,30-5 kuruştan, arpa S,5 kU• 

Çetin müzakerelerden sonra Türk - Al - ruştan, yulaf 3,5 kuruştnn, susam 13,5-14.1( 
mnn klerlng muknveleslle ticaret anlaşma - kuruştan satılmaktadır. 

sının imzası haberi piyasada müsait şe'kıı- Ad b d k 
de karşılanmıştır. Mukavele ve anlaşmanın ana OrSaSln a pamU 

Kadm ve sevgi meseleleri csasıarı henüz bndırumemekle beraber ıh - sallşları 
racatçılar arasında hareket ve teşebbüsler 

A r n a v u t - başlamıştır. Murahhas hey'etimizin yakın .. Adnna (Hususi) - Şehrimiz borsasında 
koyden Bürhan da gelmesi beklenmektedir. 17090 kllo yeni klcvıand, kilosu 38 turuştalli 

5000 kllO' klevlan:i çiğidi de kilosu 2~ tu· 
~:;ınıe soruzu - Bolu ve Bursa Orman lzmir Borsasmda ruııtan satıımıştır. 

Zeki v~ duygu - mektepleri bir haftahk satış Adanada okaliptos yetiştirilecek 
· Adana (Hususi) - Çukurovada Otallptoı 

ludur. Iyi gi~ - Bu sene Bursadakl ve Boludn yeni ;ıçı- İzmir 6 (A.A.) - Bir haftada borsada 11 yetiştirilmesi lçin tetkikat yapmak üzer• 
mesini bilir. İyi lan orman mcktaplorine imtihanın p:ırasız kuruştan 22 kuruşa )tadar 21 bin 74 çuval ü- gönderilen nebatat profesörlerinden doktor 
ve kibar blr aile - elllşer talebe :ılınac!lktır. Tahsll mllddeU üç züm ve 6 otuz paradan 15 kuruşa kadar 16 Asafln bir kaç orman mühendlst ıaaııyete 

1 b" ııenedlr. Ve mekte~e girecekler arasında şu bln 15 çuval incir satfimıştır. Borsanın a - başlamışlardır. BedeU, Adalı, Allcız, Hende• 
ye mensup 

0 
a ı. • şartlar aranır: Orta mektep mezunu olmak, :Çı1ış tarihinden bugüne kadar satılan mlk- ve Bahçe mıntak:ılarında 30000 dekarlık a· 

lir. Kadın va sev- iyi nhliiklı 've Türk Cumhurlyell te~nasın .. tar 1653 çuvru üzüm ve 27 bin 98 çuval ln - razlde Okallptoslann t,nm §eralt tahtında y~ 
li meseleleril.e a " dan bulunmak, ta:müSsOıba otmak, bünye clrdlr . Uşeblldiğl tesblt edllmlştlr. MütebasslSlaı 

Iikadar olur ve etrafını kıskandırır. Men- teşekkülA.tı sa:tıam bulunmak. Balkan Ticaret Odaları kongresi raporlarında, bu mıntakalarda otallpt.os ye· 
faatlerini sever ve başkalarını az istifade Müsabaka imtihanına brireceklerln Jta - • tlştlrllmeslni vekiılew bildlrecelı:lenllr. Mil· 
ettirir. yıtıarı başlamı,t;ır, eylillün 13 ünde bitecek- Bu ayın yirmi birinde Bükreşte Balkan tehassıs heyet tetkikata devam için Ceyba· 

tlr. tıcarct odaları kongreleri toplanacaktır na hareket etmiştir. Oradan da Kadlrllye ıti· 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • 
Adreı • • • • • • 

DİKKAT 
:Fotograf tabllll için bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilmesi prttlr. 

Yüksek muallim. mektebi ~o:ı!~~etı~.ıdecek murahhaslar yakında bel- deceklerdir. 

Liselere muallln yetiştiren l~yU ve para- Bu yıl Muşta meyva olmadı Karamanda buğday fiatları 
bir kt •ı M ltt b d 1 Karaman (Hususi> - Buğday piyasasın· sız ıpe ep,.r. e e e tam evrel lise- MU" (Hususi> _ Geçen sene '•u• b.,ı;.ıft--1 d .,, a. .. ..&""' da muamele iki aydanberl, normal nauarla 

er en mezun ve olgunluk imUhan~m ver - na musallat olan mlldiyo hastalığı kısmen devam etmektedir. Ziraat bankası, ptyasadn· 
mlş olanlar o.lı1nır. Tahsil ınilddetl 4 sene - üzüm kuhtüklerlnl verimsiz •azlyetc soktu 
dl M kteb k için ltl • kt ntizım rolünü muvaffaklyetıe baprınak • 
m~·k ı:zımd~r~ll'mc şu şera haiz ol- Bu sene ise hiç em~~l görül~emiş derecede tadır. Sert ve yumuşak buğdaylar, hemen be· 

Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olın.ıt, tırtılnrın çokluğu yuzunden butün meyva a- men ayni flatla muamele görmektedir. Flat-
25 yaşından b!lyfik olmamak tamüssıhha ğnçları kt'ımllen harap olmuş ve tek bir mey- lar 5 ve 5,50 kuruş arasındadır. 
b 1 k h b ıı: ' im lh ' va bile vermemiştir. 936 mahsulü bu~daylar kalite ltlbarlle fe• 
f:ku~~k. mus:ı a " t anında muvar • İlkbaharda karların yerden ~lktığı sır~- na olmamakla beraber, geçen sene ilkbahar 
• Mektepten çlkın~ar orta tedrisat kadro- l~rdn havalarıı: ~ca~ ~tmesl yuzünden ku- sonlarında yağan fazla yağmurdan biraz bO-

--................................................... _. suna 25 lira asli maaşla tayin edllb"ler \'e tuklerlne su yummuştu. Arkadan ehemmi- zulmuştur. Bu sene mahsullerine gelince: 

1 R A D V O 1 
b yellice gelen so!hık dalgalan au yilrümllo o- zamanında yağan faydalı yağmurlar retol• 

1r sene stajdan sonra muallim ohırlar. lan üzüm kütüklerini kft.mllen yakmııı ve il - teyl hayll fazlnlaştırml§tır. Bu yıl malısulil· 
- - Ebe mektebi züm mahsulünü mahvetml§Ur. Bu sene nün 936 mahsulünden knlltece de lyl oldU· 

memleketimizin üzüm ihtiyacı D. Bekirln ğu görülmektedir. 
BugUnkU progr•m Ebe mektebi üniversiteye b:ı~lı ebe ye - kulp llçesl dahlllndek.l bağlardan temin edll- Gı"resunda fındık fı'atlan 

tlştiren bir müessesedir. Orta mektebi bftt- mektedtr. 
7 EylüI 937 Salı .renler buraya talebe olarak 'k:ıydedlllrler. Ad d ki I 1 Giresun (Hususi> - Fındık natı normal 

iSTANBUL Tahsil müddeti lld senedir. Tııhsll tıb fakül- ana a pamU ar Op amyor haddindedir. Müstahs1ller vaziyetten mern· 
Öfle Deşrlyatı: teslnln doğum ve kadın hastnlıklan strlr - Adana (Hususi) - Bumda bu yıl pamuk nundurlnr. Fintlar 16 ile 18 kuruo ara.sında· 

Kafa çah şması ve zenginlik 12.30: Pllkla Türk muslklsL 12.so· Bava- yatında yapılır. ve hububat durumu geçen yıllara göre daha. dır. 
tlls. 13.05: Muhtelif pllk neşriyatı. Sıhhat Veki\lP.tl:ıe bağlı ebe yurduna ka- iyidir. Tarlalarda pamuk ve koza toplan - T k d ekoltesi 

İzmir okuyucu • Akfam nqriyatı: bul edilen talebı-ler de ebe mektebi talebe- masına devam olunmaktadır. Köylerde çalı- ra ya a pancar r 
lanmızdan Ha • 18,30: Plt'ıkla dans muslklsl. 19,30: Konfe- lerlle beraber ders gorürler. Ebe mektebi ııe şan amelenin gündell~l 55-60 kuruş, sapan Edirne <Hususi) - Trakya çiftçileri Aipul· 
san soruyor: rans: Emlnonü Halkevt sosyal yardım şu. ebe tlllebe yurduna girmek için yaşı 20 den süren nmelenln aylıklan da 2S-30 ura eye- ıu şeker fabrikası lçln geçen sene '1281 bek. 

Z 
. l besi namına, doktor Saim Ahmed Ergün. aşağı, 35 den yuknrı olmamak, sai;lık rapo. meklerl çiftlik sahibine alt) Jiik ta§ıyan ara- tar pancar ekmişler ve 92581 ton pancaı 

- engın ° a - 20: Nuri Halllln 1.ştiraklle Türk musiki he- runa sahip olmak IA.zımd.ır. Talebe yurdu - bacıların aylıl:ları < araba ve hayvanlarlle mahsulü almışlardır. Trakya çlftçllerl pan· 
cak mıyım? yeti. 20,30: Bay Ömer Rıza tarafından arııb- ııa girmek için de yaoı 20 den kUçük, 30 dan yemekleri mal sahibine alt> SO.S5 liradır. car ziraatı yüzünden bir çok fayda gönnek· 

Kafasile çalı • ca söylev. 20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları bilyük olmamak, orta mektepten mezun ol- çekltll pamukları toplayan ameleye kllot ·e•d•lr•. ••••••••••••9a 
şanlar ne kadar tarafından Türk muslklsl ve halk ıarkıları. mak, hiç evlenmemi~ olmak, sağlık b:_),knn- ba§ına 70 para veya 2 kuruş verllmekte olup .. 
1n.uvaffak olmu~ CSaat ayarı>. 21,15: Radyo tonik dmm: lığının göndereceği herbangl bir yerde Uç yemekleri kendilerine aittir. lstanbul Borsası kapanış 

Loulse. 22,15: Ajans ve borsa haberleri. 22: sene müddetle çalışmağı evvelden kabul et- Koza tophyan amele ise topladıi!ı on kilo fı"atları 6. 9 • 1937 
~se, ayni derecede PlA.kla sololar, Opera ve operet parçalan. mek lfızımdır. kozaya mulcabll bir kilo aımalı:ta ve yemek-
bir zenginliği bek- lerl kendilerine alt bulunmaktadır. Bu yıl 1---------------
lemek hakkıdır. Turhalda müsamere n konferans Payas muhtarlığı amele buhranı 0 kadar olmam.ıştır. Amele Ç E K L E B 

ziflarına meydan verilmemelidir. 

Yalnız; çabuk kanan ve acıyan bir kalbin Turhal Halkevlnde bir müsamere verllml§, Pııyas ihtiyar heyetinin istifası üzerine komlsyonumın dainıl milrambest hiç bir 
yüzba§l Cevat Tunçoğlu da bir konferans yeni intihap yapılmlf ve muhtarlığa ruza sızıltıya meydan vermemlftir. 
vermiştir. Okur seçilmiştir. Klevıant pamuklarının hemen % 50-55 1 

Açılış 

Londra 630.00 
Ne•-Yor• 0,7870 

istihza sezdim. Ya benimle, ya onunla lar. Mazlum afiııesine haber verme - Parla ~!:~~5 
alay ediyordu. Bu da bir hesaba çıkar- melerini tenbih etmiş... ~~:ı 4.6710 

dı; ha benimle ha onunla... Mazlfımun geçirdiği ölüm tehlikesini Atına 86.7460 

" Son Posta • nın edebi tefrikuı : 25 

Bir müddet daha havadan sudan ko.. o iyileşip hastaneden çıktıktan sonra Cenevre 5,4258 

nuştuk, ben kalktım, mantomu, şapka- haber aldık1 eğer o zaman haber verse- Sofya ~:!: 
mı giydim, öpüştük, çıktım. Tuhaf de- lerdi, muhaklcak teyzem kalkıp gı· der- Amsterdam 

Pra• 22.S4 
ğil mi, el sıkışmadık, elini sıkmadım. di. Bereket versin aksi oldu, Mazlfun- Vlyana 4.1919 

El sıkmanın, el sıkışmam~ öpmek ve dan telgraf aldık, iki ay izin vermişler, Madrid 12.063-4 

Yazan: SELAMI iZZET öpüşmekten daha büyük kıymeti var ... İstanbula geliyormuş... Beriln !:~~~ 
- İstersen çek ... Amm~ çekip te ne Bereket versin Gönül sözü değiştir.. Bu saate kadar - saat on ikiyi çeyrek Mazlfımu yaralıyana dua mı edeyim ~~~;:ite s.987S 

o1acak?. .. Yataktasın, seni rahatsız e- di: geçiyor, ayın da 12 si • hep Gönül ün yoksa tel'in mi edeyim, pek kestiremi- Bilkref 106.6666 
der. Belki uyursun ..• Belki gu··ıersin, M 1 ·~1 d ? söylediklerini düşündüm. Bana Baki- yorum. Belgrad S4.4444 

- az um ne "em e.... nin kusurlarından bahsetti amma, ken. Bildigwim bir .::ey var: Mazlfuna ka Yotohama 2.7268 
akar - İyi. d " - M 1ı: a 20 ~:.>s · · · di kabahatlerimi söyleme i. Herhalde vuşuyorum 03 ov · 

- Belki ağlarım ... Hakkın var... ~ Teyzemden h~ber alıyorsunuz· kendisi hiç kusursuz değildi ya •.• Gö- · * Btokholm 3.0785 

Kapanış 
~.co 

o.78575 
21.1075 
14,9S70 
4.6711 

66.7460 
5,4258 

6S.4920 
1.4266 

2:t,S4 
4 1919 

12.06!S4 
1.9615 
4.1857 
s .9875 

106.6666 
S4.444" 
2.7268 

a . ..:2S 
S.0'185 

- Gülmeğe çok: sebeb var abla, fa- dur, herhalde annesıne sık sık mektub nülü severim, fakat sevmem onun ku· .. . .. .. B s B A 11 
kat ağlamana yok... yazar. ld .. if d t B"'t'· Martın son gunlerı, on beş gundur 1--------.--=--~-----ı 

sursuz o ugunu a e e mez. u un M ı~·- b d G ld" w. Ap.lı1 ~' Gönül bir müddet düşündü - Yazıyor. h" .. . ~:..... - abl kus az wu ura a. e ıgı zaman onu 
B usnu nıyeı.ııııe ragmen, amı ur- f .. d"" G"" te _ .. . . Anadolu IDL ,. eo 

- Bu da doğru dedi, ağlamama se· - ulunduğu yerden memnun mu?. 1~kk" d . - · E k zayı gor um. uneş n yuzu sı.msı - ..... 1.. 0:1. oo. 
Çok suz te a ı e emıyecegım. sasen u- ht ç k d w. . sanki t dı~..... ......- 00 00 beb yok, gülmek için de sebeb yarata- - memnun. Bana da yazıyor, . 1m hl k k ya ı. o egışmış, anı auu A. em. ,. eo vadell .oo .«» 

d sursuz ınsan o az, a aınınsa pe ço d d -n Dah t tlı .. 1.. il oo oo ao.oo bilirim .. Hakkın var Sevim, Bakinin anneme e yazıyor. k d A b k h .1 a am eg . a a gu ums yor, Bomontl - Nektar • 
Y 1 usuru var ır. ca a ocası angı e- .. 1 . d h f 1 ıldı a·· Aslan çimento 10,sc.. ıo.10 dstedigwi hayatı sürmek benim için çok - a.... . d .. t ki' goz erı a a aza ış yor. uneş, 10 •n 

10 
_ 

rın en muş e Merke21 bankası . .- ·-
kolay ve bu hayattan da korkmam, çe- Ablam söz temsili değil, sahiden ağ· B k h ··· k u · t .. göz be beklerin de iz etmiş sanki; arada İl Bankası oo,o o,ıu 
k' b zıru dört karı.:: açtı ve öyle bıraktı. so··. ense aş ın er usur mezıye gor· sırada der'n bir dü.:::ünce d h o ınmem, u hayatı yadırgamam, onun " düğüne, her ahlaksızlığı haslet telakki b ldı w b.o.s Al ye ~.yor, ya. Telefon . -
gündelik birçok meşgalesi var değil zün tam manasile ağzı bir karış açık ettirdiğine zahiptim... Bu inanımdan aGncısı ob .. u

1
gumd 

1 
ır ademe gırdıyor. ittihat ve Detlr. oo.oa -

mi? ... Benim de olabilir ... Ben de gü· kaldı. 1A d mek ene oy e a gın uruyor u, sor - Şark Dellrmenl .oJO -
00 vazgeçmem cızım e .. . dum·. Terıt03 o.o ı o. ~ nümü hoş geçirmenin yolunu bulu- Ben kızdım, öfkemi belli etmemeğe l__'.'.:.:.:..:=-----!.-------

rum. Bunda şikayete yer yok ... Şika. çalışarak: * - Ne düşünüyorsun Mazlfun? 1 S T t KB AZLA & 
yet etmemeliyim Sevim! Eğer kocam - Neden şaştın! dedim. Bu hafta öyle bir heyecan geçirdim - Çöl hakanının masalını, dedi. 
bir aşık gibi boyuna etrafımda dönen· Ablam dudak büktü: ki, ömrüm oldukça unutmıyacağım; - Nedir bu masal? 
seydi nihayet canımı sıkardı, canım - Bana kart bile olsun göndermedi aklıma geldikçe tüylerim ürperiyor. - Bana orada bir çöl kızı anlatmış-
bugünkünden çok daha fazla sıkılırdı ... de... Mazlum, kavga eden iki sarhoşu ayır- tı ... 
Serbest kalmak için fırsat gözlerdim .• , - Evlendin, cesaret edememiştir. mak isterken, bir bıçak darbesile az • - Sen de bana anlat. 

Bu ani rücu beni, ablamın biraz ev- - Hayır, arkadaşlığa sadık değil. kalsın ölüyormuş ... Sarhoşlar, araları- - Anlatayım Sevim. Dinle: c Çöl 
velki ycsinden daha fazla üzdü! Bitı miş ... Neyse, ehemmiyeti yok. Mektub na yabancı birinin girdiğini görünce, hakanının canı sıkılıyordu. Sarayında 
cevab, bir mukabele, bir karşılık ara· yazarsan benden selam unutma. birbirlerile dalaşmaktan vazgeçip Maz- yüzlerce gözdesi, kalesinde binlerce 
dım, bulamadım. Benim de kabahatim Bir şey söylemedim. Söyleseydim lCıma hücum etmişler, bir tanesi bıça. askeri olan Hakan sıkıntıdan patlı -
bu. heyecanlanınca nutkum tutulu· kavga edecektik, çünkü Gönülün: ğını çekip MazlQ.mun kaburgalarına yordu. 
yor... cBenden selam söyle. dey~inde acı bir sokmWj. Hemen hastaneye kaldırmıı- ( Arfctuı var) 
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Deniılerif1 Makyaveli 

Kapt&n Bum Bum 
Hikayeleri --fosla,. nın 

....... 

h . Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 
Neye niyet, neye kısmet! 

oırgün akşama doğru bir yaylım ateş gürültüsü ile yerimden 
fırladım. Pencereye koşunca yüz kadar · 

Hindli askerin ellerinde silahlarla koştuklarını gördüm 
d Avrupanın büyük 'tir harb yüzün-, 
en birbirine girmiş olduğu şu sıra si

ılll kurtuluşunuz için büyük bir fır
~ttır. İngilizleri kapı dışan etmek 
~ın bundan daha ~!verişli bir zaman 
l Ularnazsınız. cGuadalompur> aa Hint
~ bit alay var. O alayı da sizlere ilti
U ka davet ediniz. Elele verip müstev-

kuvveti yurdunuzdan kovunuz ... 
Yavaş yavaş kendilerini bütün ihti

~llerle karşılaştırıyor, küçük tefcr
y atı bile onlara birer birer izah edi
l' 0rd~: .Telsiz istasyonunun zaptı, 
~snu dairelenin tahribi, lt.elgıraf hat-
rınlh kesilmesi gibi şeyler ... 

Yıızan ; V. Ardof. Ruscadan çeviren : H. Alaz 

h bostlanm beni dikkatle dinlemişler, l'rı~r sözümü adeta yudum yudum iç- - Hi§? Senka! Sen mısin? 
1§lerdL Senka Hilş kapıya geldiği zaman elin· ı -:- Hele bir 

1
de namuslu olmayı den_c-

ı - Pekala, dediler, vaziyeti tamami- deki tezkereyi açtı ve bir defa daha oku- yelım bakalım. 
~ ka~radık. Bütün arkadaşlarla görü- du: Senka, daha doğrusu Staheyef arkadaı 
. P hır karar vereceğiz. Teşekkür ede- B. ç· . ~ _ .Aziz Nik.iforof arkadaş, seninle an- kapının zilini çaldı. Kapıyı mavi gözlü, 

tiz sahih!.. ~ ı~ ınııye sahıle en yakın koyun nerede olduğunu sorduk ]aştığımız üzere sana, bu kiiıdı ıetiren ~ka~ıya d~ğru kıvrık burunlu çok genç 
Görülüyor ya!.. İşler arzum dahilin- ~ank~. ~az~.k ve mültefit tavrile be- şek.kil şüphem kalmamıştı. Bu vaziyet arkadaşı gönderiyorum ... > bır hızmetçı açtı. 

~e inkişafa başlamıŞtı ve bir isyan pat".· ı:ıımle goruştu ve anladım ki Hindli as- karşı.sıında yeni muhafızlarımız .şaşır- Senka kendi kendine söylenmeğe baş- - Arkadaş Nikiforof'u görebilir mi· 
k vermek üzere bulunuyordu. An- kerler Fransaya sevkedil~ceklerinden dılar ve bu tecrübesiz asker taslakla. Jadı: yim? 

~k bu isyan başladığı zaman ben o ci- h~zırlıkl?r.ıı:ı r3!1at rah~t ı~al ede- rından birkaçı deliye dönerek kendi- - Kıyak it vallahi, ne çabuk ta müd- Hizmetçi güler bir yüzle cevab verdi: 
arlarda bulunmak istemiyordum. Ha- 1 b~lm~lerı ıçın nobet vazıfesınden affe- lerine hücum eden Hindlilere karşı deiumuminin carkadaşı> olduk. Ben o- - Kendisi evde değil. 

.Yır b · · ı eli · · · · dilmışler. koyacak erde bı'zl ·ı~ı..- ·· d b O b" a b d b kl ol 2 h '. u ışıme ge mez . !ster mısınız y ere, sı e:t.rnsız ve mu- na cvatandaş müddeiumumi> o a ana, - nu ır z ura a e esem mo 
erıfler.: Şubatın on beşinci günü öğleden dafaasız esirlere ateş etmeğe başladı- .vatandaş maznun> diye hitab edeli çok mı? 

~ - Haydi bakalım! İşte isyan hayra. sonra saat dörtte bir a~kadaşla şatranç lar. olmadı. Evet, bugünler geçeli hakikaten Hizmetçi gene büyük bir neşe ile: 
€•nı kaldırdık. Şimdi sen de başımıza oynuy~r~~·. B!rd~nbıre bir yaylım Sivil esirlerden birisini ağır surette çok olmadı. • Vatandaş maznun filan - Niçin olmasın, buyurun. 
Reç! a~eş g~rultusıle yerımden fırladım. Be- karnından, bahriyeli esirlerden birisi- caddenin, filan sokağında 7 numaralı e- Senka kendisine gösterilen odaya gir· 

Desinler. Sonra da İngili2ler bu :s- ~ı~ gıbi ~işmarı ve iri yarı bir adamdan ni de baldırından yaraladılar. Bu müd- vin 25 numaralı dairesine girdiğinizi ve di. Alıcı bir gözle etrafına bakındı. Eski· 
~an işinde benim parmağım bulundu- umıd edılmiyecek kadar bu çeviklik det zarfınCia Hintliler yeni muhafızla- oradan öte beri aşırdığınızı kabul ediyor den kalma bir alı~anlıkla «işe yaror e· 
~~~ hissedecek olurlarsa artık benim karşı:ında şatr~nç oynadığım arkada- rımıza iyice sokulmuşlardı. On dakika musunuz?> tarzında bana sorduğu sual pey şeyler var!> diye düşündü. Ve oda· 
eçı_n biraya ve düşmanlarımın benden şın agzı hayretınden açık kaldı. kadar süren göğüs göğüse bir mücale- şimdtki gibi hatırımda. nın bir köşesine oturdu. Düşünceleri heı: 
r:ırgem~dikleri ufak tefek müsaadele-I . ~ir çatırtı, bir cayırtı ki deme git- den oo~ra yeni muhafızlarımız kıskıv. Senka gülümsedi, gözlerini kırpıştırdı ayni nokta etrafında dolaşıyordu: Na· 
i~ cemılelere ebediyen veda etmek j sın .. ·· .. . rak baglandı. ve tezkereyi sonuna kadar okudu: mussuzca hayata veda ve yeni bir haya· 

b ederdL Halbuki balık susuz nasıl Ben kulubcnın kapısına fırlamıştım. c Tangling> üsera kampının İngiliz c ... bu arkadaşa derhal münasib bir iş ta atılmak. 
~dernezsc cLauterbah> da birasız k~- Bir de ~: bakayım? Yüz kadar Hindli muhafızları gafil avlanmışlardı. Nö _ vermek lazımdır. Staheyef arkadaş biraz Hafif bir ayak sesi onu düşüncelerin· 
.a~azdı. Biradan mahrumiyet benim asker sılfilıları elde, hem bize doğru betçi zabiti (Mongomeri) beynine iki şoförlükten, biraz makineden, biraz da den ayırdı. Mavi gözlü hizmetçi ona doğ· 
ı~ın hayattan ayn düşmek kadar zor koşuyorlar, hem de yeni İngiliz mu·' kurşun yemişti. Daha bazı zabitler de marangozluktan anlar. Bu arkadaşa aza- ru geliyordu: 
()•Urdu. hafızlarımıza ateş ediyorlardı. öldürülmüşlerdi. Kurtulanı da vardı mi bir alaka göstermeni çok Tica ederim. - Ben bakkala kadar gidiyorum; sa· 
llı Biz var kuvvetimizle tünelimizi kaz- . Demek oluyordu ki Hindliler alenen ama devede kulak kabilinde~. Ellerinden sıkarım.. bun alacağım. Ben gelinciye kadar sen 
b·akta devam ediyorduk ve işimiz de ısyan bayrağını kaldırmışlardı. Bunda (Arkası var) Müddeiumumi: S. Katüjni eve göz kulak ol. 
~ek üzere idi. Ancak kamer bedir- =========::ıc:=============;:::===~==~~~======:,:;:;::::=::,::;::::_:=- - Olur. 
tı halinde bulunduğundan ayın so- Sokak kapısı kapandı. Senka tekraı 

0~ndan evvel kaçmamız mevzuubahs düşünmeğe başladı, fakat bir pencere tı· 
be lb.azdı tabii!. Ancak tünel kazmakla kırtısı onu gene düşüncel(?rinden ayırdı 
~ rhude yere ter dökmüşüz ve biz tü- Senka pencereye baktı: 
llıe kazmamış olsaymışız kaçmaklığı ~ Evvela bir çift ayak, sonra kahve ren· 

ız gene mukaddermiş. gi bir pantalon göründü. Az sonra d~ 
\1 E:rtesi gece bizim çavuş gene geldi adeta sürünürcesine bu pantalonun sa· 
Q Yanımda az müddet kaldı. Bana hibi meydana çıktı. 
l' ~adalompure alayının isyana işti- Senka içeri giren adamla yüz yüze gel• 
~\1:e_n imtina ettiğini haber vererek diği zaman adeta kalbi durur gibi oldu: 
de .ılıp gitti. Çavuşun mensub bulun- ' - Acemice çalışıyorsun Muha dedi. 
ltıUgu alayda hep (Pencab) lı müslü- Karşısındaki adam irkildi. Dikkatle 
l' <lnlar varmış. Halbuki diğer alay ef- Senkanın yüzüne baktı ve her türlü ihti· 
l}~ı :en_cabın putperest ve mecusi yatı unutarak haykırdı: 
e llıdlılennden rnürckkeb imiş. Bina- - Hliş? Senka? Sen misin? 
llaleyh anlaşamamışlar. - Beni bana mı benzetiyorsun? Şu 

,..._ :.. ... Vlls...a Salwuş benden ayrılırken sesini ıal- ..-~ ,.... halde benim. 
tarak: -~· Muha zoraki bir gülüşle güldü ve o-

~ - Ayın on altısında Fransaya hare- turdu. 
h et etmek mecburiyetindeyiz, dedi, bu - Senka sen buraya nereden dtiştün 1 

ııllsusta emir aldık. Halbuki adımımı. - Ya sen? 
\ Şuradan şuraya atacak değiliz. Ba- - Ben mi? Ben iki haftadanberi bu 
~z dört gün zarfında neler olacak?.. evi gözetliyorum. Burada kimlerin otur-

b e elini kaldırıp dört parmağını sal- duğunu, saat kaçta gelip kaçta gittikleri-
~arak ilave etti: ni, velhasıl hepsini tesbit ettim. Hizmet-

.ı .. - Dört günümüz kaldl demektir. Bu çi şimdi sokağa çıktı. Benim hesobıma 
~oı-t ·· · d göre kimsenin evde olmaması Hizırndı ... 

gun içın e ne olacaksa olacak ... ı...tıÇavuş .beni. • .as.kerce seJ.amladıktan Muba ensesini kaşıdı, şüphe dolu göz-
"\! r lerle eski ahbabına baktı: 
i . a çekılıp gıttı ve gecenın karanlığı Çınde iri vücudu eriyip kayboldu. - Peki, şimdi nasıl yapacağız? Aşır· 

1
. 'l'esadüfe bakın ki ertesi günü Hind- dıklarımızı yarı yarıya mı kmşocağız? 

lk llöbetçiler yerine gönüllü İngilizler - Ne münasebet? Ben senden evvel 
~ arne olundu. Sırtlarına ilk defa as- geldim, demek ki ev benim. 
s erı bir üniforma geçiren bu tecrübe- - Verirsem almamazlık etmeı 
çız askerler bize karşı Hindlilerden - Öyle bir verirsin ki. 
(!~~ şiddetli davranıyorlar, cart, curt - Hayır vermem. 
ıp duruyorlardı. Senka kaşlarını çattı, ayağa kalktı ve 

eeni bir düşüncedir aldı. Acaba pla-· ör. Muhayı tepeden tırnağa kadar korkunç 
~ı d gözlerile süzdü: 
l'i . z mey ana mı çıkmıştı? Hindlile· 
Qll~Yana teşvik ettiğim duyulmuş muy- - Al alabilirsen! 
!a. • Yo~ aramızda bulunan casus- • Muha oldukça yumu~ak bir sesle: 
trı: tünel kazdığımızı mı haber ver- - Alamaz mıyım :ıannııcliyorsun, d~ 
~~lerdi_?··. P~n:abl.~ ~vuş ~=- arkada~- di. l'tıı ıle gızlı gızh goruşrneklıgımin ara- Bir an için !:ter ikisi de sustular, .ilk sö· 
l'ı. Zda casuslardan birinin dikkat naza- ze başlıyan Muha oldu. Dargın bir seslt: u:1 çekmiş olmasından işkfüleniyor- - Bizim işimiz böyledir işte. İki haf. 

rn. tadır evin peşinde dolaşıyo:rum, tam işi· 

ela l.aki~ bir saat sonra kamp kuman- mi yoluna koyacağım sı•ada i~te böyle 
tu nı bınbaşıya rasgcldiğim :ıaman ·bü- bir aksilik çıkıyor. 

tı endişelerim zail oldu. Kendisi her Seı:ıka başı ile ıasdik etti: 
(Devamı 15 inci aylada· 
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M. RMiıa 0.ırea 

Yazan : Arif Cemil 

Umumi Harp arifesindeki Rusganın Türkigege karşı 
gösterdigi siyaset iki güzlü idi. Fakat ikisi de ayni 
yola çıkıyordu: Botazları ve /stanbulu elde etmek ... 
Taliil Paşa cevab verdi: 1 cBltaraflığı muhafaza etmekle bera- Rüstemle arkadaşları yıldırım gibi haydudlann Üzerlerine 
- Biz İngilterenin böyle düşündü-ıber, ayni zamanda Türkiyenin hareka- sa"tdırdılar Ve kılıçlarJDJ çekerek do••vu••şmeg" e başladılar 

ğünden kat'i olarak emin buluns8:ydık, tını ihlal etmeği taahhüd eyliyeceğme 
harbe girmezdik. Fakat bir kere Ingil- dair yaptığımız teklü için kendisinden Rüstem .. yerinde dogrulmuş, merak
tercnin harbden galib çıkacağını kim- derhal cevab beklediğimizi Bulgar hü- la bakıyordu. Bir taraftan da eşkiya re
se temin edemezdi. Sonra da müşterek kfunetine bildirmenizi rica ederim. Ta- isinin burada bulunduğunu anlamak -
Rus - Fransız - İngiliz teklifinin sami- mamen sarih olmıyan bir ccvab aldığı- tan memnun olmuştu. 
miyetine inanmak çok güçtü. Son se- mız veya beklediğimiz cevab geciktıği Kapıdan giren adam, biraz sonra 
nelerın diplomasi faaliyeti bu samimi- takdirde Sırbistanla olan ittifakımız- tekrar çıktı. Koşa koşa kulelerin bu
yde inanmamıza mani oluyordu. dan tevellüd edecek neticelerde hare- lunduğu kısma gitti. Biraz sonra her 
Taıat Paşa bunu söyledikten sonra ket serbestisini muhafaza edeceğimizi iki taraftan kılıçlı, yaylı bir sürü insan 

önünde duran bazı evrakı karıştırdı ve ve ayni zamanda şimdiki Bulgar dev- çıkmaya başladı. Bunlar, kapının yn-ı 
sözüne devamla dedi ki: let ricalini bütün neticelerden şahsan nında, meydanlıkta toplandılar. Rüs-

- Bakınız 23 ağustos 1914 tarihli 1 mes'ul tutacağımızı ihtar ederiz. Şayed tem de ne yaptığını düşünmeden yü
bir telgrafnam~sinde Rusya hariciye Bulgar hükumeti bu vazifeyi - yani rüdü. Orada toplanan, heyecanlı heye
ııazırı Sasanof Istanbuldaki Rus sefiri- Türkiyenin harekatını ihlal etmeyi .-

1 
canlı konuşan haydudların yanına so

rıe n diyor: yalnız yaşına becererniyeceğini söyler- kuldu. Ortada bulunan birisi, Esfahan-
«İngiltere, Rusya ve Fransa ile be- se, kendisinden muvafık cevab aldı ~ı- j dan hareket eden zengin bir Js.ervanın 

raber Türkiyenin tamamiyeti mülki- mız takdirde Karadenizdeki Rus filo~ yarın öğleye doğru dağın eteğinden 
yesini, istikHilini ve sulh muahedesine sunun yardımınn mazhar olacağım söy- 1 geçeceği hakkında haber geldiğini, hc
bu e~aslara muhalif şartlar konulma- l liyebilirsiniz.:11 1 men ve sür'atle hareket ederlerse ker
masmı tahriren temine ha~ırdır.:11 j Görüyorsunuz ki Bulgaristandan vanı pusuya düşürebileceklerini söy-

Bu teklif Rusya tarikile Ingilizlerden beklenilen vazife iki taraflıdır. Bir ta- ledi. Sonra, adamların önüne düş&clc 
alınmış ilk tekliftir. Halbuki ayni teı-ı raftan Bulgaristanın bitaraflığı, diğer yürüdü. ı Çevik bir h4reketk eıkiya T'etsının 11zerine atıldı 
grafnamede kapitülasyonların da kal- 1 taraftan Türkiyeye karşı harekete geç-1 Rüstem .. haydudlar giderken mik- 1 

1 1 " la b 1 d - 1 h . . b" h"küm..ı .. r ıır 
d 1 • • b' k d d ··· · · · d B t - t kd" d 1 . • ve ere -~uz nn u un ugu pazar ye- arın epsı en zengın ır u uıa 
ırııması ıçın ır ayı var; emuyor mesı ıstenıyor u. unu yap ıgı a ır- ar arını tabının etti. Bunlar yüz elli . h b""t"" danlı- t . . d - ·-..J "d' 

k . j d d K d · f "l d k k- · k d d 8 .. .. . rıne, em u un mey ga nezare zıncsı egerıuue ı ı. 
ı: e e ara enız ı osu yar ıma oşa- ışı a ar ı. oz soylıyen, haydudla- t k .. -k· 'lrW-'lik iki" d · * 
cAdaletin tevziini temin eden ve as- caktır, deniyordu. Yani Bulgaristenın rın önüne düşen adam da hiç şüphesiz e ;;e dıl uzere 

1 ışer ~1 
evnye " . iSifl~ 

ri ihtıyaçlara kar~ gelen bir şem'a bu-: itilaf devletlerine karşı bitaraflığı ~e- eşkiyaların reisinden başkası değildi. çı ar ar... .. . . • . . Ru~temle arkadaşları, ~kıy~~ 1-" • 
lunur bulunmaz Ingiltere dahi kapitü-ı min o1unurken ondan ayni 7.amanda ı Rüstem .. yerine dönerken beyninde Sıra .. koy~ .ı~gale gelmışb. Genye avdetınde yapacak_ları ış1en ar pft' 
lasyon 'ardan vazgeçmeğe razıdır.• Bu İs tan bulu ve boğazlan istihdaf ~de.n simşekler çakı d B .. ta .. d .. kalan kırk kişıbk kuvvet, derhal hare- rarlaştırmışlıırdı. Giden hayduU '·ıet 
kavıd ortada bulundukça Türk dev· hareketler umuluyordu. bir sabırsızlık y~reş~· 'ç':de n a vucudu, kete geçti. }3ir hamlede köyün üst ba- cak gece yarısına doğru avdet etti •. ıı-

J 1 • ı ı ı y nıyor u. kt U .. 1:1. k d 1 k"" y "dil H . . sırw 
Jeti, İngilizleri tatmin edecek adli ısla- . (Arkası var~ Onun kimseyi uyandırmasına lüzum şına çı ı. ç .yuz ev 1A. a ar 0 an oy orgu~ ve ar!!1n 1

• er. epsının ure~· 
hat içın belki bir asır daha bekletile-1 kalmamıştı. Pazar yerindeki adam1an- halkı olan bitenden bıhaber uyuyor- da ya~a :ttıklen eşyalardan ın e,Ş'!' 
bilircr 1937 - 1938 nm heps' u anın H d . b" 1ardı. kep bırer yuk vardı. Arkalarından "'~' . ı y ış.. em e sessız ır ·· kl"" kad t d r du P 

Ht. ı bu kapitülasyonlardan sarfı na! Türk pulları kataloğu faaliyete koyulmuşlardı. Tuz çuvalla- Rüstem, köyün üstünde bir fırtına yu u 0~ •. ar ~ser e ge_ ıyor · lllJ' 
zar. hilaf deWetlertinin tamamiyeti MemleketimlMe µuıculuğun inklşa!ı içln rında sakladıkları silahları ·çıkarıyor- gibi gürliyen ilk narasını burada bas- lelerde~ı. ~obe\çiler, ay ışıgınd~. ~u \ij, 
mü '"·· ·emizi tem·n etmelerinde sami- yorulmaz bir çalışma ile herkese kendıııl ta- lar z hl . . 1 Kıl 1 tırdı: rın gelışını daha uzaklardan gorJll 

ı ı nıtan Ali Nusret l'ulhan evvelce çılcnrdığı .. ...ır arını gıyıyor ar.. ıç arını l h b . 1 rd" 
miye· aramak imkansızdı. Çünkü itilaf Türk pulları kataloğunun' ilk b:ısısı bıtUğ! kuşanıyorlardı. Müşavirlerden biri - Ey köy halkı! Sipend kalesi de şahın er.. a er vennış e ı. (Arkası 1)01) 
devle ·eri bir taraftım bu teminatı ve- için bu defa yeniden Türk pulları kataloğu- Rüsteme yaklaştı. Onun zırhlarını, kı- ordusunun eline geçti. Canını kurtar - _____________ ....,.,,/_ 
rirkcn .. diğer taraftan Rusyanın Paris nun ikinci basısını çıkarmıştır. lıcını verdi. Rüstem, onun ay ışığında mak istiyen erkekler buraya, aman di- , _....., 
sefiri Isvolski 1 1 ağustos 1914 tarihli Kataloğun muhteviyatı butun pul me - parlıyan gözlerine bakarak: lemiye gelsinler! Gelmiyenler, sakla- ı 

. . . rnklılarını al~dar edeceği <;lbi mcmleke- . •. -· . 1 k ta ı .,._ hk" d r JUlJbel~l 
telf'ra"namesınde Sasanofa dıyordu kı: tlmlzln tarlhine alt pek mühim m:ılümat. - Kaleyı zaptooecegız, degıl mı? nan ar, o a nar ıuama ma um ur. lT

1 
y 

cFr:msa baricive nazın Doumergue dnhl mevcut olduğundan genç ııse talebele- Ben de gelirken elimize güzel bir fır- Rüstem .. birbiri ardına iki defa I!.. CZBneler 
ile konuştum. Türkiyenin, şayed Al- n için de müfit olabUlr. sat düştüğünü düşünüyordum. Giden- sözlerini tekrar etti. Ortalık yavaş ya
man··ı ile Avusturyayı mağlub eder- Katalog içindeki yazılardnn maada bol ler yüz elli kadardı. Yerlerine dönenler \'aş ağarıyordu. Yarım saat sonra, ek
sek Fusyanın fırsattan bilistıfade bo- miktarda ilave edilen r~'1mler ve ş<'kHler bu elli kişiden fazla değil. serisi ihtiyar olmak üzere iki yüz ka-
ğaz'::ırı ve İstanbulu eline geçirmek is- :~oğa bihakkın hlr eser ismin! verdirc - Deyince müşavir manalı bir tebes- dar adam geldi. Bunların ancak yüz 
tem nden korktuğu mevzuu bahsol- · sümle güldü: kadarı ok atacak, kılıç kullanacak hal-
du. Bu hususta Türkiyenin teskin edil- 1 ı yeni neşriyat ı -Yüz de, iki yüz de olsalar ne çı- de idi. Büsbütün bitkin ve ihtiyar olan-
rnes n n muvafık olacağı düşünüldü. _ kar. Biz hepimiz baştan aşağıya zırhlı- ları serbest bırakarak bu yüz kişiyi ön-
Bu t" kin keyfiyeti Türkiyenin tama- San llicivert : İnt.tşan blr müddettcnberl yız. Sonra her birimiz on kişiye bede- 1 . k rak d 1 - ld"l 
m iyeti mülkiyesinin garanti edilmesi haber verııen «Sarı licivert. spor mecmuası liz. Bir de onları uykuda bastırdık mı erme ata mey an ıga g~ ı er. 
t k ·r 1 makla hali ı abr Do dün zengin münderecaUa çıkmıştır. . 1 . ta d 'l'uz çuvallarından çıkardıkları ıplerle 
e 1 0 un ° un ır. u- Serseriler - Mustafa Nihat. Maksim Gor- lŞ De~ı mamb ır. d' bunları güzelce bağladılar. Meydanlı-

mer ..,·in fikrine göre, böyle bir temi- k t ıye ceva ver ı ki'nln en güzel hlk{l.yelerlnden blr aç ane- R "" t b k. h . d" K ğa yığdılar. 
nat ' memiz, harbin sonunda boğaziar slnl bir araya toplıyarak, güzel blr Turkçe us em.. ça uca zır ını gıy ı. ı-
me$ >ini arzu ettiğimiz tarzda hallet- ııe dlllmlze çevirmiştir. lıcını, ok torbasını taktı. Yayını omu- Rüstemle üç müşavir günün müteba-
mem·ze mani olamaz.:11 j Serseriler, Remzi kltaphaneslnin cDünya zuna astı. Kalkanını eline aldı. o da ki kısmını eşkiya reisinin dairesinde 

Bu telgrafın son cümlesi itilaf dev- muharrirlerinden tercümeler. serisinin on ötekiler gibi tuz çuvallarının arasına buldukla.-ı yağma mallan develerin 
Jetlerini boğaz1ar hakkındakL hakiki birinci kitabını teşkil etmektedir. çömeldi. Müşavirler; yavaş sesle kafi- yanına mı.klettirmekle geçirdiler. Bu 
d .. .. l . . b"" t" 1 kl - .1 1 Taşan - Merzifon Halkevl tarafından çı. l . . . d l E k" . . . d 1 k uşunce ermı u un çıp a ıgı e mey-, karılan bu memleket mecmuasını eylw sayısı eyı ıkıye ayır ı ar. ş ıya reısının o- eşkiya reisinin hazinesin e ne er yo -

Bu gece nöbetçi olan eczaneıer ~ • 
dır: 

istanltul cihetlndek.ller: . o•· Aksarayda: (Ziya Nuri), Aleındar 
(Eşref Neş'et), Beyazıtta: (Baydar>· S-: 
matynda: (Teofllos), Emlnönünde: <~ 
llh Necati>, Eyüpte: (Arif Beşir), e: 
nerde: (Büsamettln), Şehreıntnlrt;, 
<?4.ızım), Şıehzndebnşında: (Asaf), • 

ragümriikte: (Kemal), Küçülı::paznrdl· 
(Hulusi), Bakırköyünde: <MerkeZ>· 

Beyollu c.lhetindekiler: ,. 
İsUkHU caddesinde: <Dellasuda> • ~e: 

latada: CHüseyln Hüsnü), ntslııt , 
(Llmonclyan), Pangalt.ıda: CNargllecide: 
yan), B~iktaşta : <Ali Rıza), sarıyer 
(Asaf). 

Adalar ve Anadolu cibetindeldle:r: . 
Üiküdarda: (İttihat>. KadılcöyilP~~ 

(Moda), (Merkez>, Bilyükndada: (Şi 
si>, Heybelladada: <Taııaşl. dana vuruyor. Bu vaziyet karşısında çıkmıştır. turduğu yere baskın vereceklere Rü~ tu? Altın, güm~ külçe1eri.. paralar .. 

biz nasıl olur da bitaraf kalırdık veya tmıİr Faan _ izmlr enternasyonal fua- temle bir müşavir.. Kulelere hücum halılar .. kumaşlar .. ve daha neler. Bun- '-------------,_./ 
itilaf devletleri tarafında harbederdik? nnın açık bulunduğu müddetçe haftada bir edeceklere diğer iki müşavir kumanda t 

Bu aralık biri daha lafa karışarak: çıkarılan bu sergi gazetesinin ikinci sayısı edeceklerdi. İstanbul Sıhht Müesseseler Ar -
- Paşam, bu vaziyetleri tabii bilmi- çıkmıştır. Bu sayıda sergiye alt blr çok gü- Rüstemle arkadaş1an haydudların ı 

yordunuz, yazılan teıgranardan habe- zeı resımıerıe tanınmı, imzaların yazılan uyuma1an için bir saat daha bekledi- tırma ve Eksiltme Komlsyonundall: 
riniz yoktu, deg·il mi? diye sordu. vardır. ler. Sonra yıldırım gibi bir saldı rışla bb 1ze i sıJı Şişli çocuk hastanesine lazım olan 152 kalem eczayı tı iye ve ma me 

- Şüphesiz onlardan malfımatımı~ fmra:u:a;,,~~~ !7!~~~~ !:r~:~ktn~:C: iki tarafa atıldılar. Kulelerin _kapılan hiye açık eksiltmeye konulmuştur. , 
:yoktu. Yalnız Rusyanın asırlardanberı ı muasının 49 uncu sayısı çocuktan nlftkalıın- açıktı. Nöbetçiler, kulelere dogru iler- 1 _ Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binllsıt1 
Istanbula ve boğazlara göz dikmiş ol-1 dıracak bir çok yazı ve rcslmlerl~ ınuşar et- ı liyenleri görmüşler, zırh çıkırtılarını da kurulu komisyonda 15/9/937 Çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır· 
duğunu ve Akdenize giden bir mahrece 

1 

mlştır. . . işitmişlerdi; fakat birdenbire buna bir 2 _ Muhammen fiat: 3270 lira 60 kuruştur. 
muhtaç olduğunu ve bu gayesinden .r-- ., mana veremedikleri i9ın cs'ilfilı başı-r 3 - Muvakicat garanti: 245 lira. 
vnzgeçmiyeceifiıni liıliyordu!k. O te'l- BI D kt na!:11 işareti vermekte pek geciktiler. 4 İ t kl.l -'- H-teyı· her gun- kom~yondan go"rcbilır" ler r o orun - s e ı er şaıwıame ve .u.;:ı ... • o' 
graflan zikretmekle anlatmak istedi- Onlar feryad ettiği zaman, iki müşa- 5 _ İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı tanUllbıJ 
ğim şey, Rusyanın o zamanki temina- Günlük Sah virin kwnandasındaki cengaverler ku- yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka Jlle)cttl 

tına ehemmiyet vermemekle çok isabet Notl ndan (*) lelere dalmış bulunuyorlardı. Burada- ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c568h 
~~imizii~tey~mekfu. arı ~temlılikya~~~~hllli.Uykuda -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B izim doğru hareket ettiğimizi mey- Ağzın ve dişlerin bastırılan kırk kadar haydud koiayca inhisarlar lstanbul Başmüdürlüg"' ünden: ol' 
dana çıkaran diğer bir hakikat te itilaf i .., . kılıçtan geçirildi. 
devletlerinin, bir taraftan bize teminat Selameti Çin ögıiller Eşkiya reisinin bulunduğu kısma Bilfunum İspirto bayilerin.in İnhisarlar tdaresinden suhsat almağa ınecbtl~1' 
verirken diğer taraftnn Bulgaristam Hiddetli ve asabi ve feUıketıı dakikalar hücum edenler, kapıyı kapalı buldu· dukları kanunda yazılı ve muayyen fiat la fazlasına satış yapmaları da~ 
aleyhimize tahrik etmeğe çalışmala- da yemek yemeyiniz. Derhal haz.ım nze. lar. Rüstemle beraber üç cengaver ka- bulunduğu ve 1/6/937 tarihinden itibare n Başınüdürlüğüınüzden ispi.rlOhl 

1
ril, 

rldır. . rlne fena teslr husule getirir. Hatta. mı- pıya dayandılar. Ancak on dakikalık k d yni t--1- ile ıısat ve de sancılan ve hazunsız.lık başgösterlr. beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satma için e a ~ere ru ~t 
Talfıt Paşa burada bir müddet sustu Yemek yerken n~·eu olunuz. bir gayretten sonra kapıyı yıkabildi- mekte olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer eşhasın idaremizd~ ~ e~' 

ve düşündü. Ondan sonra gene evrakı- Lokmalan yavnv yavllf ve çok çlğneyl- Ier. Bu gürült~·: içerdeki ha~dut!a~ı tezkeresi almadıkları ve muayyen fintt an fazlasına ispirto sattıklan garulJtl 
nı karıştırarak bazı kfığıdlar çıkardı. nız. uyandırmış .. Sılah başına ettırmıştı. tedir. • . . . da,,._, 

Ağzın her iki tarafile çlğneylnlz. B d ~ .. del d h t · ld k]oJ1 ~ -Bunları önüne koydu ve sözüne şu su-, Her yemekten sonra kürdan kullanınız. ura a muca e a a ç~ ın. 0 u; Böyle tezkeresiz veya muayyen fiatta n fazlasına ıspırto satanlar ha 
retle devam etti: Toplu lğncyl kürdan yerine kullanma- fakat haydudlar zırhlarını gıymıye va- nun ahkamının tatbik olunacağı ilun olunur. c593& 1 ....,,....,.,,, 

- Alman kruvazörleri cYavuz:t ve yınız. kit bulamadıkları için Rüstemle ":lrka-
c-Midılli» henliz boğa7J1ardan gireme- ı Yavaş lçlnlz. daşlarına zarar veremeden birer birer 

mış. :ıerdi. İtilaf devletlerinin bize kar- soğuk üzerine sıcak almayınız. tepelendiler. Kulelere hüc~m edenler· 
Dlşlerlnlz soğuktan, sıcn.ktan, tntlıdan b' ı kt Ot k' k 

şı tecavüzkfırane bir siyaset takib et- m\ıt.eessir olunca dişlerin çürüdüğüne i~- d~n hiç ır yara ı yo .. u. ~ - ı ısına 
mek için 0 harb gemilerini vesile ola- rettir. hucum ıedenlerden dort kişı., zırhsız 
rak lmllanmaları mevzuu bahsolamaz- Sabah ve akşam dlflerlnlzl fırçalayınız. yerlerinden hafif yaralar almışlardı. 
dı. <•> ısa noııan ll•IP Pklayum, J'•h•• Bu kolay rnuvaffakiyetten sonra 

Halbuki Sasooof 1 O ağustos 1914 ta- 1ıı1r allııime J'aP..mı. toU.u17ea 1••••1L Rüsteınle arkadaşları kaleyi muhafaza 
rihli bir tclgrafnamesinde Sofyadaki Swab umanınU& k aoüar Mr 4lekMf ctmiye lüz~lu. olan tertibatı aldılar. 
Rus sefirine şu emri veriyordu: rnıı lmda4ınua 7eUte1tDlr. Kulelere nobetçiler koydular. Hem de-

Uzunköprü iskan memurluğundan: . ~ 
ı - Kazamız dahilindeki muhtelif köylerde yaptırılacak 29 tek, 35 çift etflt 

meç evinin muhammen bedeli 4570 lira olan umumi işçilikleri pazarlık sut 
talibine ihale olunacaktır. JllÜ' 

2 - Pazarlık 7/9/937 tarihinde ve saat 14 de Uzunköprü iskan dairesinde 
teşekkil komisyon huzurundadır. lJı"' 

3 - Şartname ve planları görmek iste yenler iskan teşkilatı bulunan kAZ' 
da İskiın dairelerine müracaat edebilirler. 

bir 
dön 



Neye niyet, neye kısmet! 
(Bll§ tarafı 13 üncü sayfada) 

- Evet haklısın, aedi, bizimkisi kötü 
bir san'at, hazan uğraşır uğraşır, eli boş 
dan ersin baz an da yakayı ele verirsin ... , . 

- Orasını hiç sorma! Yakalanmak daı· 
ltıa haritada yazar. 

- Ondan sonra da kodesi boyla. Bi· 
~rnkisi de bayat mı? Herkes serbest ser
best dışarda dolaşırken biz zincire vu
llUrnuş çomarlar gibi kodeste oturalım. 

Muha gözlerini kapadı, başını salladı, 
eiııe acayib hareketler yaparak: 

- Oralarını hiç kanştırma, dedi, iyisi 
illi heJncn şu eşyaları taşımağa başlıya-
1lln. Yoksa nerede ise o ~ytan karı ge· b ' r-r ..• 

- Merak etme gelmez. Ben onu bili
tıl'll... Evet vaziyetimiz hakikaten kö
tU ... 

- Hayat o kadar aynasız ki, insan ev-
1~rırneğe bile cesaret edemiyor. Tam ka
l'ltıJa tatlı tatlı konuşurken hadi kodese 
deyıverıyorlar. Sen kodeste kalınca kan 
elden gidiyor. 

- Evet haklısın, bu bizimkisi gerçek
~ yaşamak değil. Yahu Muha sen şu 
1iden neye vazgeçmiyorsun? 

Muha yeniden ensesini kaşıdı: 
- Neye mi vazgeçmiyorum? Alıştık 

bu işe. Sonra iş de hoşuma gidiyor, ince 
it kazancı da fena değil. Mesela ben her 
hangi bir yerde çalışsam bana ne verir
ler? Taş çatlasa beş yüz rubleden fazla 
"ermezler. Halbuki bizim işde bir evi 
soydun mu yığınla papel eline geçer ... 
lien son defa bir ev soymuştum, elime 
\ahVilat, saatler, yüzükler, kürkler vel
hası1 bir sürü mnl geçti, bunları altı bin 
ltusur rubleye okuttum. Halbuki bu iş 
~in de hepsi topu dört gün uğraştım. 
~bii sonra paraları ezmeğe gittik. Üç 

liin çinde ür binin altından girdim, üs-r· • unden çıktım. 
- Ya geri kalanı ne oldu? 
- Onları harcamağa vakit kalmadan 

Senka adeta son darbeyi indirme
nin artık zamanı gelmiş olduğuna kanaat 
getirerek: 

- Nasıl var mısın? dedi. Bu ifden vaz
geçelim mi? 

- Ben daha dünden... Hatta istersen 
şimdi... Fakat nasıl? 

- Nasıl yapacağımızı sonra düşünü
rüz. Şimdi biz buna karar verelim. De
mek ki vazgeçiyorsun? 

- Evet vazgeçiyorum. 
- Sahi mi? 
- Nesine istersen ... 
İki arkadaş o kadar hararetle sohbete 

koyuldular ki, az bıyıklı eli çantalı bir 
adamın odaya girişini bile farkedemedi· 
ler. Odaya giren adam ikJ arkadaş için ta
mamen ani sayılabilen bir sesle sordu: 

- Affedersiniz arkadaşlar, siz kimi is
tiyorsunuz? 

Muha titredi ve pencereye doğru bir 
göz attı, Senka ise ciddi bir tavırla elin
deki tezkereyi uzatarak cevab verdi: 

- Biz Nikiforof arkadaşı görmek isti
yoruz. 

- Nikiforof benim. 
Nikiforof, tezkereyi okurken Muha, 

Senkanın kulağına fısıldadı: 

- Olur kurnazlardan değilsin be! He· 
rifi adamakıllı altmış altıya bağladın. O 
tezkereyi bitirmeden biz pencereden tü· 
yelim. 

Senka, elini yavaşca Mubanın omuzu· 
na koydu. 

Nikiforof tezkereyi katlarken: 
- Pekfılii, dedi. Zaten benim de şofö

re ihtiyacım var. Yarın hitfen saat do
kuzda fabrikaya geliniz. 

- Teşekkür ederim. Benim sizden bir 
ricam daha var, şu arkadaşıma da bir iş 
bulamaz mıyız? 

Nikiforof, Muhaya dönerek, sordu: 
- Siz ne iş yaparsınız? 
- Ben mi? Biraz maymuncuktan, 
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t?ıselendik. 
biraz da el çabukluğundan anlarım ..• 
Ah! 

- Ne kadar yattın? 
- Şusile busile, takıntısile tam mr 

~e. 

Tam bu sırada Senka gizlice arkada
şının boş böğrüne vurmuştu. Muha bu 
kısa duraklamadan sonra gene sözüne 

1 -:- llu hesaba göre sen şu üç bin rub- devam etti. 

HER AYIN BiRiNDE 
GiEEMiZOEN PAR.ANIN S:-AiZiNi AL 

T1i K TiC RIT BAHKA/I eyı dort günde değil de bir senede ka- , - Ben marangozlukt.an da anlarım ... 
tanmış oldun? - Şu halae siz de yarın saat dokuzda 
d .. a~ Y~pycni fıkir Muhayı derin tierin fabrikaya gelin. 
uşundurdü: M••h d• 

Sokağa çıktıkları zaman Muha büyük U en IS aranıyor• 
- Nasıl, nasıl? diye sordu, ben bunu bir sevinçle Senkaya sarıldı: 

l>ek anlayamadım, üç bini bir senede mi? Ö ·· s ka ali h' ·· .. 
. - mursün en sen v a ı, omur- Genç" ve ehemmiyetli bir makine ya-- Öyle degwil mi ya, geri kalan üç bin 

~b sün! Yaman bir muvaffakiyet vallahi 
leyi senden geri almadılar mı? but elektrik mühendis ve yahut tecrü-yaman! 
~ Aldılar, orası öyle. Peki bundan ne _ Dikkat et Muha! Sözden dönmek beli fen planları yapan ressam aranıyor. 

Çı r? ... Dur bakaym dur, demek ki ben yok. lstiyenlere adi günlerde akşam saat 16 
'
1
Yda 250 rubleye hapishanede .yatmış 

od - İstersen sana bir de namus sözü ve- dan ili 20 ye kadar Tophane Kumbaracı 
h um ... Vay canına be, burasını ben hiç 
esab t . t' reyim. Bugüne bugün biz de namuslu yokuşu No. 31 de mühendis Abdurrahman }tf e memış ım... olduk. 

Uha adamakıllı heyecanlanmıştı: Ömere müracaat edilmesi. (927) 
~ - Hah, hah, hah!.. 250 rubleye bir ay 
b Odes. Halbuki herıfçi oğulları hem ser-
est serbest dışarda dolaşıyorlar, hem 

çOcukJarını okutuyorlar, hem resimleri 
~azetelere basılıyor, hem de üstelik biz· 
~ıı fazla para alıyorlar. Biz ise bu 250 
~ yüz karası ile alıyoruz. 

Yarmki nushamızda: 

SADAKA 
Yazan: Andre TMrive 

Çeviren: Faik Berçmen 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
:tiuhammen bedeli yerli olduğu takdir de 118.800, ecnebi olduğu takdirde 68.200 

lira olan 1.000.000 adet galvanize tirfon 25/10/937 Pazartesi günü saat 15.30 da 
ltapaJı zarf usulü i1e Ankarada idare bin asında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 7190, ecnebi olduğu takdirde 
4660 liralık muvakkat teminat ile kanun un tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
"erıneleri lazımdır. 
Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Ha ydarpaşa Vf.;Znelerinde satılmaktadır. 

(5919) 

lstanbııl Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesinin 201 kalem ilaç ve sıhhi mal

~esi açık eksiltmeye konulmuştur. 
. 1 - Eksiltme 15/9/937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve lç-
tımai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 3500 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 262 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanununda 
~<ı~ılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
lle birln.tc belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c5680t 

~--~~---------

Kültür Bakanlığı Erkek Terzilik Okulu 
Direktörlüğünden : 

~- ' OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARİHİ : 1863 

eenxıayes1: ıo,000,000 İngllb llrus 

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

Her tUrlU banka muamelelerj 
yapar. 

Satıhk arsa ve ev aramyor 
Beşiktaş, Maçka, Taksim, Ayaspaşa, 

Fındıklı, Cihangir, Firuzağa veya Beyoğ
lunun nakil vasıtalarına yakın olan bir 
semtinde küçük bir arsa ve dört beş odalı 
bir ev aranmaktadır. Alakadarların Ga
latacla, Ünyon sigorta şirketinde Adnan 
adresine mektubla fiat ve tafsilat bildir
meleri. 

MARMARA MINTAKASI 
ô:çüler ve Ayar Başmüfettişliğinden: 

Şoförlere lıan 
Eski tarife taksilerin yeni tarife üzerine tadili için Belediye Daimi Encüme

ninin 30/6/937 tarihli kararile 3 ay mühlet verilmişti. 

Bu mühletin iki ayı geçtiği halde şimdiye kadar mevcut taksi otomobilleri
nin cüz'i bir kısmı taksilerini yeni tarife üzerinden ayar ettirmişlerdir. Günde 
muayyen bir mikdardan fazla taksimetrenin ayarına imkan olmadığından müh
letin hitamında vukua gelecek fazla müracaatlar sıra beklemek ve dolayısile 

çalışmamak mecburiyetinde kalacaklardır. Ayrıca bu bir aylık mühlet zarfında 
tarifede yeni bir değişiklik olmıyacağını ve mühletin uzatılmasının da mevzuu· 
bahs olmadığını ehemmiyetle dikkatinize vaz'cderiz. c5859> 

1 ~--------·-lı_t•_n_.h_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ Iı_an_ı_a_n _____ =::=t 
Keşif bedeli 908 lira 72 kuruş olan Kadıköy hal binasına yapılacak yıkanma 

yerlerile belaları açık eksiltmeye konul muş ise de belli ihale gününde giren bu
lunmadığından eksiltme 13/9/937 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Keşif evrakile 

şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesika ve 68 lira 15 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5955) 

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

İstanbul Sıhhi Müesseseler Art
ı tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 Eksiltmeye konulan iş: İstanbul Sıhhi Müzesinde yapılacak tamirat. 
ı Keşif bedeli: 2750 lira. 

Muvakkat garanti: 206 lira 25 kuruş. 

Sıhhi Müzesinde yaptırılacak olan tam irat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 13/9/937 günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mu

avenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel ve hususi şartnameleri, proje 

ve keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile bu işe benzer 2000 li· 
ralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğü nden almış oldukları müteahhitlik vesi
kasile muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile birlikte belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri c5666> 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

l. - Okulun dikiş ve biçki kısımlarına talebe kaydına başlanmıştır. 
2. - Kayıt ve kabul şeraiti için okula müracaat olunması. 
lld,.es: 
Suıtanahmed Divanyolu. Telefon 22480. (576') •. 

Kayıp - Fener Mallye tah.sll §Ubesinden 
aldılım ünvan, kazanç evrakımı zayi ettim. 
yeıüsinl çıkartacatundan eskilerinin hükmü 
yoktur. c928• 

ı - Talebe kaydı 10 Eylfıl 937 den 10 Teşrinievvel 937 akşamına kadar yapır 
lacaktır. Kayıt olmak için Lise olgunluk şehadetnamesi, nüfus cüzdanı, aşı kl· 
ğıdı, sıhhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fotoğrafı ve bir istida ile Fakülle ida· 
resine bizzat müracaat edilmelidir. -2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacak tır. 

3 - İkmal imtihanlanna 4 Teşrinievvel 937 de, derslere 11 Teşrinievvel m 
de başlanacaktır. c3203t ,.5937. 
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16 Sayfa 

LİMON ÇİÇEKLERi 

Hasan ve Nesrin ~va rı 
· Türkiyede en çok satılar. ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve menendi 

ıWnıyan kolonyadır. Bir damlas! limon bahçesidir. 90 derecedir. 

Nesrin ve Hasan Losyon Vt! Lavanta!arı 
Yuemin, kylak, divinya, revdor, fipr, fujer, ful, menekfe, auar de 

Paria, Oripn, Krep dö ıiu, dai çiçeği, zambak, aünbül, lale, milflör, 
nerıia, ıüller, amber, fulyalar. -enk flör, çiçek demeli, nadya, neroli, 
~I, amorita, kadın eli, flör damur, skandal, floranü, müie, losyon 

we li••nt•lan bir nadirei aaıı'attir. 
Basan deposu: İstanbul, Beyoğlu, Kn ra'köy, Beşiktaş, Divanyolu, Ankara, 

Eskişehir, Malatya, Kaysen şubeleri ve satış yerlerile bilcümle tuhafiye, 

bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve markasına 
dikkat. 

Uzviyetiniz şiddetli bir sademe
ye maruz kaldığını, zafiyete ve 
kuvvetsizliğe duçar olduğunuzu, 
ciddi ihtilatlar tehlikesi belirdi-

ğini hissettiğinizde : 
Kuvvethıizl iade ve uzvlyetlnlzl 
takviye edecek bir kuvvet 111· 

cına ihtiyacınız vard1r. 

Bu gibi ahvalde en şayanı 
tavsiye, en mükemmtl 

KUVVET ve SIHHAT 
EKSiRI olan 

OUINA lAROCHEf u 
kullanınız. Her eczanede satıhr 

lstanb 1 Sıhhi Müesseseler Art
tırma e Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa emrazı sariye hastanesinin 98 kalem tıbbi ecza ve sıhhi malzeme
si açık eksiltmeye konulmuştur. 

SON POSTA 

K A N z u K 1/ Sigara da 

MEYVA TUZU RADV 
. .. .. ,, : .:;. . ~ ' 

içseniz 

'le 

EN ~OŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USARELERİNDEN İSTİH· 

SAL l~DİLMIŞ TABİİ BİR 
lUEYV A TUZUDUR. 

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

lNGİLİZ KA...~ZUK ECZANESİ 

~ BEYoGLU - İSTA'SBUL ..,# 

KEQPETEN <iiBi 
SiKER 
AT A.lll-

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedelıi Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiatandalıi Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muamelelert 
Kiralık kasalar servisi 

Son Posta l\fatbaaa 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEC 
8AHİPLERL S. Ragıp EMEÇ l 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Günde en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişleri
nizin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez 

n;şJerdeki leke, pası ve kefekilerJ l lerinin iltibablannınsını menederelC 
temizler, ağızdaki mikroplan imha ağızda daimt sıhhat, daimi caıil>O' 
eder. Dişlerin çnrnmesini, ve diş et- daimt güzellik yaratır. 

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

etmey~niz. 

KARYOLALAR 
rabrlka Batına ıatıbyor. 

A A 

ASRI MOBil YA MAGAZASI AF~~~~ 
İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

-·---------"'!'"-----------------------------~ 
Nafıa Vekaletinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat ameliyatı sabasıııda 1 ıı· 

pılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları inşaatı. 
Keşif bedeli: cl30 444• lira c44• kuru§ tur. ~sfll 
2 - Eksiltme 20 Eylftl 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de pıılJ 

Vekaletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kB 

zarf usulilc yapılacnktır. . . cııel 
3 - istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık ışlcnb·~jrtcle 

şartnamesi, fenni şartname ve projeyi cfü lira c53• kuruş bedel .muka 
1 

Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. \18tc· 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c7772• lira c23t kuruşluk ınutaJd• 

kat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su İşlerini taahhüt. ~dip. ıntı;;:ğtll1' 
yetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni knbılıyetı 0 

dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etınelerl· ~eli .. 
steklilerin teklü mektubl:ırını ikinci maddede yazılı saatten bir ~8~0ıt· 

ne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelen 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2525• c5555• 

GECEL • GÜN&l!L 
1 - Eksiltme: 15/9/937 Çarşamba günü saat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İç-

timai Muavoıet Müdürlüğü binasıncla kurulu komisyonda yapılacaktır. KIZ • ERKEK YUC u·· LKu·· L·sE E 
2 - Muhammen fiatı: 1310 liradır. 

ORTA· LiSE 

3 - Muvakkat garanti: 98 lira 25 kuruştur. ( ESKi : 1 N K ı L A B ) 
4 - İstekliler şartname ve listeleri hergün komisyonda görebilirler. 1 . .. - J )t. J Ü Q 
5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda Kuranı, Dırektoru: NEB OuLU HAMD LK MEN al 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 

1 
Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için ~ müracaat olunabilir. isteyenlere aıuf~ 

Ue birlikte belli gün ve saatte kom1'yona gelıneleri. c5682:. .. ' tarifname gönderilir. Çar§lkapı. Tiyatro caddesi. Telelon : 20019 


