
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 9 - No. 2884 
ÇAIUJAMB& - 10 AÖtJSTOS 1t31 

Rus-JaP.on ihtilifı tekrar 
nazik safhara girdi 

• iki taraf arasmda dün de şiddetli 
ve kanlı malıarebeler alda 

Japonlann iddialanna göre Berlin manevi müzaheret 
vadetmiş, fakat Romanın ne vaziyet al~~~ ~~lôm değil 
lhtilifın sulh yolile . halli Şamd8 teVkifaf 

ümidleri kesilmedi 
Londra 9 (Hususi) 

- Sovyet • MançukO 
hududundaki çar • 
pışmalar bir taraftan 
fiddetle devam et • 
Jnekle beraber, dip • 
lomatik mllzakere • 
lerden de ümid b • 
filmiş delildir. 

Tokyodan abnan 
haberlere göre, bu • 
l(inlerde Sovyet ha• 
riciye komileri LU • 
viriofu tekrar zlY• • 
ret edecek olan Ja • 
penyanın Moskova 
büyük elçisi Şige • 
mitzu'nun oazı yeni 

Şanı na•gonaUatlerl 
ıene birbirlerine 

dUıtaıer 

Milli blok matbuabnın 
aleyhimizdeki neıriyab 
devam ediror, bir de 
beyanname çıkardılar 

Şam 1 (Hususi 
muhabirimll yazı. 
yor) - Haar da· 
vuuıın son aldı • 
ı. tekilden dolayı 
bizi karfı büsbü • 
tün hiddetli bu1u· 

Edirne; k•aman 
orduyu karşılamak 
için hazırlık yapıyor 

Edirne (Busust> - ÖDümdzdeld liln· 
lerde tarihi Edirnemize girecek olan bh· 
raman ordumuzu heyecan va tftiyak ile 
kargılamak ilzere baf)anan hazırlıklara 
devam ediliyor. 

Dün de bti lt için belediye reisi Şeıi. 
, _ _ • • ftn bqkanlıtuıda bir toplanb yapılmq, 

I ... fr ıı:apıl:lan cmlıınun illlld>aline ald çok _,.., lılr 
Huıusl """h4""' dal Tayınis Türkiye bıkkında hmusl pl'Oll'IDl tanzim edilmi§tlr. 

fnıllterenm en alır bqlı gazetesi olaD .. yııan ,,,_..,.. JJ llM.i ıaJllalaJ (Dnam 3 IDdl ..,ı.la) 

İdare iflerl telefonu: 20Z03 l'latı: 1 kurut 

Harf inkılibı yıldönümü 
dün bütün yurdda 

hararetle kutlulandı 
~~d~~z:!~, ~del oldu, hatiblerla 
kesi 11 v · .,.enn e halk nutuklan 

7or, ı 8f8t Yarol Atatürk. diye ba1kınyorda 

Din geceJci feur Alall'ftClaa bit' Wık 
Dilıı harf tnkıllbmm onuncu Jl}d&ıil· 

mü idi Bundan on aene evvel, dthı 19'\ 
Biiyiik Şef Atatnrk Saraybumunclü! 
parkta Balk Partisinin bir millamere • 
alnde halkı yeni bir cenge, bir Jdlltflr •· 
vqma davet ettl. Ve onlara Ttlrk U.. • 
nuıa. bu liPaın ahenafne 11ymıy111, q. 



! Sayfa 

Hergün 

* Bu hikaye, burada tafsil edemiyect>ğim 
teferruatından sarfı nazar, bir dereceye 
kadar malfundur. Bunda yeni bir şey 
yok.tur. Fakat, dikkate alınacak mühim 

bir nokta vardır. İstanbula, Boğazlara ve 
Ermenistan denilen Türk yurduna tat -
bik edilecek rejim meselesi ve umumiyet
le Manda fikirleri, gayet gizli konuşma
lar halinde, 918 ve 919 senelerinde İtilif 

devletleri arasında konuşuladursun, Tür

Resimli Makale: 

Hayır, bu zat sandığınız gibi doktor

lanmızdan General Tevfik Sağlam değil
dir. İngilterede vaktfie senede 10 bin İn
giliz lirası maa§ alan, fimdi de 16,289 İn
giliz lirası borcu bulunan Sir Basil Kem
boll-Cook'tur. 

SON POSTA 

= = Yalnız önünüze bakmaktan kurtulunuz .. 

kiyede bir takım Amerika mandacıları=============== izmirde yeni kadın 
modalalrı 

türemişti. Bu mandacılar sanki 
Lloyd Georges'un veyahud Wilso -
nun kafalarından neler geçmekte olduğu-

nu biliyorlarmış gibi, paçalarını sıva • 
mışlar; propagandaya başlamışlardı. Baş
larında Amerikada tahsil etmiş ve Türk
ten ziyade Amerikalıya inanmış btr ta

kım Amerikaprestler bulunan bu zümre, 
Amerika mandacılarınm tesirleri altında 

bulunuyorlar ve Faris ve Londrada ha -
zırlanan şeylerden onlar vasıtasile haber
dar olarak, meş'um bir fikrin bayraktar-

lığını yapıyorlardı. Diplomasi kulisleri -
nin karanlık köşelerinde bahsi geçen bir 
mevzuu, o zamanlar dünya ile münase -
beti kesilmiş bulunan bir memlekette, bu 
mandacılar elbet bilemezlerdi; şu halde, 

ya fikren, ı'trhan ve kalben Amerikaya 
o kadar bağlanmışlardı ki tehlikeyi gör
dükleri zaman ona sarılmıya can atıyor
lar, yahud da onların propagandacıları
nın doğrudan doğruya tesirleri altına gir
miş bulunuyorlar demekti. 

Facia buradadır. 

* Evet, facia buradadır. Demek oluyor 
ki Türkiyede bir takım münevverler ve 
ukala vardı ki bunlar Türke değil, Ame
rikalıya inanıyorlardı. Niçin? Bu niçi
nin tahlilini yapmak uzun ve acıklı olur. 
Sayılacak bir çok sebebler arasında yal-

lar Türkün kuvvetine inanmamışlardı; 

Türklüğe tam bir imanla bağlarunamış
lardı. ecnebiprest olmuşlardı. Bir keli -
me ile, cbunların ruhları ve kalbleri ec
nebileşmiştil> 

Evet, o zamanlar Tilrkiyede böyle bir 
unsur vardı; bu unsur, bunun ayni olan 
muhtelif renkteki diğer emsalile beraber, 
o gün de, sonra da Türkiyenin hayati 
menfaatlerine muhalif olan acıklı roller 
oynadılar. Çok şükür ki neticede bunlar 
mahcup ve hatta münhezim oldular. 

Temenni etmeliyiz ki bu unsur artık 
bizim aramızda tamamen çürümüş ve öl
müş olsun, ecnebi memleketlerde tahsil 
ettikleri için ruhları Türklükten uzak -
laş.mış, imansız, zayıf ruhlu taklidciler, 
sahte kültürlü, şarlatan ve ecnebi tesiri 
altına kendisini teslim edivermeğe mü
heyya unsur artık bir daha aramızda çı
kamasın. Bu memleketin en büyük düş -
manları bunlardır! 

Muhitfüı Birgen 

İzmir (Hususi) - Son günlerde İz -
mirde, genç kızlar ve kadınlar arasında 
yeni ve orijinal iki moda baş göstermiş -
Ur. Bunlardan biri pedikürlü ayak tır -
naklarına boya yerine kuş ve diğer ehli 
hayvanat başlarının resmedilmesidir. Bu 
kuş kafaları yalnız başparmaklara san'at
karane bir surette resmedilmektedir. 
Diğer moda ise biraz fazlaca frapandır. 

Tene daha iyi yattığı için ters giyilen 
ipekli kadın çoraplarının baldır yerine, 
çorabın hakiki renginden daha koyu bir 
parça ilave edilmekte, çoraplar bu şeklile 
evvela ters giyildiği, saniyen de parça 
ilave edildiği için yamalı bir şekil almak
tadır. Bu yamalı ilave beyzi şekildedir. 

Henüz fazlaca taammüm etmiyen, fa
kat sayıları artmakta devam eden bu iki 
moda Karşıyakalı ecnebi kızlar 

Deniz tutması insanı 

öldürür mü? 
Oksf ord üniversitesi talebesinden, ça -

lışkanlığı zekası ile temayüz etmiş olan 

22 yaşlarında bir genç, Manş denizini ge
çerken, vapurun fazla yalpa vurmasından 

müteessir olarak hastalanmış, ve denfa 
tutması sonunda Rouen'e varır vnrmaz 
yatağa düşmüş ve arası fio'lk geçmeden de 
kalb zayıflaması yüzünden ölmüştür. 

arasında tatbik edilmektedir. Bu 
moda genişlerse, Karşıyaka Kordonu, 
bundan 18 sene evvel olduğu gibi şık ka
dınların moda vitrini haline gelecek, de
mektir. 

IS TER I NAN, 1 STER I NAN M A! 
İstanbulun, senelerdenberi söylendiği halde bir türlü mey

dana rıkınıyan müstakbel Belediye tiyatrosundan bahsedili
yormuş, bir gazetede okuduk, Belediye erkanından bir zat 
§(>yle söylemiş: 

c- Tiyatronun temel atma merasimini pek ya.kında yapa
bileceğimizi sanıyorum, arsa hazır, para hazır, kullanılacak 
taş haz.il', binaenaleyh bu meseleye halledilmiş nazari.le ha
kllabilir .> 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA~ 

Ağustos 10 

I ' Sözün Kısası 
-····-

Öc almak 
Böyle olur/ 

E. Talu 

-·· ... ··-······ .. ··-····································--
Muradhya yeni bir harman 

makinesi satın almıyor 
Muradı! (Hususi) - Macaristanda.ll 

(3900) lira kıymetinde ve saatte ild 
bin kilo mahsul döven bir harman ma• 
kinesi getirtilmesi kararlaştırılmıştır, 

Esasen elyevm iki harman makinesi 
faaliyette bulunduğundan bununla Uçe 
baliğ olacaktır. Bu suretle halk günler
ce harman yapmaktan kurtulacak, ga· 
yet az zamanda zahiresini ambarına. 
koyacaktır. ................................................................ 
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SON POSTh 
ıo Ağustos 

• 

Filistinde müsellih çeteler 
kuvvetlerini artırıyorlar 

ç 

Çekoslovakya 
Meselesi 

Lord Ransimen Südet 
mümessillerini kabul etti 

B
• lı b b an çeteler halkı ber aberleri11de 
ır asa ayı as b ıı·ı ••t •• d ••ı bu .. fÜn mühfmmafı gas e 1 er Prag 9 (Hususi) - Lord Ransimen 
go ur u er ve . .. . müzakerelerine devam etmektedir. 

_;..; şunede çeteler kasabadaki muhıınma- Lo d' . _. 
Kudtis 9 (A.A.) _ Anhahoreş koluıu= . ' Ikın k eli _ r: un genel sekreterligı, Lordun 

yakininde zabıta bir çok tedhişçileri ya- tı gasbctmiŞler ve kasa~ ha . 
1 

en Çcko~~ovakya hükfmıetinin projeleri -
kalamıştır. Müsellfıh çeteler, bir çok ka- terini takibe icbar eyl~lcrdir. Çeteler, ne muteall.ik ~.uhtelif ve~aiki a~mış \•e 

sahalardan yeni unsurlar tedarik etmek mukavemet gösteren üç kişiyi kurşuna ~unla~ ~ır mudd:t tedkık etm~ oldu-
suretile mevcud kuvvetlerini artıırmağa . . . gunu bıldırmektedır. 
çalışmaktadırlar. dizmişlerdir. Lord, öğle yemeğinden sonra Hod -' •' b •• •• k zayı ziyaret etmiş ve onunla kendisine 

J 1 Ç• d yu gelmiş olan malılmata istinad etmek a pon ar ın e u ~~;:'tile vaziyet hakkında görüşmüş -

• ..., 1 r Lord Ransimen bilahare Südet mU-z a yıa ta ugrayor a messillcrinikabuletmiştir. __ 

Son gllnlerdekı kanlı aırıhareb~lerde Japonlar Garbi Avrupada bir 
s bin Jıişi Jıagbettııer ticaret delegeliği 

fod b lunan Yangtse'nin şimal sahilinde şid<iet- k 1 Londra 9 (Hususi) - Şe • a. u k ll uharebeler devam etmektedir. Son UfU uyor 
J k t, 1 pılan anı bır bas ın m .. apon ı a arına ya . _ _ -nıer zarfında vu.kubulan kanlı çar - • .. A 

uzerine dört saat devam eden bır m~ gu • da J nl r takriben Ankara 9 (Hususı) - Hukumet ha-
cadelcden sonra 40 dan fazla Japon °1. - pışmal~. esnasın . 

1 
aı: a riciyeye merbut olarak Garbi A vnı -

dürülmüş ve Çinliler 80 tü~ek, iki ~~ 5ooo kişı ~y(~~i ~ :· 1 Man _ pada bir ticaret delegeliği tesis etmek 
makineli 12 zırhlı otomobıl ve muhım Hankov 'al ap~.n ;r kte kararındadır. Delegeliğin merkezi Pn -
miktard; harb malzemesi iğtinam etmiş- çuriye takviye ~t arı Ç gon e;;ı; ris olacaktır. Bu ehemmiyetli memu -
lerdir devam etmektedirler. anfg -k u eng riycte iktısadi ve mali işlerde vukufu 

· · Ad· · ·· · b' Japon ır ası cc -Hankov 9 _ Hanon'un şimalinne Hsm- ha ısesı uzenne . ır kilere,· ile fanınmış bir zat tayin edilecektir. 
hsiang civarında bir Japon bombard.ıman nupda ?antung h~dudun~an çe in : 
tayyaresi düşürülmüş ve içindeki ıki tay- Mançurıye sevked_llme~ ~z~ Ts g 
yareci esir edilmiştir. tao'da gemiye irkab edilmUltır. 

Beşiktaş klübünün 
dün de ylizücüleri 

istifa etf ler 

f 
I • 

r- '. 

1-~ .. 
(J •• 

~ . •' #, >/•'" 

... 

Dün istifa edenlerin imzalan 

• Muharebe, ihtilafları 
hal oasıtası 
olmaktan çıkıyor 

e lord Run~iman'ı 
çagıran çagırana 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

• 

fE5} üyük harbde çarpışan milletler-

1.g) dir ki ihtilfıfları halletmekte 

muharebenin bir vasıta olmaması lazım 
geldiği kanaatini en kuvvetle benimsi -
yenler olmuşlardır. Eğer bu böyle olma
saydı, şimdiye kadar bir yeni dünya har
binin patlayışına çoktan şahid olurduk. 
Demek ki 1914-1918 mücadelesinden bu
güne kadar geçen zaman zarfında yaşa
nılan heyecanlı günlere rağmen eğer bir 
faciayla karşıla§IIladıysak, bunu, zama
nın büyük ve kavrayışlı askerlerine 
medyunuz. Yoksa, iş yalnız diplomatlara 
kalmış olsaydı, halimiz yaman olurdu. 
Nitekim, son zamanda Almanyanın Çek
lere karşı her hangi bir taarruza kalkış
maması için B. Hitler nezdinde en fazla 
nüfuz sarfeden ve teşebbüste bulunan 
gene generaller olmuştur. Ve bu, bin tür
lü tahriklere rağmen yapılmıştır. Demek 
oluyor ~i, bugünün şartları içinde yapı
lacak hır muharebenin mefruz faydaları 
ne olursa olsun, ihdas edeceği zararların 
azametidir ki insanların silaha sarılma
sına mani olmuştur. Bu hususta ııe kndar 
~~abet edilmiş olduğunu belki bugün de
gıl, fakat yakın bir ati, bütün netayici 
ile bize gösterecektir. 

* Dün Romada ispanya meselesi 
etrafmda mühim müzakereler oldu 

Türkiye yabancı 
politikanın teneffüs 
edeceği yer değildir Yeni (Şeref klilbü) sporcularının forması . ~:klerle Südet Almanları arasınd:ıki 

ıhtılafın esaslarını gözden geçirip müm-

hariciye nezareti tarafından yapılan iki 
tekzibin kıymeti üzerinde ısrar Ptmış ol

(Şeref stadı) nın levhasını yerinden 
indirerek kıymetli sporcu Şerefin hatıra
sına hürmetsizlik edenlerin inadı niha -

' 

(Baş taraf& 1 inr.ı sayfada) 
leasının fnanasını anlamak mümkündür. 
Fakat iktısadi meseleleri halletmek isti-
yenler arasında ataşemiliterlerin de bu- yet Beşiktaş klübünü parçaladı. 

Roma 9 (A.A.) - Fransız maslahatgü
zarı B. Blondel, Kont Ciano tarafından 
kabul edilmiştir. Salahiyettar rnehafile 
göre, bu mülakatın mevzuu gündelik iş
lere aiddir. Mnamafih Paristen avdetin -

lunduğu görülüyor. Mantığın şaşırdığı Nankörlükten ho~anmıyarr ve (Şe ı.. 
nokta budur: İktısadi mesele ile askeri ih ref) i, onun Beşiktaş klübü için yaptık -

Diğer taraftan Romadaki İngiliz mas _ tisas nasıl elele verebiliyor? Şümulü he- larını unutmıyan gençler (Beşiktaş Şeref 
nüz meçhulümüz olan bu içtimalann son 1 spor klübü) isimli yeni bir klüb teşkiline 
günlerde gizli kaldığını da işaret edelim. karar verdiler ve Beşiktaş klübtinden is

duğu zannedilmektedir. 

d B Bl d 1
. k t Hlhntgilznrı da Kont Ciano tarafından kn-

en sonra . on e ın yapması pe a -
bii olan bu ziyaret esnasında Fransanın bul edilmiş ve maslahatgüzar kendisi ile 

İspanyol cumhuriyetçilerine mühimmat !~panya meseleleri hakkında görüşmüş-

Biz Türkler, misafirperveriz. Mem - tifoya baslndılar. 
leketimizde yalnız dostların değil, Bundnn evvel istifa edenlerin isimle
h~rkesln .gelip bizi görmelerini, rıni ve kli.ıbe gönderdikleri mektubların 
yeni hayatımızı yakından tanıma - klişelerıni neşretmiştik. 

J 
• h t • ı A f k larmı isteriz. Güzel İstanbul seması al - Evvelki gün istifa edenler şunlardır: 

R S a PO n ı 1 a 1 t e r ar tında yaz günleri ve yaz akşamları cid - Refet Başkın (A. B. tnkımındcm), Hüse -

U • d:n bed~.aıa.r1a ?aşb~a ~a1~.akt~r. ~ak:ıt ~'.1 c5r~~~~r li~;:ı1 ~~!·m~~. c;~~~ ~!~.u~~~ 

k f h 
• d • guzel Türkıyenın hıç bır koşesı bır ya- met Özgeçlm, Kostl .Mak!lyadl.s. 

nazı• sa aya gır 1 ba~~ı .politikanın teneffüs edect>ği yer Dün de 15 i yüzücü, biri güJeşçi ol_ 

vermektc olduğu haberine karşı Fransız tur. 

'(Baştaraf• 1 inci srıy}ada) 
bir Sovyet - J:ı-

fellerine göre Almanya, . h ·· kıimetıne 
pon harbi vukuunda Tokyo u 

degıldır. mnk üzere şu 11 genç sporcu istifalarını 

Londra 
9 

(Hususi) _ Mançuko hudu- Cumhuriyet tarihinin bir faslını Türk ve vermişlerdir: 
Sovyet dostluğunun samimiyet! ve kuvveti R SalO:h ddi < il 

dunda, Sovyet - Japon aske~ ıe:i . arasın - teşkil etmektedir. Japonya lçin de hisleri - Kcm~l Dolu~nY. n Re!a:e~~ • 1:e~~ Aktürk, 
daki kanlı çarpışmalar alabıldığine de - m1z iyidir. Zaten bizim hiç bir dostluğumuz Mehmed Alev İsm n T lç 'H" Mahaddln, 

kt kı " h 1s • a una ı, usnu Ertem 
etmektedir. Sovyet tayyareleri bu- yo ur • mun asır o un. Ancak Uznkşuk- Necatı Canbuk. Oğuz Onlkll İ ' v~ . k M tan başlıynrak ceniş sahalarda mücadele yenel er, Osman şle-

gun tekrar faalıyete geçere. ~çuko a- tertibi yapanlar. öyle sanıyorum kl, ne Bal- i : . . . . . 
razisini bombardıman etmışlerdır. ta ı Antantı, ne de St\.dabfıd paktı memle _ .. 8t!.fa edenlerın isimlermı, Bt>~iktaş 

miştir. . . - -ncü a- Sovyetlerin Uzakşark ordusu umum keUerlndc kendileri için lstınad noktası bu - klubundc yalnız (Şeref) levhasını indi-
Antikomintem ınüsellesının ~çu . kumandanı marecsıl Blüher bizzat harb lamıyacnklnrdır. renJer knJıncıya kadar neşre devam ede-

her türlü manevi yardımlarda ve daha 
bazı müzahcretlerde bulunınağı vAdet -

. İt ı ya gelince §ll?l- r- w yağını teşkil eden a ya . al ğı cephesine gelerek vaziyeti tedkik etmiş- Gerek Balkan, gerek Sll.dnbM pa~tı men- cegiz. Bu vaziyette (Şeref) li Beşiktaş bir 
dilik Romanın ne gibi bir vazıyet aca suplnn Jçln bu 'hususta salahiyetle soz söy - başka çatı altında dirilm' 1 x.. •• tir. lemek kendilerine atddlr. Fakat ısrarla söy- ış 0 aca5~ ıçın 

Lo rd 
Runclman'ı 

ç•G•r•n 
ç•Gırana 

künse bir anlaşma 
zemini bulmıya 

memur olan İngi _ 
liz lordu Runci _ 
nıan'm vazifesin
de muvaffak olup 

o~~ıyacağı şimdiden kestirilemez. Çün
k~ Praga varıp işe koyulalı daha bir ka9 
gun oldu. Fakat bu teşebbüsün, f!trafta 
uyandırd~ı alakaya bakılacak olursa 
milletlerin, aralarında çıkan anlaşmaz ~ 
lıkları tesviye etmek bahsinde her çare
ye baş vurmalarının ne kadar faydalı ol
duğunu bir daha isbat ediyor. Filvaki 
Lord Runciman'ı şimdi de Rumenlerle 
Macarlar davet ediyor ve kendilerini 
ayıran muallak meseleleri gözden gcçir
~esini istiyorlar. Bu hadise, doktorsuz 
b~ ~emle~etc tesadüfen uğrıyan bir he
kun~. ~azıyetini hatırlatıyor. Doktorun 
geldıgını duyanlar onu hastalarına çağı
:ı~or~ar. Bu hal, onun kadar derdliler 
ıç~~ ~e ~aydalı olduğunda şüphe yoktur. 
Bırı ihtisasını arttırmış oluyor. Ötnki -
ler de derdlerine derman buluyorlar. 

Selim Ragıp Emeç 

Türk dili 
Belletenleri mallım değildir. lalı' ettar ınah- Japon asked rüesası ise, Tokyoda, har- llyeylm ki, cumhuriyet Türk1vesl aslfı. Sov _ ortada mesele de kalmıyacaktır. 

Maahaza Londranın sa ıy bı'ye nazırının bA<=kanlığı altında topla - yet aleyhtarı bir tertibin beşiği olmıyncak - Tı - -
' . .. gerek Ber - ~ k • J "' J fellerinde söylendiğıne gore t narak, üç saat süren bir içtimada vazi - tır. HükCimetln bu hakikati nasıl ltade etti- e ır UQ aı n u~a ~rk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

r k R hükfunetleri, Sovye - Ü .. ru .. cmu"<=lerdir. ğlnl bllmlyoru .. z. Fakat biz Türk efkflrı umu- 6 Turk dlll b ll ın, gere oma . b'r surette ye go Y y mlyeslne tercwnan oluyoruz. A •• k :ı. • e et.eninin 23 - 24 - 25 - 26 
Japon ihtilafının mus1Iıhane ta~iye et _ Japonıarm iddiası _ faiur gÜnu" sayıları hep bir arada olarak satışa çıkant-
,hallini Tokyo makam arına Tokyo 9 (Röyter muhabiri bildiriyor> B k •ı • mıştır. Bu sayılarda beşinci Türk dll b:ıyra-
mic:lerdir. Lord Japonlar, dün göğüs göğüse ynpılnn şiddetli QŞVe l ln Tekirdağı 9 (AA) _ Atatürku"n T lmanı ayrnıı.zkıları ve kurum terim kolunca hazır -

Y rı d Ça k f ş t8 · v • • e - Kültür Bakanlığı taraf d Diğer taraftan hariciye nazı 1 .. çarpışmnlar an sonra. n u eng ve n n- Gezı•ntz•sı• k~~d~.gını şeref.lendirdikleri günün yıldö- ayrı broşürler halinde bastırılmıaı~ea~k~i~ 
Halı.faks ta bugu··n Sovyet büyük e kçısı oplng tepclcrtnln kendi ellerinde kalmakta. numu ola k ğ 1 ö ,. • .. arını a- devam ettiğini tnsr1h ediyorlar. Dün 1apı - n se ız a ustos günü burada he- ara g ndertımıı olan terim ııstelerlnln hep-
Mayiskiyi ve Japon maslahatguz U _ lan bu göğiis göğüse çarpışmalar, muhasıı- Silivri 9 (Hususi) - Başvekil Celal yecanla anılmış ve bütün Tekirdağlılar si bulunmaktadır. 
bul ermiştir. Bu ~abul~e~ ~sn:~?d:nıa • matm ba1Iad$ndanbcrl vuku• gelen mu- Bayar Silivriye geldi, tezahüratla kar _ bu vesile ile Atatürke olan derin bağ! ık MatemaUk, fldk, mekanik, klmy•, blro-zakşark mcselesinın goruşulduğü · narebelcrln en §lddetllsl olmuştur. şılandı. Sahile çıkarak on dakika kadar farını bir kere daha t "d t · ı d" ı ı • Jojl, zooloji, botnnlk ve jeoloJJ "'imleri llı Tokyo 9 cnomei ajansından> - Tokyoya --- cyı e mış er ır. bunlnrın düzeltme ve eklemeleri, klmya cle-
şılmıştır. 

1 
- e Çankufeng'I ...ı ali belediye bahçesinde istirahat etti. Mü • 9 • manlannın acllarlle birleşik maddelerin .. d _ 

* 
gelen hnbcr ere gor n v•m nde +_ o yaşında b ı .. h cuylllyufeng'de şiddetli muharebeler devam teakiben gemiye dönerek ıstanbula mü - ır yavr u anma metodu ve matıematık terimleri güt-

Berlin g (A.A.) _ Havas ajansı ınu a· etmektedir. teveccihen hareket etti. ya tak /ar a /tında b~tığl hep bir arada olarak bu sayılarda gö-

b

. · d saat 14 de bataryaların şiddetli end:ıh - v ~üleblllr. Gerek bo belleteni, gerek bundan 
ırm en: R"b- t ı Kalarak boguld l oncekllerı ve kurumun bütün yayınlarını 

Berlindeki Japon S
efil'inin B. Fon ! tile müzaheret edilen sovye p yade tap.ır - Edı·rne, kahraman orduyu edinmek bell te ·- ıııyuteng'deki Japon mevzii i Ka (H i) ro:.: A ve e ne abone olmak tateyen -olduğu ınu - ıarı, cuy er ne ş,, usu .. s - uumbe yaylasının lerln satı• ve da1'ıtma merkezimiz olan is -

bentrop ile ahiren yapmış 
100 

metre varıncaya kadar yaklaşmışlardır. karşılamak ı"çı·n hazırlık B ı l k y & A k d Japon gaıE: - yapıyor e en ı mev. ıınde feci bir kaza ol - tanbulda Ankara caddesinde Turk kit"""' _ 
lakatın neticeleri hak ın a Japonlar mukabil taarruzda bulunmu~ - '""" telerinde intişar eden haberler dol•~:,; ıar ve fiddetll bl' muharebe baolamı,t1'. sa- (Ba, taraf• 1 inci •ayfadal muştur. Ş;ıkır adında birinin üç yaşın· lıfı llmlned §lrketlne mo ... oaauımnı dUe'1•. 
sile salfilı' tt Alman ınehafili ezC'.l - at 15 den blrıız sonra bir çok Sovyet tayya- Edirne saylavları Şeref Aykutla Faikin dakı ç~~Uf:?.U, evde yalnız kaldığı bir sı-
le aşağıd~ ar tt bulunmaktadır - ..... Koro hududunu_ .. ve Keykekojo ·- de iştirakleri ile yapılan toplanbdR ha- rad~. yu~luk açılarak yntak ve yorgan- • Halk sandıkları 

beyana a zerinde bir cevelfuı yapmıştır. zırlık komitesine lise müdür muavjni ]ar uzcrıne devrilmiş, zavallı yavru y; k "' / 
lar: k ktakı· vaziyetin Harbiye nezaretinin bugün öğle üzeri neş- F h . d b' t 1li . z bunların altında ıbog-ularak o''lmu''ştur" . a 1nua BÇI 1gor 

cBu mülakat, Uza şar . . . rettığt bir tebllğe göre, bu sabah ikl ağır a rı, e e ıya mua mı iya, orta mek- A . A k 9 ( 
umumi suretle tedkikine hasredılınııtır· ve 

12 
hafll bombanlmıan tnyyar..ınden mO teb müdür muaW!!i İhsan, polls adli kıs- nası .. ıçeri girdiği zaman hiç bir n ara Hususi) - Halk Banka-

Fakat Sovyet Rusya ile Japon • rekkeb bir So"'' hava filosu Çanlrufeng ve mı reisi Cahid, belediye encümeni azaJa. şeyden şuphelenmeden devrllen yatak- sının Ankara ve lslıınbulda açacağı 
. . ·rf zuhuru şaw.oplng tepelerindeki. Japon mevzilerini rından Ahmed, Ferid ve Mustafa seçil _ lar! yerle:ı~e. kaldırmış, nihayet ço - halk san~ıklarmın hazırlıkları Her _ 

ya arasında bır ihtı a yar- bOxnlJardınıan etmiştir. Dk hatJnrdnn geriye mişlerdir. cugunun olusıle karşılaşmıştır. lemektedır. Sandıklar yakın g" 1 d 
takdirinde AJmanyanın JaponYa;;'ından doğnı mftblm mlkdard• Sovyet kı<'lllan ve açılacaktır. un er • dım edeceğine dair Almanya tar tanklıırı haretrıtı bildirilmektedir. knsının blldlrdtğlne göre, yeniden Japonya. _ Fransızca lstanbul bir buçuk 
sarih teminat verilmiş olması ınevzuuA1- SOVYet topçuları, bu sabadh Korcnln şlma- nın beş milyon 800 bin dolar kıymetinde ay müddetle kapatıldı 

w. • •• • h 
1 

vukuunda - Unde Şlkni ile Kojl arasın a tevakkuf cL - altın gelmiş ve bu suretle 8/3/1938 tarihin _ 
bahs degıldır. Boyle bır .. 8 t etmek mllJ oınn bir yolcu trenini bombardımnn et- t'lenberı Japonyadan Amerlkaya gönder!len Ankara 9 (Hususi) - Fransızca «İs-
manyanın Japonyaya muzah~r\e ]'JleV • miştir. altınların kıymeLI, 852 milyon 800 bin do- tanbul» gazetesi Hey'eti Vekile kara _ 
vaziyetinde kalacağı mcsclesı bı Nevrork 9 (A.A.) - Federal Rezerv ban - lan bulmuştur. rile bir buçuk ay kapatılmıştır. 

zuu bahsolmamıştır.> 

Amiral Şükrü Okan 
Ankara 9 (Hususi) - D 

tnnı Amiral Şükrü Okan o::~a ko~u
mize gelmi t' gun §Chrı • 

ş ır. 



4 Sayfa SON POSTA 

Hapishanenin yıkılmasına 
nihayet karar verildi 

Başvekil çocuk 
kamplanm gezecek 

Mimarlardan mürtkkeb mütehas.sıs bir heyet adliye 
5arayının hapishanenin yerinde yapılmasında mahzur 

bulunmadığı neticesine vardı 

Başvekilimiz Ceial Bayarın bugün
lerde İstanbul çocuk kamplarını gez -
meleri muhtemeldir. Başvekil Yeşil -
köydeki kampda bulunan çocuklara 
bir sandık şeker göndermiştir. 

Şehircilik mütehassısı Prostun planın
da tesbit ettiği şekilde adliye sarayının 
Sultanahmeddc yapılıp yapılmıyacağ•nı 

tedkike memur edilen mütehassıs mimar
lardan mürekkeb heyet, dün öğleden ev
vel belediye fen heyeti imar şubesinde 
toplanmıştır. Güzel San'atlar Akademisi 
mimarlarından Arif Hikmet ve Sedad, 
müzeler mimarı Kemal Altan, vakıflar 

idaresi başmimarı Vasfi Egeli ve bcleai
ye imar şubesi müdürü Ziyadan miirek
keb heyet, müstakbel adliye sarayının 
Prost tarafından hazırlanan maketini 
tedkik etmiş ve Prostun bu saha için tes
bit etmiş olduğu şekil üzerinde planları 
görmek suretile meşgul olmuş ve ımar şu
besi müdürü Ziyadan bu hususta izahat 
almıştır. Bu hususta verilmiş oian iza -
hat dinlendikten ve tedkikat bitirildik -
ten sonra mütehassıs mimar heyeti, ad
liye sarayının Prostun pHi.nında tesbit e
dilen yerde inşa edilmesinde bir mııh -

7.ur bulunmadığı neticesine varmıştır. 
Heyet, hazırlıyacağı raporu pazartesi gü
nü toplanacak olan ve bu işi tedkik et -
meğe Adliye Vekaleti tarafından mPmur 
edilen İstanbul vali ve belediye reisi Mu
hiddin Üstündağın riyaseti altındaki ko-

misyona verecektir. Yerinde adliye sara- Fransa Harı·cı·ye nazırı 
yı yapılacağı için yıkılmasına başlanan 

hapishane binasındaki faaliyet ctarihi M. Bonenı·n Ankara 
kıymeti haiz olması münasebetile yıkıl -
masında mahzur vardır• şeklinde ort~ya 
atılan iddia üzerine durdurulmuştu. Mü- seyahati 
tehassıs mimar heyetinin, hapishane bi -
nasının yıkılmasında bir mahzur olma - Bir kaç gün evvel şehrimize gelen ve 
dığı kanaatile hazırlamakta olduğu rapor, 1 ağustosta Atatürk tarafından kabul 
pazartesi gününden sonra Adliye Veka - buyurulan Paris büyük elçimiz Suad 
Jetine gönderilecek ve derhal adliye sa- Davaz, bugün Ankaraya hareket ede
raymın inşaatı için devam eden ve fa - cektir. 
kat durdurulmuş olan faaliyete tekrar Suad Davaz. Ankarada kısa bir müd-
başlanacaktır. det kalacak ve Hariciye Vekili Tevfik 
Mütehassıs mimar heyeti yarın tPkrar Rüştü Arasla görüşecektir. 

toplanacaktır. Yarınki toplantıda adliye Büyük elçinin İstanbul ve Ankara 
sarayının inşa sahasının dışında kalan seyahatlerinin hususi mahiyette olclu
Arşiv ve İbrahim Paşa sarayı denilen ko- ğu ve yaz tatillerini geçirmek üzere 
nak bakiyesi harabesinin muhafaza edi- geldiği söylenmekte ise de, bu ziyare
lip edilmiyeceği tedkik edilecek ve mu - tin Fransa I{arkiye Nazırının merrıle
hafazası icab ederse Sultanahmed camii- ketimizi ziyaretile alakadar olduğu 
nin karşısına isabet eden bu binalara ne tahmin edilmektedir. 
şekil verileceği görüşülecektir. 

Adliye sarayının yanında, bilnhare vi- Suad Davaz, Ankarada Tevfik Rüştü 
Arasla Fransa Hariciye Nazırı M. Bolayet ve belediye sarayları inşa edileceği 

sırada 0 civardaki tekmil binalar yıkı _ nenin seyahati etrafında görüşecektir. 
Iacaktır. Her iki sarayın inşaatı başhya- M. Bone memleketimize 20 eylulde 
cağı sırada tekrar bir iddia ortaya atıl _ gelecek ve burada devlet ricalimizle 
maması için şimdiden tedbir alınaı:aktır. görüşerek Türk-Fransız-Suriye dostluk 

===================~~~=======~=~mu~~~inin k~1 ~kli ~mam elıa-
Mülef errilı : Poliste: fında müzakerelerde bulunacaktır. 

İnhisar idaresi ıenlik fiıeğı 
hazırlıyacak 

Bir adam patlıcan kızartmaaından 
zehirlendi 

Bu ziyaret esnasında, Türkiye ve 
Fransa arasında geniş mikyasta mali 
ve iktısadi anlaşmalar imkanları etra
fında da görüşmeler yapılacaktır. 

Ağustos 10 

• .. 

ilk mahsul 19 ağustosfa piyaıaya arzedilecek, üzümün 
8 - 12, incirin de 9 kuruı i!e_ açılması muhtemeldir 

lzmirde üzüm hanlarına indirilen yeni mahsul üzümlerimiz 
İzmir (Hususi) - Dündenberi İz - tarihine kadar gelmiş olanların bir defaya 

mirin maruf yemiş çarşısında gözleri mahsus olmak üzere ihrac müddeti üç sene 
çeken bir faaliyet başlamı.ş, hatta pa _ oiarak kabul edilmiştir. Bu maddeler hart • 

cinde kalan bllılmum zarflarla, maden suyu 
zar günü bile yazıhanelerinde çalışan- §işeleri ihrac müddeti bir senedir. 
lara rastlanmıştır. İncir hanları, üzüm 
mağazaları kamilen temizlenmiş ve a
mele kayıd muamelesi tacil edHmiş -
tir. Şimdiye kadar üzüm ve incir ma -
ğazalarına !kaydedilen amele sayısı ye
di bine baliğ olmuştur. 

Üzüm ve incir satıcılarının büyük 

ldhalAt ve ihracat 
beyannamelerinin pulları 

İdhalat ve ihracat beyannamelerinin bi
rinci nüshalarından başka diğer nüshalaıı -
na da damga pulu yapıştırılması alakadar -
lara tebliğ edilmiştir. 

bir gizlilik göstermelerine rağıııen, E- ............................................................. . 
genin bereket sembolü olan 'bu iki mah 
sulün ayni günde piyasaya arzedilme
si tekarrür etmiştir. Eğer içlerinden iş 
oozanhk yapan biri çıkmazsa bu iki 
mahsul 19 Ağustos Cuma günü piya -
saya arzedilecek, piyasa açı)dığı tak -

Kültür işleri: 

Maarif müdürlfiğü ilk tedrisat 
kadrosu hazırlandı 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü, 29 
tcşrinievvelde fevkalade surette tes'i<l e
dilecektir. Eğlence fişeklerinin şenlikler
de kifayet etmiyeceği anlaşıldığından in-
1'isar idaresi şimdiden tedbir alacak. pi -
yasaya bol mikdarda fişek çıkaracaktır. 

Fatihte Hasan Halife mahallesinde :>tu
ran Ali Rıza oğlu Mustafa, Fatih tramvay 
durağında aşcı Abdurrahmanın dükkanında 
yedl~l patlıcan kızartmasından zehirlenme 
ala.imi gostermlş, Cerrahpaşa hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

•k • v k·ı· ld• dirde İzmir limanında bulundurula -1 tısat e 1 1 ge 1 cak üç vapur ayni .gece mal yükliye -

İstanbul maarif müdürlüğü ilk tedri -
sat kadrosu hazırlanmış ve Maarif Ve -
kaletine gönderilmiştir. Kadroda 190 ka
dar muallim nakledilmiştir. Muallimlerin 
nakilleri kendi istekleri ve müf ettış ra
porlarına istinaden yapılmıştır. 

Trımvay tirketi taavün 
ıandığındaki paralar 

Tramvay şirketi taavün sandıeında 
'\: atmanların maaşlarından kesilen yüzde 
lıir mikdarla yüz seksen bin lira, cezalar
dan yirmi dokuz bin lira toplanmıştır. A-
mele bu paranın kendilerine verilmesi 
için yeniden Nafia Vekaletine ve mah -
kemeye müracaat etmeğe karar vermiş
tir. 

Milli emlak mildürü değiıti 
Bir müddettenberi vekaletle idare 

olunan İstanbul Milli Emlfilc Müdür-

lüğüne bu defa Maliye Vekaleti Vari
dat Umum Müdürlüğü şube şeflerin -
den İzzet tayin edilmiştir. Eski Milli 
Emlak Müdürü Şefik de iyileştikten 

ıonra İstanbul irad - servet müdürlü -
ğünde kontrol memuru olarak vazife 
alacaktır. 

Şehir işleri: 

1.tanbulda dört ayda 202 
yangın oldu 

1938 senesi ilk dört ayında, İstan -
bul vilayeti sınırları dahilinde olan 202 

,yangından, 7 4 ü İStanbulda, 86 i Bey
oğlunda, 11 i Üsküdarda, 14 il K~dıkö
yünde, 6 sı Adalarda, 5 i Bakırköyün
de. 5 i diğer kazalarda vuku bulmuş -
tur. 

Karaköy meydanının açılmanna 
baılanacak 

Karaköy meydanının açılmasına ya
kmJa başlanacaktır. Meydan açılırken, 
Karaköyden Kuledibine kadar bir yol 
yapılacakfar. Bu esnada kulenin etrafı 
~çılacak ve kule uzaktan daha güzel 
görünecektir. 

Otomobil ve otobüa.lerin 
yıllık muayeneleri 

Ağustosun on beşinden itibaren baş 
lıyacak olan yıllık muayene için, oto
mobil ve otobüscülerin belediye fen 
hey'etine müracaat edip sıra numarası 

almaları bildirilmiştir. Sıra numarası 
alınıyanlardan onar lira ceza alınacak

~---br_ 

Maltepe tütün enatitilıünde 
yangın çıkb 

Dün saat 15 de Kartalla Maltepe arasın
daki tütün Enstitüsünde bir yangın çıkmış, 
binanın çatı kısmı kısmen yandıktan sonra. 
vaktinde yetişen Kadıköy itfaiyesi tara -
tından söndürülm~Ulr. 

Yapüan tahkikata nazaran yangın Ensti
tüde ek.!os boruları ferşiyatı yapüırlcen sıç
rayan kıvücunlardan çıkmıştır. Zabıta. ve 
müddeiumumilik tahkikata devam etmekte
dir. 
Bir kamyon bir tramvayla çarpııtı 

Şoför Ekremin 1dareslndekl 4152 numa -
ralı odun yüklü kamyon ile, vatman Meh -
med tarafından idare edllen Kurtuluş - Be-

yazıd tramvayı arasında Kurtuluş caddesin
de bir çarpışma olmuştur. Kamyon ve araba 
ha.sara uğramıştır. Nüfusca zayiat yoktur. 

Bir çocuk boğulurken kurtanldı 
Üsküdarda Alipa.şa sokağında oturan o -

duncu Hasanın oğlu 10 yaşında Mustafa de
nizde banyo yaparken suların cereyanına ka 
pılmış, boğulmak üureyken etraftan yeti • 
şenler tarafından kurtarılmıştır. 

Usta, çırak kavgaaında bir 
mlifteri yaralandı 

Dün Kuruçeşmede garib bir Mdise ol -
muştur. Kuruçeşmede oturan Murad Taşkal 
öğle üzeri yemek yemek üzere aşcı Niyazi -
nin dükkanına gitmiş ve masalardan blrisln
de oturarak ısmarladığı yemeği yemeğe baş
lamıştır. Bu aırada masaların pis tutulma -
sına sinirlenen aşcı Niyazi ne çırağı Ardaş 
arasında bir kavga başlamıştır. Münasebet
siz sözlerlle ustasını son derece asablleşti -
ren Ardaş, dayak yiyecetinl anlayınca dük
kandan dışarı çıkmış ve ellne geçirdiği koca 
koca taşları dükkanın içine yafdırmata baş
lamıştır. 

A§cı çırağının attığı büyük bir taş ye -
mek yemekte olan Muradın göğsüne rast -
Iıyarak sol memesi üzerinden yaralamış -
tır. 

Bu sırada polislerin kendisine doğru koş
tuklarını gören Ardaş tabanları kaldırıp 
kaçmış ve ortadan ka.ybolmuştur. Yaralı bir 
eczaneye götürülerek müdavatı yaptırılmış, 
ve çıratın yakalanması için lazım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

---------
Belediye bir nakliye tirlceti 

vücude getirecek 
İstanbulda nakliyatın bir elden ida

resi için yapılan ted.kikler ilerlemekte
dir. Boşaltma, taşıma ve doldurma iş -
leri için, belediyenin iştjrakile bir şir
ket vücude getirilecektir. Şirketin ida-

İktısad Vekili Şakir Kesebir dün rek şimal Avrupası limanlarına hare -
ket edecek.tir. 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. Vekil 
bir kaç gün şehrimizde kalacak ve İk
tısad Vek.aleti işleri hakkında tedki -
katta bulunacaktır. 

Otobüs mü, tramvay mı? 
Ankarada yl\pılacak içtima 

için hazırlıklar 
Bir çok şehir belediyeleri, sınırları 

dahilindeki seferler için harice otobüs 
sipariş etmek istemektedirler. Avru -
panın modern şehirlerinde otobtisle 
nakliyat rağbet görmekte ve otobüs -
ler halkin istirahatini trene faik su
rette temin edebilmek için bir çok ta -
diiata uğramaktadır. Diğer taraftan 
bir çok şehirlerde tramvay rayları sö
külmekte, yerine otobüsler ikame edil
mektedir. 

Bir kısım otobüsler mazut veya 
benzin, bir kısmı da havagazı tazyiki -
le çalışmakta olduğundan, Dahiliye Ve 
kaleti, her yerde işletilecek otobüsle -
rin birbirine yakın evsafda buluruna -
sını istemektedir. 

Vekalet, bu otobüs cinslerinden bi
rini kabul edecek ve Avrupadan geti -
rilecek otobüsler ancak o evsafı haiz 
bulunacaktır. 

Bu işi tedkik etmek üzere teşkil e
dilen komisyon Ağustos ayı içinde An
k:ır:ıda vilayetlerden çağırılacak, ma -
kine mütehassıslarının iştirakile top -
lanacak ve kararını verecektir. 

İstanbuldan bu toplantıya İstanbul 
belediye makine şubesi müdürü Nus -
ret iştirak edecektir. 

12 Yaşında bir kız 
Duvar altında kaldı 

Yeni mahsul mevsimine bilfiil gir
diğimiz bu hafta içinde, fiatlar hakkm
da fikir beyan etmek mümkün olacak
tır. İ.hracatcı firmaların eksperleri 
mahsul mıntakalarında dolaşarak re -
kolte hakkında hususi tahminler el9e 
etmişlerdir. Resmi makamların da te
yid ettiği gibi üzüm rekoltesi ancak 
66.000 ton, incir rekoltesi ise 32.000 
tondur. İncir rekoltesi yekıinuna bur -
dalar da dahildir. 

Piyasa hakkında şimdilik fikir be
yanı cesaretini gösteren yoktur. An -
cak, bugüne kadar yapılan alivre sa -
tı~lar göz önünde tutulursa üzüm pi -
yasasının 8 - 12 kuruş arasında, incir 
piyasasının da 9 kuruş üzerinden açıl
ması muhtemeldir. Piyasa açıldığı gün 
İzmirde toplanacak yüksek kaliteli 
mallar, bittabi bu fiatın haricind'e ka -
lacaktır. Yani iyi cins incirler 11, hat
ta 12 ıkurl.l.'ia kadar satılabilir. 

Her sene memlekete 12 milyon lira
lık döviz temin eden ve on binlerce 
köylü ailesinin geçimini temin eden bu 
iki mahsulün piyasaya arzı, Ege mm -
takasının ibu mevsimde en mühim ik
tısadi hadisesidir. Köylünün bütün 
ümidi, piyasanın tutunmasında ve ilk 
verilecek fiattadır. Eğer piyasa nor -
mal sartlar altında açılır ve müvaridat 
yolunda giderse bu sene üzüm ve in -
cir müstahsilinin yüzünün gülmeme -
sine bir sebeb kalmıyacaktır. Alivre 
satışlar, üzüm mahsulü üzerine çok 
müsaid, incir için durgundur. 

• 
İ7..mir (Hususi) - Üzüm Kurumu. 

senenin ilk yaş üzüm mahsulünü 15 
Ağustos pazartesi günü Londraya sev
ketmek üzere hazırlıklarını tamamla
mış ve bir vapur kiralanmıştır. Ayni 
gün, ayni vapura İ9kenderiye için ka
vun yüklenecektir. 

Ambalaj maddelerinin idhal ve 
ihraç müddetleri uzatıldı 

Zarf ve ambalaj maddelerlnln ihrac ve 
idhal müddetleri hakkında gfımrüklere bir 
tamim gelmiştir. Bu tamime göre yerli mah
suller için getirilen çuvallar, zeytinyağı ve 
balık yağı kullanılmasına mahsus variller, 
sımdıklar, iki sene müddeUe ihracat ve id-

SilAhdarağa • Kemerburıaz 
yolu ihale edildi 

Silahdarağa ile, Kemerburgaz ara • 
sında inşa edilecek yolun ihalesi ya
pılmıştır. Yeni yol, pek yakın bir za • 
manda bitirilecektir. 

Şarkı yüzUnden bir adam yaralandı 
Bakırköyde Balıkhane kahvesinde Agop 

ve Arkalosyan isimli ikl kişi oturup tavla oy 
narlarken bunlardan Arkalosyan zarı ata • 
cağı sırada cAt martini Debrell Hasan dajt
lar inlesin• şarkısını söylemeğe başlamıştır. 
Bunu işiten kahve müşterilerinden Arna • 
vud Cano birdenbire asablleşerek oturduğu 

sandalyayı kaldırmış ve Arkalosyanın başı
na geçireceği sırada onun çevik bir hareketi 
lle darbe Agobo. tesadüf etmiştir. Neticede 
sandalya parçalanmış, Agop da başından ya 
ralanmıştır. Hadise mahalllne gelen polis • 
ler suçluyu yakalamışlar, tahkikata başla • 
mışlardır. .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 

J ................................................................. 
EGE TiYATROSU 

Nureddin Genç \•e arkadaıları 
Yarın akşam Bcykozda 

DONANJJ1A 
GECESi 

Dün Kuruçeşmede feci bir kaza ol
muştur. Kasımpaşada Hacıhüsrev so -
kağında oturan Harunun kızı 12 ya -
şında Müyesser, Kuruçeşme boya fab -
rikasında çalışan babasını beklerken, 
duvarlardan biri birdenbire yıkılmış, 
zavallı altında kalarak tehlikeli ve ağır 
bir surette yaralanmıştır. MüyE>sser 
hurdahaş bir halde Beyoğlu hastane - latta kullanüacaktır. Yalnız,.___......_ .. ...._.~.__...'-L,L,..__""' 



.-.-a------~ EylOlde ~uşad~sı~da büyük kermes 
·~~ ~. eglencelen yapılıyor 
izmirde mahkiimlar kültür Alaşehirt- ıh.zl!llkir ~rentli tbtir (p~:·:;:··~::::··:~:::~·:::··:;;::·:;~~~:··:;;;~··:~:::··::::::::~:·1 • l yangın 8 f 8$1 a a f Çamlıkta «Hallı ııiinü» yaıanacalıtır. lzmir fuarını :ziyaret edecelı 1 

h • b • edı• lıyo r ar Manisa (Hususi) _ Bugün Çoban - olanların Kuıadaıı Kermesine iıtirakleri i~in katarlar ve J 
Sa l 1 isadan Manisaya gelmekte olan Alaşe- • .. . • •.,· .... otobüıler itletilecelı . . . lii. • ~ • 

i hir - İzmir treni 68 inci kilometrede ;.. ı Bu yıl 84 cezalı vatandaş okudma, Cyazmeavı·nvdee :::: bir yangın tehlikesi atıatmıştır. • ........................... - ......................................................................................... ., 

k d ol U eza Sabah saat 6,38 de Manisaya doğru • · 
ültür kursun an mezun • ldı . yol alan tren 68 inci kilometreye gelin 

askerlik kursu açı ce makineden sıçrayan kıvılcımlar dört 

Yozgaddan yazılı~or: v Şehrimizin 
. Akdağımıdenı, Bogazlıyan ka

Soıg~l ' "ki bin nüfuslu Çayırışığı ve 
zaları e, 1 . H lk · ı
~ndır köylerinde bırer a evı aç~ 

kararla~ırılmıştır. Bu suret e 
ması k' nag·ı olan Halkevleri köyle
k·· ıtür ·~y 

u d girmiş olacaktır. 
re ka ar · d"d ıı.... k d Halkevi şım ı en uu aza ve 

Yozga rkadar olmayı faydalı bul

vagon ileride yapak yüklü ve üzeri ça
dır bezlerile örtülü vagonu birdenbi -
re tutuşturmuş, rüzgarın tesirile va -
gon yanmağa başlamıştır. Vak'ayı gö -
ren yolcular imdad işaretini çekerek 
treni durdurmuşlar, memurlar derhal 
ateşi söndürmeğe koşmuşlardır. F~kat 
bütün çalışmalara rağmen tutuşan ya-
pağılar bastırılamamıştır. Bunun üze -
rine makinede treni yanan vagondan 
ayırmışlar, vak'a Manisa istasyonuna 
haber verilmiş'lir. 

Memurlar ve bir mikdar amele va -
gon üzerinde çalı.~ırken, 20 dakika son 
ra itfaiye gelmiş, ateş etraftaki kuru 
otlara ve bağlara sirayet ettirilmeden 
söndürülmüştür. Ancak vagon iskelet 
haline gelmiş, yapaklar tamamtle yan
tmştır. 

Afyonda fakir hastalarm 
muayenesi 

Af.yon (Hususi) - Afyon Halkevin
de sosyal yardım kolu adına birkaç se
nedenberi doktorlar temin edilerek fa-

KU§adasından güzel bir görünüş 

Kuşadası, (Hususi) - Tabii gijzel- Kuşadasının iki güzel köşesi bilhas-
likleri ve geniş plajile birçok hususi- sa turistleri celbetmektedir. Bunlar
yetler taşıyan Kuşadası, bu yaz büyük dan biri Selçuk harabeleridir. Eies 
bir rağbete mazhar olmuş ve birçok a- krallığının tarih hazinelerini hala bü
ileler yaz mevsimini geçirmek i.izere tün varlığile saklıyan Selçuk harabele
Aydından ve İmıirden şehrimize gel- ri, biraz ilerde olan Çamlık istasyonu 
mişlerdir. Aydın halkının pl&j yeri ola- turistler için görülecek yerlerdir. Çam
rak seçtikleri Kuşadası ecnebi turistle- lıkta modern bir de otel mevcuddur. 
rin sık sık uğradıkları en güzel kasaba- İzmir vilayetinde ·ç ve d t · h • 
l d b

. "d' ı 1ş urızm a 
arımız an ırı ır. reketlerini kuvvetlendirmek için vali 

Uzun seneler bakımsız kalmasına Fazlı Gülecin ele aldıg· Ke vl ~ 
• 1 . . d 1 k b 1 di ı rmes eg en 

ragmen son yı ıçın e, ça ış an e e - celeri Ber.garna ve f""::ıc··kt 
· · · B M'th t h' ı·ı b ı uv u en Gonra ye reısımız . ı a ın ımıne ı ·e azı eylül ayında Kuşad d ı kt 

k . h t 1 a·ı 1 .. d t' ilin • ba l asın a yapı aca ır. kir ve imsesız asa ar muayene e 1 - eser er vucu e ge ır ege ş arunış- Bu husustaki hazırlıkla "kmal d'Jm"s· 
mekte idi. Bu iş, bu yıl daha esaslı bir tır. Belediye meclisi fevatalade bir top- tir. r ı e ı ı_ 
~ekil almış bulunuyor; Sıhhat Vekale- !~tı ya_parak Kuşadasın~. su ve el~k- Üç gün devam edecek olan Kuşadası 
ti, Halkevinde muayyen günlerde yapı- ·~. tesısa!ı _yaptırma~ı ~çın beled~ye Kermesi eğlencelerinin Hk günü Kuşa
lan bu muayeneyi emrindeki doktorla- reıs~ne salahiyet vermıştır. ~O:OOO lı~ dasında deniz eğlencelerile geçecek ve 
rın yevmi ve resmi vazüeleri arasına i- sarf~le. Kuşadasına su ge~ı;ılecektı_:. Ada Klü'bü motör ve .şarpi müsabakala
lAve ettirmiştir. Afyon Halkevinde, Pr~Jesı ~zırl~n~ış. ve Dahilı.ye ~V:eka- rı, yü7.llle yarışları yapacaktır. İkinci 
haftanın pazar kurulan ve köylünün letme. ~nd~:ılmış~ır. Elektrık ışı de günü Selçuk harabeleri gezilecek ve 
ekseriyetle şehre geldiği güne tesadüf halledıl~ek .uzeredir. . . • . halkımız ~illi oyunlar, rakıslar oynı
eden çarşamba ve perşembe günleri Beledıye~~n .. me~dan~ getırdıgı park yacaktır. Uçüncü gün Çamlıkta, halk 
muayene j.şleri meccanen yapılmakta- ve bahçe buyuk ?ır ragbe~e kar~tla~- günü yaşanacak ve binlerce köylü ye 
dır. m~~t~r. Pa_rk yenıde!1 ta~~ . edllmı~, şehirli güzel dakikalar geçirecektir. Iz· 

muhım mıkdarda agaç dıkıilmış ve bır mir Fuarını görrneğe gelecek ziyaret· 
ihata duvarile çevrilmiştir. Halkımızın cilerden mühim bir kısmının Kuşadast 
istirahat yeri olan bu parka büyük Şe- keıınesine iştirakleri için İzmir - Se!· 
firniz Atatürkün bir büstleri konula- çuk arasında hususi katarlar ve &·1-
caktır. çuktan Kuşadasına otobüsler isletik 

Şehir, son zamanlarda yeni ve mo- ccktir. • 
de.rn binalarla süslenmektedir V.ila
yet muhasebei hususiyesi Kuşa
dasında, turistlerin ihtiyaçlarına revab 
verecek şekilde modern bir otel mey-
dana getirecektir. Banyolu ve 60 ya
taklı olarak inşası tekarrür eden bu o
tel üzerinde çalışmalar ilerlemL~tir. 
Mevcud otellere banyo ve helalarına 
sifon tertibatı dlave edilmektedir. Be
lediyemiz, bütün evlerin sifonlu beta 
kullanmalarını icbar etmiş't.ir. 

Adapazarı imar plim tatbik 
ediliyor 

İzmit, (Hususi) - Adapazarının i
mar planı Na:fıa Vekaleti tarafındun 
tedkik ecfilırniş ve muvafık görülmüş
tür. Adapazarı bu plana göre, çok ı~ü
zelleşecektir. Adapazarı esnafı birleşe
rek meşhur Uzunçarşıyı asfalt olarak 
yaptırmışlardır. 

1 ( Küçük memleket haberleri ) -------· 

muş ve Yönetim kurulu bir gezi tertib 
etmiştir. Bu gezide köylülerle hasbi
haller yaılm.ış, derdleri üzerinde durul
muş ve tedavileri yapılarak sıtmalıla
ra kinin dağıtılmıştır. 

Yukardaki resimler Halkevi Azaları
nı Akdağmadeni ve Çandır köyünde 

göstermektedir. 

Nlksarda altı bufday yıtını yakıldı I Afyonda tayin H .~rffler 

Niksar (Hususi) - Kasabamız clvıırında Afyon mektubcusu Aziz Uçok Muı mek-
Akpınar mevklinde bazı meçhul kimseler yı- tubculuğuna, Emlrdağı kaymakamı Hüseyin 
ğılı duran buğdaylara ateı vermişler, altı yı- Pabuccuoğlu Hakkari mektubculuğuna, Di-
ğını yakını.şiardır. nar kaymakamı Übeyt Çerçel Beşlri kayma-

Kütahya. Cumhuriyet bayramına knmlığına; muhasebei hususiye müdurlURü-
lbazırlanıyor ne Ruaf tnyln edilmlştlr. 

Kütnhyada Cumhuriyetin 15 incl yıldönü- Afyon müddeiumumi muavini Galib Bar-
münün çok coşkun bir şekilde kutlulanma.sı lns terfian Viranşehir müddeiumumillğlne, 
içln hazırlıklara başlanmıştır. A~ırceza azalarından Cel§.1 Ünal terfian ~:t-

Nlksar jandarma komutanlıfı malı oeza hakimliğine, Bolvadin ceza ha-
Niksı:ıt Jandarma komutanlığına Arnovn klmllğine Tokat Ağırceza liznsı Harun, Af-

jandarma komutanı tnyln edilmiştir. yon müddeiumumi muavinliğine Midyat 

Lüleburgaz belediye reislili 
Lfileburgaz belediye relsl Kemal Kendl'nlıı 

yerine getirilen İsmail Hakkı Artan da ıstı
fa etmiştir. İs.mail Hakkının yerine beledlye 
meclisi basından Sadullah ÖZdemlr getirll
mlştir. 

milddelumumisl tayln edllmlşler, sulh bAklml 
Tevfik Şenöz, Ağırceza Azasından Kadri Ta
bak, Sandıklı kazası ceza haklml Nafi ve 
huktık hlklml de yerlerinde terfi etmişler
dir. 

Arapklrde tayinler 

ediyorum. 1 7 yaşında iken gır ı~ 
köylerle a a 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 
Arapkir kaymakamı Hami Arıkan 70 Ura 

Lüleburpı kaymakamlılı maaşla terfian Dahiliye Veklletl Mahaut 
Lüleburgaz kaymakamı Subhi Batur Sllr- İdareler şube müdürlütüne tayin olunmuf, 

din Garzan kazası kaymakamhtına, Garzan yeni vazifesine gitmiştir. Yerine Trakya umu 
kaymakamı Nlzameddln de Ltileburgaz kay- mi Müfettişlik tahrirat mildüril Fuad Aksoy 

- Bu işe sen de şaş, ben 
de şaşayım Hasan Bey ... 

AllahlD ağustl) -
. Bu k v 

.. d. herkes sıcaktan a -
•sun a 

rulurken ... 

.. . Odun fiatları 400 ku -
ru§l çılanlfN 

Hasan Bey - Oduncu • 
lar fiat yükseltmekte kı • 
dem sahibidirler. Gazino 
ve ,plaj sahihlerinin ihti -
karı güçlerine gitmiş ol -
malı! 

makamlıtına naklen tayin edllmlılerdir. tayin edllmlştlr. 
Biıanm Çanpazarköy kazasına etiiT almlJ'Or Arapkir hAklmi Ali Fehmi Atabay da 70 ıı .. 

Her sene binlerce hastalara ziyaretglh o- ra maaşla terfian Malatya asliye ceza ha
lan Biganın Çanpazarköy kazasının otel kıs- klmllline tayin olunmuş, vazifesine gitmiştir. 
mındakl etrayı temizlemek için bir etüv ma- İzmit ıı bölıesl imlrlitl 
kinesl alınması Umumi Müfettiş General İzmit 16 ncı iş bölgesi fımlrliğlne tayin o-
KAzım Dlrlk tarafından tenslb edllmlotlr. lunan OelAl oıncer gelerek vazifesine bat-
Afyonda CumburJ7et bayramı baıırlıklan lam)4tır. 
Afyonda Cumhuriyetin 15 inci yıldönllmü Afyon natır.evi reis nkillifl 

tezahüratı için esaslı hazırlıklara başlanm11- Afyon Halkevl reisi Galib Demirer Avru-
tır. . pada bir tedklk gezisine çıkmış oldu~ndnn 

. Iıunit deniz hamamı ratbe& ıöriyor yerine c. H. P. byönkurul flzal!ndan Detir 
Izmltte sıcak yaz günlerinde Lstlta- Diker vekllet etmektedir . 

de edilmek üsere spor bölge.si Maradl~da çavdar sapları satııı 
tarafından yaptırılmış. olan deniz hamaoıı Muradlıda ıstanbul şişe fabrikası ok 

1 çok rağbet görmektedir. Hamam. herglln ftaUula çavdar sa 1 ç yl 
Yüzlerce insan tarafından dolma.ktadU P arı satın almıya baııa-. mıştU', 
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FIESTÜVAL 
- Bak bak bak bak! - Fena girigtiler. 
- Yaşa! - Vur! 
- Bravo! \ - Vur! 
- Bak bak nereye çı1dL - Altıma aldı. Ama bu olmaz, öldüre-
- Görmüyorsan bu tarafa gel, daha siye vuruyor. 

iyi görürsün. 
- Anne ben buradan göremiyorum. 
- Kucağıma alayım.. nasıl beğen.din 

mi? 
- Anne bir daha sefere gene gelelim 

olmaz mı? 
- Bayan siz orada rahatsız oluyorsu-

nuz, buradan seyretseniz. 
- Teşekkür ederim bay. 
- Şapkalı .şapkanı çıkar, yalnız sen 

seyredeceksin değil ya! 
- Bitti, haydi eve gidelim! 
- Ne çabuk ta bitti. 
- Anne karde§imi de getirseydik. 
- Onu başka sefer getiririz. 

. Ya~gın söndürülmüştü. İtfaiıe otomo
bıllerı canavar düdüklerini muzafferane 
bir eda ile öttüre öttüre dönerlerken yan
gın seyrine gelen halk dağılıyordu. 

* - Vur! 
- Dayan. 
- Siyahlı iyi vuruyor. 
- Kahverengili de fena değil.. 

- Fena değil de söz mü? Müdhiş kur-
naz; vuracağı sırayı bekliyor. 

- İşte bak bak. 

- Sana ne canım. 

- Bana nesi var mı? 

- Ayırdılar .. gene tutuşacaklar 
- Siyahlı bitti. 
- Evet .. 
- Yaşa kahverengili! 
Sokakta dövüş eden kahverengi elb5se

li ile siyah elbiselinin dövüşleri oitmişti. 
Dövüş seyircileri dağılchlar. 

* Parmaklığa dayanmJ§lnnı: 

- Geçti. 
- Geçiyor. 
- İşte bu güzel 
- Bak bu daha güzel! 
- Durdu mu? 
- Hayır, yavaşladı. 

- Öf .. ama da geliyor. Bu ne hız. 
- Ben daha hızlısını gördüm. 
- Uzaktan geçene bak. 
- Amerikadan gelmiş olacak. 
- Ben böylesini hiç görmemiştim. 
- Ben de .. 
Köprfi parmakbğından kayıkları, rno

törleri, gemileri seyrediyorlardı. 
lsmet Hu!Usi 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
lngilterede kümes hayvanı 

istihlaki 
İngiltere ve Gal-

de senede (40) mil \ r' 111 

yon tane kümes ~\ ~~~~:=:::::: 
hayvanı kesilmek
tedir. Bütün impa- " 
ratorlukta bu aded 
(50) mılyona çı- · 
kar. İrlanda, Yu- =ı_ 
goslavya, Maca-

.::: 

ristan ve diğer ülkelerden de senede (20) 
milyon ton kesilmiş hayvan idhal olun
maktadır. Gene İrlanda, Mısır, ve Belçi

kadan da (700) binden fazla canlı hayvan 

sevkedilınektedir. 

* Nehir içinde akan bir ırmak 

Fransada Ardeş adlı bir ırmak vardır 

Ailede kin 
Bir zehirdir 
Kadıköyden Meral imzasile mektub 

yazan kadın okuyucum dokuz sene ev
vel evlenmiştir. Bir kız çocuğu vardır. 
Kocasile şimdiye kadar iyi geçinmiş
ler ve sevişmişlerdir. 
' Fakat son zamanlarda kadın ve er
kek bir müddet için ayrı şehirlerde 
kalmışlar, işte bu zaman erkek bir ka-

dınla münasebet peyda etmiş. 

Okuyucum bunu haber almış, koca .. 
sı da yaptığına pişmandır. Af dile .. 
miştir. 

Fakat okuyucum diyor ki: 
- Her şeye rağmen böyle bir hadi .. 

senin vukuu beni kocamdan soğuttur
du, ne yapayım? 

Okuyucum müteessir olmakta hak
bdır. Fakat madem ki kocası artık ne .. 

damet göstermiş, af dilemiştir. Oku .. 
yucum da onu affetmeli, eskisi gibi 
evlerine ve çocuklarına bağlı bic ha
yat yaşamalıdırlar. Erkeğin düşünce. 
sizlikle yaptığı bu kabahat onun esa .. 
sen vicdanını her zaman için mütecs· 
sir edecektir. Okuyucumun kocasmı 

LAgım suyundan içecek su 
yapıhyor 

Sinemanın cen-
neti sayılan Los 
Anjelosun ikJimi 
çok sıcaktır ve 
memleket susuz-" .... ,.,,, 
dur. Uzaklardan ~ · 
su getirmek te he- i:J· 
men hemen müm-il 
kün değildir. Bu ~;'lJ!, . . 

sebeble şehrin içi- ~m · 
lecek ve kullamla-
cak sularını çoğaltmak için lağım sula

rının tasfiyesine teşebbüs edilmiştir. 

Modem fen vasıtalarile böyle oir şey 

yapmak imkfuısız sayılamazsa da, işin 

mahiyeti haddi zatında insana iğrenç 

geliyor. 

ki Ron nehrine akar. Yağmur ve feyezan 
mevsiminde Ardeş ırmağının sulart Ron 
nehrine bir top güllesi gibi dahil olur. Bu 
su bloku, nehrin içine yayılmaz. Hızı tü
keninciye kadar ayni kuvvetle nehrin 

içinde ilerler ve çok defa nehrin bir dir

sek teşkil eden sol sahilinin rıhtımını 

darmadağın 00.er. 

affetmesi, ona bağlı kalması da bu vic
dan azabını daha riyadeleştirecektir. 

Bu yüzden de erkek eski olduğundan 
daha iyi bir aile babası olmak gayre
tini gösterecektir. 

* Bayan (M. N.) e: 
Kızım üzülüyorsun, ağlıyorsun, bir 

kararsızlık içinde bocalıyorsun. Bü
tün bunlarda haklısın, senelerce bir 
ümidle, bir sevgile yaşamak ve sonra 
işittiklerini işitmek kadar üzücü bir 
şey olamaz. 

Benden madde madde sorduğun su .. 
allere bir tek cevabını var: 

- Bu işi fazla üsteleme. Ne pnun 
daha fazla izzeti nefsi kırılsın ve ne 
de sen kendini fena bir vaziy~te koy. 
Söylediği hakikatse bütün sevgine 
rağmen evlenme. Çünkü böyle bir iz
divaç olmaz. Eğer hakikat değilse ve 
aeni başından atlatmak için söylüyor
sa ki (aranızda geçenlere göre ben 
böyle olduğunu ta~in etmiyorum) 
gene ayrılın, çünkü seni başından at .. 
]atmak istiyenle evlenmen doğru de
ğildir. Gençsin, bunu unutur, başkrı bi .. 
rile evlenir, mes'ud olursun! 

TEYZE 

~ 
Çizgili 
yaraşan 

kumaşlara 
modeller Bir bel kayışı cinayetin 

sahibini meydana çıkardı 
Kayışın üzerindeki izlerden, tabancanın suçluya 

aid olduğu anlaşıldı 

Müddeiumumilikçe yapılan bir tabki 
kat sırasında, bir pantalon kemelii. bir 
cinayet hadisesinin aydınlanmasında 
amil olmuştur. 

Bu garib hadisenin mahiyeti şu -
dur: 

':Bir müddet evvel, Aksaray aile bah 
~sinde birkaç genç arasında kanlı bir 
kavga olmuştu. Hayik isminde bir genç, 
kız kardeşi Maryamı Halil adında diğer 
bir gencin kolunda görmüş, müdaha
le etmesi üzerine aralarında kavga zu
hur etmiştL Hadiseye iki tarafın arka
daşları da karışmışlar, ibu sırada pat -
lıyan bir tabanca ile. kavgacılardan 
Hayik ve Mihal ağır surette yaralan -
mışlardır. 

Derhal hastaneye kaldırılan yara -
lıların alınan tedbirler sayesinde ha -
yatları kurtulalbilmiştir. 

Silahı kullanan kimdir? .. Arbede a· 
rasında, bu cihet tesbit edilememişti. 
Şahidlerin bir kısmı tabancayı Hali -
lin elinde gördüklerini söylemişler, bir 
kısmı i-se müphem ceYablar vermiş -
lerdir. 

Şu iki model, ipekli veya başka cins Vak'a mahallinde, arbededen sonra 
çizgili kumaşa gider. tabanca ile bir de kemer bulunmuş -

Soldaki ropla bolerde etekle boleronun tur. w • • • • 

· ·1 · b' b' · k . . . Suçlu oldugu ıddıa edılerek, adlıye-
~gı erı ır ırıne uygun, orsaJın çızgı- d'l H 1.1 'f ~ · d · . . . . . . ye sevke ı en a ı ı a~sm e. 
lerı aksı ıstıkamette. Kollarda etek gıbı _ Bulunan kemer bana aidd'ir, fa -
uzunluğuna konulmuş. kat tabanca benim değildir. Silahı kul 

Cebi, ufacık eşarp yakası, sentürü be- lanan da başkasıdır. Ancak, kim oldu
nekli kumaştan yapılmış. Ç~ili kumaşa ğunu kalabalık arasında tayin etmek, 

benekli garnitür koymak çok yeni bfr müşküldür. 
b 1 şt ıst ·r d tın 1· · · Demi....hr. Fiföakika, ilk günlerde 

u u ur. ı a e e e ısınız. 'l" • . .. . .. .. . .. Halilin hadisede fail oldugunu sabıt 
Sagdakı tayyorun eteğı uzunluguna gösterecek kafi delile rastlanamamış -

çizgili. Ceketi verevle karışık. Ufacık bir tır. 
beyaz fiyongası, düz koyu renk düğme- Hali1, vak'a yerinde ele geçen bel 
leri var. Bu model yaşlıya, gence her ka- kemerinin kendisine aid olduğunu ka
dına uyabilir. Yaşlılar yalnız fiyongayı bul etmiş olduğundan müddeiumumi -
koymamrılıdırlar. lik bunu .hadiseyi aydınlatıcı mahiyette 

daki kııı Melihayı şahid olarak dinlem~ 
ğe karar vermiştir. Dünkü celsede, din .. 
lenen çocuk, şunları söylemiştir: 

- Ben, uykuya yatmıştım. Sabaha ka .. 
dar uyudum. Sabahleyin uyanınca, an .. 
nemin vurulduğunu söylediler. 

Reis, küçük Melihaya şu suali sorr.ıuş
tur: 

- Mehmed senin annenin odasına gi-' 
rer çıkar mıydı? ' 

- Mehmedin annemin odasına girdi • 
ğini hiç görmedim. 

Bunun üzerine mahkeme, katilin ı iri 
5, biri 6 yaşında bulunan diğer çocu · .c 

larmın da, celbine lüzum görmüştür. lJft ... 
dise, onların vereceği ifadelerle beliti ay. 
dınlanabilecektir. 

Ayni zamanda erik ağacından evin içe ... 
risinin görülüp görülmiyeceğinin tesbitf 
için de, bir keşif yapılmasına karar ve 
rilmiş ve durtışma talik edilmiştir. 

Metresinin çocuklarma afyon 
yutturan Salihin duruşmasma 

devam edildi 
Kasımpaşada metresi Meryemin ço 

cuklarına afyon yutturmak ve ateşt~ 
kızartmak suretile işkence ederek öl • 
dürdüğü iddia edilen Salihin muhake 
mesine Ağırcezada dün devam edil .. 
miştir. 

Çocuklardan en küçüğü Necati ha ~ 
disenin aka'binde, Ce\'det ise daha bit 
iki ay sonra ölmüştür. 

Dünkü celsede Ccvdetin cesetli üze: 
rinde yapılan otopsinin neticelerini ih· 
tiva eden Morg raporu okunmuştur. 

Raporda, çocuğun afyon ve iŞken · 
ceden olmayıp, akciğer veremindeıı 

öldüğü tesbit edilmiştir. 
Muhakeme şahidlerin celbi için ta 

lik edilmiştir. 

Bir kadm saçlarmı yakan bir 
berber hakkmda dava açtı 

Yemek bahıi : 
bir delil olarak görmüş ve kemerdeki 
izlerin muayenesine karar vermiştir. Samatyada oturan Hatice isminde genç 
Filhakika, yapılan muayenede, suç a- bir kadın, bir berberden davacı olarak, 
leti olan tabancanın izi, kemerin üze - müddeiumumiliğe müracaat ctmistir. 
rinde tamam.ile görülmüştür. Bu su - Hatice saçlarına ondüle yaptırmak ü .. 
retle -tahkikat aydınlanmış, Halil de zere berber Emine gittiğini, fakat ber • 
kendi kendThini ele vermiştir. berin başının muhtelif yerlerini y;ı.ktığı· 

Yeni bir su böreği 
Su böreği yapmak oldukça giiç bir iş

tir. Ayni lezzeti veren şu kolay böreği öğ
renir öğrenmez mutlaka onun yerine ko
yacaksınız. 

Ölçü: 
Yarım kilo hazır yufk; 
Yarım kilo süt. 
4 yumurta. 
Beyaz peynir, dereotu veya maydanoz. 
Bir buçuk yemek kaşığı eritilmiş yağ. 
Yumurtaları çalkafar süt ve yağla ka-

rıştırırsınız. Aynca tepsiyi sadeyağla 

yağlarsınız. Yufkalan dizmiye başlarsı -
nız. Her iki yufkanın arasına kaşıkla bu 
süt - yağ - yumurta mahlulünden sürer -
siniz. Yufkaların yansına gelince pey -

nirle ince doğranmış maydanozu süt -
yağ - yumurta mahlwile ezer sulandırır
sınız. Bunu orta yufkanın üstiine bir sıra 
yayarsınız. Sonra gene bütün yufknlann 
arasını yağlı sütle ıslata ıslata dizersi -
niz. Kalan süt - yağ mahlfılünü üstüne 
dökersiniz. Sulu olmasında zarar yoktur. 
En üstüne biraz yrığ sürer fınna yollar -
sınız. Yahud fırına koydurursunuz. Ağır 
ateşte kızarınca tadına doyamazsınız. 

Suçlu, diğer delillerle de suçu :;a - nı iddia etmektedir. 
bit görülerek, 62 nci madde deialetile Müddeiumumilikçe tahkikata başlan • 
ceza kanununun 450 'llCİ maddesine mış, Hatice adliye doktoru Enver Karan 

göre Ağırceuya sevtkedilıniştir. :::.~!~~~:~.~~~!.!:~: .. ~!~~!~~: ........... -
İstenilen ceza mikdan 20 seneden 

fazla ağır hapistir. Muhakemesine bu 
günlerde ~lanacak:tır. 

Yedi yaşında bir çocuk Amme 

Deniz işleri: 

Geliboluda karaya oturan 
vapur kurtanldı 

Gelibolu önlerinde karaya oturan 'A. .. şahidi olarak dinlendi 
Dün Ağırceza mahkemesi, katil babası raya vapuru gemi kurtarma teşkilatının 

hakkında phadet eden, 7 yaşında bir ço- Alemdar trıhlisiye gemisi tarafından kur• 
cuğu amme şahidi sıfatile dinlemiştir. tarılmıştır. 

Bir müddet evvel Sultanahmette bir Sus vapurunda tadilat yapılacak 
cinayet işlenmiş, Emin isminde bir gar- Sus vapuru çok rağbet görmüştür. De
son, karısı Zehra ile kayınpederini bı - nizbank Denizyolları işletmesi vapurda 
çaklıyarak. öldürmüştü. Suçlu, mahke - tadilat yapacak ve seferlerin, daha fazla 
mede yapılan sorgusunda: yolcu ile yapılması imktınları araştırıla ... 

- Karımı, ustam Mehmed ile koyun caktır. Vapurun ikinci mevkiindeki bazı 
koyuna bir yatakta gördüm. BahçedE>.ki bölmeler kaldırılmak suretile yolcu is . 
erik ağacına çılmuştım, oradan evin içe- .tiab mikdarı çoğaltılacaktır. 
risi t:ımamile görülebiliyo~d~ Bu m~ - Araba vapurunun tecrübeleri yapıldı 
zara ile karşılaşınca, kendımı kaybettim. Şirketi Hayriye tezgfilılannda i 
Hadisenin sebebi budur. dilınekte olan araba vapurunun d~~ 
Demişti. Bunun üzerine, mahkeme hA- rübeleri yapılmıştır. Araba vapuru ya 

diseyi görmesi icab eden katilin 7 yaşın- kında seferlere başlıyacaktır. 

Bacaksızın maskarahklan : Şapkadan gaz maskesi 

--
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Atina stcıdyomunda. Elen bağcı 

Atiı1a (Hususi muhabirimizden) - Me
taksas devrinin ikinci yıldöniımü bütün 
Yunanistanda coşkun tezahürat içinde 
kutıulanmıştır. Bilhassa Atina bayrak -
lar, çelenkler ve rejimin iki senelik eserle
rini gösteren grafik ve afişlerle süslen • 
lll.iş, milli gençlik teşkil8tı şehri ~ol~ • 
rak milli ınar§lar terennüm etmişler ve 

kadınları Y:unan adaları balıkçıları geç!d resminde 

tezahürat yapmışlar.dır. söylemi§ ve alkı§lanmıştır. Gecele)in ise 
Yunnnistnnın her tarafından Atinaya çok güzel ve emsalsiz eğlenceler yapıl -

yüz binlerce erkek ve !kadın gelmi§tir. Cu- mıştır. Pazar günü ruhani Ayinden sonra 
martesi günli Akropol.is harabelerinin ô - stadyomda festivallere başlanınış, milli 
nündeki roeydarilılçta eski Yunanlılann !kıyafetlerini taşıyan binlerce Elellii milli 
toplantılarını canlandıran bir çiftçi ikon- oyunlarını oynamışlar, §arkılar söylemi§
gresi yapılınıf, kODgrede ilk sözü başve- lerdir. Hülisa 4 ağustos bayramı bn yıl 
kil Metaksas alarak çok gü.z2l bir nuttik emsalsiz bir ~de ~tlıılanmıştır. 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

Şoför "Yağmur böyle devam ederse 
bizim için felaket ol rl,, dedi 

* lf: 11-
Se~ebini •ordu!"! anlattı: «Bar:adan öteye yol yoktur da onan;~ ... 
Oag, taı, ova bızım .• Toprak kuru iken nrüp gidiyora.z. Fakat yağmur 

bafladı mı olduğumuz ')'erde •top!" 

Etrafı artık karan
lık basmıştL. beni 
buralara kadar geti
ren kahraman kam -
yon, kudreti yettiği 

kadar sür'atle cK.a -
raköse> ye doğru iler 
liyordu. Şarkta gü -
neş, ne kadar da ça
buk dünyadan elini, 

C Tari.hi tedkikler 1 

Rus-Japon kavgasının tarihi 
ve (1904-1905) harbi_ 

ayağını çekiyor! •• 
cVakib itibarile 1s • 
tanbuldan bir saat 
daha ilerd·e olduğu 
halde, yediye gelme
den bir karanlıktır 

çöküyor. 

Ruslarla Japonlar arasındaki uçurum 
ne zaman ve niçin açıl ı? 

Akşamın seki7fo -
den - pardon, yirmi 
diyecektim - evet yir
misinden sonra idı .. 
Karakösenin kapı - Karakösede havc fehidleri cibideri 
sına geldik .. geceyi burada geçirecektik.. tırdığı yeni oteli demek istiyorum. 
yalnız cgeceyi> mi ya, belki günlerimizi, - Canım yenisini soran kim?. Eskisi 
belki de haftamızı!.. olsun, zarar yok. O nasıl? 

Dündenberi Erzurumun cllıca, .sından - O iyi. Bir kahvenin üstünde bir:kaç 
sonra başlıyan yağmur bütün şiddetile oda .. iyi ama, yer bulursak.. 
devam ediyordu .. şoför daha o vakit de- - Yer bulursak, ne demek? O kadar 
mişti ki: çok müşterisi mi olur? Elbet bir yntak 

- Yağmur böyle devam ederse bir fe- tedarik ederler. 
laket olur.. - Vallahi bilmem. Yağmur yağıyor 

- Neden? da .. açıkta yatan yolcu, kamyon şoförle~ 
- Karaköscden sonra yolumuza de- ıi şimdi o otele üşii§müşlerdır_ yer buln-

vnm edemeyiz de ondan.. cağımızı pek ummam. 
- Allah Allah! Niçin! - Peki ne olacak sonra?. Ben bu gece 
- Yol yoktur da onun için.. de mi uyuyanuyacağım .. bayılncağım ya-
-Yol yok ne demek?. Hani İran tran- hu .. 

sit yolu? - Burada, üstünde misafirhanesi hu-
- Yapılacak!.. Bir kısmı ihale edildi. lunan bir de askeri mahfe! vardır. Zabi

Hcnüz taşlnrı kırılıp, tesviyesi yapılmak- t~na kiralıyorlnr .. oraya götürürüm. Ken
ta ... Geri kalan da yakında ihale edile- dınl tanıtır, hnlini anlatır, müdürü ncın-
cekmiş. dırırsın .. elbet bir yer bulurlar sana .. 

- Peki, her vakit İrana mal götürmek * 
için nereden geçiyorsunuz? P~ncereleri ışıklı bir binanın önüne 

- Buradan. gel~k.. kapısında süngülü bir nöbetçi 
- Yol?.. beklıyor ... Oh! Yaşadık... Eğer burodn 
- Arzullahı vasıa ... Dağ, taş, ova bi- sahiden bir oda bulursam değme kPyfi-

zim. Buralar kuru iken sürüp gidiyoruz.. me. · · 
fakat yağmur başladı mı, olduğumuz yer- Kamyondan atlar atlamaz kcndimı nö-
de stop!. Gün~ açıp batak kuruyuncaya betçinin önünde buldum.. 
kadar köy mü olur, kasaba mı? Kahve - İçeri girebilir miyim? 
peykesi mi olur, tarasa mı?. Ne bulursak - Yasak.. 
kıvrılır, günlerce güneşin yüzünü bek- - Neden?! .. 
leriz.. - Yasak ta ondan! .. 

- Peki yağmur devam ederse ben ne -:- Hani şey dediler de ... Şu, yanL mj. 

yapacağım? safırhanesi filan varmış .. 
- Güneş açıncıya kadar bizimle bern- - Mahfelin mi? .. 

ber cKaraköse, de bekliyeceksin.. - Evet evet .. 
- Allah hepinizin müstahakını ven- - Var ama size göre degu, zabitana 

sin!!. göre .. * - Olabilir .. fakat mahfel müdürünü 
görsem belki.. 

- Ha, onu bilmem.. dur hele içeri bir 
haber gönderelim .. 

İşte böyle kederli ve düşünceli bir hal
de Ka.rakö eye girdik .. her tarafı ışıl ışıl 
elektrıkle tenvir edilmiş... Kapısında 
tayyare şehidlerinin abidesi.. . Ondan 
sonra geniş ve ağaçlarla .süslü bir çift 
şos;; ~~ha sonra da şehre giriliyor.. ılk 
tesır ıyı .. Allahtan niyaz ediyorum ki: 
Burada tek yataklı bir oda bulayım. Biraz 
temizce olsun. El, yüz yıkanacak muslu
ğu ~ulunsun. Uçan ve yürüyen haşerııt 
lı:nım ~dama girince atıl, ihtiyar, vucu
?ume diş ~eçiremez olsun, başkn bir şey 
ıstcmem .. ınsan açlığa, susuzluğa ya kat
lanıyor, yahud bir çare buluyor. Fakat 
uykusu~luk!l. Allah düşmarumın b:ışma 
vermesın, n_ıo~~lenmiş gibi: Ne yaptı
ğını, ne ettığını bilemiyor... cllıca, da
ki bozuk geceden sonra işte böyle bir 
h~ldc buraya kadar gelmiştim .. uyku gö
~mden ?kıyor: rahat bir yatak hülya
sile kendımi avutuyordum .. . 

İki üç gündür ayna yüzü görmemişim. 
herhalde sakalım, duası edilebilecek hale 
gel~iş olacak... Üstbaş perişan.. yazın, 
hazıranın ortasında seyahat edivonun 
diye giydiğim beyaz iskarpinle, • bPyaz 
keten elbise toz, yağmur ve çamurdnn 
rengini değiştirmiş, çarkçı başının geçen 
bayram verdiği eski beyaz elbiselerle Ga
l~ta sokaklarında dolaşan vapÜr nteşçile
:rıne dönmüşüm.. ceketle pantalon, ütü
lendiklerini çoktan unutmuşlar bile .. 

Yorgunluk ve uykusuzluktan fena bir 
hale gelmiş olacağım ki, askerler halime 
acıyıp müdür gclinciye kadar beni bir 
yere oturttular.. bir müddet sonra orn
dnn geçen bır genç sübay beni görünce 
tanıdı.. fevkalade nezaket göster alD. 
kadar oldu.. ıp • 

- Mahfol müdürü burada d ... ·ı E . 
git · B b" egı · vıne mı~. en ızzat gider kendisi . .. 
Sizin için yer bulmasın . nı gorur. 

ı rıca ederim 
- Aman efendim zahmet olacak .. 
Derneğe kendimde kuvvet bul .. 

yalnız biraz toparlanıp: amadım.. 
yap- (Devamı 10 ncu sayfada) 

- Bari oteli rahat mıdır? 
- Ne oteli?. 
- Knrnkösede, yatacak otel.. 
- Daha otel açılmadı iki .. 
- Ne dedin?. 
,_ Otel dedim; yani hükılmetin 



•• 
Uzümler Dasıl ve ne 

şekilde kurutulmalıdır? 
• * • 

Anadolunun bazı ger/erinde lagikı ile bilinmeyen Yazan: A. R. 
bu işin yegane marifeti şudur: Üzümlerin ıslatıldıtı 

potaslı suyu kararına göre hazırlamak.... 1 Tüfekciler dairesindeki işkence 

Eski bir tanıdığım anlatıyordu: b) Lancanın içine girebilecek kadar 
c- Anadolunun ne yerleri var ki, eli- ondan daha küçük, ayni biçimde her ta

yordu. Tabiat buraları üzüm ve meyva- rafı delikli, gene iki kulplu bandırma 

dan yana bolluğa garketmiştir. Fakat bu- kabı. 
ralarda köylünün bundan bir şey kazan- c) Üzeri çinko ile kaplanmış, altı yedi 
dığını sanma. Her yılki mahsulün bfr santim kenarlı, bir tarafı azıcık meyilli 
kısmı yenir, bir kısmı pek.meze - bulam3- bir masa, tezgah. 
ya çevrilir, kalan ehenuniyetli bir kısmı Bunlardan ilki olan lanca sabit bir ye
da ortalıkta heder olur gider! Doğru dü- re oturtulur. Masa da yanı başına getiri
rüst bir üzüm kurutmayı bilen yoktur; lerek akıntısı içine gelecek şekilde yer
meyva şu.ruhları, meyva ezmeleri işitil- leştirilir ve ihtiyaca göre sayısı üç - beş 

miş şeyler değildir. Haydi bu sonrakiler olabilecek olan delikli bandırma kabJarı 
neyse ama, üzüm kurutmanın fenni usu- da karşıya sıralanır. 
lü tamim edilmiş olsa, yok yere ziyan o· 4 - Sıra şimdi mahlfilün hazırlanma
lan üzümleri civara taşımak, böylece de sına gelmiştir: Bunun için lancaya mik
paraya çevirmek mümkün olurdu gibi darı kafi su konularak üzerine takriben 
geliyor bana .. > % beş kadar potasa dökülür. [Saf olursa 

Üzüm kurutmanın Anadoluda rnyıki % 2.5]. Diğer taraftan küçük bir kapta 
veçhile bilinmediği yalan değildir. Hal- ayrıca daha kesif bir mahlfıl hazırlana
buki hiç te fena olmıyan Anadolunun bu rak buna bir kısım zeyt~yağ il~ve olu-

'd " " 1 · · d"k'' tü~ye kalmak nur (% 2). Bu esnada mutemadıyen ka-
çeşı uzum erını - o un - . 
tan 

_ · · f nnı· bir usul ile kuruta- rıştırı1arak yağın ince zerreler halinde 
sa ıyı ve e . d v 1 1 B' "dd t 

k · i asamızda kıymetlendirmek agılmasına ça ışı ır. ır mu e sonra 
ra ıç P Y · · k" ·· b ğlı k if t h pekMa mümkündür. ıyı:e .. op~r~ u ya es .. po _asa ma -

Ü k 
. k b. . lı'.Hu, otelci buyük }ancanın uzerıne akda-

züın kurutma gerçı pe zor ır ış . .. .. 
k k t l 

.. .. .. ~ t rılır ve .. areometre ile mahlulun derece-
değildir. Fa at uru u an uzumu a5.z n- . kl 

. . . . sı yo anır: 
dile yemek, ıyı bır ~.ara ~e s~ta~ilmek Areometre, çok basit bir alettir. Onu, 
mevzuu bahsolunca hunerlıce bır ış olnr. kendine mahsus bir kapla birlikte satar
Biz bu yazımızla i~ bir ~~ kuru~a: lar. Hazırladığınız mahltllden birazını bu 
nın nasıl ~aşarılab.ılece~~ ve ne gı_~ı kaba koyarak dereceyi de içine c;okarsı
noktalara dıkkat edilmesı 1izım gelecE'gı- nız. istediğiniz karan bulmuşsa ne ala! 
ni bir bir saymaya çalışacağız: Bulmamışsa bir mikdar su veya bir mik-

1 - Evvel& kurutulacak üzümlerin dar potasa ilavesile istenilen karara ge
bağda iyice kemale gelmiş olması lazım- tirilir. 

DUnkU kısm1n 
hulasası 

Blr aabah erkenden, 
Yıldız Sarayında Os -
man paşanın dairesi • 
ni temizleyen bade ... 
meler, orada.ki merdi
ven basamaklarının n
zerlnde bir mektub 
buldular. Bu mektubu 
oraya kimin bıraktığı 

belli değildi. Hademe -
ler. bu mektubu paşa
ya. verip vermemekte 
tereddiid ettiler. Niha
yet, verdiler. Paşa, 

mektubu açtı. Fakatı 

hayretinden, donakal -
dı. Bu mektub bir da. -
vetname idi. Bu davet
nameyi gönderenler, 
Sultan Hamldl taht -
dan lndireceklerlnden 
bahsederek Osman pa
şayı Fatih camisinde -
ld lç.tlmaa davet et -
m~lerdl. 

Osman paşa, büJ- ı... .< 

bir heyecana. kapılarak 
bu davetna.meyl der -
hal Sultan Hamide 
gönderdi. 

Tabiidir Jd Sultan Hamid, korkulu daki
kalar geçirdi. Fakat sonra., vaziyeti tahlil 
etti. Bu mektubun, uydurma bir şey olduğu
na hükmetti. Ancak ıu var ki; böyle yazıl

mış bir mektub, saraya nasıl girmişti? ve 
Osman pa.şa gibi en sadık tanınan bir ada
mın dairesindeki merdivenin basamağına, 
nasıl yerleştlrllmiştl? ... 

(Rcnnan devaın ediyor) 
İşte Abdülhamid başlıca bu nokta ü-

zerinde duruyor .. tahkik heyetine: 
- Bu mesele, mutlaka anlaşılmalıdır. 
Diye, üstüste iradeler gönderiyordu. 
Sarayda da, bazı hafiyelerin teJViratı 

yüzünden büyüklü, küçüklü yirmi otuz 
şahıs tevki! edilmişti. Fakat bunlar hak
kındaki ihbarların, adi birer dedikodu ol
duğu anlaşılarak tevkiflerine nihayet 
verilmişti. Artık tahkikat heyeti büfün 
kuvvetile, zavallı iki hademenin üzerine 
yüklenmişti. Bu iki hademeden Hasan da 
zeki ve kurnaz bir adam olduğu i~in: 

- Efendim!. Mehmed, mektubu paşa 
hazretlerine vermeyi üzerine aldığı içjn 
artık ben bir şey diyemedim. Yoksa, 
mektubu bulduğumuz dakikada, tŞ Ta
hir Paşaya haber verecektim. 

Diye, yakasını kurtarabilmişti. 

Ortada, kala kala, Mehmed kalmıştı. 
Mehmed; büyük bir safiyetle, meseleyi 
olduğu gibi elli defa tekrar ettiği halde 
bir türlü ne tahkik heyetini, ne de bir 
paravan arkasından kendisini dinliyen 
Abdülhaınidi inandıramamıştı. 

Abdülhamid, tahkik heyetine son sö
zünü söylemiş: 

- Bu mesele, mutlaka meydana çıka
cak. 

dır. Henüz ekşiliği geçmemiş üzümler- 5 - Bandırma suyunun kesafeti mese
den iyi bir kuru üzüm elde edilemez. lesi çok mühimdir. ,Çünkü suyun dere
fBir salkımın en ucunda bulunan tane- cesi üzümün ince veya kalın kabuklu ol
Jer en sonra kemale geldiğine görP., pek masına, .mevsimin sıcak veya serin, ku
acemi işciler, bu uc tanelerden bir kaçını rak veya ratıb bulunmasına göre değiş
tadarak olgunlaşıp olgunlaşmadığını kes- mek lazım gelir. Havalar serin ve rütu
tirebilirler.] Bundan başka ayni çeşidden betli olursa mahlulün koyuluğunu 7-8 
olmıyan üzümlerin bir arada kurutulma- dereceye çıkarmakta beis yoktur. Bilakis 
.11 kat'iyen caiz değildir. Bu takdirde ka- sıcak ve kurak bir havada mahlUlün 5-6 
buklarının kalınlığı, tanelerinin irilik derece olması kafidir. Yalnız bu takdirde Diyerek, öfke ile harem dairesine çe-
veya ufaklığı birbirini tutmıyan bu ü- yağ nisbetinin arttırılması (% 3) iktiza kilmişti. 
ziimler yarı yarıya ziyan olacak bir bi- eder. Geceleri çok çiy düşen yerlerde kul- Tahkik heyeti, artık her vasıtaya mü
çimde kurumuş olurlar. Sonra .. üzümleri !anılacak bandırma suyunun yağı az, fa- racaata karar vermişti. Mehmed; tam yir
bağdan mutlaka lııçak veya çekme ile kat potasası keskin olmak gerektir. Keza mi dört saat, fasılasız olarak isticvab e .. 
kesmelidir. Salkımları makassız fjJan kalın kabuklu üzümler daha sert bir dilmişti. Bütün tehdidlere, ve bol bol 
koparmak usulü hem omcayı hırpalar, mahHU isterler. Herhalde mahlulün ke- mükafat vadlerine rağmen: 
hem salkımı zedeler. Zedelenmiş, ezik safeti üzümün üz.erindeki {pus) u kolay- - Efendim! .. Mektubu orada buldum. 
veya çürüklü - küflü salkımlar da knru- lıkla silebilmelidir. Başkasına iftira mı edeyim. 
tulmaya elverişli sayılamazlar. Böyleleri 6 - Mahlt'.H hazırlandıktan sonra il- Demekten başka, hiçbir şey söyleme-
önceden ayıklanıp, sepete ancak temiz- zümlerin bandırılmasına girişilir. Bunun mişti. 
leri konulmalıdır. için usta bir işci lancanın başına geçer. Tahkikat heyeti, bu tarzda, cevab al • 

2 - Toplanan üzümlerin, güneşe yayıl- Yardımcıları olan diğer işciler, bağdan maktan Aciz kalınca, artık Mehmedi (tü· 
madan önce hususi bir suya bandırılması gelen üzümleri delikli bandırma kahları- fekçiler dairesi) ne göndermişlerdi. Meh
lazımdır. Bu maksadla çok eskiden kül na boşaltarak ona "1!rirler. Usta; iki kul- med orada dayakla söyletilecekti. 
kullanılırmış. Bugün külün esası olan pundan tuttuğu bandırmayı, !ancanın içi- Başına gelen bu umulmaz felaketten 
[Karboniyeti Potas] ı havi hususi bir ter- ne daldırarak üzümleri ıslatır ve sonra serseme dönen zavallı Mehmed, fena hal
tib kullanılmaktadır. Piyasada sadece suları süzülmek üzere çıkarıp tezgahın de sersemlemişti. Açlıktan, uykusuzluk
[Potasa] diye anılan bu madde vaktinde üstüne sıralar. Bir taraftan yeni üzüm- tan, üzüntüden artık ayakta duramıya
tedarik edilerek hazır bulundurulmalı- ler gelirken, bir taraftan suları süzülen- cak hale gelmişti. Bilhassa tüfekçiler dai
dır. Postasının yerine [Saf bila ma kar- ler, yayılmak üzere sergi mahalline gö- resine gidip te sırtında kırbaçlar şakla
boniyeti potas] bulunabilirse daha iyinir. türülür. [Bandırılmış üzümler yayılma- maya başlayınca artık baygın bir halde 
Çünkü bu ikincisi ile daha emin ve iyi dan fazla bekletilemez.] yere serilmişti. Fakat Mehmetli söylet. 
bir mahl(il hazırlanabilir. 7 - Sergi mahalli daha çok evvelden meye memur olan tüfekçiler, bayılmak-

3 - Üzümlerin bandırılması işinde üç hazırlanmış olmalıdır. Burayı bağa ve tan, ayılmaktan müteessir olan insanlar-
çeşid malzemeye ihtiyaç vardır: bandırma yerine mümkün mertebe ya- dan değillerdi. Mehmedin her bayıldığı 

a) Lanca denilen çinkodan yapılmış, kın bir düzlükten seçmelidir. Gidip ge- zaman başına kovalarla su dökerek a
fti kulplu büyücek ve ağzı geni§ üstüva- lirken i§clyi aksatacak hendek ve çukur- yılttıktan ıonra, dayağa. devam etmiı • 
ae ,eklinde bir kazan (Devama 10 ncu ıayfada) lerdL • 

:Abdülhamid: «Bu mesele muti aka meydana çıkacak!, dedi. 
Mehmed, buna da tahammül göster .. 

mişti. Zaten, göstermeyip te ne ıöyliye
cekti.. kime iftira edecekti? .. 

Fakat zali.rn tüf ekçilerden biri: 
- Yahu!... Ne uğraşıp duruyo -

ruz, böyle... Kırbaç atmaktan avuçları
mız kabardı. Siz şunun kollarını sıkıca 
tutun. Ben timdi onu bülbül gibi ıöyle
tirim. 
Demişti. 

İki tüfekçi, Mehmedin kollarını sımsı
kı tutmuşlardı. Yapılacak işi, o taş yü
rekli arkadaşlarına bırakmışlardı. Tüfek
çiler arasında (Matlı Mustafa) diye [I] 
anılan bu katı kalbli adam bir erkeğe ya
pılabilecek en rnüdhiş işkenceyi icraya 
girişmişti. 

Mehmed, acıklı bir f eryad koparmıştı 
ve sonra, bu acıya dayanamıyarak s.im
Biyah kesilmiş; ve bayılmıştı. 

O zaman, bu korkunç işkencenin yapıl· 
dı.ğı odanın kapısı açılmış, içeriye telaşla 
bir tüfekçi dalmıştı. 

- Ne yapıyorsun, Matlı. Öldürecek 
misin, herifi?.. Size bu adamı _öldürün, 
demediler. Söyletin, dediler... Çekilin 
buradan. Ben onu söyletirim. 

Diye bağh-puştı. 

Bu sözleri söyliyen adamın sırtındaki 
tüf ekçi setresinin omuzlarında, yüzbaşı 
apuleti var.dı. Adi efraddan olan tüfek
çiler, bu emre itaat etmişler; baygın bir 
halde bulunan Mehmetli bırakarak dışa
n çıkmışlardı. Fakat bu emre itaatleri, 
yüzbaşı apuletine hürmetten ileri gelme
mişti. Hatta kendilerini, yabancı bir mü
§Ür de olsa, itaate mecbur görmezlerdi. Fa 
kat bu emri veren, Abdülha.midin (husu
si bendeganından) tüfekçi (Arif ağa) de
nilen (mühim şahsiyet) olduğu için sö
zünü dinlemişler; Mehmetli ona terket
mişlerdi. 

Arif ağa, Mehmedle yalnız kalınca ev
vela yüzüne su serperek zavallı adrunın 
aklını başına getirmişti. Sonra da bir d
gara vermişti. 

Aradan, beş on dakika süktlt Jçinde 
geçmişti. Mehmed, biraz kendine gel
mekle beraber, dehşetli bir ıztırab için
de idi. 

Arif ağa, hiç acele etmemiş; onun iyi
ce kendine gelmesini beklemişti ve son
ra, şöylece söze girişmişti: 

- Nasılsın Mehmed? .. 
- Ah efendim .. sorma halimi? .. Bu a-

cıya dayanamıyacağım. 

- Tanıdın mı, beni? 
- Tanımaz olur muyum, hiç! .. 
- Eğer ben yetişmeseydim seni öl-

' düreceklcrdi. 
- Allah razı olsun, efendim. 

· - Fakat, Mehmed.. senin yakanı ko
lay kolay bırakmıyacaklar. 

[1] Bu adam, bu vat'adan tua bir müd
det .sonra, Oalatada Çerkea Arif bey 1aminde 
blrl ıaratıııdan turıunıa katledllm1ftılr, 

Mehmed, ağlamaya başladı. Ellerini 
semaya kaldırarak: 

- Bari Allah, kolaylıkla canımı alsm 
da kurtulayıhı. 

Diye mırıldandı. 
Arif ağa, sözüne devam etti: 
- Evet, ama.. o iş kolay olmıyacak ... 

Birdenbire öldürmiyecekler. Seni söyle
tinciye kadar, bu hale devam edecekler. 

- A, efendim .. ne söyliyeyim?. Kime 
iftira edeyim? .• 

- Canına yazık değil mi, be Mehmed .• 
- Yazık ama, elden ne gelir a bE'nim 

efendim? ... 

- Sana biraz yardım edeyim mi? .•• 

- Aman efendim .. otona, ocağına düt-
tüm. Sen bilirsin? .. 

- Ben, hususi surette tahkikata girit
tim. O mektubu oraya bırakanın kim ol· 
duğunu öğrendim. 

- Hay Allah senden razı olsun, efen· 
dim. Beni şu azabdan kurtar. Ebediyen 
sana kölelik edeyim. 

- Evet. Ben de seni kurtarmak isti• 
yorum. Fakat bunun için senin de söyle
men lazım... Benim sana haber verece
ğim adamı, kapıdan çıkarken gördüğünü 
söylemen lazım. 

- Bu adam kimmiş, efendim? .. 
- Yaver, yüzbaşı Zeki bey. 
- Tanıyamadım, efendim. 
- Canım, hani cuma selAmlıklarmda 

efendimizin arabasının yanında gider. 
Selim Paşanın oğlu yok mu? .. 

- Haaa, şu.. uzun boylu, yakı~ıkh 
genç yaver. 

- Evet. 

- İyi ama efendim; ben onu oralarda 
görmedim ki ... Nasıl günahına gireyim. 

- Bana inanmıyor musun, canım. 
(Arkan var) 

··Ji;;··h·;ı;;·········-.... ---··· .. ··· 
Sinemaya götilrillen 
Maymunlar 

Bu maymunlar Londra hayvanat baıi
çesinin en gözde ve sevilen hayvanları~ 
Sinemadan pek hoşlanırlar. Gardiyanla
rı ile birlikte sık sık sinemaya giderler. 

Burada bir sahneye nasıl katıla katıJI 
ıüldüklerini görüyorsunuz!. 
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Hürriyetten mahrum insanlar: 
Amerikanın sinema yıldızları 

CASUSLUK 
tarihinden birkaç yaprak ______ .... 
Dreyfiis meselesi 

b d saçlarının rengini değiştiremez. Deann~ 
Carol ~om a~ k narında bir evde yaşayamaz • . Bettı 
Durbın . de~ız :angosu yapmaktan menedilmiştir 
Davıs guneş 

Haksız yere casusluk töhmeti albnda kalan Yahudi 
topçu zabitinin Fransayı altüst eden macerası 

Bundan 44 yıl önce, bir te§I'in sabahı 
saat altıda, yüzbaşı Dreyfüsü erkAnıhar
biye dairesine çağırdılar. Dreyfüs staj -
yerleri tefti§ için çağırıldığını sanıyor • 
du. Fakat dairede hiç ummadığı bir va
ziyetle karşılaştı. Binbaşılardan biri w
dan bir bahane ile onu doğrudan doğru
ya genel kurmay başkanının odasına gö
türdü. Ne başkan, ne de muavinı daha 
gelmemişlerdi. Odada onların yerinde 
emniyet müdürü ile yüksek rütbeli bir 
kaç zabit, bir de kurmay binbaşı vardı. 

Bu binbaşı (Dreyfüs) e: 

- Başkan birazdan gelecek. Acele ya
zılacak bir mektub var. Benim.elim ağrı
yor. Söyliyeyim de yazıverin, dedi. 

Halbuki bitişik oda k!tiblerle dolu idi. 
Dreyfüs ses çıkarmadan klğıd kalemi 

aldı. Y azmıya başladL Fakat binbaıı va
tan hainliğine dair bir kaç satır yazdır
dıktan sonra birdenbire durdu. Hiddetle: 

- Yüzbaşı Dreyfüs ne oluyorsunuz, 
neye öyle titriyorsunuz? diye çıkııtı. Dreyfüa 

Dreyfüs, binbaşın~n yazıyı beğenmediği- yalnız erkAnıharbiye dairesindeki bin " 
ni zannetti. Daha düzgün yazmıya ça • başı Esterhazy kullanmakta idi. Henry 
lıştı. O gün hava pek soğuktu. Gelirken bunu bir çok kereler görmüştü. Fakat 
üşümüştü. Soğuktan elleri uyuşmuştu. arkadaşını ele vermedi. Bütün §Üphcle
Bunu Amirine olduğu gibi anlatmak iste- rin Dreyfüs üzerinde toplanmasına ça. 
di. Fakat binbaşı yerinden fırladı ve ba- lıştı. Bunda Yahudi düşmanlığının bü -

ğırdı: yük bir tesiri olduğu §iiphesizdir. Bir ri· 
- Yüzbaıı Dreyfüs sizi bir vatan haini vayete göre de serseri bir macera adamı 

sıfatile kanun namına tevkif ediyorum. olan Esterhazy bir yandan Almanlara sa
Dreyfüs şaşaladı, ürktü. Ustünü arı - tılmıştı, bir yandan da Henry'nin aja • 

yan iki zabite önce bir şey diyemedi. nıydı. Henry onu mahkum edebilecek 

Scnıra: bir vesikayı, Bruckerin haberi olmasa, 
- Arayın, anahtarları alın, bütün evi- ihtimal bütün bütün gizlerdi. Meydana 

mi altüst edin. Ben masumum, derniye çıkarmıya mecbur kalınca da Ester • 
başladı. Binbaşının dosyaların altından hazy'yi ele vermemek için büfin gücü ve 
bir tabanca çıkardığım görünce: hilekarlığile Dreyfüsün mahvına yürü • 

- Beynime bir kurşun sıkın da öleyim, müştü. 

diye isyan etti. Tevkiften sonra İki Alman yıldızı: Zara Leu.nder ve Lili Da gover Binbaşı - O kurşunu sıkmak bize düş- Dreyfüs tevkif olunur oiunmaz asker! 

Bette Davis: Dalına ıar~ın olarak ka· mez, cevabını verdi Bununla mevkufa hapishaneye aevkedildi. İki ay karısı ile 
lacaktır. Gi1net banyosu yapması mem- intihar etmesi llzun geldilfni anlatıyor- bile görilpnesi menedildi. Mevkufıyd 
iıudur. du. Dreyfüs silAhı bir hamlede yakaladı, haberi ailesine genel kurmay dairesi ta• 

Alice Faye: Bu yıldızın konturatında beynine götürdü, fakat birdenbire eli rafından bildirildi. Dreyfüsün menfaati 
-garib bir madde vardır. Meşhur Ru~y yanmış gibi uzağa fırlattı: namına hiç ses çıkarmamaları ihtar edil· 
'Vallee orkestrası radyoda konser verdıii - Hayır, dedi, hayır, masum oldufu • di. Neye uğradığını bilmiyen aile mec-
sırada işini terkedip bu konseri dinliye- mu isbat için yaşıyacağım. buren sustu. 

bilir... * ti Dreyfüsün evinde araştırmalar yapıldı. 
Richard Arlen: Otomobil kullanmasın- nre,flls neden tevkif edilmiş T Bir ıey bulunamadı. Mııhtelif el yazılan 

d çok hoşlanan bu aan'atkirın saatte Paristeki Alman ataşesi Fransız mu • mütehassıslara tedkik ettirildi. Gizli ve· 
60an kilometreden fazla sür'atle seyreyle- kabil casusluğunun mütemadi gözcilsü sikadaki yazıyı tutmadı. Hatta kurma~ 
mesi memnudur. altında idi. Himıetçisi rüpetle satın a- başkanı, mevkufiyeti sırasında Dreyfüs-

J oel Mac Crea.: Karısı güzel sinema lınmıştı. Her gün ataşenin kAfıd sepeti- ,le pek yakından temas eden askeri hapis-
ld Frances Dee ile ayni filmde rol ne attıklarını getirip Fransız casuslanna hane müdür'.inün de fikrini sormuştu. yı ızı te.alim ediyordu. Bu klğıd kırpıntıları Müdür: yapamaz. - d ril ~,_.. Gurie d 
Robert Tay lor: Kendisine gon e en N""• - birleftirilerek Almanlara ai esrar ya - c- Madem ki sordunuz. Müsaade bu· 

Merk Obttaft bütün kadın mektublarına cevab verme
1
: yemek hUSU1UDda ıerbesttlr. Ancak uy - kalanmak isteniyordu. Ata§enin muha- yurunuz da açıkça söyliyeyim. Yüzbqı 

, tkArlarının men- ecburiyetindedir. Bu mektublar evve kusuz kalmamak gece aaat 11 de mutlak beresi de kontrol altına alınını§tı. Gelen Dreyfüs bu işte benim kadar suçsuzdur• 
Sinema yıldız ~;aıar tarafından ~umpanya neşriyat büros~ . tarafm~?n surette yatafa ,lımeır mecburiyetinde _ ve giden bütün mektublan açılıyordu. Bu cevabını verdi. Başkan da ayni fikirde 

aub olduklan tlbi tutulduklarını, tedkik edilir ve sonra kendisın_e verı ır. dir tıle Brucker adında bir ajan meşguldü. olmalı ki: 
bir takım tayıdlara . giyecek ve ku- Mektubların kenarlarında (resım imza • • Bu adam günün birinde atqeye gide- c- Harbiye nazırı bu meselede bana 

yiyecek ve ıçecetıeriın:°' killerde, mu· lanacak) kaydı olanlara da birer resmini Kay Francı·s sı·nemayı cek mektublar arasında esrarlı bir vesi- sonsuz bir salihiyet verdi, keşki verme • §llnacaldarımn muhtelif :: . edildiğini, ımza etmek mecburiyetindedir. Hususi kaya rasiladı. Bu, bir nevi casusluk al11 se de İfİ. kendi üzerine alsaydı, daha iyi 
ayyen ve müsbet olarak _;,:ına tstika- mektublan dahi kumpanya tarafından terkedı·yor verişi idi. Bir Fransız, mühim askert ederdi., 
hepsinin ayn ayrı Yaf8.7-r duymuşsu- sansür edilir. plinları hangi fiatlarla, satabiJeceğini a- Dedi. 

met verildiğini okumUf ve G bo· Daima u konuımak, es- taşeye bildiriyordu. Brucker bu ip ucunu Davası son derece gizli tutulmamıı o]. 
nuzdur. . dızları tam bir r:ı:e~~rü::ek, umumt eğlence yerble • cTovariç• filmindeki baı rolü elde ede- derhal Fransız mukabil casus ve istihba- sa daha böyle milyonlarla insan Dreyfü. 

Bu suretle sınema ~,.. .. dırlar. Hiirri- . ancak 20 dakika oturmak mec u • mediğinden dolayı meşhur sinema yıldızı rat memurlarından . kurmay binbaşı sün masum olduğunu anlıya bilirdi. Za· 
lstibdad içinde Y-v.'i".ıerınden kur· r~nd; dedir. Kay Francis büyük bir teessür ve hOf • Henry'ye götürdü. vallı tekrar tekrar sorguya çekildi. Ken· 
yet onlara ancak muka mukaveleye bağ- rı~a~a.ra. Stanwyck: Sirkeli, limonlu nudsuzluk içindedir. Sinema hayatını Gizli faturanın sahibi kim? dini müdafaa bile edemiyordu. Yalnız bir 
tulduklan ve yeni bir_ Bu bürriye- yler yemek, kumpanyası tarafından terkedeceği söylenmektedir. Bu gizli faturayı Ferdinand Walsin düziye: cBen masumum. Fransaya hl • 
laıunadıklan zaman güle~ İ,;,. kaçını ı• enedilıniıtlr· Daiına genç_ erkek arka • Sinemayı bırakmadan kendi hayatın • Esterhazy adında bir Fransız kurmay :ranet etmedim, diyor ve casuslukla pa
tinden mahrum msaniar m · rttır Studyoda da si • .. b llam ştı Alm + .. -.... b ra kazanmıya ihtiyacı olmadığını anlat.. 

dac:larla gezmesı ş~ . . . 1 - d mülhem olarak (Lady Pilot) adın- su ayı yo ı . an a_,.., .. & u a - mıya çalıııyordu. sayalım: 1 müdürü ,. 8 içmesi menedılmıştır. Bu suret ~ se. an vlr ktir damı ayda 12000 mark mukabilinde sa -
Merle Obercm: Kwnpanyas ylemeden g_a~ t u çok çabuk kaybolduğu ılerı da bir film çe ece • tın almıştı. Ve onun vasıtasile 126 m~ - Dreyflis msd Yetişmlfti? Samüel Goldwyn müsaade e sının on • 

.. rülür. Uzun senelerdenberi Holly:woodda bu- hiın Fransız vesikasını ele geçlrmi§ti. Gerçekten de paraya ihtiyacı yoktu, 
hiçbir veçhlle ebvl~e:çz. ıarının rengini su M West: Bir çok yıldızlar et, e~ek lunmasına rağmen muhitin tesirine ka • Gizli fatura, mütehassıslar tarafından zengindi, yılda 50,000 frank geliri vardı. 

Carole Lom aru.. ukabil }(um- ~e yemekten mahrum bırakıldıgı ve lm e kendi ıahsiyetini muhafaza tedkik edildi. Yazanın bir topçu kut"may Aslen Alsaslıydılar. 1872 harbinden sonra değiştiremez. Fakat buna ~ . · yabud ve~~ure tabi tutulduğu halde Mae West pı ıyan v ffak 
1 

b k "b olduğu anlaşıldı. Böylece fiiphe bir kaç Bismark Alsaslıları milliyetlerini Hana 
panyaya lstedlği bir elekt çıyı, reııme etmeğe muva 

0 
an u ço cazı es • zabite inhisar ettirilebildi. Bunlardan da mecbur edince Dreyfils ailesi Fransayıı 

kostümcüyü aldırabflir. . . . bir arızaya mer yıldızın takdirkArları çok mühiın Dreyfüs seçildi. Diğerleri unutuldu. Çün- geçip yerleşmişlerdi. Dreyfüs burada as• Georgeı Brent: Herhanıı rt eksersiz- bir yek~n tutmaktadır. kü Dreyfüs Yahudi idi, Mesleğindeki ker mektebine girmiş, topçu zabiti ol • 
sebebiyet vermemek 

6
""'e se areye bine- Kay Francls sinemaya lntisah eyleme- kudreti herkesçe tanınmış olduğu halde mUJ, akademiyi bilirmlş~ Yahudiler ara. 

ler yapamıyacakbr. Ne taYY den evvel tiyatroda artlsitl. Azmi, gii • haksız bir ıüphe, bütün meziyetlerini sından Fran~ ordusuna ka~ul edilen lllıi 
bilir, ne polo oynıyabilir··· aca zayıl· zellill, oan'attakl kudreti 1ayesinde Un- örttü, ErkAnıharbiyeye_ çaJlnld•AJ gün kurm.•Y za~ti. olmak ıere~ını ka~nınıştı. Clııudette Co!lıert: KwnJ>BnY.m tatbik d•-•-tı yazı yazarken ellerinin titremesi suçlu • Tevkif edildiği sırada Pans garnızonunrla laması matlub olduğuııclaıı reıı dini herk ... sev --. • !uğuna delil sayıldı. ihtardan sonra ten- kıt'a stajı görüyordu. Hattii bunun için 
etmesi memnudur. . muhafaza eyle- Kay Francfs fimdiye kadar üç defa ev- dini toparlayıp daha düzgün yazması sonbahar manevralarına iştirak etme • 

DeanM Durbin: ~ eniz kenannd• lennıl§, Oçünde da boıammttır. Buna heyecanlanna hAldm tecrübeli bir hain ~e~e karar _ver~şti. Bu nokta. Drey-
lnesi ve koruması lçın d bir mutave- ğm n esrarengiz mahiyetini hAlA mu • plduğuna atfedildi Halbuki gizli fatura füsun masuınıyetinı lsbat edecek mühim 
!kamet edemez. Bu ır.yflyel Ta e ektedir ile ilk IDOfgul olan blnbafı Henry, Drey- delillerden birini teşkil ediyordu. Çünkü: 
le teshil edilmiştir. , tkAr aary hafaza etm • . füsün tamamile masum olduğunu bili - Gizli vesikayı yazan adam •manev l 

Sigrid Gtırie: M""1ur ";,al , f!Jmlnl En ııon bir habere töre hu esmer yıldız yordu. Fatura öyle ince, hafif bir kAAJda gideceğinden, bahsetmekte idi. ra arı 
Cooper ile birlikte ·-,;:.1 oınema ıııetlı~ bir :Almıuı tayyareclsi ile evlen- yazılınııtı ki eiinl Fransız tliıd piyasa. Bütün bunlara rağmen Dreyfüs hakaqı. ~virıniı olan bu yeni ve -u-o.t c·-•-LomNnl inek tızeredir. aında bulmak tmklnsızdı. Bu kliıddan <Devamı 
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memnudur. 



~J· 

T aribi tedkikler ~ı ALMAN 
(Baş tarafı 1 in.ci aayfa.d.a) 

bunda muınkün olan sür'aü gösterdiler. 
Evvela Vladivostok limanına giden Si
berya demiryolunu Amur nehrinin şimal 
kıyılarından gcçırecekleri halde daha 
kısa \ e doğru bir yol tutarak Çinin bir 
vilayeti olan Mançuriden geçirdiler. Bir 
taraftan Fransa ve Almanyayı birer ba
hane ile Çin limanlarından bir fkjsjni 
işgale teşvik ederken kendileri de Sarı de
niz sahilindeki Por Artür limanını dok
san dokuz sene müddetle kiraladılar. 
Çunkü bu liman ve şehir Çin denizıne 
çok hakimdi, Rusya ile Çinin arasına ya
bancı bir devletin girmesine engeldi. 
Bundan başka Vladivostok limanı sene
nin birkaç ayında donuyor; gemıler girip 
çıkamıyordu. 

asker göndermif olan Ruslar bu karan 
tanımadılar ve askerlerini geri çekmedi
ler. Bundan başka Korede entrikalar çe
viriyor; Por Artürü müstahkem bir hale 

Bugunku program WESTF ALYA 
ISTANBUL 

KOKU 

Çın paylaşılıyordu. Milliyetçi gençler 
gizli cemiyet kurdular: Japonlar bu ce
miyete yardım ettiler. 1900 senesi eylu
lünde meşhur Boksör isyanı çıktı. Yüz 
kadarı İngiliz olan 200 ecnebiyi öldürdü
ler. Diğer ecnebiler sefarethanelerde mu
hasarada kaldılar. Bu hal ilri ay :;ürdü. 
İçlerinde Amerika ve Japonyanın da bu
lunduğu büyük Avrupa devletleri müş
terek bir ordu hazırladılar. Bir Alman 
mareşalınm kumandasında Pekin üzeri
ne gönderdiler. Muhasaradakiler kurta
rıldı. Çin milliyetçileri müdhiJ bir su
rette tedib olundular. Çin hükumeti iki 
buçuk milyar tazminat vermeye rnechur 
oldu. Bundan başka Avrupalılar birçok 
imtiyazlar elde ettiler. Ancak Çin impa
ratorluğunun parçalanmamasını, hudud
larının olduğu gibi kalmasını aralarında 
kararlaştırdılar. Fakat isyan sırasında 

Mançuri demiryolunun muhafazası için 

u1dan b ka k b · t 11 Alastos 1938 Çarşamba koyd aş ocaman ır ersane ÖÖLE NEŞRİYATI: 
yapıyor; kuvvetli bir cbüyük Okyanus 14_30: Plakla Türk muslkls.l. 14.50: Hava-
harb filosU> t~kil ediyorlardı. Artık Ja- dls. 15.05: PIAkla Türk mualklsi. 15.SO: Muh
ponların sabırları tükenmişti. Rus lmpa- telif pllt neşriyatı. 
ratorluğunu yola getirmek ve Japon AKŞAM NEŞRİYATI: 
haklarını korwnak için harbden başka 18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Kon!e-

rans: Fatih Halkevl namına, Abidin Daver 
hiçbir çare kalmamiştı. Hem de bunun (Atatürk ve Anatartalar saferi). 19.55: Bor.;a 
için acele etmek 18.zımdı. haberleri. 20: Saat Ayan: Grenvıç nt.!adha

Japonya her şeyden evvel Rusya ile nesinden nakle7J.. Nihal Asım ve arkadaşları 
tek başına ve karşı karşıya kalmak isti- tarafından Türk muslld81 ve halt ıarkıları. 

20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğ
yordu. Ancak bu takdirde maksadına rnl tarafından ara.bca söylev. 21: Saat aya-
erebilecekti. rı. Şan: Bedriye Tüzün, Stüdyo orkestrası 

İki tarafın Koredeki mücadeleleri cle- refakatlle. 21.30 Tahsin Karakuş ve arkadaş
vam ediyordu. İmparator sarayının ya- ları tarafından Türk musikisi ve halt ıarkı
nındaki elçilik binaları birer kale gibiy- ları. 22.10: Müzik ve varyete: Tepebaşı .Be
d" b b" al h f a · · ıki tara ledlye bahçesinden naklen. 22.50: Son haber-
ı ve u ın arı mu a az ıçın - ıer n erte& günün programı. 23: Saat lynn. 

fın da kuvvetli birer garnizonları vardı. 
1896 da Japonlar Kore imparatoriçesini 
öldürdüler. Ruslar imparatoru kendi el-

~· 

ANKARA 
çilik binalarında muhafaza altına aldılar. H Afustos 1938 Çal'famba 
RusJar ayni zamanda Çinde oğluna ni- OOLE NEŞRİYATI: 
yabet eden imparatoriçeyi elde ettiler. lUO; Karışık plt.k nepiyatı. 14.50: Pl~kla 

T.irlı: mustkisl ve hallı: tartılan. 15.15: Ajans 
Bu vaziyeti İngiltere de boş görmemeye haberleri. 
başladı. Japonya bir taraftan Çindeki AKŞAM MQRIYAn: 

yenilik hareketlerini himaye ve takviye- 18.30: Pllkla dans mualklsl. UU5: Tftrt 
ye çalışırken diğer taraftan 30 ikincikA- mu.sWsl ve halk tartılan (Makbule). 20: Sa
nun 1902 de İngiltere ile ittifak akdetti. at lyan ve arabea nelrlyat. 20.15: Tiirt mu-

slklsl ve halt tartılan (Hikmet Rıza), 21: 
Böylelikle Fransız)ann Ruslara yard'm Sıhhi :ıı:onu§Illa: Dr. venk Vassaf. 21.15: 
etmelerini önlemiş bulunuyordu. ..\yni Stüdyo aalon orkestrası. 12: Ajans haberle
senenin 8 ağustosunda da Çinlilerle nn- ri ve hava raporu. 22.15: Yannkl program 

laşmağa muvaffak oldu. Her ild m11ahe- !.~.~~-~.!!!~!!;··········--·•••••••••••••••••••••• 
deye göre Çinin parçalanmamasını taah-
hüd altına almış bulunuyordu. 

Kadircan Kaflı 
(Arkası var) KABIZLIK 

Ziraat: üzümler nasıl kurutulmalıdır? On binlerce kişi 
memnuniyetle 

MAZON kullamyoı 
\'e tavsiye ediyorlar. (Ba§tarafı 8 inci sayfada) 

Iar bidayetten düzeltilmelidir. Bu yer 
toz altı olmamalı, ve rüzgar tutmamalı
dır. Toprağın yüzü çapa ile, hatta suluca 
çamurla sıvanarak düzlenmelidir. Yerde 
diken, sivri taş kalmamasına bilhassa 
.dikkat etmelidir. Bu işler ikmal edilince 
geniş ve kaba kağıdlar alınarak bol bol 
yayılır. Bilhassa üzüm kurutmak için sa
tılan bu kağıdlar oldukça kalın ve daya
nıklı iseler de gene kenarlarına taşlar 
dizmek ister. Bandırmadan gelen üzüm
ler bu kôğıdların üzerine ne pek ~ık, ne 
pek seyrek olmak üzere serilir. [Memle
ketimiz için şimdilik en iktısadi şekil o
lan bu kağıdlarm yerine betondan .daimt 
sergi yerleri de yapılabilir. Bunların ilk 
tesis masrafları biraz fazla olmakla be
raber, tente tesisatı da yapılarak mükem
mel bir sergi vücude getirilir.] 

8 - Üzümler sergi yerinde en çok bir 
haftada kururlar. Bu müddet zarfında 

en aşağı üç defa şerbetlenmek ihtiyacın
dadırlar. Aksi halde üzümler matlub ev
safta kuruyamaz, kara ve kuru bir h:ıl 
alırlar. 

bil olur. İzmir bölgesinde hem beton ser
giler, hem tenteli olanlar pek çoktur ve 
en yüksek kalitedeki çekirdeksiz kuru ü
zümü de ancak böyle tertibli sergisi o
lnnlar almaktadır. 

10 - Üzümler cinsine göre bir hafta, 
on gün sonra kuruyunca, temizce kaldı
rılarak küçük yığınlar halinde toplanır. 
Çörü çöpü kalburlardan geçirilerek ayık
lanır. Bazan hususi kalbur makinelerin
den geçirilerek daha itinalı bir temi7Je
meğe de tabi tutulur. Bu takdirde elbet 
piyasaya daha para eder bir mal çıka
rılmış olur. 

Üzümler hemen satılamıyacaksa, çu
vallanır. Bu çuvalları rütubetsiz, havası 
temiz ve kokusuz bir yere istif etmelidir. 
Zemin tahta döşeli olmalı, çuvallar dur
dukça duvara değmemelidir. Vasati bir 
hesabla 4-5 kilo yaş üzüm bir kilo kuru 
üzüm hasıl eder. 

Tanmman 

....... -·····························-······················ 
Kaf Dağının a.rkası 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Şerbet, gene yukarıki şartlara göre _ Bir şey daha rica edeceğim .. karnım 

hazırlanacak olan bildiğimiz potasa mah- aç .. burada lokanta falan var mıd1r?. 
16lünden ibarettir. İkinci günün akşamı, _ İşte bakın ışığı karşıdan görünü
veya ertesi sabah erkenden bağların i- ;yor .. siz oraya gidin .. yemeğinizi yiyin
JaçJandığı püskürgeç tulpmbalarına bir ciye kadar ben size haber getiririm .. 
mik.dar potasalı su konularak sergideki _ Ha ırlı bir haber. 
üzümlerin üzerine püskürülür. Çiy ve İ y h 
rütubetli hnvalarda bu şerbetler tf'kr~r-
lanır. Ekseriya üç şcrbetlemeden sonra 
üzümler de kurumuş olurlar. 

9 - Sergideki üzümlerin en büy-lk 
düşmanı yağmurdur. Yağmur altında 

kalan üzümlerin kalitesi derhal bozulur. 
Keskin bir şerbetle tamamen bozulmak

tan kurtarılabilselcr bile, piyasadaki kly
metlerini yükseltmek imkanı yoktur. O
nun için yağmura karşı çul, hasır, kilim 
gibi türlü vesaitin daima amade bulun
durulması lizırndır. Sergi yerinde hususi 
tenteler yaptırılması bu bakımdan çok 
lüzumlu ve faydnlıdır. Tenteler hemen 
çekilmekle büyük zararları önlemek ka-

- nşalla .. 
- Zahmetinizden dolayı mahcubum, 

müteşekkirim ama, söz söylemeğe rneca
li.m yok .. 

- Rica ederim, ne demek!! 
Bir ok gibi fırladı. Karanlıklarda k:ıy

boldu. Ben de arkasından ... Çamurlu el
biselerimin üstüne boynumdan sarkmış 
termosum, başımda yamn yumru kaske
timle; yorgunluktan bükülmüş helimi 
düzelterek uykusuzluktan kapanan göz
lerimi süz~rek, sabahlamış bir sarhoş gi
bi yalpa vura vura, taaa ileride göriinen 
lokanta ışığına doğru, karanlıkların içi
ne kendimi kaptım koyuverdim ... 

Vasfi R. Zobu 

UYKUSUZLUKLARDA 
Umumi bir ralbet kazanmıt olan 

tatlı bir uyk~ temin eder. 
e Asabi ökaürükler e BAYGINLIK e Bat d6omesi 

e ÇARPINTI ve alnirden ileri 
gelea bütün RAHA TSIZUKLARI 

iYi EDER 

KABIZLIGI 
defeder, HAZMI dü
zeltir. MİDE ve BAR 
SAKLARI boşalb:. 
Vücude ferahlık ve
rir HAZIMSIZLIK ve 

EKŞiLiGt i1derir. 
Alınması gayet 

lAtiftir. 

MAZON 
ME,YV'ATUZU 

, Diplomah Mühendis 
1 ~u yol ve şimendifer tP.sisatı in

şa~tmda tecrUbeli ve diptomıılı bir 
mnhendis kendisine mevki ar,ıyor. 
Alakadarların ( MOhendis) runıu
zile lstanbul 176 No. posta kutusu 

adresine mnracaatlerl --~ 

r ~~!E!~~ d~~!=~··) 
~ ÇARŞIKAPI TRAMVAY DURA(i.J 

······························································ 
ilin Tarifemiz 

Telı: sütun aantlm1 

.ahile 400 lıunıt 
.ahile 250 » 

Oçiincü .ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid i§ler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıbcdık Kollektlf llrbll 
KaJıramamade Ban 

Ankara caddeml 

Kaloriferler ve diğer teshin vasıtaları için 
en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
BRiKET KÖMORO 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERAY A.G. 
Galata 6 ncr Vakıf Han 3 Uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

İnhisarl,r U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Motorin 
Makine yağı 

Mikdan 

6000 kilo 
250 • 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı 

L. Kr. S. LL Kr. S. 

7-420-
18 - 40 -

460-

Muvakkat 
teminat 
IJra Krt-

34 50 

Eksiltmenin 
saatl 

-11 

40 lık çivi 2000 kilo 15 05 301 22 57 13 
I - Yukarıda cins ve mikdan ya7.ılı 6250 kilo yağlama yağı ile 2000 kilo çivi 

şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme _usuliyle .satm alına~~ktı~. 
II - Muhammen bedelleriyle muvakkat temınatları hizalarında gösterilmlştJr. 
III - Eksiltme 23/VIIl/938 tarihine rastlıyan Salı günü yukarıda yazılı sa

atlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
v - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde " 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. c5183• 

~ 

I - Listesinde cins ve mikdarları yazılı muhtelif renk 1715 kilo matbaa mtl
rekkebi şartname ve nümuneleri mucibince açık eksiltme usulile satın aıın.

caktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli 1818.10 lira ve muvakkat teminatı l:ie.35 
liradır . 

III - Eksiltme 25/VIII/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10 da Ka· 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesirldekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme pa-
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c5280. 

'WW 

I - Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya, 
Akhisar Afyon ve Yalova idareleri içfn idaremizce kabul edilen tipler dahilin-, 
de ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 parça e§Ya kapalı zarf usuliyJe 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuru~ ve muvakkat teminatı 2308.25 

liradır. 

III - Eksiltme 22/VItİ/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şaıtname ve resimler 1.53 lira bedel mukabilinde hergün İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmü

dürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin şimdiye kadar en aşağı yirmi blıı 

liralık bu gibi işleri muvaUakiyetle yapml§ olduklarını gösterir v818iki İnhisar

lar İnşaat Şubesine ibraz ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası almalan ll
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanunt vesaik ve V nci maddede yazılı eh

liyet vesikası, % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva 

edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı 

geçen Alım Komisyonu Başkanlığına rna kbuz mukabilinde verilmesi lAzımdır. 

c5105> 

~ 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, üzüm ve anason koymağa mah
sus 50,000 adet çuval 1/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden yemden ve pa -
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 42 ku ruş hesabile 21000 lira ve snuvakkat te
minatı 1575 liradır. 

m - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastı ayan Pazartesi günü saat 10 da Kaba
taşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

c509b 

ADEMi İKTiDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Posta kutusu 1255 Hormobln ) Gal•ta, latanbul 



"Türkiyede olup bitenleri Hart inktlAbınm 
b

. · d. , · yddönümü dünkuUuland~ 
ırer m ucıze ır ,, (Ba§tarafı 1 ind ıa.tac14J 

ve halkı okutalım.> 

An af artalar zaferi nası 
kazanılmıştı? 

kUn, mali, sınai, iktısadi ve kültürel sa - Ti.irk milleti Atatürkün işaretile yapıl-
fBcıı tanı1' ı tad aqjtldcll b" .. Tü' ~ halarda ilerleme ve tekamül, cumhuri - ~ş utün inkılablarımız gibi harf inkı- ~~ tarihinin en şanlı günlerin -1 

bir nüsha neşretmiştir. yetin ana umdeleridir. labını da derhal benimsedi. Çünkü ona den ·bırı olan Anafartalar zaferi bun _ Kendi kolordu ve fırka kumanda 
Kemalist Türkiyede başarılan rnuaz - Böyle bir program, bir çok sınıflara karşı büyük minnetler duyan bu millet dan tam yirmi üç sene evvel dün ka - larının girilmesini yasak ettikleri 

zam inkılablardan hayranlıkla bahsedilen mensub İngiliz efkarını celbetmekten ge- her iyiliğin kendisine ondan geleceğini zanıldı. . yere onu nöbetçiler sokmak istem 
bu nüshada Londra büyük elçimiz Fethi ri duramazdı. Ve belki de, İngiltere ile biliyordu. Buna imanı vardı ve nitekim Türk milletinin Büyük Şefi ve kur- mişler fakat o: «Ben emir aldım. Or 
Okyarın ve İngilterenin Ankara büyük Türkiyeyi birbirine bağlıyan yeni dost - gayet kısa bir zamanda bu kültür mü • taı·ıcısı olan Atatürk henüz b' sını gidip .gezeceğim,» demiş. Arkad 
elçisi Sir Percy Loraine'in birer yazıları luğun sırrı da işte bunda mündemıçtir. cadelesi halkı okutmak, cehaletten kur _ kaymakam iken dokuz ve on ~~.':it~ l~rına: ~Sız burada .bekleyiniz!> em 
ve İngilterenin eski Ankara büyük el ~ Times gazetesi, bütün bu şeyleri do3 - tarmak savaşı başarıldı. Halk mekteble- günlerinde Anafartalar C nk gu nı vermış fakat sıhhiye neferleri: « 
çisi Sir George Clerk'ın (Hatıralar şehrı doğru yükseltecek, bu gazetenin büyük rine koşan köylü ve şehirliler kısa za _ n zaferlerini kazandırdı ve 

0 bayı- 'başımızı bu t~ikeli yerde yalnız bı 
İstanbul başlığı) bir yazısı da vardır. otoritesi1e yeni Türk devleti, adamları, manda bu harfleri öğreniyorlar. Memle • e · rakmak e~keklik şanına yaloşmaz» di 

Taymis'in başmakalesi ideal ve ~eseleleri hakkında neşriyatta kette okur, yazarların :;ayısı inanılmaz Kaymakam Mustafa K r onun peşı sıra oraya girmişler ... 
Taymis hususi nüshasının başmakale- bulunacağını düşünerek memnun oJuyo- derecede artmağa başladı. mandası altında bu zafe ~t ~ ku - .. Ali onbaşı önde gitmeğe başlarr 

sinde şöyle demektedir: . rum. Bundan h8.sıl olacak neticenin de, Bugün bundan on sene evvelki vazi- miş efraddan biri olan Hre ış ırv et .. - dort nefer arkada ... Bu vaziyette ta l n asan oglu Ka- ·· film. •• 1 n·· 
.Büyük harbden sonra vukua ge en 1 - iki devlet arasında dostane hisleri, ve yet bundan yüz sene evvelmiş gibi UZ;tk zım umumi harbin sayısız kahram _ ror UŞ er. uşma:ı ateşe başlan: 

kılıiblardan en az beklenen ve çok şaya- mütekabil anlaşmayı ilerletmek olaca - ve yabancıdır. !arından biridir. an şte tam bu sırada bır şarapnel, birli 
nı dikkat neticeleri olan inkılab, Türk in- ğına inanıyorum. 4te dün bu uğurlu günün yıldönür:ıü Göğsünü düşman güllelerin . te giden dört arkadaşın tam tepeler· 
kılabıdır. Türk milli inkılAbı, mevkiıf ik- Timesin hususi nüshasına tam bir mu- memleketin her tarafında kutlulandı. Bil rerek memlekete vücudünü e çevı - de patlamış, ikisi yere serilmişler. B 
tidara yeni adamlar getirmekte~ ç~k a.z- vaffakiyet dilerim.> tün Halkevlerinde bu inkılabın ehemmi- liğini siper etmiş bir neslin ;: ~enç: n~ fa~keden Ali onbaşı hemen ge 
la iş görmüştür. Bu inktlab, TürkiyTe~nk Fethi Okyar'm mesajı yetini ve manasını tebarüz ettiren nu - lan Hasan ogvlu Kazım şun· di ı·stugub 0 don:nıuş, bakmış ki biçare1erden bi · · ur ' an u - ~eh d d · y • 

siyasi, içtimai, iktısadi cephesın~ ~e Londra büyük elçimiz Fethi Okyarın tuklar söylenildi, konserler verildi. lun bir köşesinde kahvecilikle . _ ':> ı ' .. ıgerı yaralıdır. Yaralıyı teda 
halkının görüş, düşünüş veçhesını. tama- da ayni nüshada şu mesajı çıkmıştır: Em~~önü ~~~evinde yapılan merasim tini temin eden bir vatandaşdır~aışe e;ınek uzere yere mendilini yayrnı 
mile değiştirmiştir. Türkler a;:lar~~;:.; .The Times tarafından deruhde edilen Dun Emmonu Halkevinde muharrir Is- Harb hatıralarını şöyle anlatı or· p nsın;an takımım çıkarmış. 
beri Avrupada bulunmakta ı 1 er,_ bu Türkiye hususi nüshasını hararetle kender Fahreddin bir nutuk söyledi. Bu - Seferberlik çıktığı zaman 0 ; d~ _ M~g~r bı_r c~ır varmış. Sıhhiye n 
Avrupalı değil idiler. Geniş ülkelerıne v__e karşılarım. Bu ~üsh~ın iki devlet ara - nutukta yeni harflerin meziyetlerini ve ~uz, ~z::ııisinde ya var, ya yoktum. Ta- ferl~rının hıç b1:1" _y~ralı~ yerin~e t.e 
diğer milletlerle azami temaslarına rag- sında daha geruş hır surette anlaşmıya faydalarını anlatırken bir Amerikalı ga- lun gorup Çanakkaleye sevk dildik d~.vı :tmemelen ıçın emır verılmış. 
men, antikalaşmış, Şark çamurunda, taş- yardım edeceğine, ve İngiliz efkarı umu- zeteciden işitmiş olduğu bir hikayeyi Muharebe on dokuz yasındaki b~ · Çu~u !'ansu:ıan yapmak için yaralı 
laşmış demiyeliın de, sabit olarak kal - miyesinin Türkiyenin iktısacli irnk8.nla- nakletti: cin evvela gözünü yıldır. dır gen- nın ustune egilen sıhhiye neferleri , maz ersem kurşun · b n ·T 1 
dzlar. rma dair daha fazla malUnıat elde etme- cGeçen yıl Amerikadan gelen bir ga- yalan söylemiş olurum. Gençlikte . . ısa ete 

0 ~yor armış. Bun 
Avrupa devletleri Türkiyenin b_aşka sine yardım edeceğine eminim. zeteciyi gezdirirken dilimizi öğrenmenin sevilir. Ana, baba kucağından evi~~ tıçın yaralıların. genye. ilk sıhhiye is 

· gyınmadan ya-
1
· 'lt ·b· Ih b' k k 1 v d -.l d ' asyonuna sevkı emrolunmuş 

bir devletin himayesıne sdı T"' k ·ınpa- Türkiye, ngı ere gı ı su sever ır .ço o aylaştıgını gören Amerikalı bize en, yunı~n an ayrılmasını kim ister!. Fakat ark .. .. · . ~ıyamıyacağını sanıyorlar ı. ur '. · ülkedir. En büyük gayesi, sulhu muha- şöyle bir vak'a anlattı: İstemez ... Istemez ama!.. Geçmiş gün d v .. adaş1:11ın olum halınde ol 

k t dan S
onra yenı baş- f t b'' k kl · ki f · a· di ·· .. . ugunu goren Alı onbaşı bu emı'r]e ratorluğunun su u un aza, a ıı ayna annın ın şa ı, ve ça- c- Abdülhamid zamanında sefaret şı~ ı ne ye ovuneyım. Türk askeri - unutmus Kuma d kt .. 

t 
v ıa inanmıyan galib 

1 
k ah ı· · · tl · nı k a· ı· d ... n anı uza an dur an canlanacagına as k ış an a ısının yaşama şar arını, sevı- maiyetine memur olarak İstanbula gel _ n en ı ernsa ın en, kendi arkadaş- bünle o~un harek tl . . . ... 

devletler Türk nasyonalizm.inin yü ı- yesini düzeltmektir. miştim. O zaman çok gençtim. Hükfıme- l~ından gör.düğü kahramanlık dersle- nirlenmiş çadırd eb c:_rını gdorunce si 
selişini, iİeri hamleleril'li kızgın bir ~ay • Şurasını beyan etmekle bahtiyarım ki, tim bana en kısa zamanda türkçeyi öğ _ rı ona daha ılk harbe girdiği gün bu ıi dönünde ben 0a a~~np . ~rmu~. G 
retle, adeta inanam1yarak seyretrnışler, son senelerdeki Türkiyenin maksad ve renrnemi emretmişti. Derhal bu ~e baş _ ~a~. korkusunu kirli 1bir gömlek gibi muş. na gosterırım, dıyor 
ve zaferini bir nevi endişe ile karşıla - ihtiyaçları, İngiltere hükll.meti tarafın - ladım .. Bir hoca tuttum Bana arabça bir ustunden sıyrrtıyor. y 1 

1 d M f
.h ha·dı'seler onların bu · d t kd. 1 kt d f be · K" bil" belk' d b' ara ıya sargı yaptıktan sonra ı' mış ar ır. aama ı dan gıtgi e a ır o unma a ır. al a getirdi .. Bir sürü kaideler .. Garip ım ır ı e ız kendi toprak- neferle onu h · . _ 

korkularını izale etmiştir. Çünkü Türk Son kredi anlaşmalarını İngiliz efka - garip şekiller. Her harfin baştan, ortac1an, lar~mızı korumak üzere harbetmi!j ol- onba ı orada ::-ıaern gerı ~on.d:ren Al 
inkılabı Avrupalılarla Türkler arasında rile, bütün matbuatın sempati ile karşı - sondan yazılmış cı>killerini ögrv enmek A- dugumuz için o kadar cesur ve atak 0 • mı" ş k ak vazüesını yap 

' kt · d k t ı y- · " a şam raporunu k .. 
uçurumu genişletme en zıya e apa - layışları ve hele, teslihat kredi eri rnesc- man Allahım, ne korkunç, ne müşkül luyoruz. Canımızı f~dadan çekinmivo • ku::ıand . ~erme uze 
mıştır. Ve bu da, kısaca, Türkiye cum - lesini Avam kamarasındaki aşağı yukarı bir lisandı o. İçinden çıkamadım. Ara _ ruz. Çünkü bizim yaptığımız muha"'re - dan ernranın hyalnifınha gıkrmış .. ~u~.an 
huriyetini idare eden şayanı hayret ada- bütün fırkaların müttehiden tasvib etme- d ı be kend · t akl d e mu a are et ettıgı ıçın o 
mm. asker olmak bakımından büy:ik, bir !eri Türkiycdc derin ve memnuniyetbahş an atı ay geçti .. Konuşmayı çok çabuk ı opr arımız a oldu. Ba~ka nu tekdire başlayınca halim ve · 
devlet adanu yönünden daha büyük şah- bir intıba uyandırmıştır. öğrenmiştim. Tatlı, sıcak, ahenkli bir li- topraklan zapta giden askerler belki bir tavırla cebinden ç'ıı.ın gibi b:."1~~ 
Sının ı·craatının bir neticesidir. B 1 san. Fakat okuyup yazmasını bir türlü bunun ıçın daha korkaktırlar ve biz bu mış bir mendil k • k gd 

u vesi e ile, iki dost devlet arasında iktı " V a· .. A • nun ·ç· g ı d" t .. çı armış 'e uman a 
Reisicumhur Atatü.rkün müstaid a - sadi ve kültürel bağlan ilerletecek ve ogrenem~ ım. V~ hu~umetım, beni ceza v. ı m e en . uşrnanın opuna, tu - nın masası üstüne koymuş ... 'Bu m~n 

damları, ve kendisine bağlı muakkibleri ~ 1 1 
olarak Çıne tahvıl etti. Gariptir ki, Çinde feg. me.' tayyaresıne ar.d .arda gelen ge- dilin içinde tam otuz beş tane rnı'ske 

sag am aştıracak olan böyle hu.c;usi bir 1 k k b d vardı. Fakat cumhuriyetin kuruluşundan nüsha neşrettiği için The Timesi tebrik çinceyi türkçeden daha çabuk okuyup mı erme arşı oya ıl 1k. Onlardan varmış. Bu misket leri Ali onbaşı arka-
beri, Türkiyenin dahili ve harici politi - ederim. yazmıya başladım!> a_:ına ç~k cesur ve çok merdce dövü~ - daşının delik deşik olan vücudünden 
kasını esaslıyan realizm ve radikalizm, Bir milletin yeni baştan canlanmam _ İşte, arkadaşlar! Lisanımız, on yıl ön- tuk .. Lafı uzatmıya~, çocuktum. Bizi küçük bir aletle, bir doktor maşasile 
Atatürkün ~si dehasının eserleridir. dır ki, bugün 

0 
millet liyıJc olduğu yeri cesine kadar, dünyanın en güç lisanı sa- ~e:liboluya sevkettıkleri zaman. Allah çekip çıkarmış. Eli bir cerrah gibi bu 

Türk diplomasisi, Yunanistanla sıkı bir alınış bulunuyor, ve bu yer diğer millet- yılan çinceden daha çetrefildi. Ve. Ame- b~hr Y.
8

• ~teş h~ttına yakl~ştık~ içimde işe yatkın dlan Ali on~ı arkadasının 
anlaşma, Irakla, Balkan antantile mua- ler arasında yüksek bir yerdir. ~~ah g_:ızeteci bu sözü bize espiri yapmak bır ezın~. v~. bır korku hissediy?rdum. hayatıpı kurtarmak için sade bir ;argı 
bedeler yapmıştır. Asya paktını kurmuş- Kimseye bağlı olmıy~ kim.!eden kork ıçın degil, bir hakikat olarak söylemişti. . Her ~n on hatla~ .. se":'~edil~nler, sarmamış. ateş altında bir ameliyat 
tur. Montrö konferansında Türkiye bü - mıyan, kendi mukadderatını kendi idare ~ün çinceden daha güç sanılan dili - b_ırkaç ~n sonra g~ don~ük~ ıçle - yapmış .. Bu hali g:ören kumandan onu 
yük bir muvaffakiyet kazanmış, ~u eden ve dünyada sulhun im.illerinden bi- mızi bugün, en müşkülpesend bir yabancı :ınde yuzde sek~e~ının eksılmış oldu - azarlamak şöyle dursun, bağrına l)asa-
suretle harble kaybettiği Boğazların ha- ri olan bu millet, Türk milletidir., bile çok kısa zamanda kolaylıkla öğrene- gunu dehşetle goruyor~~ rak yanaklarından ve alnından öprnü biliyor. Bende bu korkuyu olduren şey, be- Bu h 'k. , h . . . w ş .. 
kimiyetini tekrar geri almıştır, ki 12 s~ Sir George Clerk'in. hatıralan ni cesur yapan «Anafart 1 f . d ı a:, e sonra epımızın kulagı -
nelik bır' zaman içinde şayanı dikkat bır Eski İngiliz büyük elçisi Sir George Bundan sonra Halkevi orkestrası tı:ı - b · d b' '~ahra lıka ahr. za erın e na geldi... Hepimizin tüvleri diken di . raf d .. l b' k ildi enım e ır ~ man ıssem var- k ld • 
sicil teşkil eder. Clerk te Taymisin husust nüshası için . ın an guze ır onser ver · Konse- dır> di e .. v üınü iftih 1 ka en o u. Hepimiz göz yaşı döktük. .. 

Bugün, Türldyenin harici politikAsuıın güzel bir makale Yamllf, İstanbul batı - nn programı çok güzeldi ğa sev{ed!'~ oldu: ara partrna- er.lesi sabah Büyük Atatürk ... (K.ıvma· 
en başta gelen gayesi, Şarkta, Balkan - ralarından bahsederken eski ve yeniyi Oniversitedeki tören Aziz Baba oğlu Alinin kahramanı_ kam ~us.tafa Kemal) emir verince bc:>n 
larda, garbi Asyada istikrarı ve su!hu.te- mukayese ederek her ~yin nasıl .n:ı.illileş- ğı ... Aziz Baba oğlu Ali bir sıhhiye o~- k_~n~ı hesabım.a hiç övünmeden 
min etmektir. Ve bu mıntakadaki mil - tirildiğini tebarüz ettirdikten sonra şöyle ~niversite konferans salonu daha saat başısıydı. Ufak tefek nahif bir adamdı soy1uyo

4

·um, hır aslan gibi düş-
letlerle anlaşmalar vücude getirmektir. demektedir: sekize gelmeden evvel halkla dolmuştu. Bir gün kumandarumın dı .. ~ ~ana saldırdım. Cesuı· v~ mükemmel 
Böylelikle, bu milletler, Avru~ın p:r· cHülasa, Türkiyede olup bitenler bfr Sa~t sekizde ~stiklal m~ıe .. b.~ş~~yan me- nünde nöbet beklerken kuma~~; o~u b.ır kuma:ı?an olan Atatürk, her bi _ 
çalanma tehlikesine maruz kaldı~~ ve bır- mucizedir. Kazanılanlar bir milletinken- rasım profesor Fuad Koprulunun harf çağırttı ve: cYarın sabah şafakla filan rı. vatan. ıçı~ ~ayatıru fedadan çekin -
birlerinin aleyhine matuf ideolojik cep - eli sayi ile ve büyük bir adamın dahiyane inkılabının bütün ehemmiyetini tebarüz mıntakada hücum olacak sen dört h- n:ııyeı: hır suru kahramanları idare et-
heler vücude getirmekten kurtulacaklar- sevk ve idaresile elde edilmiştir.> ettiren bir nutkile açıldı. Bundan sonra hiye neferi-le git, hücum' mıntaka::nı tı ... Bız Anafarta harbini böyle kazan~ 
dır.> .. in- pembe iı;ek elbi.seler gi"'.".iş kfiçük bir bir gör, yarın yaralıları nakletmek için dık.• 
Başmakale bundan sonra. Türk - Ş d feyk·f 1 kız ~ocugu, yedı yaŞınd~xı Guler kür - nasıl tedbir alınacak, şimdiden gör.> • ' · de- am 8 1 3 - Canım senin için de bü~·u··k ka"'' 

giliz mali anlaşmasından_ , .Tür.kiyenkülı~ tur·· sünün üstüne konuldu ve küçük kız aşa- Dediğini duydum. Kumandanın söv .ı ıı e ~ k 1 ·· ı d' Ied'v. ··dh' b · raman1ık1ar yaptı, diyorlar. Onlardan 
nıi.ryolu siyasetinden, ıçtıınaı v . f (Ba§ta1afı 1 inci ıayfadtı) 6 1 yu an şun arı soy e ı: ıgı mu ~ ir yerdi. O yere yakın bahselc;ene? ... 
sahalarında tahakkuk ettirdiği inkişa - mjş olduğunu söyliyecekler! Başka bir cBen yedi yaşındayım, okuyup yaz - süngülü nöbetçiler dikilmiş, kimse ora-
lardan sitayişle bahsederek bütün .. bun- gün de Türklerin Hatayda camilere gi - masını bilirim, hem gayet çabuk öğren- ya çıkartılmıyordu. Çünkü düsman o- Eski mütevazi asker yeni bir gelir. 

ld 
v sr.vJe - eli • gibi kızarıyor ve: 

larm Atatürkün eseri o ugunu .... .ı den Arabları namaz kılmaktan menettik- m. . r~_sım .. topa tutuyor, oraya ~ıkan sağ 
mekte ve şu cümle ile yazlsına nihayet lerini ve bunların başlanna zorla şapka Halbukı annem, babam bana oku - donmuyor, daha Herdeki siperlerimize - Ben Anafartalarda arkadaşlanm • 
vermektedir: geçirdiklerini yazıyorlar. Bunlar kafi gel- yup yazmayı ne kadar güçlükle öğren- kadar gidemiyordu. dan fazla hiç bir şey yapmadım, diyar 
•Zamanımızda hiç bir önder, bn .. Yıl .. - mediği zaman da Arablann kütle halinde diklerini anlatırlardı. Sonra öğrenelim İşte bizim Aziz Baba gyl Al' b _ belki çok eksik bile yaptım. Öyle ar -

tıv n mu-17'\1 kl . . bin Ar b k" kid b harf! d v. o u 1 on a kadaşlar gören bir insanın kendı'nı' 
nııyan şahsiyetin karşılaş gı e ~ hicrete başladı arın\ yırmı a ın ı es en u er egıl, başita bir Ş1 o gün arkasına dört sıhhiye neferi 
§artlar dahilinde memleketine, bu dere- birden yola çıkmak uzere bulunduğunu takını harfler, Ara·b harfleri varmış ve ni aldı. &ınradan öğrendik: beğenmesine artık imkan kalmıyor ki ... 
ce büyük hizme;ler ifa etmiş değildir.> söylüyorlar. Ekseriyetle cİskendenınu onları öğrenmek pek müşkülmüş. Hal- Suad Derviş 

Sir Percy Loraine'in mesai;' . . müdafaa komitesi» tarafından neşredilen buki Atatürk babamız onların fenalı _ şubesinden Orhan Dengiz bütün üni - Parktaki açık hava sahnesinin bil . 
İngilterenin Türkiye büyük ~iısı .. 5~ bu nevi uydurma havadislerle Tiirkiye ğını anlamış ve bize bu harfleri ver _ versite gençliğinin hislerine tercüman tün seyircileri dolmustu. Halk ha ti . 

Percy Loraine de yazdığı ınesaJ a şoy aleyhine yapılan bu tahrikat kafi gelmi- miş. .. Ah onu bir gün k~ımda görsem olan bir nutuk söyledi. bin ağzından her Atatürk ismini işiti . 
demektedir: h yormuş gibi, bu komite tarafından ge - bize yaptığı bu iyilik için kendisine Fener alayı şinde büyük bir alkış tu!anile hatibir. 

cTaymis gazetesinin Türkiyeye dair u- çenler· de bir de. beyannam.. .. e n~~edildi ve teşekkür ed.~ceğim, _ellerini ön.:w-,,.c,;.,,., Bunu müteakib Üniversite..:ı-n 
k fi 

+--i Ke - - _ r---" ... _ kıld ~ çı - sözünü kesiyordu. İbrahim Necmi es . 
susi bir sayı neşretmesi ey ye..., bunda Türklerın muslumanlıga ve A - Ablalarım, agabeylenm, eğe.r içinizden ı. 
malist cumhuriyet tarihinde dikkat: ~e- rabhğa düşman olduklarını ilan etmek biri onu görürse ne olur küçük Gülerin Atatürkün Saray.bunıundaki heyke- ki harflerin kötülüklerini teşrih ve ye-
ğer bir hadisedir. Bütün dünyada hadı: .. at""',, cüınleler kullanıldı. Bül&sa, teşekkürlerini kendisine bildiriniz» line konulmak üzere hazırlanın 1 ni harflerin iyiliklerini izah eden uzun 

k
tedir ki uzere ~ . . .. . . . . . ~ ış o an b' 

seler, öyle bir sür'atle ilerleme ' c::amın bütün sekter muhıtı Türk1ye a - Alkışlar ııçınde yerme oturan çocu- çelengi. taltib eden halk ell . d · ır nuiuk söyledi. 

İn .
1
. h b ül" kelerde bu ,.,... . d di v • k'' .. al 1 erın e mes-gı ız alkı, bir çok ya an~ .. e)nniş Ieyhinde faaliyet halin e r. gun yenne ursuye yaşlı bir zat çık _ e er tutuyordu. Önde gide h:-, Sürekli alkışlar arasında biten nu . 

hadiseleri karşılamakta guçluk ç . Ancak bir taraftan böyle tahrikat ya- tı. O da elinde yeni harflerle yazılı bandosu Cumhuriyet marc nl şe 
11 

tukıtan sonra sahnede bir temsil veri!<l . 
Türkiye ' t - ,_:,, v dd du ~ını ça ıyor -

olacaklardır. Bu güçlük b~ . _ n Şam nasyonalistleri, öte tarafta bir- uttugu AC&gı an nutkunu okudu. • * 
için daha variddir; zira c~mhurıye_tiJ11:U. :ıerile tekrar mücadeleye ~f bu- -~t!yar da tı~ı çocuk !Pbi bu harf- Beyazıd meydanında biriken kala _ Ankara 9 (A.A.) - Bir çok vilayet Vf"' 

ruluşundanberi 15 senelik kısa bir Iunuyorlar. Geçende yazı geçirmek ü - lerı ogrenmektekı kolaylıgı anlattı. Ve balık ybir halk kütlesi alayı seyrediyor, kazalarımızdan gelen telgraflarda h r 

manda, milli faaliyet sahasının her;:~ .ıere Kahireden birdenbire Bludan yaz -hal'ln okutmak, kolay okutmak için bu her agızdan «yaşa, varoı Atatürk» ses- inkılabımızın onuncu yıldönü ,mu··naun"r 
he_ sinde büyük adımlar atılJDJŞ, ve 

1 
Jımna gelmiş olan doktor Abdü.mıhman ha. rflerin ne kadar iyi olduğunu söyle- leri yükseliyordu. b sa}mıştır Her yı t>-- b - ..n........ d parlak merasimle kutlulandıg" B'" .. ır siyasi sistem kök . . k • Şehbender lehinde azı numaJ·"i'""'"r yap- ı: Nihayet Gülhane parkının açık ka- Ö d ı, uyuk 

gittikçe artan istikrar karşıs_ın~ Tür b" _ mak :rnaksadile El'eyyam gazetesi idare - cBiz eskiden kör imişiz, bizi okutan pılarından içeri girildi. Evvela Ata~ ür- n e~ Atatiirkün minnet ve şükranla a-
1erle Türkiyenin komşuları ıstikb~le u hanesın· de bir içtima akdettikleri baha - Atatürk gözlerimizi açtı.> dedi. k nıldlgı Halkevlerindc ·· ak adır1ar ün heykeline çelenk konuldu. Sonra ' musamerclcr ve 
Yük bir emniyetle bakın t. · · .. _ nesi.le bir hayli muhalif tevkif edi.bniftir. Bundan sonra Üniversite coğrafya İbrahim Necminin nutku dı'nlenı·ld!·. me!danlarda konferanslar t 

Hariçte sulh, dahilde eJJllllyet ve 111 dugu bildirilmektedir. ertib olun • 



~ "Son Posta,, nın Hikayesi 

1 DENiZDEKi KUTU 1 == = 
.._ _ _,IHlmmtlllllllllll .. llllh.. lngilizceden çeviren: Neyyi~ • .ıım .. HE 
Silvia genç, güzel bir kızdı. Bir vapur 

yolculuğunda Lady Laurian adında ki
bar ve çok zengin bir kadınla tanıştı Bu 
kadın Avrupanın tanınmış para müte
hassıslarındandı. Eski Yunan paralarm
dan, kıymet biçilmez, antika bir kolek
siyona sahipti. Yazları bir Yunan adasın
daki villasında geçirirdi. Çok hoşuna 
gittiği için Silviayı bu villaya davet ettı. 

Genç kız orada Brook adında yakışıklı 
bir delikanlile tanıştı. Bu tanışma az za
manda kuvvetli bir alakaya döndü. Brook 
da Silvia gibi bir davetliydi. Lady Lau
rian sık sık seyahate çıkar, böyle hoşlan
dığı insanlar.ı villasına çağırırdı. 

Geldiğinin üçüncü haftasıydı. Bir gece 
Sılvıanın uykusu kaçtı. Uyuyamıyacağı

nı anlayınca kalktı, villanın sed sed bir 
yamaç gibi denize uzanan bahçesini geç
ti. Kıyıda sarp bir burun halinde denize 
dogru çıkan bir kayanın dibine oturdu. 
Hafıf bir rüzgar esiyordu. Etrafta dalga
ların sesinden başka şey duyulmuyorrlu. 
1nsana binbir hayal veren bk gece ... Bir 
kürek sesi duyuldu. Bir kayık göründ'..ı. 
İçinde iki erkek vardı. Dümeni idare e
den, kayalığın üstündeki harab mabede 
bakarak, kayığa istikamet vermeye çalı
şıyordu. Tam çıkıntı hizasına gelince 
durdular. Dümendeki ayağa kalktı. Üs
tünde ufacık bir mayo vardı. Geniş o
muzları, dar kalçaları, ince uzun vücu
dile ay ışığında tıpkı mermer bir heykeli 
andırıyordu. Gözlerine dalgıç gözlükleri 
bağladı. Elindeki elektrik fenerile .iPnizi 
taradı. Fenerle beraber suya atladı ve 
dibe daldı. Az sonra tekrar kayığın ya
nında göründü. Kayıktakile bir şeyler ko
nuştu. Ne söylediği anlaşılmıyordu. Fa
kat aksanından İngiliz olduğu belliydi. 
Silviayı bir ürperme aldı. Gecenin bu 
vaktinde bu genç adam deniz dibinde ne 
arıyordu? Yunanlı balıkçılardan olsa in
gilizce konuşmazdı. O halde?.. Meçhul 
delikanlı böyle altı kere daldı çıktı. Son
ra kayığa bindi. Arkadaşile birlıkte gel-

dikleri gibi sessiz sessiz uzak.la~tılar. A
radan iki dakika ya geçti, ya geçmedi. 
Bu sefer aksi istikametten başka oir ka-

yık belirdi. İçinde yalnız bir kişi vardı. 
O da öbürlel'i gibi tepedeki yıkık mabede 
bakarak duracağı yeri kestirdi. O ·da gö
zünde gözlük, elinde fener denıze daldı. 

İfakat hanım fevkaHlde bir pişkinlik

Silvia bu esrarlı gece yüzücülerınden a
damakıllı ürkmüştü. Bu seferkinın de
nizden çıkmasını bekliyemedi. Villanın 

yolunu tuttu. Tam odasına girmiş, pen
ceresini kapıyordu, ikinci kayıktaki ada
mın bahçeden doğru geldiğini gördü. 
Biraz daha yaklaşınca bunun Brook oldu
ğunu tanıdı, hayretten donakaldı. 

Ne oluyordu? Dört gün önce villaya 
Jeanne adında harikulade güzel, esmer 
bir genç kız gelmişti. O geleli Brook Sil
viayı bütün bütün unutmuştu. Hep yf'ni 
misafirin gözünün içine bakıyordu. İki 
gün evvel Silvia bu kızın, o burundan de
nize bir paket attığını görmüştü. Bu gı'ce 
de Brook ayni yerde denize dalmıştı. 

Villada yaşlı bir misafir vardı. :Me~hur 
bir profesör olan bu adam o sabah ev sa
hibine gizli gizli: 

- İhtiyatsızlık ediyorsunuz. Ben sizin 
yerinizde olsam böyle bir antika kolek
siyonunu en emin banka kasasına yatır
madan gözüme uyku girmez• dememiş 
miydi? Bütün bunların manası ne idı? 
Oturmuş hep birlikte kahvaltı ed-iyor

lardı. Postacı geldi. Biri (Lady Lauri
an) a, öbürü (Jeanne) a iki mektub ge
tirdi. Ev sahibi, aldığı haberi hepsine 
müjdeledi: 

- Çocuklar, bugün yarın bir misafiri· 
miz daha olacak. Yeğ enim Corç ingilte
reden yola çıkmış, geliyor. 

Jeanne kendine gelen mektubun kim
den olduğunu söylemedi. Kahvaltıdan 

sonra Silvia resim takımını aldı. Adanın 
en yüksek tepesi olan yıkık mabede ka
dar çıktı. Buruna kadar gitmedi. MabP.
din içine girdi. Fakat resme başlıyamadı. 
İçini bir kurd kemiriyordu. Lady Laurian 
muhakkak ki bir tuzağa düşürülmek ü
zere idi. Şu Jeanne denilen kızın neyin 
nesi olduğu zaten belli değildi. Ev sahibi 
ona İngilterede rastlamış, Silvia'ya yap
tığı gibi birkaç aylığına villasına çağır
mıştı. Jeanne da herhalde bu fırsatı ka
çırmamış, adaya kendisile birlikte bir 
ertak getirmişti. İhtimal bu adam şimdi 
şu kasabada yatıp kalkıyor, dürbünle bir 
düzüye bu kayalığı gözetliyordu. Herhal
de aralarında şöyle bir şey kararlaştır
mış olacaklardı: Jeanne, zengin ev sahi
binin kıymetli nesini bulursa aşıracak, 

denize atacak, suç ortağı da gelip bıın-

ları geceleri denizin dibinden çıkaracak
tı. Koy zaten pek durgundu. Atılan her 
ağır şey suyun dibinde uzun zaman kala
bilirdi. Anlaşılan genç kız gelir ge1rncz 
Lady Laurian'ın antika koleksiyonunu 
bulmuş, iki gün evvel bu kayalıktan de
nize atmıştı. Suç ortağı da gece bu pa
keti aramaya gelmiş olacaktı. Birinci ka
yıktakiler onlardı. Fakat ya Brook'un ge
ce yarısı denizin dibinde ne işi vardı? 

Bunları düşünürken birdenbire hir çı
tırtı duydu. Döndü, Jeanne'ın korulıık

tan buruna doğru gittiğini, orada yi'izü 
koyun uzanıp denize baktığını gördü. 
Herhalde suç ortağının, atılan şeyi alıp 

alamadığını görmek istiyordu. Sı1via 0u 
kadar güzel bir kızın böyle kötü işlere 

bulaşmasına acıdı. Gidip ona ner ŞC'yi 

gördüğünü, bu fenalıktan va7.ge('mesini 
söyliyer.:Jkti. Birdenbire başka bir ·hışırtı 
duydu. Bu gelen Brook'tu. Ayaklarının 
ucuna basa basa, doğru Jeanne'm yanma 
gitti ve ona: 

- Görebildiniz mi Jeanne! diye sordu. 
Jeanne. Brook'un gelişini duymamıştı. 

Yüzü kıpkırmızı kesildi: 
- Ne demek istiyorsunuz Brook? 
Delikanlı fevkalade bir şey itinf edP.

cekmiş gibi genç kızı bileğinden yaka
ladı: 

- Jeanne! Sonra birdenbire pişm<m 
oldu, sustu. 

Jeanne garib bir kahkaha atarak ye
rinden fırladı: 

- Su dibinde balıktan b~ka ne olur 
ki göreyim? Baka baka ondan da doy
dum. Haydi eve dönelim. 

Genç adam onu takib etti. Fakat dıırup 
denize bakmak için can attığı besbelliydi. 

Silvianın artık hiç şübhesi kalmamıştı. 
Brook muhakkak (Jeanne) a aşıktı. O
nun denize paket attığını görmüş, atılan 
şeyin yüzde yüz Lady Laurian'ın kolek
siyonu olduğunu anlamıştı. Jeanne'ı s(i.. 

rüklendiği felaketten kurtarmak için ge
ce suya dalıp paketi aramıştı. Bulmuş 

mu, bulamamış mıydı? Bunu anlamak 
için Silvia onların az evvel durdukları 
uca gitti. Eğilip denize baktı, baktı. Önce 
bir şeycik göremedi. Sonra kenardaki iki 
kayanın arasına sıkışmış bir ·paket gör
dü. 

(Devamı 13 ncil sayfada) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum ıdares , a 1ları 
Muhammen bedeli 1590 lira olan 3 takım AF A G O 39 tipi gibi akümülatör 

(bağaj arabaları için) 29.8.1938 Pazartesi günü saat on buçukta Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki komisyon tarafın dan açık eksiltme ile satın alınacaktır, 
Bu işe girmek istiyenlerin 119 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo
na müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5276) 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 500 ton hurda dökme demir 22/8/938 Pa • 
zartesi günü saat 11 de kapalı zarf usufü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
y!Jı ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
10 a kadar Komisyon Reislığine verme! eri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada te-
sellüm ve sevk şefliğinden dclğıtılacaktır. (5154) 

------------

Baş, ditı nezle , grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • • icabında günde 3 kqe alınabilir. - • -

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO• müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem· 
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyl(il/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarır.da yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40. lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak Q
zere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar 
maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tibi 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75., lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdi?. 
cYeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını hai1:· 
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara. İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat Benkalanndan elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Ct1 mhuriyeti Ziraat Bankası TeftiJ Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu mlira· 
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliii.ne 
gelmiş olması meşruttur. c2397• c4402> 

le cevab verdi: SON no. ST ANIN _12 _ ıarsa, bunun burasında zmrim bellen~ 
T cek be! Bizim gemilerde olsa, lostro -

- Zanaa~in ne- EDE I? f QO fi\ AN\ ıno ile hemşehri çıkar, daha olmazsa 
yi icap ederse o- ateşci ne ahbabhk edersin, baş altında 
nu yaparsın! Ber. sana kıvrılacak bir yer gösterirler. 
den hiç bir ~ey Halbuki bu gemideki tayfalardan hiç 
sorma. biri bizim dilden çakmıyor. Ben jse-, 
Kır donda bir rahıru?tli moruğun (Meşhedinin) vak-

sürücü beygirinin YAZAN: Ercümend Ekrem Talu tinde Frengistana gittiğimiz zaman o-
keleş kuyruğu - rada öğrendiğim tek tük fin fan fonla-
nu hatırlatan ör - run da bavulu 11!- Gurabt efendi de rın çoğunu kaydırdım. Anama sövseler 
güler berberin ve edilerek vapura oldukça sinirli idi gazel okttyorlar sanıp, enai enai sırıta-
makası altında yerleştirildi. Gura - Fakat onun asabını cağım.. En çok da Takvor keratRSma 

kesilerek yere düştüğü anda İfa - bi efendi dört kişi bozan ana yurddan içerliyorum. Bana kıyasen, teres yedi 
kat hanımın yüreği de çok sür - için ancak yüz lira- ayrılık değil, biran kat yabancı. Bu yolculukta bir tşe ya-
miyen, hafıf bir helecan geçir - 'lık dövız çıkarmak evvel aT1J1 mevuda rıyacağını da aklım kesmiyor, haniya. 
di. Çapkın berber, ellısinden sonra mo- müsaadesini alabil- kavuşmak heyera - Gene öyle iken izzet, ikram ona. Şimdi, 
deren (!) olmağa karar veren bu acu- diğinden, dokuz yüz nı idi. Amerikan seyyah gibi ikinci mevkide 
zcyi. kendi kendine, öyle bir kılığa lira da TakYorı..;n Takvora gelince, yan gelmiş oturuyor. Neden? Yaşlı 
koymıya azmetmişti ki, peşi sıra, tam meharetine, tecrü- belindeıki kaçak pa- imiş .. meşakkata dayanamazmış .• Onun 
b,r hafta mahalle kahvesinde ahl>abla- besine havale edil - raya rağm.en, kılı kemikleri piliç kemiği de, bizimki gelin 
rına anlatıp gülecekti. mişti. o, bunları b:r bile kıpırdamıyor, boğan, zahir. Gurabi .babanın bazı defa 

Kesme amelıyesi bitince, o seyrek tane beş yüzlük, lle- pişk.iniliğini burada böyle antikalıkları vardır: Elin kart 
perçemleri bol briyantinle kıvırmağa kiz tane de ellilik da gösteriyordu. O, gavuruna avuc dolusu mangizi çok 
başladı. Arada bir, başının öne eğik banknot olarak, ke- geminin oôür tara- görmez de, fakirden dört, beş papeli 
olmasından istifade ile, Sehere bir göz mali itina ile ikiye ıına g~ş, eline kısırganır. Gfı.ya, üstelik de ihtiyarın 
i .o re fi çakıyordu. böldürüp sonra tek- geçirdiği bir şez- evladı manevisiyiz. Ulan, nenin evU-

Ondülasyon bitti. Bir ay evve1isine rar diktirdiği bel fongun üstüne boy- dı manevisi be? 
gelinceye kadar çarşıda bir demet may- kemerinin katları [u boyunca uzan - O böyle söylene dursun, vapur, Bo-
d"nozu çekişe çekişe pazarlık eden ka- arasına yerleştir - mış, dalga geçiyor - ğazın, meltem rüzgarile köpüren llcl-
dın. gık demeden lirayı berbere bayıl- mek suretile kon - Üç bavul ve bir kutplusepetle vapura yerleştiler du. verd sularının üzerinde süzüle lilzille 
dı Ağzı kulaklarına vararak, koşa ko- tcolden geçirmeğe muvaffak oldu. ı - Allaha ısmarladık! Zaptiyeye e- Vapur ağır ağır kımıldadı.. kalktı. Ortaköy hizalarına gelmişti. 
~a evine döndü. Toygar Hamza mahallesinin hemen manet olun! .. . Rıhtımda hısım, akraba, ahbab, aşına Bu esnada, Toriğin omuzuna bir el 

Gurabi efendi o gün öteye beriye yarısına yakını, rıhtım üzerine yı~ıl - diye ~ğırdı. Otede, ikincı mevki ~a· bırakan1ar nemli gözlerini onlardan dokundu. Başını çevirdi, baktı. 
ko,.muş, fazla yorgun düşmüştü. Karı- mış yolcuları uğurlayorlardı. Bunla - rafında, !fakat hanımın, daha şlmdı • ayırmaksızın boyuna mendil sallıyor- - Vay! Sen misin be Şerafeddin?.. 
sının hal ve kılığında vaki inkılabın 1 ınki alakadan ziyade, bir tecessüsten, den daüssılası tutmuştu. ômry_inde lar, veda merasimini uzattıkça uzatı- Burada senin işin ne be ... ci? 
farkında bile olmadı. içerisine biraz da hased karışan bir me- Kartaldan ileriye gitmemiş, en uzun yorlardı. Muhatabı kıs kıs gülüyordu: 

Ve ışte, asıl. İfakat hanımın gücüne raktan ibaretti. deniz yolculuğunu, Değirmenderede Bulunduğu noktada, Torik birden - - Ben, dedi, Romanyada ölen anne-
giden, yüreğini parçalayan da bu oldu. İnsanların daima hakiki numaraları- oturan eniştesine misafir gittiği za • bire bir küfür savurdu: min bir akrabasmdan miras yeiniye gi-

m vermeğe alışık olan Torik Necmi, man yapmış olan bu saf mahalle karı- - Hay, ölüsü kandilliler! diyorum. 

-5-

Srıh günü Galatadan kalkacak Ro -
manya vapurunda üç tane ikinci, bir de 
güverte yeri tutulmuştu. 

O abah, erkenden. tenha olur diye 
tm:ıba \·ayurile eşya İstanbula geçiril -
ni-;t.i. Üç bavul ile bir tane de kulplu 
e:petten ibaret olan bu eşyaya Takvo-

dayandığı küpeşteden aşağıya seslene- sı bu seferki ayrılıktan hakiki ve derin :Arkasından da, bu küfürün esbabı - Sahi mi, be? 
rek, oradaıkilerle alay ediyordu. bir elem duyuyordu. mucibesini kendi kendine sayıp dök - - Evet. Bizim koca kan aslen Dob-

Vapurun hareket düdüğü kalın kalın Telaşla bulamadığı mendilinin yeri- tü: rucalıdır. Küçükken muhacir gelmiş-
öttü. Torik: ne koynundan çekip çıkardığı ter till- - Herifci oğulları, Takvor kodoşu- ler. Orada hala soyu sopu vardır. Ge -

_ Karın ağrısı! bendinin içine sümküre sümküre ağlı- na varıncaya kadar lüküs mevkilerde çenlerde bir mektub aldık. Dayımız 
yı bermutad bastı; küpeşteaen aşa- yor, evden çıkarken bakkale emanet kuru1sunlar da, babacana gelince gü- olur, bir İsmail ağa vardı. Sizlere ömilr 

ğıya bir de tilkürdü. Başından çıkardı- ettıiği sevgili kedisi Sarman hakkın- vertede imanım gevresin!.. Gözünün mortoyu çekmiş. Aval oldukça taş tu
ğı kasketini havada sallıyarak, teşyid- da, ebe hanıma uzaktan, hala öğüdler betielfne kurban olduğum adaleti!.. tuyormuş. Mirası da doğruaan anneme 
lere: haykınyordu. Geot f11111 A:yaz P.if& kol ıezmlye bq- düşüyor. (Arken .,., 
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Yazan: Vel'lad t)'rff 

layla 13 

( Niğde tahrirat kaleminde ba~layıp latanbulda !:._ __ 
•••..;~ darağacı alhnda biten memuriyet hayab: 60 ) 

~ ... ................................................................................ . 
, •••••••••••••••••• ·-··························-································ •111\ 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meh'us Ebubekir Hazım 

Tahrirat müdürü birkaç dakika sonra döndü. Getirdiği 
defteri titrek bir elle açtı. Def ter baştan başa sabit 
mürekkeble yazılmış, yalnız Rus konsolosunun ianeleri 

kurşun kalemle sahrlar arasına sıkıştırılmıştı 

Emsali arasında en güzel ve şık 
Mobilyalar satan 

( ESKl HAYDEN) Yem 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YAT AK ODASI takımlarının zen. 
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 
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" Adasındaki Hayalet 
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Xaza.n: Sapper Türkce:re çeviren: llasnun Up.klılD 

Esrarengiz k8ğıd ar 
Drummond onu atölyenin bir kena

rına yatırdığı zaman tamamen bayıl
mıştı. 

Drummond adamın yerde bıraktığı 
kağıdları cebine yerleştirerek: 

- Herif bizi zahmetten kurtardı, di
ya söylendi, en aşağı yarım saatten ev
vel kendisine gelemez, haydi çabuk gi
delim. 

Heppel sokağındaki eve döndükleri 
zaman dadı haber verdi: 

- Hani geçenlerde bir zatla öğle ye
meği yemiştin ya, takriben yarım saat 
evvel o telefon etti. 

- Jinger Lavsun'dur, ne istiyordu? 
- Seni görmek. Sokağa çıktığını 

söyledim, saat on birde gelecek. 
Drumroond duvar saatine bakarak: 
- Şimdi on buçuk, dedi. Pekala da-

Bu hadiseler o derece garibdlr ki Lon
dra polis müdüriyetine haber verilmiş
tir. 

Hayret etmek sırası cDrummond• a 
gelmişti Arkadaşı devam etti: 

- Rivayete göre bu köy civarında 
bir ev varmış ki halkca cinli perili ola
rak tanınırmış. Meraklının birisi giclip 
yakından görmek istemiş. Fakat arka
<Ia,ları adamcağızın ölüsünü bulmuş
lar. 

- Nasıl ölmüş? 

Jinger Lavson oda kapısını kapattı: 
- Cesedini dört gün sonra deniz sa-

hile atmış. Cesed tefessüh halindey
miş. Buna bakarak evvela kazaen bo
ğulmuş olduğuna hükmetmişler, fakat 
biraz daha derin bir muayene yapınca 

anlaşılmış ki cesedde bazı yanık eser
leri vardır. Bu yanık eserleri belki ölü
mü intac etmemiştir, ama tesirleri de 
olmamış deği~di.r. 

KISKAÇ KAPANIYOR 

Jin,ger Lavson'un verdiği talimat hiç 
gecikilmemesi merkezindeydi. Bunun 
jçindir ki gün doğar doğmaz Drum
mond, Peter ve Algi'nin bindikleri oto· 
mobil son sür'atle Helverton köyüne 
doğru yola koyuldu. 

Köye varmadan bwkaç kilometre ev
vel ot.omobilin önünde beliriveren bü
yük bir kamyon «Drummond» a iyi bir 
nıanewa yapmak imkamru verdi. 

(Arkası var) 

Ağustos .10 

• 
lngiltere lig maçları 

20 ağustosta başlıyor 
88 klübün iştirakile yapılacak olan maçlar için klüpler 

40 - 50 oyuncu birden çalıştırıyorlar 

dı, geldiği zaman buraya getirirsin. 1 Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 
Algi haydi bakalım iş başına! ~eçen seneki kral kupası maçınaan heyecu1'tlı bir safha. 

D d b
. • d 

1 1 
k M. M. V. den: İngiltere liğ maçları 20 ağustosta dört nadiyülesli adındaki Mısır takmu bele •' 

rummon ır san a ye a ara ma- ı - Milli Müdafaa Vekaleti ınşaat şubesinde üç yüksek mimar ve bir inşaat liğde bulunan 88 klübün iştiraki.le iki diyeye müracaat etmi~ ve İstanbula gel
sanın başına geçti. Ve hemen ce~:r~~~ fen memuru alınacaktır. Talihlerin hizmete girdiklerinden itibaren ıki sene- devre olarak başlıyacaktır. mek istediğini bildirmişti Fakat Slevya' 
şişiren kağıdlan çıkardı. Beş uçu den evvel ayrılmamaları şarttır. Talihlerin aşağıda yazılı vesaiki Ankarada M. Yeni mevsim maçları için bütün klüb- ile anlaşma tekemmül etmek üzere bu· 
paket vardı. Birincisi mühendislerin !erde cı"ddi bir faaliyet baı:ı göstermiş, her lunduguu ic>in bu teklif kabul edilmemişti 

dıkl kild · k" u d ·· M. Vekfileti inşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile taleb edecekleri ~ ~ 
kullan an şe e mavı agı uze- klu""b kadrolarını tanzım· ederken bir ta- Festival komitesi dün Elnadiyülehll 

1 l~- ı 'hf d" d ücret mikdarının da gösterilmek Ü7ere müracaatları. 
riııe yapı mış p auıarı ı ıva e ıyor u. kım yeni oyuncu alıp satmaguı da ihmal klübü ile muhabereye gır· i<=Tni.+ı .. , 
F k b 1,. 1 ·· · d k b" A - Kendisinin evli ise ailesinin nüfus tezkeresi, aslı veya tasdikli sureti. ır-~i• ..... 

a at u p an ar uzerın e anca rr etmemişlerdir. Maruf ve meşhur klübler A 1 J k · ( 
sürü yaylar ile daireler görülüyordu. B - Askerlik vesikası. birinci lig' de oynıyaaak oyuncuların f et er ampa girıyor ar 
B. t · k d b""yu"'ktü' dı·g·""r C - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikası. D kuz Balk yunI · '" ak ır anesı mer ez e, u , •· • kadrolarını çok şayanı dikkat bir şekilde o uncu an o arına ışı ı.r 

ı · t f d'lınişlerdi D - Tam te~ekküllü heyeti sıhhiye raporu. d k ı ti tl · · · · h lıkl en onun e ra ına resme ı . tertib etmişlerdir. e ece o an a e erımız ıçın azır ar 
D d ·ı b t hemen 1·ç,.,,- E - Şimdiye kadar çalıştıg-ı yerlerden al.ııwı olduğu vesaik. c217> c5229> b ı k ·· d' rummon zı e as ı ve ..- "' Belli başlı büyük takımlardan liğ şam- aş ama uzere ır. 

riye giren ihtiyar kadına sordu: ~IJllJllllllJlllJlllfJlllf llllJllllllHIJlllfllllllllllllllllllllllllJllllllflllllHllllllllllllllllllllllllllllllHlb::. piyonu Arsenal klübü; beş, kaleci, altı Atletlerimiz ağustos on beşte Kadıköy .. 
- Dadı, sende Petvorth marka mey· s Tu·· rk Hava Kurumu E müdafi, on üç muavin ve on dokuz mu- .de kampa girecekler ve ciddi ıd.manlara 

va konservası var mı? =: 5 hacim olarak tesbit edilmiştir ki bu va- başlıyacaklardır. 

- Bir kutu kaldı. SS B u y u K p • YA c o s u := ziyette A.rsenal tam. 43 oyuncu ile liğ Balkan oyunları kampına Ankara ve 
- Hemen getir, fakat açmadan! 3 1 5 maçlarına iştirak edecek demektir. diğer bazı şehirlerden atletler gelecek • 
İhtiyar kadın biraz meraka düşmek- sa 5 Kral kupası galibi Preston Vorth End !~:~!!': .................................................. .,.., 

le beraber istenileni yaptı. =: ;;; ise; iki kaleci, altı müdafi, yedi muavin, ... 

- Bravo, teşekkür ederim. Masanın a 4 k .d 11 / Aw / 1938 d d. § on muhacim olarak kadroyu tesbit etmiş-
üzerine bırak. . = Üncü eşı e gustos e ır. = 

- - tir. Son Posta 
naVdeo"'nihdtu·~~. ar kadın çekilince arkadaşı- ~-= Bu··yük ı·kramı·y· e: 50.000 L. d = Londranın en zengin klüblerinden ıra ır• • ·~ Chelsea ise; iki kaleci, sekiz müdafi, on Yevmi, Siyast, Havadis ve Halk gazetesı ' 

- Tıbki benim .tahmin ettiğim gibi, 5i · 5 muavin, 20 muhacim olarak kadrosunu Yerebatan,Ç~t~İçe§llle soka.k. 25 
ortadaki büyük daire kutunun kutruna a Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık -ikramiyelerle ;: t i S TAN BUL 
tevaEuk ediyor .Bu plan, İS'Viçredeki ;s_ ( 10 •. 000. Ye 20.000) .liralık ik.i .a.det mük. ifat vardır... . 5 ya~:Jnır~akımlar yukarıdaki şekilde çok ...._ ____________ __. 

ld u ş d k d b 1 k d b Gazetemizde çıKau yazı ve Meyer'in evinde bulmuş o' ugumuz ;: ım ıye a ar ın erce ışıyı zengın e en u pıyaogoya =-- geniş bir şekilde kadrolarını hazırlamış-
- resimlerin bütün hakları 

mekanizmanın, yahud da ona çok ya- = iftirak etmek suretile siz de tallinizi deneyiniz... = lardır. 42 liğ maçı, seksen sekiz klübün 
km bir şeyin plarudır. ~lllllllllJllllfllllllllllllllllllJllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllW iştiraki.le yapılan kral kupası ve mmta - mahfuz_v~-~-azetemize aiddir. 
· Algi hatırladı: ,.. kalar kombinezonu ile yortu maçlarını ABONE 

- Belki Bay Kartvrayt da bu mese- S A T 1 Ş 1 L A N ) hesab edecek bir klübün bu kadar yüklü 
FIATLARI 

le üzerinde çalışıyordu. Dördüncü İcra Memurluğundan: maç programı için böyle geniş kadrolara 
- Sanının, ama madem.ki mekaniz- Aspasyanın Rüattan aldığı (650) lira mukabilinde birinci derecede ipotek ihtiyacı olacağını anlamak pek kolaydır. 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

mamn aslı elimizdedir, planına ihıtiya· irae eylediği ve müddetin geçmesine rağmen borcu ödenmemesinden dolayı satı
cımız yok. Şimdi bakalım ikinci pake- şma karar verilen ve tamamına (3800) lira kıymet takdir edilen Fener Abd.i
te! subaşı mahallesinde Fener kapı caddesinde eski 27 /29 ve yeni 15, 17 sayılı olup 
Açtı ve kağıdı masanın üzerine serer altında fırını bulunan kargir bir evin 42/120 hissesinin paraya çevrilmesine 

sermez haykırdı: karar verilmiştir. Mezkılr gayrimenkulün evsaf ve mesahası aşağıya yazılıdır. 
- A1lahım, .Atilahını! Af'gi bakınız, Fırın: Zemini çimento bir antre, cebhesi camekan, yaprak kepenk (160) aded 

denilebilir ki Jimmi Latimer'in İsviç- ekmek alan bir fırındır. Tezgah sabit v~ dolabı tezgahın altı sokak cebhesinden 
ı·ede Pekuay lokantasında ele ge~ş penceresi bulunan bir odunluktur. Mozaik merdivenle yukarıya çıkılır. Zemini 
olduğu plandır. ~ap bir sofa üzerinde iki oda oir harman mahalli bir motör. 

İki arkadaş planın üzerine eğildiler. 2. nci kat: Bir sofa üzerinde iki dolab, iki oda birinde iki dolab bir hela. 
Bu, bir haritaydı. İngiltere ile İskoçya- 3. ncii kat: Merdiven yanında bir maltız oca'k bir oda bir koridor zemini çini 
yı gösteriyordu, üzerinde de birçok duvar korıkuluklu bir tarasa vardır. Bahçede ufak bir ahır terkos ve elektrik 
noktalar vardı. Hiçbir şehrin adı yazı-

vardır. Ayda 20 lira kira getirmektP.dir. 
h değildi, fakat küçük noktalardan be- Mesahası: Umum mesahası (69) metre murabbaıdır. (8) metre murabbabı a-
herinin bir şehre delalet efti.ği meydan-
daydı. Jimmi Latimer'in söylediği gibi 
noktalar İngJlterenin endüsıtriel taraf
larmda ziraat mıntakalarından daha 
fazlE.ydı, bunlardan bazıları kırmızı 
mürekkeble yapılmıştı, hepsinin bir
den yekılnu haritanın altındaki yazı
dan da anlaşıldığı üzere 320 taneydi. 

İki arkadaş haritayı bırakarak üçii.n
cü paketi açtılar. Onun içinde tek bir 
kağıd vardı. Bu ka.ğıdda da yalnız Hel
verton ismi ya~ılı idi. 

- Helverton mu? Acaba nedir ve 
nerededir? 

Holden bir konuşma sesi işitildi. 
Drummond bağırdı: 

- Jinger sizi bekliyorduk. 
Ve arkadaşı içeriye girince müşkülü

nü ona sordu: 
- Helverton nerededir? 
Jinger Lavson birkaç saniye kapının 

eşiğ.i üzerinde hareketsiz durdu, sonra= 
- Bana bu suali bu dakikada soruşu 

nuzun <ne kadar garib olduğunu tahmin 
edemeZ'Siniz, dedi. Helverton pek uzak 
değil, Kornoay kontluğunda ( vilaye
tinde) bir köydür, bu köyde son zaman 
, ___ ,_ ----!'- IL.~..l!-~1-- -------- _...___!-&.!-

ralıktır. 

Takdir olunan kıymet: Gayrimenkulü_n heyeti umumiyesine ve alım satış pi
yasasına (3800) lira kıymet takdir edilmi§tir. 
Yukarıda hudud evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün 42/120 açık arttlr

maya konınu.ş olup 14/9/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Yenipostanedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttı
ranm üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 30/9/938 tarihine rastlı
yan Cuma gilılü saat 10 dan 12 ye kadar kadar gene dairemizde ikinci açık art
tırması yapılacak ve bu ikinci açık arttırmada gayrimenkul en çok arttıramn 
üzerine ihale ettirilecektir. 

Satış peşindir. Taliblerm arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektu-
bunu ibraz etmeleri 18.zımdır. 

1 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve 
vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 

aiddir. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 

bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alak:adaranın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrrakı müsbitelerile bildirme
leri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malfimat almak istiyenlerin 
25/8/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma ~artnamesile 33/279 numaralı dosyasına müracaatlan ilan olunur. 
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Slavya yerine Mısırın 
Elnadiyülehli takımı 

geliyor 
Belediye festival komitesinin Çeklerin 

Slavya takımını şehrimize getirtmek için 
yaptığı bütün gayretler boşa çıkmıştır. 

Slavyalılar ile yapılan muhabereler iyi 
netke verirken klüb idarecileri 5 tanın -
mış oyuncudan mahrum olarak takımm 
gelebileceğini bildirmişler, fakat ko -
mite bu teklifi kabul etmemiştir. 
Şimdi yeniden bir Mısır takımı getir -

tilmesi kararlaştırılmıştır. Evvelce El • 

Kr. Kr. Kr. --
TÜRKİYE ı.ıuu 750 4UU 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-····-

.Kr. 

150 
270 
300 

Gelen eoralı. gai verilmez. 
ilanlardan me•'aliyet alınmas. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazundır. 

~-·············· .. ······························-f Posta kutusu : 741 İstanbw \ 
! Telgraf : Son Posta ! 
! Telefon : 20203 ! 
~ . , ................................................. ,,, 

Nafıa Vekaletinden: 
İzmir - Aydın hattının Selçuk ve Çamlık istasyonları arasında inşa olunacak 

tak.ı·i'ben 7350 metre uzunluğunda bir varyant ile takriben on kilometre uzunlu
ğunda ray ferşiyatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 18-8-938 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11 de Veki
let binasında demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli beş yüz seksen sekiz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27270 liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartna

mesi fennİ şartname vahidi kıyasi fiyat cetveli, takeometre planı takeometre 
profili, ahşap traversler ray ferşiyatı, talimatnamesi, çimento normu 91 B. Nu
maralı kargir inşaat tipinden mürekkep bir takım münakasa evrakı yirmi dokuS 
lira kırk ~uruş bedel mukabilinde demiryollar inşaat dairesi~den tedarik edJ
lecektir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma eksiltme ve iha" 
le kanunu mucibince vermeğe mecbur oldukları evrakı ve vesikalarını 9::18 se

nesi için muteber her türlü nafıa işlerine veya demiryollar inşaat işlerine gire .. 
ceklerine dair Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikalarını muvakkat 
teminatlarını, ve fiat teklifini havi kapa 1ı ve mühürlü zarflarını mezkur kanıl .. 
nun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 18-8-938 tarihin .. 
de saat ona kadar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesindeki komiS .. 
vnn reisli~ine tevdi edeceklerdir. (2749) (4893) 



ERKEKLEHi TESHiR EDEREK 
NAS 1 L 

rı_,ficz gibi idi, 

C ildim hemen yan uı.u>-s ild · 
yüzü 'buruşukluklarla dolu, c ı 

fakat ikaralde-
solmuş, ilıtiyarJamı§b, . . se-
rim daima gençti, dans, eğlentıyı 

\terdim... t etıni-
Fakat :ı.:-ft- beni dansa dave 

a..uı.moı: • çliği an· 
yordu. Bugünün ~~n ·~assısı ile 
Yorlar. Nihayet bır cild JilU e taze 

di · genç v 
istişare ettim. Cil ınm 1 Biocel'e 
tutan kıymetli bir cevher 0 an 

-yıedi. Fen, son 
ihtiyacı olduğunu 80 h . · _.nç 
zamanlarda bu Biocel cev erını, . 0~ 
hayvanların cild hüceyrelerinden ıstih· 

1 t Bu cevherde aale muvaffak o muş ur. 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
unsurlar mevcuddur. Biocel 
§imdi cildinizin beslenmesi ve 
gcnçl~şroesi için ihtiyacı olan 
tam nisbct dairesinde Tokalon. 
kreminin terkibine kar1Ştınl· 
ınıştır. Bu kremi her akşam 
yatroazdan evvel kullanırım ve 

MEŞHUR 
· OLDUM 
ART 1 K 

Dünya benimdir r •• 

A zara Rais'ln 
sayan n 'k" fotografi
yukarık• hakı ı ayet basit 

ba~ınız "e g k 
terine . rtlarıt'1 tatbi 
oıan tedav~a':ının edineceği 
ec1en bir . . arı \t\-

cazi p güzellı~ı naz 
bare alınız.~ ......... _, 
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ga et muvaffakiyetli semereler . 
Y . . ta ftan her sabah da beyaz renkli Tokalan kremıni kullan· 

elde ettim. Dıgcr ra · kl tırclı er ve 
dım, bu da siyah benlerimi eritti, açık mesamelerımı sı aş ve esm 
sert cildimi beyazl::ıtıp yumuşattı. 

M V H 1 M : Cild unsuru olan meşhur Tokalan kremleri her yerde satılır. 
Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

SATIŞ tLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurlu~undan: . 

V kıf Paralar İdaresinden 22599 ıkraz numarasile borç alı
Yakub tarafmd~ ~. . derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenroerne

nan paraya mukabıl bırıncı verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 1500 

sinden dolayı satılmasına karar H sk"yd Kerecipiri mahallesinin Çöplük sn-
. edilmi olan a 0 e ıı 

lira kıymet takdır .. ş . 
12 

l4 numaralı bir tarafı halt arsa. bir tarafı 
kağında eSki !, 4 mükerrer yenı b' Ç<>«me :sokağı ve tarafı rabli ÇöpJük sokağı 

. 'd bir tarafı hara ~. 
malıyeye aı arsa, mesahası ~ğıda yazılıdır: 
ile çevrili iki ahşab evin evsaf ve 

12 No. lu ev: .. b' ntre, solda bir :kapı ile girilen ııemini k:ır
Zemin kat: Ze:nıini ilornıızı çını Jr at f k heia iki oda olup sıvaları dökfıl-

1 ocaklı bir mu a ve ' . . 
mızı çini bir taşlık, ına bz . · antre bir sofa, ıki oda, mutfak 

y da zemini kır mızı çını 
ınüş tamire muhtaçtır. Sag 
V'e hela vardır. . . kırmızı çini döşeli maltız ocaklı bir mut-

Birinci l:at: Solda bir sofa, zeınını "ki da vardır. Sağ taraf ta sol tarafın 
.. dolab olan ı o 

fak ve hela, birinde yuk ve 
aynidir. 

14 No. lu ev: ~tertibat ve teşkilattadır. _ . . 
12 No. lu evin ayni kat ve aynı ah h ve iki_şer katlıdır. Her ıkı ev bır-

aralı evler şa ·1 b k mı Umumi evıafı: 12 ve 14 num . ...:ı .Binanın ~klan e azı a sa 
ekt 'k tesısatı varuır. 

birinin aynidir. İçinde el rı ı..tır 
ld. ye l1Z8 l\. • ık tt 

tamire muhtaçtır Vesaiti na ıye rimenkulün tamamı aç al' ır-
. ---nlıası yaail gay , 

Yukarıda ht.İdud evsaf ve nıe-'. Pazartesi günü saat 14 den 16 )R 
' ihine rastlıyan ı ,~ A t 

tnaya konmnı: olup 19/9/938 tar . k arttırma ile satı acaa.Lır. r .. 
-s . d · mızde açı . 

kadar Adliye binasındakı aıre . . bulduğu takdirde gaynmenkul en 
tin % 75 ını arttıranın taahhüdü 

tırma bedeli muhammen loyıtıe ksi ;takdirae en son 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek •. a -adetle teındid edilerek f/10/938 tari-

be gun mu ,,_, ___ ,.,~ :ı.· . k 
baki kalmak üzere arttırma on ş a kadar gene cı.aın=u-..e l.Aıncı açı 
hin tl Salı gun·· il saat H den 16 Y . __ ,_., en çok arttıranın 

e ras ıyan . _ ci arttırmada gayrun~'" 
arttırması yapılacak ve bu ıkin 
üzerine ihale edilecektir. . den evvel :muhammen kıymetin 

arttırın.aYa gırmez .A_;,.. t k 
Satış peşindir. Talı"blerin . • milli bir bankanlD ~·a me • 

• . vernıelen ~ eya 
3 7,5 u nisbetinde pey uçesı 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. . . tanzifiye ve delliliye resimleri 

aid ten vırı ye, deli .. t . 
Birikmiş vergilerle belediyeye .

1 
_.ı lir 20 senelik taviz be muş erıye 

linden tenzı t°Uı • 
Ve Vaklf icaresi satış bede _ _ 
aidd' addesinin 4 uncu fıkrasınca, 

ır. un 126 ıncı '1fl • 'f k 
2004 numaralı icra ve :iflas kanunun )tlılar ile diğer alikadaranın ve ırtı a 

bu gaynmenkul üzerinde jpotekli .alaca . faiz ve masrafa dair olan iddiala

hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hUS;:ıe gün 1çlnde evrakı müsbitelerile bil· 
tını bu ilanın nı><:ri tarihinden itibaren -~1:1e sabit olmadıkça :satış bede· 

• _... eaklart tapu ı;lCJ.U' -
dirmeleri icab eder. Aksi halde ha fa,z1a ınalOmat almak ısteyenle-
lının paylaşmasından hariç kalaCaklar

1 v:r:i}nıeSi için açık bulundurulacak 

tin 19/8/938 tarihinden itibaren her::::.ıı doqasma :aıüracaıtl•n il&n olu-

01an arttırma prtnamesile 934/24U 
lıur. (5271) 

Günün 
1 Z3"f-

I 

2 

SOLDAN SAÖA: 

l - Dilenciye verllen - Hisse. 
2 - Mcvslm meyva.sı - Devam eden. 
3 - Oğul - Çok güzel. 
4 - Allmler - Mef'ulülleyb edatı. 
5 - Saçsız - Bir nota. 
6 - Blr nota - !İshnlerden :&fa.t yapmak 

için kuJJanılan l.Abfka. 
7 - Eşelemek masdannın nefi hali.. 
8 - Hızırllyastan sonra gelen - Lltife. 
i9 - Borc para alırten karşılık g&rterllen 

eşya. 

ıo - Ayrılık - Eski feblrlertn et.rafında 
bulunan. 

YUKARDAN AŞ.&ÖI: 

ı - Yava.ş y&V&§ zayıflamak. 
ı - Üye - İp.rete ald. 
J - Bekclnln öttürdüğü - Esmek muda-

rından enribU.ır. 

f - Yevmiyeli !lfcl - Y-u ıtw;uı. 
5 - Elle doJc:unmak.. 
• - insan - İpret. 
7 - Başk&sı - :Kapının &ıUndeki tahta. 
ı - Kirli - Ne mlna 
ı - İş - i:ave. 
ıo - şıra& de - B1r teY1n yerine b1r cııte

rini !koyma. 

Evvelki .bulma.caıu• MlledilmJı ıeJcV ............................................................ -
Bir doktorun günlük 

notlarından 
Fenni surette 
Yapılmıgan giinq 
Banyoları 
Gözler güneşin tırmızı ve ma v1 ziyasın
dan pek çabuk müteessir olur. Bu sebeb
den güneş banyosunda guneş gözlüğü 
takmalıdır. 
cıterlere gelince: Clğerln içinde .tan da
marları çok oldu~undan güneşe kar§l 
fUla kalınca kolaycacık ciğerlere kan 
toplanır. Ve lhWca.ıı ıhaaıl olarak huta
:ııt :başgösterir. Böyle tan 1ıopkınt1Slndan 
®layı baza.n eski verem yerleri de tekrar 
:faaliyete geıtr. Kanın deveranı bozulun
ca talbln adale81 baataıanır. Kan damar
man scrUetlr 'Veya damarlan tenifler. 
Guneş çarpması hazım cihazı üzerine ve 
karaciğere tesir ederek bunların çal!§
maıarını bozar. 1c!rardan ueton çılrnıa
ğa ib:ışlar. Ötle SJC&lında fUla durursa 
güneş çarpmasından dolayı ateşl yükse
lir, başı ağrır, tusar, ishal olur. Bau 
nt~ıırda beyinln zarlarına kan hücum 
etmesi netiem ~eya meı1cezi 3ln1tlerln 
vüeuödaki toksinleri çıtarmata mllkıe
dlr ıolamamıwndan ö~iirü zehirlenme a
li.metleri görülür, Bu hale gelen çocuk
lar arasında ölenleri de çoktur. Hafif 
güneş çarpmuı vat•aıannda uykuauzluk, 
lştlbosızllk, baş a~rısı, baş dönmesi gö
rülür. ifte bu lcor'kunç neticelere va.rma
mak ve çocuklarınıza çok faydalı olan 
güneş 'banyosundan istifade etmek ıçın 
söyllyeceğlm usul üzerine hareket etmek 
lftzımdır. 
Ynnn fenni güneş banyosu nasıl yapıl
malıdır, bunu anlatacağım. 

Cenb isteyen ok.,.eularuanın ,._.. 
tal• 1ollamaıannı ırtea ederi&. Abl 'talE· 
tirde IJteld•I m.....-11 kalabtllr. 

····································-······· .. ···········-·· 
~---•~ D~ TABIBI ' 

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli Sll'ISL 

No. 26, Kat ı de hergnn ö~leden 

6oııra eaat 14 Mıı ltl ye kadu 
hastalan kabtll adar. 

Sayfa 15 

DENiZBANK 
~ ..-... ....... -

Denlzyolları işletmesi · 

İZMİR FUARINA TENZİLATLI BİLET 
1 - İzmir ~uannı siyaret edecek yolculara mahsus olmak üz.ere büfün 

ükelelerdm 1mür için yüzde 50 temilatlı gidiş - dönüş biletleri 
verilecektir. 

2 - Da biletlerin satqma 10 Ağustos 938 tarihinden itibaren baflanacak 
ve 9,IEyliU akpmı nihayet verilecektir. 
(Ba hiletler aöniif için 30 Eyliil akşamına kadar muteberdir. 

3 - Da hiletler.i himiJ olan yolculann tabi oldaklan prtlar biletlerin 
arkalarında yazdı olduğundan hunlann kemeli itina ile Oaauuua~ 
rica olunur. 

hahat almak için ece:ntalarımıza müracaat edilmelidir. 

KUVVET ŞURUBU 

v • 
1 N TAL • 

1 
Kanallık, kemik h•mhkl.n, dimağ yorgmduklan ile 

•• . .__..kt dnöın· Lıu..n._ ·--ti-klan . YJAmlDU:UI eD -a- UUUlll -.JUU geçırir • 

VITALIN 
Her menin bilmesi icab eden bir kunet fUJ'Ubadur. Çocnk
laruıııa V:italia kunet fUl1lbu Yermekle oDlan uğlam, pr

bnı: Ye Def' eli 7etift:iıininiz. 

ViTALiN 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ve kuvvetlerini artınr. 

lNGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - lSTANBUL 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her 
kullanılan, ve 

pamuk 

tarafında seve seve 
cildi tır~tan sonra 

gibi yumuıatan 

POKER 
hraş hı çaklarını kullanınız. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
ı - Eksiltmeye konulan Balıkesir • Bandırma yolunun 86 + 500 - 93 + 600 

pci kilometreleri arasında c7900> metrelik tamiratı esasiyesi olup 27/Ağustosf. 
938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere 15 g:ln 
.müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Z - Bu tamiratın ke§if bedeli cl3277> lira c89> kuru§ ve muvakkat temirob 
996 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak fUnlardır: 
A - Keşif hülasa, fiat bodrosu, metraj cetvelleri ve malzeme grafikleri. 
B - Husus! ve fenni şartnamelerle e ksiltrne şartnamesi. 
C - Mukavele örneği. 
İstiyenler bu evrakı hergün Vilayet Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa 

dairesinde görebilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı gün ve saatte Balıkesirde hükfunet da~
sinde -yilayet Daimt Encümeni tarafın dan yapılacaktır. 

5 - lsteklilerin Nafıa Vekaletinden 1938 yılı için alınmış ve bu işe girmek sa
lihiyeüni veren müteahhitlik vesikası :ve 10000 liralık iş yaptığına dair vesika· 
nın Nafıa Müdürlüğü tarafından tasdikli sureti ve muvakkat teminatını malsan
dığına yatırdığına dair makbuz veya ıa yanı kabul banka mektublannı 2490 
&. lu kanunun 32 nci maddesi ahkamına tevfikan z.arilananlk ihale saatinden 
bir saat evvel Vilayet Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verme
si lhımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. c5210> 

1 İstcmbl!I Belediyesi İlanları 1 
Dii~ünler evi kreş kısmı çocuklanna lüzumu olan ve hepsine 350 lira bedel 

tahmin edilen 25 tane karyola açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Lc
varun Müdürlüğünde ve nürounelcri de Düşkünler evinde görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yaz.ılı vesika ve 26 lira 25 kuruşluk ilk teminat mnkbu:.. 
veya mektubile beraber 15/8/938 Pnzartesi günü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (4939) 

~ 

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Şehremininde Ereltli mahallesinde Bü
yüksaray meydanı sokağında 42 M. murnbbaı arsa 939 senesi Mayıs sonuna ka
dar kiraya verilmek üzere açık artırma gününde isteklisi bulunmadığından n. 
zarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli 0~ 
lar l lira lD kurufluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 2618/ı938 Cu-
ma günü aat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ,(5285) 
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Sağlam bir insanda kanın miktan takriben ağırlığımn on birde biridir. Ve milyarlarca kır· 
mızı ve beyaz yu't'arlacıklardan mürekkebdir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. 
Vücudümüzü teıkil eden lıer hüceyreye lazım olan gıdayı derhal götllrdüğü gibi ölmüş hüceyrelerin 
enkazını da sürllkleyip çıkarır. Aynca da vücudün lüzum gösterdiği mıntakalltrda da yeni uzvi 
inşalar yapmak kudretini haiz kimyevi maddelerle hücreleri de ihtiva eder. Demek; bir inıan 
saltanahnın bütün azamet ve ıevketile yaşaması için bu milyarlarca muhafız .,.. imarcı 
orduıunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip ç.oğaltmuı lizımdır: işte bunun için 

----------------------= = 5 
§ 
= = ~ -= = --== = 

FO~~~:o~~=-:~~:..~!~İ~'~ e!~~eUu~!~~to!~~~·t~~n!d~~di~~edilen :_: 
en mühim ilAçların gayet fenni bir ıurette birlettirilmesinden yapılmış emsalsiz bir hayat ebiridir. = 

Bir ıiıe sizlere hayahn btıtün zevk ve neı'elerini tattıracak ve yaıadığınız müddetçe halsizlik ~ 
yeis, ıztırab, dill}üncc, korkaklık, tembellik göıtermiyecektir _§ 

FO&FAR&Ol'u; diğer muk·avYİ iliçlardan ayıran bqlıca ha.sa; devamlı bir surette kan, kuv· 
vet, iştiha temin etmesi ve ük defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göster· § 

FOSFARSOL; muhakkak bir ıurette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iıtiha temin eder, 
melidir. ===_~=== adale Ye sinirleri sağlamlaşhnr, uykusuzluğu, fena düıünceleri, yorgunluğu giderir, muannid 
inkıbazları geçirir. Vücude daima gençlik ve dindik verir. Zeki ve hafızayı parlatır. İnsan maki· 
neaine llzım olau bütün kalori ve enerjiyi vererek tam manasile azim ve irade sahibi eder. Ve 
her teşebbfuıünde muvaffakiyete kavuşturur. S 

FOSFARSOL; güneı gibidir, girdiği eve neş'e, güzellik ve heyecan saçar, laer eczanede bulunur. § 
lllllllllllllUlllllKlllllllllUlllHllllllllUlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllJllllllllRlllllllllUllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfW 

. NEVRAUi • NEZLE Ba, ve Dit Ağrlları 

• 
DİNDİRİR 

Dr. HAF iZ CEMAL Son Posta Matbaası 

(Lokman Hekim) " 
DabWJ• miitebaHu1-: Pe.rııardan maada 

lalrfQn <2 - 8) DlvaDJOla llwnua ııw..., te· 
ltfonu 221118 • 1106t 
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Ağustos 10 .. 
Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra dişleri 

-1 
ile niçin fırçalamak lazımdır 

Çünkü unutmayınız ki: 
Ba.kmı.sızlıktan çüruyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hattA zatürreeye yol açtıkları, iltihab 
yapan diş etlerile köklerine mide hum· 
ması, apandisit, nevresten.i, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler urnuml vü

cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati

nizi garanti edebiJirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrobları imha ederek diş· 
lerinizi korumuş olursunuz. 

ile sabah, öğle ve aktam her yemekten 
sonra dişlerlnlzl fırçalayınız. 

Yalnız Cadum 
sabunu o kadar saf 

o kadar idareli dır 
Niçin Cadum,.. eabunu. her tarafta 
lerclh ediliyor ? çOnlri ; en saf ve en 
IAtıf bir eurette kokuludur ve aynı 
zamanda çok idarelidir ... . 
Fazla mıkdarda köpürür ve cildi 
mükemmelen t•m.lzlor. Hakikaten 
beşereyl vikaye eden, yumuşatan 
ve 1güzelle•tlren ••hht bir sabundur. 
Sondereco kurumuo oldu(Jundan 
yava9 yava9 erir, 


