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Yuı iflerl telefonu: 20203 PERŞEMBE - 11 AÖUSTOS 1938 

Sovyetler Japonların 
işgalinde bulunan 

tep~yi istirdad. !!ttiler 
Mulı.asematı durdurmak ıçın Japonga 
. geni tekliflerde bul!!_'!!!_'!: __ 
Ruslar, Japon - Mançuko Atatürkün 

arazisine girdiler teşekkürleri 
~ malar devam ediyor, Mançulıodalıl 
g~:ft2r Japon idaresine Jıarıı isyan ettiler 

-···--.. Milletimize kültür 
ıahasında IODIUZ 

baıanlar dilerim " 
İstanbul 10 (A.A.) - Riyaseti • 

cumhur umumt Utiblllb}den: 
Harf !nkılibının onuncu yııpa • 

nümti münasebeüle memleketin 
.her yerinden gelen ve kültür mü
esseSeleri, halle kurumları ve va • 
tandaşlarm büyük sevinçlerile aa • 
miİnt ve coşkun duygularına ter • 
cüman olan telgraflardan Atatürk 
pek mütehassis 6lmuşlar ve teşek
kürlerile iyi dileklerinin iblA~ına 
.An:adolu ajansını memur etm~ler-
dir. (Devamı 11 üıci ıayfada) 

6 

C Japon diplomatlarırun toplantıları ____ 

Hükômet Japon Büyü 
Elçiliğine bir nota verd 
Bir dost memleket aleyhine Tür 
topraklarının /aaliget merkezi 

ittihaz edilmesini terviç edemegi 

Şehrimizde toplan4'a 1• pon diplomattan.ndan bır ~ 
Ankara 10 - Anadolu ajansının haber tanbulda toplanarak müzakeratta bul 

aldıtına göre, Hariciye Veklleti Anka - duJdan ve bu müzakeratm Sovyetler 
radakl Japonya büyük elçilijine bir no- leyhine ıiyast bir maksadı veya baflı 
ta vererek Japon diplomatik ricalinin ta- (Devamı 2 nci aa.tlfa.d4) 

Kimdir bu hayan Belkis 
·-;-··---····-......... · ·--- Torkiyeda .. guzellik kraliçesi seçilmiş, şimd 
" ıstanbulda en fazla . bir Mısırh milyonerle evleniyorl 

sinirinize dokunan 
şey nedir? ,, 

Mısır dedikodu içinde çalkanıyor, milyoner damad 
yaıında, ııenç gelin gazetecilere beyanatta bulundu 

~ Münazaalı tepeye - derek, Mançuko hUdudundaki muha - . Bir ıünlük an et o uyu- yor) - Kimdir bu Bayan Belkil7 Ki~ - Gallani Fahmi Paşa, ıenç bir Türk 
:- · Japon ıulctr ımn.1" mukatril im tatl1"n&ft k k Kahire ı (Husuil muhabtrimiı yazı -1 yqlısı, lyln basından doksan yquı 

Nevyork, 1 O (H~t) - ;~:r samatı durdurmak üzere yeni teklifler- cuların çok boşuna sritti, dir Mıaır matbuatını ve Mısırın kibar l- zelile evleniyor; hayır, henüz evlenmed 
&ki Japon büyük elçısi bu (Deftlm tt bad ..JfaM) • r d lenrlru bu kadar çok meıgul eden ve dok- evlenecek; hayır, hayır, böyle teY ola 
b:ariciye komiseri Litvinofu dyaret e- a)'DI ıua I ~ormıya evam sanlık bii M.ısir uı.lzadesinin kalbini maz. Doksanlık, fakat dinç Gallani 

ez •• 1 ı • edıyoruz nazik avucunun içine ahvermiı olan Tür- hlli aiyasetle meşguldür; arada 11.ra 

G ·· ·· Jlu er mese esı -- kiye güzellik kraliÇesi? Ben biliniyorum; gazetelerde makaleleri çıkar; hın ODU Geçen gün" matbaaya ~elirken rastla- yazayım, belki siz bilir veya kim oldu - meli ve sporu sever; hlll tadınıan'n hu · kt dılım İstanbul hemşerilerınden bir kll - tunu keşfedebilirsiniz? zurlanndan hoşlanır ... Büttln bunlar d 
e d n ortaya çı 1 mma cŞehirde en fazla sinirinize doku - Dedikodusu bir kaç aydanberi devam rudur; fakat, genç bir Tark kadınla b 

~· yenı e nan teY nedir?• diye ~rmuş, ~dığım ce- ediyordu; Mısırın büyük zengini, büyük (Devamı 10 ncu. ıay/ada) 
si vahları bir araya getırerek bır yazı ha-

ti• . tngiliz planın• cevab vermeme llnde neşretmiştim. tstanbulda sinirli mi 1. ktısad Vekı· 11• 01
• 
0 

,, Son 
Franko hükume nın li _.. uyandırdı çok, yoksa sinirlenecek teY mi, bilmem ... 

Paris ve Lonclrad• asa 1'"'~ Bu yazım dehşetli hoşa gitmiş ... Mü -

L 

. .. lan nezdinde yeni bir protestoda bu- teaddid mektublar aldım. B~1:1° üzerine p b 
• .Londra, 10 (Hususi) - ·Geçe~ lunmuıtur. nko bük'" ti .. ayni suali yeniden ıbazıı in~~~~~~)aıor - osta '' ya eyanatı 

tekrar bir İngiliz gemisinill üze- Diğer taraftan P'ra ume :ı go- (Devamı cı -,,_--_ 
tayyareleri tarafından batınJmal1 (Yamı 3 tincil uyfada) k d 
tine, İngiliz hükfuneti Burgos makam- Saçları yanan a ın HUkOmetin aldığı tedbirler sayesinde çimento 

~ ( Times ) , ~~~~!!~ ..... !.~-.. ~!~!~~~ ..... -... , ~~~::~~:!~~~;.:::: buhranının önune geçildi 

r
, ........................................ :·········~ütiin miitarelı• laengôtne.in~• ve bli(.';! 1 saç yok,, diyorlar, fakat Balıkesir ıeker fabrikasının. etüdleri ilerliyor, 
Bütün meıratiyet JeıJrınJe~ bisim ol•yhimid• yatnlf olan ı- ; dava mevcudl lstanbul sergi binasının da ınşasına başlanıyor 

ı 
lıtilrlal miicaJeleıi ıenelaınJ• .. l bir J..tan çrluuıy~··: Bu E Şehrimizde bulunmakta olan İktısad 
rneı) fimtli TiiTlıiy• için b•,..Juul."'. ~ için yalna lnı laiul .. •y. i Vekili Şakit Kesebir dün öğleden ıonra 
memleketteki biiyiilı i?lıdab~ lıaliJir. j ~rkofis.• İstanbul iubesine gelerek bir • 

l Jılılıat ...................... ·-·•"' müddet meşgul olmuştur. Vekil Türko -

• 

··········· ·············-··········· .. ······:······· fisten ticaret ve sanayi odasına uframış ....................................... yasan: Maltittin Bırıen ve odada iç ticaret umum müdürü Müm-

.. ... 

. ~ niishanın bql~ .-. • 

(Ti ) in Türklye11• tahlis _ _, ....... cB ı r ı i a. dt1111a11dıilr> mes <Y..- ı acl 9ltl-

taz Rek, Türkofiaı İstanbul ıubesi mü -
düril Cemal Ziya Ardal, oda umumt kl
tibi Cevad Nitamt Düzenlinin 1ştirakile 
bir toplıpıtı yapılmıştır. T~plantıda pi -
.yasa vaziyeti, ihracatın standardı işleri 
ve diğer hususlar hakkında alAk:darlarla 

Bayan Hatice Berber. Hay görüşmeler yapılmıştır. 
Mefiha Emın. İktısad Vekili dün Ticaret Odasında, 

Evvelki gün gazetelerde çıkan adliye kendisile görüşen bir muharrirlmize 
haberleri içinde bir de Samatyada Alifa- muhtelif işler hakkında şunları söyle -
tin mahallesinde Dana sokağında 65 nu- mljtir: 
marada oturan Bayan Hatice Melihanm c- Zonguldak kömür havzasında yap-
bqma gelen hldise vardı. tığımız tedkikler sonunda verilen karar-

(DeYamı 1 l bıc:i saffada) (Devamı 11 ınci •11fadtl) lktısad Vekili Şaklr Keaebir 
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Çl.nde yeniden kanlı Filistinde 
Çetelerin 

lrtan ordusuna 
800 genç muallim 
daha iltihak etti 

• 
..... 1 

muharebeler oluyor Faaliyeti 
e Demokrat memlekellttri 

lcu'Vfleti nereden geliyor 
• Yuan:8dm .......... :=~-=---::-::iL!:""~iii:ir- Muallim mekteblerinden 

hi edildi, hıi'Janlardaa Kudüs, il (AA) - M\lselllh blr 
Bir ,ebfr Japoalardaa tat r • ld ~. Nablis'dald posta, telgraf ve te- mezun olanlann tayinleri B 1r ara kuvvet muvazenesi d9n 

. 2,000 Japon asken boğu U lefon binasına şiddetle taarruz etmiş, yapıldı yada totaliter milletlerin matı 
:_:!.:.:!:..::._:-;::K'-:-•f::fen=ıt;--:m:uh;::,.,ra etmiflerdlr. tıeı: şeyi ya~ eylemiş ~ tel~on tel- Ankara, ıo <Bunal> _ Ba Jd memıeteıın na doğru meylediyordu. ÇQııkQ, bu mil 

Londra 10 (Hususi) - Yangtle -: Ayni eyaletin prkında Kaifengin ce - lerini kesmış~. Bunu. mut~~b çete, muhtelif feblrJerbulett maaWm mekteble- !etler, takib ettikleri siyasetlerinde 
rinin şimal sahilinde ımvvetli Çin mtlf ııubunda bulunan Tunıtıusu tehri de Ja- Baıkley Bank m fUbesıne huc~ ed~ rinden mezun olan 800 den ıuıa pncJmlzln dinamik idiler. Umumiyet itibarile h 
rezeleri Kiukf•DI'• brll mukabil tur· pcmW'dm tathfr edflrnfptr. Lımgbai hat- rek SOO İngiliz lirası gasbetmif ve fi- '1111eUer emrine ftrllıned battındati tlytn hangi bir mücadeleye daha hazırlıklı b~ 
ruza geçmiflerdir. BaJen bu ~ : : tında gmtenp prkında bulunan Lan • rara muvaffak olmUfUır. !:,ıea;eıc;!!: ~~ ,::: vaziyette bulunuyorlardı. Geçirilen ~ 
rafında kanlı muJwebeler cereJ oll- tmP Japo11 tuvvetJed ciddi bir ,ekil- M • I d ki mat üzere lia&eler din mailim mek&eblerl zı tecıilbeler demokrat milletlere bU 
mektedir. Japon kunetJeri GD flrb c19 tehcBd edflmelrtMir. acarıs an a acı 1 mldrtlltltlerine bllcUrllmltUr. llaaJllaa met- nobanlarmı g&rterdl. Şimdi bozulan mtl• 
nk tahmin edJ1melrtedlr· Bonatmı 10 (A.A.) - lfmkln ne b. 1 k Mblerlnde ikmale blnut olaD pnçlertn ta- vazene tekrar teea6a etmekle bJmadı, 

IOOO 3.... • ..... ddfnfn H•lf'Y anada nveDd li1D Çin kuv- ır ayyara azası ;r1nler1 1tmal lmt11ıanlarmdan IODra Japda- demokratlarm lehine meyletmiye .,., • 
H -aı clftrDMla JluaDI .- bil -•·1-dir cattu. Vulfe alan PDO maalllmlertmlsln t- ladı. Bu milletlerin ellerinde bulunan uana...-. nehrinlll p • ntJerl mab taarruza •~wy-· · ıdmlerint maane JU110111S: 

JWbnuı tızerine v....- tu1JaD1ar ş.np.aym cenubunda Sungklanada ce- Dokuzu gazeteci olmak ı.tanW ._ ._, .. • 1••1"••• _. ~rvetin kahir azametidir ld bq6nldl va-o 
mal sahilinde, wku bu]an __ ....._ nJUl eden bfr muharebede 520 den fazla .. elMalar: zıyetf dofurmuıtur. Maddi hayatta her 
vahim bir ,ekil aJnntbf· Ku~ - Japon öJ.mOfiOr. YuııUenin pmal sahi - üzere 12 kip öldu ZOhriJ• Baytanm BaJ•keare, Nutre At- ıey demek olan bu servetin dereeea me-
arka kısımlannda b1ID iki bin Japaa Bnde I-otnl ilzeıinde cereyan eden - fen Orduya, Fatma PethlJe Atfen Orduya, rak edilip te bfr tedkik yapılacU oluna 

askeri boluJmuflm'· Japon~::'":: bir ha: muharebell em•mda ild Ja - Budapefte 10 (AA) - Sent Etiyen :ı~ı0:111':;1~ •=• ı::; elde edilecek neftee takriben fU olabftlr: 
itibarile de mOhtm. ararlara .._.ınnı tayJarell ~· pnlikleri münuebetile 1apılan bir tay- Kocaellre, Leman Uru AmuJaJ&, uw,e Amerikan federal bantumın mema. 
dır. n\:N paGBanPonl 10 (AA) - Honatongdaki yare nilmayifl em11mda bir ~r tay- NOJan Samaana. Vedia öıeı Çoruma, Ktınn- du: 11,800 ton. 

Hsia ŞibkuDllll jtibmda llsl r- J~ bmoba, ıtantcınun IOll bombar- yu-eai düpnüft6r. Tayyare l~de bulu- ver Lülecl Qonuaa. Ktınenw DemlrbaD fnıiliz devlet Mnk111n1n altın mevcu-
n hrin ..:-.1 .. hllfnde dtter bir apan -r-- da tahrlb edilen Fransız nan ve dokuzu lıllar gazetecili olan on Kastamonuya, Aıfe Sabaha& OtlnJOl Yozıa- d T 5930 

e fllUUI& al da kalarak dımanı esnasın da, Moall& UlUJJ KocaeliJ'e. Sıntne oamwı U. ton. 
müfrezesi de suiarm tın bllyilk kHeMtnfn tamiri için dört milyon Od kifi telef olmuftur. fstanbula, Bmlne Ontler <JNaaen tat&nbaıa. Franm devlet bank111n1n altın mey. 

mahvolmuştur. _..ası~ Framıs frlDl1 tazminat verilecelbll V • /ı b Nazlfe ÖSde1 iatanbala. BaUce oaıeatan cudu: 22'IO ton. 
Bir plllr Wh .. I .,._ mabm]mDa bildirmiftir. Kan • 6 enı QT Bursaya, Nllüfer Oürell t.&anbuıa, Saftnu 

Bank lO (AA.) - Çete muharebesi F.ranm tahminlerine Ilgaz Çantırı;ya, Neriman Aydar lmııre, Bel- Bu milcdarlar maldm olanlardır. Hu • 
ov vvetıerl Honan eyaletinde tondaki bitaraf ebperlerln . lan Q •ı • • Joa Sönmez izmıre, NurlJe lJlnn Zonguldala, sus! qhasın elinde bulunup ta tıpkı bir 

~an ÇUı !!:ın prtmda Lungai demir- g6re, btlyilt klisede vukua gelmif o emı erımız Fahameı otan Teldrdata. lltbıener Atutl vücudün fazla et ve yajı gibi tedaviile 
klin Şona> · -.rn.;- b' nokta olan hasar, asgari ıekis milyon franklıktır. L dr ıo (Hususi) - Türkiye ile ak- Balık.esire, Nmde Dolon Orduya, J:mlne Hlt- çıkarılmamıı olan servetler bunların ha-
yolunun (lr.erinde ,WU&U&u ır , • • on a . . met Tan Mullaya, Zeyneb Sacide Utku Bur- •. 

k 
11 k" 1 tedilen son kredi anlaşması mucıbmce saya, Bahtiyar Altınot Manlsaya, Nertınan rıcmdedir. 

Prauda mu .. zakereler ÇO muş u İngiliz tezgahlarına harb gemileri sipa - Erkut Nifdeye, Fehlme Ölger Sıvasa, Fatma Dünyanın O.ç büyük demokrasisinin .. 
riı edecek olan Türk heyeünin bir kısmı Z!lhlde Baykıran Dlyarbatıra, Mil7.ehher Qa· linde bulunan altın mikdan fU hale göre 

d
• bugün Londraya visıl olmuştur. yırlı ~ocaellye, Fethiye Esln Samauna, Ha- 19,780 tondur. Bu rakamın ne kadar a-C!arf ları •çı•nde cereyan e ıyor He!ete daı:il olan diğer ~ütehas~ıslar ::kl~~es::-::s!~b=t =ar:~ zametli _bir feY olduğunu anlamak için 'I da bır kaç gune kadar geleceklerdir. mire, Mebrure Yılmaz istanbula, Tayyibe bütiln bır sene zarfında dünyada istihsal 

d 1 
1 

• Mengü İstanbul&, Emine Mellhaı Ötsün edilen altın mikdannı bilmek JA:amd~ 

Ç k D--ekı1i ve Lord Ransimen ar&SJD a yapı an Go··nulluler mese esı Bursaya, Zahide Azer istanbula, Meftftre En yakın tarih larak 1931 hm 1 aı" e Uta9,,. ka •ıd• Topaltı Olre.oıuna, Fatma İftıbar Tacal Gire- o yı e e • 
aizakere)erİn gizli tutuJmasıDa f&r yeri l •d rt kt suna, Nezahat Oedlt Aydına, Mesude Nert- dığımız zaman g&ilrilz ld, geçen bir yıl 

d Ranstma 1 Milli etl meselesi gijriişmelerinden yenı en o aya ÇI 1 man Duru Samsuna, Refika Örer Tetlrdata. içinde bütün dünyanın altın istihsaB 
Prag, 1 O (Husust) - ~r n Y er .. . . _ !'atma Hayrtlnnlla ~· Patma Bdlzsoy (915,000) kilo altını geçmemiştir. Takıi • · 

il h ··kA--t erkim ve Sudetler arasın- ayn olarak, Sudet delegelerı, bır Hen (Bn~tarafı 1 md sayfada) ızmlre Nahide özturt Amasyaya, Saffet b 37 mil Fr f dül e u ~ . , . . k f -y • • •- en yar ansız rangına taa 
""ki müzakerelere devam edilmekte- layn cının bir sosyal demo rat tara ın- .. 11 .. 1 . geri çekilmesi hakkındaki usteş Tekirdala, Fatma Fevziye Solmaz ...,. ed b' t kribe Fr d 
wa d "ld"' "lm ·ı t" 1 H"'h 1 nu u erın t bul V dia N det Seyhan l:stanbula Ha en u para, gene a n ansa ev. 
cflr. Pek müşkül şaz:~ar içinde .cereyanı· an. o . u.ru ~skı ed nbe. ıce enktenb tod a. İngiliz planım kabul edip, etmediğine tr:e N:;aç~ı tzmı:. Ayşe Leman oıızeyıi Ba: letinin ahı ayda yaptığı masraf haddini 
etmekte olan bu muzakerelerın hay ı hadrsesı ıle ala a ar ır me u ev 1 daır· şimdiye kadar hinbir cevab ver- 1 kesir N dl Arkan İstanbula Rükıan 

· dir B kt bda b 'b' hAd" 'S 1 e, a me ' geçmez. uzayacağı anlaşılmaktadır. etmişler . u ıxıe u u gı ı ı- memiştlr. Burp'dald İngiliz mümes- Kaunc:•othı t.mlre, J'etld1e Çelen ZOllPI- Bfr dn .. - h totaUter 
Cumhurreisi Benet bugün tekrar selerfn balen yapıJmalcta olan mflzake- sili bu hususta 1enı biı' müracaat daha dala. Aile lluatfer Oftbnlfn BunaJa, Ba- ara ..u&J•Yl mr yan m 

R . kabul etmiştil". Dfğh reler için pek de fyf olmıyan bir ger- uce Sem•ba Çelen t.aıanbala, Jfeslha Aodr* Jetlerin flmdi niçin mahl konUflJlıya 
Lord anBsıma~·1 Hodza ile ~iman gfnllk havası yaratabilecek mahiyeti yapmlltankır.h"kQmet' . b hareketi İn- Kaatamonuya, lılaelde Otan Bamaana, Meli- başlaDUf olduklaruıın sebebini, bu ra • 
taraf tan aşve 1 

• • d 1 aktad Fr o u ının u ' ha cenctz Zoncuıdala. Budeı Dilet Tunce- kamlan gördilkten sonra, daha iyi anh • 
arasında yapılan görüşmelen gızli tut- üzerin e ısrar 0 mım ır. gilterede olduğu kadar Fransız mahfel- ıtye, Zellba O'maı Çorama, Ban. adena:r biliriz. 

k r verilmiştir. e lerinde de asabiyet uyandırmıştır. Es- Balıtestre, .aı.n Dlb lıanıre, Hatice Pa- ya 
mıya ~ A.A.) _ Dün saat 17 de . ki Fransız Başvekili Blum, ispanyada- ıme Anılır P.hlretdre. Bama Hazan Bsentflrt Paranın hO.kmil, dftn oldufu kadar bu-

Prag, . ( dairesine girmit olan Praı, 10 (AA) - Südet mehafilın- ki .. üllülerin geri çekilmesi mevzuu YolPda. Vesile ÖZba:r Samauna, Patma A- gün de ayni kuvvetle cari bulunuyor. 
Lord Ransımanm d alınan haberlere göre Henlayn'in _ g~n • . F _ tat tdanbala. Yap.r oGrol ıtocaeıı,., Bml- • 

S" det delegeleri saat 20 de o- en uzerinde yazdıgı bır makalede, ran ne Mebrure Kl•er f.aıanbuıa, Faıırtınntsa Selım Ragıp l'nıer 
~an u 

1 
lardır Dünkü görilşme- m~aslan, yarm -~ Lord Run- konun kat'iyen bu işe yanaşmak niye- Yectll lıfanlaaJa, Bana Seher Kurtuı Rtlde-

telden aynlnı Ş • da iştirak et- ciman m genel selaeterlıği erkAmndan tinde olmadığını yazmaktadır. Eski ye, Ane Sıdıta Kurtut NJldeJe, Saadet on- R dh d •rt hafif 
ye bizzat Lord RansimaD birlne millAki olacaklardır. Ba kil İngiliz plAnını Frankoya ka- naip Zonpldala, 1ane& Perihan Brtetın asa ane o 
miftir •• 1 şve . ' . p· h d d Samsuna, Hacer TuncaoJ fzmıre, Hanife zelzele ka detti 

. • 1 •b • d Ak b bul ettırmek i~ın ır~e u u unun a- Tüzüner Sıvaaa, Ştltrlye Candar Kutamo- Y 

P lonyada Yahudı 1 nıssuu a 8 çılmasını ve bükdmetcı İspanyaya rar- nuya, Muammer Arean KocaellJe, Emine Rasadhaneden verilen maliimata g<S-0 . . . dun edilmesini tavsiye eylemektedır. NahJde Gürkan Ka,.rıye, Muazzez Tala7- re d" . k zd gel .11. "' b 1 d limanını ıstıyormuş n· w taraftan Romadaki İngiliz tan Mull•J&, Hatice l'abrlJe Toter Blnoba, un gece, aynı mer e en en • 
aleyhdarlıgı aş a 1 mas~::tgüı.arı da bugün tekra~ Kont :f'.'e\~ye eoıtartan hmıre. Fatma Şahende hafif ı.el?Atle kaydedilmiştir. 03unlar-

p 1 nyanm Londra 10 (AA) - fyi maltlmat al - Cianoyu ziyaret ederek, İtalyanın son Üatüner Bdlmeye, Hacer Tuncer ZOnplcfala, dan niabeten kuvvetli olanı saat 20 yl 
Varşova 10 (A.A.) - cli

0
,"__ 1.-. makta olan İngiliz mehafilf, Maverayilne zamanlarda Frankoculara yardımda bu (~mı 11 had •yftuJaJ 30 dakika 6 aniye geçe olmUfbır. Di-

' nertnde Yahu ıR:.ı 8 
.. ., kral tbnissu d tngn ~ b -·---·- --·· .muhtelif maba 'ttihaı edil • riadan gelen ve u un - lunmuş olduğunaan bahsetmiş ve u- FRANSIZCA lsT ANBUL ğerlerf sırasile saat 24 Q 38 daldb 4 a 

hinde bir takım tedbirler ı utan Si- tere bükQmetfnden Akabe limanının ve- nun Fransada aksülAmeller yapmak is- 24 dakika geçe 4 Q 51 dakika ' w 
miştir. Bu cümleden olarak y parkı- yahud Medine demfryolu üzerinde bit= tidadını göstermekte olduğunu bildir- Dün bir Ankara telgrafında fransız- k bu1m tur ' geçe • 
lezyada klin Şonof'da ~ı~ye ·rmesi tstasyoır olan Maan'm Hicaza ılhak.ını is- miştir. ca İstanbul gazetesinin kapandığına u 111. · . " .. 
nın medhaline cYahudilerın gı ükof- teJIÜf olc:hıJuna dair olan haberlerin asıl- Yeni hir hAdile dair bir haber vardı. Bilihare bu ha- Zelzelenın merkez ilssunun İstanbul· 
memnudur» levhası asıımıştı~ bah- u oldutunu beym etmektedir. Cebelüttank, 10 (A.A.) - Laudaf berin yanlış olduğunu anladık. Tashih dan 390 kilometre mesafede oldup 
da gene böyle bir levha cMe bul Bununla beraber Londradald Suudt - Kastı adındaki İngiliz Transatlantiği ederiz. tahmin edilmektedir. 
çesine yalnız J>olonyalı çocuklar ka !erin mehaflli, İbnissuud~ Akabenin dün akşam Burgos hüldllnetinin bir .............. -·---·-.. -· .................................................. - ........................... _ 

edilir• demektedir. Yahudi- 1925 tarihinde Maverayüşşenaya ilhalnnı ganbotu tarafından tevkif edilmiş ve Sabahtan Sabaha: 
Parlamento azasından ol~ nazın asla tammamıf oldu~~ tasrih etmek- ganbot, Transatlantiğe yirmi dakika 

fer yakında bu babda dahilıye _ tedirler. Suudi Arab hukümdarının mü - kadar endahtta bulunmuştur. Transat -
rıe~dinde müdahalede buıunınak ıasav nasib bir zamanda bu liman üzerindeki }antik, yoluna devam ebneden evvel 
vurundadırlar. hukuku ile içtima etmek ~mı mu - bir Holanda harb gemisinin hadise ma-

Nüreaberr 8...,.... ~berg hafaza etmekte olduiu tahmın edihnek- halline gelmesini beklemek mecburi-
Nürenberg, 10 (AA) - b h sa- tedir. yetinde kalmıştır. 

sinagogunun yıkılmasına bu sa a ~- bln/ı Banelomm homı.nhmaıa 
at 10 da batianmıttır· Samaanua erce Barselon, 10 (AA.) - Saat ıı de 

20 b. 1enelıe benzin IJIJ gaz üç motörlü beş tayyareden mürekkeb Amarikada 1 ın Yilltlll bir motllr gandı i~i hava filosu, lim~ yak~n mahalle-' 1· H& I msun, ı o (Hususi) - Rize lima- yı bombardıman etmişlerdir. Tayyare casus 188 JJ8 Saka ıdlı 9S tonluk Salih Reisin ida- dafii toplann enda?tı, ~u tayyareleri 
orlaİ-: nın~ e~ SalAhaddin motörü binlerce firara mecbur etmişlerdir. Tayyareler, 

İngiliz gazeteleri yazıY b. casusun resmd benzin yüklü olarak bu bombalarından bir kısmını denize bo-
Amerikada yüz ~ıd·~ımektedir· teneke ~z v::mda Hopaya doğru yola şaltmışlardır. Tek bir yaralı vardır. 

faaliyette bulundu~ bı. ? Japonların gece saa ya taraftan at alm ve kı- Saragos, 10 (A.A.) - Havas ajansı-
Bu casuslann ekserıyetını lunnıak- çıkarken bq i inde eşıştır ~ v nın hususi muhabirinden: Frankistlerin 

ca ilave o bir zaman ç yanın . insanca .. ı. vaktind beri 
teşkıl ettiği de ayn sa . iat olmamıştır. Sadece maki- krtaatı, :ıecır . en Fayon'un 
tadır. h~ç~ır zayll e ı:Mğsü bafifce yara- cenubunda klin mıntakalarda şiddetli 

1 nıstın ko an v ...... hareklt icra etmektedirler. Bu kıtaat, 

Balkan oyun arı ıanmıştır. 1 ıktıgı• henüz anlaşıl- birçok mmtakalarda cebbeyi yarmıya 
ı Yangının n~ ç muvaffak olmuşlardır. 

hazırlık an mamıştır. Tabkıkat yapılmaktadır. • • 
- Eyhll ayında büyük tesisat yapılmaktadır. Bal- Yunan Baıvekıb 

Belgrad, IO (A.A.~lan Balkan oyun- da oyunları bu sahada oynanacaktır. Atina, 10 (A.A.) - Başvekil Metak-
Belgra?,da ya~aba şiındiden bft- ~ğer taraftan Yuk°"lavya atletizm sas, dün, yimi gün tedavi için K.amme
la_:ı m~~~~ar yapılınakta~· \ ~ şampiyonluğu maçı 18 ili 21 ağustosta na Vurla sularına gitmiştir. Başvekil, 
yuk JWU,U~·"" bir koJnite tesıs eoı or :_.tl\l'-1'Hl'da yapıJacaJWr. ~avlat ialariıU oradan idare edecektir. 

idareci gözu 
Ben bir idareci tahsili gördilm. Hatta bymakam olmak lçfn zaruı1 ola 

stajımı da mülkiye teftiı heyetinde yaptım. Sınıf arbd8§l.arımın çop bu
gün vali olmU§lardır. Ben daha nıektebde bqlıyan ıuetecilik hevesile lMa 
hayata ayrıldım ve Jirmi bet yıldır bu meslekte eskidim. Fakat ne o1la 
gördüfüm idarecillt talısillnln tesiri olacak, arasıra hldiselerl otorite c:epJıe. 
sinden görmeje bafbyorum. Eaki Fransız muharrirlerinden Boileau'mm bil' 
aözü vardır. cTenkicl kolaydır amma, san'at Ciiçtilr• eler. Gaıetedllkte de 
tenkid kolaydır. Fakat idareci bakımından 1f ıörmenin ,OçlQlflnO de ttfraC 
ederim. Bizim hAdUelerl bir cepheden gören aözümb tenkid edecek çok ter 
bulur. Fakat sallhlyeti nizam ve kanunlardan bqb bizim ~ 
bir çok kayıdlar ve düf(lncelerle batlı olan bir idaNcl için nzlyet hiç te 
böyle delfldir. Pnften bir misal alalım. Ben bilyilic caddelerden Alını 10lunq 
bilmeden uluorta gidenleri gördükçe sinirlenir, içimi çekerim: 

- Ben idare lldamı olmahyım ki. fU !il ke.tp ataJuD! derim. 
Bu i§l kesip atmak gilç te dettl, bfr karar, bfr emir ft mJa bir kontrol 
Derhal i§e b8fladılım atın htanbal haltının ymlUlffan fazlası cezaya 

çarpılır ve tabii pklyetler ayyuka çıkar, 1§ benden daha yüksek makamlara 
abeder. Gazeteler efklrı umumiye namına aleyhime yürürler ve eter ben 
bu bldüıeden mtlteelllr olunanı tabii emrimi geri alırım. Yabud ifin takibi
ni ıevwetlrim. Vuiyet esld bamam, eski tu olur. 

Getirdilim rnfla1 nihayet ~t ~ wehircllik meselesidir. Ya mühim hlcB
selerle brplapn bir idareci ıçtn kim bilir ne lnÜfkül anlar, ııe buhranlı va
ziyetler olur. :Mevll idareci at'lcadqlarıma aabır ve aiııir ... ~lamblh 
e~ ~ ~fu~ 

Birhan Cahid maksadla huıtu- )düb 11b•tm• uı3-u.r-
-'~- ~~ı...d....Ki ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-------'"-------'"'"'----'---~~--~~~~~~~~~-------------------~ 



ı~•:ii'a!IS~ 
Garsonlar belediyeye müracaat ederek Cumhuriyet bayra!"ında Ege üzü~ ve. incir satış 

yüzde on ihtilatmm hallini istediler sa!:~~:~~~a ·~:'~:~.i- e~?a~~~~~~~!~~~!mt~~e~~~~a~~!, 
Pahahhkla mücadele yapıldığı, eğlence yerlerinin ucuz- paşada otuz beş metreye ve yanm milyon halkın geçimini temin etmektedir 
}atılması icin tedbirler alındığı bir sırada müşteriden renkli su fışkıran havuzlar 

yüzde on ahnması doğru görülmemektedir inşa edilecek 

Garsonlarla lokantacılar arasında 
müşteriden alınan yüzde onlar yüzün
den çıkan ihtilafın devam etmekte ol
duğunu yazmıştık. Lokantacılar, yüzde 
onlardan büyük istifade temin ettikleri 
için garsonların tekliflerine yanaşmak 
istememektedirler. 

Şehir meclisi bayram,günlerinde da
imi tenvirat için yüz on beş bin lira 
harcanmasına salahiyet vermişti: Be
lediye, tesisat masrafını ceste ceste ö
diyebileceğini Nafıa Vekfıletine bil
dirmiştir. Vekfılet, belediyenin bu tek
lifini kabul etmiş ve icab eden emirleri 
elektrik idaresine göndermiştir. İnşaat 
bir müteahhide ihale edilecek ve der
hal faaliyete geçilerek Cumhuriyet 
bayramında her taraf ayni şekilde ışık
landırılacaktır. Belediye fen işleri mü
dürlüğü daiıni surette tenvir edilecek 
yerlerin listesini hazırlamıştır. 

Dün, garsonlardan mürekkeb bir 
hey'et, Belediye iktısad müdürlüğüne 
müracaat etmiş ve bu şekle bir çare 
bulunınasım istemiştir. Pahalılıkla mü
cadele yapılmakta, eğlence yerlerinde 
halkın az masrafla eğlenmelerini te -
min için tedbirler alınmakta olduğu bir 
sırada her müşterinin, eğlence masra
fından başka yüzde on garson ücreti 
ile garsona bahşiş diye bir miktar pa
ra vermesi doğru görülmemektedir. 

Garsonlar, Belediye iktısad müdiir
lüğüne şu cihetleri izah etmişlerdir: 

1 - Müşterilerden yüzde on garson 
ücreti diye alınan paralar, mal sahib
lerine verilmekte, bunun ancak bir 
mikdan garsona kalmaktadır. Bundan 
başka müşteriler garsonlara bir m~k
dar bahşiş de bırakmaktadır. Bu şekil 
eğlence yerlerinin tarifelerinde yapıl
maka olan ucuzluğa aykın bir hare -

2 - Lokanta sahibleri çalıştırdıkları 
garsonların kazanç vergilerini kendile
ri ödemektedir. Bu şekil teamül halin
dedir. Garsonlar maliye şubelerine on 
beş veya yirmi lira ile müstahdem gös
terilmekte ve kazanç vergisi de bu m ik 
dardan tahakkuk ettirilmektedir. Hal
buki garsonlar bu kadar az bir ücretle 
hiçbir tarafta çalışmamaktadır. Lokan
ta sahibleri garsonlara, müşterilerden 
almakta oldukları yüzde onların bir 
kısmını terketmek'te olduklarından~ 
garsonların kazancı ayda vasati olarok 
50-60 lirayı ıbulduğu halde lokanta sa
hihlerinin başvurmuş olduklan bu tarzı 
hareket yüzünden kazanç vergileri 
15 - 20 lira üzerinden tahakkuk ettiril
mektedir ve hazine, bu şekilden büyük 
zarar görmektedir. 

3 - Yüzde onlar kaldırılmalı, gar
sonlar aylık ücrete bağlanmalıdır. Bal
kan şehirlerinde aşağı yukarı garson
lar bu tarzda çalışmaktadır. Yahud 
yüzde onlar garsonlara tamamen veril
meli, kazanç vergisi bu yekun üzerin
den alınmalıdır. 

Sarayburnunda, Üsküdarda Şemsipa
şada renkli su fışkıran büyük havuzlar j 
yapılacak, bu havuzlarda renkli sular 
otuz beş metre irtifaa kadar yüksele
cektir. Galata kulesi ve Topkapı saray 
müzesi baştanbaşa renkli elektrikle 
tenvir edilecek, Topkapı müzesine ani 
şua neşreden müdevver bir cihaz ko
nacaktır. Beyazıd kulesi elektrikle be
yaz kaftan giyecektir. 

Kooperatifler birliği to plantısından bir intıba 
İzmir 9 (Hususi muhabirimizden) - ya nihayet verilmiştir. Kongre kararile 
Ege mıntakası incir ve üzüm tarım Büyük Şefe ctoprak adamlarının bağlılı• 

satış kooperatiflerinin yıllık toplantısı, ğı ve sonsuz minnetleri> telgrafla bildi • 
kooperatif ortaklarının seçtiği yüzlerce rilmiş, gece, kooperatifçiler şeref1ne 200 
mümessilin huzurile Halkevi salonunda kişilik bir ziyafet verilmiştir. 
yapılmış ve kongreye Manisa saylavı B. T k h I 
Yaşar riyaset etmiştir. Türkiyede koope- opra ma su leri ofisi Ziraat 
ratifçmk kuru1şunun nk senei devriyesi Bankasmm buğdaylarmı devir 

Belediye, garsonların müracaatini 
Tica;et Odası ile birlikte tedkik ve hal

• Denizbank Cumhuriyetin 15 inci yıl
dönümü şenliklerine iyi bir şekilde ;ş
tirak için geniş bir program hazırla
maktadır. Bu programa göre bayram 

kettir. ledecektir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ günkrin~ denizd~ karada ve havada 

Deniz işleri : 
Köatenceden gelen 800 seyyah 

Buraaya gitti 

Polis te: 

Sarhoşluk yüzünden bir yaralama 
vak'ası oldu 

şimdiye kadar görülmemiş tezahürat 
ve tenvirat yapılacaktır. 

Emniyet amir ve nahiye 
müdürlüklerinde 

değişiklikler 

Viktorya vapuru sekiz yüz seyyah ile Üsküdarda Balıkcı yokuşunda oturan Mus
beraber dün Köstenceden gelmiş ve doğ- tafa, sarhoş olduğu halde Kadıköyünde İb
ruca Bursaya gitmiştir. Seyyahlar, Bur- r&.hlm ata mahallesinden geçerken sokakta 
sanın şayanı temaşa yerlerini, tarihi a- tc::sadüf ettiği Mehmed oğlu Salibe blll sebeb 
b.d 1 · · ·· k "t kib ku!retmeğe başlamıştır. Bundan muğber o-

1 e erını gorece ve mu ea en seya- lan Salih Mustafayı bıçakla başından yara-
hatlerine devam edeceklerdir. Jamıştır. Suçlu yakalanarak tahkikata baş- Son günlerde şehrimizdeki polis Amirleı:l 

Y 
ile nahiye müdürleri arasında delişiltllkler 

ann 800 aeyyah relecek lanmııtır. . yapılmıştır. 
Yarın limanımıza Yunan bandıralı Kı.l'l1an k.ezab şişesi 'bir edamın Kınalıada. nahiye müdür Şükrü Taltslm. 

Hellls vapurile 300, İtalya bandıralı Vik- yüzünü yaktı TaltsJm başkomlseri Mithat Erenköy, Beşlk-
torya vapurile 500 seyyah gelecektir. Fenerde Köprübaşı caddesinde oturan a- taş başkomlseri Nazml Beykoz başkom1ser
Seyyahlar şehrimizde bir gün kalacak - raba sürücüsü Hayim, dün arabasına yük- llklerine, Beykoz başkomiseri Şevket Kına-

ledl~i büyük bir tl.şe kezzabla Kumbaracı lıada, Kadıköy başkomlserl Şevki Yeşllköy, 
lardır. yokuşundan çıkarken araba devrllmiş ve kez- Eminönü bqk?miserl Şerif Beyazıd, Kadıköy 

ıab flşesl yere düşüp kırılmıştır. Etrafa sıç- başkomlserl Ibrahim Kızıltoprak nahiye 
rayan kezzablar, o sırada yoldan geçmekte müdürlükerine, Kızıltoprak nahiye müdürü 
olan Albertln yüzünü yakmıştır. Tahkikata vas.~f S~rıyer, Sarıyer başkomlserl Fehmi Ka-

Killtilr işleri: 

Fatih Halk evinde a-azete aerpi 
açılıyor 

Harf inkılabının onuncu yıldönüm:.i 

münasebetile Fatih Halkevi, yurdun her 
tarafında Türk harflerile çıkan gazete -
lerden milrekkeb bir sergi açacaktır. 

Sergi, sergicilik ve dekorasyon işlerin
de mütehassıs zevat tarafından hazırlan
makta olduğundan, büyük bir alaka ile 
karşılanacağı muhakkak görülmektedir. 

Gtimrtıkler llboratuannda 
yapılan tahliller 

İstanbul gümrükleri başmüdürlüğü 
laboratuarında son bir ay içinde 2570 tah
lil yapılmıştır. 

Yeni gümrtık batmemurlan 
Uzunköprü gümrük başmemuru Mus

tafa Sümer İstanbul başmüdürlüğü mu
hasebe şefliğine, İstanbul başmüdürlük 

muhasebe şeflerinden Tacettin G:iven U
zunköprü başmemurluğuna tayin edil -
mişlerdir. 
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devam edilmektedir. ~a~umrük, Pangaltı başkomlserl Hıfzı Emin-
• önü başkomiserliklerine, naklen tayin edll-

İki şük arabası iki kadına çarpıp mişlerdlr. Bunlardan başka Ye.,ilköy nahiye 
yaraladı müdürü Sabri müdüriyet emrine alınmıştır. 

Sürücü Şevket tarafından idare edilen 483 Ayrıca polis enstitüsünden gelen başkomi
numaralı yük arabası, oöztepede istasyon serlerden Halld Pang~ıtı, Hamdi Eyüb, Meh
caddesinde Paskal kızı Eleniye çarparak, med A11 Şehremini, Ibrahlm Feyzi Kadıköy 
vücudünün muhtelif yerlerinden ağır bir su- başkomtserllklerine tayin edllmişlerdir. 
rette yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alın- Karagümrük başkoml.serl Talfltla Beyazıd 
mış, suçlu yakalanmıştır. nahiye müdürü başkomlser Naim tekaüd e-* Sürücü İbrahimln idaresindeki 2350 nu- dllmişlerdir. 
maralı araba, Karnköyden geçerken Taksim- ------

de Zambak sokağında oturan Rafall kızı Te- Bı•r kadın o··ıen kocasının 
reze çarpmıı. baca.tından ve başından ya-
ralamıştır. Arabacı yakalanmıştır. 1 o o b • 1. Bir tramvay bir ihtiyara çarparak in ırasını arıyor 

başından !Yaraladı 
Vatman Ahmedln idaresindeki Şişll - Tü

nel tramvayı, Altınbakkaldan geçerken o ci
varda Aktarma sokağında. oturan 73 yaşın
da. Samalle çarparak başından yaralamıştır. 
yaralı tedavi altına alınmış, vatman vaka
lanmıştır. 

Bir otomobil bir adamı bacağınlan 

Sirkecide Hocapaşa caddesinde otu
ran Zeliha isminde bir kadın dün müd
deiumumiliğe müracaat ederek bundan 
bir sene evvel kalb sektesinden ölen 
kocası Hüseyinin l 00 bin lira parasını, 
kendisinin bilmediği bir bankaya koy
muş olduğunu söylemiş ve bu paranın 

yaraladı meydana çıkarılmasını istemiştir: Müd-
~för Ömerln idaresindeki plakasız oto- deiumumilik kadının müracaatini na-

m ..,,uil, Divaıvolıından geçerken Fenerde . h · 
Tahtamlnare mahallesinde oturan Ömer ot- zarı dıkkate almış ve ta kıkata başla-
lu Naciye çarparak bacatından atırca yara- mıştır. 
lanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı Cer
rahpaşa hastanesinde tedavi altına alınmış, 
şofôr yakalanmıştır. 

Bir kadın tramvaydan düştü 
Üsküdarda Ahmediye camii karşısında o

turan Mehmed kızı Zehra, dün Şişli - Beya
zıd tramvayından kazaen yere düşerek muh
telif yerlerlndn yaralanmıştır. Yaralının 
müdavatı yaptırılmış, tahkikata bqlanmış
tır. . 
T~hi;··~di·i;~··d~~·i·~·~;·;i~ii;·i 

Galatasaraylılar cemiyetinden: 13 a _ 
ğustos cumartesi günü yapılacağı ilan 
edilen Galatasaraylıların deniz gezintisi 
tehir edilmiştir. 

Gezinti için kararlaştırılacak ~arih ga
zetelerle Galatasaraylılara bildirilecek -
tir. 

lstanbul radyosunun 
öğle programı değişti 
Yedi ağustostanberi saat 14.30 da 

başlıyan ve 16 ya kadar devam eden 
İstanbul radyosu öğle neşriyatı prog
ramı değiştin1miştir. Istanbu1 radyo
sunun öğle neşriyatı bundan sonra sa
at 12.30 da başlıyacak ve 14 e kadar 
devam edecektir. Cumartesi ve pazar 
~eşriyatında değişiklik yapılmamıştır. 
Oğle neşriyatında saat 12.30 da plakla 
Türk musikisi, 12.50 de havadis, 13.05 
de plakla Türk musikisi, 13.30 da muh
telif plak neşriyatı yapılacak, saat 14 
de neşriyat sona erdirilecektir. 

münasebetile yapılan bu toplantı, çalış - 1 
kan Anadolu köylüsünün zorlu bir ımti- a mıya başladı 
hanı şeklinde tezahür ederek alınan müs- Toprak mahsulleri ofisi kanunu mucl· 
bet neticeler gözden geçirilmiştir. Bir hince, Ziraat Bankasının buğdaylarını 
kooperatif ortağı olan Büyük Şefimizin, devir alacak olan toprak mahsulleri ofi• 
bizzat büyük ehemmiyet verdikleri koo- si devir komitesi teşekkül etmiştir. Ko .. 
peratüler birliği, Başvekaletin yeni di - mite, İktısad Vekaletinden Servet, Ma .. 
rektiflerile bu sene daha büyük işler ba- liye Vekaletinden Necdet, Ziraat Bank~· 
şarmağa hazırlanmış ve teşkilatını ge - sın dan Cemal ve af yon inhisarından Şa
nişletmiştir. kir Rifattan mürekkebdir. Devir komi • 

Türkiyenin ilk kooperatifler bir1iğine test, bu hafta içinde faaliyete gP.çerek 
12 incir, 9 üzüm kooperatifi dahildir ve bankanın buğdaylarını devir almağa baş. 
yarım milyon insanın geçimini temin et - lıyacaktır. İlk olarak İstanbulda devir işi 
mektedir. Birliğin okunan iş raporu ve bitirilecek, bundan sonra Samsun ve Jz
geçen sene ioraat rakamları ciddi mü • mir mıntakalarındald siloların devrine 
nakaşaları mucip olmuş, yepyeni olan bu geçilecektir. • 
müessesenin elde ettiği müsbet neticeler Toprak mahsulleri ofisinin müşavirli • 
alkışlarla karşılanmıştır. ğine, ziraat mütehassıslarından Atıfın ta. 

İş raporu okunurken Kaliforniyanın ü- yini kararlaşmıştır. Ofis umum müdür ~ 
züın mahsulüne fiatça rekabet edem~ - lüğü için Ankarada (Toprak apartımP.nı). 
yişimiz sebebleri üzerinde durulmuş, bir adile büyük bir apartıman tutulmuş, bu .. 
çok müstahsiller bu hususta malümat is- nun ·dahili tezyinat ve taksimatına baş • 
temişlerdir. Raporda şu kayıd vardır: lanmıştır. 

cBütün dış piyasalarda üzümlerimize lzmir fuarı lstanbul kom:teSİ 
en çok rekabet eden Kaliforniya mah -
sulü olmuştur. Kaliforniya mahsulü bize bugün toplamyor 
nazaran yüzde 25-30 nisbetinde aşağı H
atlarla satılmış ve bir çok piyasalarda ta

mamen hakim bir vaziyet almıştır. İs -
kandinavya memleketleri Holanda, Bel-, 
çika ve Fransada Türk üzümünün he -
men hiç satılmadığını iddia etmek fazla 
mübalaga olmaz. İngiltereye ihracatı -
mız da, ayni sebebdcn dolayı çok azal -
mı~ır.> 

İş raporunda Kaliforniyanın neden bi
ze rekabet ettiği de tafsilatile izah edili
yor. Bu memlekette mahsulün maliyet 
fiatı bizden, yüzde 30 azdır. Onlar yüzde, 
3 veya dört kazanç nisbctine inmişlerdir. 
Çok satarak ciro yapmak şiarları, bu re
kabeti mümkün kılmıştır. 

Kaliforniyada kooperatifçilik tahsil e
den bilgili bir müstahsil, bu mevzu üze -
rinde konuşurken: 

- cFakat, demiştir. Türkiye h·alkına 
bir salkım Kaliforniya üzümü uzatsalar, 
yüzünü ekşiterek çöplüğe atar. Hele Ka
liforniya inciri, bayağı bir ottan farksız
dır. Hayret ediyorum, bunları Avrupa -
lılar nasıl yiyorlar diye.. Fakat, bunları 
yiyenlere cmidesiz> demek elimden gel
miyor. Malümdur ki mide asrımızda ik-, 
tısad kaidelerine uymağa mecburiyet 
duymuştur. Pahalı mal, ancak pahalı ye
mesini beceren masaların süsüdür.> 

Kooperatif toplantısında çok geniş iza
hat veren, Başvekalet kooperatifler u -
mum müdürü Hakkı Veral, müstahsili 
himaye için çok çalışıldığını, bu sene ye
ni tedbirlerle Türk üzümünün istihlak 
imkanlarının hazırlandığını, yaş ve kuru 
ihracata ehemmiyet verilirken, şarap ta 
yapılarak üzüm istil\lakinin temin edile-
ceğini, şimal memleketlerine bol üzüm 
suyu ve şarap ihraç edileceğini, anlaşma-
lar yapıldığını müjdelemiştir. 

Yeni heyet seçildikten sonra toplantı • 

İzmir fuarı İstanbul komiteis bugün 
Ticaret odasında bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda fuara İstanbuldan iştirak 
nisbeti konuşulacak ve tesbit edilecektir. 
Fuarın açılış töreninde oda namına bu .. 
lunacak olan beş kişilik bir heyet tc bq 
hafta içinde İzmire gidecektir. ' 

Ziraat işlerine aid eski 
fermanlar tedkik edildi 

Başvekalete bağlı arşiv dairesi tasnif 
heyeti, ziraat işlerine aid eski ferman .. 
larJa resmi evrakı ted~ etmiş ve bir çolt 
kıymetli tarihi malı.1matı toplamıştır. Bu 
malfunata göre ziraatimizin ilk teşkila• 
ve tesisatı ile, neşrolunmuş bütün ka • 
nun ve nizamnameler tcsbit olunmuş • 
tur. Bunlar bir kitab halinde basılacak ve 
büyük ziraat kongresine yetiştirilecektir, 

Çocuk bahçelerinin ıekli tubit 
ediliyor 

İstanbulun muhtelif semtlerinde ço • 
cuk bahçeleri açılacağını yazmıştık. Be
lediye imar şubesi, Avrupa şehirlerinde
ki çocuk bahçelerine aid planları getirt
miş ve tedkike başlamıştır. Bu tedkika• 
bitirildikten sonra, İstanbuldaki çoculi 
bahçelerine en yeni şekil verilecektir. 

Bir evin çatısı çöktü 
Dün Eyübde Boyacı sokağında Fehmi Ak• 

toza ald 11/ 13 numaralı evin çatısı çöknıüş .. 
tür. Bu sırada lçerde kimse bulunmadığın
dan nüfusca zayiat olmamıştır. .............................................................• 



.. 
Edirne cezaevinde her 

mahkllm faal hale kondu 
Çocuk ıılahevinde ise 150 mahkum çocuğa 
muntazam dersler veriliyor, atelye ve tarlalarda 

faydalı bir şekilde çalışbnlıyorlar . 

Edirne arıcılık kursu çalışmalarına devam edıyor 

~''" 

Kandırada 
iki cinayet 
Bir lc:öyliinün delik deşik 

cesedi dağda bulundu 

İzmit (Hususi) - Kandırada Buz
~uru divanının Ramazanlar köyünden 
Ismail oğlu İlyas dağda, vücudünün 
muhtelif yerlerinden bıçaklanmış bir 
ha~de ölü bulunmuştur. 

Ilyasın müdhiş bir cinayete kurban 
gittiği anlaşılmıştır. Cinayetin failini 
zabıta şiddetle aramnktadır . 

• 

Vilayet makamı, göçmenlerin Anadolu 
adetlerini benimsemeleri ve çeşidli ztra
ate alışmaları için kendilerine pRrasız 
tohumluk dağıtmakta devam ediyor. Ken
dilerine şu dakika verilen her şey para
sızdır. Parasız toprak, ev, çift hayvanı, 
ziraat aletleri ve pulluk sahibi oldular. 

Kars defterdarı vekalet 
emrine alındı 

Ankara • (Hususi) - Kars defterdarı 
Zihni görülen lüzum üzerine Vekalet 
emrine alınmıştır. 

Doğu kDltilr kongresi 
Trabzon - Doğu kültür kongre• 

.. Diyebi~im ~i. Torbalıda yerleştirilen ~ün .ş~hr~miz~e Umumi Müf~ 
goçmen aılelerının hepsi de kendilerini tış vekıh Nızamı Ataker tarafınd 
koru 1 ·· an a muş ar ve mustahsil vaziyete geç- çıldı. Valimiz Refik Koralta b - - · ıeriniZden bl· 

H B · · gaze • · · Muharrtt' si - asan ey, sızın • . . tstanbulda nelere • 
tede bir anket gözüme rısı ' . . iz'• diye soru -

tanbullular cevab veriyor
. Jar .. Eğer bu anketin suali 

Hasan Bey - O zaman 
bir tane cevab bulmazdık, 
azizim! 

~işlerdir. ~ilhassa sağlık durumları iyi- le ile söylediği bir nutukla n ~l~~~ 
dır. Açıkgoz olmaları, kendilerinin sene- kalkınma hareket ve icabl ur~ 
de • aralık mevsimden istifade ile _ üç rüz ettirmiştir. Kültür mü ar~ı. teba. 
mahsul almalarına sebeb te§kil etmek- Tarakçıoğl k . şavın Reşu 
tedir. dir. u ongreye rıyaset etmekte 

u· t• nirlenırsın • 
ış ı .. 

yor-
· cİstanlitulda nelere cJinir -
· lenmeuiniz?• diye olsay· 
dı ... 
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HAditeler Karpmada 1 
VCKSEK SESLE·· ~ 

·~ 

- Merhaba bay. 
- Merhaba, fakat ben sizi tanımıyo -

rum. 
- Nasıl olur, siz Bay Hüsameddin Gü· 

zer değil :ın.i.siniz? 
- Evet! 
- Kadıköyde, Altıyolda oturmuyor 

musunuz? 
-Evet! 
- Ticaret yaparsınız.. Senelik kazan • 

cınız hiç te fena değil.. En aşağı on beş 
bin lira, haydi bilemedin, on bin .. 

- Fakat siz .. 
- Zevceniz bayan, permenant yapbrd.ı 

değil mi? Bari gene geçen seferki. gibi bo
zulmadı ya? ' 

Fakat... 
- Kerimeniz 

ladmız mı? .. 
- Rica ederim .. 

bayanı o gençle nişan-

-: Hangi genç olduğunu söyliyeyim, 
hanı kumralca, çarliston bıyıklı, inhi -
sarlarda memur .. Biraz çapkınmış amma, 
evlenirse geçer .. Bayan zevceniz de, ba
yan kerimeniz de bu husushta benimle 
hemfikirler. 

- Size rica ediyorum. 
- Estağfurullah, fakat sözümü kes -

meyin ... 

K~rimeniz bayan nişan için pembe bir 
tuvalet yaptıracaktı. İyi bir terzi arıyor
du. Acaba buldu mu? Gerçi komşunuz 
Neclanın terzisi fena değil amma onlar 
dedikoducu insanlardır, terzilerin~ elbi
se yaptırılınca kim bilir ötede beride ne

- İyi amma ..• 
- Şey şunu da sorayım, yatak odasını 

değiştirdiniz mi? Sokak üstünde rahat • 
sız oluyordunuz? 

- Fakat bay siz ... 
-Ben ..• 
- Ben, sizi nereden tanıyorum, ıizinle 

tanışmış mıydık? 

- Hayır, ilk defa bugün konU§Uyoruz. 
- Karımı, kızımı, oğlumu tanıyorsu -

nuz, onlarla konuşuyorsunuz demek? 
- Hayır, onlarla da konuşmam. 
- Yakın akrabalarımızdan, birinin 

dostu musunuz? 
- Hayır, akrabalarınızdan kimsenin 

dostu değilim! -
- Fakat bu söyledilderfniz? .. 
- Öğrendim de .. 
- Polis hafiyesi misiniz? Benim hu -

susi ahvalime aid bu malfunatı nereden 
topladınız? .. Utannµyor musunuz? 

- Hayır, ne polis hafiyesiyim, ne de blr 
dedikoducu .. Sizin hususi hayatınızı me
rak etmiş te değilim! 

- ?????? 
- Bütün bunlan siz bana söyledini7. 
- Siz, zevceniz ve kerimeniz .. 
- Ben mi söyledim? 
- Size mi söyledik? 
- Gerçi bana söylemediniz amma, üç 

gün evvel vapurda idin.iz, kendi aranızda 
konuşuyordunuz, fakat o kadar yüksek 
sesle konuşuyordunuz ki üç sıra ötede o
turduğum halde bütün konuştuklarınızı 

Köylü entarisi 
Amcasmı öldüren çocuk üç sena 

hapse mahkOm oldu 
Bir lıogan güzünden işlenen bu cinayette tahrik 

ve gaş llüçiihlüğü cezayı tahfif etmiştir 
Bundan bir müddet evvel Silivrinin zamanda gene maznun vekilinın Ay e

Bekirli köyünde oturan Sezai isminde nin, FettahJn nikahlı kansı oldu~u 
16 yaşında bir çocuk, ayni köyde otu- hakkındaki iddiası üzerine mcı,1kemc 
ran amc~ Fehmiyi tabanca kurşunu tarafından yapılan tedkikat netic~s:n
ile beynıni parçalamak suretile vurup de, bunların kan koca olduklarına da
öldürmüştü. ir resmi bir kayda tesadüf edilememiş

IHadiseye tekaddüm eden günlerde tir. Hülasa: 
Sezainin koyunlarından birisi kaybol- Hadise hakkında dinlenen şahidlerin 
muş, bütün araştırmalara rağmen bula- ifadelerine nazaran Fettahın Sabriyi 
mamış ve nihayet komşulardan birisi kasden öldürdüğü sabit olmuştur. Bu 
Sezaiye, kaylbolan koyununu amcası itibarla katil Fettahın bu suçu Tii ~k: 
Fehminin sürüsü içinde gördüğünü ceza kanununun 448 inci maddesi e 
söylemiştir. Bunun üzerine amcasının uyıgun görüldüğünden 18 sene af r 
sürüsünü arayan Se:ıai, kendi koyunu- hapsine, yalnız hadisede hafif tahrik c· 
nun h~kikaten orada o~duğunu görerek s~~ g'ö~ldüğünden, bu cezanın üçte 
Fe~den bunu istemış, o da k~_Yllllu bın tenzıl edilerek 12 sene ağır hapse 
vermıye yanaşmam.ışbr. Ve bu yuzden konulmasına ve müebbeden Amme hiz
amca, yeğen arasında bir ağız kavgası metlerinden mahrum bırakılmasma ek· 
çıkını.~ ise de araya girenler bir hadise seriyetle karar verilmiştir. 
zuhuruna mani olınWilardır. lh .1 • • 

Nihayet vak'a günü Sezai atını sula- fi ftS V8 Zlmmetm& para 
Geçen yıllarda gördük, fakat köylü en- maktan gelirken amcas~ ço~anı Yu- geçiren Vergi memuru 

tarisi bu sene daha çok moda ..• Yvlıkta, nu~a rastg:lerek koyunu ıste~ış ve ona mahkum Oldu 
bahçede, kır gezintilerinde bu kadar ra- bagırııp çagırmıya başlamıştır. Bu sı-
hat ve hoşa gider bir kıyafet hemen he- rada tesadüfen oradan geçen Fehmi işe İhtilas ve zimmetine para geçirme\.. 

ler söylerler .. 
- Siz ... işitmiştim. 

men yok gibi. .. Köylü entarisinin en bü- müdahale etmiş ve yeğenine: suçl~rından dolayı mevkufen muhak~-
- Bakın unutuyordum. Büyük malı - - Ya, demek.. yük iyiliği şudur: Hem çocuklara, hem - Çobandan ne istiyorstm, haydi mesı ya~ın:ıakta olan, Bakırköy ka~ası 

duınun boşanma davası ne alemde .. Aca- - Gerek size, gerek aileniz efradına körpe genç kızlara, hem de kadınlara ya- defol oradan, i't ... demiştir. Sezai de bu av vergilen_ sabı~ me:nuru Feyzınin 
ba kansile barışacak mı? Gerçi kadın da tavsiye edeyim .. Eğer benim gibi bir çok raşıyor. Hele dikmesi ne kadar kolay... hakareti iade edince amcası elindeki m~akemesıne dun_ A~ı~ceza mahke
pek kabahatsiz sayılmaz amma, oğlunu- kişinin de husust hayahnızı içli dışlı öğ- Ne kadar da ucuza çıkıyor. En çok kul- sopayı Sezainin başına savurmuştur. Ve mesınde devam edilmıştır. 
zun da kabahati pek çok. En doğrusu ba- renmelerini istemiyorsanız vapurda, tram !anılan en çok ta yaraşan kumaşlar kre- işte o sırada Sezai de tabancasını çıeke- Duruşma snunda Feyzinin 1O18 li
rışmalıdırlar. Onun gibisini oğlunuz bir vayda, her hangi umuınl bir mahalde pon ~prime, basına, keten... Bunların rek ateş etmiş ve Fehmiyi öldürmüş- ranın 305 lirasını ihtilas ettiği ve 713 
d:11a kolay kolay bulamaz. Güzelliğine yüksek sesle olanmızdan biteninizden masrafı kaç kuruş tutar ki... tür. lirayı da zimmetine geçirdiği sabit o-
guzel, zenginliğine zengin, piyanosuna da bahsetmeyiniz! B" k . . b" ki bilmi r· k Aylardanberi Ağırceza mahkemesin- larak gerek ihtilas ve gerekse zinunet 
diyecek yok. y kıçme kıçınık.ıSç .!e :ız~ yo . de duruşmas'""a devam edilen bu dava suçlarından dolayı 6 sene 2 ay 20 gün 

~===~~=~==~~===~=========~ı~~=~t~H~u~z:a:~~·=a~~~ ilin~b~r~ ~ - ...•. 

e
l saJ· bir de bol büz ··ı·· d" b" t k 

1
·ki- dün hitama ermiş ve karar tefhim edil- agır hapsıne, muebbeden amme hızmc-

Bun larl bl· ıı·yor mU 'd' • ' ~ sıni birleştirdiniz gu_ui,· u~ .. ~ .. e e i .. miştir. tinden mahrumiyetini ve 101s liranın ' 1 1n1 z 
1 

dikmiş demeksiniz~ tç:de:; ~ir e~0::~ Sezainin suçu, gerek kendi itirafları ke~1disindie. ??~~~ri~mesineb.ve i~ti·Ia·s su
bluzunuz varsa onu giyersiniz, çok şık ve gerek şahidlerin ifadelerile sabit ol- re ı e ye~ gı lıranın ır mıslınııı de 

Dünyamn en· yaşlı adamı görünür. Yok ise muslinden yakası kor- duğundan Tlirk ceza kanununun 446- ayrıca ag.r pa;a ~·~ası olarak alınm•
donla büzülü, kısa, kabarık kollu bı"r inci maddesi mucibince 18 sene agwır sına karar verılmıştır. 

yaşlı adamının bluz dikersiniz. Hatta bu kadarını zah- hapsine, ancak hadisede tahrik mevcud Dünyanın en 

Mısırlı bir hoca ol- brand kasabasın - metli görüyorsanız bluz yerine entarinin olduğundan bunUıı üçte biri tenzil edi-
duğu iddia edili _ da, hpkı bir fıçı dekoltesini kapıyacak bir jile, bir de !erek on iki sene hapsine, fakat suçu iş-
yor. Bu adamın şeklinde bir çeş • bufaut kol yapar, takarsınız. Yalnız blu- lediği tarihte on sekiz yaşını ikmal et-
ismi Şeyh Ruf-" _ zun bir faydası vardır. Başka bir etekle memiş olduğundan bu cezanın dörtte 

cu me vardır. Bu çeş- d ku dir. 164 yaşında e 113;Ilabilirsiniz. üçünün indirilerek, 3 sene ağır hapse 
olduğu ve Napol- me, günde dört Köylü entarisinin ikinci süsü ~enfir- konmasına karar verilmiştir. 
yonu Mısırda gör- litre şarap dev:i - dür. Yenilik olsun diye. bu sentürü ya Metresini elinden alan adamı 
:!:U iddiasında • ren Kaponi adlı :~:;~ a:~k:0:~:;~~ü:ı:~=~ Yahud öldüren Fettah mahkQm oldu 

bir §alısın batıra - t Üçüncü süsü de şudur: Bu kıyafete Çatalcaya bağlı stranca köyüınde a-
sım teyid için yapılmıştır. Bu adam, şapkadan ziyade köylüler gibi başa men- turan kömürcü Şaban oğlu Fettah, 
seksen iki sene mütemadiyen her gün dil sarmak yaraşır. Bu mendili bluzunu- ayni köyden Ayşe isminde bir kadın-
d

.. 
11 

zun, jilenizin renginde ince bir kumaş- la beraber yaşamakta iken bir müddet 
ort tre şarap içerek yaşamış ve 100 ya- tahı S tan yaparsınız. Kenarlarına entariT'lizin sonra Ayşe, Fet terkederek abri 

0 ull .... r. renginde motif dizersiniz. Ortasından iki- isimli bir delikanlı ile yaşam.ağa başla-şında "lm ·· ~; 

yangın olmuş, itfaiye efradı su bulama

dıkları için en yakın şarap deposundan 
doldurdukları tulumbalarile bu yangını 

ye katlar, uçlarını tıpkı köylüler gibi çe- mı.ştır. Sevgilisini elinden aldığından 
nenizin altından bağlarsınız. Bu başörtü ?vol~yı kalb~de Sabriye k~rşı _derin bir 
ayni zamanda saçları rüzgardan koru- ıgbırar ~~hyen Fettah, bır gun sokak· 
mak için en pratik bir vasıta ol ta Sabn ıle karşılaştıkları bir sırada 

ur. ta:bancasını çekerek rakibini vurmuş ve 
Çocuklarda romen bluzunun altına bir ··ıa·· .. t•· . . o urmuş ur . 

Amerikanın Los Anjeles şehrinde bjr söndürmüşlerdir. 
.............................................................. 111••••·······································••11:•••• ..•........... 

Bir müşterek 
Mektubdan 
Çıkan ders .. 
cİzmit M. F.> ve cİzmit Neriman> 

imzalarile mektub yazan iki okuyu
cum, mektublannı ayni zarfa koy
muşlar, bana göndermişler. Ben de 
her ikisine ayni yerde cevab veri -
yorum: 

- M. F. yirmi dört yaşında imiş, 
on sekiz yaşında iken bir gençle 
tanışmış, iki sene sevişmişler fakat 
erkek şimdi başkasile evleniyormuş. 
Genç kız: 

- Ben artık kimseyi sevemem, 
ölmeliyim! diyor. 
Hayır kızını, hayır övle kolav ko· 

lay ölmeyi göze alma, d~ha çok yaşa .. 
yaşarsan, seversin ve mes'ud olur
sun. Yalnız bir daha mektub yazar
ken rakamlara iyi dikkat et. On se
kiz yaşında sevişmiye başladığına 
ve iki ~ne seviştiğinize, yenİ 

d 
ayrıldığına göre senin şimdi yirmi 
yaşı~da olman lazım' değil mi, hal
buki sen yirmi dört diyorsun .. benim 
!bildiğim kadınlar y~lannı büyült
mezler küçültürler. 

Nerimana gelince, o kocasından 
aynlm~, birini seviyormuş, 0 da 
onu seviyor görünüyormuş. Fakat 
Neriman kendine karşı gösterilen 
sevginin ciddi olup olmadığını bil -
mi yor. 

Neri.mana cevabım da şu: 
Ben gönül işlerinden biraz anla

rım amma falcı değilim. 
Senin kim olduğunu, eski kocanın 

nasıl bU:, adam olduğunu, sevgilinin 
ne oldugunu, sana karşı nasıl ha , 
r.eket ettiğini bilmeden bir şey söy
•lıyemem. Nasıl ki gene falcı olma
dığım için (M. F.) mi senin mektubu
iarını yazıyor, sen mi onun mektub-

farını yazıyorsun? Onu da anlıyama
W.m. 

TEYZE 

de askılı, plilı etek yapılır. Baştaki men- U ·· dd tt be · Av ah 
dil eşarp gibi kullanılır. Böylece köylü k zu:ı dmud e en di~l gırb cekazatilmd -

k af t
. .. 

1 
b. k k lb' emesın e evam e en u a-

1y e ı g'..lze ır so a e ısesi haline d'" t' len.mi k t fb" 
k 1

..... 
1 

vası, un ne ıce . ş ve arar e un 
SO U mUŞ O ur. d'lm.i t' e ı ş ır. 

Büyükler plili eteğin yerine dar ve as- Bundan evvelki celselerden birisin-
kısız bir etek giyebilirler. Tuhaftır, köy- de Mazmun vekili, sokakta karşılaştık
lü entarisi orijinal bir kıyafet olarak ho- ları zaman Sabrinin Fettaha küfrede
şa gittiği gibi ister genç kız, ister kadın, rek üzerine sopa ile hücum edip onu 
hatta isterse çocuk, her giyeni birkaç yaş dövmeğe başladığım, Fettahm da nef
küçültmekte, gençleştirmektedir. Gittik- sini müdafaa uğrunda tabancasını çek
çe moda. oluşundaki sırrı, P!atik ve deği- mek ve ateş etmek mecburiyetinde kal
şik oluşundan ziyade bu noktaya atfet- dığını söylemişti. Vekilin bu müdafa
mek lazım. ası kabule şayan görülmemiştir. Ayni 

iki ahbab çavuşlar: 

Şehir işleri: 

Nafia Vekileti Eminönü meydamnm 
bir an evvel açılmasını istedi 

Eminönü meydanının cumhuriyet bay· 
ramına kadar açılması mukarrerdi. İs -
timlak muamelelerinin güçlüğü yiizün~ 
den meydanın açılması işi uzamaktadır 
Nafia Vekaleti istimlak işlerinin bir an 
evvel ikmal edilmesini belediyeden is • 
temiştir. Yıkılan Valide hanı ile Balık • 
hane arasındaki binaların istimlak mua-
melelerin tamamlanmıştır. Buradaki bi
nalar sek.iz yüz bin liraya satın alınmış, 
salış bedeli Nafia Vekfileti tarafından be
lediye hesabına bankaya yatırılmıştır. 
Yenicami kemeri ile Malwgazi tayyare 
bayiine kadar tramvay caddesindeki bi
na sahiblerine, on gün içinde yerlerini 
terketmeleri bildirilmiştir. İstimlak mu
ameleleri tamamlanan binaların ay ba
şından itibaren yıkılmasına başlanacak • 
tır. 

Otomobil plAkalan iki ay sonra 
değişecek 

Otomobil ve otobüslerin yıllık muaye. 
nelerine ayın on beşinden itibaren baş -
lanacağını yazmıştık. Muayene esnasında 
plakalarda yeni şekilde hazırlananlarla 

değiştirilecekti. Damga matbaası ancalt 
bin kadar plakayı hazırlıyabilmiştir. İs
tanbul için üç bin plakaya ihtiyaç oldu
ğundan yeni plakalar iki ay sonra takı · 
lacaktır. 

Tiyatrodaki oyun 
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Ev l&bibl bdm da çiçeklere baktı: ·~=-~--:-=---~~~---------------' 
- Öyle diJOl'IUlluz ama buıılarıp hep- BüknıliD bolaea mcep+n ima 

al sun1 çiçek! halde bunalchp bir lb. bana: 
- Dedim ,_, •JMD 11iin ~ - Burada ne otuııQonmmzT Slna-

yüzilnfldn, duclalrlaramm reql? -.,aya gidin.. dediler. 
Dojdum doiah adını ve medJılnt itb

tijim bu yere fimdiJ• kadar lltmek 
nasip olrnamııb. 

- SAhi! dedim Hazlr fırsat elime 
geçmişken, bir kaç gün için, golulumu 
çocuğumu alıp da 1U Simyaya gide • 
yiın. 

Ben tam brarımı verJnce her kafa
dan bir ses çıkmaia befle«k Ba muh
telif reyleri t&flece bft"n edebilirdim: 
Eğer başımı dinlendirmek Wlym

- lıci defa ........ Jıer UdlWe de bana Sinaya plmez. <>nn gok mon· 
.w..ı oı...ıı. Wriad i:ocaa ho den, fazla gürültillii ve etiketli 7erdir • 
ni bınıktı, ,.._ Halbuki biraz nteıllnde, Predea1 ftl'dlr 
- Ya ikitad1 ki hem daha havadar, hem de daha 
- J111111&111alt • ....._ Asudedir. LAkin buraya da en çok w-

N Let ·- remliler ve vereme istidadı olanlar li-
eu~ der. Bu sebeble, çoluiu, ~p &6tür-

Çirklnlikte bir eti baJnnmıyan kadın mek caiz değildir. Gene Sinaya en eyi-
söyledi: sidir. Maamafih, ne o, ne de bu! Daha 

- Afk mektubu ileride, Braşova denilen fehre gitmek 
almıyan kadm hepsinden iyisidir. ~ra bu bir şehirdir 
dünyada yokmut. amma.. dağ, orman yam başındadır. 
fakat ben hiç al- Ayni zamanda insan sıkılmaz da. Geze-
madım cek yerleriı zengin mağazalan, mmilrU 

Nazıklilrte bir kahveleri, temiz bir oteli ve bllh•ua 
eşi bulunmıyan erkek te l&yledl: nisbt ucuzlulu Braıovu her bakımdan 

- Müteessir olmayınız baJD, posta - müraccah kılar!. 
1arda biç intizam yok kil Baktım ki tpı içinden çıkamıyaca - Staqa lada Praıao. Ndial 

ğım. Seyahatim Nasraddin hocanın l/O 

* Plajda 
evine benziyecek. Esasen karanm da ifet halini almqtır. Yerliai, yabuc111 
verilmiş; çoluk çocuğa tebliğ edilmiş. bundan bizardır. Ve bahşlpn menedil· 
Onlara kendimi mü\ereddid, kararsız, eliği gün. Rumen milleti dünya naza
dönek bir insan olarak tanıtmak iste - nnda muhakkak ki çok kavanacaktır. 
mem. Bir gün, Rumen dostlanmduı Wrıle 

- iri1ftaP ~ O-- im iRi ~dair lılıınAso«• .U.... 
~ bcfar 1itr ..... ,-· ... ....,.. bd: 
mali bak;ımdan bit kere Wmıdll ede - - Evet. ama.. cfedL. bahfff Tnrkce 
yun.. dedfnı. bir telimec:ür. Bts onu aDdeD aldık. 

BomQyada trenler çok kalabahldır. O bana, belki de iltemiyerek, çanak 
Ahali mütemadiyen kımıldar; hareket tutmuştu. Ben, kemali ciddiyetle: 

- Ona banır,etlm• kimle 1'* mu! halindedir. Her saat, muhtelif llltlka - - HatJnnız var, eledim Fakat bizde. 
- BaJll', alıp lf*becelim ama acıba metlere kalkan katarlarda yer batabl~ yeni rejimden beri barmamıyan bebşif, 

.,muıu mu ~ pij......a mı. mek ~n, ~ bir çok noktalann- anlaşılıyor ki kaçıp size iltica etmfl. 
:ruba mantmaaa maT daki seyeat ~talanna -veyahucl ki Onu • SS..Jwdud haricine çıbrımş ol• * devlet demhyollan bürolanna epey sayddliz, 1Dll1I itibarıiııza herbalde 

önceden başvurmak ve yerini peyle- hizmet etmiş olurdunuz. 
Hır .. nn cevabı mek lazımdır. Bir kişilik tren bileti üç e 

Hınız; oda oda .w.p,.., yükte bafil, pa parçadır. Bir b8et leyri leli, bir bilet Pazar aabahı, elimir.de bir deste bı • ... , 
- Kocenla arama _ Çok 1J1; bir , 

akplll eve aeJlJS• 
karflJll& pçtt«. 
... tıerce bana tat
lı tatlı bakl1«· 

hada alır ne bu- ekspres farla, bir bilet de yer kirası letle, kızım ve ben, eksprese binerek 
lana hepsini ~ olarak abrsmız. Dört, bet kişilik bir Sinayaya 1retfe gittik. 

l 
buma dolduruJOr- kafile oldunuz mu, elinizde bu surette Koı:npa.rtlmanlar tıklım tıklım do u 

_oza•enı.ıda 
.ne11P11'*1..,' 

- Ben de ona tatlı pişirlriıD-
- Hepsi bu kadar ııııt 
Kadın dii§ündii; 1 sıkı)ır ko-
- Hayır, bnan evde canını ' 

-~... ..ii..ttne acı acı })akarlJDo 1l1D eve a-ce J---

- O zuunlarda o ne yapar? 
ban• acıb• -

- Hemen sokal• gider, 
llaı lwrabiJeai abra pürir• 

du. l'akat birden- bir iskambil kliıdı destesi kadar zengin idi. Vagontann illıerini kızdıran gilDef. 

Y r 
ı bire it deliflL Bu- bir bilet koleksyonu toplanır. Bunların 1çerisini katran lrannımı döndilrmQftil. 
~ Junduju odamn hepsini bir arada birleştirmiş olsalar Oturduğumuz yerde "Adeta beynimizin 

IJ Qpgı 8Çl1dı. Bir olmaz mı idi, diye. düşündüm. Olmuyor kaynamak istidadını gösterdiğini Jıia-
1 tabancanm namlUIUDll ,arcm.: zahir! Sonra, gkllş bileti dönüş i'Çin de sediyorduk. Yol arkadaşlanmızın hep-' f _Davranma! muteberdir. L6kin o kadar eziyeti var si de biraz serinlemenin, ferahlamanın 

}1 _Sen ktmaln? ki! Bilfarz döneceğiniz vakit, biletinizi ça~lerini anyordu. Erkekler ceketleri-
. :.~\ _ A _ Ev sahibi, eve korkmadan girdin ~on şefine götüriip vize ettirme- ni, yakalıklanm çıkardılar. Kadınlar g6 

~ / '-........f ha! ~e m~rs~uz. Bu vire m~ de- ğüslerini, bağırlannı birer parça daha 
_Haydi ben korkmadım diyelim ai.I geldir. Bıletın arkasına bedelı epeyce açtılar, ellerindeki yelpueletle, fınn 

ıengin bir adam oldujunuz 'halde bu' yaz tutan bir sürü pul yapıştırırlar. Zaten ağzından çıkan buhan andıran havayı 
günü aayfifeJe Jitmeyip §ehirdeki evi- Romanyada pula t6bi olmıyan şey yok ihtizaz ettirmeğe çalışarak telielli ara-

- Geçetı 1&tJfta fafııfhflm, IClftfl" ıc. 
... beU tnndft,..... 
- ôyı. ""· ..... Jd lirah .aç bana 
daha çok ....... . 

F • n•••ll JIHill 11 ...... ........ -
Karakolda 

- Sen ba ba,m a1tm aaatlnl phmpm! 
- ... saat t.lan plm..tnn, llem o .. 

at altın delildi 

nizde oturmaktan utaomadınız ha!.. gibidir. Lokantada, kahvede, otelde, dılar. 
mağazalarda hesab puslalalanna mut- Ben kendimi np l9kmma at • 
laka pul ilsak edlltr. Herhangi bir yerde tıın. Gelsin m!. RomanJ8İllD maden 
edeceğiniz masrafı peşin tahmin etmek suıan htlin bol, lmD llfldU, hem Jezla 
imklnsızdır. Hele otellenle ve tokan - hem de ucuz. Bir şişe sözüm ona -r..d• 
!a, kahve aft>I yerlerde!.. Otellerde, len pahaıM siı.ıe baz gti bir şip Bol" 
meseli, faturaya resmen l1lve edilen vlz açıyorlar. Hem de ftlOD nsto
bahşiş yftzde on tfeltl, on heşttr. Bu - randa! 

- AW .W llll•ı _...,_., 
o ........ ,, ............... ....... 

nunla beraber, siz oteli tmecterken' Takiıb ettiğimi& yol, Romanyaııua 3' 
npınm dibine avuçlannı size doiru bür taraflanndaJd kadar feyizli ve cazip 
uzatan bir alay ıskatçı birikir. Lotan- deiiL Sebebı ~ scmra aplqaldu 
ta ve kahvelerde, gene resmen hesaba Petrol ar11iaine liriyotuz. 
dahil edflen y&m~ on beşten maada Ploeşti.. Piteftl.. .ad1anm taşıyan la
behşiş vermek mecburiyet halindedir. tasyonlara yakllttıkca, uzakta, yakın
Haydi, buna bir şey denmesin. Fakat da, tellis direk]erilli andıran yüksek 
garsonla iş bitti sanap da, kalkıp gttmi· demir kuleler g6ze çarp1yor. Bunlaı 
ye davramrken masmzın başında yer- petrol ~dır. Garlarda, sıralan • 
den bitme, eberiya y(idnü bile o da- DUf.sar.DIC vagonları. kafile halinde, bu 
tilmya tadar aörm.ıt olduiunua bl· kıymetli cevherle doldurulmayı bekU
n clildllr. Pikolo! YuJ.Ja, Ula ADlrya- JOl'lar. 
mpır, gananua tifaa. o M. aizin Pe.tn)), RoQıanyanın bitmez tüken -
milıilvvetinlzden btkledlll bir kaç Jrl'JI ma 88n'et membaıdır. Yalnız Ploeştl• 
almadan oradan uıak'ıl""ı. deki tasfiye fabn"ltalannda 2600 ışçl 

EaJddenberi belrtznda muhalhlt bes~ çalışır ve günde SOO vagon doldurulup 
Jedtik8 ve ba defa etaba 7akmdan ıa- cJahlle ve harice sevkedillr 
rllf taDedfima Brımaapda chabfip bir (Dnc&"" IO "'* ;_Jlf*) 



8 Sayfa 

.... ı __ Abdülhamid devrinde bir aşk macerası . : 3 1 

Yazan: A. R. 

Genç yaverin üzerinde toplanan şübheler 

~ki Beyin babası hilnk4r çavtı§lanndanCıı. 

ilk kısımların hulAsa11 
Bir sabah erkenden, Yıldız aa.rayında Os· 

man paıanın da.treslni temJzleyen hademe
ler, oradaki merdiven basamatıannm üze
rinde bir mektub buldular. Bu mektubu ora
ya ldmln bıraktıtl belll dejtlldl. Ha.demeler 
bu mektubu paşaya verip vermemekte te
reddüd ettiler. Nihayet, verdiler. Paşa, mek
tubu açtı. Fakat hayretinden, dona.kaldı. Bu 
mektub bir davetname idi. Bu davetnameyt 
gönderenler, Sultan Hamicll tahttan indlre
ceklerlnden bahsederek Osman paşayı Fatih 
camlslndekl 1çt1maa davet etınışlerdl. 

Osman paşa, büyük blr heyecana kapıla
rak bu davetnameyi derhal Sultan Hamide 
gönderdi. 

Tablldlr ki Sultan Hamid, korkulu daki
kalar geçirdi. Fakat sonra, vaziyeti tahlil 
etti. Bu mektubun, uydurma bir şey olduğu
na hükmetti. Ancak şu var ki; böyle yazıl
mış bir mektub, saraya nasıl e-J.rmişt1? ve 
Osman paşa gibi en sadık tanınan bir ada
mın dairesindeki merdivenin basamağına, 

nasıl yerleştirll~ti? ... 
Osman paşanın hademeleri tazyik ed1ldl.

Jer. Bunlardan birisi l§kenceye konuldu. Ni
hayet Abdillhamldin hususi bendeganından 
tü!ekci Ari! ağa hademeyi işkenceden kur
tardı ve kendisine mektubu yaver yüzbaşı 
Zeki beyin merdivene bırakırken gördüğünü 
söylemesini tembih etti. 

(Roman devam ediyor) 
,.,,,,,,,., 

- İnanırım, efendim. İnanırım, ama .. 
bugün dünya, yarın ahiret ... Nasıl yalan 
söyliyeyim? .. 

- Fakat bunu söylemezsen, bu azabı 
çekeceksin ... Günlerce, ölüp ölüp dirile
ceksin. 

- Eh .. ne yapayım efendim. Kaderim 
böyle imiş, der .. alnımın kara yazısını 

çekerim. 
- İnad etme, be Mehmed .. ben sana 

bir iyilik etmek istiyorum. Seni kurtar
maya çalışıyorum. . . Ona kolay kolay 
bir şey olmaz. Olsa olsa, beş on gün göz
den düşer. · Babası onu kurtarır. 
Fakat bu iş senin üzerinde kaldıkça, se
ni kim kurtaracak? 

- Vakıa doğru efendim. Fakat güna
ha giremem. Onu gördüm diye iftira e
derek ahirete kara yüzle gidemem. 

- E .. gördüm, deme. 
- Ne diyeyim? ... 
- Acele acele kapıdan biri çıkıyordu. 

Ona benzettim, de. 
- Eh .. bu fena değil... Fakat, şimdiye 

kadar niçin söylemedin derlerse. 
- O, efendimizin sevdiği bir yaverctfr. 

Korktum. Söylemeye cesaret edemedim; 
dersin. 

- Pekala efendim. Arkadan benzet-• 
tim, derim. Hiç olmazsa günahı az olur. 

Arif ağa, kapıyı açmıştı. Avlu kapısı
nın önünde bekleşen üç tüfekçiye: 

- İşte .. herif, bülbül gibi her şeyi söy
lüyor. Artık, ken·disine eziyet etmeyin. 
Götürün heyete teslim edin. 

Diye bağırmıştı. 

* Taıbkikatın mecrası, derhal değişmişti. 
Hademe Mehmedin son ifadesi üzerine, 

yaveran dairesinde tevkif edilen yüzbaşı 
Zeki bey, üç paşadan mürekkeb ayrı bir 
heyet huzurunda isticvabdan geçirilııtiş

ti. Sualleri, bizzat Abdülhamid tertib et
mişti ve isticvabın bütün safahatını, bir 
paravan arkasından büyük bir dikkatle 
dinlemişti. 

Ayni zamanda, Zeki beyin evinde, in
ceden inceye taharriyat icra edilmiş; 

Kur'anıkerlmden. gündelik ıazeteye ve 

hatta üzerinde yazı bulunan bakkal kese 
k~ıdlarına varmcıya kadar yazılı ne 
bulundu ise, bir çuvala doldurularak sa
raya getirilmişti. Bunlar da heyet huzu
runda dikkatli bir tedkikten geçirilmişti. 
Vakıa bunların içinde, Zeki beyin Jön 

Türkler le münasebetini gösterecek bir 
delil ve emareye tesadüf edilmeıınişti. 
Lakin, hususi tahkikat arasında; Zeki 
beyin (sık sık Beyoğluna çıkarak Tokat
lıyanda, Mulatyada oturması), hazan da 
(şapkalı frenklerle selfunlaşması) hak
kında v-erilen jurnaller heyetin nazarı 

dikkatini celbetmiş; genç yaverin üze
rinde şübheler husule getirmişti. 

Zeki bey, isticvab esnasında son dere
cede metanet ve soğukkanlılık göster
miş; hatta o hadisenin cereyan ettiği ge
ce zarfında sarayda bulmunadığını bile 
isbat etmişti. Fakat, padişahın ev'hamına 
dokunan, rahat ve huzurunu kaçıran bu 
meseleyi mutlaka bir neticeye bağlamak 
lazım geldiğine kanaat getiren heyet; u
zun uzadıya düşündükten sonra, karar
larını vermişler .. Abdülhamide takdim 
ettikleri tahkikat fezle'kesinde: 

[Mezkur hezeyannameyi, Osman Paşa 
kullarının dairesindeki merdiven başına 
bıraktığına dair yaver Zeki bey kulları 
hakkında her ne kadar kat'i delil mevcud 
değil ise de, mumaileyhin hususi ahva
line. dair cereyan eden tahkikat (Jön 
Türkler) denilen erbabı fesad ile alaka
dar olduğu zannını vermektedir.1 

Demek mecburiyetini hissetmişlerdi. 
Heyetin bu mübhem mütaleası, Abdiil

hamidi tatmin etmemişti. O, asıl öğren

mek istediği şeyi, öğrenememişti. Fakat 
artık bundan fazla da bir şey öğrenmek 
ihtimali olmadığına kanaat getirmişti. 

Ertesi gün, yüzbaşı Zeki bey, ikinci fır
ka kumandanlığına teslim edilmişti. 0-
:rada, göğsündeki yaver kordonu çıkarı
larak - usulen - (mabeyin müşüriyeti) ne 
~önderilmişti. Kendisi de kapalı bir ara
ba ile iki (kanun) zabitinin muhafazası 
altın<ia (Babı Seraskeri) deki (misafir
hane) ye götürülerek, (tahriratı) ile be
raber (misafirhane ve sevkiyatı askeriye 
müdürü) miralay Ali beye teslim edil
mişti. Ali beye teslim edilen bu tahri
ratta şu satırlar mevcuddu: 

[Süvari Ertuğrul alayına mensub olup 
yaveranı hazreti şehriyari silki ceJiHn
de istihdam edilen yüzbaşı Zeki efendi
nin, silki celili mezkllrdan affile dördün
cü orduyu hümayuna mensub Hamidiye 
alaylarından birinde istihdamı husıısuna 
iradei seniyei cenabı padişahi şerefsudur 
buyurulnıuş olmakla, bermucibi iradei 
hümayun, mumaileyhin mahfuzan ve ka
radan Erzincana sev'ki, ve esnayi ı;evkte 
zinhar firarına meydan verilmiyerek or
duyu hUmayun müşüriyetine teslimi, ve 
neticenin de ikinci fırkai hümayun ku
mandanlığına bildirilmesi temenni olu
nur efendim.] 

* Ayni günde (Beşiktaş karakolu) na 
mensub bir polis komiseri de (hadPme 
Mehmed) i zaptiye nezaretine göfirerek 
(tahriratı) ile bizzat nazıra teslim etmiş
ti. Bu tahriratın münderecatı da, şu sa
tırlardan ibaretti: 

[Mabeyni hümayunu cenabı mülUka
ne hademelerinden Mehmed ağanın, kay
dı hayat ıartile üç yüz kuruş m'aaşla 
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Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikayesi 

Nazırı kim öldürdü? 
1 - Sir Peter, mü

dafaa nazırıdır. Ü 9 
arkadaşile birlikte 
nezaretten çıkmıştır. 

Nazır, elinde çanta 
olan zattır. Arkadaş
ları da sağdan sola 
doğru Ferli, Hüyum 
ve Bensondur. 

Sir Peter, uzun za
~andanberi, ülkenin 
müdafaasını temin e
decek plAnlarla uğ
raşmaktadır. Bu pla
nı, başvekilden maa-
4a, bir de nazırın bu 
üç arkadaşı bilmek
tedir. Fakat teferrü
atından haberleri 
yoktur. İşte bütün bu 
işlerle uğraşıp dicli
nen Sir Peter, neza
retten çıktıktan bir ay sonra, otomobili ile sayfiyesine gJt
miftir. İzinini burada geçirecektir ve bu arada plAnla ela 
yeniden me§gul olacaktır. " 

3 - Vak'a mahalline gelen pol.I!, araştırmalarına başlı· 
yarak Sir Peterin çalışma odasına girdili zaman meçhul 
birisi ile karşılaştığını meydana çıkarınııtır. Kırılan ısaa· 
tin, sonuna kadar kurulu olduğu anlaıılmı§tır. Baıvek.illn 
acele isted72i planmm kabataslak nümunesi de çalınmı§tır. 

2 - Ertesi gün cumartesidir. Sir Peterin orta hizmetine ba
kan kadın saat 6,30 da sayfiyeye geliyor, Nazırın çalı~ma odası 
karmakarıfıktır. Str Peter de ı~kfl.~ıUrde yoktur. Fakat yatağı, 
içinde yatılıiı11 gibf, bozulmu§tur. Yerde kan lekeleri vardır. 
Döıemede. dü,ıüğü zaman kırıldığı anlaşılan saat 10,20 yi gÖB• 
termektedir. 

1 - Pazar sabahı sayfiyenin civarındaki xoru1·,°l{~ll do-. 

taşan btriaı, k8pelf.n.in kesik kesik havladıgL.ı g6ı ünce, at>· 

--'asından seğirtmff, böylelikle Sir Peterin cesedl meydana 
çıkanlmııtır. Civarda otomobil izlerine de rastlanmıştır. 

Tahkikat netıcesinde Ferli, Hüyum ve Bensonun birer oto· 

mobile sahib oldukları ve hadisenin cereyan ettiği sıralar .. 

da her üçünün de otomobillerini kullandıkları anlaşılmıştır. 

9 - Benııonun 
oturduju ve Pe-

· '1 - Hüyuma 
gelince, saat 11,30 
da telefon edildiği 
zaman, kenrusi 
evde bulunuyor

du. 

· 8 - Ferli ise saat 8,3G 
da bir kız arlradst~;~e o· 

tele gitmiş, 12 ye kadar 
orada kalmış ve kendi 
ifadesine göre de saat 
12,30 da evine dönmilş. 

5 - Komiser, polis müdüriyetine giderek müfet
tişi gördü ve ona: 

- Kırılan saat, hadisenin cereyan ettiği anı 
gösteriyor. Hizmetçi kadının i!adesine bakılacak 
olursa, bir gün evvel saat 7 ,30 da mükemmel itli
yormuş. Zira kadın o saatte evden çıkmıf. 

terin sayfiyesln
den. 10 .kilometre 

ötede bulunan da
ireye, saat 11,50 de 
döndüğünü, kapı· 

cısı söyledi. 

e Komiser sözünü §Öyle bağladı: c- Birçok kimseler Ferli yi saat 9 ile 12 a1'cısında otelde ve gazinoda gördükleri için, 
onun bu cinayetle alakası olmadığına hükmedebiliriz. Elimizde kala kala Hüyum ile Benson kalıyor. Onları sorguya 
çektirdim. Evlerini gayri resmı ıu1'ette ara§tırttım, fakat planı bulamadık. 

Mü/etti§, çalı,ma odasını gözden geçirdi. Bi., auaı so.,du ve bi,. ipucu eline geçirdi ve bu. suretle hadiseye yepyeni bir 

veçhe verdi. Komisere dönerek: 

.................................................................................................................................................... -.......................................... . 

- Aradığınız ... dir. Buna eminimi dedi. Hı,.sız kimdir? .. Nazırı kim 6ldü1'mil§tiir? .• bulamazsanız (13) . ilnciL sayfaya 

bakınız. .............................................................................................................................................................................................. • 
memleketi olan Boyabad kasabasında i· Bu garib şahsiyet kimdi?.. Zeki beyin pederi, hünkAr çavuşların•, 
kametine iradei seniyei cenabı padişah! Biz bunu, şöyle izah edeceğiz ... O sıra- dan idi. Kendisi, uzun boylu, yakışıklı 
şerefsudur buyurulmu§ olmakla, bermu- da, Mısırda bulunan (Mizancı Murad bir adam olduğu için daima, İstanbula 
cibi iradei hümayun merkumun mahfu- bey) ile arkadaşları, Abdülhamidi bir te- gelen ecnebi prenslerine (mihmandar)• 
zan sevk.ile neticenin inha buyurulınası lAşa sokmak istemişler; İstanbulda ken- lık vazüesi ifa eden (Şeker Ahmed Pa.' 
babında ... ] dilerlne gizlice (ajan) lık ed~~ (Ze_ki şa) nın maiyetinde istihdam edilirdi. '&. 

Bu iki adamla iki tahrirat gönderildik- bey) e bu yolda bir mektub gonderınış- sıl ismi, (Kayserili Mehmed) di. Fakat.. 
ten sonra, artık Yıldız sarayında bu me- !erdi [l]. al lAde b" ( ) 1 w 

1 k t 
- e a ır çavuş o masına ragmen • 

se e apanmış ı. . [1] zetı bey, t> tarihte <Düyunu umumi- ecnebı prenslerine hoş görünerk onların 
Halbuki, bu meselede hademe Mehmed ye) memurlarından idi. Kendls1n1, Murad mens b ld k1 h .. kA ti d k d""' . . u o u arı u ume er en o a _ 

ne kadar suçsuz ise, yüzbaşı Zeki bey de bey yetiştlrmlştl. Meşrutiyetten sonra da 
ayni derecede nıasu.m idi Osman Paşa- Murad beyle çalışarak muhalifler arasında 
nın dairesindeki merdiven ayağına 0 ka- temayüz $Dl§; nihayet müfrit ıttlhadcılar-

dan (Çerltes Ahmed) isminde bir adam ta-
palı zarfı bırakan, hiç iki.msenin aKhna rafından bir gece Ba.tırköyde &&.ban aoka-
gelmiyen garib bir şahsiyetti tmda ka~dllmJştir. 

çok nişan alınıştı ki; arkadaşları kendi• 
sine (Kır Mehmed Paşa) ünvanını ver

mişlerdi. 
(Arkası var), 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 

Tahraada kullanıJan 
bisiklet adedi, birçok 
iiJJı;elerden fazladır. 

Zira şehir ova üze· 
rinde Jrurulmuş ol
du~ndan, halkın ek-

seriıi biıildetle 

ııezer 

Çinliler çok e•kiden 
meyvaların myuno 11karak kıtın 

içmek için 1aklarlıırdı. Bu ıular• 
dan bir patçHı birgün açıkta 

kaldı, lı.urudn ve katı 
bir tortu kaldı. İtte 
bu ıuretlc Çinliler te· 
keti icad etmi~ oldular 

Sayfa 9 

1 

1 Yeri deıı,u , ....... , 

Bu ataç yiiz ıeneli~ir n 26 metre yükıekliA"indedir. 
Yerinden bir kilometre uzata tqınıp yenidrn dilölnıiftir 

c Tarihi tedkikler·. 1 c E ~ E B i VAT =ı 
Rus-Japon k(!.vgasının tarihi Kendilerini devaynasınd 

ve (1904-1905) harbi Ya~~~~!!d~~!!>!:~og 
Ruslarla Japonlar arasında.ki ilk bilK~r::~:ı~~w:!.~~:::u::~ r.:~~~ı;·~1:::1::,ııı:!~:ik;::: 

meslekte tesadüf olunur. Fakat yalnız kidsinizdir, fena arkadaşsınızdır, zali 

1 b 1 
· ? meslek sahasında mı? Manevt sabada da insansınızdır! 

Çarpışmalar nası aş amıştı e bunların çeşidleri vardır. Bakarsınız, ki- işte bir tip daha .. bu da şairdir. Ahen 
mi kalbsizdir, başkalarının şefkat duy- li tam bir mısra yapamaz da, kelimele 

Çar da vaziyeti pek mühim görüyordu. gusile alay eder; kimi hasistir, en tabii kerrat cedveli gibi yukarıdan aşağıya v 
- 2 :: lt kl nı söy Şubatın sekizinci gun·· ü kendi riyasetinde masrafınızı israf diye karşılar; kimi kah- sağdan sola dibe kadar e1-i böııl-rü dize 

Ruslar Mançuriyi bo~. ~ca arı - e;~ e r lar fakat bu sözlennı tutmuyorlar- bir meclis topladı. Müzakerelerın sonun- vehaneden çıkmaz, yahud poker masa- Ama başkası bu serbest nazım şeklind 
duy~ a~en bir tarih te tayin etmiyor- da Uıakşark umumi valisi amiral Alek- sından ayrılmaz, sizin tabiat sevginizi bir hususiyet, bir ahenk temin edebi 

1 
ı. dı. ~iğer taraftan Mançuri demiryolu- siyef'e şu emri verdi: bedeviliğinize verir, ben dağ adamı de- mişmiş, o bunu düşünmez. Çünkü Mnd · 

:: yapmak, Por Artürü müstahkem bir - Japonların Koreye asker çıkarma]a- ğilim der. Hasılı uzatmıyayım, böyleleri si, onun yarım yaptığını tam yaptığı i 
hale koymak, büyük Okyanus iilosunu rına mani olamayız. Fakat eğer Seulün kendi biçarelikl:r~~ ~endilerin~ fazilet diasındadır. Zaten şiirde kendisini, ahı 
takviye etmek için hummalı bir surette şimalindeki ilk arz derecesini geçecek ve bunların eksikligını, yabud hiç olma- zaman peygamberi gibi bir kuvvet tela 
çalışıyorlardı. olurlarsa hücum ediniz! yışını ~a~kalarma no_ksan sayarlar. İşte ki eder. Hayatın tamamile maddileşti 

Ja 
onların lngilizlerle ittifak muahe- Bütün Japon donanmasının himayesi bu çeşıd ınsanlar, istisnasız hemen her bir asırda cŞilri yeniden yaratacak ki 

P ı yıla alt d ki kl" ı kafil · s ı·· memleket edebiyatçıları arasında da sık 

d 
, pması bir zafer baş angıcı sa - ın a na ıye er esı eu un ce- k tl . 1 d clir B benim!> diye öğüniir. Cehaleti kalkan 

esı ya d Avrupalılar nubundaki Şemulpoya geldiler Rusla- sı ras anan tıp er en · u yazımda . .. .. . . bilirdi. Asyanın şarkın a ve · b 1 d b. k .. .. ğ" gururu herkesın goğsune çevrılmış mı 

t af 
dan istihfaf edilen bu çalış~~ rm Varyag kruvazörile Koreç gambotu .uİntar :mır aç numune gosterece un. rağıdır. 

ar ın tli denızcı orada bulunuyorlardı. Japonlar askerleri- Ş e, em ne kadar okuyucum var . .. v .. 
millet Avrupanın en kuvve ~·ua- . k ık d 1 diye ögunv·· en bir romancı! Mevzularını Bu mısaller daha boyle çogaltılabı 

• asıanna göre P> nı araya ç ar ı ar. F k t r devletile müsavat es Şubatın sekizinci günü akşamı bir Ja- ne kitabdan, ne hayattan alıyor, sadece a a uzum yo~'. M_aksad:m, sadec 
hede yapmıştı. . olunu bitirmek pon filosu Por Artür açıklarına gelmişti. sinema sinema dolaşıp bir sezonda bil- ~oksanlarmı. dahilik nışanesı sayan b 

Japonya Kore deınil'Y .. kii Bunların arasından on torpido muhribi mem kaç tane film seyretmektedir ve :ıplere edebıyat sahasında da rastlandı 
için büyük emekler sarfe~~o~~:nç;:ıen dış limanda yatan Rus gemilerine karşı bunları kafasının içinde karıştırarak her- gı~ hatırlatmaktır. Emil Zola, kendisin 
ancak bu suretle askerlerID' .. .. b. bir gece hücumu yaptılar. 800 yardadan gün size bir roman yazmaktadır. Hele ro- muracaat edip akıl danışan genç roman 
sür'atle Mançuri bududlarına gotüre l- yirmi torpil attılar. Vaziyet gayet müsa- manları bir gazetede tefrika edilecekse c~lar~ cGazetelerin meraklı havadisleri 
lecekti. n a Rus '.Amiral Togo ideli. Buna rağmen ancak üç tanesi isa- ve eğer heveskarlık mevkiinden çıkarak nı dikkatle okuyun!> tavsiyesinde hulu 

1903 senesi eylUiünde Japo Y ' bet etti; Rusların Çareviç, Retvizan ve üstadlık payesine eriştiği için kesim ü- nurmuş. Bu tavsiye, büyük romancım 
imparatorluğuna: ve gerek Vladivostokun müdafaa haline Pallada barb gemileri muvakkaten zerine değil, tefrika üzerine de para ala- onlara cHayata gözlerinizi kapayın!> ma 

·yt bo<=altma zamanı konulmasını emrettiler İmparatorluğun i- cak ku k d tr d _ Artık Mançurı -s harbedemiyecek surette yaralandılar. . .sa, 0 ~cu .. a ar pa. onun a işi nasına değildir. BilAkis, cOlmuş haya 
ldi darecileri şöyle düşünüyorlardı: Şubatın dokuzunda Şemulpodaki Rus ~.~tık demektır. Çunkü tefrika adedi yü- vak'aları üzerinde düşünün ve kendini 

genedi. Rusya bir türlü açık vbi~~~:e ,Japonların Koreye asker çıkarmaları kruvazörü Varyagla Koreç gambotu ne- ~ geçse an~attığı ınas~ar~ sonu gene de hayatı görün!> demek istemiştir. !ç 
\'ermiyordu. Fakat çıJcnıyacagı e deniz- uzun sürer. Donanmamız bu sevkiyatı bir boyunca inerek denize açılmak iste- ~~ gelecektrr. F8;1tat boylesı bununla da gururla dolu edebiyatçı ise ekseriya b 
kaktı. Bunun için de karadan v kuvvet~ güçleştirebilir. Bu müddet zarfında Si- diler. Japon filosu hücum etti. Asama iktıfa etmez: Ha~a~en edebl kültürü o- nasihatin, bu san'at ve hayat düstu 
d b .. yük Okyanus kıyılarını birya şimendiferi ile asker taşımak ve kruvazörünün ateşi altında ikisi de yan- lan, ne tedkik ettıgını ve ne yazdığını bi- dı d . . 
lee:dir:eye çalışıyordu. Man~Iilri~:d: Mançuride toplamak mümkün olacaktır.> mağa başladı. Varyag yan yatmıştı. Kaç- len, üstelik eseri üzerinde titiz bir itina ::.":en :~.:aşar. Hıçblr ş~ye dıkka 
ker gönderiyorlardı. Baltık os zund• Tek hallı olan Sibirya şimendüerlerin- tı ve Ruslar .&inlin• musluklarını açarak ile çalışan bir meslekdaşllUll da kar11sına k bir d a sadece boş gozlerl.• ~· 
ayrılaiı harb gemileri 1903 t.emmuBayan de faaliyet son dereceyi bulmuştu. kendi kendilerini batırdılar. dikilir, ona ukalalık eder: ar v_~ .. ev ~~asında yalnız bır m 

• v _ san gorur: Kendisı. 
Por Artür'e ulaştılar. çarevı~1. ve Ayrıca Japonlar Rusların bu fikirlerini çoktan Rusların barbın başladıgına artık şub- - Bir romanın her sayfası bir \rak'a ol- t t b- 1 bir _ 
zırhlıları da onlara iltihak ~-tti beır~· ınuha- sezmişlerdi. İkincikanunun otuzuncu gü- heleri kalm~tı. Fak.at bu tereddüdleri malı. Hele gazeteye tefrika edilecekse! i e :y e cucenin bütün sakı:ıt e 
bir zırhh, üç mhlı krUVllZO'• d h nü olmuş ve Ruslar henüz cevab verme- onlara epeyce pabahya malolmuştu. işte bir tip daha .. meseli ressamdır da. ser eri~ e ıişirdiği de yalnız bu acınaca 
fazalı kruvazör ve on bir torpi o :nu - rnişlerdi. Japon sefiri Rus hariciye nazı- Uzak.şark filosunu takviye için yola Günün birinde kalemi eline alarak ede- gururu ur. 
ribi de büyük Okyanusa giıı:1ek. ~~~:: rına ne zaman cevab verileceğini sordu. çıkarak ~ızıı. den~e ~adar gelf>n Rus biyata gireyim demiştir. Ala! Girsin! 
Akdenizden geçerek Kızı} denızebgır baı·e- Gene muayyen bir gün gösterilemedi. harb .g~mılen ~erı donerek Baltık filo- Belki ötede yarım kalan istidadını bu sa-

Halid Fahri Ozansoy 

Vakit kazanmak içbı yapılan u Şubatın üçüncü günü Por Artür~~ki,_Ru.~ suna ıltihak ettıler. hada gösterir diyelim. Her n is b _ 
lzmltte Halkevi 
Binasının temeli atıld ketler Japonların gözlerinden kdımaçaıneadzı·: filosu denize açıldı. Şubatın dorduncu Rus]ar donanmalarının en büyük kıs- ni edebiyat dAhisi de bir l e e, k~ ye 

ar 
· t runun riyaset tti p Artü" d t 1 ı V1 P yes çızı ~Jrır. dı. Esasen İngiltere de ona Y günü Japon ımpara 0 e - mını or r e op amış ar; adivos- Okuduğu dostları teşvik 1sun a· ı 

d 
v• yu""ksek meclis vaziyeti tedkik etti, tokta dört zırhlı kruvazörle birkaç tor- kı<=larlar. Alkışlar'ıa ama ob 1 ıye, ad- İzmit (Hususi) - Bugün İzmitin ye• 

yor u. km gı k ·ım . k -s aş arına a J nlar Kore yarıınadasına en ya . Ruslarla münasebatın esı esme arar pido bırakmışlardı. Bunların \razifeleri belAyı satın aırlar. Çünkü'.. ld tr ni yapılan rıhtımının en güzel yerinde 
apo t ı'ı:lerdi t' b g sefirine de lA J hill · akli yo a, am- H lk · b" · olan Sasebo limanını tahkim e Am ~ y~ verildi ve Pe er~ :ild" A . .. a;m apon sa e~e ve ~ . ybe gemiJerine vayda, gazinoda, lokantada artık onun e- ~ ~ ına~ının temel atma merası• 

Aylardanberi manevra yapan, . an gelen talimat bıl .. 1• •• ~ı gun us akınlar yapına.At gemı erı atırmak ve linden yakalarını kurtaram zl K mı vali Hamıd Oskayın eli ile yapıldı. 
tli hızlı Art dond il f l ril · t · a ar. aç ve İngiltereden alınan )tuvve ve on donanması Por ure u. sah . . ener e. e ışare ıstasyonlarmın defa ağzından sayfa sayfa ezbere elinle- Bu münasebetle Halkevlerinin kültül'I 

harb gemilerile kuvvetlendirilen Jap Şubaiın altıncı günü sabah erkenden tahrıbı suretile heyecan ve korku uyan- dikleri piyesin mevzuunu, cümlelerini ve ve içtima! sahalardaki faaliyeti anıldı, 
donanması bu limanda toplandı. Japon k tar halinde Japon ticaret gemileri, as- dırmak.~•· Şubatın dokuzuncu günü bu birdenbire ortaya çıkan iddiruıile yepye- misafirlere şerbetler ikram edildi'. 
sahillerine tarassud jstaSyonları yaptırıl- k:r dolu olduğu halde, harb gemilerinin 1m~vazor fırkası Vl~di~o~o~ta~. c~nuba ni tekniğini hergün, her saat dinlemek Halk, coşkun, heyecanlı bir bayram 
ınış mühendisler mekteblerden alınarak himayesinde Japon ada1arından ayrıldı. dogru sarktı. On ikincı gunu kuçiık bir mecburiyetinde kalırlar. Hele bu eser güınü yaşadı. 
don~ya dağıtıJınışb· Lüzıunlu yerle- Japon harb geıniler_i~den birkaçı yolda sahil vap~u batırdılar ve _dönd'ı.iler . .sahneye de konulursa, artık dAhinin is- - -------
re ve limanlara gerek kömür ve gerek bir Rus ticare_t gemısınJe rast~dıb~~ z~p- RuJsları~ da ~k hdarb !1:,e~;tle1:1 bu o~du. mi, gen~ ~endi iddiasmca, be§ kıt'aya ya- lzmiitte bir genç denizde bovguldu 
harb levazımı lronmuşt\J· tetti. Bu geını, Rus - apon ar mın ılk apon ar ara a r a e ılerlediler. yılır. Bütün dünya bu esere hayran kal-
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de Japonyan~ siri harbin başladığına da ilk işaretti. Mançurl hududlarındaki asker sayısı üç mıştır. Bilmem kaç dile tercüm edil _ İzmit (Hususi) - Bugün Gölcük ka-
anunusanı aretı- e ' · h ·· h b ·ıA " bini · t" R 1 k e e Petersburg sefiri Rus hariciye n~z . . Bununla beraber e°:~z ar ı an edil- yuz geçmış 1• us ara arşı çok sayı- cektir veya edilmiştir. Maamafih, ne 0 zasında hazin bir boğulma hadisesi ol· 

ne .tti h-kfunetinin son teklifl~r~ emişti ve siyasi muzakereler df'vam lamazdı. Fakat bu ordu pek iyi terbiye tercümeleri gören vardır, ne de beo kıt'a- muş, bir botla akşam safası yapmak · .. gı ve u il Sl lu- m .. .. 1 d . . b. .. -s •• ıs 
bildirdi. Buna acele cevab ver me ediyordu. . gormuş, manevra ar .a P1~.ş ve ılhas- n~~ medhusena sesini işiten! Maamafih teyen uç ark~daş suların cereyamnaı 

d 
.,,, tti Rus harbiye nazırı Koropatkm Mançu- sa fedakar, vatan hısleri yuksek, cesur bırısi çıkıp derse ki· ttstadl Bana, bu e kapılarak sürüklenm" ı 

zumunu a lillve e · . ld k- . f ali tl 1 d .. kk beli . · - ış er ve bot dev 
Ja onlar hazır1ıklar1D1 bitirrnıŞ o u . riye asker sevkiyatına a ~e e ~alışı- asker er en mure e . serin filAn tarafını filan Fransız piye- rilmiştir. Etraftan eti enl .. 

lan :aıde Ruslar siyasi müzakerelerle va- ordu. Japonların ask~r nakliyatını daha • Jap~nların karada y~ptığı harbler mu- sinde. okumuıuııı g;bı geliyor, falAn sah- Jeri Jrurtarmı a k/ ı er kazazede• 
ltit k ıı bahyorlar: harbe c•sstel Yerbest yapabilmek !çın ansızın Rus da- vsfiakıyella devam ediyordu .. fakat be- nelerı de bir Amerikan piyeainin İllll!- mail Mustaf Y. . '::'~~lar ve fakat fs-
d ~~unla· beraber uınnı,?1 ~ıııunasuıa hücum edeb!leoejiııi si;yledi. '(Devam& 10""" ıayfaiJ,q tration illvelerinde çılıan nüııhasmda betten kurtıı..aıs 1 mın e 

1 ge~ç feci akı .. 
e enuyor . . ~ derek Por Artür . . . .n amıyarak bogulmu<:tur ' 
vali amiral Aleksıyeı. e, e o • ~ • 



Kimdir bu Bayan Belkis? 
(Bqtarafı ı ftld -vfada) der. Ancak elollu buna bakmıyor ve de-

yaşta bir izdivaç! BaJU" böyle bir teJ dikodu yapıyor: 
olamaz! Dedikoduya göre bu Tilrk kadını Mı -

Bununla beraber büyük bir .ervetin ma gelip gitmiş, Gallani Paşa ı1e bura
:üstünde senelerce hüküm sürmif, dün- da tanıpnıf, taDlfbktan 80Dl'a da evlen
yanın her tarafını görmiif · ve her lezze- me teklifi karşısında kalmış ve nihayet 
tini tatml§ olan, aslen kıpti, dinen orto - son günlerde Pariste evlenmişler. Fakat, 

d k m Vkian Ayan azası bu doksanlık dedikodu burada kalıyor. Kimdir bu Ba-
0 s, e Be1,_:_., K" · si kimin" kı · 1 n r servetini bir çok vakıflara ve yan ~ · ımın ne , zt, soy 

mı yo e , dı' Bunlar h- d M1 y .. 1 .... h k hayır müesseselerine ayırdıktan ve bu a . malwu ~......._ cuuu., er es 
ti bütün insanlara mukadder olan şunu anhyor ki bu Türk kızı bu Mısırın 

sure e b'" -k 1ı maruf d kalb" . li 
lkıbeti beklemeğe hazırlandıktan sonra uyu yaş a amının ını e -
b" d nbire kalbinde yeni bir ateş hisse - ne alm1§ ve hiç şüphesiz bu kalble bera
~;0; ve gerek burada, gerek Pariste ber daha bir çok geylere de hikim ol -
cTürkiyenin güzellik kraliçesi> diye ta - muştur. 
nınmış, Belkis isminde bir Türk güzeline Bu dedikodu içinde kıskançlık duygu
işık oluveriyor. Ben böyle bir Türkiye sunun oynadığı rol elbet mühimdir. Fa
güzellik kraliçesi tanımıyorum. Zaten, kat, kimdir bu Bayan Bellds! 
bir zamandanberi Türkiye bu mıisaba - • 
kalara iştirak te etmyior. Ancak, Parts - Manisada av hevesı arhyor 
ten gelen haberlerden anlaşıldıtma gö - Manisa, {Hususf) - Avcılar cemiye
re, şimdi bu Bayan Belkis ıle Gallani ti bu yıl avcılar bayramının büyük bir 
Fahmi Paşa Pariste evlenmişler, mes'ud törenle kutlulanması için hazırlıklan
- evet mes'ud - bir çift olmuşlar. Hatta, na devam etmektedirler. Şehrimizde 
bu Bayan Belkisin bir de kendisi gibi gü- avcılık sporuna karşı alika gittikce 
zel bir kız kardeşi varmış ve bu da Mı- artmakta ve o nisbette hevesliler çoğal
sınn büyük şahsiyetlerinden izdivaç tek- maktadır. 
liOeri alıyormUf. Her yıl avcılar tarafından sürek av-

Benim anladığıma göre, her halde bu lan tertib edilmektedir. Memleketimi
l§te bir yalan veya yanll§ olacak. Fakat, zin en zevkli avcılığı hayvan üsfilnde 
bu ikinci derecede bir mesele. Gazeteci- tavşan avlamaktır. Bu şekil siirek avı 
ler bu bayana sormuşlar: çok zev1tli olarak yapılmaktadır. 

c- Yapılan dedikodulara ne dersiniz?> Resim, Manisa avcılanndan bir gru-
c- Ne diyeceğim, mflnasebetaizlikl pu göstermektedir. 

Kocamın yaşı bir kere kendisini, bir de ------=----
beni alakadar eder. Kocam, dotsaıı ya - Mudanyada bir deniz kazası 
şında olmakla elbet sevmek hakkını kay-
betmiş olamaz. Her kalb, herkesi ~bi- Bursa (Hususi) - M~danyada bir 
lir. Sevmeğe cmuktedir. olan bir msan, deniz kazası olmuştu~. İki a_rkadaş Mu
her yaşta sever. Bana gelince, ben el - c.:8!1ya~~ ~i~. kotra ıl~ denıze açılarak 
bet te bir aşk izdivacı yapmadım, bir Sıgı koy~ on~e gelmışler, burada kot
csebeb izdivacı> yaptım. Bu da benim b~ ranın dumenı kınlmış . ve batmıştır. 
leceğim bir iştir!> Kaza sahile .pek ~a~ın bı~ . yerde oldu-

Hakikatte bu sözler dolrudur. Sevmeğe ğundan denıze doltulen ıkı arkadaşta~ 
muktedir olsun olmallJı, her kalbin sev- birini köyden yetişen Receb adında bı
mek hakkı vardır. Bu 1evgiye mukabele- risi kurtarmış, yüzme bilen diğeri d~ 
tıin şekli de yalnız sevileni alikaıiar e - yüzerek sahile çıkmıştır. 

Tarihi tedkikler 

aoır •o• & 

RADIO 
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ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de aplf aralarının ter 
ve saireden pişe.rek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla eünde iki defa çocuğa 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayuıız. Ne ldt tuvalet 
pudralan ve ne de· çok ıtina ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bilhaa
sa yavrulann clldleri ve ifra
zatı nazan itibara alınarak ya • 
pılmqtır. 

Dr. hı.an Sami 
ISTAFILOKOK A,181 
latatılokoll:lardan motevellid (er-

(Bcıpırafı 9 ncu 4ayfada) vazör, dört rnuhrib ve 3 küçük gemi kay- genlik, kan çıbanı, koltuk alb cı· 
nüz Por Artür müstahkem mevkiine ula- betmişlerdi. Japonların zayiatı ikişer ta- banı, arpacık) ve bDttın cild basta-
p.mamışlardı. Por Artürdeki Rus filosu ne zırhlı, zırhlı kruvazör, küçük gemi ve lıklanna karşı pek tesirli bir aşıdır. 
ise esaslı bir İf göremiyordu. 'Halbuki torpito muhribinden ibaretti. İki taraf a- ~-• Dhranrolu No. 113 .,. .. ., 
Japonlar bu limanın ağzını kapamak için rasmda henüz büyük bir fark yoktu. Fa
üç defa çimento yüklü gemileri batırmak kat 28 haziranda Japon kara ordusu Rus 
ıuretile kapamak istemişler, becereme- siperlerini zaptetmiş, bir ay sonra gelen 
mişlerdi. Martın sekizinde amiral Maka- takviye kıtaatının da i§tirak ettiği bir 
.rof Por Artüre geldi ve kumandayı ele hücum neticesinde düpnam geri sürmii§, 
J}dı. Bu cesur ve usta deni7.cl, Rusların Por :Aıtür müstahkem mevkiine kapan
ümidlerini artırdı. Makarof kısa kısat bu- mağa mecbur etmi§tl. Ağustosun yedisin
ruçlar yapıyordu. Japonlar limanın dışa- de müstahkem mevkiie ~ü~~ ~~~n 
.rısına torpil döktüler. 13 nisanda Rusla- Japonlar kırk sekiz saat içınde ıki muhim 
rın Bayan kruvazörile torpitolar torpil tepeyi ele geçirmişler; oralara koydukla
topluyorlardı. Japon kruvazörlerinin hi- n toplarla limandaki Rus gemilerini bom
maye ettiği Japon torpitolan Ruslnra bardımana ba'1amışlardı. 
mani olmak için hücuma geçtiler. Maka- Kadiram Kaf1ı 
rof yardım için limandan çıktı, fakat ,Arkası var) . 
karşısında kendisine çok üstün Japon -·-·- ····-··· ............... . 

donanmasını görünce geri döndü. o sıra- Balkan ro··portaJ·ları 
da birdenbire müdhiş bir patlayıf oldu; 
arkasından bir patlaytf daha duyuldu. (Baı tarafı 1 fnei aayfada) 

EGE TiYATROSU 
Nurecldia Genç ve arkadaflan 

Bu akşam Beykozda 

DONANMA 
GECESi 
Sabriye Toksea 

Azeri sazı 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

(Heybelide) 
Yann gece 

( Bebek ) bahçesinde 

&OT KARDEŞLER .Amiral g~~- olan Pe~ Pavlofü Ja- Geçen bir yıl içerisinde, Romanyanın 
ponl~rın doktulderi torpıllere çarpmıştı. petrol istihsal eden Prahova, Bakau, -------------
Gemıden ancak seksen kişi kurtuldu. A- Buzau ve Dambovitza bölgeleri sekiz 
miral de ölen~er arasında idL Diğer bir buçuk' milyar litre petrol çıkarmış1ar
zırhlı da torpıle çarparak yaralandı ve dır. Ve gene bir sene içinde umumi 
Ruslar derin bir matem içinde limana petrol istihsali, bütün RomanyaJa 
döndüler. 14 mayısta bir Rus torpil gemi- 8.500.000 tonu bulmuş ve bu sayede 
si sisli bir havada, Japonların her zaman memlekete di~arıdan 6.993.485.000 !ei 

1 ' -ı 
gezdikleri yol üzerine torpiller döktü. {bir lei, takriben bir kunı§tur) girmiş-
Ertesi gün Japonların üç zırhlısı, bir tir. 
muhrib ve bir torpitosa ile bir gemisi bu e 
torpillere çarparak batb. Petrol bölgesi bitmiş.. katarımız, 

Harb bqladılt zaman Ruslann donan- dünyanın en gü7.el vadilerinden b!ri 
malan 7 zırhh, 3 zırhlı kruvazör, 1 bUyük olan meşhur Prahova vadisine girmiş
kruvazör, 38 tane de hafif kruvazörle ti. Şimdi, aralarından çağıl çağıl sular, 
gambot, muhrib, torpito ve mayin gemi- şelfileler akan yüksek dağların kuytu 
sinden ibaretti. Buna mukaj:>il Japonla- ormanların arasından geçiyorduk. Bo
rın donanmalarında 14 zırhlı ve zırhlı ğµcu sıcak biraz itidal kesbetınişti. Ma
kruvazör, 27 hafif kruvazör, 19 muhrib, samızın üzerinde su şişeleri seyreli -

· 11 gambot, 80 kadar irili ufaldı torpito yoı:du. 
ve birçok muavin gemiler bulunuyordu. Nihayet, uzaktan Sinaya göründü. 
Ağustosa kadar Ruslar bir zırhlı, 3 kru- Ercümmd Ekrem Tahl 

----~ Rahabm, kaeaini M:Yenlere tavli19 ~----. 
K U Ş T O V O kullanınız. 

Bir liraya kumqile kllftllyll yuhld11r · 

İIAn Tarifemiz 
Tek ıtltun unu.mı 

Birinci ealail• 400 lnmiı 
llıincl eahil• 250 • 

Opincii salıil• 200 • 
DiirllündJ ..Jül• 100 • 
,, .mı.,., '° • 
Son ealıil• 40 • 

Muayyen blr müclcleı zarfında 
fUlaca mikdarda t1ln yaptıracak
lar aynca tenzilltb tarifemtzden 
fltlfade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa illnla.r lçln ayn 
bir tarife derplf edilml§tlT. 

Son Poırta'nm ticari llAnlanna 
atd l§ler için fU adrele mtıracaaı 
edilmelidir: 

lliaeddt K.....W llllllıll 
~ ... 

Allbra eadd.a 

-······-·-··--·-·····-· 

APitaa ıı 

G•ynmenkul S.bt llinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Hasan Hilaameddhıbı Sandılmuz dan 1898'1 hesap numarutle aldılı '(90) 
lira borcuna karp birinci derecede lpote t edip vadesinde borcunu ödemediğin· 
den dolaJı hakkında yapılan takip Ourl ne 3202 No. lu kanunun '8 cı Jmddesi
nln 40 cı maddesine ıöre satılması icab eden Eylpte Ktmm • 
Ç&VUf mahalletdnin Balıkçı bakkal 10hlında eski 10, yeni 12 
No. lu maabahçe alıpp btr evin tamamı bir buçuk ay müd-

detle açık arttırmaya konmUftur. Sat11 tapu licll kaydına a&'e yapılmakta
dır. Arttırmaya girmek lstiyen 20 Ura -pey akçesi verecektir. Mllll bantaıan
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birlkmlf bütiln vergilerle 
belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve te11Allye rüsumu 1>0rçluya 
alddir. Arttırma prtnamesl 10/8/938 tarihiiıden itibaren tedkik etmek istlyen· 
lere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vı 
aair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir
mif olanlar, bunları ted1dk ederek sabhğa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
,eyi öirenmi§ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 7/10/938 tarihine milsadif 
Cuma günü Cağaloğlunda kAin Sandığımızda saat 14 ten 16 ya)tadar yapılacak
tır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınmam 
icab eden gayrimenkul milkelleftyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmif ol-
ması §lll'ttır. A1csl takdirde IOll arttıranm taahhüdü baki kalmak §&rtlle 25/10/931 
tarihine müsadif Salı g(lnil ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Haklan tapu sicWerile sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı aahlp
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ll18S8rife dair iddialarını ilin tarihinden 
itibaren 20 güıi içinde evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri 11-
zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi§ olanlarla hakları tapu .sicillerile abit 
olmıyanlar satl§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mal~ 
almak lstiyenlerin 937 /542 dosya numa rasile Sandığımız hukuk iflerl serviatne 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

* D İ K.K A ~ 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek tstlJeale

re tahmin edilen kıymetin Jfl'ısıDa kadar ikraz yaparak usulüne gar. kolaJ'I* 
göstermektedir. (5310) 

3i11/!51Z 
1ineNJeri 
FLiT 

ILS 
l11.0URIJ111/2 

u .. _,._.,. ı ........ ................ . .,.... ... 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci alınacaktır. 
İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İzmir Sillh Fabrikalarımıza mliracaat.-

ları. c5054:ıt 

KAP ALI ZARFLA EKSiL TME iLANI 
Zonguldak Amele Blrllğlnden ı 

1 - EkslltmeyEı konulan if: Zonguldakta amelebirliği hastane blnasmm m 
ve elektrik tesisatını havi tlçilncil katı ile çatı arası inpatıdır. 

1 - Keşif bedeli 42922 Ura 09 kU1'11§tur. 
3 - İlk teminatı: 3219· liradır. 
4 - Ekailtme müddeti: 1/8/938 tarihinden ltlbaren 15 gündflr. 
5 - Ekailtme 16/8/938 Salı günü saat 18 da Zonguldakta amelebirllği ..ıo

nunda birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır. 
8 - Talihler eksiltme prtnamesi, mukavele projesi ve bu ip ald diler biltün 

evrakı US lira bedel mukabilinde Zonguldakta amelebirlijinden lltanbulda tktı
aad Veklleti maden irtibat memurluğundan ve Ankarada İktısad VekileU ma-
denler umum mildürlülü muamellt bürosundan tedarik edebilirler. c5102> 

1 Kedık6y Veklfler Dlrekt6rlUiU Ulnlen 1 
Muhammen Pey akçesi 
kıymeU 
L. K. L. K. 

Semti • Mahallesi Sokağı 

Yorgan, tute ve yastıklarda mOblm tenziW yaplldı. K:11ftGJtl tumq
lannın • IJl8I w ller rengi bulunur. Piatlar ,ot uomdur. 

Adre1: lataabal Çıatmucaıar JOkutu K1qb1Jtl Pabrltaaa Tel: 28027· 
Satış yerlerlmJs: .bkanda, BeJotlwıda Yerli Mallar Puan. 

Hl 48 10 81 Usldldarda Kepçedede Toptap mddeal UMA';; 
Nqrtpt lılüdilıil: SeUm Bcıglp B1M9 Yukanda clDll n mevkii pterUeıı yer satılmak üzere açık arttırma,. caa. 
UBIPı.BBI: B. ıra,. BJIBÇ rılmlfbr. th•Jeet n/8/938 Pazarteat günü A&t 11 dedir. İlteldfleriu Kwh .. 

A. Ama U AKLIOlL,_.__;Y<;,;;,.ı_Jn_tı_ar_lm_dGr._ll__;IQn=--______:• aeJme]erl.=-----~-'·~(1_118)~--------~-~~-



SON POSTA 
11 ~fos 

Saçları yanan kadın S ti Japonların l·şgaı·ınde bulunan Atatürkün t~ekkorıeri o vy e er (Baştarafı 1 ıncı sayfada) • ı Ankara 10 (A.A.) - Büyük Şefimiz A-
1 1 t' rd ad etti er tatürk yeni Türk harfierinin onuncu yıl- '(Baş tarafı 1 inci sa.yfada) - !Bayan, sivilceleriniz var. Belk.1 tepeyi Is 1 ' Bayan Hatice Meliha ayni semtte ber- verir. Mikrop kapar, azar, bir §ey ol . -~t:!:1~Y~:~~i~~=mB~~~a!:~~ tx:rlik eden Emin -~eğin dükkan~ gi~ - Gü:~ırbe::: it!iş~~ ;:s~~u d 

ta sebebiyet vermiştir: ~a:b~~~ nez:rc- cevabı lutfetmişlerdir. mış, saçlarını ondüle yaptırmak ıstecli - Memnuniyetle çıktı, gitti. Üç gün so 
(Baıtarafı J i nd sayfa.da) 

de bulunmuştur. .. . d 
tinin bir teb1iğinde bıldinldıgıne gore, Saffer An.kan -Kültür Bakanı- ğini söylemiş. Elektrikli makinenin ma- ne geldi. 

bır. çok gayri muharib yolcu yaralan - -Ankara- şaları bayanın saçlarına takılmış ve ce - - Arkamdakllerden iki tanesi 
Sovyetlerin şimdiye kadar uzerın y e 

ısrar ettikleri şartlara uygun oldugu 
..... T .... 1 b . tekliflerin Moskova 
~ı an u yenı -· 

1 kısın d an reyan açılmış. Biraz sonra .Merinos k,o _ Bunları düzeltinlz- dedi. 
mıştır. Kore'nin şima ın a Y . - Türkün kültür sahasındaki kabiliye - .b. . Düzelttik. Aradan bir üç gün daha 
gın bombaları, biry<>k ormanlarda şıd- tinin inkişafına temel olan harf inktla - ~~u gı 1 kıvır ~vır saçlarile aynanın Bir de baktık, bu sefer kocaslle geldi . 

det
li yangınlar dogu .. rmu.ş_ tur. Ya~-Ku- bının onuncu yıldönümü münasebetile onunden kalkacagını tahayyül eden Ba- -Bak başlnı ne.hale geldi. .. diye 

d be Sov yan Hatice saçları arasından kıvılcımlar meğe başladı. hükı1meti tarafından kabul edilecegı ang - Ping kasabası uç gun en n - gönderdiğiniz telgrafı memnuniyetle al - parlamıya başladığını, bir anda. bütün ka- Başındaki sivilceler kabarmıştı. ç 
zannolun.maktadır. d etlerin elinde bulunmaktadır. dun. Teşekkür eder ve milletimize kül - fasının dumanlar, alevler içinde kaldığını müessesenin doktoru istirahat etmesin 

Sovyetler Mançuko toprakların a y Tokyoda askeri toplan~ . . tür sahasında sonsuz başarılar dilerim. görmesin mi?. Neye uğradığını şaşıran ka- ıemlş. Bu tavsiye gözünde büyümüş. 
Londra, 1 O (Hususi) - Bbul. y akşg~~ T k 0 10 (A.A.) - Domei a3ansı bıldı- K. Atatürk dıncağız derhal feryada ba.§18.llll§, ve tabir dan öğrendik ki, nahi~ müdürüne m 

Moskovada neşredilen bir te ıge 0 
y K-1 - Safi t Ank caizse yangın, yetişen berber tarafından et- at etmiş. Bizim makine muayene edildi. 

kıt' l Japonların riyor: al İta ak· müsta- .. ~ tur Bakanı_ Bay . -~ A . anın rafa sirayetine meydan verilmeden söndü- dikli oldugu- için bir kusur bulunmadı. 
Sovyet muntazam a arı, . . Harbiye nazırı gener g ı., . Buyuk Şef Atatürke çektigı tazım tel - rülmüş. Fakat cereyan kesllip maşalar çı-
lŞgal ettı.gıy· bu"'tu"n araziyi tamamıle ıs- v lan harb konseyı · de diplomalıyım. Zinaenaleyh benim 

M cel bir toplantıya çagın . • . . grafı şudur: kıneaya kadar Bayan Haticenin saçlarının bir derecesinde bile kusurum yoktur. 
tirdad etmiş ve ilk defa olar~ ançu - .. ··nde bu sabah saat 10 da Çin ha<li - K. Atatürk -Reisicumhur- bir klsmı yandığı glbl ensesinden, başından nın başında ne gir yanıklık, ne de b 
ko topraklarına da girmişlerdır. . onu · J. çankufeng hadiselerinin son in- -İstanbul- ve muhtelif yerlerinden de yanmak sureti- tahrişi vardır. Kuzum, işin do~usunu 

Muhasamata başlıca sebeb teşkıl e- selerı e d · h t vermiştir. Bu · · · d b le yaralanmış. da müşterilerim okusunlar. Yoksa cSa 
. . eli Sovyetle kişafları hakkın a ıza a K · Okuyup yazma bılıruyen vatan aş 1 - Tabiııtile, saçları bir !pek yuma~ından "1-d Çankuf t p.m As k ve prens anın d b & ~ vuran berber.ıı diye adım çıkacak, kor 

en eng epesı, t tay toplantıya Prens a a rakmamak, tarihini ve tarihin e aşar - kıp bir kül yığmı haline gelen kazazede Ba- benim saç kıvırtacak müşteriler burun 
rin elinde bulunmaktadır. Sovye ·i .1 general Sugiyama, general Nişio ve chğı medeniyet önderliğini aşıladığınız yan müddeiumumiliğe müracaat etmiş, gü- racaklar! 
yare ve ağır topları Japon hatlarını ş; - ~:rbiye nazır muavini de iştirak eyle - asil Türk milletinin sizce en iyi bilinen zelllğinin bozulduğunu lddia ederek Emin e 
detle bombardıman etmektedirler . .ı a- · t" zeka ve kapasitesine hududsuz inkişaf hakkında taki~at yapılmasını ve berberin Bayan Hatice Melihayı da bularak 

. M uko hududun mış ır. akib k • . .. .. _ . . kendisine tazmınat vermesini istemiş. Bayanı 
ponlar Sovyetlerın anç . · General İtagaki, bunu müte 'as erı ~~r~ek iradem: Turkluge hediye -~t~~ - tabibi adil Enver Karana muayene et~- dum: 
da bii;.uk bir kuvvet tahşid ettiklerını harekat hakkında 24 generalin. iştirak et- gınız harf inkılabının onuncu yıldonu - ler. Vereceği rapora göre müddeiumumilik - Nasıl yandı saçlarınız Bayan .. 

d d ah t ver simsiyah mı kesildi ... 
itiraf eylemektedirler. tiği başka bir toplantı a a ız a - münü bugün kutlulamakla mes'uduz. Bu kanunt muameleye tevessül edecek. _ Nasıl simsiyah . 

Sovyct tebliği ·ansın miştir. Bu fr.inci toplantıda halen ~k- .on yıllık en büyük eserden kutsal bir he- mJBir hay~ .. :ama~ır yeni sabıkası kaydedil- _ Bayağı simsiyah .. saçlarınız alev a 
Moskova, 1 O (A.A.) - Tas aJ - d b lunan Kvantung ordusu baş - yecan duyan ve Ulu Şefimiz başımızda o- yen on u e ma nelerinin gene illetleri mi kıvılcımlar, ateşler çıkmış .. 

yo a u . . . hususi kon- . . .. .. . tuttu, yoksa Bay berber boş mu bulundu, ne 
dan: v ınandanı general Hişikarı ve larak daha çok ınkişaflı yıldonümlerile oldu da böyle Bayan Hatlce dimyata plrlnce - Hayır, bir yanlışlık olacak! Ondüle 

Birinci ordu erkanıharıbiyesi, teblig sey aAzasından general Kauai de bulun ~ mutlanmak samimi dileğinde bulunan giderken evdeki bulgurdan mahrum kaldı?. klneslnde benim saçlarım yanmadı. 
- Berberden davacı olan siz değil mis 

ediyor: nl Sov- muştur. • kültür ailesinin ve vatanın bir ferdi sı - e _ Evet, benlm ı 
9 ağustos tarihinde J apo ar,Zaove- Japon harp meclisı .fatile Büyük Şefime en derin minnet - E, nasıl olur .. başım alev alev 

Yetıenn. ı"sgaıı· altında bulunana b _ AA) Yüksek harb mec- d 1 t . 1 11 . "zd Berber Emin Yeğ'i Samatyadaki dükka- demişsiniz! · 
] u Tokyo 10 ( · · - y uygu arımı sunar, azım e e erırn en nında önüne günlük bütün gazeteleri yığ- · 

• b" k taarruz ar a kd t · oldugu fev - .. · - Dedim ama, saçım alev aldı man 
mea tepesine ırço tardebilmişler !isinin bu sabah a e mılkiş askeri operım. Ku'"ltur" Bakanı mış, derdll başı elleri arasında, İspanyada söylemedim. Saçlarımın dibinde sivil 
lunmuşlardır. Japonlar, kalade içti.marn ve evve gece parası batmış yumurta tacir! gibi derin de- çıktı b .... d.. ld d h t 
Ve agırv zayiata uğratılmışlardı. .. da akted:ı ..... >" olan konferan- Saffet Arıkan rin düşünürken buldum. ' uyu u, yara 0 u, e şe 11 sızı Y S t a ruesa arasın LU~ hA Bunun için alev alev yandı dedim. 

So et kıtaatı, Japonlaın ovye . - sın mevzuunu bilhassa Çank~feng a - Dahiliye Vekilinin teşekkürü - Geçmiş olsun! dedim .. nasıl oldu bu iş - Ji>ek:l, güzelliği~ booduğu için 

razıs. vyın· de takrı'ben 200 metre kadar ım_- · d a edece kuzum. Bir Bayanın başını kavurmuşsunuz!.. t d' . ' ? ul disesinin Çin seferi üzerın e ıcr - Ankara 10 (A.A.) - Yurdun her tara- Bay berber uYarabbl sen blllrsinl» gibi - eme ınız mı .. 
tı.dadındaki bir yeri elle.rind.e b un - vı· akislere mu"teallik müzakerele_rin teş- fındaki Parti ve Halk.evi teşkilatından - Etmez olur muyuz. Kırk yılda bir 

te g k dir Man lerde bir jest yaptıktan sonra: ondüle yaptıralım dedik burnumuzdan 
durmakta oldukları Zezınmıannoa b - kil etmiş olduğu zannedilme te v. .- Parti genel sekreterliğinde yeni Türk - Böyle bir şey olmadı ama, eğer bn iddia on gündür neler çektim, bilseniz ... Size 
pesi müstesna olmak üzere hudu~ b~i ukoda ahval ve hadisatın alacagı §~~1 , harflerinin kabulünün onuncu yıldönü- devam ederse benim yüreğ.im kavrulaeak!.. tan anlatayım vak'nyı .. Bundan on bir 
yunca sıralanmıştır. Buna mu a ~ ~ ne olursa olsun Hankeuya karşı gırı- mü münasebetile tazim ve şükran tel - Ben Bayanı değil Bayan beni yakmış ola- evvel berber Emine gittik. Saçlarımı yap 

Sovyet kıtaatı, Japon - Manç~ri a~au- i~~iş taarruza devam edilm~ğe karar grafları gelmiştir. Dahiliye Vekili ve Par- ca~~~abını verdi. başladı. Maşaları çık sıkıştırıyor ben a 

Sinde 300 metre imtidadında bır yerl el- vşerı"lmı'ş oldug~u söylenmek_ tedır. ti genel sekreteri Şükrü Kaya kendile - ğından şikayet ettıkce gevşetiyordu. 
d 1 - Nasıl, böyle bir şey olmadı mı? .. Peki söylemeyip de tahammül etseydim daha 

!erinde buludnahdurıntı ~~~ır ~~~takalarda Japonlara karşı ısyan. . . rine aşağıdaki cevabı vermiştir: kadıncağızın saçları alev almadı mı?. .. na olacakmış. Eve gelince dipleri yan 
Topcu en • şanghay 10 (A.A.) - Mançurıdekı Çın Büyük Şefimiz Atatürkün yaptığı ve - Hayır, alevi alan kadının saçları değil, sızlamıya başladı. Bir saat durdum, du 

devam etmektedir. • • halkı düşman ve yabancı olan Japonlara şarattığı inkılablar arasında kültür yo _ bizim müşteriler .. bittabi bu demektir ki bl- dım, glttlın söyledim. Zeytinyağı sürdü. 
Tayyarelerin faaliyetı . . karc:ı isyan etmektedir. Mukdenden ge-. lunda da Türk milletinin inkişafı ve o - zim kazanç alev aldı . Derdini kime anlatırsın ce hiç uyuyamadım. Üç gün sonra gene 

k ı o Domei ajansının bıldır- ~ h f d b birader, şimdi makinesi ve eli netameli ber- radım. Tekra r zeytinyağı sürdü. Fakat 
digı:'.~/;Öre, bu sabah J 4 So~et, tay: len son haberlere göre, bir 

1 
a t~ an erı nun bir an önce en geniş bir ölçüde irfan ber diye kimse dükkanın semtine uğramıya- mısın süren? Başım gerildi, kulakları 

aresi Çankufeng ve Şatsaopıng dekı Çin halkı her tarafta Japon a::a ~:ş:. v~- nuruna kavuşması için vücude getirdiği cak. Halbuki...... kandı. on günü zor geçirdim. Müddei 
Y ' k h'" da hiın isyanlar tertib etmektedir. Gonullu- eserlerden biri olan harf degvişiminin o - - Halbuki.. miliğe müracaat etmlye mecbur kaldım. Japon mevzilerine üç ere ucum 

b lerden mürekkeb bir ordu Kirin üze - nuncu yıldönümü münasebetile gösteri- - Halbuki, bu kadıncağız ayın 30 uncu me de gidemedim. Bu yüzden zarar ziya 
bulunmuş ve Sovyet topcuSU da U . .. .. . nde Çin kıt'a- • .. cumartesi günü dükkll.nıma geldf. İçerde bir tiyorum. On gündür çektiğimi bir Allah, 

mevzı'leri durmadan dövmüş.tü.·r. . nne yurumektedır. Şangşe ... len candan alaka ve duyguyu teşekkurle Ermeni kızı müşterim vardı. Onun başım de ben billrlm. Başım hlilA. alev alev .... 
d b ları Japon garnizonuna karşı merkezi hu- karşılar, sevgi ve saygılarımı tekrarla- yapıyordum. Onun i§lni bitirdikten sonra Sözünü kestim: 

Di v taraftan Kore dahilın e ır kl b"ld' . 1 
getr . bombardımana tabi tutul- kıimete sadık kaldı arını ı ırmış er- rım. Bayn Hatleenln saçlarını k:ıvırmağa hazır- - Aman Bayan, dedim. Alev alev ke 

yolcu renı ' d mühim zayia- dir. · Dahiliye Vekili landım. Saçını taradım. Bir de ne göreyim sini söylemeyin .. belki gene yanlış anl 
muş ve bu bombar ıman • C. H. P. genel sekreteri ensesinde, saçın altı Jru.ınında sivilceler yok da, gazeteler: e:Bayanın başındaki ya 

°: t nbulda en fazla sinirinize dokunan şey nedır? ' Ş. Kaya m~im ki: h!lft devam ediyor!• diye Y"::l':'s._ _ 

ıs a (Baıwııf> linci ,.yfa~ıaı k a- ~:~:·.ı~~~. l=~nn~!ç d~~~:=: iktısad Vekilinin irfan ordusuna 800 genç muallim daha iltihak e 
d Aldıgımv cevablarl aşagıda 0 

uy ketinde bu kadar gülünç ve iptidai rek- "Son Posta ya beyanatı um. " (~tarafı 3 ncü sayfada) kanay. Erzuruma, Said Güneş Mardine, 
aksını · l k iam usulü kalmamıştır. Hala bu kadar ge- Zehra Süzan Unal Zonguldab, Muazzez A- med Özalp Sıvasa, Nevzad Göçmen Ant 

c B zO man Müeyyed ( Kitabcı ı ri bir şekilde ticaret yapılması garblı bir (Baştarafı 1 inct ıaufad4) k:agün Gümüşhaneye, Emine Akman Ordu- ya, Niyazi Özel Glresuna, Emin özgüç sı 
• a~ 8 • ehir olmak iddiasında bulunan !stan - ların tatbikine peyderpey devam olun- ya, _Mürvet Engin ZOnguldab, Mebrure Baş- ba, Ahmed Özdcner Kütahyaya, Hasan ö 

ıırkeitıt) : b lda en fazla sinirime dokuk- ~ulun hemşerilerini kızdıracak bir şey- maktadır. Bu kararlardan bir kısmı hü- ut Izmire, Sa.biha Ceyhun Vana, Emine Ya- Çoruha, Cemalettin Ergün Kocaeline Ali 
- s an u 1 dan baş a . . A • 1m lar anlı _ kumetin vereceği yeni direktifler dahi - zıcı Samsuna, Dürrü.se~in Ta~rıkorur De- dek Konyaya, N"zım Çabuko~ıu Am• """' 

.. 1 in istasyon ar dir Buna nıçın manı o uyor , l B l Izmlr ffivi "~ " & -~ nan şey otobus er üşteri bekle- · 
1 

linde mevkii tatbika konacaktır. Balı - nlzl ye, Emine aya.~ e, ye GeY6ll Sadun Moray Sinoba, İsmail Kuzuoğlu 
yol ortalarında da duruP ~ git- yamıyorum. Jcesirde kurulması düşünülen yeni ve bü- Eskişe~e. Emine Munevver S~msuna, Nezi- duya, Nlyazl Başar Orduya M. Ali Utan 
meleridir. Bu laübalilik hıç h~şu~:man Reı.am Elil Naci: yük şeker fabrikasının inşaat etüdlcri ~:u:.t~ü~~:~:ra:ı~~r:;eEr~::.:. ~:; zeye, Mustafa Akçay Rize;e, Kemal Da 
miyor. Fena sinirleniy~~· vas~~adır di- - Ben zaten sinirli bir adamım, İs - hayli ilerlemiştir. Bu etüdler yakında bi- Artunç Burdura, Nezihe Alsak Bfieclğe, E- man Marusaya, Remzi Şat Giresuna, SüJ 
otobüs tramvaydan s~. ~ır e bir çeyrek tanbulda .sinirle~ecek o kadar çok şey .tirilerek kat'i karar verilecektir. mlne Akşahln İzmlre, Muzaffer İçten Niğde- man Sırrı Sırel Kayserlye, Salih San M 
ye biniyorum ve her bınışımd klero.Pkien var ki hepsini bırden hatırlıya~ak ~nları Hükiı.metin aldığı tedbirler sayesinde ye, Meliha Bak.ine Evinay Niğdeye, Naciye Mehmed Yaman Kayseriye, Mustafa 
1:1ı .. ada be~ dakika burada be saat birer birer imtihana çekerek ıçlerınden memlekette çimento buhranının önü a _ Perihan Kurar Denizliye, Belkıs Tüfekcl Te- nelioğlu Denizliye, Necdet Kut Aydına, 
~- ' ~ dan yarım d" y • • ramağa kirdağa, Hatice Naciye EdJrneye. Balkan Çoruha, Halid Kızıltan Yozgada, 
gideceğim yere tramvay İşte .en ziyade sinirlen ıgım şeyı_ a lınmıştır. Hariçten idha1 .. 1c müsaade e - İstanbul Erkek MuaJlim Mektebinden me-
geç gidiyorum, pişman olu~or:· siniri- kalksam bu suale cevab verebilkmekk ha- dilen çimentoların ilk partisi de gelmiş- ıan olanlar: rid Tanrıyar Kayseriye, Muharrem Do 
tstanbulda bugünlerde en zıya tırı için hastanelik olmaktan or arım. tir. Buradaki tedkiklerirni bitirdikten Ahmed Okan Kocaellne, Ethem Akın sı- Boluya, Muhittin Karahan Çoruma, Te 
me dokunan şey budur. • k • Amma şöyle Iaaletta~in .. hem~n Hatırın:a sonra enternasyonal fuarın açılış töre _ ~asa, Fikret Erses Bileciğe, Ali Ceıtlk Afyona, Tuncer İstanbula, Hamza Akyıldız Trabzo 

B Ahm d ( 1938 Tıcaret me 1. enlerden birim soyleyıvermck la- ninde bulunmak üzere İzmire gidece _ Jsmall Engin Burdura, Cevad Cem Kırşehl- Konya Kız 1\luallim l\.lekt.ebinden mez 
ay e ge ıver · · · ı Mah d At "~l o d ı ı . p altı): . lse seyyahların bılır bilmez, an ar v re, mu a'-'l!ı u r uya, Ha.san Eıtük o an ar: 

tebı mezunu, ang . . ey siJlirırne ıım ge lf;. Süleymaniye camiine gim.> İkt Bingöle, Adnan Erel Zonguidağ, Bedri su-
- İstanbulda en fazla iki Ş .. in da- anlamaz mese cı Öğrendiğimize göre ısad Vekili şeh- nal Burdura., Talı.sin Aksan Blnoba Sami Mesrure Ergin Afyona, Hayriye Arnael 

1 dan hangısın k k · rimizde inc::ası kararlac::mH~ olan yeni ser- Kıno~ıu Gazlantebe, Cemil Taygar Yo' zgada, Çoruma, Fethiye Mete Nlğdeye, Şükriye H 
dokunuyor. Ve bun ar y birbirin- ba ara · harikulade eser? ~ ._-y " 
ha fazla sinirime dokundugunu . . _Aman ne gi binası işile de meşgul olınıya ba_şlamış- Ferid Kürkçü Çoruma, Fevzi Kökeşme Çoru- dan Yeni Tuna. Zonguldağa, Emine D 

d 
Bunlardan bır tanesı Diye roütalea dermeyan etmeğe kalk- tır. İstanbul daimi sergi binası Ankara - ma, Rasim Acar Eüişehlre, Haydar İnal Es- Aykem Konyaya, Fatma Esin.soy Kayseri 

en ayıramıyorum. v ani az ıranı - d diyebilirim. dakinden büyük olacaktır. Bütün in _ k:lşehire, Hasan Tunçay Çoruha, İbrahim A- Melf\hat Ceran Niğdye, Aliye Ergun Kon 
tramvayların kala~gı, Y 

1 
balık için- maları. ır, , tt anlamıyanların san'at . . v şa~ çıktan Çoruha, Mlthat Arıkan Çoruha, Mu- ya, Nevin Şevkiye Korucuoğlu Yozgada, · 

b · ı tı'lmesı bu ka a Gerçı sana an tın_ 2,5 mily. on lira.ya. malola.cagı. tahmm zaffe.r Akpınar Çoruha, n· han Oymak Çoru- Un sızma, Vedia Baran.su, 8em1ha Aysal vay ara ası 1§ e _ '.. . elip bilet h ddini bilmeksizin konuş - b 
de durmadan kontrolorlerın g karşısında a . . -edılmektedır. Sergı ınası bır mılyon li- ha, Ömer Tuna! Muğlaya, Sezal Buda Çoru- Meliha Ülker Sağın ve Rasime Birekulu 

. ·· Sirkeci - pangaltı ~- lan her yerde ve her zaman sımre raya çıkacak, esas bir pavyon ile, milli ha, Emin Azak Sıvasa, Klm.ll Güner Çoru- deye, Meliha Ünsal Çoruma, Arife ünlü, 
istemesı. Geçen gun · ı"r geldı. ma ? Ne bileyı'm Süleyma - h Re b z l t d . b ya üç kontro o d kunur amma.. ·müesseselere aid müteaddid daimi pav _ a, ce or u an Kayser1ye, Revnak An- lek Gürbüz, Ayşe Belkıs Çapanoğlu Kırge 
rBasil~i~i akynıtarla .a. verip almaktan bo- ~ye karşısında Münihli bir pastırmacı yonlardan teşekkül edecektir. Bina . lar Çoruma, Hasan Demtra.rslan Karsa, Mus- re, Bedia Yağcıoğlu Balıkesire, Arlfe öcel 

e on ro ıçın nı - a dile gelmesi pek yenir yutu- . ·1 "d .. .. ıçın tafa Yanyort Karsa, Nadir Selçuk: Çoruma, masyaya, Saime Delman Yozgada, Meli 
ğulacaktım b çıragının d · ayrıl~n arazıde _ 1 erı e b_uyu_ k bir park Azmi Akengln Eskişehlre, Mehmed Akça Kar- tm Afi 

· · t bııl a - w ·ı - 1 kl ·· d t ı 1 Ergönül Maraşa, Seher Zehra, Fa a 
İkin . . . 1 ndiğirn şey Is an . lur şey degı · ve agaç ı ar vucu e ge ırı ecektir. n - sa, Kemal Soydan Karsa, Hüseyin özden 

cı sınır e çık JS - J A ( L t M k d ı..,.~1 . Güvendiren, Memduha. Evci, Salime A 
yanlarının çorapsız ayaklar1:?a a d yı Bayarı ilet rtn avaRa ey - şaata bir aya a ar ~ anması muhte- Erzurumn, Ziya Erkan Ankaraya, Ismall Er- Konyaya, Sıdıka. Türkmen Atyona, Şükra 

k . ı>.d tl . Çünku bu mo a _L h ) • meldir. Bu takdirde gelecek sonbaharda kan Anka:ay, Salih Gürkan Kocaellye, Fet- Sinan Malatyavn, Hacer Sanaç ur.faya, Ka 
arpin gıyme a e erı. tatbik et - Jancuc an • . . hl Erngigul Çankırıya Rıdvan Ere k Es J-

yalnız güzel ayaklı bayanlar . V Güzel İstanbulumuzda en zıyade sı- ilk ~er?i, yeni b~~da_ açılacaktı~. Daimi klşehlre, Nazmı Seyla~ Muğlaya, İ!ma;11 0 = riye Ezgü Aydına, Nevnihnl Oflas Izmlro, 
miyar Sanki mahsusmuş gibi e~ çır .... ~ . -: dokunan şey İstanbul adliyesinin sergı hına.sının bu tun ınşaatı yerli maJze- novluk İzmlre, İsmail Gedik Mersine İhsan rite Kurşuncu Konyaya, Raşide Doymaca 
ayaklıİar parmakları açık iskarpın gı~~ nırı~:.rşısında büyük Kınacıyan ve Fın- me ile yapılacak, Karabük fabrikasının Güleç <?,lresun.a, Mustafa Altıner D~nizlJye, Zonguldağa, Emine Özbek İçel'e, Nezihe K' 

Y
orlar. İstanbulda en fazla hoşuma gı - dtakm ade hanla;ından başlayıp Meydan - ilk yerli demiri ve Paşabahçe cam fab - Hasan Ozbek Içel'e, Adil Yücel Gümüşhane- çüttarakçıgil ve Nezihe Evltan Kayseriy 

ı z H ki ıkm d k" rikası mamulatı bu binada kullanılacak- ye, Salih Okay Mu~laya, Ahmed All Giineri Cibadiye oünartanç Seyhana, Fahriye Pol 
miyen şeyler bunlardır. h k hanında biten e mç azın a ı Çornha, Ahmed Batuer Çoruha, Hüsnü Dikeç Kütnhyaya, Münire Sertoğlu Ankaraya, 

Bayan Emine (Şitli, Giizelba çe cı yyar istidacıların gelip geçenleri ade- tır. Giresuna, Rasim Ünlü Zongulda~a. Naci A- vlye Gülen Anialyaya, Adalet öner Elftzı 
k k) • se Uarını keser gibi iz'aç etmeleri ve Muzaffer Tokay Eskişehlrc, Melahat Alt 

•o a • · · ·me doku- ta yo · d b" · · · ııd t temadiyen birbirlerile yüksek sesle kav- dikJ · d h bb - !stanbulda en ziyade sınırı ıkıtr- bilhassa bunların içın e ırısının ı:ı e a me erı zaman a mu a et yapıyorlar. Slnoba, Bahı:e Akyürek Trabzona, Ayşe 
M h dpaşa yokuşundan Ç dJ' ceza kanunlarına karşı meydan o- ga ediyorlar, birbirlerini dövüyorlar. Bu- Buradan geçerken rahatsız edilen yolcu- ~=~ ve Bedrıye Türköz Amasynya, Sen 

~= !:~ıcıl:rı:uçıkıp dükkanlarınd:t~; ~u:y~bi ·kaldırı~ara :Urup açtığı şişe- nunla da kalmıyorlar, içlerinden .bazıları ların müteaddid şikayetlerine rağmen bu Ogut Çankırıya, Fatma Saide Tansen Bile 

l k ıncsi kolundan 
1 

len en rakı ıçmcsı ve sarhoşluk ha- çıplak ayaklarına takunya geçiriyor, kol- uygunsuz şeyin önüne geçilememesi pek ~e. H-~~~e .. Ena~ Samsuna, Fatma Kesktı 
sanın yo unu es ' .. • ok- Icr e a , • . . ·· 1 k k Ummugillsum Gcikdcl F ki ti . la kendi dukkunın:ı s A . d gelip geçenlen rahatsız etmesıdır. larını sıvayor, gom e ya asını açıp kar- sinirime dokunuyor. en, evziye Ağcepe o 
çe } rm~s~, zor Bu kadar cür'etkar lin e kak icinde bulunan istidacılar mü- şı, karşı kaldırımlara oturup kavga et - Suad Dervif resuna, Hayriye Basın Burdura. 
maga ça a amadsı.:. Buyurunuz, buyu - Bu so (Sonu var) 
olmıyanlarının a. « , 
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1 MES'UD OLMUSTUK 
1111 .. 11111111111-lllla.. Çeviren : Hatice Hatib .• ~ 
- Kocan ... 
- Hayır anne, rica ederim bana on-

Jan bahsetme. 
İhtiyar madam Blanchard kızının elini 

tutarak: 
- Yavrum, dedi. On beş senelik bh iz

divaç hayatı öyle kolaylıkla silinemez ... 
Suzanne elini annesinin avuçlarına bı

rakmıştı amma, onun bu okşayışı ken
disini sinirlendiriyordu. Madaıu Blan
chard şişman, kırmızı yüzlü, beyaz saçlı 
yaşlı bir kadındı. Kızına müteheyyiç bir 
çehre göstermeğe gayret ediyordu, fakat 
Suzanne şöyle düşünüyordu: 

- Yazı, çocuklarla beraber köşkünde 
geçireceğimi düşünüyor ... Onu alakadar 
eden yalnız bu cihettir ... Evinde rahat-
sız olacak... Tarzı hayati değişecek ... 
Yoksa beni düşünmüyor ... Beni sevmez 
degil ama, anlıyamıyor .. zaten beni an
lamadı. 

* 

- Her şeyi satacak mısın? 
- Muhakkak ... Bu eski şeylerden nef-

ret ediyorum. 
- Dörtte biri derecesinde bile fiat bu-

lamıyacaksm! 

- Biliyorum anne, biliyorum. 
Madam Blnnchard yerinden kalkarak: 
- Pekala kızım dedi. Şimdilik Allaha 

ısmarladık. Sizi yemeğe bekliyorum. 
Ve Suzanne'i yalnız bırakarait gitti. 

Çocuklar henüz avdet etmemişti. Genç 
kadın, bu birkaç saniyelik yalnızlıktan 

memnundu. Şimdiye kadar şu işleri ih
mal etmişti, fakat artık temmuz ayında 
idiler. Çocuklann hava tebdiline ihtiya
cı vardı! Ev yerinden kalkmış, eşya1arla 
karmakarışık idi. Suzanne bu son hnfta
lan bir dostunun evinde geçirmişti. Şim
diden bu evde metruk bir ev hali vardı. 
Suzanne kendi kendine: 

- Listeye başlamalı! 
Diye söylendi. 

Madam Blanchard sesini alçaltarak: * 
- Suzanne diyordu, ben eminim kı Elinde bir kfığıd ve kalemle odada do-

kocan eve avdet etmeğe, barışmağa mu- laşarak yeniden eşyaları gözden geçirdi. 
hakkak razıdır! Bütün bu eşyalardan kurtularak, kendi-

Suzanne başını şiddetle kaldırarak: sini maziye rapteden bu şeylerden uzak-
- Hayır! .. Biz artık" bir araya geleme-. laşmakla kocasından bir nevi intikam a-

yiz! dedi. labileceğini zannediyordu. Ondan başka 
- Düşün Suzanne, çocuklarınız var ... türlü intikam almak ihtimali yoktu. O 

Birbirinizi sevmiş iki insansınız ... Ne de daha güzel ve genç bir adamdı. Eğlence
olsa on beş senelik müşterek bir hayat sine düşkün bir çapkın erkek için yalnız 
bu!... geçecek bir hayat bir işkence değil, ser-

- Evet, on beş senelik bir didişme... bestlik ismini verdiği bir saadet dcmek
Kavga... İhanet... On beş senelik bir ti. Bütün maziyi kendi başına yaşadığı 
bedbahtlık! Sen de biliyorsun anne... için ona bu maziyi hatırlatacak her şey
Şimdiye kadar bekledimse bu çocukların den uzaklaşması lazımdı. 
büyümesi içindi ... Artık Jennin on dört Genç kadın asabiyetle etrafına hakı-
yaşında, Hubert te on üç... Şimdi artık nırken: 

bitti... Her şey bitti. .. Bana artık ondan - Bu eşyalar arasında ne kadar gözya
bahsetme. Liste hazır olup ta eşyaları ev- şı döküldü ... Ne gürültü, ne kavgalar ol
den çıkardığım zaman apartımanı kiraya du... diye düşündü. İşte şu kanılpenin 
vereceğim ve çocuklarla gideceğim. Eğer üstünde Andreyi, beyhude bekliyerek ne 
beni yanına kabul edersen ne ala ... Aksi çok geceler geçirdim. Hatta son defa da ... 
takdirde bir şey düşüneceğim ve yerle- Bu son kavganın bütün teferrüatını bi-
şeceğim... rcr birer hatırlıyordu ... Sarfcttikleri her 

- Suzanne çocukluk ediyorsun! kelime zihninde canlanıyordu. İşte o ak-
Suzanne cevab vermedi. Kaşları çatıl- şam ayrılmağa karar vermişlerdi. Her-

mış, dudakları kısılmıştı. halde buna çok iyi etmişlerdi. .. Beraber 
- Listeyi hazırlamak için sana yardım yaşamakta ısrar etmek bir budalalıktan 

edeyim mi? başka bir şey değildi. 
- Hayır anne, teşekkür ederim. Birden kapının zili çalındı. Bu çalış 

tarzından kapıyı çalan insanın kızı oldu
ğunu anlamıştı. Genç kız içeri gir ... rek: 

- Anne dedi. Daha listeyi bitirmedin 
mi? Dur ben sana yardım edeyim! Bu iş 
,ÇOk hoşuma gidiyor! 

- Nasıl? Bu iş hoşuna mı gidiyor? 
Doğduğun gündenberi gördüğün bu eş

yalardan ayrılmak hoşuna gidiyor ha! 
Genç kız neş'e ile başmı sallıyarak: 
- Tabii ya! dedi. Bu kadar çok gördü

ğüm için onlardan bıkmıştım!.. 
Jennine ile Hubcrt yalnız eşyaların 

satılacağını ve yeniden bir yere yerleşe
ceklerini zannediyorlardı. Onların ayrı

lacaklarını aaha sonra öğreneceklerdi. 

* - İşte iki kırmızı koltuk kaydediyo-
rum. Anne bu koltuk lardan birinin bir 
ayağı kırılmış, sonra tamir edilmiş ... 

- Evet baban ... 
Ve Suzanne birdenbire sustu. Şimdi 

.düşünüyordu: Bundan beş altı sene ev
veldi... Birden Andre hiddetlenmiştı. .. 
Kendisi de öyle ... Andre hiddetle hu za
vallı koltuğa dehşetli bir tekme vurup 
kır~ış, ve sonradan bu hareketinden u
tanmıştı... Sonra beraber buna gülmüş
lerdi ... Evet o zamanlar daha kavgaları 
bu suretle biterdi.. .Bu kavga neden çık
mıştı?... Hatırlıyamıyordu. 

Birden daha yakın zamanlarda olan 
kavgalarını hatırladı ve kalbi acılıkla, 

kinle doldu. Jennine de\·am ediyordu: 
- Akaju küçük bir masa ... 
- Jennine senin bir şeyden anladığın 

yok. Bu masa akaju değil ki. .. 
Ve birden hatırladı. Çocuklar daha kü

çücüktü... Sofraya yetişemiyorlar

dı ... Bazı akşamlar Andre ile yemekleri
ni salonda ateş başında yiyorlardı ... Son
ra o 15mbayı söndürur ... Yalnız odunla
rın alevlcrile aydınlanan odada alçak 
sesle konuşurlardı... On sene evveldi 
bu! ... Andrc bütün bir kış fena bir grip
ten kurtulamamıştı ... Suzan ne ne kadar 
üzülmüş, harab olmuştu!... Onu Iyi et
mek için o zaman.yapamıyacağı bir fe
dakarlık yoktu. 

* - İki kütübhan,e ... Kitablar ... 
- Yok .. yok. Kıtabları bırak. 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

Konya Viliyetinden: 
Açık eksiltme ilanı 

t - Yapılacak işler: 

a) 1500 lira keşif bedelli Err.ğlid e Alan arkın tamiri. 
b) 3000 lira keşif bedelli Karaman da İbrala deresi. 
c) 3500 lira keşif bedelli Akşehir de Koçaş ve Eğrigöz suları üzerinde y~ 

niden açılacak kanal güzergah mm tesbit ve proje ve evrakı keşfiyesi
nin tanzimi işlerdir. 

2 - Bu işler 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11 de eksiltmeğe konulmtl§tur. 
3 - Mektubla ~vvelce müracaat eden taliblere bu işlere aid şartname ve kro

kiler gönderilmiştir. Yeniden şartname ve krokileri görmek istiyenler ihale gü
nüne kadar Vilayet Su İşleri bürosuna tahriren veya bizzat müracaat edebi
lirler. 

4 - Bu işler ayrı ayrı veya hepsi bir arada ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde Konya Vilayeti Daimi Encümenine 

% 7,5 teminat ve serbest, dipluma mühendis olduklarına dair vesaikleriyle ma-
racaat etmeleri ilan olunur. (4602) - - - - - .. - - • ·•. 

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

• - - İcabında günde 3 kaıe alınabilir. - • • 

lstanbul Jandarma S•tınalma Komisyonundan: 
Mikdarı Tahmin tık 
Metre Cinsi bedeli teminatı 

L. K. L. K. 
14.000.000 Boz renk makara ipllgı 5320. 00 399. 00 
ı - Cinsi, mikdarı, tutan, ve ılk temi natı yukarıda yazılı 13.000.000 metresi 

dikiş ve 1.000.000 metresi elişi olmak üz ere ceman 14.000.000 metı:e boz renkte 
makara ipliği İstanbul Gedikpaşa Jandarma satın alma komisyonıınca 22 Ağus
tos 938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Şartname evsaf ve şekil niimune si hergün komisyonda görülebilir veya 
aldırılır. 

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan ka
palı zarflarını eksiltme günü nihayet sa at 10 a kadar adı geçen komisyona ver-
meleri. (5185) 

B ir Tecrübe kafidir! 
BASUR MEMELERiNi 

~ -EKTA PATI 
lLE TEDAVi EDINiZ ! 

t~!n içyüzünü şöyle bir anlayım de- SON POSTAN iN _
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_ Bir aralık, Torik davrandı: 
~· iste beni o sebebe karşında görü- - Yahu! dedi; acaba bizim moruk 

' • yorsun. EDEl?l QOt'\AN\ ne halde? Herif, ömründe korkudan ka 
Torik N~mi, bu yığa bile binmemiştir. Şimdi bu vapu-

kırk yıllık arka - run içerisinde, deniz bir parçacık daha 
daşınm yüzüne, arttı mı, boyuna tavustüyü çıkarır. 
ıçıne biraz da _ Ya analığın?. 
saygi karışan bir 
nazarla' afal afal - Onun boynu altında kalsın!. 

YAZAN: Erciimend Ekrem Talu 
bakıyordu. - Aranız pek iyi değil galiba? 

- Yahu, be iskarpinler.. üstü - _ Nasıl hatırla _ - Yook.. onunla hiç bir vaı.geçti -
Şerafeddin- dedii ne tüy dikilmiş, ha- • •. marn tinyatyatayı, miz yok ama, bu sefer bizimle beraber 
miras yemeğe r,i· şa huzurdan, mayis Necmi ağabeycı • gelmesi hoşuma gitmiyor. 

diyorsun da, ne için lüküs bilet alıp, yığını gibi bir şap - ğim? Beygirinin - Neden? Canı yok mu? O da bira' 
oradaki uzun sandalyaların üzerine ka .. ip incecik, pa- kuyruğundan ıuı dünya görsün. 
kandtl çöreği gibi kurulmadın? pazi çoraplar, yüz, koparır, babamın - Be bilader! Karının kafası kafa 

- Ayıyı henüz vurmadık ki postunu surat şafi köpeği dükkanından arak _ değil: Tuz kabağı. Deve merkebe ayak 
satmıya kalkışayım. Güverte vapur mostırası.. bir de Iadığun iğneleri de uyd lrur da, o bir türlü zamaneye ayak 
parasını, ıtütüncü Gaffardan güç bela, kaknem ermeni var: ucuna takar, San - uydı.1ramadı, gitti. Başına şapkayı gi)' 
faizle borc .aldım. Romanyadan elim Bay Takvor Kaş Er.. dıkburnuna horoz - dirinceye kadar imanunız gevredi. Ka-
boş dönecek olursam işim dumandır! Kaş Er herifin so - bina avlamağa gi - raca Ahmed sultana kefaret mum ada-

Bu izah Toriğe makul göründü. Ce- yadı. Haniya, Bey- derdik.. dı da, öyle giydi, nihayet. 
binden, bir paket köylü sigarası çıka- oğlunda bastonlu bir - Ulan, sahi be! _Bizim enişte de öyle değil mi ya? 
rıp, Şerafeddine uzattı: köse Haçik vardı. Herif seni bir defa- Kasketinin katı yerini hala öne getire-

- Öyle ise, yak bakalım bir tane! Bilirsin. Peşi sıra, sında enselediydi de, metli. Namazda secdeye engel oluyor -
Bu sefer, isticvab nöbeti ötekine gel- büyük Zibayı, kü • boş küfenin içine muş sözde. Bu çcşid heriflerle karıla-

mişti. Sordu: çük Zibayı, Tim<>ni, soktuğu gibi kara - rın ıbu zamanda yer yüzünde yaşama 
- Ya, sen böyle nereye gidiyorsun? Derviş sokaklarını, kolda aldı idik solu- hakları yok ama, ne edersin? 

Meşhedi Caferle gezdiğin yerleri bir Pire Mehmetli, Ye- ğu. Torikle Şerafeddin daldıkları sohbet 
daha mı arzuladın? niçarşıyı az mı do • - Allah rahmet d d . . · t "k k b kt 

Torl'k, derı·n derı'n ı'çı'nı' rv:>ktı·. laştı idik? İşte bu Güvertede bağdq kımıp yarenliğe devam ettiler 1 . t' arasın a, enızın gıt ı çe a arma a, 
'$- • ey esın, zap ıye zifiri karanlıkta gökyüzündeki bulut-

- Haniya öyle bir yolculuk? Rah - köse Haçiği~ .bir eşi de bizim b~ Tak~~r ı dermişti. T~tlı tat~ıv .sohbet ediyorlardı. , mül~z~ Mem~ ağa da ~ iyi adamdı! ların birbiri üzerine durmadan yığıl -
metlinin adını anıp da derdimi tazele- ahbar .. herıfı, Avrupanın cıcıgını bılı- Şerafeddın, Torıgın, daha babasının O gun hıç unutmam: cBır damla ço • makta olduğunun farkına varamiyor-
me nafile. O seyahatleri ben bir daha yormuş diye peşimize taktık götürü - sağlığında Aksarayda otururlarlcen, ka- cuktan ne alıp veremiyorsun?> diye-

1 
dı 

yapamam; geçmiş ola! Senin anlıyaca- yoruz. Ben burada, hangi halat kan - pı bitişik komşuları aktar Tatar Şakir rek Arnavuda beteldi idi. Ya, Yenika- ar · k d . d istanbuldan 
w b f b' . b b 1 kl be b 1 .. t" d ı· W• • d" .. v vl ·a· N . ·ı "kis' b dak' d 1 ih . T Çeyre asır an zıya e gın, u se er, ızım a a ı a ra er ga ının us un e gece ıyecegımı uşu- aganm og u ı ı. ecmı ı e ı ı, era- pı ı san acı tıyar oma?. Az mı K" t K'" t ceden de İstanbula 
gidiyoruz. nürken, o koca dasnihink mevkide berce, Yeşil tulumba~aki mahalle mek- dalına basardık. Haniya, bir akşam 0~~n~e~e, . os k~~ne teknenin Kara-

- Gurabi efendi ile mi? safa sürüyor. Anla, dünya ne hale gel- tebine gitmişlerdi. Ilkbaharda Langa sandalı indirdi idik de, açıldı idik. Me- me 0 U) an ki . 
1 

v w 

- Evet. Malfun ya, herife piyango di? bostanlannda gene birlikte kapanca ğerleyjn kürekleri karada unutmuşuz denizle olan e: aşın~kıgıl na rdagmen, 
d k ' dağ gibi omurgasına yu enen alga -vurdu. O da, hastalık mehana e ere - Romanyada çok kalacak mısınız? kurup kuş tutmuşlar, Yenikapıda de- az kalsın Hayırsız adayı boyluyorduk. t . . . 

1 
t' 

pirelerini dökmiye Avrupaya gidiyor. - İşi bilir. İrade Takvorun elinde. nize girip yüzme öğrenmişler, gelip _Hey gidi zaman, hey!! lar, he~ vuruşa gemıyı sarsıyor, ın e ı-
- Yalnız mı? Bir de bizim babalığın orayı beğenip ·geçen kibar cenazelerini Topkapı dı~a- Gece basmış, vapur Boğazdan çık - yorl.ar ı. . . _ . 
- Hayır. Keratanın evladı, eski za- beğenmemesinde. Canı çekerse, otu - rısındaki mezarlığa kadar teşyi ederek mıştı. Karadeniz oynak bir aşifte gibi Bır aralık, daha kesıf bır su kütl~ı 

man Babıali paşaları gibi maiyetsiz rur. Çelanezse, yürür gideriz. ıskat almışlardı. haf üten cilveleniyordu. Denize yüzü olan:a ?,ızı .. ile vapura çarptı, ~ ~enı-
yola çrkamaz. Çubukçusu, çantacısı, Oracıkta, güvertenin temiz tahtaları Şimdi bu günleri anarak, '"o tatlı co- olmıyan güverte yolculan, rasgele ze go~ul.~u; kıç havaya kalktı, ~~er-
havruıçusu, hepsi beraber. Koca karıyı üzerinde bağdaş kurup, yarenliğe de- cukluk hatıralarile vakLt geçiciyorlar - yere serilmişler, kimi bir halat tomarı- tenin ustunde uyuyan ve oturan uçun
bUem götürüyoruz. Mübareği görme: vam ettiler. Bildik bir hemşehriye dL nı, kimisi kendi bavulunu, kimi de yol cü mevki yolcularını, dağılan sular te-
Apokurya maskarası gib1 bir kıyafet.. rastlamış olmak, Toriğin, uğradığı na- - Ekmekçi Amavudu hatırlar mı - arkada ının a aklarını astık edi · eden tıma va kadar ıslattı . 

.__ __ -!!-.!!.-- --
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ı Nitde tahrirat kaleminde b&flayıp latanbulda .. , 

AZRA • L 
.. --~\ darağacı albnda biten memuriyet hayatı: 61 J---mır 

oeViei··kapı·sıneta···eı·ı..-yıı 1 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 

A Yazan: Vedad urıı Sinob idadi mektebinin inşası için avuç dolusu para 

P N Zlm Abid hayk or harc~nıp bir türlü bir netice alınamadığı halde, komis-rens a 1 rıy yon azasının üçü kendilerine birer ev yapbrıvermişlerdif 
- Hayır, Prens!... İstersen gebert yamadın?... Anlıyamadın mı hala? ... bine altın birer tabut, yarı ayakta du- ti:ahrirat müdürünün sözünü kes- birinci katının taş kısmı ~apılmış bir 

beni! .. Yerimden kımıldanmıyacağım! .. Bak!... - rur şekilde yaslanmış. Her tabutun .. .. halde buldum. Duvarın bır yerinde 
Bunu işitmiyor bile. Devam ediyor: Ansızın kol~~ bı~~~ıyor, ya~a dog- içinde birer kız mumyası yatıyor. Es- - Evet, o~le soylemiştim ve öyledir duruşları dikkatimi celbeden on ild 
_ Hangi insan elini kana bulaş:ı:- ru .. ko~uy~r ve ı~ ;~~Y~ .. .. a~y::· rarengiz ~ıklar, bu bembeyaz vücucl- ~~· ~;~~~ ~.no~~ ~abalarından kalma taşı altından, üstünden bastonumun 

ınak ister!... Hangi vicdan, bütün ı..M Mudhış bırlntarra a. ~~.on ;;,~.c~. ır ları loş tüllere sarıyor. ır çı. ı . '. ıno u an da o çiftliğin a- ucile kurcaladım. Yerlerinden oynadı· 
\1arlığın yalnız kanla ve ölüm matemi- duman. Ya 1~ duvar .1 ıye .unuyor Fir'avun saltanatlarının ebediyen melesı gıbı sayar~k bu yolda hareket lar. Bunları çektim çıkardım. Duva 4 

le tanışmasına razı olur?. Hangi kafci, ve yok ~l~verıyor!S. ~.r fery~.d .~0~~:~ sörunemeğe ~nd içmiş güzelleri.. ileriye ".e devl~t ve beledıye emvalini ihtilas i- rın içinden burcun 
1

molozlan yani kil· 
hürriyet denilen hakkın ebediyen eiiil- yor. ger~~ıyo~m. an ı ~e~yuzu g~ u doğru dikilmiş sabit nazarlarda hala çın vesıleler icad edenleri değil! çük taslar çak ıı k - b 1 d ı 
d 1 d 

_ h"d 
1 

da çıldırmaz? \'e biz goklerın esrarengız alemlerınde :> ' ı ar a maga aş a ı ar. 
en a ın ıgına şa 1 0 ur ·· bir kaç bin yıl öncenin gururu var. De- Duva 1 b h ı 

B d b
. . d 

1 
B de de kaı b kaldık. Prens Nazım Abad, yıkıldığı · 1 b .. _ 29 _ .. .. _ .. r arın a çe erde, bağlarda gö• 

en e ır ınsan ım.... en T k .
1 

.. 
1 

vır er u vucudlardan hiç bir şey çala- ruldugu vechile kuru bir halde yani 
ve merhamet denilen şey vardı elbet. yerde kıvranıy?r. aş esı en g~z .e~ mamış... :harcsız yapıldık'Jarı tahakkuk' ettı·. 
K . -. - b. hüzün tan1r- rim karşımdakı tabloya dehşetle dıkılı HOKKABAZ KUTULARI GiBi BiRBİRİ arınca ezdıgım gun, ır .. ' Tam orta yerde, muazzam altın bir içiNE GİRMiş İRTİKAB VESİLELERİ Bunların, şartnamesi mucibince harçla 
dım. Ama sonradan ... İnsanlar öldur- kalıyor:... w. .. • • • • merdiven.. basamaklar, yi.iksek bir yapılmak üzere hemen yıktırılmasını 
düm, her günümü kan içinde geçirdinı Bu ~ır ~a, lonBdegb~l, dg~kl;ıdn ~~rl ıbh_tı- tahtın yanına yaklaşınca iki yana kol emrettim. 
d d .,l'V'I., şam ko~esı u ır un\)a. egı ın- Sinoba vardı'ktan ikı' gu··n sonra ka-

e titre d" M mnun muv .....,.ı · ·•• 1" .. .. " ' salıyor. Muhte~em bir tahtın göz ka- T dkik -H , me ım.. e. d d'rdum? bir dünya! .. . Bu bir saray değil, bir t11- t d" ~ . :ı. 'k ' le kapılarından (Meydankapı) denilen e ettigim mukavele evrakı me· 
ayır. .. . Zevk mı uyuy · ·:· . b d - "! d ~ · ı maş ırıcı se ırını sarıyor .. ıuunun ı ı k .1 .. t•· yanındaki kefaletnamenin imzasız ol• 

Mümkün mü idi ki! ... İçin için kan ag- rı~h! ... Ve ... " bcu,d?~aşa Bıgıkmlaız a em eggo·ı·z' yanındaki buhurdanların salıverdi{,ıi apı ı e onun us undeki burc, mu hafa- d - h 
I d d m katla- ila ların ma ı.... a ı mıyor, zası elzem asarı atikadan oldukları hal- ugun~ ~~retl~ g~rdüm. Kefili arat • 
ıyor um da gene yapı~or u ' 

1 
k nıaşbrıyor Bir güneşe mukabil bin- tütsüler sanki dört yana, baş döndürii- de burcun yıkılmış ve kapının da yıkıl- tım: bır koye gıtmış. Derhal getirttim 

n~!or~um ~üıt~n bu zulum hay:~:~~~ b~r güneş bu. sonsuz fileme ışık serpme- cü en bulunmaz rayihaları serpmeğe ması mukarrer bulunmuş olduğunu bü- ve ımzasını aldırdım. 
Çunku ... humyet hakkından m t k _ - u Mısır tarihinin bütün ihti- memur .. muhteşem salonun etrafında- ''Ük bir esef ve hayretle gördüm, ame- Bu hadiselerden otuı.ı sene, yan:ı 
dum b' · d" Bana pranga a a ge mem r. k' "t l d"b J ~ 

·· ır esır ım. d K ç c: m gömüldüğü mezarlardan kaçmış ı su un ar 1 ine yarı yaslanmış 1iyatı derhal durdurdum. Bu tahribe ncmrud Mustafa paşa divamharbı"nden 
nın emrinden dışarı çıkamaz un. a .. a ı, 't b . . . 
d k 

. tedim ve ve müebbcd yasamak üzere bu yerde mumya a utlarmın her bınsmden aid sebebi tedkike koyuldum. Zavallı vecahen rnahkfun olduğum idamdan 
efa bu prangayı kırına ıs · H ·· " l b' 1 b d' · ·· · d b k t · tn .. . . . , . .ka ılaştım Bir e- toplanmış. Yanda altın sütunlar. er suzu en ırer şu e, u se ınn uzerın e- urc ve kapıya cidden yürek yakan bir ur ulduktan sonra Istanbuldnn An • 
. udhış hır rıc 3~. ıl~ ;} um b.en' sütundan göz kamaştmcı renk reıık ki bir yüze doğru aksediyor ve birle - iftira ile başlıyan bu meselenin hahr karaya firar ederken Karadenizde bil .. 

sır. Zavallı bir kole.... uy ···· .. , şiyor h ı ı · fkAb ~1 · "k b" f Ansızın ayağa fırl'ıyor, kollarımı ya- guneşler sızıyor.... .. . · ve aya e ge mez ır ı a ag arının dü- yu ır ırtınaya tutulduk. Vapur !ne .. 
kalıyor: Muazzam salonun her sutununun dı- (Arkası var) ğiimlerinden biri olduğunu anladım. boluya uğramadı, Sinob limanına iltica 

_ Ne diye buraya geldin?... Bur<\- ' Pek işlek bir mevkide bulunan hu etti. Orada iki gün kaldık. Benim gibf 
ya gelen diri çıkmaz!... Ama, bu ~er- H 

1
• ka" ye 1 M U d J t k kapı ve burcun güya tamir kabul Pt- mahkum olduğu haksız idamdan kur-

1erden ilk diri çıkacak insan sen oı!... 1 es o muş u mez bir derecede hara biye yüz tuttuk- taııdığım kapının hala sapasağlam dur .. 
Bu kanlı e1Jer, titremeden seni son ka- l~~ı~.dan. günü.n birinde anSilZın yıkılıp duğunu g~rdü1!1. Mevkilerini, şahsi 
pının eşiğine do!':rru götürsün. Yalnız (Baş tarafı 12 nci sayfada) ı dakları titriyordu. Boğazında birikmiş buyuk hır facıaya sebeb olacakları He- menfaatlerıne alet eden insanlara bir 
bir sart: Bana hiçbir şey sorma. Buraya Bu kitab1arın ekserisini Andre ile be- hıçkırıklar vardı. Bu eski duvar saatini ri sürülmüş. Mutasarrıf, keyfiypti kere daha lanet ettim! 
kad;nlık gururun seni sürüklemiş, rabcr, daha evlenmeden almışlardı. Bü- Andre de hiç sevmemişti. Bunu bir gün Tophane müşirliğine doğrudan doğru
gördün göreceğini! ... Bir şey sormadan yük bir zevkle kütübhanelerini süsle- Suzanne bir dükknn camekanında görüp ya arzetmiş. İstihkam işlerine yarıyan 
bu mezarlardan uzaklaş ki o kadınlık mek için kitabcıdan kitabcıya, antikacı- her nedense beğenmiş almıştı, annesi, taşların istihkam memurluğuna teslim 
gururun parçalanmadan dönsün!... dan antikacıya koşmuşlardı. 1922 de idi. kardeşi ve dostları onunla alay etmişler- edilmesi şartile tehlikenin nalesine ira-

- Hayır, Nazım Abad!... O zaman ne güçlükle apartıman bulu- eli. Yalnız Andre onu teselli etmek için: dei seniye ile muvafakat olunmuş. 

-30-

İRTİKAB KOLEKSİYONUNDAN 
PARÇALAR 

- Git diyorum sana!... nurdu ... Onlar bu geniş fakat biraz ka- - Canım hiç te öyle çirkin değil! O zaman kaleler ve teferrüatı padi-
- Gidemem! .. · ranlık ve soğuk apartımanı bulrlukları Demişti. şahın müsaadesi alınmaksızın yıkıla- Sinobda kısa bir müddet içinde jcaC! 
Daha şiddetle haykınyor: zaman ne kadar çok sevinmişlerdi. Jennine müteessir ve şaşkınlıkla anne- mazdı. ve fiilen tatbik edilen irtikaplar, mu • 
- Hala mı nefret etmiyorsun ben- _ Anneciğim, devam edeyim mi? sinin gözyaşlarile ıslanmış yüzüne bakı- Mutasarrıfın, mercii olan vilayeti cip olacakları ibret ve intıba bakımın· 

den?... Suzanne b8fını ejdi, ve elinin altındaki yordu: bırakarak Tophane müşirıine müracaat dan, uzun uzun anlatılmıya değer. Fa .. 
- Nefret ediyorum!... kitabları parmaklarının ucile okşadı. A- - Oh anneciğim ne oldu? Affet ... Se- etmesi, daha bir buçuk sene evvel o kat okuyucularımı sinir]endirmemeJC 
_ Kalırsan... Kadınlık gururun caba bu kütübhane kimin eline geçecek, ni incitmek istemedim... burcun altından müteaddid defalar ge- için bunlar hakkında hülasaten birer 

parçalanır!... bu eski kana peyi kim satın alacak, bu - Beni incitmedin kızım! çen. vali paşanın, mahallen en küçük misal vermeği muvafık buldımı . 
- Parçalansın!... lambayı kim yakacaktı?. Bu lilmbayı Gözlerini silerken kendini yalnız ar- bir harablık eseri bulunmadığını bil- İdadi mektebi 
_ Belki gebertebilirim seni!... Venedikte almışlardı ... İtalya seyahatle- tık yapayalnız hissediyordu. Çocukları mesinden ileri geliyordu. Abdurrah- Temeli gene vali Abdurrahman 
_Gebert!... ri... Eski oteller... Yabancı mem- kendinden ne kadar uzaktı! Onu hiç an- man paşa bu yalana bittabi inannuya- tarafından konulmak suretile taşa 
Yem

.den .... ıdırıyor gibi. Ieketlerde hissedilen o tatlı ve yep - lamıyorlardı ... Andre de hayatından git- caktı. Nitekim, kendi kendine yıklla- lan idadi rnektebı," ke...1· m "b~ap trı : -ı~ k b" k · anı ·ı . ..1 ~...ı ucı ınce ve 
Boğuk bir sesle: yeni heyecanlar ... Şimdi bütün bu hisler tikten sonra artık maziyi hatırladıkça r~ ır:b.ın~ arın ~~ı ~;:ıne, ~ me- rilen tahsisatla bitirilmiyerek iki defa 
_ Gel' . diye haykınyor. Suzanne'in kalbinde uyanıyor, sanki he- hiçbir kimseye: bsıne sek ıye. 1 verktecegı1 

1 a ko uihnan pıua ilave edildiği halde üstü bile örfü. 
Bir h~tede ileri do~ .~diyor ve,. nüz oralardan ayrılmış gibi yüreği titri- - Şu günü hatırlıyor musun? urc, azma ı e ~ı ın .~mıyara .n .a- lememiş idi. 

beni de beraberinde sürükluyor. yordu. Diyemiyecekti! Birden telefon çalındı. ~e\ ba~t- kulvvetınef muracaat edılmış! Halbuki mektebin inşasına memur 
- Ben ölüyüm diyorum sana!.····· * Telefondaki annesi idi: tı :.~~gım a.rptd~; A ırla~b~ş~ar, ~- edilen komisyon azasından üçünün 

Sen de mi karışmak istiyorsun?... Birden: h" - Suzanne, diyordu. Biliyorum gene br~ ı ':le ıb. ık aı d~ekk" enne aı.d mükemmel birer ev yaptırdıkları anla-
ı~detleneceksin ama ... Beni dinle ... An- .ır eczane ı e ır: aç u a~ı ve sur 1- şılmıştı! 

- Belki!..···· k 11 rımı _ Fakat biz de mes'ud olmuştuk ... di- dre burada ... Sana bir şey söylemek is- çmde bulunan umumi hapıshane has-
Mınldanıyor, söyleniyor, 0 a ye du .. cu .. ndü. Ne güzel geçmi§ zamanları- tiyor Rica ederırn· bı'r dak'k K tanesi ile gali.'ba bir de petrol deposunu ................... (Arkası tıcır) tutan el bı·r volkan kadar kaynıyor. "' · · · 1 a. · · apa- • .......................................... . 

. 
1 

a varıvo- mız oldu... ma telefonu... kısmen ve tamamen tahrib eylemiş! 
Teşrıh salonunun son arın . · On be§ senelik bir cehenn~m.ha~.atın- - Neye yarar anne ... Neye yarar... Sapasağlam bir kapının ve burcun 

tuz. Büyük bir kapı. İki yanı~~a~ı~~~ dan sonra nasıl oluyor da geçmış gunler Sen de biliyorsun bundan sonra ... anlaş- niçin yıkılınasına ka~ıldığı birden
telierle ayakta durdurulmuş ır ka- içinde mes'ud oldukları .~ısa anların ha- mamız... kabil değildir... Kabil değil... bire halli zor bir bilmece gibi görünür. 
san iskeleti!... Bir tekme vuruyor, tırası zihninde canlanabıliyordu? Bu ka: Fakat gözyaşları arasında bu sözleri Bunun anahtarı şudur: Vali paşa, asır
Pının kanatları açılıyor. Ge~iş .~~.:::ı~~ bil mi idi? Evet işte bu hatıraların hepsı tekrar ederken Andre bildiği 0 hafif ve lardanberi devam eden kale zindanları 
azzam mermer bir merdivenın onu . uyanmıştı. Bu hatıralar ona yak.ınlaşı- mütevekkil tebessümile gu"'lümsuyor işkencelerine artık bir nihayet vermek 
y· T d .. buzrnelerı ız. am yukarısın a guneş . d ar yor, ona sokuluyor: ve şimdiden onu bir defa daha affede- maksadi'le büyük bir hapishane binası 
s-açtığı hissini veren yaldız bır uv 

1
_ _ Bizi unuttun mu? diyorlardı. Bak .. ceğini hissediyordu. yaptırmıyıa teşebbüs etmiş ve ilk temel 

\Tar. Bakarken göz kamaşıyor. Bu ya.d b tebessüm .. bu okşayış .. bu b;ıkış sana ( ~ taşı da bi1.zat müşariinileyh tarafından 
d!z duvarın üzerinde Fir'av~la~ ~~ b~ şey demiyor mu? ... Genç günlerinizin 1 YARINJd NÖ8HAMIZDA: konmuştu! 
lrıuhteşem bir kabartma: Ehnd~ 1 b ılgın kahkahalarını hatırladın mı? İş bir müteahhide ihale edilmişti. 
P~zu gelenin kafasına vurmak ısteyen S~n;a bu kederli ve gözyaşlı sahneleri Kupa kızı Keşifnamesine, kasaba haricindeki u-
hır Mısırlı.; . . takib eden barışmalar ... An~aştıkt~n son- Yazan: ismet Hulu.-ıi zak ocaklardan getirilecek taşlar için 

Pre?S Nazım Abad baykır::y?.r. varlı- ra hissedilen 0 rahat ve sakın dakıkalar... tabii yüksek fiat konmuştu. Müteah-
.. - Işte her şey orada! .. . ~ut un H r şeye rağmen Andre sana avdet eder- .............................................................. hidle uyll§Ulmuş, ona bedava taş bul-
g~ o yerde gömülü!... Bır 9ılgınım, di~ Anlaşır, barışırdınız... O h~~ z:un~ mak için 7.ava11ı burca ve kapıya tehli-
dogru! .. Beni o çıldırttı!... avdet ederdi ... Ve sen bılırdın kı Nöbetci eczaneler keli bir derecede harablık isnad etmeyi 

Nefesleri inliyor, gözleri kıv~Ic~mla~ ~:azaman 0 gene sana avdet .edecektir. --····-- mutasarrıf düşünmüş! Nitekim, muvaf-
fışkırıyor, yeniden bam.başka bır ınsa S nne gene sen istesen.·· İstıyecek ol- Bu rece nöbetcl olan eczaneler •un _ fak omak yolunu da bulmuş! 
ke ·ıd· "b" uza M .. h · sı ı gr ı. san... ld d • lardır: u endıs raporlarına nazaran, kale 

- ~l!... .. .. k- e asabiyetle mırı an ı. 1atanbul clhetlndekiler: surlarının diğer kapılarından ikisi ha-
Konuşmuyor, gürlüyor. Onu -~urıı.. Su~::at istemiyo~m! Aksarayda: <Pertev>. Alemdarda: <Et- ıkikaten az, çok tehlikeli oldukları hal-

leven kuvvet, artık kendisi degıl, su_- dıgını hissediyordu. ret Net'et), Beyazıdda: (Asador), sa - de, bunların bı"le ne tamı·nn· e ve ne de 
J k k \.·e Gözlerinin yan matyada: ( Erofllos ), Em!nönünde: 

~kleniyor sanki. Her sözü or u _ Jennine'e: (Mehmed KAzım), Eyübde: <Hikmet At- yıktırılmalarına fennf bir lüzum gös -
l'ici bir köpükre yanan dudakları ara _ Bırak artık, dedi. Git odana hazır- ıamazl, Fenerde: (Hüsameddin), Şehre- terilmemişti. 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Saat kasten kırılmış, ve polisi şaşırt

mak, clna'Yetln işlendiği saati ortadan 
kaldırmak için, yelkovan ne akrebin yer
leri oynatılmıştı. Müfettiş, 5 numaralı 
resimdeki, elektrik fenerini gördü. Ve 
hizmetçinin cumartesi sabah saat 6,30 da 
facia yerine gelmesi anında fenerin daha 
hAlA yanmakta olduğunu tesblt etti. 

C3 numaralı resimdeki masada duran 
ziya büzmesine bakınız. Blr de 5 numa
ralı resme d!lckat ediniz.) 

Blllnd1tl gibi, bu nevi elektrik fenerle
ri, dört saat dayanırlar. Müfettiş, cina
yeUn cumartesi sabahına doğru saat iki 
lle 6,30 arasında yapıldıtmı anladı. Ben
aon lle Hüyam'ln mesele Ue alAkası ol -
madıtı tesblt edlldlilnden taWln Ferli 
olduğu meydana çıktı. Ve plA.n da döte
menln altından çıkarıldı. J.stellk otomo
b111nin oturacak yerinde bulunan blr tan 
leke.al, kendisini klanı sebpamıa ıilrüt-
ledl. r 

sından fışkırıyor!... ı- lan! Hubert gelir gelmez ~üyii~. annene mininde: < Hamdi ), Şehzadebaşında : İnşaatına başlanmış olan hapisaneyi, 
M~~~~Çl~~~M~q "d ~L~m~~~~~qı~ u~n.~rad~~:Chad),~~~ ======~====~==~========-~===== 

Yoruz. Elimi bir kıskaç gibi tutan k~l- gı ec . onu dinlemeden birden kahka- pazarda: CHulfısO, Bakırköyünde: <HllAI> 
TÜRKİYE dıgı- Jennıne Beyoflu dbetlndeldler: --------~ 

daki damarların kanlarının kayna . h ·ıe gülmeğe başladı: isttklll caddesinde: <Kanzuk), Gala .. w 
nı hissediyorum. Her mermer, onun ı- a~ Anneciğim .. diyordu. Az kaldı şu tada: (İsmet>, Taksimde: (Nizamedd!n), 
?liltileri aksetiikce titriyor. Son basa- "']'" duvar saatini unutacaktım ... Ne Kurtulu§ta: (Necdet), YenlşehJrde: CPa-
tnağa varır varmaz ansızın duruyor. gu ~:~aat bu! Ne çirkin şey! Artık onu runakyan), Bostanba§ında: < İtlmad >: 
A.t~s saçan go-zleri dönüyor, yarı k8m- a~amı emek ne büyük bir saadet! Beşlkta.şta: <Ali Rıza). • -·1 gor Bofazlçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
bur]aşmış vücudünün bana doğruboe_r ~ _ Hiç te çirkin bir sa~t değdil!ğ~len ne Üskudarda: Cİskelebaşı>. Sanyerde: 
diğini görüyorum. İtham eden gu anlarsın ki? ... Modem bırşey e 1 ama (Asaf) . Kadıköyünde: <Büyük - Üçler>. 
Ve acı bir sesle haykırıyor: ..ı k'n de değil ... Onu babanla aldığımız Büyükadada: <Şinasi Rıza), Heybelide: 

b""f' sırrı' .,..r ı <Tanaş). 

1 
- İşte ... Nazım Abadın u un ~ zaman ... 

Şte anlıvamadıkfan muamınar:ın • S anne güçlükle konuşuyordu. Du-
llahtan!.~. Yoksa sen de mi hala anlı- uz 

ŞEKER FABRiKALARI ı . 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: j 

Hariçten memlekete idbal edilecek birinci parti kllp k . (: 
tekerini vermeğe talih olanlann teklifleri 25 Aan•t Tep rıatıl t 
,.n 6 t d B h k ' a- oı erıenbe r 
• .. n ••• on a a çe apıda T •ıhan 42 numarada kabul edil k . , 

-----• ş---a . k 1ı· d ece tir. .... •nu me11 JU an ı a reaten alınabilir. 



. __ .... _ 
aSon Posı&a nuı abda • ..,..anı: 4a • 

v--,~ Tayyare pıyangosu 
Ad sındaki Hayalet 25 inci tertib piyangonun 4 üncü keşidesi bugün ha 

keıide de kazanan numaralar şunlardır: 

50, 000 lira kazanan 
Xazu: San- ene.re tftina: aü'ina t19ÜlJID 4353 

6780 14496 17514 
9685 35926 30831 

20090 15880 10427 
30304 30669 5082 
11521 10576 34594 

35133 
26744 
9240 
1126 

34257 

Küçük adanın korkunç hortlağı Sonları ( 53 ) rakamları ile biten bü- 19445 26595 18029 13834 
tün numaralar onda bir itibarile ikişer 38453 10726 16011 7M 

Otomobilinin akselatörüne basmak - iBaylar, memleketimize yeni mi - Peki bu hortlak ilk defa olarak ne lira amorti alacaklardır. 

12,000 lira kazanan s;uretile biraz daha sür'atle kamyonu geliyorsunuz? 
geçtikten sonra birkaç yüz metr<: iter- - Evet, ama, olup biteni de işittik. 
de durdu. Kamyon yaklaşıyordu. Işa&et - Doğrusu fena mesele .. 
vererek onu da durdurttu, şoförüne: Drummond sordu: 

- Benzinimiz kalmadı, dedi. Biz! - Siz hortlağı şahsan gördünüz mü? 
Helverton'a kadar götürürsen sana iki - Hayır, görmek arzusunda da cie-
Hra var. ğilim. 

Adam kabul etti ve Drummond şofö- - Köşk Stangerson isminde birinin-
rün yanına oturarak konuşmıya başta- miş diyorlar! 
di. Evvela havadan, sudan, yağmurdan -Evet, bir sene evvel satıın aldı. O 
bahsediyordu. Derken ziraate geçti, zamana gelinceye kadar uzun müddet 
bunu müteakib cinli perili evlere geç- boş kalmıştı. 
ti. Nihayet: - Peki bu adam ne söylüyor hort-

- Sizin muhitte de var mı? diye lak hakkında? 
sordu: - Bilmiyoruz k i.. kendisi köşkün-

- Olmaz olur mu? Hikayesi epeyce den hiç çıkmaz. 
uzun ve eskidir. Ben babamdan dinle- - Varda adası meskun mudur? 
miştim. Ona da dedem anlatmış. Fa- - Ne gezer? Üzerinde martıdan 

zaman göründü? 

- Takriben bir iki ay evvel cı\şık
lar Yolunda .... fakat artık bu yola ayak 
basmak isteyen hiç kimseyi göremezsi-
niz ... 

- Halksız değildirler. H er ne ise şu 
bitişik odada bizim için biraz peyn ir ile 
bira hazırlayınız. Otomobilimiz yolrla 

kaldı, hanın karşısında bir garaj gör
dfun, söyleyiniz, gidip getiriversinler .. 
işte bir lira .. 

- Hay hay efendim .. gece için belki 
birer odaya ihtiyacınız olacaktır? 

- Evet, tabii. Hazırlatıveriniz! 

Üç arkadaş küçük bir yemek odasına 
yerleştikleri zaman Algi sordu: 

- Hughes bu hortlak hikayesine ne 
dersiniz? 

kat burada mevzuubahs olan cinden başka bir şey yoktur. Vaktile hırsız ya
periden ziyade bir hortlaktır. Adam İs- tağı imiş diyorlar ama onu da bilen 
panyolmuş. Yüzlerce sene evvel bu ci- yok. (Arkası var) 
vardan geçerken gemisi karaya otur- =::::zıı~===============::=z=====~=~~~= 

~;~r:~~§f!~:E~g;f:I~i~ Vapur::c:~utulan ~ 
zab" ve müretiebatı Allahtan merha- B k 
met niyaz ederlerken kaptanlarının 8 sene evvel dayısının ugün Ü program 
şeytanı çağırdığıru işitince o aerece vapurda unuttuğu küçük 15 TAN BUL 
kızını !ar ki adamı tuttukları gibi deni-
ze fırlatmışlar. Adam dalga arasın- Zekiyeyi annesi bularak 11 Afustos 1938 Perıembe 
da kavbolmuş. Buna mukabil, gerek almak istedi ö öLB NEŞRiYATI: 
gemi, gerek mürettabatı kurtarılmı~. H.30: Plikla Türk musikisi. H .50: Hava-

Dün istanbul Emniyet Müdürlüğüne dls. 15.05: Pllkla Türk musiklsl. 15.30: Muh-
:A.radan bil'lkaç gün gPl'tikten sonra da 1 A -ır müracaat eden, Balatta Ayanpaşa cad- tel f Pl•k neşriyatı . 
dalga kaptanın cesedini sahile atmı~, desinde 14 numaralı evde mukim Mer- AltŞAM NEŞRiYATI: 
bulup gömmüşler .. küçük adaya .. yal- 18 30 M ht ıt yem isminde bir kadın, çok garib bır id- · : u el parçalar: Plak. 19.15: Spor 
nız adam ruhunu şeytana sattığı için diada bulunmuştur: müsahabelerl: ~ref Şefik tarafından. 19 55: 
mezar nda duramıyor, ara sıra Hooting Borsa haberleri. 20: Saat ayan: Grenviç ra-

~ . Meryem, bundan dokuz sene evvel Ri- sadhaneslnden naklen. Muzaffer 1·1kar ve "r-ci varında, hatta küçük adanın tcpesın- .. zede bulunduğu sırada o zaman iki ya- kadaf}arı tarafından Turk muslklal ve halk 
'de çıkıp dolaştığı görülüyor. Unutma- şında olan kızı Zekiyeyi ağabeysi Ömer- şarkıları. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rı-
dan sövliyeyim: Onu görmek meş'um le İstanbula, annesinin yanına gönder- za Doğrul tarafından arabca sbylev. 21: sa-
sayılır, ölüme delB.lct eder. miştir. Ömer vapur Galata rıhtımına a- at lyarı. Orkestra. 21.30: Safiye Tokay ve ar-

Drummond merak eder göründü: .. ~. . . Y kadaşları tarafından Turk musikisi ve halk 
- Çok enteresan, acaba hortlak son naşınca kuçuk yeğenını vapurda up.ut- şarkıları. 22.10: Orkestra konser!: Novotnlatm 

muş ve çıkıp gitmiştir. Biraz sonra aklı naklen: Kemal Akel idaresinde. 22.50: Son 
günlerde de görülmüş mü? başına gelen Ömer zabıtaya müracaat et- haberler ve ertesi günün programı. 23: Saat 

21043 
1, 000 lira kazananlar 

29879 

500 lira kazananlar 
191 

39255 
7628 6532 36632 23045 34049 
9010 11617 38033 25500 

2 00 lira kazananlar 
19632 34613 12031 36976 10780 32763 
16751 30156 2531 14081 10385 30089 
8024 32733 

100 lira kazananlar 
17329 
19308 
36568 
26307 

38541 
7906 

19358 
1426 

20280 33091 4951 6592 
29812 16287 2757 30457 
29281 23037 25461 1485 

50 lira kazananlar 
36137 36603 14857 34780 

4688 
23532 
7304 

39647 
16265 
1251 

10838 
15832 
36728 
35720 
18662 
20425 

29850 
33351 
37734 
15067 
16073 
16567 
24913 

37648 
14924 
35521 
30425 
34654 

29133 
8533 
1128 

38814 
16577 

27650 10410 
32301 16732 
28391 7257 

424 15279 
695 19817 

6850 10086 

7248 
32055 
2794 

25503 
24335 
4990 

13037 
6487 

22340 35549 34175 22571 
25347 2002 ?3033 23282 
33757 28786 14347 5561 
14233 14194 1857P 37628 

10984 12377 19131 23824 37401 
28107 14858 10685 1536 • 5658 

9411 

2661 
39177 27615 15417 9614 32924 

30 lira kazananlar 
18323 27054 
10474 30346 

5837 27530 37008 32926 
708 36892 36693 34693 

30841 35324 10942 10209 
6873 2674 21483 22848 

13745 37193 
23592 16975 

19825 35969 

10296 33067 

36786 149 
12157 33823 
22963 23318 

7514 
10403 
10151 
7905 

13160 
34267 
36341 

5579 

6201 
28204 
33691 
1039 
6059 

27198 

30070 

28833 
293 
8655 

Bu keşidede c50000> liralık biı) 

ramiye isabet eden talihlilerden 
kara caddesinde Bay İhsan, di 
Hafik kazasında bakkal Abdull 
gündür. ....................... ·-·························· 

Bir doktorun gunl 
notlarından 

Fenni surette gil 
Banyosu nasıl 
Yapılır? 

Birinci günde beş deklka yalnız 
larına güneş banyosu yapmalıdır. 
günü on dakika eliz kapaklarına 
yapmalıdır. Üçüncü gunü oyuk yeı 
yani çatı kemiklerine kadar. Dör: 
günü on beş dakika gobeğine kada 
flncl gün yirmi dakika kadar m 
kadar, altıncı günü boynuna .kadar 
saat yapmalıdır. Bu banyo yarını 
faZlaya çıkmamalıdır. Eğer kemi 
hastalık varsa o vakit hastalık 

nahiyeye tedricen arttırarak bir 
kadar çıkılabilir. Kalb üzerine 
baıwosu yapmağa sıra gelince, 
üstüne ıslak bez konarak güneşe d1 
lıdır. Hiç bir zaman başa güneş g 
melidir. Bundan bı14ko. hergün 
güneı banyosunun yarım ön tarafı 
rısı arka tarafına yapılmalıdır. 

banyosu için daha bir çok usuller 
bunların en iyis.lnl yarın anlataca 

Cenb lıteyen okuyacllları.mınn 

pula yoliamalarını rica ederls. 
dlrde llteldwl mllkabel .. b kala• 

_ Vallahi efendim, son aylarda bu miş ve çocuk bir hayli araştırılmış ise de lyarı. 
hortlak daha sık görünmiye başlamL~, bulmak mümkün olamamıştır. Birkaç 
hatta memlekete sırf onu görmek için sene sonra Meryem de İstanbula gE>lmiş ANKARA 
gelenler varmış. ~ ~ b ve çocugunu aranıaga aşlamıştır. Niha- ıı Alustos 1938 Pe*mbe 

Drummond sükunetle bir daha sor- yet evvelki gün bir if için Feriköyüne gi- ööLE NEŞRiYATI : 
du: den Meryem, sokakta kızına tesadüf et- 14.30: Karışık pllk ne4rlyat.ı. 14.50: Pllkla 

- Peki bu hortlak nasıl bir şeymi~? miş ve onu alıp götürmek istemiştir. Ze- Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: AJans 
. haberleri. 

- Zayıf bir insan hayali, zemin iı- kiyenin yanında bulunduğu Feriköyün- AltŞAM NEŞRiYATI: 

Sovyetlerle Japonla 
arasında mütareke 

zeı inde adeta kayar gibi yürüyor ve de fırıncı Maksudun kansı Zeynep, ço- 18.30: Karı.şık pliı.k n(!4riyatı. 19.15: Türk 
birden.bire kayboluyormuş. Bu taraf cuğunu annesine vermemiş ve Meryem muslk.lsl ve halk şarkıları CHandan). 20: sa
halkı umumiyet itibarile hortlaktan de doğruca Emniyet Müdürlüğüne gele- nt lyarı ve arabca neşriyat. 20.15: Radyoto
korkuvor, yalnız Jan Panderbi isminde rek kızının kendisine iade.sini istemiştir. nlt temsil <Gençler Grupu tarafından). 21: 

Hududda muhasamata nihayet verildi, müzake 
devam ediyor, vaziyet l"okyoda sevinç uyandır 

bir zat müstesna .. bu adam gı'dip hort- Zabıta taraf d Ze ·ı k .. "k z Keman solo: (Necib Yakub Aşkın). Piyano- Moskova 11 (A.A.) - Tass aJ·ansı ın an ynep ı a uçu e- da: Prof. George Markovltz. 21.15: Stüdyo sa 
]ağı tu mak jçin bahse girişmiş, fakat kiye müdüriyete getirilmiş ve ifadeleri ıon orkestrası. 22: Ajans haberleri ve hava bildiriyor: 
ne dersiniz efendim, adamı deniz ke- alınmıştır. Zeynep ifadesinde §Ö!"le söy- raporu. 22.15: Yarınkl program ve İstiklal Dün 1 O ağustos 1938 de Japon bü -
nar . da boğulmuş, daha <k>ğrusu yan- !emektedir: mal'fl. yük elçisi Şigemitsu yeniden Sovyetler 
mış olarak bulmazlar mı? Maamafih c- Bu çocuk hakikaten benim rocu- .............................................................. Birlig· i hariciye halk komiseri Litvino-

' İınnlt lıaplshanesinclen iki maıhkWıı kaçtı 
ben bütün bu işlere şaşmıyorum, ma- ğum değil, evlidı manevimdir. Fakat bu- İzmit hapishanesinden iki mahkfun taçmıı fu ziyaret etmiştir. 
demkı kaptan Varda ruhunu şeytana nun ismi, ben aldığım zaman Zekiye de- ve kısa bir zaman sonra yakalanmışlardır. Yapılan fikir taatisinden sonra, ha-
satmıştı. ortada aklın almıyacağı bir ğil, Bahriye idi ve hAIA da Bahriye diye İmıitte Çinıenelerin sünnet düiünleri riciye halk komiseri, Sovyet hükumeti 
~ey yoktur. çağırmaktayız. Bundan yedi, sekiz sene İzmltte Çingenelerin sünnet düğünleri ha- namına, aşağıdaki teklifte bulunmuş-

Drummond sesi titriyerek: evvel vapurla Rizedcn geliyordum. Sam- raretle devam etmektedir. Yeniden bir Çin- tur: 
gene üç gün üç gece düğün yapmıştır. 

_Kaptan ne .. dediniz? diye sordu. sun iskelesine uğradığımız sırada bir ka- =============== ı _Japon ve Sovyet kıt'aları, 11 
_ Don MEkel Varda, Kaptan Var.da, dınm kucağında Bahriyeyi gördüm. Ka- nın sol tarafında büyük bir çıban çıktı- ağustosta mahalli saatle saat 12 de 

dedim. Mezar taşı da Hooting'dedir. dın çocuğuna bakamadığından şikayet e- ğını ve o çıbanın behemehal şimdi izleri her türlü askeri harekata nihayet ve
Zaten göründüğü zaman da mezarm- eliyor ve bir hayır sahibi bulursa çocuğu bulunacağını beyan etmesi üzerine ço- rirler. Sovyetler Birliği ve Japonya 
dan çıkıyor... bakılmak üzere ona vereceğini söylüyor- cuğun karnı açılarak bakılmış ise de böy- hükfımetleri, bu hususta derhal emir-

- Peki demin bahsettiğiniz adanın du. Ben de bana verir misin dedim. Razı le bir ize tesadüf edilmemiştir. Bunun ü- ler ita edeceklerdir. 
ndı nedir? oldu. Vapur kaptanı ve mürettehatlJlın zerine çocuk gene Zeynebe teslim edilmiş ı _ Sovyet ve Japon kıt'aları, 1 O 

yanında bir sened tanzim ettik ve yır· mi ve tahkikat evrakı müddeiumumiıı·gYe ~ t ta mahallAı saatle gece yansı ic:-

• 

- O da Varda efendim, hayatını an- agus os '1 

la.ttığım İspanyolun ismine izafeten a- lira mukabilinde Bahriyeyi aldım ve o gönderilmiştir. Bu kadınlardan hangisi- g1c4ı etmekte 4).dukları hatlar üzerin-
ruhyor. Fakat doğrusunu söylemek Ja- zamandanberl yanımda bulunuyor> de- nin iddiasının doğru olduğu ancak yapı- de dururlar. 
z.ımsa tam bir ada değildir, sahi1dE'n mektedir. lacak muhakeme neticesinde anlaşıla- 3 - Hududun müna1.aalı mıntakastnın 
80 metre kadar açıkta sivrilmiş bir ka- Meyremin, çocuk pek küçük iken karnı caktır. yeniden tahdidi için iki Sovyet mü -

yadan ibaret.. hayal de hazan bu kaya- messilinden, iki Japon - Mançu mü -
nın tepesinde görülüyor. 1 lıtanbıd Belediyesi İlanları ı messilinden ve iki tarafm anlaşması 

Kamyon cŞen Balıkcı• hanının ö- ' ile üçüncü bir devlet vatandaşlarından 
ntinde durdu. Dilnkü nüshamızda senelik muhammen kirası 15 lira olan Şehremininde E- seçilecek bir hakemden mürekkep bir 

retli sokağında Büyübaray meydanındaki 42 M. M. arsanın ilk teminatı 1 Jira muhtelit komisyon teşkil olunur . 

keyfiyetinin tahdidi işinde an 
varılması için en müessir garant 
kil edeceğini kaydeylemiş, fakat 
elçinin ihtiraz kayıdları üzerine 
kem meselesinde ısrar etmemi 
suretle üçüncü madde de hallo 
tur. 

Tahdid komisyonunun faaliye 
saslan hakkında ise anlaşma hası 
mıştır. Şigemitsu, komisyonun, 
işinde, bu ana kadar Sovyet hü 
tevdi edilmemiş olan ve bu s 
Sovyet hükumetinin meçhulü b 
diğer vesikaları da ayni zamand 
olarak almasını teklif etmiştir. B 
beraber, Şigemitsu, bu noktayı 
metine bildirmeği ve en çabuk 
manda cevab getirmeği vadeyl 

Tokyo 11 (A.A.) - Muhasema 
li için Litvinof ile Şigemitsu aras 
rılan anlaşma, borsanın açılışı sı 

da duyulmuş ve ekser esham · 
bir yükselme tevlid etmiştir. Bi 
ham ve tahvilat, 2 ila 5 puvan k 
tır. Yükselme devam etmektedir. 

Helverton'un bütün erkek halkı ha-
13 kunıı olacak yerde 1 lira 15 kuruş olarak gösterilmiş olduğundan keyfiyet 4 - Hudud komisyonu, Rusyanın ve 

Tokyo 11 (A.A.) - Resmen b. 
ğine göre, Litvinof, Şigemitsu'n 
raz kayıdlarını kabul etmiştir. 
halk komiseri ile Japon büyük el 
gün Moskovada yeniden buluşac 
mütarekenin kat'i metnini tesb 
yeceklerdir. 

llın bar kısmında toplanmış gibiydi. 
Konuşuyorlardı, fakat üç yabancının 
içeri girdiğini ~nce sustular. 

Drummond bu çekinme eserini gö
rünce şoföre hitab ederek: 

- Corç siz de geliniz, birliıkte bir ka
ti~h içelim, dedi. 

ö zaman hanın sahibi Drummonci'a 
~iru ilerliyerek sordu: 

tashih olunur. Cinin selahiyetli mümessillerinin iın
z~rlannı muhtevi muahedeleri ve hari
taları esas alarak çalışır. Devlet Demiryıllan ve lilnanlın işletmesi Umum ıdaresi ilanları 

Sirkecide istasyon hududu dahilindeki 32 numaralı kargir mağaza bir sene 
müddetle ve pazarlıkla 20/8/938 Cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 
binasında kiraya verilecektir. Bir senelik muhammen bedeli 1320 liradır. Ta
liblerin % 15 nisbetinde pey akçelerile komisyona müracaatlan lazımdır. Şart-
nameler parasız olara komisyondan verilmektedir. c511h 

Japon büyük elçisi Şigemitsu, tekli
fin ilk iki maddesini tamamile kabul 
etmiş, yalnız üçüncü maddede hakem 
meselesini reddeylemiştir. 

Hariciye halk komiseri Litvinof komis
yonda bitaraf bir hakemin bulunması 

Tokyo 11 {A.A.) - Harbiye n 
muhasemata nihayet verilmesi 
derhal ver.rnek üzere ?doskovad 
telgrafları beklemektedir. Gazetel 
hasematın bupn öğle üzeri ta 
ceğini kuvvetle tahmin etmektedi: 
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Türkiye CDmhuriyet Mer~e:J: Bankası 
. 6 _ Ağustos - 1938 Vazigetı 

AKTİF 

Kasa: 
Altın: san kilogram 17 .156.4lO 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Urası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın : Sa.tt kilogram 9.054.61t 
Altına tahvili .kabU serbest • 
dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu Jillrlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl, evrakı nakdiye 
karşılığı 
Kanunun 6 _ 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
-.lkl tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Marn ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nalı::

.& - Cdlyen1n karşıtığı Esham ve 
CTahvllAt itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerin• 
Tab:rtllt ber1nt 

IDasedarlar • 
llllbtelif : 

24fJ31.862,62 
13.706.919,00 

1.'279.183,16 

281.292,60 

12.736.038,33 

4,610,55 

9.805.757,91 

158.748.563,00 

15.057.949,00 

3.700.000,00 
54.446.313,07 

39 4so.22s.•8 
6:905.055,86 

3.904.500,00 
80.109,56 

t.,051.764.,32 

YekUıı 

PAS 1 W. 
Lira 

Sennaye: 
Adi ve fevkaIAdG 

İhtiyat Akçeli: 
39.117.964,78 Husust 

281
.292,69 Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

VA.ki tedlyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyem 

22.546.406,79 Karşılığı tamamen altın olarak 
ilAveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabW U~veten tcd. 
T&Sd, 

Türk Liruı .Mevduatı: 
143.690.614,00 Döviz taahhüdatı : 

58.l 46.Sl 3,07 

4.6.355.284,H 

11.0H.S'TS,ll 
U00.000,00 

12.104.365,.19 

339.7'18.614,71 -=== -ç;;;='i5? 

Altına tah'rill bbll döT!zler 
Diğer dfrnzler ft alacaklı turtnı 
baldyeleri 

Muhtelif: 1 

8.712.234,11 

e.000.000,00 

168.748,563,00 

15.057.949,00 

143.690.614,00 

ıg.000.000,00 

n_ooo.000,00 

89.251.769,67 

Yeki\n 

L '112.134,ll 

17:uıe0.61t,oo 

18.-167.015,91 

39,252.424,49 
82.666.326 ,23 

339. 778.614.74 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

MEYVA TUZU 
En ho9 ve taze meyvalar1n. u•arelerlnden lst_lhaal 

edllmlt tabii bir r:ı:arva tuzudur. 

Emsabiz bir fen harikuı oldu~dan tamamen taklid 

INGlıJZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbal 

edilemez 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 

Antaly~ N ~~~~!::!!ğ!!.d!! ı lıedeıı 
ı _Eksiltmeye konulan ış. 

luk kısmın inşaatı. 
22651 lira 23 kuruş 

1 
· e evrak şunlardır: 

2 - Bu işe aid şartnaıne er v 

A - Eksiltme şartnaınesi, 
B - Mukavele projesi,_ 1 ·şartnamesi, C - Bayındırlık işlerı gene 
D - Hususi, fenni §artnameler, 
E - Keşif cetveli, 
G - Proje. kabilinde Antalya nafia dairesinden alduta-
İstiyenler bu evraklan ıo lir~ ı:: görülebilir. 

bilirler. Bu evrak bi!ibedel cıatre b gun" ü saat cm birde Antalya nafia 
t.arlhinde perşem e 

3 - Eksiltme 25/8/93~ d yapılacaktır. 
:.ıı_,_ · d _ı.....:1tme koroısyonun a ah"d' fiat üzerinden yapılacaktır. 
ua.u.esın e ~u u}ile ve v ı ı ak.kat 

4 Ek ·1tm kapalı zarf us . . 1698 lira 85 k.ura.şluk muv - sı c . . ist;ekblenn . . • 
5 - Eksiltmeye girebılınek 1çın • v d ki vesikaları haız olup getirmelen 

teminat vermeleri, bundan başka aşagı a 

lazımdır. c4953• & üteahhitlik vesikası. 
Nafia Vekaleti urounı.ı ro 
Ticaret odası vesikası. . :.. 

.d bonservısıeı 
Yaptığı işlere aı 

tz G 1 Komutanhğı İstanbul 
Gümrük Muhafaza ::~isyonundan: 

Sabnalma cak 9 kalem penta marka yedek parça-
. · satın alına · apılacaktır 

1 - 10 tane sandal Bot ~.~ t 12 de açık eksiltmesı y 
Iarın 13/8/938 cumartesi gu~ü ~teminatı 67 liradır. 

2 - Tahmini tutarı 892 lira 
1 

Görülebilir. 
f komisyonunnadır. kanuni vesikalarile gün ve saatin-

3 - Şartname evsa akbuzları ve · 4886 
1 klil . ilk teminat ın k. komisyona gelmelerL c :t 4 - ste erın _ _ ğil binasında ı 

de Galata eski ithalat güllll'u 

• . . " Encümeninden: 
Aydın Vilayetı Daımı ııan 15479 lira 44 kuru.ş ke~ .bedelli ~ölce-

• 1il eksiltmeye çıkar a ki esaslı tamırat :ışıne eksıltme 
Kapalı zarf usu 1:+000-18+000 aras~8aPazartesi günü saat on birde ihalesi 

Ortaklar yolunun . dığından 29/8/9 . t mikdarı 1181 lira 20 
müddeti içinde talib çıkma akı~tır. Mavakkat teınına 

Yapılmak üzere pazarlığa bu· - .. --'-'-;tlik -''---
a}uıınlŞ .ınu~ ve~ ve 

kuruştur. . Nafia Vekiletinden "°~ olmaması müteahhidin 
p 1 v gireceklerın . liradan a,....ı ' 
~ ıga .. .. i in bedeli on ilci: bın ası veya bunlardan birile milşterek 

yaptıgı en büyuk !h ndis veya JDllllar olın etmesi l!zımdır. İsteklilerin 
b. t dl ;ıoınalı mu e .. ,:trte ıınza 
ızz.a P }taveleyi bır.J.U>o~ ıı ti Daim! ::Encümeninde hazır 

tekili yapması ve ınu de ·A .. ,dın Vılııye 
. ·· .. saat 11 PoJ 

29/8/938 Pazartesi gunu '"""9ı 
aları ilin oıunur. '"""' 

Türk Antrasiti 
En Dayanaklı yanan ideal 

kömürdür. 

Türk Antrasiti 
Izgaralı her sobada ve ocakta 

yanan en ucuz kömürdür. 

Türk Antrasiti 
F.ıı k1lvveil4 en temiz en 

atırekli kGmOrdOr. 

Türk Antrasiti 
Kıp &akma Yazdan AL 

Sabş Merkezi : 

Galata, Yolcu Seloou kal'flSlllda 
Tahir hruı, 5 inci kat. Tel; 4:4915 

MOJDE 15 .ene 
teminatlı 

Meıhur &ln .. r •aatlerinin 
Sabıında teshilMa bıtlanıldı. 

Singer Saat Mağazası 
l..tanbql • Eminönü 

·········-----··---·-------·_,_ ........... . 

Son Posta 
Yevmı, etyası, Ha-vad1:ıı ..-e B:a.Uı:: pzetm -···--Yerebatan. ÇataJçefme -*ak, 25 

tSTAMBtJL 

Gazeteınmle çıkau yazı ve 
resimlerin bütün. hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

T(}RK:fn l.WO 7ö0 4.00 160 

YUNANİSTAN 2340 1220 '110 270 
ECNEBİ 27oo 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği§tirmek 25 kurqtur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan ınualiyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lAzımdır. 

,.. ··-··-----·---.· ·~ I Posta kutun : 7!1 İstanlMd j 
1 Telgrcf : SOll Pasta ; 

\, ... :~~:.~.~~..... ) 

Sayfa ıs 

D -ENiZBANK 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : il 

· Denizyolları Karaköy Acentahğı taşındı 
Galatadaki Denizbank Denizyolları Acenteliği tamirat dolayısiyle 
Denizbank Galata nhhmı üzerinde İstanbul şubesine muvakkaten 
taşınmıştır. Yolcu ve Eşya bileti almak üzere Denizbank İstanbul 

1 Şubesi gişelerine müracaat edilmeai ilin olunur. 

Avrupa ve Amerika'ya talebe gönderiliyor 
Maden tedkik ve arama enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden : 
I - A'Vl'Upa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabak!l ile 20 talelire 

seçilecektir. 
Bunlardan l2 si maden iJleri veya maden endüstrileri ile alakadar muhtelif 

ihtısaslan elde etmek Ü:tf're mühendısliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil eCle-
~eklerdir. 

n - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 
a - Türk olmak. 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak cSıhhi muayene Ankarada yap1lacaktır.:t 
c - L&akal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bulwı.c 

mak. 

d - Yaşı 18 den a§&ğı 'ft 25 den yukarı olmamak. 
W - Her istekli, ınü.hendıslik veya jeologluk meslekıerinden baııgisıni aeçqı..' 

D1 vereoeli istidada açıkça bildinneğe mecburdur. lırusabaka notlarmın taml"4 
fj. her .iki mesleğin imtihanUırma gjrı.lmi§ olsa dahi. 2Çilen mesleğe göcı 
yapılacaktır. 

l.ruhendiSlik veya jeologlu.k kaydını tapmıyaıı istidalar kabul edilm.iyecekfü, 
IV - Müsabaka fU derslerden yapılacaktır: 

a - Cebir Her iki meslek için meı::burt 
b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 

:t • 
> • 

> > 

> 
:t 

> 
> 

> 

, 
> 
> 

> > > > > e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 

Yalnız Mühendislik için mecbud 
> > > :t 

h - Mihanik :t > > :t 
i - .Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecbur) 
j - Zooloji > , , , 

k - Botanik > > , , 

V - Açılacak müsabakada ussu mızanı kazanmış olmakla beraber, gönderi• 
lecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için kazananlarl.11 
ilk 12 &i ve J eologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şartın. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazamlan numara çift sayılacaktır. 
Mühendislik müsabakasını ikaz.anan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin doğrudaıı 
doğruya teknik bcanjlarında tahsil ettJrHccek ve 9 uncudan 12 nc:iye kadar olaa 
4 kişi de. maden i§letmt?l.erile madeni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine 
hazırlanmak üzere cTicaret ve Organi1"asyon roühendi.s.h olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar Devlet em
rinde mecburi hizmete t.ahi olduklarınc.lan bu hususta mü.kellefiyeUerini tevsii 
etmek ü~e bir taahhü-:iname verecek1er ve bunun için de muteber kefil göste
receklerdir. .... 

Vll - Müsabaka llııtlhanlan An1ı:ara da yapılacakiır. 
Tarih n miih1et fUDlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne .san müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938 
b - Sılıhl muayene tarihi~ 26 Ağustos 1938 
e - :Mü.sa.baka imtihanları: 29 ve 31 Ağustos 1938 
VIlI - Talihlerin, nüfus :hüviyet <Cüzdanını, hüsnühal varakasını, mekte-.1 

oehadetnamesini veya banlarm tasdiklj birer suretlerini, 4 kıt'a fötogra! ve dt
~elerin.i, .son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Gend 
Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olal\. 
günde öğleden evvel Bay Hasan apaıtımanındaki Enstitü. merkezinde bulun .. 
maları ilAı:ı olunur. (5291) 

DiKKAT 
TASHİH 

Vll inci maddenin "ı:,, fıkrası 
şu şekilde değiştirilmiştir. 

Müsabaka imtihanları: 
Mü~endislik için 29 ve 31 Ağustos938 
Jeologluk için 1 ve 2 Eylül 938 
Ecnebi dil için 3 Eylül 938 dir. 

Nafıa Vekaletinden: 

Yüksek mühendislere : 
3077 5ayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre mühendis ve ı.ı 

mimar ünvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler yüksek mühendis 
ya -yüksele mimarlık ünvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup 3458 _ 
yılı kanunun neşrinden itil:ıaren ıen çok altı ay içinde bıı mühendis ve mimaı r 

diploma ve Ttihsatnamelerini -yeni ünvanlarma görıe değiştirmeli mecburiyeti• ~ 
bulan~anndan baiz oldukları diploma w rulısatnamelerle :birlikte :Vekal 1 .. 
mize muracaat:hm illn olunur. •5147:t 
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YENİ. BİR ·y EN Z İ Li.T 
iNHiSARLAR 

· ıs AGUSTOSTAN iTİBAREN 
inhisarlar 

PE .L 
anbarlarında 

su 1 u u 
SATILACAKTIR 

. . .. ' . : . . i 1 

Sabırsızlıkla beklenen 

. 300. defa çalmakla bozulmıyan 
ve . Alman ada 

·L 
. ( 

· . M~rka Gramofon . plakları piyasaya çıkmıştır. 
ÜRGÜBLÜ REFİK BAŞARAN . RASİH BF.ŞEB BAYAN NERMİN 

8001 ı Hacılar Türküstl 8005 f Annem beni evlendir S010 ı Seni ruyada gOrQp 
. Kayaerll HacıbeyTQrk1lsn (Ttırkn) (HUzzam t•rkı) 

8002 I Tello ORD (Tll.rkll) 
Alş8lım (Türkü) Cici bay (Duetto} 

NEVŞEHİRLİ AşIK MEBMED Mebmed bey TürkOstt 

8033 I· Sebeb (Türktı) · 
KöprQden geçdi geilo 

(Türktı) 

NEVŞEHİRLİ MUST.Alf' A 

80031 Elifim çıktı pencereden 
. (türlctl) 

Yeşil yaprak (tıı.rkll) 

8006 I Geliu bak ıeline C Tiirkii) 
Hayriye Tlll'kQııQ 

BAYANBELMA 

8007 J Nig!hın mestine 
(Saba ~arkı) 

Ben seni sevdlri:ı seveli 
(Bestinl gtr şarkı) 

BAYAN FAHRİYE ÖZSF.S 

80881 
Seni ben naaıl ~vdim 

(Hux:ııam) 
ÜRGÜBLÜ ŞEVKET UÇARAVCI Geçen •q•m (Hicu p!'b) 

1 
· b d BAYAN KUBAT IŞIK 

(TOrkQ) (Kiird Hieulı:lr) 

BAYAN NEVZA~ 

8011 1 Hele hele 1'Urk1lsQ 
Bir inci gibi (Neva gazel) 

BAYAN FAİDE YILI>IZ 

8012 1 Ruya gibi _(Hüzzam ,arkı) 
Aylar ge(lıyor. 

(Hüseyni şarkı) 

POLl!DOR SAZ HEYETİ 
8013 ı Yeni İzmir zeybeği 

Yeni Aydın zeybeği 

8014 1 
Mevlevihane peşrevi 
Btthrf ye çırte tellisi 

8004 Ben yarıma ne yap r illi 800·9 ı Yeter Allah hh olaua 

Karahlsarlı Fatma tDrküsQ Karanlık receler Hiil:ıam 1-

p O L Y D O R mar alı Gramofon plildanııı her yerde urarla isteyiniz. 

TUrlciye tdptan VAHE OTU•• COVAN lstanbuJ Sultanhamam. Camcıbaşı Hım 
satış depo11u: 2 el kat No. 10, Posta lutusu 180 

ven üs 
Kremi 

Terkibindeki husust mad
del bayatiye dolayıslle cildi 
.besler, taravetini artbrır. 
Yeni bir ten yaratır. VenQı 

Kremi asrt kadın gnzelliği· 

nin bir blsımıdır. 

Venüs 
RUJU 

Son moda ve gayet cazip 
renklerlle lrullananları hay· 

rete düşürQr. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar faaıllyalann kullan
dıkları yegane rujdur. 

Venüs 
Briyantini 

Pudrası 
Terkibi albn Jı:remll 

24 saat havalandırılmlf 
tevkalAde ince ve hafit Va
nUs pudMsUe tuvalet gören 
bir cilt dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

. Baştaki kepekleri izale eder. Hususi bir tiptir. 90 derece-
Saçlan parlak tutar. Dökülme- dir. O kadar ki en büyük zev~ 
sine man.1 olur ve kıvırcık ya· · ehlini ve müşkülpesend olmak .. 
par. Saç meraklıları ve gençle. la tanınmıı kimseleri . bile hay. 
rin bayat arkada§ıdır. • . . ran bırakmaktadır. 

Venüs 
Alllğı 

Her cildin rengine gOre 
çeşidlerı mevcuddur. Ynze 
stırnldttğtlnde cilde fevka· 
11de tabit bir renk verir; te-

ni bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs stırme
aile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve gnzelleşerek kalb

lere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo· 

zuk olanların kalbine ferahlık 
verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının J.Atif ve sıbht koku· 
lan VENÜS çam k:olonyasındl 
mevcuddur. 

Daima Radyolin 
Çünkü o sizin hem dişlerinizi hasta
lıklardan, hem paranızı yabancılara 

gitmekten hurtarmııtır 

RADYOLiN ı 
Mfiateana bir formülle Ye azami 

itina Ue yapıldıit için Jurd'4-
ecnebl mamulAbnın lıAkimi7etini 
ortadan kaldırmııtır. Kazandığı 
bu rağbet sebebyile elde hiç .tok 
bulundurmadığından da mntema· 
diyen taze ihzar olunarak piya· 
uya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade ~ 
lerinizi temizlemek, korumak Ye 
g6zelleıtirmekle kalma.uımz. ver
diğiniz para da kendi cebinizde 
kalm11 olur. 

"\ 

Sabah, .IJğle ve ahıam her- yemekten aonra 

Bundan sonra kadınlar için 
Aym her günü birbirinden farksızdır 

FEMiL 
FEMiL 
FEMIL 

FEMiL 
FEMiL 

' 
tcad edildikten sonra bir çok nzn.cn 
katler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandıklım 
bez ve pamuk tamponların felaket yuvası ol
duğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lAStik top gibi 
çevik ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 

Bilgili bayanlan tahim ve tenasül bastalıklıınn
dan kurtarmıştır. 

En ince elbiıeler alhoda ve dar mayolar içinde 
bile sezilmiyen gayet ufak, sıhbt, yumuşat, 
mikrobsuz, el çantalarında taşınması kolaydır. 

., 

ve BAGI 

ıstanbu.l Gümrük Muliafaz~ Baş Müdürlüğünden: 
Bodrumdaki gümrük muhafaza taburunun ll50 lira ücretli sivil heklmlik yeri 

aç-.ktır. Bu vazifeye istekli olan emekli askeri veya sivil doJttorların dilekçe ile 
Ankarada Gümrük· Muhafaza Genel Komutanlıitna müracaatları. cDJih 


