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O 
zmir :fuarı açılmak üzere bulunuyor. 

Bugünkü ismi cİzınir fuarı.. olan bu 

müessese, c9 Eyhil sergisi> firmasile ilk 
defa olarak kurulduğu zaman, bütün te -
şebbüsler gibi ilk adımda, muvaffakiyet-, .. . . 
sizliğe uğradı. Bu işlerin henuz acemısı 
olduğumuz muhakkak bulunmakla be
raber öğrenme ve tecrübeden istifade et
me kabiliyetimiz çok ilerlemiş bulun -
duğu için, ilk muvaffakiyetsizliğin ver -
diği küçük bir tereddüdden sonra İzmir 
fuar fikrini tekrar canlandırmıya teşeb
büs etmekten çekinmedi. Son senelerde 
görüyoruz ki, fuar tedrici tekemmül et
mekte ve tekemmül derecesinde de rağ
bet kazanmaktadır. Her sene fuarın ziya
retçisi artıyor ve her sene fuarın teşki
ıatı genişliyor. Bu, her bakımdan ıyi bir 
alamettir: Demek, biz fuar tertib etmek 
gibi ince bir işte muvaffakiyet gösteri -
yoruz ve memleket halkında da bu gibi 
teşebbüslere karşı alaka günden güne 
artıyor. 

* Türkiye gibi geniş hududlu bir mem-
leketin bir değil, bir kaç fuar sahibi ol
ması IAzımdır. Bu, her bakımdan bir ih
tiyaçtır: 1ktısadi bakundan, içtimai ba
kımdan, mllll bakımdan. 

İk:tısadi bakımdan, bir fuar, memleke
tin muhtelif meslek ve ~ sahalarını bir
birine tanıtmak hariçle memleket nra -

' sındaki iktısadi münase.betleri arttır -
malt, herkese yeni yeni şeyler öğretmek 
ve yeni yeni işler yapılmasını temin et -
:nek gibi burada sayılması uzun sürecek 
laydaları az, çok herkes bilir. Fakat, 
Eüarların içtimat, milll ve siyasi bakım • 
dan faydalan umum için malU:rn şeyler
den değildir. Bunun için bu noktada biraz 
durmak isteriz. 

Bir memleket içinde yaşıyan insanla -
nn tek bir şive ile konuşmaları, birbirjne 
çok yakın ve birbirinin ayni hisler ve fi
kirler taşımaları, bütUn tarih içinde, 
daima irili ufaklı pazarlar, panayırlar sa
yesinde tahakkuk etmiştir. Hatta devlet
lerin kurulınalarında, büyümelerinde bi
le pazarlar birinci derecede mühim roller 
oynamıştır. Mesela, Avusturya impara -
torluğunu vücude getiren siyasi hareket 
bir cşark pazarı., ndan doğmuş ve bu -
nun için bu imparatorluk cŞark dev -
lefü manasını ifade eden bir isim ta -
şımıştır. Gene meseU İslam dininin in
tişannda Mekke ile Şam arasındaki tica
ri münasebetlerin ne mühim bir rol oy
nadığı ve gene Mekkede kurulan paza -
nn islam medeniyetinin doğması ve in -
kişa!ı hususunda ne kadar müessir bir rol 
oynadığı maltlmdur. 

Umumiyetle denilebilir ki köylerde ku
rulan köy pazarları büyüye büyüye se
nelik mıntaka panayırları vücude geldik
çe ve bunlar da inkişaf ede ede milli pa
zarlar kuruldukça bir memleketin budud
ları içinde içtimai kaynaşma ve milli te -
kevvün kuvvetle ilerler. Bu bakımdan, 
hatta şunu bile söylemek mübalağa de -
tildir: Milli ölçüdiı yani bütün memle
keti harekete getirecek nisbette fuarlar 
kurmıya ve bunları çoğaltmıya muvaffak 
olmamış memleketlerde asri manasile 
nilll tekevvün tamam olmuş sayılamaz. 

SON POSTA 

= iki ölçü .. Resimli Makale: --= 

Kadınların çoğunda prensip yoktur, kalbleri ile hare • 
ket ederler, ahlak bahsinde de sevdikleri erkeğe tabidirler. 
Erkeklerde ise muhakeme birinci, his ise ikinci derecede 
gelir. 

Mühim bir mesele üzerinde muhatabınızı ikna etmek 
mecburiyetinde bulunduğunuz zaman kadın ise evveli his
sine, sonra mantığına müracaat ediniz, erkek ise yalnız 
rakam ve muhakeme ile konupnak kafidir. 

Bebekleri zehirli (' ...................................................... , Amerikalıların 

Gazdan korumak için ~ Hergün bir fıkra ~ Sakız şişirme 
Bulunan çare s Şampiyona 

işittiniz ya 1 

Bebekleri zehirli gazdan korumak için 
türlü türlü çareler araştıran Holanda, 
resimde gördüğünüz tekli en muvafık 
bulmuştur. Kutuda oksijen Aleti vardır. 
Üstü camlı oluşu da, lletin iyi işleyip iı- 1 
lemediğini tedkike yaramaktadır. 

Beş anneli adam 
Londrada otuz yaşında bir İngilizin a

ilevi vaziyeti gazetelerin nazarı dikka
tini celbetmiştir. Bu gencin babası bir 
milyonerdi. 46 yaşında ölmüştür. Beş an
nesinin dördü yeniden evlenmişlerdir. 

Asıl annesi üç defa evlenmiştir. Delikan
lının kendisi de iki kere gerdeğe girmiş
tir. Oğlu, üvey kız kardeşile yaşıttır. An
nelerinin en genci kendisinden iki ya§ 
daha büyüktür. Yani 32 sindedir. 

İngiliz delikanlısı, annelerini daima zi
yarete gider. Geçenlerde de ta Amerika
ya giderk Amerikalı annesini görmüştür. 
Adamın asıl annesi, Fransızdır. 60 ya

şındadır ve Fransanın cenubunda otur
maktadır. Üç defa evlenmiştir. 

İkinci annesi Amerikalıdır. Evlenme-
miştir. 

Üçüncü annesi İspanyoldur. 
Dördüncü annesi bir Rusla evlenmiştir. 
Beşinci annesi bir İngiliz sübayile ev-

lenmiştir. 

:Adamın iki kansı ve gayet çapkın 
bir 'U§ağı varmı§. Çapkın 'U§ak günün 

birinde bir fırsat bulsam da efendi -

min iki karısını da 11anaklarından : 
öpsem diye dii.§iinürmü.f. Bir gün u - i 
fak efendi birlikte evden çıkmışlar. • 

Bir ~ adım yürüyünce efendi dur

muş. 

- Bak aksiliğe, demif, dalgınlıkla 

evden terlikle çıkmışım •• 

U§ak atılmı§: 

- Siz bekleyin, ko§ar ayakkabıları

nızı alır gelirim. 

Ko§a koşa eve gitmif, hareme gir • 
mif. iki ortak berabe1' oturuy01'lar -

m14: 
- Efendi beni gönderdi, demiş, iki 

kartımı da yanaklarından öp gel, dedi. 

Kadınlar §aşırmı§lar: 

- lmkan yok, yalan söylüyorsun .. 

U§ak dü§ii.nmii.f: 

- Efendinin ağzından duy!anız da 

inanmaz mısınız? 

- O zaman inanırız. 
Pencereyi açmış, sokakta 

efendisine bağırmı§: 

- Efendi, efendi. 

- Ne var? 

bekli yen 

- Yalnız birisini mi, yoksa ikisiııi 

mi? 

Ayakkabılannı bekliyen adam ce -
vab vermiş: 

= 
- Yalnız birini olur mu, her ikisi- ; 

ni de.. i 
Uşak kadınlara d.önmü.§: j 
- Nasıl, demiş, yalan mı söylemi - ~ 

şim, şimdi kendi kulağınızla işittiniz ~ 
ya!... • Babası da sekiz sene evvel ölmüş ve 

her karısına iooo er İngiliz lirası maaş 
miras bırakmıştır. ''· ••••••.•. ··••••••••••••••••·•·•·••··•••••·•••·• ~İ· . ....... . 

Amerikan sakızlarını §işirere~ patlat
mak rökorunu gördüğünüz yumurcak 
kazanmış ve başına bir ıampiyonluk tacı 
geçirilmiştir. 

Muziblik Kralları 
Biri 9, diğeri 11 ya§ında iki erkek ço

cuk geçen gün Pariste ceza mahkemesi
nin huzuruna çıkarılmışlardı, Fransız 

kanunu çok iyi bir düşünceyle küçük 
suçluların hüviyetlerinin ilan edilmesini 
yasak ettiği için çocukların adlan meç
hul kaldı, fakat yaptıkları marifet gaze
te sütunlarına bol bol geçti. Başlıca 3 ta
nedir ve on gün içinde yapılmıştır: 

1 - Geceleyin bir ticarethaneye gir
mişler ve ticarethanenin ne kadar yazı 
makinesi ve sandalyası varsa hepsini de 
tutkallamışlar. 

2 - Başka bir gece bir kasab dükk~
na girerek 12 tane domuz yavııısunu kıy
ma haline getirmi§ler. 

3 - Bir moda mağazasının camekanını 
da bol mürekkeb ile boyamışlar. 

* Şikagoda garib bir talak 
İşte memleketin en münasib yerinde 

Bir sinema yıldızı 
daha öldü 

Fransız gazeteleri çocukların babası 

tarafından zarar gören ticarethanelere 
1000 Türk lirası tazminat verildiğini söy
lüyorlar. 

Kadın katilleri ekseriyetle 
evli erkeklermiş 

kurulmuş olan 1zmir fuarı, iktısadi fay- davası 
dalarının yanıbaşında, bu büyük ve Şikagolu bir kadın mahkemeye müra -
mühim işi görmektedir. Memlekete de - caat ederek, banyoda iken kocası yaktığı Beyaz perdede 
nlzden ve karadan muhtelif yollarla bağ- kibritleri yana yana üstüne fırlattığı için daima Çinli, Rus K~dın öldüren katillerin ekserisinin ev-
lı, Avrupa ve dünyanın her köşesıle doğ- boşanma davası açmış, mahkemede, ve ki.ımandanı ve ha- li olduğunu ve yaşlarının da 40 ile 50 a -
ru yollarla mUnasebette bulunan İ7.mir, karısına zulüm yaptığı kararile kocayı in rolleri · yapan rasında oynadığını, Alman istatistik bü -
bir zaınandanberi Türkiyenin her tarafı- mahkiim etmiş, ve Şikagolu madamı za- Warner Oland, za- rosu bildirmektedir. 
nı harekete getiriyor. Vapur ve demir _ lim kocasından ayırmıştır. türree neticesinde Büronun ,efi, Almanyada son iki sene 
yollan idareleri tenzilat yaparak herkese ölmüştür. zarfında işlenen 169 cinayet vak'ası üze -
kolaylıklar gösteriyorlar. Bu suretle de ilerlemekte devam etsin. San'atkar bun- • rinde etüdler yaparak şu neticelere var-
memleketin bir ucu, öteki ucunu tanı _ Sözl~rimi şununla bitirmek isterim: dan bir müddet mıştır: 
aııya vesile buluyor. Fuar vesilesinden istifade ediniz ve uzak- evvel İsveçe git· Erkekler bu cinayetlerin yüzde 93 ünü, 

Ağustos 12 

Sözün Kısası 

Onda/ıkla otobüs 
işler mi? 

l, E. Talu 
azeteci değil miyiz? Başı ağrıyan, 

derdini dökecek kapı arıyan bize 

gelir. Pabucubüyük, Babacafer, ve em· 
sali yerler. battal olalı bunların postuna 
bizler oturduk. Rahmetli Marko Paşanın, 
san.ki biz, gazeteciler, peştemallığını sa -
tın almışız. 

Dün, bu kabilden biri, matbaaya ka • 
dar zahmet etmiş, gıyaben de bana te -
veccühü olduğu için, geldi, beni buldu. 

Ekseriya dinlediğim bu tarz şikayetler 

incir çekirdeği doldurmaz. Ve ben de sa
dece dinleyip, her hangi bir kanuni ma~ 
nün arkasına sığınarak şikayetçiyi nazi
kane savarım. Fakat bu defaki öyle de -
ğildi. Şikayetini haklı ve anlattığı vakıayı 
cidden garib buldum. Bakınız mesele ne
dir: 

Okuyucum, geçenlerde bir gün, Pan .. 
galtıdan otobüse binmiş, arabayı lüzu - · 
mundan fazla süren şoföre, bir aralık de ' 
miş ki: 

- Dostum! Ben sinirli bir adamım. Ca· 
nıma da kıymet veririm. Bu kadar hızlı 
gitmekte ne mana var? Maazallah, bir 
kaza çıkarsa, hepimize yazık olur 

Şoför ne cevab verse beğenirsiniz? 

- Ben kaza, maza bilmem. Hepsi bana 
vız gelir. Ben yalnız çoluk ve çocuğumun 
nafakasını düşünürüm! 

- Çoluk çocuğun nafakası mı? Hızlı 
gitmekle bunun arasında ne münasebet 
olabilir? 

- Münasebet vardır, elbet! Ben de, şu 
biletçi de günde kaç sefer yapar ve kaç 
tane bilet kesersek, onun üzerindım on~ 
dalık alırız! 

Bizim Son Postanın (İster inan, İstet 
inanma) sütununa daha uygun düşecek o- , 
lan bu acıklı mevzuu dinliyen ben oldu~ 
ğuın için, buraya kaydettim. 

Eğer aslı varsa, bu çok esef edilecek 
bir haldir. Ve her gün zabıta vukuat SÜ ~ 

tunlarıınıza geçen kazaların izahı şimdi 
pek kolay mümkün olur. 

Keyfiyeti, layık olduğu ehemmiyetle, 
büyüklerimizin teemmülüne ve takdi , 
rine arzederim. 

E. Talu . ......................................................... .... 
İngiliz - İtalyan 

anlaşması 
suya mı düşüyor? 

(Ba.§ tarafı l inci sayfada) 

dlr. Hodgson'un basıl ettiği intıba, ccvabm 
fazla geclkm1yeceği merkezindedir. 

Bu vaziyeti mevzuubahseden Epok gaze, 
tesl şöyle yazıyor: , 

ııGönüllülerln geri alınması meseleslleo 
Frankonun devam eden sükO.tu, İnglltereye1 
karşı tasarlanmış bir hakaret mahiyetini al 
maktadır. Bu sükutu acaba Frankoya kim 
tavsiye ediyor? ~er İtalya ıse, nlçln? Gün .. 
ler geçtikçe, İngll1z - İtalyan anlaşmasının' 
icra mevkiine girmesi lmkiınlan suya dü " 
ıüyor. Fransada Pirene hududunun açılma .. 
sını isteyenler, bu suretle ellerine yeni yenJ. 
deliller geçirmektedir. 

Pötl Jurnal gazetesi diyor kl; 
Fransa, Pirene hududunu kapaffil§ v& 

M.len kapalı tutmakta bulunmuştur. Bluın 
gibi ctavsamış ademi müdahalet den bah cı 
setmeğe kadar gitmemekle beraber, şurası oı:. 

nı kabul eylemek lazımdır kl, mütemadi su~ 
rette aptal yerine konmak da istemiyoru~ 
Diğer taraftan, kontrol altında bulunan i ocı 
talyan gazetelerinin haksız yere yalanla do .. 
ıu olarak yaptıklan fena niyetli hücumlara, 
daha ne kadar tahammül edecetiz? 

Popüler gazetesinde Blum diyor kl: 
Mademki yabancı cgönüllülerinD veyahuci 

ckıt'alann1> geri çekilmesi muha.Amatın ta • 
tlllni leab ettırmektedlr, Fransa ve İngilte
re, geri çekilme ameliyesinin ba.§laması U~ 
beraber hemen derhal blr mütareke yapıl .. 
maaı için, şimdiden her lkl taraf nezdinde 
H\z1m gelen tesirler icrasına hazırlanmalı .. 
dır. • İnsanlar köylerinde veya mahallele _ tan da olsa, harekete gelip İzmiri görme- mişti ve hastalan- kadınlar ise yüzde 7 sini yapmışlardır. ğe gidiniz. · d ~ d St k Perplnyan 11 (A.A.) - Katalonyn Gene-. 

rinde doğup orada öldükçe milli birlik ve ı6ı sıra a 0 .. Cinayetler, hafta sonları ile ikinciteşrin ralltet•ı reisi B. Kompanis, Pertüsten budu ,. 

memleketin bütün parçalan arasında =-;:::;;::::;:=::==::::::;::M:;u:;h:;ı:;·tt:;i:;n:B:::ir:;:g:;e;;n:~h~o~lın=d~a~b~u:lu~nm==ak=t=a=idi:·===:=:==~~a:y:la:r:ın:=da=d~a~h~a=f~a=zl~a~o~lm~u~ştur~~·==:=:;== du geçmiş ve otomQbllle Pcrplnyruıa doğra 
kaynaşma hadisesi teşekkül edemez. Biz- f ilerlemekte bulunmuştur. B. Kompa.nls'lD. 
de ise yakın zamana kadar charekeb hiç 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R I N A N M A.I buradan nereye gideceği mnlfun değildir. 
sevllmiyen bir şeydi. Ancak beş on sene- Harb vaziyeti 
denberidir ki hareket başladı ve son se- Yapılan bir i!.tatistikten anlıyoruz ki, son bir yıl lçinda mek için ipekli kumaş çıkaran fabrikalara kontrol konmuş, Saragos 11 (A.A.) - Estramadure'df 
nelerde hayli hız aldı. İzmir fuarı bu ha- İstanbulda ne kadar ipekli kumaA fabrikası varsa, hemen '~ · kt ,_ F.ranko kıta.abnın llert hareketi bütün mınc y ıun .l ıpe en &Umaş imalinin ise serbest bırakılmlj olınası-
reketi senede bir defa olsun büsbütün hemen hepsi de ipekli kumaş yapmayı bırakarak sun'i ipekli d B takalnrda, devam etmekt{ldlr. Bu kıtaat, Al• • 

1 
dır b k ır. u vaziyette sun'i ipekten yapılan kumaşlara itimad morşon, Vlllanneva ve Serlna'yı fersah fer ,. 

aız an an ir müessese vazifesini görü- yapm.ıya oyulmuşlardır. Bunun sebebi hilenin önüne geç- edilebileceğine: sah gcçmt.ştir. 
yor ve bu wretle Türklüğe büyük bir hfz- 1 S T E R I N A N, I Ebr cephesinde Franklstler, dlln elde et. 
met ediyor. Temenni edelim ki bu biz - s r E R 1 N A N M A 1 miş oldukları mevzileri tahkim etmlşlerdir, 
met, her sene artan muvaff akiyetlerile, Franko tayyareleri bugün tekrar Valen ı 

si.yayı bombardıman etmlşlerdlr. 
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Fransız ve italyan 
manevraları bitti TELGRAF HABERLERi 

Tu"rkkuşu kamplarında Filistinile Muuolini, hazırlanmamak 
Yeni vak'a/ar bir cinayettir, diyor 

muvaffa
kiyetli uçuşlar Kudüs 11 (A.A.) - Bet siWılı şahsın Grönobl 11 (A.A.) -Başvekil ve mil-

• Mareıal Balbonun 
Berlin segahati 

gündüz bir bankaya hücum ederek beı li müdafaa nazın B. Daladye gazeteci- • ita/yada ırkcılık 
•-"'• dlJnga d1Jrd8nciJlll- bin ~ngi~z lirası aldıktan sonra kaçma - lere verdiği beyanatta, ordun~n kendi ü-

/kl /ılşlllk bir p/IJniJr-·- lan uzenne Nablusta ışık söndürme saati zerinde basıl ettiği muhteşem lnlıbaı 
"ün il temin etti 15 g•nÇ motlJrlil ta1111areler teshil edilmiJlir. tebarüz eilirmit Ve demiflir ki: g 

1 
ı r ganfı/ar Bugün memleketin muhtelif kısımla - .. Fransa, dağ alaylarına ve diğer bil • 

cereyanı 

Yazan: Selim Karıp F.met 

Uzerlnde galnız UÇUfıB r rında bir kaç vak'a daha kaydedilmiştir. t~~ askerlerine tarnamile emnıyet ede - • 
_ kamP- mak üzere uçurulmuş olan iki kişilik bir Cenin civarında bir kamyonun altına ko- bını:. Genel kurmay başkanı general Ga- B talyanın Bingazi ve Trablusgarb u • 

Ankara 11 (A.A.) - Türkku_JU. t _ plAnörümüz İnönü istasyonunun üzerin- nan bir bombanın infilakı neticesinde iki melin de manevralardan büyük bir mem murni valisi Mare!:.al Balbo bugun" • 
lannda toplanmış olan gençleriftUZ em 1 T · nunlyet h" ~•~•- ' . . . . d !nönüncleld de serbest bırakıldıktan sonra Kütahya ngı" polısi hafif suretle yaralanmışbr. ısse-...-· !erde Berline gidecek1i11 İlalyan tayyare-
m~z~n son ıki. haftası18,ıçıı_!_~ .... adaki Er- ve Afyonu apnıı, akpma doğru cere - Bir taksinin altına konan bir bombanın Muuolini diyor ki ciliginin mümtaz ve çok muvaffak olınut 
planor merkezınde 57 ~ infilak ·· · d b. Yah eli -ım- - R 11 (A · . .. .. kt binde 2920 yanlar kaldılı için Sandıklının cenu - ı uzerıne e ır u 0 uştur. oma .A.) - Manevralann so - bır mümessili sıfatile Balbonun Berlin 
gazı motorlu tayyare me e nunda k t' ı kral ·· - h · · u 

1 

d TemJİıuz orta)anP bunda ,AJamescil> köyil yanında karaya ı a arın onunde yaptıktan oeya atini a1ika1ı bir sözle ıörmemel< 
çuş yapmış B" ır. _ Jü E k• k ge ·d · d .. k' doğru çalışmıya baf1amlf olan motor inmiştir· Alınan mesafe düz hat üzerin- s 1 arısına taarruz çı r~~mın en sonra B. Mussolini bir mum ün değildir. Bu ziyaretin her teJ• 

tayyare mektebinde ı-nuz ayının 12 de 170 kilometredir. Ve dilnya dördüncü- nutu~ soyleınlş ve ezcümle demiştir ki: ~ evvel bir jest olarak ......., İlalyl 
çalışma gününde 478 saat bef dakika UÇUi lüğilnÜ temin etmektedir. Bir başka pli- eden adam öldUrUldU cDunyanın bir çok kısımlarında top- ıle Almanyanın daima hemfikir oldukla-olmuştur. n6r Ankara isllkamellnde lnönü üzerinde !ar patlarken hayale kapılmak bir dn- nru cihana &öslermetlir. Bu zlyarellea, 

Motörlü mektebin bu seneki mesaisinde besi bırakılımpa da bu p!lnörümüz İzmir 11 (Hususi) - Menemende iki n~ttır. Hazırlanmamak ise bir cinayettir. bundan başka bazı ıımell neticeler do 
11 ağustos günü akpmıııa kadar 15 senç ::r 15 kilometre uzakla Eski§ehira inme- sene evvel ayrıldıJı karısımn evine taar- Bız, hayale kapılmıyoruz ve hazırlanı - beklenebilir. Aslrerl olmakla beraber 11-
motörlü tayyareler üzerinde yalntZ ug - ,: ecbur kalmıfltr P!Anllrler tayyar• • ruz eden Ali isminde bir genç kadının ba- yo~~· Kral, ~uvazzaf veya ihtiyat he - yasi mahiyeti de bulunan bavocılık _. 
mağa başlamıjlardır. Yapılan 88311 uÇ1ll" 

1 
° ;" ekilmek sureıİı. lnönünt ıetiril • bası tarafından tabanca ile öldürülmüş- p.ın.ız ~ la~a'.ıııle h.akkellljinlz sllaylşle- selesinin istikbale ald çok milhlm bir 

ta en küçük bir anza dahi olmlJDlfiır• 6 • ç. tür. rını sıze bıldirmekliğlme beni memur et- mevzu olduğu nazarı dikkate alııuıa 
fnöııü kampuıılan mesafe ratoruDU ~.mitlerdir. ıı.. Balbo ziyaretinin, Berlinde, teknik ba • 

k ti 
• b .. t •• Surlge-Maverailşşerla Alman askeri bava kımdan halli IAzım geıen muhtelif me-

karargahından gizlice . . ' ze, yepyeni bil çı•D uvve erı u un Hududıtnda bir hlJdlse ~i:7;e~~: ~ahvaolldubtul kabul oluna· 

d 
•ı ı• 1 Amman 11 (A.A) cMaveraüşşerja• h 1 beynelmılel kuvvet müvazenesi tesisi lü· 

bheler e 1 er ıyor ar Suriye - Maveraüşıeria hududunda ava anan tayyare zum".°a.işaret ediyor ki bu da ancak ş0.. ce Maveraüşşeria askerlerinden ilti nefer Berlin 11 (AA) - Dün nal 19,53 de mullu bır hava paktı ile kabili temmdir 
Suriye arazisine girmişlerdir. Suriye Staken askeri hava karargahından Nev- Daha şimdiden, bir kısım devletlerin zı: 

IOD jandarmaları tarafından kendileri.ne yorka gitn:ıek üzere gizlice bar ket eden binlerini bu mevzu işgal ediyor. Fakat 
taraf tayyareleri faaliyetlerini arbrdılar, 

iki teslim olmaları teklif edilen bu iki as- dört ınotörlü Fok - Vullu tayya _ böyle bir dönüm noktasına varmadan ev
ker, bu emre itaat etmediklerinden Su resi bu sabah saat dokuzda Tenıöv üze- vel Avrupanın önünde duran muhtelif 

bri ali g
arbisinde Kiasin muharebesinde . 1.1 · d t s pürü ı- · ı · Londra 11 (Hususi) - Yangtze ne m .. _ r· y . nye ı er ateş açmışlar ve bunlardan rın en uçmuş ur. aaı 12 de tayyareden z u ış rı ayıklayıp temizlemesi 11-

havalisinde Japonların askeri harekltı 650 den fazla Japon olmukuş ur. tl a~~zenı.n birisini yaralamışlar, ikisini de esir al- alınan bir radyogram, tayyaı·enin yeni zırndır. Böyle bir dava, ancak ondan son-

bombardımanlarda 600 Çinli öldü 

k t1e-
""mal sahilinde J apon vve erının bır 1 y 1 f h .. +_k k b.li durmuş olmakla beraber, bava uvve .. Taib d •ı k"I mış ar. ara anan ne er astanede ol· ıa oçya üzerinde bulundııgunu bildir _ ra a ı münakaşa ve müzakere blı 

rinin faaliyeti devam etmektedir. ~ Tsf~~1verin biru 815karıb'lnataçe ı - müştür. mektedir. mevzu halini alabilir. 

si b 
...:' Hankov u.urer ve ..,~e mu a ı arru- --------Altmış J apon tayyare ua ... n ti . d ;ıı.1,.,,b oiın 1 d ç· N• 

11 
Floyd Benet 11 - Kondor adındakı' * 

. . . k ba fiddetle bombar _ zu ne cesın e ma15 u uş ar ır. ın d cıvannda ':" -:0 ~inin ölümüne se. kuvvetleri J aponlardan 10 sahra lopu, 14 ışan 1 ar arasın a Alman tayyaresi saat ı 9.H de karaya Irk meselesinin lta!yada aldıfı ehem-
:u;:an ıı:tm ~:. mitralyöz ve bir çok tüfek iğtinam et - • • ı·k inmiş ve bu suretle hiç bir yere in - miyeti ihmal etmek müınr.in delildir. 

e 
0 

uş mişlerdir geçımsız 1 meksizin Almanya - Amerika seyaha -
m•er taraftan Çin tayyareleri de . Ortaya atıldı"' a tini yapmıştır. 1a_ && 

Yanglzede nakliyat yapmakla olan on Hongkong 11 (A.A.) - Çin kuvvetleri (Bııştarafı ı inci sayfada) ... ırada "fOklile ırkcrlık 
Japon harb gemisini hasara uğratmışlar- tedricen Honan'ın şimaline doğru iler - . d M tl t h 11 l d Surı·ye Boşvekili ırkcıhk davası, İtalyada . . . . Nışantaşın a eşru ye ma a es n e o d dır. lemektedırler. Bu kuvvetler bırbırı ar- İkinci Ayazma aokaiında 30 numaralı evde ParilJe harelıel elli cereyanı a şiddetli bir Ya-

Çiafileria tumnlan - '"' - ~· ,,..,.. _,.. '°- - _,,,. ııe _,. - • hudi aleyhdariıjlı . . eyaletinde Çin kuvvetleri vlsi mikyasta da Tersanede oaIJfUl Mebmedln otıu H )'&· Berut 11 (AA.) - Suriye Başveki teklinde temilr ediyor. Fakat dofru _ 
Hongkong 11 (A.A.) - Çınlllerın Nan- llerlemiflerdlr. Japonlann kuvvetle elle- flDda Yatuıı bir -beri n1pDlı bu - il, Fraıısaya gitmek mere vapura bin. dan doRruya deJll, dolambaçh yollan ter. 

lı:ln • Hangşov mıntakasmda mukabil rinde bulundurduktan Şans! eyaletinin ıunmaktadırlar. Yatup tab'an mtan• bir miıı1ir. cih ederek yürilmek lstiyen bir tez h" 
t zI rda bulunmaları üzerine Japcm- anahtan ve bir sevkulceyt okt ı adamd1'. Daha nllclh menulml yapilip ııo- Bu davaya alemd bk im a ~· 
aarru a . . . sah'l' d bulu _ , ~ 861• 0 an diba resmen karısı olmallUI oldutu halde o- Kav • l ar e ek maksadile !ar Yangtzenın her iki ı ın e Nlantzekuan da Hopel eyaletınde pddet- •• '°" .ıereee....,,...... ve bu Jtlzden a- ,seri pas ırma VB SUCUklan çıkanlan mecmuayı, henüz resmi maJı.. 

nan kuvvetlerinden bir kısmını bu mm- il muharebeler olmuıtur. Japonlar da bu- ralan•da atat lef•• .... aıar -.ttad<r. (Baı- ı inci _..,.1 feller benimsemlf görünmüyorlar. Maa-
takaya sevketmişlerdir. Hangşovun ıl - rada afır zaylııta uframıllardır. Yatup evvelki riln _.ıwm yanına a • dar gayri sıhhi yerlerde yapılın ki ınaflh eserin ilk nüshasının inli d • •' larak Ayvansarayda Bostan aoutında ~8 nu ı a a o- sonra bunun ahib. şarın an • • h kk d t dk.ki maralı evde oturan teyzesi Fatma Cavide • a~ pastırma ve sucuklar burada imal B . s ini yanına davet eden 

Muamele Verul
sı a ın a e 1 er •in evin• geJmlltlr. Bir m•ddet oturup ,u - edilecek ve hayvan zelıhlJ'.a!ı burada .: ~ussolınl, mecmuayı tesadüfen yolda 

radan buradan konuıtuktan sonra saat al - yapılacaktır. Mezbahanın ınşası iki yüz gorup aldığını, bu mevzuu tedldk etme-

d 
• tıya dotru sigara almak bahaneslle dışarı çı bin liraya çıkacak, ve bunun yüz bin mit olduğunu, fakat görüp okuduğu _ 

devam e lyor kan Yakup bir fite rakı almıf ve oturup iç- lirası belediyeler bankasından istikraz leri enteresan bulduğun - fe_' 
mele batıamıttır. suretile temin edilecektir. hususi bir mahiy u ~~lemesJle 

Bu esnada Cavide 1k1 nifanlıyı başbap . . . . et arzeder gorunen bu 

1 
• • d• 1 k • bırakarak mutfata lmnlt, aqam yemeğini d'lPr~ştJ:ler1 Nt·krafia Vekiletınce tasdik meselenın de yakında, resmt gayeler·--

K
" .. k -ı·cı"lerı·n cikiyet erını ın eme uzere 1 b .ı t e ı mı ır s 

1 sın k t 
1 

---uçu ıanay y • -d" _ d ld• hazırlama a a,.amlf ır. Yukarıda nişan - . ı az muame esi de Dahi a a ı acağı anlaşılıyor Al 

iktisat Veka
" Jeti• san&yt umum mu UrU e ge 1 lıslle yalnız kalan Yakup birkaç kadeh daha liye Vekaletince tedkik edilmektedir (D ' manya vı içince gene kıskançlık damarlan harekete .......................................................... :.......... evama 6 ncı atıl/fada) ....................... 
-: um mü • iştırakile toplantılar yapmakta ve es- - ve ııedlha,.a: ........................ _ 

İktısad Yekfileti ~yı. um . tir nal murahhaslanm dinlemektedir. - vapurda gellrlıeD tarpnda otura• de- Sabtıhtan S.balıa: 
dürü Reşad dün şehrunıze gelınlŞ . Muamele vergisi is'tisnaiyet kararı Ukanlıya niçin fazla batt.ın? Biraz evvel .. l . . söken • • pencerenin altında•,.,.. beyu pantalon- V • t k 
Umum müdürün. motör ennı •. kaldınlmış olan kuçilk sanayi erbabı, ıu gen• de gallba pet hoşuna gtttt tala• _ neSlp Q ma 
küçük sanayi ••babının şikiyetle~ yeni kaDUD h~erine göre bir aylı~ gibi '°"" si>ylemete --· Bu~a ıı - Dünkü 8?.n Postada :'özüme ilişti. Ankarada toplanacak bir k . 

1
edkik etmek üzere şehriınıze geldigı kazançlannı gosteren beyannamelerı nlrlenen Mediha da ona ters bir cevab ver- vayla otobüsten hangısinin faydalı olacağına k omısyon tram-

anıaşı1maktadır. b
u ayın on beşinde vermek zaruretin- mlt ve bu suretle iki nif&nlı arasında bir a- t t b ld d b. k arar verecekmiş Bu--ı .. 1..-ı8 ~ k bft.ı tır s an u a a ır oıı;ıisyon toplanıyor. Bu da kı . s~& ... 

• y esele etrafında dedirler. r.ız avgası ... amıt . antika mıdır, değil midir, tedkik edecek. yı lacak hapishane binası 
Di~er taraftan bu m Maliye K" ük sanayi erbabı, tutulacak def- Yakup bir taraftan Mediha Ue kavga e • tedkıkatta bulunmakta olan uç k.ld 

1 
g· b derken dıter taraftan da kadehleri birbiri naNpartap~.lyonun meşhur bir sözü vardır. Avrupayı tek ba!:.ma altüst eden n- _ 

V k"I . . .. dürü fsınail Hak· terin ne şe ı e 0 aca ını ve eyanna- artasına yuvarıamatı da ihmal etmemi< ır • -
e. a etı v~rıd~t mu dan Zekiden melerin ne suretle duldurulacağını bil- Bir aralık rakının tesırlle şuurunu kaybe ~ B t' ı kı ıle, ledkık burosu azasın d 1 ğı medilderinden, bu işi oemiyetlerıne den Yakup birdenbire ••••tını çekmlı ve ıniş. en ne ıce enınesini istemediğim işleri komisyona havale ederimi der-

mürekkep heyet, İs_tanb~~ ~e~~e~~nıı n müracaat ederek yaptırmaktadırlar. Medihaya: R d tn ı · tihl-k muduru .ıu""" Ben seni öldürecetlm ve b k ~ ~kal har. eketler veyabud daha ileri memleketlerde tecrübe edilm 1
• 

uame e ve ıs a m•••• .k b• •. d - u sı ıntıınr- ler k iş ,_ • Amen a ır ay ıçın e dan da bir anda kurtulacağım, demif ve bı- ıçın omısyon toplamanın faydasız olduğu muhakkaktır Bana kal b 

Göçmenlerin naklıne 63,879,ooo dolarlık :11~ :::dı:a:~a ::.":'~..; tramvay ve otobüs iti de bu IUllftandır. Aınerlkadan başlıy.;.ak, ı..g11:: v: 

d 1 
•dh 1 d"ld• kurtarmak isterken Yatup bu aefer de bıça o~ta Avrupa~~ artık (ray) tarihi bir nakil işareti olmuştur. Amerikada, İn-

başlan 
1 atın 1 a e 1 1 tını ona çevirmil .. onu da aol •!inden .,.: gılterede degil lrıımvay rayları, birçok yerlerde tren ballan ııöldllü atıl· 

. Vaşington 11 (A.A.) - Ticaret neza • ralam1'tu· Feryadı lflte• tomlalar tarato- mışlır. Beton ve asfalt caddelerde molörlü vasıtalar su ıı!bl ııibi akıp J,uyor-
Bu yıl yurda getirilecek gacrnenlen relin• göre birJeıllı: Amerikanın temmuz ıu .... adan haberdar -ı,ıer, biraz sonra !ar. Avru~~ en_ eslcl 10hirlerinden biri olan Viyanada bile bllyllk ...ıcıeı-

naklelmek üzere dün Niiztm vapuru ayı zarfındaki altın idballb 83,879,000 do- yellşe• pollBler -ııır taraftan carlbl Yataıar- de. raylar ııokülmuı. lram~ay anoak &eri malıallelerde kalmlf!ır. Bea p. 
V ·ım· t' B gu .. n de Vatan va- ıara '--1~.ıi olmaktadır. Bunun 669,620 do- ken diler taraftan da 7aralılan Balat nıu- mıyelı. be.lki onlar da sökülmüştür. Motörlü bir vasıta bugün Londradan kal· 

amaya gı ış ır. u f PAM6 sevi hastaneatne taldımılf]ardır. Medthanm k H distan k d 
puru Köstenoeye hareket ed~k ı~uz· !ar ı.ıynıeündelcl mlkdıırı Japonyadan bllhaaSa ..ı - allındatı yara ... atır ıp ın a a ar gidiyor. Geçen yıl İslanbulda Dd aile 1ddlah bir seya-

Vapurlar avdetlerinde dogruca . ıeJnıekledİr· Gümüş ldhalllı, 18,326,354 ve teblltalldlr· Cavldenl• yaralan hafif ol- hale çıktılar. Bir lı:ımıı otomobille, bir kwnı ekapreale ayni -tte Sirkeci· 
laya gidecekler ve orada gı;çrne~I= dolara Jıallğ olmakta olup bunun dultl ıotn ......... nine iade edllmlfUr. d':° hareket ettiler. Brüklelde bulupcaklardr. 0nco nraa bııbd kaaınmak 
sıhhi tethiratı yapıldıktan sonra •. ıs k· ı2,9llO,OOO dolar kıyınellndelcl mıkdan - faela • lçın. &eri kalanı Brükselde lrarpbyaoaktı. Otomobille gidenler altı IUI ovveı 
edilecekleri mıntakalara sevkedılece Çinden gelmektedir. İzmir 11 <H::'> - Dün gece aabaha vardılar ve trenle gidenleri garda karşılayıp bahsi kazandılar. Bu i§tn fan. . kartı ıtabrama r mahalealnde torlruno tezi. tarafı"dır. Fakat madem ki ·önümüzde blnbir tecrilbeden geçmiı bir m• 
lerdir. 

12 000 
ve Bul- fiatıa elden çıkarmalarına ve daha mü- bir cinayet oımutıur. Vat•a ıudur: d~nıyet dunyası var. Ne diye komJsyonlar topluyoruz. Kestirip atmal B 

Bu sene Romanyadan • f ·ımesl said şartlarla buraya gelebilmelerine Kanber Yminde bir delltan!ı nllclh mu - gun Anadolunun en ücra yerlerine otomobil &irmlftlr. Fakat treni h ı. •· garistaııdan 5,000 göçmen ge ırı . ka vereceği muhakkak görülmek - amelealnln uzamaaından usanaraıı: pce ya- sokmağa imkin mı var. Benzin ve yal llıtiyacı da mesele değildi K erdyere kararlaştırılmıştır. uned. n nsından aonra nifanlısı Bınlnenln odasına .bi d'. . " r. ara eniz .. en kabul t tr. girerek tecavüz etmek istem1.ttır. Kız heııilz gı unyanın iki buyilk petrol hazinesini çerçevesine alan b. d 
Bu sene içinde başka gÖÇ2D !dan Yugoslavyadan gelecek 200'000 göç- nılclblan t<yı!mad<Ruu .ılyUyeret bnna •ld- sındayız. Bütün merkezi Avrupa bizden çok ağır şartlarla :ğr e~ kapı-

' edilmemekle ııeraııer. geI~k yı • • men iflle gelecek seneden itibaren del!• mıımanaat •tmlftlr. Bu mönıonaat tar darik ellikleri halde mcılöril raya tercih etmişlerdir Dah Y ve benzin le-
itibaren daha geniş bir pro~mla göÇ meşgul olunmağa başlanacaktır. Yu - şısında kuduran genç namusunu müdafaa Bizim haplahanenln antikalığı meselesine gelince k. .a ne dü§Ünüyoruz. 
men i!:.lerine devam edilecektır. ı a büktimeti bunların emlak ve eden zavallı genç tm aelr.11 yerinden yara- M l k anaatim şud · "' . Selintk an - gos avy. . .. . . 

1 
la ııyarak öldürmüttür. eme et imar pllnlarını tahakkuk ettirme· k d ur. 

Bulgaristan ile yapılan 1 k anızilennı musaıd fıal ar salın al • Buriln muha-• edilen auçlu ıa sene yıl müzeler idaresi ile evkaf idaresini tatil eıı:;'~ .a, ar, en aJ&lı yirmi bet 
!aşmasının, bu meınleke1~. ged ec:_ majı lı:abul tlrJ>iltir. .. ... maht6m -qlur. e yız •• em!Ak ve arazıieriDI e,,- Bilrhan Cahid 



rı ile 
dı 

Yaz mevsiminde başlıyan gayri tabii yükseliş 
haAlıındalıl neşrlyatımız nazarı dtlılıate alındı 

Odun ve kömür fiatlannın Ağustos 
ayında bulunduğumuz halde pek yük -
sek fiatla satıldığını ve hatta bu fiata, 
kışın en şiddetli zamanlarında bile 
rastlanmadığını yazmıştık. Mahrukat 
fi.atlarının yükselmesinin muhtelif se
bebleri vardır: Nakliye işlerinde kul -
!anılan kayıklar, mevsim dolayısile baş 
ka işlerde kullanıldığından kayık buh
ranı başlamış ve bu yüzden de nakliye 
ücretleri çeki başına elli kuruştan yüz 
yirmi kuruşa fırlamıştır. Bir çok yer -
lerde bundan sonra kok kömürü kul -
!anılacağı haberi, odun ve kömürcü -
leri dehşetli korkutmuş, iskelelere o -
dun indirilmemeğe başlanmıştır. Biz 
bu ve daha bazı sebeblerden dolayı 
yükselmiş olan mahrukat tiatlarmın 

kış gelmeden normal hadde indirilme-

Poll•te: 

si için faaliyete geçilmesini istemiş -
tik. 

Neşriyatımız tahmin etmiş olduğu -
muz tesiri yapmış ve belediye tara -
fından ehemmiyetle nazarı itibara a -
lınmıştır. 

Belediye iktısad müdürlüğü mahru
kat fiatlarını tesbit ettirmektedir. Du 
tedkikat esnasında yükselmiş olan o -
dun fiatlarının yükseliş sebebleri araş
tırılacak ve icab eden tedbirler alına
caktır. 

Belediye, devlet demiryolları ile te 
masa geçmiştir. Bu temaslar netice -
sinde, mahrukat nakil işlerinde vagon 
ücretlerinin bir mikdar indirilmesi te
min edilecektir. Belediye, kış gelme -
den evvel mahrukat fiatlarını hali ta
biiye düşürmeğe çalışacaktır. 

======== 
Şehir lşl11rl ı 

10 Ye ıa yapnda iki çocuk Çocuk bahçeleri ve kiltiiblıaneleri 
birbirini yaraladılar için tedkikat 

Ferlköyünde Kurbağalı sokak 20 numa - İstanbulun muhtelif semtlerinde 
rada oturan 10 yatında Hüseyin Ue, Uiturlu yeniden açılacak çocuk kamplarını ted
IOkaitında 13 numarada oturan Hüseyin, dün kik etmek üzere bir hey'et teşkil edi -
akşam diltün evinde bir sandalya yüzünden leceğini yazmıştık. Hey'et, İstanbul be 
birblrlerlle kavga etmişlerdir. Kavga sıra -
anda ıtı çocuk birbirlerini çakı ne yarala - lediyesi reis muavinlerinden Rauf, be-
Dllflar ve her lk1 yaralı yaramaz, Şişli ço - lediye fen işleri müdürü Hüsnü, imar 
ınık haataneslne kaldırılmışlardır. ~besi müdürü Ziya, Maarif Müdiirü 
Havaıazı parlamasından bir utanın Tevfik Kut, Çocuk Esirgeme Kuru -

eli yfizü yandı mundan Doktor Bakteriyolog İhsan 
Ntşante.fında Derglh sok.alında oturan 

Bavaguı firketlnde usta İbrahim, Cumhu -
1"11et caddesinde blI. apartıınarun havagazı 

borularını tamir ederken çat:tıtı tıbrltten 

boruda toplanan gazlar J.otlal etmlf, elleri ve 
J1lz1l 1anm11tır. tbrahlm BenJorJDutane -
alnde tedavi altına alınm~tır. 

Gazocaiı yüzünden bir yanaın 
baılangıcı 

Bilytıtadada Şaklrpa§a aokatında Keri -
meye ald 700 numaralı evde dün gaz oca -
lmın parlaması neticesinde bir ,.angın baı
langıcı olmuf, itfaiye tarafından büyüme -
dDe me7dan verilmeden aöndiirülmüştiir. 

Samiden mürekkebtir. Dün öğleden 
sonra hey'et, Eyübdeki Sokullu med • 
resesi ile bahçesinin çoc'IJ,k kütübhane
si ve çocuk bahçesi olup olmıyacağını 
tedkik etmiştir. 

Ortaköy nhbmının yapılmuına 

baılandı 
Ortaköy vapur iskelesi ile Ortaköy 

camii arasında bulunan rıhtımın in.~a
atma, dünden itibaren başlanmıştır. 

Vakıflar idaresi de Ortaköy camiini ta
mir ettirmeğe başlamıştır. 

Yeni tramvay durak yerleri 
teabit edildi 

Bir earar Ye eroi11 kaçakçuı 
wakalandı 

Eneltı gün htanbuldan Zonguldala ha- Belediye fen işleri müdürlüğü tram 
retet eden üıt.11 vapurunda yolculardan Mu vay durak yerlerini yeniden tesbit et
ammer adında blrlnln vazlyetı ıüpheli ~öril- miştir. Yeni durak yerlerinin listesi 
lerelı:. muhafaza ve polis memurlan tartın - tramvay şirketine gönderilmiş ve ona 
dan e§Yalarında arama yapılm11tır. Bu ara- göre tadilat yapılması istenmiştir. 
ma ıronunda etyalar ara.sına glzlenmLt bl.r 
tulyette ilç paket eroin ve bir mltdar es- Kapıcuız apartıman kalmıyacak 
nr bulunmuı, Muammer 1atalanarak Aa - İstanbul cihetindeki apartımanlar 
U7e. beflncl ceza m~hkemeslne Terllmiıtır. belediye tarafından tadad ve tesbit e -
Bır alpra atef1Dden otlar tuhqtu dilmektedir. Bu esnada bir çok apar -
Diln Yeşllköyden geçen banliyö treninden a tımanlarda kapıcı mevcud olmadığı 

ıııan blı algaradan tohum ıslah ıstaayonuna görülmüştür. Bu şekil, hem haricden 
ald aahadatı otlar tutuşmut ve 150 metre 
adar bir 7er yandıktan aonra itfaiye tara- yapılacak tecavüz ve hem de apartı -
fmdan aöndürülmüttiir. manlarlll temizliği bakımından mah -

zurlu olduğundan, belediye kapıcısız 
Tramvay Ye kamyon çarpııman apartıman sahihlerini ikaz etmiş, ka -

Fatlh - Beşlktaf arasında 1fleyen utman pıcı bulundurmalarını istemiştir. 
M&hmud ldaresindeti tramvay arabası, dün 
Gala.tada Necatıbey caddesinden geçerken Mimarlar hey'eti dlin tekrar toplandı 
toför All ldareslndekl bir kamyonla çarpış- Adliye sarayının yerinde tedkikat 
mıttır. Tramvay da, tam.yon da ha.sara ul-

yapmağa memur edilen mimarlardan 
raDUflardır. 

KGI! Ti Y ATR OSU 
Nureddin Genç ve arbdqlan 

Bu akşam 

rı;;ır:J;fl Yenişehir ılle bahçesinde 

ARŞIN MAL ALAN 
Sabriye Tokael 
ve.Azer! &az1 

Şemadebap d'erah. Sinemada 
Bugilnden itibaren tıç büyü fllm birden 

1 - EN ÇILGIN GECESİ 
2 - Düztaban - Bastıbacak 

ÇİFTE ÇAVUŞLAR 
3 - EN Btl'YtiK TEHLİKE 

mürekkeb hey'et, diın tekrar toplan -
mış ve adliye sarayı inşa edilecek sa
hanın dışında bulunan binaların ne şe
kilde muhafaza edileceğini görüşmüş
tür. Hey'etin raporu pazartesi günü 
toplanacak alan valinin riyasetindeki 
komisyona verilecektir. 

Killtilr işleri: 

bkokullardan ikmale kalanlara 
Dlnnyolu Çocuk Kütübhanesinden: İlt

mal imtihanları hazırlıklarına Ağustosun on 
beflncl Pazartesi gününden itlbaren batla -
np.catından arzu eden ilk okul çocuklarımı
zın kütübhanede 1s1mlerlni taydettlrlp de -
vam etmeleri blld1rlllr. 

SON POSTA il 

Pazarlıksız alış 
veriş için 

yapılan hazırlıklar 
Anlaıma 15 ağustos 938 den 31 ağustos 939 a kadar 

mer'iyette kalacak ve bir yıl temdid edilebilecek 
Türkiye ile Almanya arasında im -

Pazarlıksız satış şekli EyltU birden zalanan ticaret anlaşmasının metni, 
itibaren başlıyacağından belediye bu İktısad Vekaletinden alakadar dairele
husustaki hazırlı.klarmı ikmal etmek re gönderilmiştir. !Bu anlaşmanın esas
üzeredir. Satış fiatlan ya belediye ta - ları şunlardır: 
rafından tesbit edilecek veya satış ya cHer iki memleketten birinin men-
pan esnafa bırakılacaktır. Belediye da 

tir. Rekoltenin Tekirdağ mıntakasında 
81 7 hektar araziye ekilmiş olduğu ve 
İzmir havalisinde de 20 bin ton mık • 
darında olacağı tahmin edilmektedir, 
Mahsul geçen seneye nisbetle az ol • 
makla beraber kalite itibarile iyidir. 

ha ziyade kontrol işine ehemmiyet ve şeli eşyayı, diğer memleket arazisine, 
recektir. Pazarlıkla satış yapmak iste idhal memleketinde idhal inında cari ,.. 
yen esnaf derhal ağır surette cezalan olan ahkama tevfikan idhal olunacak 
dırılacaktır. ve menşe şahadetnamesi bulunacaktır. 

• 

Ankara borsası 
İktısad Vekaleti pazarlıksız satış u Türk menşe şahadetnameleri renk- Açıllf· kapanq fiatlan 11-8- 938 

sulünün gıda maddelerile beraber bi- li olarak Alman gümrük makamları ta- 1---------------"' 
--··--

lfunum mensucat, kundura vesaireye rafından damgalanacaktır. 

de teşmili için tedkikat yapmaktadır. Her iki memlekette, vazifeleri 
-- Türk - Alman iktısadi anlaşmalannın Permanant makineleri tatbikatına müteallik bilcümle mese -

leleri tedkik ve müzakere etmek üze -

muayene edildi re birer hükfunet komitesi kurulacak -
tır. Yekdiğerile doğrudan doğruya ve 

Permanant makinelerinin yeni ta - daimi surette temas halinde buluna -
lirnatnameye ıgöre tadil edileceğini yaz cak olan bu komiteler, bilhassa yeni 
mıştık. Berberler Cemiyeti, berıber dük imza edilmiş olan Türkiye _ Almanya 
kanlarında bulunan permanant maki - arasındaki ticari tediyelere aid ve an -
nelerini madeni san'atkarlar cemiyc 
tinin mühendislerine tedkik ve tali !aşmada derpiş edilen (A) hesablan -
matnameye göre yapılması iktiza e _ nın nihai rnüvazenesinin, Türk - Al -
den tadilatı tesbi tettirmiş, belediyeye man emtia mübadeiatı seyrine naza -
bir rapor halinde vermiştir. Belediye ran, gayri tabii bir fark ile tehlikeye 
fen işleri makine şubesi rnüdürliiğü, düşmemesine nezaret edeceklerdir. 
berberler cemiyetinin bu şekildek 
müracaatını kabul ederse makinelerin Bu maksadla her iki komite ihraca-

ona göre tadil edilmesine izin veri!e _ tı arttırmağa veya akid taraflardan bi-

Londra 
lıfn-Yorıı 
Parla 
Mlllno 
Cennre 
Amat.erdaıa 
Berlln 
Brtltael 
Attna 
Sotya 
Praı 
Madrld 
VartoY& 
Budapefte 
Btlkret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moakota 

ÇEKLER 

Açılı, 
6,17 

126.ııo 

S,46 
6,665 
28,9426 
18,93 
llO, 71 
21,38 

1, 13 
l.6225 
4,335 
6.17 

23.5050 
~.68 

0,9275 
2,8426 

St.·02 
31.81 
23,5675 

ES BAM 

ltapı u, 
6, 17 

226,2925 
S,45 
6,646 

28,9lı; 

f8 !hl) 
ııo. 6571i 
21,276 
ı,ı3 

1.ö22G 
4.3!16 
6,17 

IS liOliO 
24.hS 
0,9275 
2,8426 

16 02 
31,81 
23 M75 

cek, teklif kabul olunmazsa tekmil ber ri veya diğerinin idhalatını tahdide ı--------.--:-Av-ıı'."'".,--Ka-p-.11-1--1 

berler makinelerini talimatnamede gös matuf tedbirleri müşetereken kararlaş Anadolu fiil. " eo 
terilen evsafdakilerle dcğiştimıeğe tıracaklardır. pefln 

A. (im. IJr. 80 n'1eU 
40 70 40 90 

mecbur tutulacaktır. Her iki hükfunet yekdiğerine, ken - Bomontl - Nektar - -
6 80 6 80 

F :---, -. -.--b---k b• di komitesinin kimlerden müteşekkil Allan çimento 
estıva IÇln ÜJÜ ır olacağını sür'atle bildireceklerdir. Bu ~e~~e:ır.::0"&11 

9 9 
102 liO 102 llO 

9 915 9 915 

R 
' 

k komiteler her iki reisden birinin talebi ·reıeıon 

umen reYUSU ge ece üzerine toplanacaklardır. Bu komite - ~~:~e~n::· 
8U -

1160 11 liO 

-Dördüncü İstanbul festivali müna- ler, muhtelit tfili komiteler teşkil ve Terkoe 
l Uö 
i -

sebetile yakında Romanyanın meşhur kendilerine mütehassıslar tefrik ede -
Tanas revüsünün İstanbula geledek. bileceklerdir. 
temsiller vereceğini yazmıştık. .ı!üyük 
artistlerden Tanasa tarafından idare Bu anlaşma, 1 S Ağustos 19 38 tari-
edilen bu revü, temsilleri itibarile Lon hinden itibaren muvakkaten tatbik e -
dra ve Paristeki eşlerile ayni ayarda - dilecek ve Türkiye Cumhuriyeti ile Al 
dır. Tanasa revüsü gerek dekorları, ge- manya arasında ticari mübadelata ve 

İSTİKRAZLAR 

Ttlrk borcu ı pep 
• • il • 
• • 1 ndeli 

Açılıı 

19 ıo 
19 10 

Kap.., 
19 115 
19.ıo 

···························--······· .. ····---········--rek kostüm ve gerek temsil ettiği pi - tediyata dair olan 30 Ağustos 937 tarih 
yesler bakımından büyük bir şöhret 1i anlaşmanın yerine kaim olacaktır. 

haizdir. e· d ki 1 k Bundan başka meşhur musikişinas Her iki hükfunet, Ankarada bu an- ır Q orun gun u 
Dandirine tarafından idare edilen mü- laşmanın meriyete gireceği kat'i tarihi 1 d 
zik kısmı, revüye bir kat daha kuvvet yekdiğerine mümkün olan sür'atle bil- not arın an 
vermektedir. Tanasa revüsit, İstanbu - direceklerdir. Bu anlaşma 31 Ağustos 11================1 
la yüz kişilik çok zengin bir kadro ile 1939 tarihine kadar meriyette kalacak- Deniz banyoları 
gelmektedir. Dansör, dansöz, komedi • tır. 9 39 senesi mayıs ayı zarfında her Ve "OCUJı /ar 
yen ve musikişinasların teşkil ettiği bu ~ 
kadroda bulunan artistlerin hemen iki hükfunet bu anlaşmanın bir sene - Yazın deniz banyosunun ço"cutıara !ay-
bir çoğu meşhurdur. lik yeni bir müddet için temdid edilip dası çoktur. Bu aebebden çocuklarımıza 

ed'l · w k deniz banyosu yaptırmalıyız Yalnız 
- ı mıyecegini ararlaştıracaklardır. banyoyu bilerek yapmalı, bllmlyerek ya-

To p/anlı lar: Barsak ihraç işleri tedkik pılan banyonun zararları vardır. Deniz 
banyosunun faydalan ıunlardır: 

Yllkaek iktuad ve ticaret mektebi ediliyor neniz banyoıan çocutun vücud harete
tıni tanzim eden cihazlara tesir ederek 

mezunlannın akşam yemeği Barsak ihracat maddesinin stan • vücudün serin tutmasını ve rahatlan -
Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi me - dardizesi için İktısad VekAJ.eti tara _ masını temin eder. Bundan baıka çocu

zunları Cemiyeti İstanbul şubesi, bu akşam tun cildinin kan damarlarını faaliyete 
saat 11 de suadiye plaj gazinosunda mcm- fından yapılmakta olan tedkikler bir getirerek damarlar içinde kanın devret
leketın mali, ıt.tısadl sahasına mensup ze - hayli ilerlemiştir. Önümüzdeki hafta mesinl kolaylaııtıııır. Dolayıslle kalb kuv-
vatın tştıraklle senelik yemeklerini yiyecek vetıenir, idrar artar. Bu suretle vücud -
ıerdir. içinde bir toplantı yapılarak bu ted - dan zehirlerin bir an evvel gitmesine 

Bir kurıun hırsızı yakalandı 
Çorlulu İbrahim adında bir şahı.9 dün LA 

lellde Taıhan üzerindeki kurıunlan aöker 
ken yakalanmıttır. Kurşun hıraızı Adliyeye 
sevkedllmlotlr. 

-·················································-···-· 

• 

TAKViM 

Rual •• 
136' -Temma 

so 

. 

ACUSTOS 

12 
Re.mi ... 

1938 

CUMA 
A 

C. Ahir 

16 

AnW .. 
1367 -Hasar 
99 

kikler etrafında görüşülecektir. yardım eder. Cllddeki kan damarlarının 
faaliyete gelmesinden dolayı cildin mu
ta vemetl artar ve bu sayede 11k sık ao
ğuk algınlığı hastalığından kurtulur. Ke
za deniz suyundatı madenler cildin göz
le göriil.mlyen küçilcük dellklerlnden 11-
rer. Deniz kenanndatı hava cereyanla
n ılık ve rlltubetli olduğundan ıu hal ço
cutıann beden hareketini dilfiirmeden 
derlsine münebbih gibl tesir ederek ltti
halannı artırır. Deniz havuının hant rtı
tubetlnden dolayı müzmin nezleli çoeuk
lara, müzmJn anjinli çocuklara, ciğerle

rinde bezleri t1f olan çocuklara iyi ıe-

Bu sene fandık rekoltesi 
noksandır 

Karadeniz mıntakasında bu seneki 
fındık mahsulü çok noksandır. Yeni yıl 
rekoltesi <f80 bin kantar olarak tah -
min edilmektedir. Halbuki geçen yıl -
ki rekolte bir milyon beş yüz kantar o
larak tesbit edilmişti. Rekoltenin dü -
şüklüğü havaların kurak gitmesinden llr. • 
ileri gelmiştir. Maamafih Ünye civa - <De•am edeeefb> 

._ __________________________ _. 
rındaki yeni fındık mahsulü kalite iti- ena• ....,_ •h.J1a•111anama ...-
barile geçen sene mahsulünden daha .,.aa , ............ rtea ...... .&imi iM· 

.............. aüaw.ts ....... . 
iyidir. Rekolte noksanlığı yüzünden 
fındık fiatlan günden güne yüksel -
mektedir. 

Marmara havzası ve lzmir 
bakla rekoltesi 

Mannara havzasında yeni yıl bak-
1 .. .,. :ı,,.1+....n J.o,.,11'7 +.ıuı'hl+ Mn""'°""'~" • 

····-·································-·········---··-
Festival takvimi 

BU AKŞAM 
Caddebostanında plaj gazinosunda 

Şehir tiyatrosu tarafından 

YUMURCAK 



__ ,, __ -

C Yurdda spor hareketleri =:J 
boğu şehirlerinde şeker 

buhranı atlatıldı 
. d ... u şehirleri Erzurum 

Erzurum, Van ve hır ~ı~n;. 0~asında çıkan ihtilaf 
belediyesi ile şeke_r şı.~d: ~ a kersiz kaldı 

yüzünden bır mu e ıe 

Bigadiçte bir muallimin 
kızını boğazhyanlar 

mahkom oldular 

Hasan Bey - Aman hanım 
Çabuk ol 

I:ra"•di sana Bey- ~ .J 

Hasan afacan acele et. 
~öylüyorum 

Hasan Bey - Haydi haydi 
geç kalacağız, saat dokuza 
beş var. 

- Vapura mı yetişeceksi

niz? 

Hasan Bey - Hayır azi
zim, akşam oldu, sular nere
de ise kesilir, ellerimizi, a
yaklarımızı yıkayamayıı:. 

• 
Cumartesi akşamı Gölcük Askeri 

fabrikalar Spor klübü tarafından bü -
yük bir sünnet düğünü tertib edilmiş
tir. Bu düğünde 200 çocuk sünnet edi-

Rize (Hususi) - Burada belediye 
verdiği bir kararla kahvelerde çay, 

kahve vesairenin fiatlarını indirmiştir. 
Bundan sonra her kahvede kahve, çcıy, 
ayran yüz paraya, gazoz da 5 kuruşa 
verilecektir. 
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ŞERBETLER 

"lstan~~l~a. en faztaj 
sınırınıze 

Hıdiaeler KUfUIDda 

O ,zamanın mucidi, senelerce 

~ çah§tıktan sonra çorbayı icad 

etmişti. Mucid, icadının büyüklüğile öğün 
hıek istedi. Konusunu komşusunu çağır
dı, toprak bir kap içinde duran sıcak çor
bayı gösterdi: 

nin bir ucundan çıkan iki teli elektrik 
prizine taktıkları zaman makine işliyor, 
kovaya konulan mayi de buz gibi soğu
yordu. 
İstanbuldaki şerbetçi, filan yerde böy

le kovalar icad edildiğini işitti. Ismarladı, 
getirtti, şerbet yaptı, kovaya koydu. Ma
kineyi prize bağladı, işletti. Şerbet so
ğudu. 

dokunan şey nedir? 
lstanbuJ hemşerileri 

düşüncelerini anlatmaya 
devam ediyorlar 

Mahkemenin kararma müteessir olan 
kahveci bir mahkOma hücum etti 

- İşte bunu icad ettim. 
Çorbaya el attılar. Tutamadılar. Avuç

larına alıp içmek istediler. Hem elleri 
yandı, hem de çorbanın yansından faz
lasını sakallarına döktüler. 

Geçen gün bazı İstanbullulara cİstan -
bulda en fazla sinlrlendlğlnlz şey nedir?t 
diye sormuştum. Bunu gazetede okuyan blr 
kısım İstanbul hemşerllerf ikl gündür mek -
tubla, telefonla hatta -şahsen tanıdıklarım
evimc kadar gelerek bana müracaatta bulu
nuyorlar: 

Kumar oynattığı için kahvesi 
mahkemeden çıkınca elleri 

kapatılan 
kelepçeli 

üstüne abldı 

Ahmed 
olarak 

Dükkanına gelen müşteri sordu: 
- Soğuk şerbetin var mı? 

kumar oynıyanın 

- Belki iyi ama içmesi güç. 

İçlerinden biri düşündü: 

- Var bayım, istediğinden alası! 
Şerbetçi kovanın kapağını açtı. Şerbet - Aman şunu da yazı Ben en fazla şuna 

sinirleniyorum, diye derd yanıyorlar. 

Tahtakalede kahveci Ahmedin dük-ı sonunda beşer yıl hapislerine karar 
kanında kumar oynandığını haber a - verilmişti. Bu defa temyiz mahkeme • 

- Ben, içmeyi kolaylaştıracak bir Alet 
soğuktu ama, şerbeti kovadan almak, 
bardağa boşaltmak icab ediyordu. Dü-

İşte bugim de bunlardan blr kısmı: lan zabıta, anı bir baskın yaparak Yu- · · bu k bo ·· · 
suf ve Veysel isminde iki kumarbazı sının aran zması uzenne suç • 

yapabilirim. 
Düşündü, düşündü, Arşimed gibi: 
- Buldum! 

Şi,ıi, merhum Vehbi Bey eıi: 
- Istanbulda en ziyade sinirlendiğim şey 

sokak gürültüler!. Gece sabaha karşı tam 
rahat uykumuzu uyurken bir tangırtıdır baş 

Dedi. İlk insanın çorba içmek için icad lıyor. Arka, arkaya arabalar geçiyor, yük a-

şündü: 

- Buldum! 

yakalamış ve 140 kuruş kumar para ·_ luların tahliyeleri için re'sen karar 'e
sile müddeiumumiliğe sevketmiştir. rilmiştir. Mahkfıınlar dün tahliye ea · ı-

Dün ikinci sulh ceza mahkemesin - mişlerdir. Duruşmalarına nakzan ve 

ettiği kepçeyle kaşık arası şeylerden bir rabalan ... Bunlar nereden gelip, nereye gi -
O zaman, hamamdan gayri yerlerde de . . . diyorlar, bilmem .. bildiğim şey güya teker -

Dedi ve çınl çıplak ortaya fırladı. de iki kumarbazla kahvesinde kumar gayri mevkuf olarak Ağırcezada de • 
oynattığı için Ahmedin duruşması ya- vam edilecektir. 

çıplak gezildiği için: tanesını elıne aldı, kovaya daldırdı. Bar- !eklerine lfı.stlk takacaklardı. Halbuki hep -
dağı kovanın üzerinde tuttu. Kepçedeki sının tekerleği lastiksiz .. kaldırımları söker 
şerbeti bardağa boşalttı. gibi sesler çıkararak önümüzden geçiyorlar. 

pılmıştır. Muhakeme sonunda kahveci 
Ahmedin dükkanının kapatılmasına 
ve bir gün hapsine ve kumar oynayan 
Yusuf ile Veyselin de birer lira para 
cezaları vermelerine karar verilmiştir. 

- Delirdi. 
Demediler. 

- Ne buldun? 

Böyle bir gürültü ile uyandıktan sonra gene 
Fennin son icadı kovadan, fennin ne ol- uyuyablllrseniz .... Bu sefer bir seyyar satıcı 

duğu bilinmiyen devirde icad edilen kep- feryadı başlıyor ... Bu da yasak ama dlnle -
Diye sordular. Cevab verdi. Bir ağaç- çeyle şerbeti alıp bardağa boşaltırken tllemlyor. Sekizi kimsenin beklediği yok. E-

tan kalınca bir dal kesti. Dalı oydu. Bu- sasen sekizden sonra da kafamızı pat.tat -

Bu karardan ve bilhassa dükkanı -
nın kapatılmasından fevkalade müte -
essir olan kahveci Ahmed elleri ke -
lepçeli olarak kumarbaz Veyselin üze
cine atılmış ve onu dövmeğe başlamış
tır. Bu vaziyet üzerine kahveci Ah -
med hakkında ikinci bir zabıt tutula -
rak derhal cürmü meşhud mahkeme -
sine scvkedilrniştir. 

şöyle bir hadise oldu. Şerbetin bir kısmı mnk mubah değil a! ... o bitince mahalle ço-
günkü kepçe ile bugünkü kaşık arası bir bardağa boşaldı ama bardaktan dışan c~larının yaptıkları şamata ve en nihayet 
ıey yaptı: . . . . . butun evlerden sonuna kadar açılan radyo

taşan bır kısmı da şerbetçının elını yıka- ıarın gecenin geç vaktine kadar suren ses -
- İ§te, dedi, çorba bununla ıçilebilir dıktan sonra tekrar kovaya döküldü. lerl başlıyor... Aman bu sıcaklarda insanın 
Bu icadı alkışladılar. * sinirleri esasen berbadken bu gürfiltulerle * btısbutfin çıldırmamak elde değll. 

Bir nice asır geçti. Medeniyet ilerledi. 
İnsan istediği anda ateşi buz, buzu ateş 
yapabiliyordu. Bu devirde de bir mucid 

türedi. Makineli kovalar yaptı. Makine-

Bugün, makineli kovalardan bize su-
N iıantafı Bayan Naime Halid: 

nulan şerbetlerin hepsinde meyvadan, _ Benim İstanbulda en ziyade sinirlen _ 
sudan, şekerden mada şerbetçinin elinin dlğlm şey Vali konağı caddesindeki Emek 
kiri de vardır. apartımnnı "ırasında bulunan arsaya konu-

1smct Hulusi lan, konulmasına mfisande edllen ve o cad

Bu vaziyet karşısında kahveci Ah -
med büsbütün şaşırmış ve: 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
deyi süsleyen güzel apartımanların manzara
sile tam bir tczad teşkil eden sinema Hin 
tahtasıdır. Vali konağı caddesinin bfıtün gü 
zelllğinl bozan bu ko.skoca tahta levha is -
tanbulda gordüğüm çirkinliklerin içinde be
ni en fazla muazzeb edenidir. 

- cKahvemde kumar oynayıp dük
kanımın kapanmasına sebeb oldular. 
Ben buna yanarken şimdi bir de ba -
şımı daha püsküllü belaya sardılar.> 

Diye söy1enmeğe başlamıştır. Ah -
med kumarbazların kendi kahvesinde 
haberi olmadan oyun oynadıklarını id-

Yüksek bir yerden düşen 
insan neden ölür? 

Yüksek bir yer
den düşen bir in
san, düşerken ik • 
tisab ettiği sür'at 
neticesinde öldü .. 
ğil sanılırsa da, 
hakikat halde kal
bi zayıf olmadığı 

takdirde ölmez. 
Zira: 

İnsanı indten 
düşme değil, ani 
kalb duruşudur. 

* 
ODnyanm meşhur bir kapısı 

DO 
o 

Dünyanın en 
meşhur kapıların -
dan biri, Ingilte -
rede Davneng 
Streette, ve başve
killerin oturduğu 

10 numaralı baş -
vekalet dairesidir. 
Dünya siyaseti -
nin idare ettıği bu 
kapının önünde, 
garib bir tesadüfle 
her gün siyah bir 

lngilizler berber dükkamndan 
hoşlanmazlar 

İngiliz sairi Şeks 
pir zamamnda, 
İngilterede her -
her d\ikkanları.n • 
da, piyanoya mü
şabih bir alet bu • 
lundurulur ve 
müşteriler traş o
lurken, bu aleUe 
eğlendiri

lirmiş. Çünkü 
traş, İngilizler için 
en müz'iç bir meş-
gale imiş. 

* 
40 santim boyunda ipek kozası 

Yeni Ginede i -

pek kozaları bizim 

memleket

lerimizdekiler gıôi 

değildir. Bunla -

nn boyları (40) 

santim kadardır 

ve her bir kozanın 

içinde müteaddid 

kedi görünür. ipekböceei vardır. 
................................... ································································ ··························· ~ 

Olıu11ucularıma 
Cevablarım 
Şişliden Cengiz imzasile mektub ya

zan okuyucuma: 

Oğlum, 

- Sen fazla hassassın, fazla alın

gansın.. olur olmaz şeye mana veri
yor, hayatını zehirliyorsun. Bu senin 
yaradılışın. Evvela bunu tashih et. 

Birdenbire fazla ümide kapılmak ne 
derece fena şeyse, birdenbire üm!d
sizliğe kapılmak fa gene fena §Cydir. 

Manalı olmıyan şeylere mana ver
mek, herhangi göze görünmez bir ha
reketi büyültüp ıztırab çekmek ço
cukluktur. 

Senin arkadaşın sana doğruyu söy
lemiş. Benim de vaziyetten hissettiğim 
aynidir. Bu kız sana karşı lakayıd de-

d 
ğildir. Garib kız, diyorsun. Bu da yan
lış, kızın garibliği yok, garib duşünen 
sensin ... Dört sene evvelki macerayı 

hiç karıştırma, madem ki sevıyorsun, 
ona talih ol ve evlen. 

Bir sualin daha var: 

- Mes'ud olur muyum? 
Diyorsun. İnsanlar daima mes'ud ol

ll\ak için evlenirler. Bazısı mes'ud o
lur bazısı olmaz. Başları birbirinden 

' çok a~, düşünüş ve yaşayış tarzları 
ayrı olan insanlar için bir dereceye 
kadar mes'ud olmak ihtimali az oldu
ğunu evvelden tahmin etmek kabil
dir. Birbirine uygun insanlar için bun
ların izdivacını herkes mes'ud bi.:" yu
vanın kuruluşu tarzında telakki eder
ler. Fakat sonradan herhangi bjr se
beble mes'ud olmazlarsa ona da ne de
nilebilir ki!. 

TEYZE 

Şiılide Cideli hizmetci Fatma: dia etmekte, Veysele hücumunu da: 
- İstanbula geleli altı ay oldu. Her şeyi «Ayağım takıldı da sendeledim üstü -

güzel ama şu radyoları çok kotu!.. Türkçe ne düştüm:. diye tevile çalışmaktadır. 
şarkıları, koy şarkıları iyi amal.. Sabahtan 
akşama kadar içinden başka, başka sesler Veni köy nahiye mUdürUne aid 
çıkıyor, bütün bu Şişli halkı da evinde raıl-
yosu 01du~u belli olsun diye sonuna kadar hükmU, temyiz gene nakzetti 
açıyor ... Bet bet sesleri konu komşuya din- s b k y ik"" h' ··d:1-11 AlA 
letlyor. İşte en sinire dokunan şey İstanbul- a ı en oy na ıye mu un& a-
da budur. eddin, asliye birinci ceza mahkemesi 

Ali Bülend (memur): tarafından rüşvet almak su çile iki se-
- İstanbulda sıntrime dokunan şey bir ne hapse mahkfun edilmiş, temyiz bu 

dükkllııdan peynir ekmek veya ona muma - kararı bozmuş, fakat mahkeme karar -
sll yıkanmadan pişmeden yenilecek şeyler da ısrar ederek evrakı iade etmişti. 
aldıtım zaman satıcının bunları saracağı Bu defa temyiz mahkemesi hey'eti 
k~ğıdı almak için parmağmı 'bir kere ağ - umumiyesinde tedkik olunan karar, 
zma cötürüp tükürüklemes!dir. Belediye bu-
nu şiddetle menetmelldir. yeniden ve nahiye müdürünün fohinde 

Bayan Saadet (Oımanbey): olmak üzere bozulmuş ve evrak Ağır-
- İstanbulda en fazla sinirlerimi bozan şey ceza mahkemesine yollanmıştır. DUıı 

otobüslerdir. Otobüslerin birblrlerlle yarış et mahkeme, temyizin kararına ittiba e -
mesı. Geçenlerde .. az kalsın bu yarış yiıziin- dcrek evrakı tedkik etmek üzere du -
den bir tramvay arabasına çarpıyorduk. O ruşmayı başka bir güne bırakmıştır. 
sinirle şoföre ve blletciye çattım. Bana ı:e d 1 
cevab verseler beğenirsiniz : cBlz Kurtuluş Tehdi le para a maktan suçlu 
ve Maçka arabasından onde gitmeğe mecbu- iki mahkOm tahliye edildi 
ruz. Yolda bekllyen müşterileri biz almak is-
teriz, onlara bırakmak değil. Onlara bıraka- Geçen sene Sirkecide Osmaniye o -
cak olursak bizim halimiz ne olur ... Size bir teli sahibi Ömer Lutfüye bir mektub 
kaza gelmesin diye bizim evde çoluk çocuk 
aç mı kalsın ... Biz bu arabalarda garsonlar yazarak tehdid suretile para isteyen 
gibi yüzde on hesablle çalışıyoruz ... Ne ka - ve paralan Cumhuriyet gazinosunda 
dar çok müşteri alırsak o kadar klirımız uldıkları sırada yakalanan İlyas ve Ab 
var... Tabii Maçka, Kurtuluş arabaları ela basın Ağırcezada yapılan duruşmaları 
öyle düşünüyor. Keyfimizden değil, ekmek ================= 
parası için yarış ediyoruz. Kim öne geçerse 
ta.bıt bekliyen müşteriyi o alacaktır.:. 

Boyle bir şey ne gorülmüş, ne işitUmlş -
tir. Umumi bir nakil vasıtası işletmek imti
yazını alan bir şirket veya sermayedar, o 
işlerde çalıştırdığı adamlarının ticretlnl ver
meğe mecburdur. Otobüs gibi bir kazası 
birkaç İstanbullunun hayatına mal olacak 
ve birkaç evi birden yıkabilecek olan bu na
kli vasıtasını kullanan, işleten insanlara bu 
!!ekllde para vermek onları tehllkell yarış -
lara teşvik etmek hakkı değildir. Bir şirke
tin parası vardır bu işi yapar, yahud yok -
tur, yapmaz çekllir. Halkın hayatı blr ta -
kım insanlar sermayesiz para kazansınlar 
diye feda edilemez". vaziyetin böyle oldu -

ğundan belediyenin nasıl haberi olmuyor, 
diye pek sinirleniyorum. 

Kitabcı Bay Halid: 
- istanbulda en ziyade sinirime dokunan 

şey, dilenci çocuklarıdır. Arada bir ortadan 
kaybolurlar. Gene birdenbire ortaya çıkar -
lar ve bir alacaklı gibi •Para... Para ... 
Para• diye insanın peşinden koşup durur -
ıar. Bu pek sinirime dokunuyor. Hele bu ne
vi dllencll.erln bir de karamel~ satıcw ne -
vilerl çıkmış ... Sokaklarda, Tünel başların -
da, vapur iskelelerinde insana musallat olu
yorlrı.r. Tahammül edilmez bir vaziyet lh -
das ediyorlar. 

Saad Derviş 

Bacaksızın maskarallklan · 

Tramvay kazasmda yaralanarı 
kadın öldU 

İki üç gün evvel Beşiktaşta bır 
tramvay kazası olmuş, 35 yaşında bir 
kadın yaralanarak kendini bilmiyecek 

bir halde Beyoğlu hastanesine kaldı -
nlm~tı. Evvela arabacı Hüseyin is -
minde birisinin karısı olduğu zannedi-

len yaralı, dün sabah hastanede öl -
müş, cesedi Morga kaldırılmıştır. Hü • 
viyeti henüz tesbit edilemiyen bu ka -
dmı, civardaki tütün amelesinden Ali 
adında birisi tanımıştır. Ali bu kadı -
nın kendisini görmek üzere Düzceden 
geldiğini ve isminin Seher olduğunu 
söylemiştir. 

Bir kaçakçı 8 ay hapse 1360 lira 
para cezasma mahkOm oldu 
Bundan ibir müddet evvel Türltis -

tanlı Abdülkerim adında birisi esrar 
ile kaçak kumaşfan mübadele suretile 

sürmek isterken muhafaza teşkilatı 
memurları tarafından suçüstü yaka
lanmış ve asliye beşinci ceza mahke -
mesine veri1mişti. 

Dün beşinci cezada yapılan duruş -
ma sonunda, Abdülkerımin suçu sabit 
görülmüş, 8 ay hapis ve 1360 lira a -
ğır para cezasına mahkum edilmiştir. ............................................................... 

İzmir fuarı 
hazırlıkları 

İzmir ıı CA.A.l - İzmir fuannın açılma 
gününün yakla~aaı münasebetlle fuar ko -
mltesl çalışmalarına hız vennlşUr. Bu sene 
fuarda vilayetin muhteİit kazaları için ayrı 
ayrı günler tahsis olunmuştur. o guıılerde 
o kazaların gençler! mahalli ve milli oyun -
lar oynıyacaklar, eğlenceler tertlb edecek -
lerdlr. Ödemiş ve Bergamada liç ve dört Ey
Ulle tesadüf eden günlerde Ödemiş zeybek 
ve efeler! pek me4bur olan mllll oyunlannı 
oymyacaklardır. 

Şimdiye kadar fuara resmen l§Urak eden 
hükümeUer de şunlardır: Almanya, Belçika, 
İngiltere, İtalya, İran, Sovyet Rusya, Yunan 
ve Flllstln. 

Siyaset aleminde 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

A vusturyadan sonra ırkcılık davasını be-. 
nimsiyen bir İtalya, ortalığı düşündüre
cek mühim bir muadeleyi ileri siirmüş 
oluyor. Çünkü onun arkasından Lehls • 
tanda sezilen bazı hareketler, bedbaht 
bir cemaatin daha uzun yıllar sükUn ve 
huzura kavuşaınıyacağına bir işarettir 

.Serseri Yahudi>, bu gidişle hiç bir me
kan sahibi olanuyacak gibi. 

Selim Ragıp Emeç 

Nöbetcinin kulübesi 
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Rus-Japon kavgasının tarihi 
ve (1904-1905) harbi 

Yazan: Vadi Rıza Zobu 

Karakösede bir lokanta alemi Çuşima deniz muharebesi nasıl cereyan 
etti ve harb· nasıl bitti ? Askeri mahfe/de bütün odalar dolu imiş. Otelde ise 

masa~arı bile birleştirip üstüne müşteri yatırmışlardı. 
nakliye gemisinden Pekı ama ben geceyi nerede ve nasıl geçirecektim? 

Ruslar Por Artürü 
muvaffakiyet ve ce .. 
saretle müdafaa edi .. 
yorlardı. Çünkü böy
lelikle donanma1an
nın düşman eline 
geçmesine mani o -
lacaklar ve JaponJa .. 
rın şimaldeki Rus or
dularına karşı bütün 
kuvvetlerini gön -
dermelerine imkan 
bırakrnıyacaklardı. 

Makarofun yerine 
geçen amiral Vit • 
heft Japon gülle le .. 
tinden yedi tanesi 
Retvizan zırhlısma 

düşünce vaziyeti u • 

ibaret filosile doku2 Çamurlu bir mey .. 
mayısta büyük filo • dandan, karanlıklar 
ya katıldı. içinde, aç ve uyku -

Japonlar 13 birin. suz, karşıdaki Jokan
clkAnunda yaptıkla- tanın ışığına doğru, 
rı son torpito hücum- kuzu görmüş aç bir 
larile Rusların Po1 kurd yürüyüşile ı1er
Artürdeki son zırhlı- Iiyordum... Kapalı 
!arı olan Sivastopolu kapısını aralayıp i
da batırmışlardı. Do- çeri girdiğim za _ 
nanma havuzlanınış, man, Karadeniz _ 
tamiratı yapılmış, de sise tutulmUJ 
Singapordanberi Rus bir vapur kapta • 
!arın hareketleri a ' nı gibi önümü göre
dım adım takib edil- mez oldum.. içi .:' 
mişti. Vladivostokta. len sigaranın, kıza • 
ki üç kruvazörle tor- ran ızkara köftesinin Karakösede un fcıbriktm 
pitolann çıkmama - karışık dumanlarile, esasında loş olan - Ben size rica ederiııı. 
lan için de limanın dükkanı bulutlar istila etmişti. .. Gündüz - Hfiltipay:iniz. 
ağzına torpil dök - clokanta:a diye anılan bu aşçı dükkanı- - Estağfurullah bendeniz ... rnumi vali ve kum~- Sezareviç zırhlm ve amiral Makarof 

dan Aleksiyef'e bil " k . yona havale olundu. İngilizler altı 
dirdi. Vitheft: k - ~::örle Rus filosunu takib ettiler, 

müşlerdi. nın, gece cmeyhane:a ye döndüğü anlaşı- Uzunca içilmiş bir sofrada sar!edilen 
Ruslar bazı silAhlı ve silahsız nakliye lıyordu ... Kirlenmiş, vazifesini bitirmiş bu ve bunun gibi kelime ve cümlelerden 

gemilerini Japonyanın şarkına ve Korenin boş masaların arasında ikisi daha işgal sonra o da gitti. .. - Japon donanmasını yenme_ m.um. - t Bu hal 
Çu- nkü itimadları kalmamış ı. 

ku-n degı~"ldir. Vladivostoka gıdeıneyız. T 
1 k Rusları büsbütün sarstı. Ruslar an~~-

Bunun ı·r;n ister istemez burada ka ara ·1 u 
garbına yolladılar. Böylelikle Japon do- altında idi .. her birinde beş altı mest o- On dakika sonra sür'atle geri dönen bu 
nanmasından: ufak ta olsa, bazı kuvvet- turmuş, zum olup akabinde sızmağa ça- zat, ehemmiyetle: r-- aan kömür aldılar. Büyük gemı er -

müdafaaya iştirak etmeliyiz! midburnu yolunu tuttular, diğerleri sn .. - lerin aynlacığını umuyorlardı. Ondan !ışıyorlardı... - Tamam!. 
Diyordu. Fakat dinletemedi. Emri ~a~ ı A l 

gunu veyş kanalına doğru gitti er. Y arca su-
ınış olmak için ağustosun onuncu ki fi b" l rı 
sabahı limandan çıktı. Filo, altı zırhlı, ren yolculuk sonunda i ı o ır eş ı er. 

sonra Japonyanın şarkından dolaşmakr İlerledim .. geride bir masanın örtü Dedi .. . , 
tansa Kore boğazından gcçmıye kara:- .makamında kullanılan, yağlı ve sirkeli, - Oh, teşekkür ederim.. 

· hribden iba- Bu sırada Japonlar Por Artür üzerine 
dört kruvazör ve sekiz mu 

verdiler. Bu sırada Rus ve Japon donan- piyaz ve yoğurd lekeli kAğıdını kıvırıp - Bir şey değil İşi anladım. Yer yok-
maları arasında büyük bir fark vardı. dirseklerimi tahtasına dayadıktan sonra, muş!!! tf D"ğcr altı muhrib donanmaya yol yaptıkları hücumları sıklaştırmışlardı. 

re ı. ı .
1 

tarama torpitolarile bırlikte Meşhur ve mühim 203 rakımlı tepeyi ele Her iki devletin saffı harb gemileri 12 şimdiye kadar başıma gelenlerle gelecek- Beynimden vurulmuşa dönmüştüm .. a
idi, fakat Japonların 127 topuna karşı leri düşünüp hayale koyularak, eğer gar- caba dili mi sürçmüştü?. cYer kalma
Ruslarda 98 top bulunduğu gibi cinsleri son uğrarsa kendime yemek te ısmarlıya- mış!t dedi.. acaba eyer hazırmış!, mı di-

:~:n!o~~üştü. .. geçirdiler. Buradan Por Artürdeki filo-

J P
onlar 4 zırhlı, 4 zırhlı kruvazor, 9 yu kolayca bombardıman edebilecekler 

a ' · 1 1 ki 1 kruvazör, birçok muhrib ve torpıto ara ve yok edeceklerdi. Nite ·m yapt1 ar. 
denize açıldılar. Amiral Togo Ruslara Rus hükumeti yoldaki filoyu daha çok 
hemen saldırmadı. Onları açık denize çe- takviye için Baltıkta kalan diğer gcmi
kecek şekilde manevra yaptı. Ruslar ce- leri de gönderdi. 

muhtelif ve sistemleri eskimişti. 8 Rus caktım ... Kulağıma: yecekti... 
16 Japon kruvazörü; 9 Rus 21 Japon muh- - Bay Vasfi Rıza Zobu! - Ne buyurdunuz?. 

saretle harbctmeyi değil, k~~a~ı~.1 bulup Por Artürde su kaynakları yoktu: B~ 
t vı divostoka sıvışmayı duşunuyorlar- muhasara için 1azıın olan inşaat ta bıtınış 

d
a . a yıf idiler. Halbuki harbde ce- değildi. Bunun için çok müşkülat çekil-
ı zıra za ı·r der d 1 d' ' k aman zayıflığı te a ı e · di. Şehirde ve asker arasın a Ko era, ı-

saret ço z ' t"' · çıldL · af d"" t · Ak k dar uzaktan top a "'şı a zanteri çıktı. Bır tar tan uşman a eşı, 
İk" şa~a . a b tler oldu. Saat beş kır~ta diğer· taraftan bu hastalıklar müdhiş za-

1 ta:a. a ıs;o:a direğile zırh knlesme yiat verdiriyordu. Nihayet on ay dayan
Ç~re~ıç~.n ~ . i ··ne vurdu. Amiral ile dıktan sonra 2 kanunusani 1905 de Por 
~rmı dort~uk ık ~er öldü: Başdümenci Artür zaptedildi. Fakat bu zafer Japon-
bırçok znbıt ve as _ k di ken- 1 60 000 ölü ve yaralıya malolmuştu. 
düşerken birdenbire dumen e? ·zdi ara ' h .. H" d d . d 
d. d'" d" hl tam bir daıre çı · Rus donanması enuz ın enızın e 
ıne on u ve zır ı ·ıer 1 d B ·· t.. J d 

Bunu bir manevra sanan diğer gemı iken bu haber a ın ı. u un apon .. o-
. . d'l Rus safları karış- nanmasına karşı koyamıyacağına gore 

yollarını değıştır ı er. 1 t d . .. .. ·· f ı t 
1m 

rlar ve faz a e • vaziyetlerı busbutun ena aş ı. 
tı. Japonlnr soku uyo d B'r sa- - - ·· d ki d ı 
b. ı · d k · · zat1yorlar ı. 1 Japonlar Par Artür onun e or u a-
ır ı a\rranara • ışı u . ta- .. ·· 1 k 
t ·· b tt ve Ruslar bırf'r nnı da şimale sürduler. Boy ece uvvet-

a sonra gııneş a ı r anı- .. · ·· ·· d"" 6 
rafa kaçtılar. Çareviç bir Alma~ ım tti !enen ordu Mukden ulzerınt e 'hi~u ub ... 

ğ .:ı. Esk ld ş ghaya ıltıca e · martta iki taraf ordu an arı n en u-
na sı ınw. o an d ya b 1 · d b · · t 
N "k b t ld D' a ise Saykon a - yu"k meydan muhare e enn en ırıne u-
ovı a ın ı. ıyan .. d-ıer .. "k ku tl l b 1 

kaland D' w 1 · Por Artüre don u · tuc:tular. Ruslar buyu vve er e ve o 
ı. ıger erı "r'at ._ · · 1 d" 

'Togo bu harbde kfı.fi cesaret ve su silAh ve cebhane ile harbe gırmış er ı. 
g" t di R ı r gemilerdeki topları J ponların cesaret ve imanları onlardan 

osaskeremle .'k usa kardılar Japonlara ak üstündü Büyük fedakarlık örnekleri 
ve er erı araya çı · . de ço · . d · 
k ·· daf d k llandılar ve bu ış .. t riyorlardı MeselA bır ereyı veya 
arşı mu aa a u . Ja- gos e · . . d"l . t 

kt ff k" t göstcrdıler. b t klığı geçmek ıçın ken ı erme a ıyor-
gernlçe hen mpuva Aa t~!c ··nu"nde hf'm de 1 a a e arkadan gelenler öndekiJerin üs-
po ar em or r ur o • bu ar v 
Mukden tarafında cebhe kurmak rnec . - tü basarak yürüyorlardı. MukdP-n mu-

1 geti- ne ı· - d-zı·· d riyetinde kaldılar· yeni kmt\'et er h besi dört gün gece ı gıın u u evam 
' · Ruslar are o 000 ki · -1d·· h d 

ribi; hiç Rus ve 44 Japon torpitosu kar- Diye bir ses geldi!. Bu gurbet ilinde, - Yer kalmamış. Bütün odalar dl)luy-
şılaşacaktı. Rus gemilerinin teknclcı-i karanlık gecenin dumanlı lokantasında, muş!!. 
yosun bağlamış, kazanları kirlenmiş, ma- .sisleri yararak beni farkedecR.lc kadar - Peki şimdi'! .. 
kineler yorulmuştu. Japon gemileri pırıl görür gözlü aşina kimdi!!. - !!?! ... 
pırıldı. Rus gemileri 11 milden hızlı gi- _ Efendim? - Bir otelden bahsedıyor.ıaraı. 
demiyorlardı, Japonların hızlan 15 den - Buyurmaz mısınız? - Evet. Var •• ama yatılacak gibi de-
aşağı düşmüyordu. Japonların topL'ln - Nereye? ğil .. 
hem seri ateşli idi:-hem de Ruslara göre - Tenezzülen, masamıza.. - Zarar yok efendim, bu yağmur, ça-
yüzde yirmi daha uzağa atıyorlardı. - Amnn efendim, estağfurullah. mur ve soğuk havada sokakta kalmak

tansa .. hiç olmazsa bir dam altıdır .. Japon zırhlıları Korenin şarkında Sa
zambo limanında ütim üzerin8e duru
yorlardı. Üçüncü fırka Çuşimanın cenu
bu garbisinde keşif yapıyordu. Diğer ge
miler de gene başka yolları tutmuşlardı. 
Deniz dalgalı olduğundan torpitolar li
mana sığınmışlardı. 27 mayıs sabahı bfr 
Japon gemisi bir hastane gemisi gördü. 
Biraz yaklaşınca Rus ana filosunu da ta
nıdı. Hemen amiral Togo ve Kataokayn 
bildirdi. Gün açılınca Rus1ar da Japon
ları gördüler. Rus .filosunun iskele pro
vasında 4, sancak tarafında 1, iskPle baş 
omuzluğunda 7 Japon kruvazörü onların 
hareketlerini tarassud ederek ilerlıyor
du. Asıl Japon filosu da yetişmiş, yerle
rini almıştı. Saat 11,20 de Orel zırhlısın
da kazaen bir top ateş aldı. Diğerleri de 
ateş açtılar. Rus amirali cCebhancyi is
raf etme, ateş kes!> kumandasını Vı!rl'li. 

Sonra askere yemek yedirilmesinJ bıl

dirdi. O sırada Japonlar da yemek yiyor
lardı. 

cKişi gurbet diyarında edcrmi§ li.şina
dan haz> 

Ne olursa olsun, buralı bir bildik.. ben 
tanımadım ama, herhalde faydadan ha1i 
değil. Yüzüm güldü, içim ferahladı; doğ
ruldum; yürüdüm, oturdum. Seslend11er: 

- Garson! Tabak getir, çatal, bıçak, 
kadeh getir!! 

Bana döndüler: 
- Meze ne emredersiniz?. 
- Aman efendim ... 
- Rica ederiz! Garson, salata, böbrek, 

yoğurd falan filan ... 
- Efendim müsaade etseniz ... 
- Ne demek efendim ... Garson! Ne 

varsa. Haydi çabuk... Ey efendim safa 
geldiniz bakalım .. . 

- Safa bulduk .. . 
- Hayrola böyle?. Ne münasebet?. 
- İrana gidiyorum. 
- Efendim?!.. 
- irana dedim .. 

- Doğru ... 
Seslendiler: 
- Hüseyin!.. 
- Efendim?. 

. ~.Koş! <?tele git! Beyefendi haz.ret1e
rı ıçın tek yataklı bir oda ... Ben de ama 
attım ha .. çift yataklı da olabilir_ 

- Ben iki çiftine de razıyım ... 
- Hülii.sa yatacak bir yer işte .. 
- Başüstüne efendim.. 
On beş dakika sonra bu .çiden de geldi. 
- Ne haber? 
- Fena!. 
- Ne gibi? 
- Hiç yer yok!. 
- Canım bir tarafa bir karyola koya-

maz mı? 

- Aman bayım, merdiven oaşlarma 
kadar yatmışlar .. iki kahve masasını bir
leştiren üstüne kıvrılmış! .. 

rerek ordularını takviye cttıler. ve etti. tki taraftan 12 , şı 0 u, ya u 
da o zamana kadar devam eden kara ralandı. Ruslar harb meydanında (Devamı 10 ncu sayfada) 
deniz mağlübiyetlerindcn yılmıyar~ r;.ooo esir ve hesabsız harb leva~ı bı- ............................ - ............................... . 

- Münasebetli?. 
- Gezmeğe ... 

Asıl kıvrılan şimdi bendim .• ne yapa
cakbm? Bu gecemi nerede ve nasıl geçi
recektim?. Kime ne söyliyebilir, kimin 
kapısını çalar da, cerre çıkan softalar gi
bi: cTanrı misafiriyim. Aman bana bir 
yatak?. diyebilirdim. Saat ilerlemi.ş on 
b~."- bulmuştu_ bu saatte hiç şübhcsia 
butun Karaköse uykuda idi.. gözü açık 
o~arak işte şu masanın başında toplanan 
bırkaç kişidik ... Onlar aralarında kulak
tan kulağa bir şeyler fısıldaşıyorlar .. aca
ba, benim için yatacak yer mi dnşünil
yorlardı? .. Ümid dünyası bu .. artık ken
dimi zuhurata bağlamıştım .. tek yataklı 
bir odada temiz ve .rahat bir karyola ıçi-

kat'i zafer irin karada ve denizde ye karak darmadağın bir halde şımale 
:r p Artür ra .. 

kuvvetler topluyorlardı. Daha or doğru çekildiler. 
muhasara edilmeden evvel Uzakşark Rus Amiral Rocetvenski 16 martta Hindis-
filosunun kafi olmadığı anlaşılmış, Bal- tan cenubuna doğru yola çıktı. Bazı1an 
tık d · · d k tli bir filonun hazır- t aJyanın cenubundan dolaşılmasını 

enızın e uvve ·ım i Avus r . 1 k 1 lanarak büyük Okyanusa gönden es. .. Iüyorlardı. Fakat annra en ısa yo 

l. · h 1 kl b 1 ışlardı Fakat ıyı soy S"nHapor boğazım tercih etti. Bal-
çın ezır ı ara aş am · d olan ı o . . .. 
mütehassıslar yoktu. Askerler usta e~ tıktıın çıktıktan beş ay yırmı ~n 5.00~.a 
~'ld" l\ır i k t k sarsılmıştı. B . !905 de boğazdan geçtıklerı go-
gı ı. ,~anev uvve ço "b dan 8 nısan 
vaziyette ve 18 birinciteşrinde Lı av ·· ıaü. Annam kıyılarında Kamran mev-
yola çıkıldı. Henüz Baltık denizinde bu- ~ine gidildi ve köm~r alındL Bitar~f. bir 
Iunduklan sırada Japon torpitolarm~ limanı işgal ettiniz diye protesto edtlınceJ 
hücumlarından korkuluyordu. Halbuki açığa çıktılar. Orada Baltıktan çıkmış o
J aponlann bütün donanmaları Japonya lan Nebogatof filosunu beklemeye baş-
Ue harb sahası arasında bulunuyordu. !adılar. 

Rus gemılcrinde her taraftan Japon Donanmada korku ve inzibatsızlık son 

Ahtapot değil, 
tayyare pervanesi! 

torpitoları saldıracakmış gibi heyecan d ceyı· bulmuştu. Orel zırhlısında ihti-
ll ·~ ~ ı vardı. Bu yüzden İngiltere sahi erın 

1 
ıktı. Amiral bunu şiddetle bastırdı. ngilterede 900 tayyarenin işt.frakile ya-

lngı"liz balıkçı vapurlarını düşman tor- Hi ç hlının süvarisi cJaponlara teslim pılan hava manevralan esnasında kaza 
Y lı0lığı Bu zır I ı· i d dil Ü 1 bir b ' pitosu sanarak topa tuttular. an '.: k "yi ederiz> dem4t . ne ıces n e şm f o an ombarclı -

f tiraf ve tarziye verecekleri halde yola oı~ı 1 Nebogatof bir zırhlı kruvazör, man tayyaresinin pervane aksamı bu ha-
devam ettiler. İngilizler kızdılar ve P7ı il sah~ muhafızı, bJr .kruvazör ve birka9 le gelmi§tir. 
testolar başladı. Mesele enternasyon ç 

- !!!?? ... 
İyi yiirekli, temiz düşünceli; kimi İs

tanbullu, kimi onun civarından. Hepsi 
resmi devlet memuru gençler... Beyaz 
saçlısı da var. Ama o da genç.. belli ki 
vakitsiz bir beyazlık konmuş ... Buranın 
tabii hallerinden .. bildiğimiz haziran sı

cağında Kopdağını geçerken de, tepe
sinde beyazlık yok muydu? .. Dağında 0 • 

lan, insanında neye olmasın?. 

- Yatak, yani otel meselesini ne yap

- ne girmeği hayal eylerken şimdi artık 
- Askcrl mahfele muracaat ettim.. bir sokakta kalmıştım.. cİstiarede ölumü gö-

tınız? .. 

misafirhanesi varmış.. genç, nazik bir ren hastalığa razı olur> derler; ben de, 
zabit meşgul oluyor_ neticeyi haber ver- yataktan, yorgandan vazgeçmiş, bir dam 
mek için buraya gelecek. altında sandalya üstüne çoktan 

1 - Ben de gidip bakayım.. lah> demiştim.. <eyva -

- Aman efendim zahmet buyurmayın. Masa arkadaşlarımın uzun uzu f 
- O ne demek? Siz bizim misafirimiz, koslar, ından sonra, biri ban d- ~ c ıs-

biz sizin perestişkAr ve... di ki: a onup de-
- Aman efendim rnahcub ediyorsu-

nuz ... 
- Yoo rica ederim. 

- BilPte.zsiniz bayım ne müşkül 
kideylz s· · b" mcv-

. ızı ır gece barındırmak için 
<Devamı 10 ncu sayfada) 
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1 Yurda aid tedkikler 1 
Balkan .Röportajları~-

.)'A-Z AN 
ERCUMENO 
tk~EM TALU 

-:: .. Y ukarz Anadolunun en güzel . , .. 
şehirlerinden biri: Tokad ~~~~ra~ ~~. :a~=!~~~?.g~~~;; 

Tokad Ovalarının tamamen Sulanması 
elinde kocaman bir nargile ile dönüp gelmez mi? 
Herşeg hatırıma gelirdi amma Sinagada lstanbul 

k• J J f d J şarkıları dinleyerek kalyan tokurdatacatım gelmezdi. 
için i 1 mi yon ira sar e i iyor nas~;: ı.::y:: 

maz bir ıey nazarı 

T okadda imar ve kültür 180,000 dönüm arazi ::ı.ıı ·::: 
f aaligeti hızlandı sulanacak ~:E·a:~! 

yeni yapılan yollar ve zasındaki duvarda da 
taze çiçeklerle bf'zen-

kurutulan bataklıklar miş tunç bir levha. 

Tokad, (Hususi> - Tokad - Sıvas 

hududu yolunun muhtelif aksamı ü
zerinde esaslı tamirat yapılarak silin
diraj ı ikmal edilmiştir. Tokad - Tur
hal - Amasya hududu yolunun 243 .. 
179 uncu kilometreleri arasında 1660 
metre tul şosenin esaslı tamiratı ik
mal edilerek dört menfez yapılmıştır. 
Bundan başka Turhal - Zile istasyonu 
yollle Tokad - Niksar - Ünye, Reşa • 
diye, Kulehlsar, Niksar ·- Erbaa, Er
baa - Samsun, Cllkoru - Erbaa yolla
n üzerinde tamirat, tesviye! türabiye 
yapılmıştır. Tokadda nafıa için bir ga
rajla, Halkevı binası ve büyük bir si
nema binası yapılmıştır. 

Tokadın umumi görü.nil§iJ. 

Nafıa Vekilletınce Tokadın Kazova
sının bir tarafının Yeşilırmaktan su
lanması için lstikşaflar yaptırılmıştır. 
Yüz bin dönümü mütecaviz arazinin 
sulanmasını temin edecek · olan bu iş 

bir milyon küsur liraya eksiltmeye çı
karılmıştır. Bundan başka Erbaa ova
sının seksen bin dönüm arazisinin 
Kelkit ırmağından sulanması için i
kinci bir keşif yapılmıştır. Mütehassıs 

ve fen memurları tersimatla meşgul 
olmaktadırlar. Bedeli keşfi bir milyon 
lirayı geçen bu sulama işi yakında ek
slltmeye konacaktır. Bunlardan so•
ra Niksar ovasının diğer kısmından 

sulama ve bataklıkları kurutulma ls
tlkşaflarına ba~lanacaktır. 

T okad, (Hususi) - Tokad yu-ı 
karı Anadolunun en güzel ıe-

birlerinden biridir. Umumi vaziyeti iti
barile büyük şehirlerimiz arasında ehem
miyetli bir mevkii vardır. 

İkilin ve toprak güzelliği ona meyvacı
bk bakımından ayrıca bir hususiyet ver
miştir. Bu itibarla Tokadda sıcak mem
leketler mahsulleri istisna edilirse bütün 
meyva cinsleri yetişir. Bunlar arasında 

en mebzulü ve şöhretlisi elma, armud ve 
üzümdür. Tokad bağcil.ık bakımından da 
ehemmiyeti haizdir. Bugün Tokad mer· 
kez kazasında kırk bin dönüm Dağ var .. 
dır. Yıllık istihsalatı 15 ila 20 milyon ki· 
lo kadardır. · 

Tokadda bağcılık hem meyvacılık ve 
hem de şaraplık üzüm çeşidleri bakımın
dan kurulmuştur. Yemeklik üzümleri ek
ıeriyetle Samsun ve Sıvas gibi komşu 

vilayetlere ihraç olunur. farablık üzüm
lerden ise şarab, pekmez, bulama vesaire 
yapılır. Bir zamanlar büyük bir §Öhreti 
olan şarabları şimdi bazı müşküller dola· 
yısile istihsal edilmez hale gelmiştir. 

İktısadi ve sınai vaziyet 

T okad ve havalisinin iktısadJ 

vaziyeti evvelki yıllara nis

betle bugün sijnük bulunmaktadır. Buna 
da Gökdenıir yolu güzergfilundan 48 ki
lometre uzakta kalması Amil olmuştur. 

En mühim mahsul tütün, mahlep, buğ
day, arpa, pirinç, afyon, bamya, ceviz ve 
pancardır. 

Sınai vaziyeti ise oldukça zengindir. 
'rurhalda inşa edilen ıeker fabrikası ile 

Tokadın de~erli "alisi Faiz E~gun 
dük mevkiinden çık.an iyi bir suyun ge
tirtilmesi temin edilmiştir. 
Diğer taraftan Tokad birçok zengin 

madenlere maliktir. Turhalda antimu
van, sarı mermer, Artovada bakır var
dır. Bunlardan Turhaldaki antimuvan 
madeni işletilmekte olup Artovadaki ba
kır madeni henüz işletilmeğe başlanma
mıştır. 

Zirai çalışmalar 

T okad dahilinde fare ve domuz 

mücadelesine çok ehemmiyet 

verilmiştir. Bu yıl içinde 1350 domuz it
~f olunmuş ve 35 köyde on bin hektar 
araziyi istilA. eden farelerle mücadele e
dilerek arazi bu muzır hayvanlardan te
mizlenmiştir. 50 dönümlük nümune fi
danlığı tesis edilmiş ve 15 bin kadar fi
dan dağıtılmıştır. Bunlardan iki bin beş 
yüzü muhtelü meyva ağaçları ve m;ite
bakisi de yol güzergahlarına dikilecek 
meyvasız ağaçlardır. 2500 kadar elma a
ğacına anz olan haşerelerle mücadele e· 

miş ve faaliyete geçirilmiştir. Tokad şeh· 
rinin hali hazır haritası ve imar plaru 
n'ftiteahhide ihale edilmiştir. Harita tas
dik olunmuş, imar planı da yapılarak 

gönderilmiştir. Vekalet şehir işleri şefi 

Hilmi yerinde tedkikat yapmak :izere 
buraya gelmiştir. Belediyece çarşıya ya
kın bir yerde inşasına başlanan sıhhi şe
raiti haiz umumi hela bitirilmek üzere
dir. Köprü başından Cumhuriyet meyda
nına kadar güzel bir bulvar açtırılması
na başlanmıştır. 

Tokadda yeni mektebler yapılacak 

T okadda meydan mevkiinde 

60.000 lira bedelle bir orta 

mekteb binası, Erbaada üç, Zilede bir, 

merkezin Pazar, Dökınetepe Gökdere na-
' hiyelerinde Kültür Bakanlı~ının verdiği 

projeye göre birer ilkmekteb yaptırıl

mıştır. İllanekteb çağında 27780 çocuk
tan ancak 8343 çocuk okutulmaktadır ki 

mevcudun ancak dörtte biridir. Bunları 

okutmak için büyük köylerin hepsinde 

bir mekteb açmak ve nahiye merkeıle

r~de de yatılı mektebler yapmak muta-

savverdir. 
······························································ 

Ziraat Vekaleti fidanlıklar 
hakkında malOmat istedi 

ı dilerek ağaçlar bu haşerelerden kurtanl
mıştır. 

Ziraat Vekaleti ziraat müdürlük .. 
lerine bir emir göndererek, vilayet da
hilinde husus! idare ve belediyelerle 
Orman ve ziraat idarelerine aid fidan
lıkların sah.alan, tesis tarihleri, şimdi
ye kadar halka ve müesseselere tevzi 
ettikleri aşılı> aşısız, meyvalı, meyva -
sız, fidan mikdarı, ayrıca sebze ve çi
çek ziraatinin ne suretle yapıldığı, bu 
bahçelerin vaziyeti hakkında malfunat 
istemiştir. Bu malfunat büyük ziraat 
kongresinde tedkik edilecektir. 

Tokad mektubcu
sıı Sadeddin 

Sönmez 

Tokad sıhhiye 
mii.diirü Ahmed 

Vefik Giray 

Niksardaki çeltik ve un fabrikaları gece, 
gündüz çalışır. Ayrıca bu havalide bakır
cılık ve dokumacılık ta ileri vaziyettedir. 

Tokadın suları ve ;madenleri 
9F' okadda su boldur. Fakat içile

U bilecek su bulunmaz. Değerli 
valimiz Faiz Ergunun yardı.mlan ile bu 
en mübrem ihtiyaç gözönüne alınarak 
lüzumlu teşebbüsler yapılmıştır. Dahili .. 
:ve VekAleti belediyeler imar şefliğince 
yüz kırk yedi bin lira bedel ile suyun iha
lesi yapılmış ve bu suretle §ehirde Çör-

Memleket hastanesinin çalışmaları 
ıı=;p o~adın. röntkeni, anansörü, ta

U kim cihazını, çamaşırhaneyi, 
etüvü, bulaşık yıkama makinelerini havi 
200 yataklı bir hastanesi ve bir de frengi 
mücadele heyeti vardır. Hastanede çok 
değerli bir operatörü ile bir röntken mü. 
tehassısı bulunmaktadır. Bir yılda muh
telif hastalıklardan 1179 hasta kabul e-
dilmiştir. Gene bu yıl içinde hastane po
likliniğinde 1498 hastanın tedavileri ya
pılmıştır. Hastanenin hariciye servisinde 
136 büyük, 177 küçük ameliyat yapıl

ınıştır. 

Belediye işleri 

lzmir fuarı lstanbul komitesi 
dün toplandı 

İzmir ruan İstanbul komitesi dün 
Ticaret Odasında umumt katib Cevad 
Düzenlinin başkanlığında topl~ -

T okad ve havalisindeki beledi· tır. Bu toplantıda fstanbuldan fuara 
ye çalışmaları büyük bir hızla yapılan iştirakler ve gönderilecek nü -

devam etmektedir. Tokad, Erbaa, Zile ve muneler etrafında gör~meler yapıl -
Niksarda birer femıt mezbaha inşa edil- mıştıır. 

Levhanın il.zerindeki 
kitabeden, eski baş

vekil Dukanın o ayni 
noktada maktul düş .. 
tüğünil anladım. 

Rumen mılleti, bu 
haçlı taşla ve o kita
be ile, modern Ro
manyanın en büyük 
devlet adamının ha
tırasını yaşatmak ve 
onu öldüren eli ge • 
lecek nesillerin de JA .. 
netine havale etmek 
istemişti. 

Gardan, otellerin 
ve villaların bulun .. 
dukları semte, yaya 
olarak, doksan beg 
ayak, dimdik bir 
merdi venden on da • 
kikada çıkılır. 

Araba ile gidecek 
olursanız, yol dolam- Sinaya civarında Buçeci dağları 

baçlı olduğu halde daha çabuk vanrsmız. - Haydi, şu kahvemi getir! 
Ben arabayı tercih ettim. Güzel ve te- Ali, galiba, içeriden !ilcan isterken boş-

miz bir şoseden çıkıyorduk. Bana, Bük- boğazlık etmiş. Tepemde duran hoparlö· 
reşten tavsiye edilen Palas otelinin ad- rün içinden, birdenbire, çelik bir levha~ 
resini arabacıya vermiş, rahat rahat et- nın üzerine billfu dökülür gibi, bizfrn 
rafı temaşaya koyulmuştum. Eski Ru- Bayan Safiyenin lahuti sesi olanca hızı, 
men - Macar hududunda, harbi umu.ınt olanca kudretile fışkırıyordu: 
sıralarında şehid düşen askerlerin, top 
mermilerile süslenmiş mezarları önün
den geçerek, otele doğru kıvrılacağımız 
sırada, birdenbire karşılaştığun manza
ra beni şaşırttı. 

Kenarları, halı ve killin örtülü peyke~ 
lerle çevrilmiş, içi şark üslubunda ufa
cık sedefkrn masalar, tavandan sarkan 
işkembe fenerl~r ve kafeslerle süslPnmiş 
bir salaşın önünde fesli, kırmızı salta ve 
§alvarlı, Trablus kuşaklı, gezi mintanlı, 
kırmızı pabuçlu, sırını gibi sıska bir a
dam, sarı pirinç bir mangalın onüne çö~ 

Yanık Ömer!. Her savaştan bir yara .. 

Aman! Rüya mı görüyorum? Nerede
yim?. Yanık Ömer .. Safiye .. bunlar kim? 
Sina ya neresi?. Himalaya dağlarında 

orkinoz balığı, Sapanca gölünde diritnot, 
daha ne bileyim.. dünyanın en inanılmaz 
şeylerile kar~ı karşıya gelsem bu kadar 
hayretlere düşmiyeceğiın. 

Ben bu tesirin altında elimdeki haki
katen enfes, köpüklü kahveyi zedfet bir
le hölpürdetirken, Bay Benliyan da, gü
ler yüzü ile çıkageldi. 

- Safa geldiniz! 
melmiş, kahve pişiriyordu. 

Beni görünce kandilli bir eski zaman - Safa bulduk! 
temennahı çaktı, ve türkçe olarak: Koyulduk sohbete. Bana kendi hikl· 

- Buyurun! dedi. yesini anlattı. Ana vatandan çıkalı 25 yı] 
Kızım da, ben de, gözlerimize, kulak~ olmuş. Gelmiş, Romanyaya yerleşmJo. 

Iarımıza inanamıyor, ağızlarımız birer Kışın Bükreşte, yazın da burada, Sina· 
'karış açık, put gibi duruyorduk. Kendi- yada hem antikacılık ediyor, hem de o
mizi biraz toparlayınca, arabacıyı, ücre- turduğumuz kahveyi işletiyormuş. En 
tini verip savdım. Bu acaib yerin üzerin- büyük ve biricik derdi yurd hasreti. U
deki tabelaya bir göz attım .. §11 ibare ya- zun müddet, Türkiyeden getirttiği halı, 
ıılı idi: litilokum, gülyağı, Bursa ipeklisi, ağız-

Cafea Hagi .. Benli lık, işlemeli terlik, maşlah gibi şeyleri 

1n acest local se serveşte la .filgean satmış. Bugünkü ticari güçlükler belini 
delicioasa cafea zingirli şi rahat • lokum büküyormuş. Şimdi lokumlarını, gül tat
de Hagi .. Benli. Gacşişul Turcului be- lılarını, çevirmeleri kendi yapıyor. Eh! 
nevol! Bizimkilere hiç olmazsa adı benzesin di· 

ye Benliyan ismini kısaltmı~, baş tarafı-
Tercümesi: Hacı Benli kahvesi. - iı- na da bir hacılık ilave etmiş: Olmuş Ha-

bu yerde, filcan ile nefis zincirli (köpük~ cı Benli.. bu kadarcık bir müşabeh~t te 
lü) kahve ve Hacı Benlinin rahat loku- suç sayılmaz ya? 
mu verilir. Türke verilecek bahşiş mü-
tüvvetinize bağlıdır! İstanbulda doldurulan ne kadar ala-

Hemen, içeriye daldım. Kırmızı şalvar- turka gramofon plaklan varsa, Bay Ben. 
lı bir temenna daha çakıp yanımıza gel- liyan getirtmiş. 
di. Gene türkçe oJarak sordu: - Vatan hasretini bunu ilen gidE>roo· 

- Şekerli mi, sade mı? ruın! diyor. 
- Bir orta şekerli kahve yap ya! Fa- Safiyeden başka, Münir Nureddini, Sa. 

kat sen Türk müsün? lah.addin Pınarı, tamburi Refiki de bana 
dinletti. 

O da benim türkçe konuştuğuma §aş-
mış, sırıtarak yüzüme bakıyordu. 

- Siz, utanbullu musunuz? diye sordu. 
- Evet. Sen nerelisin? 
._ Harputlu! Adım Alidir. 
- Burada işin? 

- Benliyan efendinin yanın.da çalışı .. 
yorum. Dokuz senedir Romanyadayım. 

- Benli yan efendi dediğin kim? 
- Mal sababısı .. şu bitişik tükfi.n o-

nundur. Orada oturur, 

Derken, bir aralık kaybolduktan son
ra, elinde kocaman bir nargile ıle dönüp 
gelmez mi? 

Dünyada her şey hatırıma gelirdi ama, 
Sinayada, Sala.haddinin cDelisin deli 

' 
gönlüm .. :t ünü dinliyerek kalyan tokur· 

datacağım aklıma gelmezdi. Meğer, insa-

nın nasibinde olduktan sonra, her zaman, 
her yerde, her şey mümkün imiş!. 

Ercümend Ekrem Talu. 



12 Afustos 

Birkaç sene içinde kendi 
elile 300 kişi öldüren 

Brezilyalı haydud 
. • .. • .. Idürdüvü adamların başlarını kesiyor, 

Vıgınıo Ferreıra, o g oll d çeteıi efradile 
en yakın hükumet makamına Y ayor u, 

• ..1d .... lünce jandarmalar da onun 
beraber ele geçıp 0 uru k zı·ne aönderdiler 

başını kesip hükumet mer e • 

Br6'Zilyalı nayaudun ve arkadaşlarının ba§ları 

Avrupa ~gazeteleri 
c Viginio Ferreira• 
run bir seyyar poliı 
müfrezesi tarafından 
tuzağa dQşürfilerek 
öldürüldüğünü ha • 
ber veriyorlar. 

Viginio Ferreir• 
Brezilyalı bir hay 
duddu, senelerce ev• 
vel ilk cinayetini mO 
teakib Brezilyanın 

meşhur ormanlarına 
sığınmış, derken bir 

çete teşkil etmif ve 
aradan geçen mUd " 
det zarfında eğer ra• 
kamda mübalağa yo:ıt 
ıa yalnız kendi elile 

300 ki~i öldürmüştü. 
İhtisası yol kesmek· 

ti ve sataşmadığı kim 
ıe yoktu. Kadın, ~r· çeteyi imha eden müfrezenin erk4n& 

kek, yolcu veya koy· arasını aırnak, 
ıu kime rastgelirse baı: !raue öldürü • 
bazan da sırf öldünne . Öld"" rdü-

. d vardı u 
yordu. Fena bir l<Wti e · kın ida· 
tü kimsenin başını keserek en ya 

. . olluyordu. Bre 
re, yahud poliı imi.rlll• Y kaiamak 
.!:il hüldlm ti bu haydudu ya 

ya e ··freze ft· 
için fevkal!de tedbirler aldı, mu d'~ or· 

dı. Ş"phelen ıp;~ 
zerine müfreze yolla u d du 
manları sardırdı, fazla olarak _hady :ar. 

,. ....::. ,.., esın e ; 
öldürecek, yahud da öldw-ı,u... .. k8 
dımı dokunacak olana 60,000 lira mu • 

fat vermeyi vldetti. 
ayağı basma· 

Fakat Brezilyanın inB8D ·ne girildi 
dık, ucu bucağı bulunın3SJ içı ha • 
mi çıkılmaz ormanlan hesabsızdır, y 

. üınkÜn ol • 
dudu yakalamak bir türlü Dl d , 
madı. Yalnız her ,eyin bir '°nu var gü~ ·n 

· · geçen Seyyar müfrezelerden birW . ta • 
hiç beklenmedik bir yerde, 9etenın ak 
hassun ettiğini öğrendi ve pusu kurar ü 
baııta reisleri Viginio Ferreira olmak f. 

~ · bütüne· 
zere bir tek f.stisnasile çetenın . e 
radını öldürdü, ve hQ.kOmet merkezm 

. d. 
yollamak üzere b31laruıı kestır 1

' 

siınlerden birincisinde 
Koyduğumuz re .. "l or • 

çete efradının kesik başlarını goXıı ~ 
:-,eridir X ışa • 

sun uz. X işaretlisi relbı . · . İkinci 
retlisi de haydudun ınetresıdir· b"tle-

. · · ıa ı 
resim, seyyar polis ıniltrezesiJUJl 
rini gösteriyor. 

. . çete efradın • 
Üçüncü resme gelince. 1 

dan bir tanesinin kaçını Ya .muvaffak o • 
" . Bu resiDl onun fo • 

duğunu soylemi§tik· . ikinci reisi 
toğrafıdır. Ve sabık çetenın kurtu • 
vaziyetinde bulunan bu haydud 

reisinin intikamını 
lur kurtulmaz g(lya . . . öldilrmÜ§ ve 
almak bahan~e üç çiftçiYl 

. '·Açmıya mııvaff ak olan yegane 
çetenın l\M 

uzvu 

keserek polii müdüriyetine yol
başlarını 

ıamıştır. 
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Kırık madalva. 

Göksudan geçen sandal içindeki kadın 
Hoııözlil, huırce

vab ve terbiyeli bir 
adam oldufu için 
kendiıi.ni ıarayda hor 
keı severdi. Her da!· 
reye ıerbeatçe girip 
çıkar, hiç ldmaenin 
nazarı dikkatini ctl " 
betmezdi. Fakat, o " 
nun böyle daire dai4 

re gezmesi, ıebebsiJ 

değildi. Bu gezinti • 
leri esnasında kula -
ğına çarpan sözleri, 
derhal gelir; oğlu Ze1 
ki beye haber ve ~ 

rirdi. Zeki bey de, 
bunların içinden e4 
hemmiyetli olanla • 
n, derhal Murad be
ye bildirirdi. 

Şu hale nazaran 
(Kayserili Mehmcd), 
o tarihte adet4 Jön 
Türklerin Yıldız .sa • 
rayında gizli bir muh Sandalı, zarif bir kauıkla karııla§tı 
biri idi. keden kayık ve sandalların arasına karı- tanberi tanırım. Burada Kandillide eski 

' İşte Zeki bey, Murad beyden aldığı ta- §ıyorlar. bir paşa ailesi vardır. Bu ailenin oğluna, 
limat üzerine, Abdülhamidi telôşa sok- O hafta içinde rütbesi yüzba§ılığa ter- Mısırlılardan zengin bir gelin almışlar
ma.k ve Yıldız sarayının ahengini boz- fi edilen yaver Zeki bey de o günl\nü dır. Ondan ıonra bunların adı, Mısırlılar 
mak için o uydurma davetnameyi tertib Göksuda geçirmek istemişti. Cuma selam- kalmıştır. 

ederek babası Kayserili Mehmede ver- lığından sonra, atla Kuruçeımeye gel- _ Bunlar, Kandillide mi oturuyorlar. 
miş; bu zeki ve becerikli adam da, hadc- miş .. oradan temiz bir sandala binmii·· _ Evet, paşam. 
meler sabah namazına gittikleri zaman Göksuya geçmişti. _ Tuhaf §ey. Ben buralarda çok geze-
kimse görmeden Osman Paşanın daire- O gün gazinoda orta oyunu vardı. Za- rim ama, şimdiye kadar bunlara hıç rast
sine ·giderek mektubu merdiven ayağına ki_b~y, bu oyu~~ da sonuna kadar seyret- gelmedim. 
yerleştirmişti. 1:11ştı. Oyun bıtıp te artık a~det_ başladı- - Denizde çok gezmezler paşam. Haf-

Bu sır, meşrutiyetin ilanına kadar her- gı zaman, o da sandalına bınrm~; avdet t d b' iki gün geç vakit çıkarlar. Şöyle 
kesce meçhul kalmıştı. Yalnız bu kabak, kafilesinin ar~sı~a _girmişti. Maksadı, Be- ıı~ ado~ırlar. Çok zaman, Bebek bahçe
zavallı hademe Mehmed ile, büsbütün bek bahçeslııin önüne kadar uzandıktan . . - ilnde birkaç kere alargada gezi· 

d ahili tak"b d k sının on , 
masum olan yüzbqı Zeki beyin başla- sonra ora an B _ 1 e ere gene nirler. Ondan sonra, yalılarına döncr-
rmda patlamıştı. Kur~çeşmeye donınek ... Kurkuçdeşmkiedken ıer ... İşittiğime göre küçük hanım deniz· 

Hademe Mehmed: tahkikat esnasında de bır arabaya biner.ek Fındı lı a o- de gezmekten, pek o kadar hazzetmez· 
vahşi ruhlu ve insafsız tüfekçiler elinde nağına avdet etmekti. ıniş. Erkekler gibi ata binmeyi çok sc-
bir hayli sıkıntı ve ıztırab çekmişti. Fa- Fakat Zeki beyin bu planı, birdenbire 
kat, (kaydı hayat prtile) üç yüz kuruş değişivermişti. Göksu deresinden çıkar· 
maaşla memleketi olan BoyabAda gittik- ken, tam çömlekcilerin sergileri önüne 
ten sonra bir köşeye çekilmiş; sessiz ve sa gelir gelmez, onun sandalı, zarif bir ka
kin bir hayat geçirmiş. Meşrutiyetin na- yıkla karşılaşmıştı. Sakız gibi beyaz hi
nından sonra da (mağdurini siyasiye)- lAli gömlekler üzerine kenarları ııırma 

den addedildiği için kendisine büyük işlenmiş al çuhadan yelekler giymiş .. 
hürmet ve iltifatlar gösterilerek beled;ye başlarındaki al fesleri de birer tarafa 
ve idare meclisleri azalıklarına seçıl- eğmiş olan üç kürekcinin ıevkettlği bu 
mişti. maun renkli kayıkta, üç yaşmaklı kadın 

Zeki beye gelince .. sevkiyatı askeriye vardı. 
idaresi zabitlerinden yüzbaşı Hasib, mü- Biri pek genç, öteki de yaşlıca olan ka-
14zim Ali efendilerle dört (kanun) çavu- dınların ikisi arkada oturuyordu. Birbir
§UllUn refakatinde olarak (mahfuzen) !erine çok benzedikleri için, bunların a
dördüncü ordu müşüriyetinin merkezi na kız oldukları anlaşılıyordu. Karşıla

olan (Erzincan) şehrine ayak bastığı rında oturan, ya bir dalkavuk veyahud 
günden itibaren, büyük bir macera ha- da emekdar bir kalfa idi. 
yatına girmişti. Kayığın kıçına serilmiş olan el ihra-

Bu macera, hem çok hazin, ve hem de mının uclan denize kadar sarkıyordu. İh
korkunç ve müdhişti. Bugün artık yet- ramın saçaklarına bağlı olan i\imüşten 
miş yaşını aşmış olan bu bembeyaz saçlı yapılmış balıklar, kayığın sür'atine tlbi 
asker, o tüyler ürpertici macerayı nakle- olarak derenin durgun ve yeşil sulan ü
derken daha h81A o günlerin heyecanına zerinde sürükleniyorlar.. göz alıcı pırıl
kapılmaktan kurtulamıyor; bazan derin tılarla sürüklenirlerken. tatlı bir gümüş 
derin düşüncelere dalıyor; bazan da fer- şıkırtısı çıkarıyorlardı. 

siz gözlerinde yaşlar parlarken, gizli hıç- Bu kayık, dere ağzında görünür görün
kırıklarla hafif hafif omuzları sarsılı- m_:z:. herkesin başı 0 tarafa çevrilmişti. 
yordu7 Butun kayık ve sandallardakilerin göz-

MICSrlnlR başlangıcı lerinde, takdir ve tecessüsle bakışlar be-
lirmişti. 

(Göksu) deresinde bir tesadüf 
Yıldız sarayındaki mektub hadisesin- Zeki bey de bu cereyandan kurtulama-

den tam yedi ay, dört gün evvel... mıştı. Üç kürekçinin, ağır, fakat kuvvetli 
hamlelerle asıldıkları küreklerle sessizce 

LAtif bir eyltll akşamı. Güneş, Arna- kayan bu zarif k~yığı bir müddet gözle
vudköy ııırtlarında gurup ediyor. Ana- rile takibe mecbur kalmıştı . 
dolu sahilleri, tatlı bir kızıllık içinde. Şimdi onun içinde, garib bir merak u-

Gündüzün bunaltıcı hararetini (Gök-
yanmıştı. Başını, sanda1cılara çevirmi§ti. 

su) ve (Küçüksu) derelerindeki ağaçllk- _ Kimin bu kayık, kuzum? ..• 
!arın yeşil ve serin gölgeleri altında ge- Demişti. 
çirenler, yavaş yavaş derelerden çıkıyor- Hamlada oturan ihtiyar Rum sandalcı 
lar. Kayıklar ve sandallar, Küçüksu köş- derhal cevab venni§ti: 
künün önünde kısa birkaç dolaşmadan _ Mısırlıların, paşam. 
sonra, (Bebek) koyuna, Kalender, Çu- _ Mısırlıların mı? .. 

vermiş. 

Bilhassa bu son aözler, Zeki beyde bü-
yük bir merak ve alaka uyandırmıştı. 

- Tuhat. çok tuhaf şey ... 
Diye mırıldanmıştı. 

O tarihte, Türk kadınlarının ata binme
leri Adet değildi. Civardaki köylere gi· 
derlerken mecburiyetle ata ve merkebe 
binenler bile, fevkalade bir fey yapmıı 
gibi telAkki edilirlerdi. 
Padişahın hem§ireai Cemile sultan bir 

aralık bilhassa bir amazon yaptırarak 
frenk kadınlan gibi atla gezmek iste
mişti. Fakat Abdülhamid, bu §ekilde or· 
tada dolaşmasını ıiddetle menetmiş: 

- Eğer hemşirenin canı ata binmek 
istiyorsa, köşkünün bahçesinde gezsin. 
Hariçte dolaşarak, zinhar dedikoduya 
meydan vermesin. 

Diye, kendisine haber göndermişti. 
Zeki bey bunları bildiği için, şimdi pek 

haklı olarak hayret göstermiş; ve bu dü
şünceler arasında zihninden fUnlar geç
mişti: 

(Arkası var) .............................................................. 
Yarınki harbin 
Yeni vasıtaları 

buklu bahçesinin önüne doğru dağılı- _ Öyle derler. 

yorlar. - Kayıktaki kadınlar, Mısırlı ım?. Harb vasıtalarının son zamanlarda ka-
vaktin gen olmasına ral(rmen, o civar- ..._tı'yar ka k ·b b" t be ·· ı d kl 

>" ır; .ın yı çı, garı ır e ssum e zan ı an yenilikler sayısızdır. Resim 
dan gelen kayık ve sandallar da var. gülümsemişti. bunlardan birini gösteriyor 
Bunlar da sükOnetle dereye giriyorlar. - Pa§am! .. Eğer doğrucasını anlamak İngiliz hava nazırı Sir K: 1' 
Değirmenin önüne kadar gidiyorlar. Ora- istiyorsanız; ne kayık Mısırlıların .. ne de tuşturucu silAhlarla ıngs. 1 Vod. tu
dan dönerek bir dizi halinde dereyi ter- içindeki hanımlar, Mısırlı... Çocuk yaı:. rübe.si hakkmd izahyapılan hır atış tec-

ır a at alıyor. 



ıo •Jfa 

• Tayyare pıyangosu 
25 inci tertib piyangonun 4 üncü keşidesi bugün bitti. 

Keşide de kazanan numaralar şunlardır: 

15,000 lira kazanan 18298 24277 5799 21137 12914 30932 
37181 29294 34956 31546 17539 29289 

34303 
20216 36949 2760 4982 21231 5619 
4843 14672 37461 14195 24328 

30 lira kazananlar Sonları ( 03) rakamları ile biten bü-
tün numaralar onda bir iübarile ikişer 39015 35879 26340 34444 15130 36302 
lira amorti alacaklardır. 28324 4643 5132 9816 15304 26907 

3,000 lira kazananlar 4992 7991 23343 2689 9456 23859 
25988 435 34264 39742 26247 26272 

24353 
24780 26518 26906 5300 32359 17201 

9091 28054 4640 34480 31832 18968 
26422 24274 24684 34599 22052 33594 

1,000 lira kazan·anlar 33282 12057 489 19210 39161 34695 
39925 27243 39995 37973 36378 16913 

8098 r.14532 12287 36020 28100 2601 35440 
972 12820 36951 18484 37755 32486 

500 lira kazananlar 111185 4766 12221 12131 6615 38070 
31108 .27504 33726 18518 11266 24314 

35843 15056 15902 37196 24546 26572 28097 12362 11076 10480 13993 36117 
22585 32698 32912 4077 9207 6697 16754 11309 6640 23t86 

200 lira kazananlar 
26498 38558 20553 36314 21727 7235 
33466 8492 5455 9875 1923 35601 
27114 5913 29745 13822 27475 35810 

9192 10730 31136 403 26602 27677 19916 22185 23776 3435 8584 20299 
22679 25971 30730 30218 31030 29270 29895 2770 39994 29999 23861 21174 
9733 5815 30040 34524 15846 9857 27097 25581 7912 10294 26631 12518 

18122 3429 4823 20000 22895 27307 24196 6498 26352 101 19732 21728 
22404 30638 12314 18704 20061 25926 26336 26847 2721 30411 23720 2167 

.. 37546 9353 7874 26785 23158 19359 15167 13670 15500 31851 36745 15277 
30494 7485 12066 12865 3110 13035 37466 10255 

100 lira kazananlar 7406 29130 3297 25160 17568 34347 
11366 24653 10369 24388 15851 21888 

23696 33940 3948 39190 22191 37044 13562 5271 34319 39512 10466 14932 

22527 20322 21054 35645 3580 35988 21491 16133 8189 8040 32832 39998 

25644 17253 27837 4810 16505 36516 34736 35341 2803 3637 30856 12831 

38593 30172 2411 9552 2259 33670 
16864 33283 38962 7274 31610 25138 

28550 10772 21156 22090 32642 9308 
12349 3595 6848 36108 35261 14826 

18798 26841 9698 27312 23003 21953 
1410 26513 36010 33066 23627 15431 

22348 16597 3680 39564 19511 5044 
20724 17302 9716 36483 1716 11429 

26881 37335 3145 21913 22128 5641 
10686 7973 38865 2552 27991 17029 

25151 23656 19216 16093 35623 17357 29164 9480 2Sl526 
22876 14525 39046 16650 12496 10544 

50 lira kazananlar 30715 25999 12987 28785 5714 38660 
18237 38952 22308 35402 12597 19420 

27502 30875 30624 24150 3533 28780 39701 6389 29517 
11653 14422 34438 34416 2645 12108 20,000 lira mükafat 18880 39862 31543 35222 323 15613 
31167 24875 12992 8167 32828 13462 Keşideden sonra dolabdan yeniden 40 
22613 28180 29642 28519 34207 17460 numara çekilmiş ve yirmi bin liralık mü-
18503 6137 25840 35895 30116 16295 kafat §U 40 numara arasında beşer yüz 
13230 21392 11271 38664 21377 12106 lira olarak taksim edilmiştir. 
29934 4788 1558 3547 23336 1062 36352 17648 20011 18153 9290 14580 14933 24226 16524 14080 34510 26361 13518 1148 27881 33609 6657 893 33646 9881 6353 11967 33094 20971 7717 26250 16305 18508 6503 38295 38071 28361 30312 11297 3667 1838 39821 31827 27165 39886 36084 10169 2355 32485 35224 33299 37007 15266 14564 32513 14199 27742 31479 231l8 5449 7184 26171 1682 6306 7749 15083 16210 8268 8211 13804 24542 26562 14920 25699 2249 4341 21115 37980 4235 5377 3093 16622 15987 13340 1299 9707 7110 
17876 15411 31853 36985 30164 6897 10,000 lira mükafat 35512 21935 25368 28374 8593 20134 
11568 33889 22548 35628 16996 1844 En son çekilen ( 26287 ) numara da 
3721 33078 23095 11237 24169 21581 on bin liralık mükafatı kazanmıştır. 

Darphane ve Damga. Matbaası 
Müdürlüğünden: 

1 - İdare :muhasebesine 25 lira maaşlı iki katip alınacaktır. Llse mezunu ve 
askcrligini yapmış ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları 
haiz bulunup yaşı otuzdan yukarı olmı~anlar arasında 27 /8/938 saat dokuzda 

müsabaka yapılacaktır. Taliblerin imtihhan esaslarını anlamak için vesaikiyle 
müdürluğc müracaatları. 

(Teşrinisani 938 de terhis edileceklerden müsabakaya girip kazananların 0 va
kit tayinleri yapılmak üzere kabulleri caizdir.) 

1 - Yerli malı 50 ton külçe kurşunkapalı zarf usulile. 
2 - 115 ton sürnikok açık eksiltme ile. 

3 - 3000 kilo meşe kömürü ve 80 çeki kesilmemiş gürgen pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

4 - Tahminen 6 ton muhtelif pik ve 40 ton kırpıntı matbaa kağıdı ve hurda 
birer aded kalorifer kazanı ve c;aç soba pazarlıkla satılacaktır. 

5 - Kurşunun muhammen bedeli 13250 lira ve muvakkat teminatı 993 lira 75 
kuruştur. 

6 - Sömikokun muhammen bedeli 2357 lira 50 kuruş ve muvakkat teminntı 
177 liradır. 

7 - Kurşunun eksiltmesi 1 Eylul 938 Perşembe ve sömikokun eksiltrm~si de 
2 Eylul 938 Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

8 - Meşe kömürü ve gürgenin pazarlığı 6 EylUl 938 Salı günü saat 14 de 
yapılacaktır. 

9 - Yukarıda gösterilen eşyanın pazarlıkla satışına 8 Eylfil 938 Perşt:mbc 
günü saat H de başlanacaktır. 

10 - Teklif mektubları eksiltmeden bir saat evvel müdüriyetimizdeki ko · _ 
yona verilecektir. Eksiltme ve arttırma gösterilen saatlerde bu komisyonda ;:~ 
pılacaktır. 

11 - İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşya~ görmek için 13 Ağus
tos 938 tarihinden itibaren hergün saat 14-16 da idareye müracaat edebilirler. 
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Kaf Dağının arkası • 
lrf an ordumuza iltihak 
eden genç muallimler 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
demindenberi bu kadar arkadaş müzake
re ve münakaşa ediyoruz... Biz burada 
cefendim bu gece bize buyurun!> demek 
zevkinden mahrum bir ömür geçiriyo-
ruz ... Karakösede hesabca hepimizin birer Bu YLl memleketin muhtelif şehirle - nal Trabzona, Nimet Meriç Atrıya, Fuad Çe 
evi var ... Fakat burada cev, demek, iki Tindeki muallim mekteblerinden mezun tiner Vana, Nuri GüldamlaSı Karsa. 
oda demektir .. üç odalısını parmakla gös- olan 800 den fazla gencimizin vilayetler Sivas Erkek l\lualllm Mektebinden 
terirler .•. İşte biz bu iki odalı evlerde ka- emriııe verilmesi hakkındaki tayin lis - mezun olanlar 
runız, çocuğumuz, anamız, kardeşimiz tesini dünden itibaren neşretmeğe baş - Dursun ~.üngör ve M. All Demir Erzinca-

Zadık B .. de ·f la ı na, Osman Uler Gümüşhaneye, Mustafa Ce-
hepimiz sığınmak mecburiyetindeyiz... . · . ~gun . ~azı ~ a n genç ~~a - zer ve Tahsin Söylev Olresuna, Mustafa o-
Size cbu gece bize buyurun!> derneğe lımlerımızden dıger bır kısmının ısımle- tuz Erzincana, İbrahim Ulus Erzuruma, is-
kim cesaret edebilir... Tini sırasile yazıyoruz. mail T~kın Diyarbakıra, Yusuf Türker Ağ-

- Benim için bu kadar :lzülmenize Edinıe Erkek Muallim mektebinden rıya, Adil Demirel Elhığa, Ra.slm Erdem 
mezun olanlar: ve Faruk Altay Malatyaya, Hamdi özsayıo 

çok müteessir ve müteşekkirim... Artık Gir Zi al Mehmed İzzet Bozkurt Çanakkaleye, Mu- esuna, ya Yılmaz M atyaya, Kemal 
beni düşünmeyin... Ben nasıl olsa bu ge- ammer Erdem Karsa, Ekrem Teldrdaıta, Sa- Kaleli Etzlncana, Hüseyin ÖZbek Atnya, 
ceyi geçiririm.. dettin Ilı.bal Kütahyaya, ŞerU Alpay Muit- Ahmed Atılgan Tuncellye, Muzaffer Par -

- Öyle şey mi olur canım... laya, Mehmed Nihad Küçütağızlı ve Şerif maksız ~şeııı;e, Şevki Acar Tokada, Bil -
Dışarıdan bir haber geldi: Aranını§, ta- Bozkurt sıvasa, Mehmed Tezer ve sabrı Ba- sHeyin Oözmoksay, LmıTu all lKi UtüRt,tl~indasdii Otay!,,, ve 

. baca Ço Orh asan en nce ye, -.ne n _un 
ranmış; nıhayet en münasib yer olarak n ruma, an Kızıltan samsuna, Malatyaya, All Rıza Mısır Urtaya, Ahmed 
hesab memuru Konyalı Bay Lfıtfinin evi Zikri Ib~nursal Denizliye, Ahmed Erek Ça~kı- ÖZduru ve Muharrem Teoman Erzincana 

.. "d .. .b .... lm.. rıya, rahim Tuncer Glresuna, Osman Ul - Azmi Iş kl M 1 t M l{)d Yüss ' 
musaı ve munası goru uş.. kücü Antepe, Halil Kenan Armağan Muğ _ ı ı a a yaya, ev el Oa -

Hep beraber alayı vala ile kalktık ... laya Mehm d S l K i Beki Ç tıl zlantebe, Has~n Suay Antebe, Ahmed Boz-
y , • • • • • e oy 0 ayser ye, r a ı bek Mersine Ibrahlm Tokasöken Diyarba -

Yagmurlu, ıslak bır hava, elektrıklerı Nığdeye, Meh!11ed Soysal Kayserlye, Baha - kır Rif t y' -
1 

Sil d Slll Arık 
t k ·· ·· k b eddln T t Izmlr 8 id c be d ö a, a uce r e, eyman an ar ı sonmuş, aranlıklarda kalmış u a aş e, a e • Reşa O - Blutse, Yusuf öztürk SUrde, İhsan Yücel 

şehrin geniş ve uzun sokaklarına düş- ~e~,k s~ret Açıncı Esklşehlre, Fehmi Erdepı Ağrıya, Cafer Altındağ Karsa, Halid Çele -
tük ..• Beni, lutfen evine kabul edecek o- a ~ bi, Mehmed Tüzer, Rıfat Özkan, Hüseyin K& 
lan mükrim ve misafirperver insanın ka- Erkek Muallim Mektebinden radoğan, Vell Soysal, Mahmud Uğurlu, Meh 

menn olanlar: med Bozdağ ve Hasan Topçu Vana, Enver 
pısı önünde durduk. Beni ev sahibine tes- Alt Külekçi Tokada, Ahmed Çatır, Enver ourutan Ağrıya, Şevket Oüner Karsa, Ab-
lim ettiler .. ondan sonrasını bilmiyorum. Bayhan ve Nuri Ural Erzincana, Hayrettin dlllkat Başdobn, ve ömer Dolay Oümttş • 
O gece nasıl soyunmuş, yere serdikleri Oünçlar, Elam Gökçen, Behice Oran, Mür- haneye, Şaban Önsal Karsa, Osman Totad. 
tertemiz yatağa nasıl yatmışım hiç hatır- vet Ekman ve lılebcure Sezer Erzuruma, Hüseyin Oilrel ve SalAbaddin özcan Diyar -
lamıyorum ..• Belki de bayılmışımdır. Tahsin Kahveclotıu. All Teper, Münib özer, batıra, Şükrü Gölba§ı •e Mehmed Batutan 

Osman Önsal ve Mehmed Blllr Çoruma, Sa- Atnya, Fevzi Tosun, Fethi Peker ve Ahmed 
Vasfi R. Zob?.ı dettln Kavasotıu, Necib Günay ve Avni atı- Tayilln Tuncellye. (Arkası ftl') 

Bir tavzih 
Gazetenizin 26 - 7 - 938 gün ve 2689 sa

yılı nüshasında Vasfi Rıza Zobu imzalı Kaf
dağının Arkasında ba§lıklı yazıdaki genç 
nahiye müdürü ile konu§Illa vaki, fakat )an
Iıştır, tekzlb ederim. 

Keçikale Nahiye Müdürii 
Ali Binotay ............................................................ -

RADIO 
EDISSON 

MUeeeeeesl 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 34 

Düzeltme 
Gazetemizin 7 Ağustos 938 tarinli sa

yısında İstanbul Emniyet Sandığının, 
ikametgahlarını değiştirmiş olan borçlu
lara aid tebligat ilanında Süleyman Feh
mi Bekir oğluna aid hesab numarası 

(72093) yazılması icab ederken vanlışkla 
(72003) şeklinde yazılmıştır. Tashih ede
riz. 

Tarihi tedkikler 
(Baş tarafı 7 ind ıayfada) mana teslil'h etmemek için batırmak ve-

Yemekten sonra harb başladı. Amiral ya uçurmak istiyenlere mani oldular. 
Togo birbiri ardına 16 kerte dönmek su- İzomrud kruvazörü teslim olmak iste
retile kötü bir manevra yaptı. Fakat Rus- medi ve kaçtı. Gece karaya oturdu ve u
lar bundan çok istifade edemediler. Yal- çuruldu. Bu sırada Oçakof kruvazörü gö
nız amiral Togonun bindiği Mikaza zırh- ründü. Japonlar teslim ol dediler. Olma· 
lısına isabet yaparak üç kişiyi öldürdü- dı ve batırıldı. 
Ier, elli bir kişiyi yaraladılar. Rusların yirmi büyük gemisinden 11 i 
Japonlar mesafeyi bulmuşlardı. Gül - batmış, 4 ü düşman eline geçmiş, üçü bi
leler birer ikişer Rus gemilerine vuru- taraf bir limana sığınmış, birisi kaçar
yordu. 14,20 de Osliyabya zırhlısı yana- ken karaya oturmuş, ancak bir tanesi 
rak harbden çekildi. Suvaruf zırhlısı o- Vladivostoka kaçabilmişti. On bin asker
nu takib etti. Bu amiral gemisinin büyük den 4000 i boğulmuş veya ölmüştü. Ja
topları kullanılmaz oldu. Kıç taret pat- ponlar birkaç torpito kaybetmişler, bir 
ladı1 dümen sakatlandı. Amiral fena hal- kaç kruvazör ve zırhlı zarar görmüş; 88 
de yaralandı. Kumandayı Nebogatof al- kişi ölmüş ve 611 kişi yaralanmıştı. Rus 
mıştı. başkumandanı ve erkanıharbiyesi esirler 

Orel gemisinin makine dairesinde bir arasında bulunuyordu. 
mermi patladı ve battı. İki Japon kruva- Japonlar bu harbde uzaktan harbet
zörü sakatlandı. Akşam üzeri iki Rus mişler, gemilerinin sür'ati ve toplarının 
kruvazörü de harb meydanını bırakma- uzun menzili sayesinde harb hatalarının 
ğa mecbur oldu. Güneş battı ve Japonlar zararlarını önlemişlerdir. Dritnot sınıfı 
oradan ayrıldılar. Hava durulduğu için büyük gemilerin inşası bu harbden alı

nan ders neticesidir. torpitolar açıldı. 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt Japon

Bir Japon kruvazörü kıçtan torpillendi 
larla Rusları barıştırmak istiyordu. Muk

ve sabaha karşı ters dönerek battı. Na-
den harbinden sonra Ruslar 500,vOO kişi

varin zırhlısı da gece yarısından sonra 
sulara gömülmüştü. Üç kruvazör torpi- lik taze bir ordu kurmuşlardı. Japonların 

da bu kadar askerler i vardı. Çuşima har
tolardan kurtulamayınca Vladivostoka bi Rusları yıldırdı. 10 haziranda Amcri
gitmekten vazgeçtiler ve Manilaya sığın-

ka sefirine, Japonlarla müzakereye ha
dılar. Torpito muhribleri birer ikişer ba- zırız, denildi. Rus murahhasları Paristen 

~;:1;;:~~~~ :a;~::u:::!n:ı:. t~~~s~ geçerek Nevyorka gittiler. Orada Ruz-
velt tarafından iki Japon murahhasına 

muhribi 22 mil sür'ati sayesinde Vladi- takdim olundular. Amerikanın Portsmut 
vostoka kaçabildi. Başka bir kruvazör şehrinde karşılıklı oturdular. 29 mayısta 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mahke- daha batırıldı ve Almas kruvazörü de anlaştılar: Japonyanın Kore üzerindeki 
mesi satış memurluğundan: Grosni gibi kurtulabildi. Gece fıücumla- hakimiyeti tanındı. Sahalin adasının ya-

ömer oğlu Sallh ve .Mahmud karısı Munl- rında Japonlardan iki torpito batmış, iki rısı Japonyaya verildi. Mançuri sözde 
re ve Hasan oğlu Refik vesairenin §aylan torpito ile beş muhrib büyük zarar gör- Çine bırakıldı. Hakikatte şiın.almi Rus
mutasarrıf oldukları Fatihte Hoca Hayred- müştü. 150 torpil atmışlar, ancak 6 tane-
din mahallesinin Malta ve Tercüman su _ Iar, cenubunu da Japonlar ellerinde bu-
leyman sokaklarında kilin eski 5, 7, 37, 35 si isabet etmişti. Bu rakam Japonların lundurdular. 
ve yeni 9, 41 numaralarla murakkam sağı henüz usta olmadıklarını gösterir. Japonya Çinden sonra Avrupanın da 
2463 numaralı mahal, solu yol, arkası 194J 28 mayısta Japonlar Rus filosunun geri en haşmetlu ve büyük devletini mağlCıb 
numaralı mahal, önü 9 metrelik yol ile çeş- kalan gemilerini Maçuşirna adasının yir- etmekle dünya siyasetinde mühim bir 
me ve 1941/2, 194115, 194116 numaralarla mi mil cenubunda gördüler. Birinci Ni- ki k 
mahdud 132 metre murabbaı arsa ızalel şü- mev azandı. Meşhur ve zengin oldu. 
yu zımnında açık artırma suretue l5/Eylt11/ kola zırhlısında üç zabit ya ölünceye ka- Bugün otuz milyon nüfuslu koca Mnn-
938 tarihine müsadif perşembe günl! aaat dar harb, yahud da teslim olmak lazım çuriyi tamamile hakimiyeti altına aldığı 
14 den 16 ya kadar muhammen kıymet olan geldiğini söylediler. Beyaz bayrak çekil- gibi Çinin de en kalabalık ve zengin kı-
(660) liranın yüzde yetmiş beşini buldu~u di. Japonlar aldırmadılar. Orel zırhlısı 1 d b" · · · ·ıA 
takdirde ihale edilmek aksi takdirde eu son sım arın an ırını ıstı a etmiş bulunu-
artıranın taahhüdü baki kalmak şartııe 30/ yüz kadar gülle yemiş, hurda haline gel- yor. Rus - Japon davası bitmemiş, belki 
Eylül/938 tarihine müsadlf cuma gfinü saat mişti. Amiral Nebogatof Rus gemilerine daha ziyade ehemmiyet almıştır. 
14 den 16 ya kadar mahkeme ba.şkAtlblnln o- Japon bayrağı çektirdi. Gemilerini düş- Kadircan Kafh 
dnmnda atide~ şeraU dalre~nde açık ar- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tırrna suretııe satılacaktır. Orman U M '"d ·· J ··"' •• d 

1 - işbu gayri menkulde gayrı müseccel mum U Ur ugun en: 
hak sahlblerinin tarihi Ulindan ltlbaren 20 Orman amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak üzere satın alınacağı ıJan 
gün zarfında vesalklerile beraber satış me- edilen: · 
murluğuna müracaatla haklarını tesblt et- 100 aded ufki ve şakuli daire taksimatlı pusla ve durbinli ölçme Aleti. 
tırmeleri lftzımdır. Aksi takdirde paylaşma- 250 ormancı kompası. dan harlc kalırlar. 

2 - Artırma peşin para iledir. İştirak e- 250 cep puslası. 
decekler yüzde yedi buçuk nlsbetinde pey 100 Mire. 
akçesi vereceklerdir. 200 tecessümat burgusu. 

3 - İhale tarihine kadar olan verglle.r, 
vesalr borçlar hls.sedarlara yüzde iti buçuk 200 Bez şeridin muamelesi 2/9/938 tarihine bırakılmıştır. 
dellAHye He 20 senelik evkaf taviz oedeli Yeniden geleceklerin son tadilatı gösteren kataloklar ile cins ve nev'i, son 
muşteriye aiddir. fiatı, teslim edebilecekleri tarihi göste.rir teklü mektublarını 31 Ağustos 938 

4 - Müşteri bedeli ihaleyi zamanında ver- tarihine kadar getirmeleri veya taahh:idlü olarak göndermeleri. 
mezse ihale feshedilerek gayri menkul yeni-
den artırmaya çıkarılacak ve iki artırma a- Ve 2/9/938 saat 10 da teklif ettikleri alat ve edevattan birer nümune ile bun-
rasındakl fark ve zarar bllA hüküm müşte- lar hakkında her hususta izahat verebilecek birer mümessil bulundurmaları 
rlden alınacaktır. evvelce teklif mektubu verenlerin de ayni şekilde hareket etmeleri li.umJır. 

5 - Fazla malt\mat almak lateyenler aa-
.__.._.._,.__~~-~J-----------------------------------------~----~<291.u.. __ _..c.;~.-....------



12 Afuctoa 

Meseleler: Tren yolu üzerindeki teneke rt m':~~~~0::;:cet:~!:1 
mahallesi ne za·man kaldınlacak? Bütün mekteblerin 

1 
geçtiklerini söylüyorlar. Şehri güzelleş-

(B~tarafı 1 fnci ıayfcıda~ - .. tirmek yalnız imar etmeğe değil, ayni l 
Bir müddet evvel en zevksız_ ~ozu amanda çirkinlikleri ortadan kalciırnıak-

d k .. tü görünuı::lu o- z 
yumduracak derece e o :. w la da kabildir. 
lan bu teneke yığınının kaldırıla~a~~: Damların üstünde serili yataklar ve 
ve burada oturan vatandaşlara baş a ı h türlü laübali vaziyetlerle, tren yo -
yer gösterileceğini haber almıştık. d- h 

1 
er n hemen kenarına asılmış renkli iç 

ev· hal p e- unu 
Bugün, aradan aylar geç ıgı 

1 
c:ırları rocuk kirlileri ve batta sı-

1 v b"l yapıma- çama')' , ')' 
nüz en ufak bir hazır ıgın ı e 1 dizilmiş oturaklarla ev ismi veril-
d ğ lm k . t" de de bulunu - raya 

ı mı, yapı a nıye ın . •ecek kulübenin bile haysiyetini ze -
madığını öğrenmiş bulunu~oruz. lanı bu ::iiyecek barakalar arasındaki toz top-

Bilmiyoruz; İstanbulun ımar P . • _ k, çamur, gübre içinde yalmayak başı 
niyetsizliğin bir esbabı muhaffefe.sı mı ~:bak çocukların trenlere karşı yaptık-
dir? ~ -ne bü _ lnn münasebetsiz jestlerle burası İs -
Şehre giren yabancıların gozu d 1 _ tanbul c:ehrinin yüz karasıdır. 

t .. k k" liğil rpan ve vatan aş a ')' 
un es ın e ça ti F k" l"k sefalet hiç bir zaman ayıp -

h . . d t nmanın en çe n a ır ı ' 
ra er geçışlerın e u a h 1 1 La"kın" lôübalilik pislik pasaklı-. ki ligı~·n der a or- anmaz. ' , 

kayıd ve kabul 
şartlarını verıyoruz 

lstanbul küçük sıhhat 
memurları mektebi 

Ra,ta n 

Evlendireceğiz diye altmış 
yaşında ihtiyarı soydular 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 dım, demiş> ve kesenin ağzını açinıştıt 
ısmarlamıştır. Halbuki dükkan komşuları Niyazinin arkadaşlarından başka, ak 
Emin ustanın şimdiye kadar on para kah- rabalarmdan bir kaç kadın da düğüne 
ve parası verdiğini görmemişlerdir. Ni - gelmişler ve kadınlar bir tarafta, er 
yazi ile Emin bir hayli zaman konuşup gö- kekler diğer tarafta içip eğlenmeğe b:!Ş
rüşmüşler ve Niyazi Haticeyi o kadar met lamışlardır. Bu arada Emin usta misa -
hetmiş ki, ihtiyar daha kadının yüzünü firlerin çabuk sarhoş olup dağılmalarını 
görmeden aşık olmuş ve onunla derhal ve bir an evvel Haticeyc kavuşmasını te
evlenmeğe karar vermiştir. Niyazi o gün nıin için titriyen ellcrile gençlerin kn -
kalkıp evine gitmiş, ertesi gün tekrar ge- dehlerini doldurmuş ve boşalan ~elcrl 
lerek meseleyi Haticeye anlattığını, bun- yenilemek için mütemadiyen cüzdanı 
dan onun da son derece memnun oldu - dan para çıkarmıştır. Gece saat 011 1\ 

ğunu söylemiş, resmi nikfilı işi pek uzun sonra Niyazi eve bir hoca çağırmış e 
süreceği cihetle imam nikahı yapmanın bu hoca guya Emin ile Haticeyi ni.kfıh. ı
aaha muvafık ve daha az masraflı ol - nuştır. Nikahtan sonra dualar edilmiş, ra
duğunu da ilave etmiştir. kı içmiyenlere de şerbetler dağıtılmıştır. 

ıztırabını veren bu çır n 1 1 k mu··ptezellik bilhassa şehrin ka -
lm e pahasına o ur - ı ve 1 Mektebe glrmeJı: için Türkiye Cumhurlye-

tadan kaldırı asını, n • ı ğı d büyük bir cürüm teşkil eder. Bil- tı tebansından oldulft·nu gösterir hüviyet 
l d. · ·n ön plana a aca pısın a 6 ... 

sa o sun bele ıyemızı k h _ ı·· bunları şüphe etmiyoruz ki trneke cüzdanı. tnhsll etmiş oldukları müesscseler-

Emin usta az masraf sözünü işitince pn- Emin usta nikahı yapan hocaya balcı 
rasmı elleri titriyerek verdiği çaylardan bir bahşiş vermeği de unutmamıştır. 
Niyaziye bir çay daha ısmarlamıştır. İki Nihayet saat 12 ye doğru davetliler ya
ahbab nikahın derhal yapılmasına karar vaş yavaş dağılmış, Emin usta da otur -
vermişlerse de burada Emin ustayı dü - duğu erkan minderi üzerinde güzel Ha -
şündüren mühim bir mesele ortaya çık - ticeyi düşünerek tatlı ve heyecanlı daki
mıştır. O da dükkfuunın üstündeki oda - kalnr geçirmeğe başlamıştır. Davetliler 
sının en ve boyunun bir metre yirmi san- tamamen gittikleri halde Niyazinin gö • 
timi geçmemesidir. Burası o kadar dar - rünmemesini merak eden Emin usta, on;;, 
dır ki, Emin usta bütün gecelerini bu - bir kaç defa seslenmiş ise de hiç bir cevab 
rada adeta ikiye katlanarak yatmakla ge- alamayınca kalkmış ve evin içini e.raştır
çirmektedir. mağa başlamıştır. Fakat ne Niyaziyi, ne 

k k .. v•ni omuzlıyara şe un but 
ve azmasını ·uregı v l - hnllesinin sakinleri farkında olmıya - den alınmış hnl ve hareketinin maz ve 
. f" .. . vıgılmış bu ıno oz yı ma k bir d d b 1 nduğunu bildirir nn şere ı uzerıne .J da ko- raır yapıyorlar. Onlara acıyoruz. Yüre - usursuz erece e u u 

ğı t · 1 meğe en kısa zaman .,. .. hüsnühnl k1'ı~ıdı, 4,5 X6 .boyunda sekiz tane 
nını emız e . t . ğimiz sızlıyor. Fakat bu acımamız, yure- fotograf, aşı kağıdı, Anknra, Sivas, ~rzurum, 

şacağını ümid etmek ıs er~. geri bir ğimizin sızlayışı Avrupa hattı üzerinde Dlynrbakır Nümune hastanclerile Istanbul 
Bir eşine İstanbulun deği •.en b"l rin gözüne bir sefalet ve Jô.üba - çocuk hastanesi, İzmir, Konya, Adana, Sam-
h . . d d h" t adüf imkanı olmıyan ecne ı e k bl 

şe rımız e a ı. e~ . . .. z lı İstan- !ilik manzarası serenleri bu hareketle - sun hastanelerinin birinden nlınaca r ra 
teneke mahallesı yırmıncı yu yı .1 . d menetmegıv· istemekten bizi ala _ por (bu rnpor bir zarf içerisine konacak ve 
b d k unu ftlayı temsı rın en zarf bir mühür mumu lle kapatılncak ve ulunun ortasın a ur • . .. k az Buraya başını sokacak bir ku-
cd ·· kı art bir iptidaılik numu - oyanı · hastane baş heklmlerlnin mühürile mühür-
~ yuz. z .ıcı. . atası olarak bu - fübecik yapmış vatandaşları sarsmadan, lenmiş olduğu halde dilek Uğıdlarma illş - Haticeyi burada yatıramıyacağını dil- de Haticeyi bulmak mümh.-ün olam~ 

şünen ihtiyarın başını kaldırıp kaldırıp tır. Emin usta belki misafirleri teşyi için 
yattığı yere bakmasından onun ne dü - sokağa çıkmış.lnrdır diye tnm sokak ka _ 
şündüğünü anlıyan Niyazi kendisine: pısmdan dışarı çıktığı sırada kapı bir .. 

nesı ve bır şehırcılik h; üzüntüye düşürmeden başka oir yere tırllecektlr.) ibraz etmek Uızımdır. Yaş 1tl-

luru_naktadır. .. .. oruz ki tren- nakletmek belediyemizin başaramıyacağı barlle 327, 328, 329, 330, 331, 332, üç yüz otuz 
Bır çok vatandaşlar bgor

1
uy çevlriyor- kadm- büyu""k bir iş değildir. Bunu şehrin üç doğumlu olmak şarttır. Ynzüma her yı -

le önünden geçerken aş arını b 1 d" . d b kl" ıın bir Ağustosundnn sonunn kndnrdır. Ta- c- Ustacığım, se hiç merak etme. Ma- denbire kapanmıştır. Ne olduğunu, neye. 
dem ki aramızda bu kadar ahbablık var- uğradığını anlıyamıyan Emin usta kapıyı. 
dır. Düğünü bizim evde yaparız ve Hati- çalmış ve kendisini niçin dışarıda hırak .. 
ce ile sana bir oda veririm, bir Kaç gün tıklarını sormuştur. Niyazi pencereden 
orada oturursunuz. Ondan sonra da bir başını uzatarak: 

. h rı"lerin ı::ikayetlerjni haysiyeti namına e e ıyemız en e ı - llbler mnhalli Slhhat müdürlüklerine veya lar. Bır kısım emşe ~ 

dı·nıı·yoruz ki, buradan yürekleri sızlı - yoruz. Sıhhiye Vekfıletlne müracaat etmelidirler. 
k Nusret Safa Coşkun * yarak ve memleket hesabına utanara 

· • Polis mektebi ve polis mesleğine 
Rus - Japon Büyük ikramıye kayıd ve kabul şartları 
h d d d b• sandalcı Mektebe girmek içln Türkiye Cumhurlyc-

U U UD a lr u tebaasından oımak, orta mekteb derece -

çaresine bakanz> demiştir. - cNe istiyorsun be adamla dıye sor, 
Nihayet pazartesi akşamı nikahın ya - muş, Emin usta bu acayip sual karşısın. 

pılmnsına karar verilmiş ve ikisi birden da sendeliyerek: 

"Ateş kes!,, borusu >J kt sinde tahsili bulunmak, askerliğini bitirmiş 

Yamagına ÇI 1 olmak, boyu 1.64 den yukarı olmak, siklet! 
~arşıya çıkarak Haticeye entariler, man- - cNe mi istiyorum? Kanını ıstiyo -. 
tolar, iskarpinler ve bilezikler aldıktan rum! Onu ne yaptınızsa söyleyiniz, de .. 
sonra dükkana dönmüşler, Niyazi bun - miştir. tHastara.fı 1 inci sayfadaJ 

Harbiye nezaretinin akşama doğru neş -
rettlği bir teblJğe göre, mubasamata nlhn -
yet vermek emri alınalıdanberl Çan~ureng
de hJç bir ç:ırpışma vuku~ ~elmemıştlr. 

boy ölçUslle mütenaslb bulunmak, ynşı 23 den 
(Baştarafı 1 inci sayfada) aşağı, 30 dnn yukarı olmamnk, tamüssıhha 

ları alıp gitmek istemiş ise de, Emin us - Bu sözlere Niyazi kahkahalarla gül • Bu kadar az bir paradan bir lira ta - olmak, hiç bir hastalıkln malfil olmamak, 
sarruf eden sandalcı yamağı 15 gün ev - ccnebl kadınlarla evli bulunmamak, kumıır 

· ve içkiye müpteH\ ve mahkümlyetl olma -
vel Nimet gişesine gelerek lirayı vermış mak, rejime muhalit olarak tnnınmış bulun-

ta akşam kendisi getireceğini söylemiş müş: 

ve düğün hazırlığı yapması için Niyaziye - Haydi moruk! Çek arabanı bakalım, 
bir ınlkdar para vererek eve göndermiş - hiç otuz yaşında gül gibi taze senin gibi 
tir. Niyazi de bu paralarla rakılar, meze- bunakla evlenir mi? demiştir. 

Hıırekıita nihayet verildıkten sonra ve: 
Tokyo ıı (A.A.) - S:ılahiyettar mehafil

den bildirildiğine göre, askeri harekata ni
hayet verildikten sonra Çankufeng ve Şatsa
oplng'de iki tarnf hatları arasındaki mesafe 
vasntı olarak bir kilometre kadardır. Muh -
tcınel her türlü hfidisenln önüne geçmek 1-
çln cephede bazı ufak tadllfıt yapılmnsı em-

c- Bana bir bilet ayırın, keşide saba -
hına kadar 50 kuruş daha getiririm, içime 
bir şeyler doğuyor, mutlaka çıkacak> de
miştir. 

mamak lazımdır. 

* ler almış ve bir kaç arkadaşını da diir,rüne Bu sözler karşısında yıldırımla vurul-
1 Muallim mektebleri davet etmiştir. Nihayet akşam üzen E- mu§a dönen Emin ust ilk defa onun şa-, 

Bu mckteblere ancalı: orta melı:teblerden min usta bir otomobille Niyazinin Ka - .ka ettiğini zannederek bundan vazgeç _. 
diploma alanlar ks.bul edJlecektir. Mektebe sımpaşada Akarca sokağındaki evine git- mesi için yalvarmış, fakat bu niyazlann 
girmek için Türk vatandaşı olmak, milli miş ve Haticeye aldığı hediyeleri de be- hiç bir fayda vermediğini görünce doğru-ı 
duygusunun sağlamlığı, karakterinin dfiz - raberinde götürmüştür. Burada Hatice- ca zabıtaya müracaat ederek başından gc
günlüğü, bıtlrmlş olduğu orta mektebler mu yi gören Emin usta. onun Niyaziıtin :ın - çenleri anlatmıştır. Zabıta Niyaziyı" yanlllmler meclisinin vereceği kararla kabul 

redllmlştlr. t t 
... ~ 11 (A.A.) _ Japonlar Sovye ny-

Yu~ bir kısmlnı tahrlb 
7arelerlnln, mevzilerinden münazaa'ı 
ıttlğln1 itiraf etmekle ~~~~ber, mevzUerlnbı 
tepeler imtldadındakl u un sö le -
bugün hAlii ellerinde bulunduğunu Y 
mekte ısrar etmektedirler. r1 sovyet 

Cepheden gelen Japon :~i~~betle ateş 
topçularının takdire şayan S et pi -
ettiklerini itiraf etmekte fa~a~b:t ntabl -
yadesi Japon mevzilerine l~ ~kseriya ynptı
lecek kadar yaklaştığı ha e ğlne topçuların 

Keşide saatinden biraz evvel gişeye ge
lerek elli kuruşu verip bileti istediği za
man kendisine biletin piyango miidüri · 
yetine iade edildiği ve başka bilet te ol
madığı söylenerek parası iade edilmek 
istenilmiştir. Fakat sandalcı yamağı bu 
cevabla iktifa etmemiş, eben biletimi is
terim, bana malum oldu!> diye ısrar et -
mi§.!ir. 

Bu ısrar karşısında Nimet gişesi sa -
bibi piyango müdüriyetine kadar gide -
rek bileti almış ve getirip Musta:faya ver-

edllmlş bulunmak, muallim mekUıblerl to. - lattığmdan daha güzel olduğunu görmüş kalamış ve Hatice denilen kadınla nikahı 
llınatnameslnln tesblt ettiği çağda yani, ve büyük bir sevinçle: yapan imamı ve düğünde hazır bulu ~ 
l5 inden küçük ıs inden büyük olmamak, c- Haydi bakalım çocuklar, için, eğle- nanları tcsbit etmek üzere tahkikata baş .. 
ruhl ve bedeni sağlamlığı mekUıb doktoru- nin, ben bu paralan bugün için kazan - lamıştır. 
n~~re~~n~rlak~uled~~bulun- =~~==========~~==~~~============~ 

~!ıı:~k~~~~;~:::k;:~d:
0

:~~:~~
11

m!:: 9 sene sonra çocuğunu bulan anne anlatıyor 

t.ı gibi hücumdan vazgeç~~:aydı Japon za- miştir. 
taarruzunu itmam etmiş baliğ olacağı- Aradan yarım saat geçmeden bu bilete 
ylatının dnha büyük mlkdara 50,000 lira çıktığını gören gişe sahibi Ni-
nı kaydeylemektedlrler. met abla sandalcı yamağını aramağa baş-

l\Jütareke ş:ırtian . . . . 
Tass ajansı blldiri- lamıc: ve paraları kendisıne verdıği za -Moskova 11 CA.AJ - -s 

7or· .. ük el- man saf delikanlı: 
Dün ıo Ağustos 1938 de Japon buy h _ c- Ben sana çıkacak demedim mi?» 

So tıer Birliği n . ·.,+;,. 
çlsl Şlgcmltsu yeniden Y:(e ret etmiştir. Diyerek hayret bıle etmemııı~. 
rlclye komiseri Lltvinofu zıya rn harici- Paraları ne yapacağını soran muharri-

Yapılan fikir teatisinden .50~ti 'nıunına, . · Mustafa Duru· 
ye halk komJscrl, Sovyet hüküJXl Tımıze · ağ~ Hemen memle 
aşağıdaki tekllfte bulunmuştur: , _ - cNe mı yapac · -

1 _ Japon ve sovyet kıt'aları, ıı .. A~ _ kete gidip bir sandal alacağım ve sonra 
tosta mnhalli saatle saat 12 de her tuurıu ~r ·şanlımla evleneceğim» cevabını ver -, . ler sovye er nı 
kert harekflta ıılhnyet verır · bu hususta mic:tir. 
llğl ve Japonya hükflınetıeri, ')' 
derhal emirleri ita edeceklerdir. 

10 
Ağus _ 

Diğer talih1iler 

2 - Sovyet ve Japon kıt'alar;, al etrnek
tosta mnhalli saatle gece yarısı şg 

. i d dururlar. 
te oldukları hatınr üzer n e mıntnkasının 

3 - Hududun münazaalı .. essllin-
yeniden tnhdldi Jçln iki so~et m~roden ve 
den, iki Japon - Mançu !?l!.111C:S bir devlet 
1kl taratın anla§ması ile uçuncu 

tr hakemden 
vatandaşlarından seçllccek b teşkil olu-
mürekkeb blr muhtelit komisyon 

nur. anın ve Çi-
4 - Hudud komisyonu, RusY iınzalaıını 

nln salCıhiyetll mümes..'1Ilerinln sas a!n-
muhtevı muahedeleri ve haritaları e ' 

rıık çalışır. ıt..ıu teklifin Jlk 
Japon büyük elçisi Şigem 'tmış yalnız 

1kt mnddeslni tamamlle kabu~1:sı11ı ~eddey-
1lçüncü mnddede hakem ınes 
lemlştlr. Litvtnof kom!S -

Harlclye halk komiseri b ıunması keY
:ponda bltarnt bir hakeınln u aya varııma
flyetinln tahdidi işinde a~~eşkil edcceğl-
11 lıçln en müessir garant Yk elçinin ihtlrnz 
n1 kaydcylemlş, fakat büyfi eıeslnde ıs· 
:tnyıdlan üzerine bu bakemü ~~cü madde 
rar etmemiştir. Bu surette ç 

Dünkü piyango talihlilerinden diğer bi
ri de 21043 numaralı biletin sahibi Maç -
k da Esldfırın sokağında 13 numaralı ev
d: oturnn Bay~ Sühe.yla?.ı~: 352 kuruş 
h ftalıkln Ortnköyde bır tutun deposun-

da alışan Bayan Süheyla Karaköyde t!-
a ç ·1 · · lın d" k 

v gişesinden hı etını a ış ve un en-
gur · b t t · ı· 
d. . e 12 000 lira ısa e e mış ır. 
ısın • " " . 
T lihsiz bir izdivaçtan sonra kuçuk bır 
oc~ğile yüzüstü kalan kadıncağız onu 

~kutrnıığa imkan bulamamış ve yanında 
dırınağa da imkan bulamıyarak ev-

b:ırın . . T ıın· k :dl k olarak vcrmıştır. a ın ço ye-
la ı k B C''"h rinde bir Iıitf ünc avuşan ayan ...ıu cy-

15: 
_ İlk arzum evladımı leyli bir mek -

te~e verip babalı çocuklar gibi okutmak
tır. Onu yanımda tutmıµrtan korkuyo -

Ben tütünde çalışa çalışa hasta o -
rum. d d' .... 
ı Um Ona sirayet e er ıye opup sev-uyor · " 

kten bile çekiniyorum. Babasının gu -
me kti · d · t· nahını ona neden çe • rcyım. emış ır. 

de hallolunmuştur. t aııyetınin esas -
Tahdld komisyonunun n ıı basıl olmamış - i znmandn esas olarnô almasını tek-

lan hakkında lse anlaşın tahdid l;Jlnde, da ayni tir Bununla beraber, Şigemıtsu, bu 
tır. Şigemitsu, komisyo:::fünetıne tevdi e - Uf etını ş hükümetıne blldlrmell ve en çabuk 
bu rına kadar sovyet b bden sovyet hüldl- nottay nnda cevab getirmeyi vlıdeylemlştlr. 
dilmemiş olan ve bu se e dlğer vesikaları bir zam 
metinin meçhulü bulunan 

burl hizmeti kabul etmek şarttır. 
Muallim mektcblerinde orta sınınar da • (Baştarcıfı 1 inci sayfada) yaptığı tahkikatın bugünkü vaziyetine 

vardır Bu sınıflara girebilmek için ort.a G l riht d göre h · ta fı h kl 
mekteblerde talebeden aranılan şartları ha- 8 ata ımına yanaşan vapur an eş- . angı ra n a ı olduğu kat'iyetl6, 
ız olmnk şarttır. Fakat bu sınınann talebe- yalarını çıkaran Emin onları dışarı bı - belli olmamakla beraber terazinin Mer .. 
ıerı muallim mektebi talebesi addedilmez. raktıktan sonra kızı almak üzere tek - yemden tarafı ağır basmakta olduğu an. * rar içeri geldiğinde onu bıraktığı yerde laşılmaktadır. 

Yüksek muallim mektebi bulamamış, ne tadar aramış taramışsn da çünkü emniyet müdürlüğünde ifade-
çocuk ortadan .sırrolup gitmiştir. sine müracaat edilen Ziynet ilk defa ço • Yüksek muallim mektebi edeblya.t, tarih, 

ooğrnfya, fizik, Jtmıya, riyaziye, ve tabllye 
losımlnrına bu yıl dahi yntılı ve parıısız ta
lebe alınacaktır. Mektc.' ' girmek isteyenle
rin yaşı yirmi b~den yukarı olmnmak lli -
zımdır. Tnllb olnnlar, girecekleri bölümü 
gösterir bir dilek k{ığıdı, aşı raporu, altı ıı -
det 4 - 6 büyüklüğünde fotograf, hüviyet 
cüzdanı, lise olgunluk dlplomaSJ veya bunun 
yerini tut.acak bir vesika ile mekUıb müdiir
Jüğiine baş vurınalıdırlar. Bütiin tallbler, ta
lih oldukları bölüm derslerinden lise derece
sinde yapılacak yazılı ve sözlii 1mtlhanlarıı 
t.abl tutulurlar. 

Orta Avrupa 
vaziyeti endişeler 

uyandırıyor 

Bunun üzerine zabıtaya müracaat et - cuğu kendisi doğurduğunu söylemiş, ve 
tik. Bir hayli aradılar, yavrumu bulama - biraz sonra da onu satın aldığını itiraf 
dılar ve sonra aramaktan da vazgeçtiler. etmek mcc~uri~etinde kalmıştır. Bund~ 
Fakat ben dokuz senedir, hep onu arıyor, başka çocugun ilk mektebin dördüncü sı .. 
günün birinde her halde bulacağımı ti _ nıfında olduğunu söylemesi de hayli şüp .. 
mid ediyordum. Nitekim bu ümidlın bo- he uyandırmaktadır. Zira gene kendi Ü'-eı 
şa çıkmadı ve nihayet yavrumu buldum. desine nazaran 9 yaşında olması lazı 
Diğer taraftan bugünkü ismi Bahriye gelen bir çocuğun ilk mektebin dördüne ı.i 

olan çocuğa hali hazırda sahabetlik eden sınıfta olmasına imkan yoktur. Bu sı .. 
Ziynet ise: nıf ta bulunan bir çocuğun ancak .Merye

m in söylediği gibi asgari 11 yaşında ol .. 
- Ben çocuğu bir kadından yirmi lira ması lazımdır. 

mukabilinde satın aldım. İşte senedi de-
rnekte ve zabıtaya bir sened ibraz et - İlk defa çocuğu dayısı Eminin satmıı 
mektedir. olmasına da ihtimal verilmiş ise de ya .. 

Zabıta tarafından annesinin hangisi 
olduğu sualine Bahriye: 

pılnn tahkikat bu adamın bigünah oldu .. 
1 

ğunu meydana çıkarmıştır. Şimdi zab• '1 
çocuğun her hangi bir adam tarafınd " 

- Benim annem Ziynettir. Ben on - vapurdan çalınarak Ziynete s:ıtıldı.ğı L 

(B~tarafı ı inci sayfada) dan doğdum. Bu kadını ben hiç tanımı - ihtimal vermekte ve bu adamı bulınuıd 
raya gelmi~ olan haberlere tevafuk et _ yorum demekte ve Ziynetin arkasına için tahkikata ehemmiyetle devam et ~ 
mekte olduğu zannedilınektedir. saklanmaktadır. Bu hususta Zdbıtanın mektedir. 

.. B~zı ki~selerlr Ahı:anyanı~ komşu~a:ı .ğine nazaran Südet murahhasları, buglin 

1 

teallik olarak neşredilen resmi bir teb .. 
uze:ınd~ bır tes sule getırmek ıçın Lord Rünciman'ın murahhas heyeti ile !iğde, bilhassa bu tayyarenin Katerin · e 
genış mıkyasta m~nevralar yapmakta ol- önümüzdeki milzakerelere aid teferrünt üzerinde uçarak Kironva doğru gitt ~ 
duğundan bahs.edıyo.rlar .. Bazı kimseler hakkında go""ru" c:mu·· c:Jerdı"r. su·· det murah-

r-·· ~ ği Ncflasoviç ve Troppo üzerinde uç ı-
de Almanyadakı faalıyetlerin diğer mem- hasları milliyetler meselesi hakkındaki ğu beyan edilmektedir. 
leketlerc bir ihtar olduğunu söylemekte- noR:tai nazarlarını izah ve teşrih etmiş- Prag 11 (A.A.) - Bir Alman tayyaı .. 
dirler. Nihayet bir takım kimseler de Sü- lerdir. Lord Rünciman, bu görüşmeye Jş- sinin Liberek'de yere inmesi münasebc • 
det meselesinin Almanya için memnuni- tirak etmiştir. le Pragda. resmi .bir tebliğ n~rcdilmişt r

4 yete şayan bir surette halledilmesi tak- Alman tayyaresi Çek toprakları ~u teblığde bılhassa şöyle denilmek • 
dirinde faaliyete geçecek bir cihazın ih - üzcriııdc tedır: İcra edilen tahkikattan sonra Çe .. 
zaratı mevzuu bahsolduğundan dem vur- Prag 11 (A.A.) - Bu sabah saat 7,55 de koslovak makamatı pilotun t 

maktadırlar. (A.A.) bir Alman tayyaresi, Opva Troppo mm- nin serbest bırakıl~asını emr:~mi:~::~; 
Pragda rnüzakercJcr takasında Çekoslovak toprakları üzerin- tayyarenin Almanya ya avdeti için:. zaruri 

Prag 11 (A.A.) - SüdetleriJı bir tebli- de yarım saat uçmuştur. Bu hadiseye mü- olan karbüronu Vermişlerdir. 
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1 
Müsabaka imtihanı 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

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

Tıcaret okullarından veyahud Hukuk F~kültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

Onunla bir dost evinde tanışmıştık. 

Vaktinden evvel ihtiyarladığı pek belli 
idi. Esmer yUzünü çerçeveliyen saçların
ö.a, sakalında bir tek siyah tel yoktu. Ba
zan çok neş'eli konuşur, güzel hikayeler 
anlatır, hepimizi eğlendirirdi. Fak.at bazı 
zamanlarda da susar hiç konuşmaz ve , 
düşünürdü. 

Garib bir tabiati vardı. İskambil oyna
nan yerlere hiç gitmezdi. 

Sorardık: 

- Siz neye iskambilden bu kadar nef
ret ediyorsunuz?. 

- İskambilden mi nefret ediyorum .. 
asla!.. 

- İskambil oynanan yerlerden kaçar
sınız.. bir iskambil kağıdı görseniz ağlı

yacak gibi olursunuz .. 
- Evet öyle .. fakat bu nefı'et etmek 

sayılmaz ki.. hem bana bundan bahset
meyiniz. 

Onunla iyi dost olmuştuk. Ben onu a
rardım. O beni arardı. Arada sırada evi
me gelirdi. Ben de hazan onun evine gi
derdim. Üç odalı bir apartımanda tek ba
şına oturuyordu. Kimsesi yoktu. Hiç ev
lenmemişti. 

Geçen kıştı. Birkaç gün onu göreme
miştim. Tanıdıklarına sordum. Onlar da 
görmemişlerdi. Hastalandı mı, diye me
rak ettim. Oturduğu apartımana gjttlm. 
'.Apartıman kapıcısı yolumu kesti: 
· - Hasta, dedi, biraz evvel beni ('ağ1rt
tı. Evinize gidip sizi almamı söyledi. Ben 
de şimdi çıkmak üzere idim. Siz geldfniz. 

Dostumun kapısını çaldım. Yaşlıca bir 
kadın kapıyı açtı: 

- Nerede? 
- Odasında yatıyor .. 
Yaşlıca kadını ilk defa görüyordum~ 
- Siz akrabası mı oluyorsunuz, bana 

hiç bahsetmemişti. 
- Dadısıyım.. hastalandığı zaman be

ni istetti. Yalnız yaşamak kolay ama, 
hastalık zamanı değil.. zavallı küçük bey
ciğim .. 

!Dostum yatağında yatıyordu. Rengi 
çok sararmıştı. Beni görünce doğrulmak 
istedi, halsizdi, doğrulamadı: 

- Sizi bekliyordum. 
- Ben de merak etmiştim .. geçmiş ol-

sun, inşallah geçer .. 

Ayni dakikada, dehşetle kendilerini 
topl'ıyan iki ahbabın kulaklarının di -

binde aşina bir 
~esin feryadı yük 
ııeldi: 

- Estaizü bil -
Jah!! 

Bunu mütea -
kip bir tekbir a· 
vazesi: 

- Allahü ek • 
ber!. 

Kamarasında 
uykusu kaçıp da, güvertede Torik Nec
miyi aramağa çıkan Gurabi efendi dal
gayı olanca hızile başından ayaklarına 
kadar yemiş ve sırtüstü, halat yığınla
rının üzerine yuvarlanmıştı. 

-6-

Sabah, ortahk ağarıncaya kadar ayni 
şiddetle devam eden fırtına, gemi Kös
tence limanına yaklaşır yaklaşmaz 
mayna vermiş, denizin yüzünden kö -
pükler kaybolmuş, dağ gibi su yığın:a
rının yerine hafif, ölü dalgalar kaim 
olmuştu. 

Gurabi efendi, kamarasında inim 
inim inliyor, bir türlü davranamıyor -
du. Gece, mahud kazadan sonra, Torik 
Necmi ile Şerafeddin, bir de gemicinin 
yardımı ile kendisini yerden kaldır -
mışlar, sürükleye sürükleye, güç bela 
götürüp yatırmışlardı. 

Deniz tutmasından turşuya dönen ve 
öğüre öğüre midesine veca ariz olan 
İfakat hanımın kocasına imdad edecek 
mecali yoktu. O da kendi yatağına u
zanmış, ah, of edip duruyordu. 

Olandan, bitenden külliyen bihaber, 
rahat bir uyku çektikten sonra, traşını 
dahi ihmal etmeden derlenip, toplanan 
Takvor efendi, limana gelmekte olduk
larını haber vermek üzere kamaranın 
kapısında göründü: 

- Bonjur, Bayzadem! Bonjur Bayan 
efendimiz! Umut ederim ki geceyi eyi 
geçirmişsiniz. Az fırtına olmuş ise de, 

Yazan: ismet Hulusi .dtllll .. llllİffi 
- Hiç zannetmiyorum. Pek geçeceğe 

benzemiyor .. sizi görmeden ölürüm diye 
çok korkmuştum .. ne ise şimdi her şeyi, 
her şeyi size anlatacağım. Ben bir insan 
öldürmüştüm. 

Ne söylüyordu? Bu adam bir insan öl-
dürecek yaratılışta mıydı? 

- Şu komodinin gözünü açsanız. 
Komodinin gözünü açtım. 
- Orada küçük bir madalyon var. 
- Evet! 
Bu madalyon, bir zaman kadınların 

boyunlarına taktıkları içine resim konu
lan camlı madalyonlardandı. 

- Resme bakınız! 
Resim, ufak bir iskambil k!ğıdı idi. 
- Maça beyi! 
- Evet bey, şöyle yakın gelin, sesim 

pek fazla çıkmıyor. 
Sandalyamı yatağının yanına yaklaş

tırdım. 

* - Çok uzun zaman geçti, dedi, tak-
vimlere göre bu böyle ama, benim için 
sanki dün olmuş bir hadisedir. Gençtim. 
Saçlarımda henüz daha bir tek ak yoktu. 
Yakışıklı ve güzeldim. Poker oynamayı 
çok severdim. Benim gibi poker seven 
bir arkadaşım daha vardı. Hemen her ak
şam onun evinde buluşur, poker oynar ... 
dık. Arkadaşımın iki hizmetçisi vardı. 

Bunlardan biri bir kumral güzeliydi ve 
çok sevimli, çok cana yakındı. Ben bu kı
za, kupa kızı derdim. Kupa kızile ahbab
lığuruz yavaş yavaş ilerliyordu. Bir hiz
met~ ile ahbab olmak bilmem nasıl te
lakki edilir .. fakat ben evvelleri bunu hiç 
te fena görmemiştim. Şaka yapardım; 

birlikte gülerdik, hattA misafirlerle ko
nuşurken sırasına getirir, kupa kızını da 
lafa karıştırırdım. Kupa kızı terbiyeli bir 
kızdı ama, günün birinde bana küstahça 
bir söz söylemişti. Bir akşam kapıdan gi
rince hatırını sormuştum: 

- Nasılsın Kupa kızı? 
Yüzüme bakmış, gülmüş, cevab ver

mişti: 

- İyiyim Maça beyi! 
O günden sonra artık ona fazla yüz 

vermemeye başladım. 
Kupa kızı hep orada idi. Bu vak'adan 

birkaç ay geçmişti. Bir gece ev sahibı be
ni karşıladı: 

- Kupa kızı hasta! 
Dedi. Bir an için ehemmiyet vermedim. 

Sonra düşündüm. Kupa kızı hiç te fena 
bir kız değildi. Bana da sanki ne yap
mıştı; Maça beyi, demişti. Hizmetçi, fa
kat nihayet o da insan. 

- Kupa kızına geçmiş olsun diyeyim! 
Ev sahibi beni Kupa kızının odasına 

götürdü. Kupa kızı çok ağır hasta idi. 
Beni görünce yüzüme ümidsiz ümidsiz 
baktı. Bir şey söylemek, bir hareket yap
mak istiyordu. Söyliyemedi, hareket ede
medi. Gözleri yaşardı. Ev sahibi ı;ıencere
den dışarı bakıyordu. Kupa kızı, elini 
boynuna götürdü. Bu şimdi elinizde tut
tuğunuz, madalyonu kopardı. Gizlice a
vucuma koydu. 

* Dostum derin bir nefes aldı. Yorul
muştu. 

- Kendini fazla yorma .. sonra anlatır-
~. \ 

- Esasen her şeyi söyledim. Kupa kızı 
ertesi gün ölmüştü ve ben ağlıya ağlıya 
onun tabutunu takib ediyordum. 

YARINJd N"Ö'8BAM!ZDA: 

Yakalanan hırsız 
İngilizceden çeviren: Sezal Solelli 

.............................................................. 
,.. Gecen bir Haede 

idareye yardım edecek 

Memur Aranıyor 
Geceli mekteblerde çalışmış, yaşı 

35-50 arasında ve bu işe istekli olan
ların birer fotograf ve şimdiye ka
dar hizmet gördük.leci müesseseler
den almış oldukları hüsnühal maz
bataları veya Noterce musaddak su
retleri ve sarih adreslerile beraber 
25 Ağustosa kadar Fatih Postanesi 
cl4> numaralı Posta kutusuna müra-
caat etmeleri. 

SON POSTANIN 
EDEl?l QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyhll/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan müfettiş ve müfetti~ nam:z.edleri askerlikten avdetlerine kadar 
maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir staj dan sonra müfettişlik imtihanına tabi 
tutulacaklar ve kazanırlarsa el 75• lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdi\' 
c Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını hai7.· 
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair şart~arı gösteren matbualar Ankara, İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. . 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli sureı:leo 
rini bir mektubla An.karada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftiı Heyet\ 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Likör Fabrikası için cl0.000> kilo kesme şeker açı'!t eskiltme 

usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher kilosu c28.95> kuruş hesabiyle c2.89lh lira ve mu· 

vakkat teminatı c217.12> liradır. 

İII - Eksiltme 19/VIII/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da K.abataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için taYın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c507S> 

""""""" 
1 - Ahırkapı Bakım evinde mevcud 1385 kilo ıskarta çul ile Kabataf Leva-

zım ambarında mevcud 26 kalem eşya pazarlık usulile satılacaktır. 
2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10,30 da Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İp nümuneleri Ahırkapı Bakım evinde, 26 kalem eşya nümuneleri Kaba· 

ta~ ambarında görülebilir . 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı yazılı sa· 

tış komisyonuna gelmeleri ilm olunur. c5080> 

•• ... .. ..... . 

Baş, dit, nezle, grip, ro matizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • • icabında günde 3 ka§e alınabilir. • • Ell 
Torik atıldı: 

fesfese edecek gibi Gurabt efendi ile 

- Ne de tatlı maval okuma 
sıru bilirsin, be herif! Sanki pa
lavra kumkuması veyahud ki kofti ha
zinesisin. Aflak bey otomobil almış .. 
entipüften çıkmış.. altı aylık devlet 
olmuş.. yok, daha bilmem neler?! Şiın· 
di bu bomların sırası değil: Biran evvel 
karaya ayak basalım da bir otele mJ 
gideceğiz? Yoksa bir kahvede oturup 
da başımızı mı dinliyeceğiz? Hasılı ne 
yapacaksak yapalım ' ti eğildi... • kansı hamalların 

Torik, bermutat .·o ·. rurkce konuştuk -
herifi ters karşıla - farını işitince şaşa -
dı: ladılar. Hatıl İfa -

- Karınarsı! Ön- • • kat hanım, kocası -... , . 
ce şu hale bak ta, nın yanına usulla • 
ondan sonrama tı - cık sokuldu: 
raşa başla! - Hınzır herif 

- Ne var ki? bizi aldattı.. dedi. 
- Daha ne olsun, Avrupa diye ella -

be ham adam? Ko - linı Trabzona, ya -
cakarı bu yanda he- hut ki Samsuna ge • 
yali fenerine dön - tirdi; ayağımızı ta -
müş.. öteyanda Mır tik alalım. 
ruk, azkalsın belini Gurabt efendi, 
kırıyormuş.. bizim - kansının bu ikazı 
se, güvertede, tah - üzerine büsbütün 
tamız gevredi. O - ~killendi. Faka bas-
lanca dalgalar üs - mıyan, açık göz bir 
tümüze yıkıldı. Sen Ifakat Hanım kocasının yanına usulcacık sokuldu. insan tavrile, ora -
de bütün bu hengamede mışıl mışıl u-1 görünen bir Takvor vardL Mevsimlik ı Garda es.ikalı cakalı dolaşan Tak:voru 
yudun değil mi? pardesüsüne eyice bürünmüş, yan ce- yanına çağırdı: 
Ermeninin cevab vermesine meydan bindeki yassı şişeden üstüste konyağı - iBana bak, çelebi! dedi. Burası ne-

bırakmadan, Gurab! efendiyi döşeğinin çekmiş, bavulu elinde, ıpişkin bir tavır· resi? 
içinde doğrulttular. İfakat hanımı da, la, limanı seyrediyordu. - K8stencedir, bayzadem! 
kolonya koklatarak dirilttiler. Ondan Torik onun bu vaziyetine hem içerli- · - (Ha.malları işaret ederek) Ya bun-
sonra da, bavulları bir araya toplıya - yor, hem de herifi takdir etmekten de lar ne oluyor? 
rak, geminin, yanaşacağı taraftaki bor- kendini alamıyordu. Hatta bir aralık - ( Şualin mahiyetini sezmeyip ) 
dasına yığdılar. arkadaşının kulağına eğilip: Bunlar .. hamaldır. Bavul, sandık, ne 
Şafak yeni sökmüş, ortalık serindi. - Bana bak! dedi; herif fiyakalı filan taşoorlar .. görmoorsun? 

9-urabi efendi, geceki düşüş esnasında ama, bu işin de kurdu, haniya. Bana - Köstence Türk toprağı mı? 
örselenen belini, sol elile, muttasıl u- öyle gelir ki, o bizimle beraber olma- - Hayır: Romanyadır. Lakin bir va-
ğuşturuyor, karısı, deniz tutmasından mış olsa, halimiz dumandır! dedi. kitler Eflak beyinin hükmü altında, bir 
bozulan asabını yatıştırmak için ikide Gemi rıhtıma yanaşmış, palamarla - Osmanlı şehri idi. 1677 de o dediğim 
birde, yutum yutum çiçek suyu alıyor- rını bağlamış, vinçler işlemeğe başla - Eflak beyi otonomi alıp end.epandan 
du. nııştı. Yere indirilen asma merdiven- oldu ise, altık aryi bir devlettir. 

Torikle Şerafeddin, dal ceket, ayaz- lerden, yolcular, teker teker karaya Kulaklarını kabartmış olarak, erme-
da çivi kesmekte idiler. Hali tabiide ayak basttlar. ninin verdiği izahatı merakla dhıliyen 

Takvor: 
- E, haydin, de! 
Diyerek, oradan geçen hamalı çevir· 

virdi. Eşyaları işaretle emir verdi: 
- Bunları bir arabaya yüklet, otel 

Bristolun yolunu tut. Biz de enkscnden 
gelooruz. 

İfakat hanım hiç de memnun görün· 
müyordu. Otelin adım işitince, yüzünü 
buruşturdu: 

_.Pis Dulun oteli en eyisi mi? Tah
ta biti falan olmasın. sakın. Ben fıkara 
bir kadınım ama, biraz titizimdir. 

Takvor güldü: 
- Doğrusu çok ispiritüel kansın, ba

yan Gurabi!. diyecek oldu. Ukin koca 
k11rı, laf mı ağzına tıkadı: 

- İspirtolu karı senin kokmuş anan
dır! Ağzını topla!. Anlıyor musun?. rli

ye bağırdı. 
Allahtan Gurabi efendi araya girdi: 
- Ayıp, yahu! Gurbet elinde, hem 

de sokak ortasında ağız dalaşma tutuş· 
manın ne lüzumu var? Bir an evvel 
yerli yerimize gidelim. Benim ne ka • 
fam kaldı, ne de ayaklarımda derman. 

Arabaya yerleştiler. Gurabt efendi 
ile karısı arkaya, Takvor da öne bin -
diler. Torik Necmi, arkadaşıle birlikte: 

- Biz biraz gezeceğiz. Otelin adını 
öğrendik ya? Sonra gelir, sizi buluruz. 

diyerek ayrıldılar. 
Onlar henüz uyumağa bulaşan şeh

rin sabahcı kahvelerini bir bir dola~a 
dursunlar, öteki kafile Bristol oteline 
varmış, varır varmaz da, oracıkta bir 
heng&:ned.ir kopmuştu. (Arkan var) 
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Kraliçe Totames ın 
Tazan: Vedad UrfJ 

mumyası 
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Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

lzzetlii Hacı Reis sakalını avuçladı, bir müddet 
düşünür gibi durdu, sonra: "Efendim, dedi. Bal tutan 
parmağını yalar. İdadiyi bilmem, fakat hastaııenio 

. . .. ar \'C 1 araştırmalarına feda etmez: par~mın için yıllar feda ettim, servetler kurban 

Burada sankı hır guneş ":. d "gvladıgvı en zevkli sefahat alemlcrmde ettim, varlıklar gömdüm .. tedkiklerime Abdurrahman paşanın hamiyeti bazı memurların sadakat ve vefakarlık· 
·· .. Dunya 

3 
s... k d b VJ k d' . d 1 • d b" d h 

ou, bir miibudenin yuzu... . •h _ •eçirirdim!... Yapmadım!... Niçin? •.. o a ar ag anmış, işime en ımı•o e- eser ~rm.e~ ı;i a a ~l?n Sinob h_?S- la te'lif edilemiyecek halleri, hareket-

hesabı gümüş gibi tertemizdir!,. 

belki de misli bulunnuyan hır ce\ ~'. Ji <eriye! adı verilen cismin üzerinde rece vermiştim ki varlığımı tehdid e- tanesı, botu~ lıv~ .•halısının pek co - ]eri büyük esef ve taaccüble işitilmekte 
den yapılmış olan tabutunda yata?. ·t ~ e\üyük binlerce yara bulunduğunu den en kcrkunç kabusun yavaş yavoş mercice verdıklen ıanelerle yapılmış - olduğu ve geçici fırtınalar kabilinden 
kadın, füsun unu dört yanından gos B~ ~~iyordum. Belki.. diyordum kendi üzerime abandığını hayli vakit farkc- tır: . Bu u"'.umi yardun yalnı~ para ile olan hali hazırın (yani bizim cürümle
rebilınek için bu tahta k~lmı;:: ıı· kendime ... Bunlardan bir iki tanesine demedim ... insan ruhu o kadar zayıf d~gıl, en zıy_ade ~aza ve nahı~elerden, ri takib edişimizin) çok devam etmiye
kadın, bir cazibe iliihı bellı!.. 1 '~1 ; 1 bir merhem bulabilirim. Sonsuz ki! .. En kuvvetli olduğunu iddiaya yel- koylerden gonderılen her nevı kereste ceği ve yerine tayin olunacak mutasar-
tabuttan süzülen ışıkların pab: a. 'a 

0 

s~n tJenmın birçok ilimlerin imkiın- teneni bile bir an içinde en umulmadık ıle olmuştur. nfla görüşerek kendisini ona icabı veo-d ·· tün ır az - sene ' .. k d' · · · Keş K t 1 b'"t" · 1 d · ı· "'" bu yüzde insanlıktan a us . lıktan ötürü başaramadığı işleri gar- prangaya en ını venverıyor... • . e~:.• ? er, ': un_resım. er .en ıs ısna hile tavsiye edeceği• yazılıyordu. us-ınet var. Beyaz tüller, bu güzellık tan- sız k fırsatını bana verebileceğini dü- fottiğim ölüler memleketinde, koca Mı: 0?,ıl~ıgı .'çın, gumrı:k da~res'. bulunan !elik de sadakatten, vefakiırlıktan ayrı· 
rısının billı1r vücudüne devir~.erı esır mu .. cnu"'l.'ordum ... Tıbbın en rnüdhiş sır- sır tarihinin en m~hteşem levhalarını kuçuk limandan degıl; hıç .. b_.ır su_ rette ıanıarın bilahare pek Zİ'-'ade zarar gö· 

· · k' fusun sa- ş " - b 1 b k t l lt d lm b k J etmek için o kadar erımış ı 1 c.Mısır• tarihinin derinliklerine bulmuştum. Aradıgımı u manın ana on ro a ın a o ıyan uyu lıman- recekleri ihtar olunuyordu. lli b'le olmuyor. arının .. ·· d'·· k ı b' · h' et d k 1 t G"· "k .. d .. ·· · çan teni üzerinde be ı l ömiılü olduğunu hatırladım. Bu tun ':er ıgı . u~vet, ya vnız . ır ş:yı .. ıss - .an çı arı mış ır. umru m~ uru ıse Kalyas, bu tehdidi erden kızarak: 
Bu gu·· zelden de üstün! .. Bu, anl_atı Ba - g 1 alarımı Mısır çöllerinin her ya- tırememıştı: Buldugum alemın fusunu- Iım_ andan çıka .. nlan kerest. e. lerm en az _ ~eyefendi, dedi, evvelki mutasar-' · .. ı 1 

u ca ısm • ' v T dk'kl · k h ınıyacak kadar bir cazıbe guneş ... ' ~ bJ. a·ıcm saklıyan kum denizlerine na prangalandıgımı!... e ı erıme a- ı ı asta!1e vuc .. ude .ge.tın1ecek l:adar rıf Veysel paşa zamanında da bu mc-d ·· kamaş- nı ır d • ı b""t" f d k. 1 k k ld - 1 Yakla~larnıyacak derece e goz .. ll'k h tt' En şöhretli kaşiflerin erişe- id yaz ıgım eser er, u un e a ar ı - ço 0 ugunu soy emıştı. muriyette bulundum. Tahkik buyurun, ~· ··t·· guze ı - asre ım. · v ı · k b"' lf t · t · · k' tırıcı! .. Mısır tarihinin bu un • medikleri mazhariyetlerle karşılaştıın. farım• .. takdırler armagan ı~aca u - as ane ınşaa ı ıçın leş ıl olunan o zamanlarda kanuna mugayir en kü-
leri bir araya gelm~, a~amektlerını'çı·Jnn y 11 a didiştim dinçlik çağımın bu- yuk kutleler bulamadı ... Kıtabı okun- komisyona sofu bir zat olan tersane ke- çük bir muamelemi bulursanız beni en 

me 
1 

arc ' · · · d d. b" h · ' kesil t cm 1' t f d · t önünde nesilleri tapar. g~r k liçeyi tün varlığını, Mısır tarihinin eşsız ıhtı- mu ı ıye ır mu arrbrr, cana~ a[ . - res e m uru va ı ara ın an reıs a- ağır cezalara uğra tınız. Bu mutasarrıf 
yer yüzüne sanki bu bıllur ra 1 _ samlarına bağladım, ve...... Kraliçe mez .. sebcb olarak . unu gos er:yor- yin edilmişti. zamanında ise ormanları tahrib ettir-
cöndermiş .. nereden geldiği anl~Ş! a :.T t ,. Fir'avun Tutankamon'la- dum. valandı! .. Eserı yazmıştım. Yaz - Hastanenin J:nşası nihayet bulunca memek için h~r rastgelen yere hızar 
b " 'k agm~ esı, canı 0 

arnes ın, b k k · t 1 la h ·a k · · · b s· rnıyan hazin lbir muzı n 'hf mını da sönük bırakan alemle- mak enden, o uma , ıs er erse, on r- acca gı en ·omısyon reısı, en ıno- yaptırılması kanunen şiddetle memnu 
r içinde yasıyan rın 

1 

ışa ff k ı b"I k ldan' (Arkası t:ar) ba vardıktan bir müddet sonra Hicaz - ı·ken, aldıgvım musırrane emı'rler u"z.erı·· sıkılmasın diye, meza . .1 gönderi- rini buldum. Buna mu va a o a ı mc · ·· · · · 

bu müebbed azamete nınnı er f 1 dan dönmüştü. Hacılara mahsus koku- ne (mevkilerini tayin ederek) beş hı· 
Yapı ş~e· i l anı ları bol bol sürünerek ziyaretime gel- zar yapıldı. Üçü işlemeğe başladı, ikisi 

yor... A Ab·d yerde sürünürce- d mişti. O sırada idadi mektebi meselesi- de faaliyete geçmek üzeredir. Kanu-s~~en:ıe~:~:e d~~ yaklaşıyodr. Na f 1 a Ve k aA 1 e tı• n en le iştigal ediyordum. Söz arasında mu- nen bunların yıktırılması lazım gelir. 
_ Dikkatli bak!.. diye !"ırıl anı. maileyhin hastane komisyonunun reısi Mutasarrıfın ellişer, yüzer lira rli~vet 

yor •.• Tanıdın mı onu? ..... ışte .tanhı~ . k ulan iş· Ankarada jandarma matbaıısının ikmali inşnatıdır. olduğunu her nasılsa unutarak, gerek alarak müsaade ettiği bu hızarların ya. 
güzeller tanrısı! .• İşte bütun mılletın;, 1 - Eksıltmeye on • idadi mektebi ve getekse hastane hak- pılmasına mümanaate cür'et edeme· devn·nı'n bu"tün insanlarını inleten su - Kcc:if bedeli 19,757 lira 

50 kuruştur. . · · kında çok kötü şeylerin söylenmekte dim. İlk müsaid fırsatta yıktırmak Ü· ~ ·ı 22/8/938 Pazartesi günü saat 10 da Nafıa Vekalctınde yapı ışlerı 
tan!... Kraliçe Totarnes!.. . . 2 - Eksı tmc • olduğunu ağzımdan kaçırdım. zere sükuta mecbur oldum. Çünkü 

B. f ryad koparıyor, gerılıyorum. k Htme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . İzzetlıi hacı reis sakalını avucladı, vaktile beni Aydın viliiyeti (Denizli, Far~':nd:yım: Gözlerim taş kesildi, ~~: e :· - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcfcrri evrak 100 kuruş bedel mukabı- bir müddet düşünür gibi durdu, son - Menteşe, Manisa, Aydın ve İzmir liva· 
. hayretle bakıyorum. !inde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. . ra: !arından teşekkül eden viliiyete Aydın :::~~~ıı:.;;:ın, tek söz söylemeksi - 4 _ lstekliler 1481 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat vermelerı ve Nafıa _ Efendim, dedi, meşhur meseldir: viliiyeti denirdi.) orman müfettişliğine 
• 

1 

• Vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası ibrazı lazımdır. . Bal tutan parmağını yalar. İdadiyi bil- tayin ettiler. Orman nazırına teşekküt zı~ •• rçe Totames! ..• F ir'avun ülkeı.e- 5 - istekliler teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bır sMt. ev- mem, fakat hastanenin hesabı gümüş ve veda için gittim. Beni hüsnü kabul 
. . ~;bakışına esir kılan fesiin .at~şı!.. veline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabılırıde bCJibi tertemizdir. ettikten sonra: n~ı kine bin kurban veren ihtıras d' 

Bır zev k k teslim edeceklerdir. Reisin, hastane balını tuttuktan ve _ Müstec:arla da görüşünüz, de ı. ltaruı Gu"zelligıv'ni yıllardan ıs a- k 'k ı k b l d'l 5145. k 'i 

su .... .. ·a • Postada olaca gecı me er a u e 1 mez. c parmnk1nrını da bol bol yaladı tan Tabii cevabını verdim. 
nan, ihtiyarlayıp _?lmektense ı:ıu~~cfü A'flllllllfllllllllllllllfHllfllllflllfllllllllflHlllHllllflllllllllllllfllllllllllllllfllllflfllllllflllllllllllf~ sonra, zemzeml~ yı~ama~, eski ve bu~ Na~r da, müsteşar da Ermeni idiler. 
la ıp ebediyen guzel yaşaı:nagı .. .::! • k s h • 1 • • =: 1aşık hesablar uzerıne bır af perdesı Miisteşar, bol bol iltifatlardan sonra, 
elen Fir'avunlar mabudesı. · · Füsu~a~ - ç e 1 t 1 a 1 p e r 1 n 1 n ~ çekmek için Hicaza gittiği anla~ılmıştı. en iyi neviden omak üzere üç Uşak ha· 
•... de daha kaç bedbahtın pranga = = Fikrimce, •Bal tutan parmagını ya- !ısı eb'adı yazılı bir kiiğıdı bana verdi: 
onun. ıjörebilmek iÇin solınamı% ::; •• VE = l•r!• gibi çirkin darbı meselleri hafıza- _ Bunan mümkün olan sür'atle n• :,ıa~~gın~ .. Bir kaç bin yJl öne: a~i~~ §§ p J R f N Ç T U C C A R LA R f N f N § lnrımızdan, kitablarırnızdan silersek lıp gönderiniz, dedi. 

e ıyor.. a· ·sı ğile uzanan guze ı< = "kk t• = çok iyi olur İstenilen halılar öyle ufak tefek şey-
tabutuna ken 

11 

e d kika ayakları di- §§ Ehemmiyetle Na~arı Dı a n:.e § . ler degıv'ldı". İkı'sı' 6X7, bı"rı" de 8Xl o eb-tannsı Totarnes, şu a ı bir =: v . • · E: j 

lıinde kıvrananları kimbilir nası • 5 yeni mahsul yaklaşmakta oldugundan fabrıkamtn hu sene ıçın _ TERSANE KERESTELER adında idiler. Bunların benden riişvel 
gururla seyrediyor. 1 ıyacak S 10 müşterilerine yapacağı fevkalade tenzilat ve kolaylıkları _ . . . suretile istendiklerini hiç hatırıma gc 

.. lJ, anUaşı am = say d f tl · ·kr dan ·'ır = Tersaneye yanı Bahrıye Nezaretıne tirmedim. İntihab ve pazarlıkta vukuf 
Güzel, çok guze .... kıskanır- § öğrenmek son erece men aa erı ı ıza~ın y • . d t = iii"m olan k~resteler, her sene aleni ek- sahihlerinin reylerinden istifade ve be· 

kadar güzel!. .. Bu e~siz y~:~ar sanki ~ lstanbulcdaad, dA•y•~a1":ı~a~':: d:• ave u ~ siltme suret~le satın alını~dı. Eksiltme dellerini istikraz ile tedarik ettim, ha· casına sarmış olan sıy.ah . çomuzl"ı·da - k ı ı kerestelenn ne zaman t d 11 · • 
d k1 rı « = MUSTAFA ÇANAKÇILI HALEFi AHMED ÇAN.AKÇILI ;;; mu ave e erme . 1ılnrı aldım. ştira ve nakil be e erını yanıyor .. gölgelendir ı e bu saçlar, § elllk fabrikası. § ve hangi iskeleden - (S.anku~), (Aklı: imzalı faluralan ile birlikte müsteşara 

bütün bir sevda manası ".ar·~zaklaşma- 5 o•~ Tel •rar. lstanbul _ Pirinç = man) _ vapurlara teslım edileceklerı gönderdim. 

~~kır;~:~~~:i:ır!e ç;~:.ş ;c ~~;üh::~ 'lllflf lf lfllllf lf lf Jlllflf lf lf~Iİ;Ü;ÜÜıllf~liı~ÜJIJllJIJllJIJllÜJIJllİJIJIJIJIJIJIJllJIJIJIJllJIJIJIJIJllJlfif.' ~~~~~es!~~:::,"'. b::kef ~il~: ~~:~~ Bi~~~ı;:-a ı;:':!:lı!~r;::: t~~a~!':r g~l~~ 
nıiş .. vücudün hiçbır yanın a • v·ı...... t• N f Müdürlü iskelesinde teslım tılunmak arasında Fnkat ayni postada şu tahrirat da çık· 
:Yok... . ha kırıyor Nil- Balıkesır ı aye ı a ıa - henı nakil müşküliıtı ve hem de masraf tı: •Tahakkuk eden ehliyetsizliğinden 

- Anladın ya ... dıye Yliilı yanı - bakımlanndan fark vardı. Ormanlara do.ayı başmüfettiş Kalyas efendi azle· 
zun Abad ... Fir'avunlann 

1 

d·ımezar- gu"' .. ndeD: k 
1 

f y~kınlığından dolayı tersaneye gidecek dı'lmı'ştı"r'.• b ,. be bu ebe ı k ... r e k nın ikmali inşaatı ap:ı ı zar k . b'A aşımda.. o iliihı n, n tahtı _ Balıkesir hükfimet onagı ma ıy ısını keresteler için, Sankum is elesı ta u Tam on beş sene memuriyetten mali-
lann içinde saklıyoru~ ve 

0

~?da mil-
1 
rı eksiltmeye konulmuştur. bir mahrec idi. Evvelki s~nelere aid rum kaldım. Aç, Sefil süründüm. 

dibinde yaşıyorum.. Nazil'.' A i: ölünün us~'._'.'. işin keşif bedeli 27500 liradır. mukavelelerde bura~ı .tercıh olunmuş· Bir hafta sonra bu beş hızarın yorle· 
letler esir, ama Nazım Abad b 3 _ Bu ic:e aid evrak: tu. Fakat Sına bun ıhtıyar mutasarrıfı . d , lle estirdigw imi söylemeg· e ha· ik 

·· · 
1 ~ Akl" d t ı· rt'l ·· rın e ) e r i gozime pranga ı . . ~ }eri A Projeler, l' k 'f h'T t r yalnız . ıman aı:ı es ım şa ı e mu- cet yoktur zannederim. 

Esrarengiz, hazin müzik nagme B : Fiat bordrosu ;e .mesaha cetve 1
• eşı u asa ce ve '· nakasa yaptırmış, ıhaleye de onunla u· 1 Arkası var) 

derinlerde hala dalgalanıyor. F i ve hususı şartname, yuşan (Allınoğlu) namındaki bir ............................................................. . 
w ler ·vasar ı C - enn • . f i 1 v d 

- Bak!. diyor ... Bu nagme ' .;n ~ ö- f apı işleri fenni. umumı şartnamesı, Rumdan başka kimse girmemişti. Al- s. 2 nci flis Memur ugun an: 
-ı··1"k ruhunu ' D - Na ıa y · l a tnnmesi t -ı k t 1 · k' · g'b' Galatada voyvoda caddesinde 9 numa • sandıklan prensin o u u .. .. uh 0 _ dırlık işlerı gene Ş r .. _ .. .. . . ınog u, eres e erı gene es ısı ı ı 

1"1"' v.. .. te havaları olu r E - Bayın k her gün Balıkesir Nafia Müdürlugunde gorebılırler. Sarıkum iskelesinden gemilere yükle- rada tüccar Dlmıtri Cumas ıntıs etmiş ve 
u ugunun ma m .. bu vü- ı istiycnler bu evra 

1 

C .. .. t b te Balıkesir hükumet ko 11/8/938 tarihinde açüıp tasfiyenin Adi §e • 
lur mu diyeceksin!.. Kımıldayan adık- o up Ek ·ume 19/Ağustos/9~8 ama gunu san on eş - ınişti! kilde yapılmasına kan" mllmlo olduğun -

b h alnız yaş 4 - sı '"d"' l" vH odasında kurulu Komisyon huzurunda yapılacaktır İhtiyar mutasarrıf fırsat ibuldukca cud, var olan u ru , Y 1 ' a··ıu"Ierle N fia Mu ur ugu · B 
1 

k . M 
1 

dan: 
larla alakalanmıyor artık.... d" nağındaİ t ~lilerln bu işe aid 2066.69 liralık muvakkat teminatı ~ı ebsır .

1 
3 san- elinin erdcği her şeyi çaldığı gibi şiir ı _ Müfilste alacağı olanların ve lstih· 

v v ··nk- aşamıyanı sev ı. 5 - s e d · makbuz veya şayanı kabul banka me tu u ı e 1938 hırsızlıgvını da bunlardan istisna etme- kak iddiasında bulunanların alacnklnnnı ve ugraşa ugraşa çu ':1. ~ ,. v m ben!.. tırdıklarına aır v ,,:.ı t· d ı kl urı d blr içinde 2 ncl Anlıyor musun
? ••.. Oluye aşıgı akıa dığına ya ·şe girmeğe saltıhiyet' veren Nafia e"ı!' e ın en a ınnuş miştir Mesela acemce bir gazeli de, son lstıhka arını n an ay 

. · muteber ve ı . · . ,. . .. İnA3 dairesine gelerek kaydettirmeleri ve G 
.. 

1 
· · dırse' klerimle kapam ' yılı ıçın 'k ve Ticaret odası vesikalarını kapalı teklif mektubları- mısraına adını ılave etmek suretıle oz d llllerını (sened ve defter hülAsaları ve sa· oz enrnı ve sende- hh'dlik vesı asını h"k" l . t h 1 e 

beraber bir feryad koparıyor 1 Miim mütea. 
1 

eden zarfa koymaları ve zarfları 2490 No. lu kanun u um erıne ev- malı imiş gibi benimsediiini ayret e ıre) asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
liyorum ... Ölüye Aşık! ... ~a!.1~· .. ,· •• Bir nı ihtıva ·mza etmiş bulunmaları lazımdır. · görmüştüm. etmeler1. • 
kün degıv·ı bu!. .. Yalan soylu) or.. fikan tanzirndve ıaki gecikmeler kabul edilmez. c4966> 2 - Hllrıtına hareket cezai mes'uliyet! 

6 - Posta a v O R M A N M Ü F E T T ! Ş 1 müstelzim olmak ü:zere mnnısın borçlarının ölüye ~k olunamaz!... k istiyo- KAL y AS EFEN Dl ayni müddei Jçlnde keodllerlnl ve borçlan-Acı bir çığlıkla ileri atılma v k fi oı·rektörlUg"U ilanları nı blldlrmelerl. 
rum: Beyoğlu a 1 ar 3 - Müntsln mallarını her ne suretle O• 

Orman müfettişi Kalyas efendi, mu- lursa olsun ellerinde bulunduranların o mal-- Nazım Abad!... d"" meler ü- . nelik bedeli icar talunin olunan Beyoğ:unda ·1!stilkl97aıNcadldesinde 4 tasarnfın mensu'blarından, yani me- lar üzerlndek.l haklan mahfuz kalmak şar-İşitmiyor bile. Merıne:, 1 oşe bulutlu, 1800 !ıra se küçük bahçeyi havi maamuştemı at o. ı Vakıf a- . . . we bunları aynı müddet içinde daire euırı-
Zerine yan kıvrılmış, goz er dı"yor·. bod m taraça ve . "b" b f k murlar ıçınde en zıyad~ emniyetine ne tevdi etmeleri ,. etmezlerse makbuı ,mn-lıa ba d·kiıı devam e daire ru lı bir surette tamiratı yaptınlmış boya ve saıre gı ı azı u a mazhar olanlarından bin sayılıyordu. zereUerl bulunmadıkça eeı;at mes'ullyete kışlar kayı 

1 

' ulümle it- partunanının esas k üzere bulunmuı olduğundan ikmalinde teslim olunmak Kötü rilşvet işlerinin çorab söküğü uıırayacakları ve ruçhan haklanndan nınh-
- Beni insanlıif ~arş~: ben ... Ki- tamiratı ikmal olun~• fne kadar kiraya verilmek üzere 8/8/938 tarilıinden gibi meydana çıktığını ve şiddetle ta- rum kalacaklan. h~~ ~ek d lsl~y~r ar.Onların benden üzere J\'lay;s/IS:~e n~ ::~ılınıştır. kib edildiğini ha her alan mutasamf, • - 15/8/938 tarihine mUsadJI Pazartesi irnstıedıtı"klen··.eBeı'yrımfo.~ül! ... Benimdeog;ıeıralrı· itibaren rouzay Yp embe günü saat 14 de Beyoğlu Vakıflar Müdürlilğü ihale Kalyasa bir mektub yollamış. Kalyasın günü eaat 11 de aıacaklılann ilk içtımaa 

,v. şey en İhnlesi 18/8/938 erş bana gösterdiği bu mektubda: gelmeleri ve mnnıs Ue mti§tcrek borçlu 
0

• uğruna kurban ettıgım b u anlamı- unda yapılacaktır. ct. 7 b k t · t k 1 ·ı 't;1 

8
. b .. 

1 
g"nnekte ve lnnlnr ve kefillerinin ve !borcunu tekeffüı lb

. ı işte un komisyon .. k ve kiralamak istiyenlerin 10 uçu emına a çe erı e •rena ıno ruya. arı 0 .-. eden sair klınselerln toplanmad~ bulunma -Varlığım: Ka ım .. · · nı'çın· insan, sini gorme 1) JAd b' mni t tt - .. -
"orlar' Anlıyamıyorlar, d"ş - şartname M .. dürlüğüne müracaatları. (521 . kendilerine ev• gı ı e ye e ıgı tıa hakları olduiu llln olunur. (9570! " ··· · riyete u Beyoğlu Vakıflar u 
canavar olmuştu~?·.:· Be;: Iiğimi, ilim 
l'rıan olsaydım, butun g ç 
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y IJ 
Ad sındaki Hayalet 

I'azan: Sapper Tilrkceye ve\'fren: Basnun tJp.JdılQ 

Denizden gelen düdük • 
sesı 

Drummond: 
- Tabii şu çıplak avucumun üzerin

de hortlak nasıl yoksa orada da yok
tur, bence genç kızlarla genç erkekle
rin aşıklar yoluna fazla yaklaşmaları 
Stangerton denilen adamın hoşuna git
miyordu. Önüne geçmek için ortaya bir 
masal attı .. 

- Peki, öldürülmüş olan gencin hi
kayesine ne dersiniz? 

- Bazı sırları keşfetmiş olacaktır. 
Fakat ne olursa olsun bu a~am bir 
gezinti yapmıya ne dersiniz? 

İki genç: 
- Elbette yapmalıyız, diye bağırdı

lar. 

VARDANIN MEZARI 

Üç arkadaş c Şen Balıkçı > hanının 
sahibine Allaha ı ısmarladık diyerek 
sokağa çıktıkları zaman havayı biraz 
bulutlu buldular. Kendilerine verilen 
tafsilata göre Hooting Kam. denilen 
yerin takriben 2 mil uzakta olduğunu 
biliyorlardı. Binaenaleyh oraya yak
laştıkları zaman kayalığın üzerinde bir 
ıışık görünce mütehayyir olmadılar. 

Drummond: 
- Orası olacak, dedi ve birden dur

du: 
- Bir gürültü var işitiyor musunuz? 
Dinlediler. Fakat Drummond hariç, 

öiğerleri bir şey işitemediler, Drum -
mond yüzüstü yere yattı, o zaman: 

- Bu vaziyette daha iyi işitiliyor, 

tereddüde mahal yok, dedi. 
Peter ile Algi de şeflerini taklid ede

rek kulaklarını yere verdiler. 
Algi: 
- Sanırım, dönen bir makine ola -

cak, dedi. 
Drummond tasdik etti: 
- Ben de o fikirdeyim. 
Çimen üzerinde ll.yaklan sessizdi. Üç 

adam evin şeklini hayal meyal gördü
ler. Nihayet içinde ışık yanan odaya 
bir göz atacak kadar yaklaştılar. Bir 
adam bir masaya dayanmış, sigara içi
yordu. Önünde bir demet kağıd ile bir 
de kalın defter vardı. Arasıra kağıdlara 
bakıyor, anlaşılan orada gördüğü ma
lCtmatı deftere geçiriyordu. 

Çok uzun boylu ve çok kuvvetliydi. 

Korkuluğun göründüğü noktaya ka
dar yerde sürüne sürüne ilerlediler. 
Fakat artık ziyadan eser yoktu. Drum
mond ancak soğuk bir taş bulabildi: 

- Tehlikeyi göze almak Iazım, di
yerek bir saniye için elektrik fenerini 
yaktı. Taşın üzerinde Don Mikel Var
da kelimesi yazılı idi: 

- İspanyolun mezarı, diye mırıl 
dandı, hortlak buradan çıkıyor. 

Denize döndü: 
- Bakınız. 

Şimdi fosforlu korkuluk kayanın ü • 
zerinde görünüyordu. Drummond: 

- Zaten şübhelenmiştim, diye söy-

' 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Temizlik - Derun. 
2 - Sıhhatte olmak - Birdenbire. 
3 - Rüşvet v.eren - Yıkıntı. 

41 - iBeyaz - Yüz kur~ - İstifham nid:ı.sı. 
5 - Deri - Bir nota. 
6 - Bir muharririn ısmı. 
7 - Rabtet - Sür'atli. 
8 - Şart M.hikası - Elbisenin lçıue konu

lan. 
9 - Namaz kıldıran - Plajda bulunan. 

10 - Kısmet - Zek~ı kuvvetli. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Bir Müsevl kadın lsml - Kesilmiş. 

2 - Objektl1 görüş - İki tarafı kesen 
bıçak. 

3 - Pokerde para yerine konulan yuvar
laklar - Atkı yapllan bir kumaş - i
sim. 

4 - ıııFenalık etmenin• zıddı. 

Bir kaç dakika geceye baktı. Sonra si
garasını atarak pencereyi kapadı ve 
elektrik •kornmütaörünü çevirdi, bir • 
kaç saniye geçti, derken birinci kalta 
başka bir pencere aydınlandı. Adam 
yatmak için odasına çıkmış olacaktı. 

Algi: 

6 - Yemek masdarından emrihazır - Ver-
me. 

6 - Lokman ruhu - Beyaz. 
7 - Namusu olmıyan. 
8 - Beyaz, cıetmek• yardımcı masdarın

dan nehlhazır. 
9 - inanmak masdarından emrihazır -

Taharri et. 
- Şimdi ne yapacağız? 
- Oturup bekliyeceğiz, maalesef si-

gara içmek mümkün değil, saat te he
nüz on bir. Maamafih dikkat ediniz, 
motör boyuna çalışıyor. 

- Acaba nerededir? Herhalde evin 
içinde olmıyacak, inilti pek derinden 
geliyor. 

Drummond tekrar kulağını yere 
verdi. 

- Bana öyle geliyor ki bu motör ye
rin altındadır? Fakat Allahım bu da 
ne? 

• Üç kişi taş kesilmiş, eve bakıyorlar-

10 - Çizmek masdarından ismi fail - E· 
beveynden çocuğa intikal eden. 

I 2 3 

lendi.Bu gösterir ki korkuluğun gide
bidiği yere biz de gidebiliriz. 

Peter: 
- Fal{at acaba geri gelmez mi? diye 

sordu. Bu takdirde karşılaşmamak mü
reccahtır. 

Elleri ile zemini yoklamakta devam 
eden Drummond: 

- Ben de sizin fikrinizdeyim, dedi. 
Fakat işte buldum. Taş kayıyor. Yak -
laşınız. 

Mezar taşı bir gayretle itilince mey
dana geniş bir çukur çıktı. Üç arkadaş 
yekdiğeri arkasından çukura girdiler. 

(Arkası var) 

~R~ 
$. -----~ 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

12 Ağustos 1938 Cuma 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk musikisi. 14.50: Hava

..!ls. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh
tell! pl8.k neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dan.s musikisi. 19.li: Konfe

raruı: Dr. Salim Ahmed Çalışkan (Hayat ne
dir?) 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat ayarı: 
Grenviç rasadhanesinden naklen. Belma ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20.40: Hava raporu. 2'0.4:3: Ömer Rı
za Doğrul tarafından araıbra söylev. 21: Saat 
ayarı. Orkestra. 21.30: Tahsin Karakuş ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 22: Çekoslovak san'atkarları: Viyo
lonist Jan Vllatlslav!sky ve arkadaşları: Ku
vartet ve Çek milli havaları, Gayda. 22.50· 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: 
Saat ayarı .• 

ANKARA 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karı.şık plak neşriyatı. 14.50: Plakla 

Tiirk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 20: 
Saat ayarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Salahaddin) 21: 
Konferans: (Şevket Süreyya Aydemir): 21. 
15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haber
leri ve hava raporu. 22.15: Yarınki program 
ve İstiklal marşı. 

······························································ r 
Nöbetci " eczaneler 

Bu gece nöbetei olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksaryda: (Ziya Nuri). Alemdarda: (E
sad). Beyaz1dda: (Cemil). Samatyada: 
(Teofllos). Eminönünde: (Amlnasya). 
Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: (Vitali). 
Şehremininde: (Nazım). Şehzadebaşın
da: (Univer.;ite). K:aragümrükte: (Su
ad>. Küçükp::ızrda:. (Hikmet Cemil) Ba-
kırköyi.inde: <Merkez). · 
Beyoğiu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray). Til
nelbaşında: CMatkovlçL Gnlatada: Cİkl
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nail). Cumhu
riyet caddesinde: (Kürkciyan). K::ılyon
cuda: (Za!iropulos). Firuzağada: (Er
tuğrul). Şişlide: (Asını). Beşiktaşta: (Sü
leyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan). Sarıyerde: 
(Osman). Kad1köyünde: (Sıhhat - Rı
fat). Büyükada<ia: (Halk). Heybelide: 
(Halk). 

Ağustos 12 

Güneş takımı lig 
maçlarınQ. hazırlanıyor 
Güneş 3 kaleci, 9 müdafi, 14 muavin, 24 muhacim ile 

çalışmalara başladı. Vehab da Güneşte yer alıyor 
11 eylCılde başlıyacak olan İstanbul lig 

maçları için teşkilata bağlı bütün klüp
ler yavaş yavaş harekete geçtiler. Bir 
buçuk aydanberi istirahatte bulunan 
klüpleri.mizin hemen hepsi yeni mev -
sim faaliyeti için programlarını çizer- , 
ken biz de bir yandan onların umumi 
faaliyetlerini futbol meraklılarına bil -
dirmek maksadile lige dahil klüplerimizi 
birer birer dolaşarak edindiğimiz malQ. -
matı sırasile neşretmeğe başlıyoruz. 

1937-38 senesi milli küme şampiyonu 
cGüneş• takımı ilk sırada bulunduğu için 
evvela bu klübün yeni mevsim faaliyeti-
ni yazıyoruz. 

* Güneş klübünün yeni mevsim faaliye-
tini tesbit etmek üzere evvela klübün 
idare heyetinden diş doktoru Sireti gör
düm. Kadronun 50 kişi olduğunu, yeni 
antrenör getirtmek üzere bulunduklarını 
söylemekle iktifa etti. 

Bundan sonra Güneşin müdürü Şazi 

Tezcanı buldum, karşı karşıya oturduk 
ve önüme defterler açıp malumat ver -
meğe başladı. Bu suretle şunları öğren
dim: 
Güneş klüpü geçen mevsimde hususi 

ve resmi olarak 31 maç yapmıştır. Bun
ların ikisinde berabere kalmış, ikisınde 
de mağlfı.b olmuştur. Yaptığı maçlarda 
83 gol atmış, 26 gol yemiştir. Milli küme 
şampiyonu oldukta~ sonra 13-ô-938 de 
mevsimi kapamıştır. 

1938-1939 yılına, ağustos 938 tari -
hinde girmiştir. Kadro 50 kişidir. Bun
lardan kaleci 3, müdafi 9, muavin 14, mu
hacim 24 dür. Fakat birinci takımın esas 
kadrosu 22 kişiliktir. İlk antrenm.ıına 21 
futbolcü gelmiştir. Gelm.iyenlcre mek -
tublar yazılmıştır. 
Güneş klübü bu sene de antrenmanla

:ı;ını eskisi gibi salı ve perşembe günleri 
yapacaktır. İdmanlar Galatasarayla or
tak oldukları Taksim stadyomunda saat 
17,30 da y~ılınaktadır. Bundan başka 
her hafta bir gün yürüyüş vardır. Salon 

Moda koyunda büyük 
deniz yarışiarı 

14 ağustos pazar günü Moda koyunda 
Başvekil Celal Bayarın yüksek hima - J 

yclerinde büyük deniz yarışları yapıla

caktır. Yarış umumi heyeti reısliğini 

tümamiral Şükrü Okan ve umumi hE>yeti 
katibliğini de deniz ticareti müdürü Mü-
fid Necdet Deniz deruhde etmişlerdir. 
Yarışların geçen senelere nazaran da

ha itinalı ve etraflı bir şekilde tertibi için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Romanya milli takımmm 
milli karşılaşmaları 

Romanya federasyonu yeni mev -
sim futbol faaliyeti esnasında yapaca
ğı milli maçların programını şu şekil
de tanzim etmiştir: 

4 - Eylfil (Bükreşde) Romanya - Yu
goslavya. (B.), 6 - Eylı'.U (iBelgradda) 
Romanya - Yugoslavya, 25 - Eylfil 
(Bükreşde) Romanya - Almanya, 28 -
Teşrinievvel (Pragda) Romanya - Çe

Güneşin geçen seneki oyuncu.lan. 

id.nıanlan için cGenç hristiyanlar cemi• 
yeti> salonları kiralanmaktadır. Antren• 
man şekilleri her maça göre değişir. Bu· 
nu antrenör idare eder. Bazı maçlara yal
nız salon idmanile çıkılır . 
Güneş klübü bir antrenör getirtmek .. 

tedir. Bunun için uğraşılmaktadır. Eski 
antrenör yalnız kültür fizik yaptırmali 

için kalmaktadır. Güneş klübü azalara 
gönderdiği mektubda: cGeçen sene ka • 
zandığım.ız şampiyonluğun bir tesad~if e· 
seri olmadığını göstermek için bütün ar
kadaşların antrenmanlara devam etmesi 
lazım gelir .. , denilmektedir. 

Bugün Güneş takımı İzmirli Vehabı da 
arasına almaktadır ve bir yeni müdafi 
daha bulunmuştur, ismi LO.tfidir. Bu a .. 
rada yeni müracaatlar da vardır. O oyun• 
cular da getirilerek antrenmanlarda de
nenecektir. 
Kulağımıza çarpan bazı sözlere göre 

de bazı futbolcular memleketlerine, eski 
klüplerine döneceklerdir. Fakat bugün 
Güneş mevsime en kuvvetli ve ümidli gi
ren takımların başında gelir. 

C. R. Şahingiray 

Beşiktaştan istifalar 
devam ediyor 

.. 
~ -~,, 

koslovakya, 30 - Teşrinievvelde (Bük- Dün çekilenlerden bir kısmının imzalan 
reşde) Romanya - Çekoslovakya (B.) (Şeref stadı) levhasının Beşikta.t 

dı. Denizden boğuk bir düdük sesinin 
gelmiş olmasına rağmen entellicens 
memurları sadece önlerindeki manza
raya dalmışlardı: Evin üzerinden b.i.r 
ziya belirmiş bir saniye sonra muazzam 
bir gölge halini aldıktan sonra zemine 
doğru kaymış, nihayet yerin dibine 
geçmiş gibi ka~bolmuştu. 

Altllar muhtelitinin ekzersizleri klübünde doğurduğu ayrılık hareketi 
T. s. K. İstanbul Bölgesi Futbol Ajan - devam ediyor. Dün de yeniden 1 O spor 

11'Velki bulmacımm JuılledUmJ.r ıeklf lığından: Altı klüp muhteutinln üçüncü ek- cu ve idareci Aza Beşiktaşdan ayrıla .. 
==============~===============~~zm~ı~nm~m~~gbü~"mk~m~r~M)adi~ ~e~ 

Drummond: 
- Halktaki korkunun sebebini şim

di anlıyorum, dedi. Elektrik tesisatı 

mükemmel. 
Hakikaten karşılarında büyük bir 

bostan korkuluğu görmüşlerdi. Bu 
korkuluğun ziyadar oluşunun da .fos
forlu bir maddeye batırılmış olmasın
dan ileri geldiğini anlamışlardı. 

Drummond: 

lstan bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma komisyonundan: 

1 - Deniz nakil vasıtaları için 106 kalem eşya kapalı zarf usulile satın alıja
caktır. Tahmin bedeli 6902 lira 75 kuruştur. 

2 - Adı geçen malzemeye aid şartnameler Merkezimii levazımından parasıı 
alınır. 

3 - Eksiltme 18/Ağustos/1938 Cuma günü saat 11 de Galatada Kara Mustafa 

ı 7 de Beykoz çayırında yapılacaktır. etmekte olan yeni klübe iltihak et .. 
Aşağıda adları yazılı futbolcuların futbol miştir. Dün istifalarını verenler şun .. 

ıevazımlarlle birlikte saat 16,SO da. hazır bu- 1 rd . 
ıunmalan lüzumu tebliğ olunur. a ır. 

Beykozdan: Safa, Bahadır, Şahap, Tur - Tevfik Karasungur, Özdemir Erte .. 
han, Sadettin, Kemal, Gazanfer. zel, M~eddin Demirtaş, Celfil Kardal, 

Süleymaniyeden: Ruh1, Daniş, İbrahim. Cevdet Ünsa'l, Yusuf Vefa (yilzücü)ı 
Vefadan: MuhteşeJ?. HiiBeytn, Muvahbtd. İstavri Kazancıoğlu, H. Barut, Mustaf• 
HlHUden: Hakkı, Ilhan. Könü Nesib E 
Topkapıdan: Baydar. ' rer. 

Okspor klUbUnUn atışları paşa sokağında mezkfır Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Lig maçları fikstürü pazart8Sİ 
4 - Muvakkat teminat parası 517 lira 73 kuruştur. Okspor tarafından tertlb edilen ok ati§ .. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 1938 senesi ticaret odası vesikalarım teminat 8kŞ8ml Ç9kİIİyOr lannın dokuzuncusu Cumartesi güntl saat 

makbuzu ile birlikte vermeleri lazımdır. T. s. K. İstanbul Bölgesi Futbol Ajan _ (15) te Okmeydanında yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecek olanlac kopalı zarf usulile teklif mektublarını saat 10 a lığından: 11/9/1938 tarihine müsadtf pazar bütün klüp murahhaslarının 15/ 8/ 1938 pa .. 

kadar komisy:ona mühürlü olarak vermeleri arttır k.~· ~-ı;ıa;~~ö.l(tli_!_..gün ü ba.şlanaca~ evvelce llA._n,~e_d_llın.~~-o_ıa_n_.__z_ar_t_es_l_gü __ ._n_ü_a_Itş~amı __ sa_a_t __ l_ll,~3_0 _d_a_Bö_ı.gf~ 
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HANGİ RENK 
Sili MES'UD EDER? 

ıo KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra. yüzü
nüze korkunç bir makyaj ~an
zarasını verir ve sızi oldu~ • 
nuzdnn daha fazla yaşlı gost~· 
rir. Teninize uyg'.l"l. renkte .))11 

udra intihab etmenin yegane 
P . ~ ünilzün bi: t:ırafında 
çaresı, yuz d b 
b" :enk ve diğer tarafın a 'lŞ· 
k: :~k pudra tecriibe etme~ · 
tir. Bu tecrübeyi hcnıe:-ı bugun, 

size parasız clarak vc~ilccek 
yeni ve catlb renklerdckı To· 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye· 
nl cCild renkle-i> (Kroınoskop) 
tabir edilen en son ve modern 

kine vac;•tasılP. kanştırıl-
bir ma · . · .. 

t Sihranıi~ bı: goz, tam ve 
ınış ır. bir incelikte renkleri 
kusursuz 
intihab eder. . 

Tene gayet uygun bu ye~ı 
' . de artık makyaJl~ 
Pudra sayesın 

.. .. mı·ye•"•kür. foka· 
b. ·· gorun ·" ır yuz • bir nsul 
lon pudrası, imtiya"L~ .. ~ .. ile 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" Cild renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud· 
ranın saatlerce sabit kalma:ını 
temin ettiği gibi pudranın cil • 

d. yagvlı tnbü ifra"L1t1nı mas • 
ın cil ,. 
tmesine• ve lıu su~tle Cilll se . 

kurumnsma ve sertleşmesıne ve 
binnetice burnşuklukların zu • 
buruna da mô.ni olur. Her valdt 
krema köpüğ•1P karıştırılmış 
meşhur Tok:ılon pud,.asını kul· 
!anınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağ.:. cazib tckcm· 
mülü görüniiz, dııirı:ı kutuların 
üzerindeki Tok&lo'l. ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında t.'.!redd.i~ ettiğıniz

de ICıtfcn !stanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 
pudrası 8) nımuzile vaki ola
cak talebde siz.~ JLemnuniyetle 
muhtelif renklerde nümune1ik 
altı ufak pake! pudra göndere-

ceğiz. 
dairesinde cKrema kopugu> 

·;:~~~~ls;ta;n~b~~~~~B:e~le~d~iy:es::fi1İll~i;nlİaa;r~ı--------1ı 
h sine !000 lira bedel tahmin edılen 26 

olan ve ep M"d" l" 
Belediye vesait~ için ı~;:eye konulmu§tur. Şartname~ı!e;~ lir~ı~ri~ 

tane kontrol saatı açık e sı 
490 

No lı kanunda yazılı vesı . 
IWl d .. "lebilir. istekliler 2 · 23181938 Salı günü snat 11 de Daımt 
5 ... n e goru .1 beraber 
teminat makbuz veya mektubı e(B.) (5200) 
Encümende bulunmalıdırlar. 

~ 700 lira bedel tahmin edilen 2000 
l n ve hep sıne · ümunesı'1e şartna-

Düşkünler evine lüzumu 0 ~ ·ıtmeye konulmuştur. Bczın n d 
1 metre yerli renkli bez açık e s~ "lebili r. İstekliler 2490 sayı~ kbanunb a yal5/Zl8/ı 

.... ı- w"nde goru ya mektubile era er 
mesi Levazım Mudur ugu .lk teminat makbuz ve (4938) 
vesika ve 52 lira 50 kuruşluk 1 . i Encümende bulunmalıdırlar. 

. .. .. t 11 de Daırn 938 Pazartesı gunu saa 

1 
-- Dl ektörlUğU lllnları 

Kadıköy Vakıflar r 

Semti 
Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

1 

· Direktor ugu • 
Devlet Basınıevı d 4 formalık. iki renkli bir okul 

68 X ıoo l/16 kıt'asın a 'Id işi pazarlıkla açık eksilt
Tipo usulile basılacak.. inden klişe, basım ve cı. Basımevince temin oluna

kitabının 120.000 baskı uzer • w d ve cil d malzemesı 
1 t Kitabın kngı 

;meye ı.onu muş ur. 1 t Basımevl Direk-
akt .. .. aat 11 de Dev e 

c ır. 8 pazartesi gunu s . uvakkat teminat mik-
Eksiltmc ve ihale 15.8.193 hammen bedeli 3200 :ıra: : isteklilerin eksiltme 

törlüğünde yapılacaktır. :r,~ub tinde olup usulü daıresm. eveznesine yatırmış ol
darı da bu bedelin % 7.5 nıs e t ntlnatı Devlet Basımevı 
zamanından bir saat evvel bu e un 2 ci maddesi gereğince la
maları lazımdır. . 2259 sayılı kanun . ah ili ticaret odasm-

Eksil . t' ak c eceklerın ..ıuk}arına daır m a 
meye ~ ır li tıerini haiz bulun'1 . konulan kitab nev'inden blr 

zım gelen teknık eh ye . ve eksııtmeyc . 
b . ktub getirmelerı . bat eden belge ve i§lerı de 

dnn alınmış ır me olduklarını ıs 
fi ]dyetle basmı) 

okul kitabını muva a rası.ı olarak verilir. 
göstermeleri lazımdır. Basımevi Direktörlüğünden pa l(5360) 

Genel §artname Devlet 

80N POITa. 

· ruyor: 
Elinden, dillıı

den it gelir. Aya
ğına da çevik olur
sa mesele kalmaz. 
Başkalarının işle

rine yardım etme
si, kendisini etra
fına sevdirmesine 
de scbeb olabilir. 

* Dürüst bir tip 
Adanadan 1braı

him de karakteri
ni soruyor: 

Cideli ve dürüst 
tavırlıdır. Tutum
duğu muayyen iş· 
de kalmak ve ta
hanunül göster
mek ister. Bir işe 
baş olmaktan ziya
de kumanda nltm-

. da çalışmakta muvaffak olabilir. 

* Sevimli pir tiq 
Trabzondan H1r 

zır Ôzer de karak
terini soruyor: 
Neş'eli ve sevim

li bir tiptir. Şaka
ları sıkıcı değilse 

arkadaşları tara
fından da aranır 

ve sevilir. Kadın 

ve sevgi mevzula
rile fazla alaka-
lanmakta ekseriya zararlı olabilir. 

* Kendisinden maddi ve mUsbet 
hareketler . beklenen bir tip 
Muğlalı A. Ş. M. 

soruyor: 
- Muvaffak ola

cak ve sevilc<'Pk 
miyim? 

Sevilmek ar -
suna sevmek heve
si katılırsa, ergeç 
dilek meydana ge
lir. 

Muvaffakiyetin 
daha ziyade maddi ve müsbet hareket-

lerle ölçillmcsi Iiizımdır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

İsim 

Adres 

. . 
• • • 

DİKKAT 
Fotogrnf tahllll lçln bu kuponlardan 
6 adedinin gönderıımesı prttır. 

·······································-··-·············-· 

Son Posta 
Yevmt, Slyasl, Havadis ve Halk gazet.esl --···-Yercbn.tnn, Çatıı.lçeşme sokak, 21> 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıKan yazı ve 
resimlerin bütüa hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddır. 

ABONE Fi ATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1iüü 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuraştur. 

---···-

1 
Ay 
Xr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul llAvesi lAzımdır. ,. ............................................... .. 

: Posta kutusu : 741 1stanbU! 1 . . i Telgraf : Son Posta i 
! Telefon: 20203 : 
\ . 
'111••••·-•-• ..... __. .. •••••••••••••••••••·•-r 

Sayfa 15 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve njans adedi: 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira . 
iKRA iYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
5 O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 tt 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 

" 120 ,, .40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlusile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 llazirnn 
tarihlerinde çekilecektir. 

Emniyet Umum Mtldürltiğünden: 
((Polis Kollejine giriş şal'tlarının ana hattan» 

I 1 - Orta tnhsil diplomasını nlmış bulunmak. 
2 - Ana ve babal:ırı Türk olmak. 

1 

8 - Kendilerinin ve ailelerinin, geçmişte ve hnzırdaki ahlaki durumları maz
but olduğu, fena itiyad ve huylu olmadığı; zabıtn tahkikatile mılnşılmak. 

4 - Beden teşekkülıitı düzgün olmak, vücudün harici kısımlarında alameti 
farika teşkil edecek yanık, kesik, yara, bere ve kellik eserleri ve dilde pelteklik 
ve kekemelik bulunmamak. 

:S - Sağlığı iyi olduğu, tam te§Ckküllü hastahane sıhhat heyetleri raporile 
anlaşılmak. 

6 - Mazeretsiz olarak, bir yıl tahsilini terketmi§ bulunmamak. 
7 - Yaşını b~yültrnüş veya küçültmüş olmamak. 
8 - Talibin nna, baba, veli veya vasisi tarafından, noterlikçe musaddak tn

ııbhild ve kefalet senedi verilmek. 

9 - Bu yıl Kollejin birinci sınıfına alınacakların yaşları; 15-19 ve bu yaşları 
göre de boy ve ağırlıkları arasındaki farklar: 

Yaş Boy Ağırlık 

15 1,54 43 
16 1,59 49 
17 1,63 52 

~ 1~ " 
19 1,66 58 den ibarettir. 

10 - Kollej parasız yatağıdır. Talebenin giyım ve yiyimi devletç\? temin edi· 
Jecektir. 

Kollej Teşrinievvel başında açılacaktır. Müracaatların 15 Eylfıle kadar yaptl· 
ınış olması şarttır. 

Yukarıdaki şartları haiz bulunan isteklilerin; fazla izahat almak ve müracaat 
usulünü öğrenmek üzere mahalli Emniyet Müdür ve amirlerine baş vurmaları 
lazımdır. c2804> c5053. 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen ~eli 22500 lira olan 500 ton hurda dökme demir 22/8/938 Pa -

zart.esi günü saat 11 de kapalı zarf usul!i ile Ankarada idare binasında satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun Uı4 
yin ettiği vesikaları ve Nafia miiteahhitllk vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
10 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada te-

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6154) 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

M.M. V. den: 
1 - Milli Müdafaa Vekaleti mşaat şubesinde üç yüksek mimar ve bir inşa ~ 

fen memuru alınacaktır. Talihlerin hizmete girdiklerinden itibaren ıki sen ... 
deo evvel ayrılmamaları şarttır. ralıblerin aşağıda yazılı vesaiki Anknradn .M 
M. Vekaleti inşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile taleb edecekle i 
ücret mikdarının da gösterilmek fizere müracaatları. 

A - Kendisinin evli ise ai1esınin nufus tezk resi, aslı veya tasdikli sureti. 
B - Askerlik vesikası. 

C - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesiko.sı. 
D - Tam teşekkü11ii heyeti sıhhiye raporu. 

E - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden alınış olduğu vesaik. c217> c52Wt 

• 



• 
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Sinekleri, t;hfak\Jr~İ~ri'iıı ve bütün haşar~b kökünden mah~eder., FAYDA yerine size başka malı verirlerse aldanıp almayınız. 
Çü,n~ü : ~Östii A1iupa tenekeleri içine gazyağı koyup sinek ilacı diye satıyorlar. Bunlardan sakınınız. Aldanmayınız. 

···· ·· Her yerde yalnız ve yalnız FAYDA isteyiniz. 
Deposu: ANKARA, İstanbul, Beyazıt, Beyoğlu, Beşiktaş, Karaköy, Eskişehir, 20 • 30 • 46 • 70 kuruştur. 'foptımcılara tenzil!t . 

. · ' ' . . ~ ··~ .. 

En kısa zamanda size de ayni parlak 
netice i kazandırabilir 

Yakın Şarkın diı macunlan Kraliçeaidir. Milyonlarca ağza 
• güzellik, ııhhat, nğ'hk Yermiı Ye bu hassasiledir ki 

18 diploma, 48 madalya kazanmı~lır. 

Sabah, Oğle, akşam, her yemekten sonra RADYOLIN'le 
ağzınızı fırçalamayı unutmayınız 1 

~ .. 1 , . ... , \•,'\ . . 

, 

BÜTÜN 
AGRILARI 

DiNDiRiR 

Yannkl Cumartesi gQntl BoparlörlQ ve elektrikli 71 ve 7 4 
numaralı vapurlarımız mutad 

LüKS TENEZZüH SEFERLERiNi 
yapacaklardır. 

14,30 da kalkan ?4 te mUkemmel alaturka SAZ HEY' ET/, 
14,45 de kalkan 71 de de mükemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI 
vardır. Büfeler Lokantacı Maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanın-

mış Glorya Pastahanesi taratmdan deruhte edilmiştir. 

Her ~ar af tan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 
71 de dans yeri sureti mahsusada büyütülmüştür. 

Bilet Ucretlerl her iki vapur için 75 kuru,tur. 
. ~ . . . . 

TÜRKİYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Hariçten memlekete idbal edilecek birinci parti küp Ye kristal 1 
ıekerini vermcğe talib olaDlann tekliAeri, 25 Ağustos Perıenbe 
giinü nat onda Bahçekapıda Taıhan 42 numarada kabul edilecektir. 

'z ~ Şırtnamui 7.ukanki adresten alınabilir. ' 

~ - . . .. • "·. - . . . 1 ' . - . . . . . 

böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroblanm 
kökünden temizlemek i in H E L M O B L Ö ) kullanınız 

Böbreklerin çahımak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklannı eski ve yeni Beltoiuldupnu, 
mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vekaietimizin resmi ruhsahnı haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 
Dikkat: ( HELMOBLÔ ) idrarının temizliyerek mavileştirir. 

, 

Barsak, karaciğer ve 
midenin kusurlu işle
mesi demektir. Bu Oç 
uzvun iyl işlemesini 
temin için muhakkak 
gece yatarken ve sa· 
bah aç karnına bir 

- kahve kaşığı MAZON 
meyva tuzu alınız. ~ 

alınması gayet ıaur 

tesiri ta bit ve kolaydır . 

Mazonmeyva 
TUZU 

nun iımi taldid edilebilir, 
fakat ne terlcib, ne de te· 

ıiri taklid edilemez. 

MAZON 
ME,YVATUZU 

1938 senesi için 

Çocuk arabalarının 
~on partisi gelml9tlr 

BAKER Mağazalarında 
Reklam tiatına satılmaktadır 

35 Türk lirası 

, Diplomalı Mühendis 
Su, yol ve şimendifer tesisatı in· 
şaatmda tecrUbeli ve diplomalı bir 
mühendis kendisine mevki arayor. 
Alakadarların ( MUhendis ) rumu· 
zile lstanbul 176 No. posta kutusu 
~-• adresine müracaatleri _ _.., 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santlml 

aahile 400 kuraı 
aahile 250 » 

Vçiincü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç ıahileler 60 
Son ıahil• 40 I 

K~rariğer, böbrek, taş ve kwnlann~ 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikltwri ve şişmanlık şikAyetleri -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay • 
dır. Yemeklerden sonra yanın bar -
dak su içerisind~ alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

J .. istanbul Belediyesi 

Festival Komitesinden: 
lstanbul Festivali münasebetiyle sureti mahsuıada ıehrimize cel

bedilmiş olan ağır siklet ıampiyonu jak Şeri ani olarak bir mide 
hastalığına tut•tlmut ve tedavi albna alınmıtbr. 

Kendisini tedavi etmekte olan mütehassıs doktor bir hafta gll· 
reşmeıine müsaade etmediğinden 8nümüzdeki Pazar glinti T eklr
dağlı Hüseyinle yapılmuı mukarrer maç ve turnova güreflerl 21 
Ağustos'a müsadif Pazar giinüne tehir edilmiştir. 

Genç bir Kimyager aranıyor 
Zonguldak kömür müesseselerinden birinin laboratuvarında sınat kömür 

tahlillerinde çalışmak üzere so~ senelerde Üniversitenin kimya veya eczacı
lık şubelerini ikmal etmiş genç bir kimyager aranmaktadır. 

l'l'aliblerin şehadetname suretiyle, şimdiye kadar çalıştıkları yerleri bildi
r.erek 31 Ağustos 1938 tarihine kadar_ Tophane Posta kutusu No. 8 adresıııe 

ttıektubla müracaat eylemeleri 
Erkek talihlerin askerlik .rıi.zm.etini üa... etmi§ olmaları şarttır. Taliblerin 

; ..... .. ~- . 
kabiliyetlerine göre 100 ~dan ,•§afl olriWna.k tı~:e maaa verilec4ti.r • 

...... . ,,_ ,. , ,,. .. • -~.~ ;...;A!~ .. """" ·-
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