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HALKIN 

HALK iN 
Yazı if lerl telefonu: 20203 

Sene 9 - No. 2888 
İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: s kuruf 

Almanların askeri 
hazırlıkları Avrupada 

gerginliği artırdı 
Pransızlar hududa takviye kıtaatı 

C Çin - ~~PO? muhasamatlnın =ı' 
bırıncı ylldönümQ 

Çinliler 9 Japon harb 
gemisini tahrib ettiklerini 

• iddia ediyorlar 
Şanghayda vaziyet gergin, · bombalar patladı · 

gönderiyorlar, Çek tİıilli müdafaa 

Y
üksek konseyi toplantıya çağırıldı 

Çete harbi yapan Çin kuvvetleri faaliyetlerini arhrdılar. 
Şanghayda örfi idare ilan edildi 

Paris 13 (Hususi) - Avrupa efkarı u· I 
mumiyesi tekrar heyecanlı günler yaşa
maktadır. Almanyanın askeri hazırlık • 
ları, komşu memleketlerde olduğu kadar 
diğer devletler tarafından da endişe ile 

karşılanmıştır. 
İngiliz ve Fransız diplomatik mümes-

silleri bu hazırlıkların mahiyeti ve ha -
kiki hedefleri hakkında bazı tahkikat 
yapmak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Almanya tarafından verilen cevablar, bu 
harekatın manevradan ibaret olduğu, fa
kat manevraların genişliğinin inceden in-

tertibat alınmasını icabettirdiği ve 
ceye · t b't l i her halde bu hazırlıklarda gayrı a ı ı ç 
bir şeyin mevcud bulunmadığı merkezin-

de olmuştur. 
Dl ıomaök teşebbüsler yapılacak mı! 
~enüz resmen teyid edilmiyen haber • 

1 
" ingı'liz mümessilleri, enternaa- · 

ere gore, 
1 

. lı' k dolayısile bu manevrala- Alman ordutan bCJ§kumandanı General 
yona gergın • · ı ı inci sayfada) · Kaytel 

(DevaDll ___ -------------~ 

Almanyanın a'Skei-i ~haiüfık1iı1nı hızlandırması 
Fransızları neden heyecanlandırıyor? 

Fransa hududunda Majino 
hatları yapıyorlarmış! 

.............. ............................................•... 

Japon diplomatlan 
istanbulda 

neler görüşmüşler? 
rokyo 13 (A.A.) - Şekiai Çin ajansı, a-

§ağıdaki haberi vermektedir: Yangtzeck demi r bi J 
Bunaan bir kaç gün evvel, Japonyayı Londr r ı. r apon ganbotu 

Balkanlarda ve yakın prkta temsil ~en J a lh3 (Hususi) - Şanghayda, Çın- rette hilcum etmişlercıtr. Bunlarm ara • 
J . apon mu asamatının birinci yıldön(l - sında - t .. · "' 

apon diplomatları arasında tstanbulda mü mün b t'l . . uç saa suren şıddetli bir çarplf _ 
yapılan konferansa burada büyük ehem- kü .. ase k: ~~ g;{gın bır hava hQ - ma olmuştur. 
miyet verilinekted· m surme e .ır. u mıntakada çete Çinlilerin taarruzlan • : 

h.::::ı::::.:~ö:t.~en k mtumiev~ulatr ~~!! .f~:~~~ıı::~ d!ı~;'~~:e~~d!!~J: ve~~;vaı!~~ ~:r~s;:r:;:p~u:'a:; 
e ye e edılmıştir kil • rağmen, iyi haber alan rnahf ellerden öl- J ~ 

1 
mev civarında son derece faaliyet göeo 

renildiğine göre, konferansta çok büyük ti af~ndbirl ~an ı:_arınaan __ alınan ih- termişlerdir. 3 Japon gemisine Çin top .. 
ehemmiyette iki mesele mevzuu bahse • b!ak e .bom~rıne ra& ..... en bugun şehirde çusu tarafından isabetler yapılınıı, 3 .Ta-
ıdilm.i§tir: ~baç im 8 patlamlf ve hayli zayiata pon harb gemisi de Çin hava tuvveUerl 

(Devamı t l inci sayfada) ;:,otu:gd:;~= ~:.:~=a I~ IÜD tarafından tahrib edilmtftir. Bap1ea ı su - ... (l>evamJ t l ind sayfada) 

izmirde niş~nhsı 
tarafından öldürülen 
kızın hazin· macerası 

C Eski Türk ~etektifleri " Son Posta,, ya 
""'----- maceralarını anlatıyorlar : 2 =ı 

Tekkeyi soyan şeyh 
!Şeyh efendi ile meşhur kuyumcu yerle . f kf 1 

k 
- .. d rıne a on an 

· ı onan gumuş şam anlan eritirlerken yakalandılar 
[Yazısı 1 nel sayfanın 1 ~el n 2 rncl sütunlannda] 

F t 1 
-•• telac içinde .. 300,000 Alman gece ransız gaze e er " . ka • Katil Kanber Maktul Emine 

gündüz bu muazzam manıad.mınlta sının ınşası İzmir (Hususi) - Evvelki gün Kah • 

Şehir otobüs servislerinde 
ondalık meselesi ·ı nıeşgul 1 " IJOl ar ramanlar mahallesinde Kanber isminde 

1 e ,.~anuı s inci ve 1 üncü &iitanlannda4Jl'] bir delikanlının nişanlısı Emineyi bı • 
.. ça ıyarak öldürdüğünü yazmıştım. Na-

-===-=======--======c~~~·:sıs~•!';uıı:c~•;;;P~:::::::=-ııs=====m=======:;:==:=:::::::::::== ki 

t b 
• ı musunu kurtarmak üzere giriştiği mii _ 

. Bı·r genç kız o omo ı cadelede can veren Eminenin öldürülü -şünü ihtiyar babalığı şöyle anlatmakta • 

kazasına kurban gitti dır: (Devamı 11 inci sayfada) 
• 

1 
otomobilin ı renıerı Mimarlar hapishanenin 

Kazayı yapan hUSdUISldi ve plakası sökü/dil yıkılmasında mahzur 
tutmadığı tesbit e 

-Evvelki akşam Şişlide çok feci bir o- .---~• olmadıg~ ını bı.ldı.rdı·ıer 
tomobil kazası olmuş, l 7 yaşında gen? ve 
güzel bir kız, son derece bir sür'atle _ııer
liyen \'e frenleri tutmır.an hususi bır 0

• 

tomobilin tekerlekleri altında can ver • 
rniştir. Dün bir muharririmizin hadise 
ctra(ında yaptığı tahkikata göre bu a • 
cıklı hadise şu suretle vuku bulmuştur: 

Adliye sarayının Prostun plAnında tes • 
bit edilmiş olduğu Sultanahmedde ha • 
pishane binasının yerinde yapılmasında 
mahzur olup olmadığını tedkike memur 
edilen mütehassıs mimarlardan mürek • 
keb heyet, dün toplanmış ve bu hususta 
h11E1rlamış olduğu raporu valinin riya • 
seti altındaki komisyona vermiştir. 

(Devamı l 1 inci sayfada) 

Vali Muhiddin üstUndağ ile bir mUIAk~t 

Münire ismini taşıyan bu genç .kı.z. 
sabık İzmit nafia başmühendisi Emının 
kızıdır. Bundan 12 gün evvel Şişlide Ha
vuzlubahçe sokağında 39 numaralı apar
tımanda oturan dayısı bahriye binbaşısı 
Halilin evine misafir gelmiştir. Kızcağız 
evvelki gün akşam üzeri arkadaşları ne 
beraber 'tramvayla İstanbula inmişler ve 
Mrer iskarpin sipariş ettikten sonra ev • 

Şehirde ifliym otobüslerden biri 

Hariciye vekı·ı,· d ~~el~-~n valimiz Muhiddin Ustün - dan mütalea edebilirim> cümleslle ö . ~"' ~n ısıne sorduğum suale cevab ve- başlamı§ ve dünkü nüshamızda 
1 

ze 
~ h • • d rırken. cevab . r çıkan fU ye r ım ız e ·- Odunun pahalı satılması hakkın - :,. vermıı ı: 
Ankara 13 (Hususi) H . . V da henüz raporumu alınıı değilim. Onun leket ..... uhllinn pad~ılından tlltlyeı 1oln mem· 

- arıcıye e ·ç1n ..d- ,,;ı.... u. eıu iktısadl vazı •• 
1ill1 Doktor Riljdü Aras bu akşamki > 9Uoe ...... un vaziyetini ve esbabı mu- malt lbımdır. Çünltti memı Jevı::ı btılne ol 
treİıle İstanbul& hareket etmiftir clbesinl açıkça izah edeoek derecede ha- yanı elde kalmlf ol&n orma'!"ıte m .. cud 

· zırlıtun yoktur. Fakat i§i umumi bakını- (Devamı ı ı incl .:;:.:) • lerine dönmek üzere tramvaya binmif • Acıklı bir &rette caı( "~m muidi& . 
lerdir. :Münir• 

(Devamı 3 üncü sayfada) ,. ... 



2 Sayfa 

Her gün 
-···~ 

ltalga "e 
lrkcılık 

Yaz.an: Maldttla Blrın 

S on günlerde İtalyada da ır~~ 
nazariyesinin harekete geldiğıne 

dair dünya matbuatında bir hayli dedi -
kodu oldu. Bu dedikoduya Papa bile ka

rıştı· varlığı ruhani bir prensip Uzerine 
kur~lan Papalık makamı elbet ırkcılık 
nazariyesine taraf tar olamazdı; bW:u. b.ir 
vesile izhar edince öteden Mussolinırun 
kısa ve aksi bir cevabile mukabele gör-

dü. Bu suretle, İtalyanın da ırkcılık ua-
1:ariyesinc kıymet verdiği anlaşıldı. 

Fakat iş bununla da kalmadı. Bir kaç 
gün e~el yarı resmi Stefani ajansı yarı 
resmi bir İtalyan mecmuasından naklen 

uzunca bir not neşretti. Bu nohm iki mak 
sadla neşredilmiş olduğu görülüyordu: 
ı - İtalyada ırkçılık nazariyesi yeni bir 

şey değildir. 2 - İtalya ırkcılık na.zari -
yesine bundan böyle daha fazla bır e -

hemmiyet verecek ve ona göre bir faali
yet programı takib edecektir. 

Ajansın anlattığına göre Bay Mussoli
ni daha 1921 deı henüz İtalya hükOmeti
nin reisi olmadığı bir zamanda bu ırkcı
lık nazariyesini ortaya atmış bulunuyor-

du. Şu halde ırkcılık fikri İtalyaya Al -
manyadan gelmiş değildir; faşizm, daha 
ilk hareketlerini yaparken ve Hitlerizm 
Almanyada henüz küçük çekirdek ha -
linde bulunurken İtalyan faşizminin ıefi 
bu davayı, bundan on yedi sene evvel 

İtalyan faşizmi hesabına olarak ortaya at
mış bulunuyordu. İddialı rejimler, bir -
J:>irlerini taklid etmiş olmak zannı altın-
da kalmayı istemezler. Stefani ajansının 

bu meseleyi bu suretle tavzih ve tefrih 

etmesinin en mühim sebebi budur. 

* İtalyada ırkcılık politikasının, yani Ya-

hudi aleyhdarlığınm mahiyet, nisbet ve 

bir siyaset olarak haiz olduğu ehemmi
yet bahsine gelince. Stefani bu hususta 
da bazı izahat vermeği ihmal etmemi§; 
anlatıyor: İtalyada, bizzat Yahudilerin 

tertib ettikleri istatistiklere göre, 44,000 
Yahudi vardır. İtalya hükfuneti bu ista-

tistik meselelerini ayrıca tedkik ve kon
trol edecektir. Eğer İta1yadald Yahudi 

nüfusunun mikdan bwıdan ibaret oldufu 
kabul edilirse, gene ayni ajansın söyledik-

lerine göre, Yahudi nüfusunun İtaiyada 
umumi hayata iştirak hakkı nihayet bin-

de bire münham kalacaktır. Çünkü bu -
günkü İtalyanın nüfusu 44 milyondur. 

Umumi hayata binde bir nisbetinde işti
rak etmek demek, ona hiç iştirak etme -

mekle müsavidir. Fakat, iş bununla da 
kalmıyor; resmt İtalyanın bu meseledeki 
görüşüne tercüman olan ajans, ayni za -
manda Yahudilere karşı hususi bir gözle 

bakmak için sebebler bulunduğunu da 

anlatıyor: Bolşevizm ve farmasonluk gibi 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Ahmak, zeki.. = 
Ağustos 14 

Sözün · Kısası 
Hayatın hakiki 
Mahiyeti 

e. T•la 

S izjn de, elbet derdli olduğunuz, 

hf'I' hangi bir hadiseden dolayı 

üzüntü duyduğunuz, içten gelen müte
halif duyg..ılar arasında bocaladığınız oJ
mu§tl.ır. 

O zaman acaba dikkat ettinlz mi? :Ben
liğiniz ikiye bölünür .. dünyayı hem pc.ıı
be görmek isüyen, hem de buna rağmen 
kapkara gören bir gözlük taşır gibisiniz. 
U'midle yeis, imanla §ilphe, huzurla kas
vet, sükunla heyecan ve helecan arasın -
da boralar, durursunuz. 

Tahteşşuurunu.zdaki bu ikiliğin sebe • 
. ini araştırdınız mı? 

Benim sualim de abes.. insan, hayatının 
Myle dakikalarında, en çapraşık bir fi,. 

Hakaret ahmağın müeyyidesidir, ancak onların dille- Bir adam hiddetine rağmen nezaketini nnıhafaza ediyorsa lozofinin hududlarında dolaşan bu ka· 
rinde gezer. biliniz ti zekidir. bil hadiseleri tahlile ne vakit, ne de me· 

=========================================================================================== cal bulur. 

Dünyanın en 
Sıhhatli çOl!ağu 

Bu. çocuk tam bir y8fllldadır. Ve tam 
15 dişi çıkmıştır. Doktorlar onu dünya

nın en sıhhatli çoc~ olarak telakki et

mektedirler. 

diye kadar rahat yaşıyabilınişlerse de, 
İtalya hükO.meti henüz bunlarla hususi 

surette meşgul olmıya vakit gelmemiş 
bnlundo~a htıkmetm:iş bulınımasm -
dan istifade etmişlerdir. Bundan sonra, 
f talya da karşılarına her adımda bir müş

kül dikilecek ve her yerde İtalyan mille
tinden ayrı bir miıa:meleye tibi olacak -
lardır. 

Doktor Aleksis Karel'in .İnsan.. o 
meçhul!• diye tavsif eylediği, hilkatin 
en zayıf mahluku eğeı:: anlaşılmış olsa 
idi, tabiatin diğer bütün sll'lan da çorap 
söküğü gibi birbiri ardınca iyan olurdu. r··-·------·-------------··--, Telefon ederken 

Havalanan kız 
Garbın eh yüksek filozofları insanı di

ğer bütün mahlUklardan üstün bulmakta 
hemen hemen ittifak etmişlerdir. Yalnız 
f bir tanesi, galiba Paskal, insan müte -

! Hergün bir hkra . 
Denizin dibinde 

Gemi, dalgalı de7'izde güçlü"tle iler
ZiyebiliyOTdu. Kaptan bir çay içmek 
istedi. TayfalO'rdan birine: 

- Bana bir çay yapıp getir! 
Dedi. 7ayfa kc§tu. Çay yaptı. • 

Çayı biT gümüş çaydanlığa. boşalttı. 

Gü.miL§ bir tepsiye koydu. Elinde tep
si kaptan köprüsüne çıkardı. Birden
bire bir dalga gemiye çarptı.. Tayfa 
•arsıldı. Gümüş tepsi. gümü.§ çaydan
lık denize gitti. 

Tayfa kaptaıı.ın yanına girdi: 

' 

fe~ .. ~~ k~mış parçasıdır demekle bu 
üstünlügu bıraz hafifletiyor. 

Biz mi i.ıstün? Biz mi ceşrefi rnahlO. .. 
kat>? Derdlerimizle, ıztırablarımızla, yei
se kapıldığımız zamanki aczimizle mi? .. 

Ço!' sevdiğiniz her hangi bir varlığın 
çekmekte olduğu alfun önünde, haydin 
bakay'ım, üstünlüğünüzü gösteriniz! 

Ne mümkün?{) dakikada bir at, bir fıl, 
bir kedi, hatta bir sivrisineğin hissi7.Hk .. • 
t.en ötürü sizin kat kat fevk.inizde oldu .. 
Aunu idrak eder, insanlığ.mıza lAnet E-d~ 
cek raddeye gelirsiniz. Hayatı, insan ha
yatını eslaf türlü türlü izah, türlü türlll. 
tavsif etmi§ler. 

- Kaptan, dedi, yerini bildiğimiz 

bir §ey için kaybolm~ diyebilir mi- • 
. ? 

fl&Z. Bana bugün sorarsanız, size onu ancak 
- Hayır! şöyle ifade edebilirim.: 
- K4ybettin diye khnıey~ cua ve- Hayat gülmek istiyen şuur ile ağlama-

rilil' mi? !ta mahkUın kalbin arasında cereyan e-
- Hayır! den bir faciadır ... 

- Öyle ise sizin gii.milf ttpsinizle E. Talu 
gü.ınilf çay takımın~ d4 k4ybol111.uı Resmini gördüğünüz genç kız, Londra- .. _._. ......... _._ ............... - .. ._ ............... _ 

sayılmazlar. Çünkü. denizin dibinde 'da bir telefon kulübesine girerek tele - Fuar mlinasebetile Mersin postaları 
olduklarını iyi biliyonım. fon etmi§', ctek:rar göriişürün diyerek 1- Geliboluya uğrayacak 

... ---·--·----···----·------·-' hizeyi yerine bıraktıAı sırada, birden a- İzmir fuarı münasebetile G€libolu .. 
yaklarının yerden kesildiğini, ve tepetak-

Londrada lladınlar 
l'antalon giyiyorlar 

lak havada uçtuğmıu hissetmi~. Me - dan ~ire gideceklere bir k<:~Y111: ol· 
~er bir otomobil kulübeye toslamı§ intiş. ~ak uzere fuarın devamı muddetmce 
'G ' kı evine dlı:ind cmıuzwıda ya_ Istanbuldan 19 ve 26 Ağustos ve 2, 9, 

elnç b z, 
1 1 

e, d kınk t 6 EylUI tarihlerinde kalkacak olan 
ra ar, ere er ve saç arın a cam - . . . 
1'·-- il d" bn ..... ; .. tir Mersın postalan gıdışde Geliboluya 
.ıa.ı.ı e one ~ . ~ 

ugrayacaklardır. 

lstanbu.lun tanınmış ikizleri 
İstanbulun tanınmış ikizlerinden biri -

nin adı Cabir, ötekinin de Zairdir. Bun -
Iar birbirlerine o kadar çok benzerler ki, 
ayırd etmek imkAnı yoktur. Çok kimse 
ikiıJerdexı birisile konuşurken, hangisi ile 
karşı karJiya bulunauğunu :farketmez. 

Patlayan gazoz şi~esi bir 
çocuğu yaraladı 

faşizm aleyhdarlan fikirlerin başhca m- Bo: suretle yer yüzündeYahudilere gü
tişar muhiti ve inkişaf' vasıtası Yahudi - ler yüzle muamele eden memleketlerin 

lerdir: şu halde Yahudilere karşı Iaşiz- hududları biraz daha daralmış oluyor. 
min ummniyetle §Üpheli bir gözle batma- Rusya, Transa. İngiltere, Amerika ve bun-

İşte bu ikizlerden c-bir, bir gün bir 
:rere misafirliğe gider. Sofada, bir ayna 
bulunduğunu bilmediğinden, evden içe -
riye girip te aynaya akseden hayalini 
görünce yanındakilere dönerek: 

Beşiktaşda Mmncu batımı sokağında o .. 
turan Mehmedin oğlu 10 yaşında. Ömer, Be· 
şlktaşda. Kilise meydanında. oynarken içi 
gatıız dolu bir el araba..sı devrllml§t.ir. Bu 11-
rada patlıyan gazoz şişelerinden blrlsl ço
cu~n gfuüne .saplanarak ağır surette 
yaralanmasına sebebiyet verm1.7tir. Yaralı 
imdadı Slhhl ne Çocuk hastanesine kaldırıl
mı~ır. 

izinsiz balık tutanlar cezalandınhyor 

San zamanlarda bazı kimselerin i .. 
- Yahu, bizim Zalı de bUl'ada. imiş! 

der .. 
zinsiz olarak balık avladıkları görül .. 

sı tabii olur. Şüpheli gözle bakmak, on- larla beraber bir kaç küçük memleket is- Plajlarda rastlanan çizgili pan.talon, e 
larm İtalyada kontrolsüz Yaşamalanna üs.na. edilirie hemen her tarafta ve bil - altı kalın lastikten yapılma ayakkabılar. 
razı olmamak demektir. Esasen ırkcıhk hassa kesif olarak yaşadıkları yerlerde artık Londra ,ehrinde de görünmeğe 
nazariyesi demek, İtalyan ırkının ırk o- Yahudilerin hayatı müşkülleşmiştir. Fa- başlamıştır. Londranm pk, aarif ka -
lant sıhhatini muhafaza etmek ve Ya - kat. bunlar da in.sandır; bunların da ya- dınları muhtelif renkli pantalonlarla so
hudinlıı İtalyan olmasını kabul e.tmeme.k pmak ve mes'ud olmak için hakları var- lakta gezmektedirler. 

15 sene süren kin müş ve muhafaza teşkilatı memurla • 

dEllllıek olur. Fula olarak Yahudinin yer dır. & cereyan arttıkça bunların halleri 
yibilnde ne milliyeti. ne de hududu ol • ne olacak? 

dufwıu, ~ti bir din<ttn ~hududu, Bu sual ortaya halledilmesi lizım bir 
bitti1n milU hududlan aşan ft dünyaya mesele atıyor. Dünya bu meseleyi hallet
ş8Jrıil bir Yahudilik tesanüdünden iba- meğe mecburdUl'. Bu mesele, ancak Ya· 
ret bulundufunu iZah eden Stefani neti- hudilere bir yurd yapmak yolile halledi
c~ Qlarak Yahudilerin İtalyada kontrol lebilir. Bu yolu bulmak dünya için artık 
altına alınacağı neticesinde karar kılı _ vazife halini aldı. 

56 saat mezarda gaşagan 
adam 

Macar kaııtlarmdan biri, geçenlerde rile av vergileri memurları tarafından 
:Budapeştede yüzme havuzlarından bi _ evvelki gece muhtelif semtlerde yapı
rinde dolaşırkuı, 1~ yıldll düello etmek lan kontrolde tezkeresiz balık avlıyan 
için aradığı, fakat cokey klübünden taı·d l 7 kişi yakalanarak haklarında ceza 
edild~nden dolayı da, mahkeme kara - zaptı tutulmuştur. Muhafaza teşkilAtıı 
:rile düello edemediği düşmanı prense bu kaçakçılığın tamam.ile önüne geç ,. 

İnıiliıin biri 300 İngiliz lirasuıaı bir rastlayınca, hemen yanına giderek: mek üzere esaslı tedbirler almıştır. 
hafta müddetle gömülü kalacağını iddia - Şimdi, mahkemeden düello edebil - ···-.. ·-··-· ........................ - ............... .. 

ederek, kazdırılan bü- mezara ginniş. Fa- mek kararını almış bulunuyorum. Yann T A K V i M 
yar. 

kat ancak 56 saat dayanabilmiş, ve sı - §ahidlerimi göndereceğim- demiştir. 
c:ağı bahane ederek bulunduğu YP.rdeır Düello yapılmıj, prens hafifçe yaralan- AGUSTOS 

Muhittin Birgen çıkmıştır. mıştır. 

Fakat, madem ki bunlarm ftalyadaki ~======::::;;:=:=::=::::;;;:;;::;:::;:::;:;;;;;:;;;:;;;;;;:::;:==:=================;=:;=:::::;~ 
mlkdarları azdır, yani takriben bizdeki-

Rumt aeno 14 Arab? Mile 
1364 13G7 

nin dörtte üçü derecesinde, İtalyan nü -
fusuna göre, çok ehemmiyetsiz bir şey

dir; şu halde bunlara karşı, meseli Al -
manyada olduğu gibi şiddetli hareket -

lere lü4llm. yoktur. İtalya, yavaş yavaş 
bu meseleyi de halledecektir~ 

* Ste!ani.ııin verdiği bu ll:Zlln boylU: iza-

hattan ç1kanlaeak: neti~ şudur. Yahu -

diler İta1yada da rahat değildirler. Şim -

IS TER 1 NAN, 1 STER I NAN M A! 
Dünkü gazetelerden biri başmakalesinde: nuz ki yaz yağmurlarında damı akıyor; sıvaları §imdiden 
Yerli malları devletten başlıyarak en küçük h!rde vamı- ~a~ış, boyaları şimdiden dökülmüş. Yeni yapılan apartı

cıya. kadar hepimizin himayesile yaşadıkları için değersiz maniarın hiç birinde çatlamamış pencere, çarpılmaIIll§ ka
ve kıymetsizlerini yapmanın büyük bir suç olduğunu teş.- pı, bozulmamıı sıva göremezsiniz, malzeme fena, işcilik 
rih ediyordu. !enaı. Dört beş senelik binalar tamire muhtaç bir halde .. ;, 
Şu satırları okuduk: Biz. birçok :misillerini gördüfibnüz için meslekdqımızın 
- Fena iş yapmak yalnız fabrikalarnnıza değil, bütün kanaatftıin doğru: olduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu 

esnafa sirayet etti. Daha dün ya:pılınıi biz bina görüyorsu.- sen: 

iSTER iNAN, •STER tNANMAI 
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r-.---------------, 
iki aylık 

Mühim bir döviz S: , 
kaçakçılığ At'E 

m.eydana çıkarıldı e Franko niçin susugor?ı Rus - Japon ihtilifı 
etrafında müzakereler Ankara 13 (Hususi) _ 1938 mali d .. G.ümrük muhafaza teşkillitı mühim bir 

yılının iki aylık tahsil!t mikdarı ovız kaçakçılığını meydana çıkarmıştır. 

Tahsilat 
_!azan: Sellin RagJp Emeç 

Mançuko hududunun tahdidi komisyonunun teşekkül 58.472.884 liraya varmıştır. Bu mik _ .:8~ döviz kaçakçılığmı yapan müessese • U M k d b l d dar 1937 senesinin ayni ayı sonundaki buyuk bir kömür şirketidir ve gümrük 
tarzı hakk1nda görüşmelere os ova a aş an l tahsilata nazaran 265.131 lira fazladır. muhafaza teşkilatı derhal işe vazıyed c-

Tokyo 13 (A.A.) - Domei ajansının öğrendiğine gö!e B. Şigemitsu, daha şimdi- derek tahkikatını sür aUe ikmal etmis ve 

spanyadaki gönüllüler meselesi üze 

rinde hasıl olan prensip itilafının b 

günden yarma tatbikat sahasına intik 
edebileceğini sananlar, bu kanaatlerin 
bir defa daha boşa çıktığını görerek i 
kisara uğradılar. Şimdi, her geçen gü 
sulh aleyhine bir kayıp sayan devletlPt 
hakiki bir endişe içinde gelecek günler 
ne gibi sürprizler getireceğini düşünü 
yorlar. İşin esası İspanyadaki gönilllüJ 
rin geri çekilmesi davası idi. İki sene 
yakın bir zamandanberi bu mevzuu gö 
rüşenler, nihayet İngiltcrenin tesbit e 
tiği karışıkça bir plan üzerinde anlaştıl 
Hükumetçi İspanya ile beraber bütü 

d k 

.

1 

S .. arasındaki münazaünfıh mıntaka hududunun ış, Cumhuriyet Müddeiumumiliğine İnli-
en Man"U ole ovyet arazısı . . .. . - .. . ı"ll" M··d f z· t kal etm'ct" 

tahdidi ~misyonunun teşekkül tarzına ve mesaısıne muteallık olan butün mesele- 1 u a aa ve lf 3. a Bu ta~k:kr. t · . . f .
1 

·· ··emeğe baclamıştır. a m ıcrası sırasında ayni mü-
ler hakkında B Lıtvmo ı e gorUr·· ~ v k"ll • ld"I ess ·1 l.k d A) D . ·ansından· Sahalin adasında Japon seyyahlarından e 1 erı ge 1 er ese le a a ·a ar bir şnhsın da kendi 

!okyo 13 _(A. · ~ .0m~ ~et hudud muhafızları tarafından ateş edilm<>si hesabına mühim mikdarda döviz kn ak-~ur~kkeb bır grup u~•';'\~yat! bir tedbir olmak üzere kapatıl~tır. Milli Müdafaa Vekili Kfizım Özalp dün çılığı yaptığı tahakkuk ederek tahki~ata 
uzerıne bu adanın hu u u 

1 
••• sa~~ki trenle Ankaradan şehrimize gel- girişilmiştir. Keyfiyetten haberdar edi-

A f d 1 ti • M 1 ~ıştır. Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu da len. Maliye Vekaleti, tahkikatın müsbet 

Ku
"çu"k ı•ıı•ıa ev e erı acar arı_n ogle trenile şehrimize gelmiş ve Başve- şekılde inkişafı üzerine lstnnbul defter· 

_ kil Celal Bayar tarafından kabul edil- darlığına emir vererek gerek bu müesse-

1 k b 1 d 
• 1 miştir. senin ve gerekse kaçakçılık işile alaka-

s l
• ı a" hlanma arını a u e ıyor ar Vekil geç vakte kadar Başvekilin ya- dar kimselerin kasalarına vazıyed edil-nında kalmışıtır. mesini bildirmiştir. de~letler, bu planı, ana hatları ile kah 

• • lktısad Vekili Ankaraya gitti .Defterdarlık 50,000 lirayı mütecaviz E.tt~le~. ~~o hükılıneti de muvafaka 

An
la!i}.ma Çekosıovakgadaki Macar ekallıgetı Bir müddettenberi şehrimizde bulunan bır paraya bir tedbiri ihtiyati olarak vau- ~nı bildirdi Vakla ki plinın tahriri şe 

Y ' k f' A kli i l k İktısad Vekili Şakir Kesebir dün akşam- yed ctın4tlr. lı kendısıne yollandı. O gündenberi nı 
meselesinin hallinden sonra a ı şe n a aca ki trenle Ankaraya gitmiştir. Öğrenildiğine göre bu kaçakçtlık al- hai karan hakkında hiç bir tebliğde b 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu garda ik- nız bir müessese ve bir şahsa münh~ır lunmadı. 
.. 

13 
(A.A ) _ Macaristan kil yeti meselesinin müzakerelerin neti -

Bukreş · ' · · lm ld v d ·· . . ~ la a ve Romanya a- celenınesıne maru o uş o ugu ur. 

bsad Vekili ile bir müddet görüşmüştür. olma~~p tahkikat tekemmül ettikçe diğer Bu .h~sustaki teşebbüslere İngiliz hı 
Vekil iktısadi mehafil müdürleri ve bazı kımselerin de döviz kaçakçılığı ynp- k~e~ onayak olduğu için, mesele, ad 

çük ıtil~. :ugos vy afi safhaya gir _ Macaristan He küçük itilaf arasın -
rasında goruşmeler, k . ·ıt:.ı.J _ daki uzlaşma ancak Çekoslovakyadaki 

. t" T fl Macarıstanın sı uu an 

dostları tarafından uğurlanmıştır. tıklan anlaşılmıştır. mı .mudahale komitesini olduğu kado 
Hariciye Vekili Anknradan geldi Bu vaziyet karşısında gümrük muhafa- İngıltereyi de alakadar ediyordu. Bu 5 

mı§ ır. ara ar,. .. ma- Macar ekalliyeti meselesinin hallin -
ma ılususundakı rnusavatının tanın · . . . k "hniyeti dahilin - den sonra kat1 mahiyet iktısab ede-
:;ı ye Kellog mısa ı zı . kt · a . . ·1....... 1 n ta:ıhhüdlerin yenı ce . ır. 

e gırı~ı"';'.' .. ış. 0• a .. t ek bir beyan - iyi bir membadan öğrenildiğine gö-
bactan ılanı ıçm :muş er p h:~t...JI.- ti b 1 · ·ı · · k ~ . d t btk kalmışlardır. re rag UJ\.wue , u ı.ormu e ıştira e 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras za tcşkiltıtı ve Cumhuriyet Müddeiumu- beb~~ Franko cevabının gecikmesi, re. 
bu sabahki trenle Ankaradan şehı imi- n:1i~iği tahkikatı genişletmiş ve birkaç ki- İngılız mehafilinde. asa~iyet uyandırm 
ze gelmiştir. Vekili Hariciye erkanı ve şının daha bu işlerde rol aldığı tesbit e- !~ ba~ladı. Fakat bır mtlddet evvel <' 

dostları :arafından karşılanmıştır. ~lmiştir. Maruf bir hukukşinasın da dö- ıtıb:rıle muvafakat gösteren Frankom 
vız kaçakçılığı işinde alakası olduğu söy- a:rıı m~s.ele ha~kında tahriri bir. taah 
lenmektedir. hude gırışmek ıstememesinin sebebi n 

name ne~~m ~ mku ada şayan bir. nok- davet edilmiştir. Ve müzakerelerin 
Esas 1~8 de 

5
8'! a :müzakereleri ınes'ud bir neticeye iktiran etmesi ü -

ıf.a vardır kı o a ınay . ·a ed"lm kt a· 
esnasında Romanyadaki Macar ekalli~ mı ı e e ır. 

~:::::.::::::...-._.------~···~·------------~~---

Ha ia yda meb'us seçimi 
30 ağustosta yapılacak 
Antakya 12 (A.A.) - Anadolu a -113 namzed bugün istila ettiğinden An

·ansının hususi muhabiri bildiriyor: takyada Aleviler içinde de müntehibi 

J Kayıd muamelesin.~n ~kmalinden sani intiha~atı yapılmasına lüzum kal
sonra ikinci derece ~u?tehıb. nam~ed- mamıştır. Iskenderun Alevilerinden i
lerinin müracaatları ı~ın tayın edılen ki namzed fazla vardır. Bunların da 
müddet zarbnda Alevı ve R~ Orto- yarın istifa edecekleri öğrenilmiştir. 

aatlerinden ba§ka dıger ce -
doks c~ ed adedi bu cemaatlere B~ ~etle ya~ Rum. ~rl~~ ce-
maatlerın namz .. etmedi maatı ıçın 19 Agustosda ikincı mtlnte-

d 
ınikdan tecavuz -isabet e en 

1
.. vecbile ikinci hib intihabı yapılacak. 20 Ağustosa 

ğlnden, bunlar usu ·':m· addedilmiş - kadar da meb'us namzedlerinin müra
müntehib olarak seçı ~ caatlan kabul edilecektir. Meb'uslar 

lerdir. il . den fazla olan 30 Ağustosda seçileceklerdir. 
Antakya Alev erın _ , •. 

MektÔblerdeki fakir talebeye yardım 
için koop~ratifler ku~ulacak 

b. ·mizden) - Bu kooperatıflere mekteb muallimle _ 
Ankara 13 (Hususi muba ırı "lk mek _ rinden birisi başkanlık edecektir. Elde 

Öğrendiğime göre lise, ~rta ,.~ed~ şekilde edilecek karla muhtaç talebenin yemek, 
teblerdeki fakir talebeyı rna 1 b elbise, kitab ve saire gı"bi ihtiyaçları kar

t blerde tale e 
jıimaye etmek için, mek e • sılanacaktır. di aıınak sure • 
velilerinin de hisse sene tifler Bu hususta bir nizamname hazırlan -
tile iştirak edebilecekleri koopera maktadır. 
kurulacaktır. m • • • 

Romanyanın 

Dahili teşkilatı 1 tayyare kazasında 

Filistin ile Suriye 
arasında telgraf 

muhaheratı kesildi 
Kudüs 13 (A.A.) - Dün akşamdanberi 

Fılistin ile Suriye arasındaki telgraf ve 
telefon hatlarının tahrib edilmiş olma -
sıncfan dolnyı bu iki memleket arasın -
d~}d telgraf muhaberatı kesilmiştir. Iaşe 
idaresine aid müsellah bir kamyon ted -
hi~ciler tarafından yakalanmış yağma e-
dilmiş ve yakılmıştır. ' 

Yafada zabıtaya ihbaratta bulunmuş 

olmasından şüphe edilen bir Arab, sokak 
ortnsında öldürülmüştür. 

ispanyada iki taraf da 
ilerledikf erini bildiriyor 

Valansiya 13 (A.A.) - Şark cephe -
sinde hükiımetçiler, Sierra Eltoro'da Man 
zannera ile Eltoro arasında Temel ve 
Kastellon eyaletleri hududunda düşman 
cephesini yarmışlardır. Halen Tcruf'l -
Sagont yolu istikametine doğru ilerle -
mektedirler. 

Hük"iımetçiler, Kazetadearnan kasaba -
sını işgal etmişlerdir. 

Salamanka 13 (A.A.) - Umumi ka -
rargahın tebliği: Arnau mıntakasında 

düşmanın mukavemeti kırılmıştır. İlf'.ri 
harekete devam olunmaktadır. Düşman 
bin ölü bırakmıştır. 

Estramadure cephesinde Gama ve 
Kavazuela tepeleri ile Nerra de Torroza 
sıra dağları ve Las Kabras ve Knbcza de 
Buey köyünü zaptettik. 

11 kişi öldü 
Hariciye terfi listesi 

·· ~ enildi- Bükreş .13 - .Kr~l, y~i. reji~ Aesasına Anknrn 13 (Hususi) - Hariciyede yeııl _ 
Strazburg 13 (A.A.) - ogr göre tanzım edıl~ış_ dahilı teşkilat ka - den hazırınnnn terrı kararnamesi yiı~ek 

ğine göre, bu sabah saat 9 da Straz • nununu imza etmıştır. tasdikten geçmiştir. Knrnrmımeye g5re: 
burg ve Parise gitmek üzere Pragdan • Eski tarihi eyalet taksimatı kaldınln- 1 .- Oördiıncü derece. memurlardan Pn -

hareket etmiş olan bir Çekoslovak ıay· rak memleket, on büyük mıntakaya ay - ~~. •;:;::.~~ı::;;:;,•~:,~,1~~::;: A::,:e~~ 
yaresi, Hehl'in 25 kilometre şarkında rıI.mış olacaktır. ınnyetullah Cemal Özkaya, Ncvyork ba§kon-

b O b
. kişinin Yeni idari kanuna göre, memleketin solosluğundn Mehmed Ali Tevfik Yükselen, 

ir kazaya uğramıştır. n ır . . Bclıp-ad eıçntğlndc Şefkati Nuri İstin eıı 
telef olduğu ve beş kişinin ağır suret- taksimatını te~~ıl e~el.nbonl mınaktakada hı- Rio de Jnneıro elçlllğinde Tahsin Mnyaie ~ 

ed
. rer kraliyet mumessı ı u unac ve bun- pek. Londrn büyük elçlllğlnde Kndrl Ri"'"'n, 

te yaralandım söylenrnekt ır. .... b. şimdiye kadar nazırların salahiyP- B:ırsclon konsolosluğunda Rll.şdu Dcm'rel 
ı?rı;, bulunan bazı meseleleri halletmek altıncı, scklzincl derece memurlnrdan me~ -

Meksikoda iki ekspres 
çarpıştı . . . 

Meksiko 13 (A.A.) - Makus ıstıka -
. hl l dolu olan iki 

mette gıden ve seyya ar a 
el ınüsade -

ekspres arasında vukua g en 

tın e kezde Abdullah Zeki Polar, Prng clçlllğinde 
hakkı olacaktır. Nuri Sabit Akça, Cldde maslahntgüzarlığın

;ede dört kişi ölmüş ve on iki kişi ya -

ralanmıştır. 
Sekiz vagon raylardan çıkmıştır. 

da TaUıt Acar yecllncl 
Dokuzunc~ı derece memurlardan: Belgrad 

elçlllğinde Füruzan Selçuk, Mo.skova bUyuk 
elçiliğinde Şakir Emin Bengütaş, Bern elçi
liğinde Hikmet Pamukof;Ju, Atınn elçllll;lnde 
Tevfik Kazım Kıvılcım Parls büyük elçi _ 
l!ğlndc Fikri Riışdü Zorlu, Vnrşova buyuk 

k 
minnetlerini celbedecek 

Dostlarınızın bibak ın • 1 
elçUl{ilndc Muharrem Nuri Birgi, Lahey cl
çUlğ nde Bekir Nureddin Vergin, Mo.skovn 
bJvük cıçnı~ı konsolosluk şubesinde Cemal 
oonen, mcrk zde Celi!.! Zlyal seki"•lncl, 0 _ En zarif hedigelerı A S Y O N 

D E K o R Mağaz 5.,da bulabiliuinız. l 
ııuncu derece memurlardan merkezde cemn 
~eddln Mn~har Uz.soy, Nihad Pasln, Fcrıd 
ı&cen. Ahmed Corntekln dokuzuncu ve on 
birinci derece memurmrdan Marsllyn baş-

Lütfen bir kere görünüz. Jll konsoıo luğunda Necat Ağa, onuncu de _ 

'---~==~:~;~~---•••••••••••••••F ~e~y~cltUm~~~ 
Beyoğlu, ıstiklil caddesi 

olabilirdi? Olsa olsa gönüllülerden b" 
Bir genç kız kısmının gitmesile zayıf düşmek kor 

Otomobil kazasına su. v Her ne kadar hükumetçi İspanya il 
n.urban gitti Fransanın hududu kapalı bulunuyorsa d 

(Baştarafı 1 inci aayfada) Fransadan, İspanyollara miltemadive 
Bomonti durağında tramvaydan inen yardım yapıldığı iddia edilmesi Fr~k 

Münire arkadaşları ile vedalaşmış ve nun karan üzerinde amil olmuşa benz· 
tam karşıki sokağa geçeceği sırada Pan- yor. Bundan dolayıdır ki kısa zama 
galtı istikametinden Şişliye doğru bir da ecnebi unsurlardan temizlenerek })< 

yıldırım sür'atile ilerliyen ve Yenikövde başa bırakılabilecekleri sanılan İspanyol 
oturan Tevfik Başarıra aid olup şc~för ~ar.m davası~ tekrar bir çıkmaza girme 
Hüseyinin idaresindeki 1688 numaralı o- ıslıdadını gosteriyor. Fakat bu defa, b 
tomobilin allında kalmıştır. Şoför hlıdJ- r.ıkmnzm altından çok ciddi bazı mesc 
~eyi miitenkib .derhal frenleri sıkıştırnıış 1':1~rin ~ey.?ana gelmesinden korkula 
ıse d~ otom.obıl ancak yirmi beş metre ~~lır .. Çünku İngiltere, yavaş yavaş b• 
d.aha ılerledikten sonra durdurulabilmiş- ışı •. bır pnrça da bir izzeti nefis mese 
tir. • . lesı yapmak ister görünüyor. Ve belki d 

Hadise mahalline yetişen zabıta bir bunun sonu İngiliz - İtalyan itilflfmm ~u 
taraftan şoförü ynkalarken, diğer 'taraf- ya düşmesine müncer olacaktır. Fran~o 
tan da yaralının imdadına koşmuş, itafa- ııun sükUtu, şimdilik bu ihtimalleri halı 
~ P.arç~l~nıp can çekişmekte olan Mü_ ra getiriyor. - Selim Ragıp Emeç 
nırcyı Şışlı çocuk hastanesine kaldır _ 
mıştır. v ,. 

Hadiseden haberdar olrui Bay Ham M .. _ a f muavinleri 
ni:enin İzmitte bulunan annesi Bayan ~ d d mıncyc telgraf çekmiş ve derhal İstan- arasın 8 eğişiklikler 
bula gelmesini bildirmiştir. Çok yazık kı" A b b db nkara 13 (Hususi) - Kastamonu va 

u e aht ana, kızını son bir defa daha li muavini - . görmeğe muvaffak olamamış., annesi e- kır vali m Ab?u~~dır K.eskin Diyarba 
linciyc k:ıdar Münire gözlerini hayata :.a- muavini A ~avınliğine, Dıyarbakır val 
pamıştır. . . . lı Rıza Tarhan Konya va · 

Bay Halil bu acık muavınlığine, Konya vali muavini Feri 
k d lı kaza hakkında dun Çayır Kastamonu vali mu . rr.· 

ar a aşımıza şunları söylemi..tir: tayin edı·1m· 1 rd" avın ı5ın 
H

t:.a· j~ ış e ır. 
c- « ıse etrafında sizden fazla bir ·- • 

malumata sahih değilim Yalnız 1 G . Dıger tayınler · yapı an azıanteb nafia m"d .. - ş-kr-
muayene neticesinde frenleri tulm d v T l .. v u uru u u 
anlaşılan bir otomobilin şehir dahi~n~~ h:: an .. Elaz.ıga . nakledilmiştir. Sıh-
bu kadar çılgın bir sür'atle sevk "d • mufettişlerınden Fuad Sa -
edilmesi her halde bu··yu··k b" ve ı Rre hinler Vekalet sicil memurlar ve mua -

ır suçtur m ı-t ·· d-
Tahkikata müddeiumumi . 

1
·•. e a _:11~ ~r muavinliğine, Yozgad sıh· 

den "I'urgud el koymu ur muavın erm- h~~ ~u~u:u Nafiz Geçer Muğla sıhhat 
.................................. ~ ••. :.. mudurluğüne naklen tayin edilmişlerdir ................................................................................... : 

~ab htan Sabaha: , 

Motör devri 
. Bir -~~ç yıl evvel Amerikanın bir derdi vardı, işsizler! Hnrb sanayiinin ha _ 

fifledıgı harb sonu devrinde oaşlıyan bu iş buhranı Amerikay h nl 
ketten fazla ştı ö . ı er meı e -. . s~ı · nce ışsızlere para ile yardım eden Amerika h 'ikıi • 
~;tı :

0

u sıstemın ~ı ~ir ç8:1'c olmadığını anlamakta gecikmedi ve derhal 
P gram yaptı: Buyuk mıkyasta bir imar programı çizdi. Şimali Amerika 

~: program sayesınde hem işsizlerden kurtuldu, hem örümcek ağı gibi mun~ 
.~am beton yollara sahih oldu. Dört yıl süren bu yol plim bittiği zaman da 

d.unyanı~ harb ~anayiine ihtiyacı başladı. Bir zaman kapılan kapanan Ame
rı~an silah fabnkaları yeniden işe başladılar ve milyonlarca işsiz hükflmete 
yuk ~lm~ kurtuldu. İstatistiklerden anlıyoruz ki Amerika iş buhranı 
~aye~andc koylerine kadar oetrm yollar kazanmıştır. Ayni planı Habeş harbin-

en evvel İtalyanlar ve büyük harb hazırlıklarına başlamadan evvel Alma 
lar da tatbik etmişlerdi. n~ 

Bugün İtalya ve AJmanynnın otostratları Avrupanın en kuvvetli c d 
marları olmuştur. Ve bütün bu hareketlerin neticesi şuraya varmıştır:~ :ıı; 
bu memleketlerde raylı yollar bizim Arnavud kaldırımları h r I . 
motör her yerde hakimiyetini ilfın etmiştir. a ıne ge mış ve 

İmar metodlan. şehircilik ve memleketcilik cebbesind . ,_. 
mıştır. Yarının hakim kuvveti rnotör oldugwuna g·· b" . e yenı şeı;iller al -
k b l 

· · · ore ızım de ayni slst 1 
n u ctrncmızın hır zaruret oldııgunu söyl · b"l .. cm emıye ı mem luzum var mı? 

Bürhan Cahid 



SON POSTA 

Perakende satışlarda Adaların suyu şi~dilik 
• · depolar vasıtasıle 

pazarlıksız alışverış temin edilecektir 
Belediye fırıncılar, kasablar, bakkallar cemiyetleri 

sebze ve meyva satıcıl arile temasa geçti 

Pazarlıksız satış kanununun evvele- ilan olunacaktır. Bu kanuna riayet et
mirde Ankara, İstanbul, ve İzmir şe - miyenler hakkında verilen cezalar kat
hirlerinde tatbik edileceğini evvelce idir. Bu riayetsizlik tekerrür ettiği tak 
yazmıştık. dirde buna cür'et edenlerin dükkan, 

Pazarlıksız satış kanunu perakende mağaza, veya ticareth~neleri seddolu
satışlar için çıkarılmıştır. Dükkan ve nacaktır. Dükkan, mağaza ve ticaret -
mağazalar sattıkları maddeler üzerin - hanelerin seddine taallUk eden karara 
de bunların kat'i fiatlarını ve ayrıca itiraz olunabilirse de bu itiraz üzerine 
vasıflarını gösterir birer etiket koya - yapılan tedkik neticesinde verilen ka
caklar ve bu etiketlere evsafı yazılı rar kat'i olup hiç bir suretle değiştiri
malları, etiket üzerindeki fiattan ne a- lemez. 
şağı ne de yukarı satamıyacaklardır. İstanbul belediyesi kanunun tatbiki 
Pazarlıksız satış kanununun tatbiki _ hakkında icab eden tedbirleri almak -

tadır. Ve lüzumlu gördüğü esnaf te -
ne başlandığı tarihten itibaren hakiki şekkülleri veya doğrudan doğruya es -
veya hükmi şahıslar, kendilerinin ve - naf ile temasda bulun.maktadır. Bilhas
ya ilgili teşekküllerin memur ve müs- sa ilk pazarlıksız satışa tabi olacak 
tahdem ve hissedarlarına evvelden be . 

maddeler, gıda maddeleri olduğu içın 
lediyeye haber vermek şartile 'sattık - belediye, fırıncılar, kasablar, bakkal -

Büyükada ve Heybelide su ihtiya -
cıru temin etmek için Arteziyen kuyu
ları açmaya matuf teşebbüslerin men
fi netice vermesi üzerine belediye ye -
ni bir hal çaresine baş vurmu.ştur. Bu 
çare de, şimdilik, gerek Büyükadada, 
gerek Heybelide tesis edilecek olan su 
depoları vasıtasile bu iki adanın su lh
tiyacını temine çalışmaktır. Esasen Bü
yükadada, eskiden kalma depo tesisa
tı vardır. Şimdi bu tesisat tamir ve ıs
lah edileceği gibi Heybelide de bunun 
gibi yeni tesisat yapılacak ve Deniz -
bankın yaptırdığı (300) tonluk su 
tanklarile bu depolar doldurularak hal 
ka su verilecektir. Depo tesisatının ya
pılmaya başlaması için An.karaya gi -
den Denizbank müdür muavini Bay 
Tahir Kevkebin ge1mesi beklenmekte
dir. Çünkü Denizbankın temin edece
ği suyun fiatı ancak Bay Tahir Kev -
kehle hallolunacaktır. 

Denizbankın temin edeceği beher 
ton suyun (20) kuruşa kadar mal edi
lebileceği sanı'lıyor. 

ları maddeler üzerinde koydukları fi- lar cemiyetile sıkı bir temasa girdiği 
attan tenzilat yapabilirler. Pazarlıksız gibi ayrıca hal müdürlüğü vasıtasile 
satışa tabi olan maddeler üzerine ko - sebze ve meyva saban manav ve dük • 
nulan etiketlerde yazılı fiatlardan aşa- Kese kaA g""ıdlarının ğı veya yukarı satıldığı takdirde, o kancılara da tebliğat yapmış ve bilhas-

y h b" 5 1 d 20 sa kanuna riayet etmiyenlerin maruz 1 d 1 
dükkan ve magaza sa i 1 ira an gazete er en yapı ması 
liraya kadar para cezasile cezalandı - kalacağı takibat hakkında kendilerini 

l d tenvir etmiştir. Bundan başka ticaret k d ..,,,.
1 rılacaktır. Etiket koymayan ar an ise yasa egı 

maktuan 20 lira para cezası alınacak _ ve sanayi odası vasıtasile esnaf cemi -

tır. Pazarlıksız satış kanununa göre ce yetlerine de tebliğat yapılarak kanun Eski kitablarla el yazısile yazılmış 
za görenlerin adları dükkan, mağaza hakkında bu teşekküllerin de dikkat - kağıdlardan kese kağıdı yapılmasını 
veya ticarethanelerinin halk tarafın - leri çekilmiştir. Tutısadr hayatımızda meneden kanun neşredilmiştir. Buna 
dan kolaylıkla görülebilecek bir ye - yeni bir merhale teşkil eden pazarlık- mukabil neşri hususi müsaade almağa 
rine bir ~afta asılmak suretile ilan e - sız satıs usulü tedricen bütün pera - bağlı bulunan günlük ve mevkut mat
dilecek, keyfiyet ayrıca gazetelerle de kentle ;atışlara teşmil olunacaktır. bualardan torba ve kese kağıdı yapıl -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= masın4~ne~i~nunmüuade~-

Şehir işleri: 

Dükkin ve mağazalann öğle 
paydosuna yakında başlanacak 
Dükkan, mağaza ve emsali mües -

seselerin yapacağı öğle paydosu etra -
fında tedkikat yapan Ticaret Oda~ı bu 
tedkikatını bitirmiş vtı mütaleasını be-
1ediyeye bildirmiştir. . 

Raporu tedkik eden ve evvelce bu 
hususta tedkikat yapmış bulunan be -
lediye öğle paydosunun yapılmasını e-
sas itibarile kabul etmiş bulunmakta
dır. Dükkan, mağaza vesair müessese
ler ay başından evvel öğle paydosu yap 
mağa başlıyacaklardır. 

Kuzu eti serbest satdmıya baıladı 

Gümrülılerde : mektedir. Bu suretle gazetelerle mec -
mualardan kese kağıdı yapılıp esnafın 

Gümrük ve İnhisarlar müsteşarının kullanmasına imkan verilmesi, piyasa-
tedkikleri da büyük bir sıkıntıyı önlemiştir. Çün-

Şehrimizde bulunmakta olan güm - kü A vrupadan,. ~ağıd getirtere~ bun ~ 
rük ve inhisarlar vekaleti müsteşarı lardan torba kagıdı yapmak hır haylı 
Adil Okuldaş dün de Gümrükler Baş- pahalıya mal ~luyor. Bu .. yüz~en de es
müdürlüğüne gelerek bir müddet meş- naf sıkınt: Ç€k1yor ve rn_u_şterı fazla pa
gul olmuştur. Bu sırada başmüdürlük- ra ~ermege mecbu~ edıliyordu. Maa -
te müsteşarın riyasetinde gümrükler mafih gazete ve mecmualardan yapı -
umum müdürü Ma:hmud Nedim ve İs- lan kese kağıdlarmda, bunların ağır -
tanbul gümrük bas müdürü Mustafa lığını arttıracak çimento ve mermer to 
Nuri Anıl'ın iştirakile bir toplantı ya- zu gi.bi maddeler kullanmak yasaktır. 
pılarak muhtelif gümrük işleri tedkik Bu gibi kese kağıdları, temiz kola ve -
edilmiştir. ya çirişle yapıştırılmış olmak lazımdır. 

Bir gümrük· müfettişi Londraya gitti ç k b h ı • 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti he- QCU a çe erı V8 

sabına Londrada tedkikler yapacak o - k d • h ı 
Kuzu eti fiatları dünden itibaren lan müfettiş Cezmi Şahingiray dün ÇOCU enız amam arı 

azami satış fiatının haricinde serbest Daçya vapurile İngiltereye hareket et- İstanbulun muhtelif mıntakaların _ 
olarak satılmağa başlamıştır. rniştir. Müfettiş Cezmi Londrada se • da çocuk bahçeleri, parklar ve çocuk 

Kuzu mik.darının pek çok azalmış kiz ay kalacaktır. deniz hamamları kurulmak üzere kay-
olması ve muhtelif yerlerden getirilen makamlann reisliklerinde teşekkül e -
kuzuların ayn ayn evsafda b~unma- ba_h:s değildir. Kar~an, keçi, sığır ve den bölge komisyonları tedkiklerine de 
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Yeni anlaşma bir çok ihraç mallarımızın Alman 
piyasalarına sevkine imkan verecek mal.iyettedir. 

Almanya ile Türkiye arasında im -
zalanan ticaret ve klering anlaşması 

yarından itibaren meriyet mevkiine gi 
recektir. Almanya, ticaret ve iktisadi 
münasebetimiz en fazla olan bir mem
lekettir. Şimdiye kadar müteaddid an
laşmalarla bu memleketle daimi alış 
veriş yapılmışsa da bütün bunlar mu -
ayyen esaslar ve hududlar dahilinde 
yapılmadİğından layıkı vecliile inki -
şaf edememiş ve yalnız anlaşma hu -
dudları içinde kalmıştır. Geçen seneki 
muameleler kırk milyon Türk liralık 
bir esas üzerine olan kontenjan ile ya
pılmıştı. Bunun sebebi de Almanyanın 
bize karşı olan tediye kabiliyetinin 40 

milyonu aşmaması idi. Bu yüzden mal
larunızın tabü mahreci olan Almanya
ya ihracatı daralmış, bazı mallar ve bu 
arada bilhassa kürklü av derilerinde 
fiat tenezzülleri görülmüş, stok da o 
nisbetıte artmıştır. Geçen seneki anlaş-
maya göre en ziyade Almanyaya gön
dermiş olduğumuz mallar kuru üzüm, 
incir, fındık, ceviz, badem, kaysı çe -
kirdeği, yumurta, dokuma ham madde 
vesairedir. Halbuki Almanya bizden 
daha bir çok maddeler almak kabiliye
tinde olduğu gibi biz de onlara daha 
bir çok mallar göndermek mevkiinde-
yiz. Yeni anlaşmada bu nokta bilhassa 
göz önünde tutulmu.ştur. Yeni vazi -
yete göre Almanyaya bundan sonra yu 
karıda yazdığımız maddelerden başka 
canlı hayvanlar, hayvant maddeler, 
ham ve işlenmiş deriler, yün, tiftik, 
keçi kılı ve diğer hayvan kıllan, Türk 
halıları, kilim, işleme yastıklar, örtü -
ler, ipek ve halılar, taze ve salamura 
halinde balıklar, sardalya, h er nevi 
zahire ve yemler, her nevi sebze, mey
va ve konserveleri, reçel, likör, şarap 
gibi içkiler, sirke, her nevi tohumlar, 
ham tütün ceviz kütüğü ve kereste -
ler, pamuk, kendir, krom, manganez, 
bakır ve benzeri ham madenler, tuz, 
mermer ve lüle taşı gibi maddeler gön
derebileceğiz. 

Buna mukabil Almanya da mem -
1eketimize ipek, sun'i ipek, yün ve pa
muktan mamul her nevi mensucat, 

odundan mamul maddeler, film, fo • 
tograf camı vesaire gibi fotograf mal• 
zemesi, her nevi boya, porselen, cam 
eşya, her nevi demir eşya, borular, si· 
lindirler, levhalar, her nevi filat, ede--
vat, makineler, mensucat makineleri, 
lokomotifler, demiryol malzemesi, e .. 
lektrik eşya ve malzemesi, bisiklet, mo 
tosiklet, ve otomobiller, lastik boru ve 
kauçuk eşya, defter, kağıd, kalem ve 
modern sobalar vesaire gönderebile .. 
cektir. 

lran hükumeti izmir fuarına 
i ştirak edecek 

Dost İran hükfuneti de, bu yıl İz .. 
mir enternasyonal fuarına iştirak ede
ceğini bildirmiştir. Fuarda İran hüku-

1 
meti namına ayrılmış olan pavyonda; 
İranın meşhur halı, kilim ve şallarlı 
teşhir olunacaktır. 

Bundan başka fuarın hayvanat pav-
yonunda teşhir edilmek üzere Alman .. 
yanın Hamburg hayvanat bahçesinden 
9 manda ve Diyarbakırdan 1 7 santim. 
uzunluğunda bir akreb getirilmiştir. . 

Hayvan vergileri 
Büyük Millet Meclisinde kabul e • 

dilen ve hayvanlar vergisinde mühim 
değişiklikler yapan kanun alakadarla• 
ra tebliğ edilmiştir. Bu kanuna göre 
et, iğdiş, katır ve eşekten alınmakta o
lan vergiler tamamen kaldırılmış, öküz 
ve inekten alınmakta olan 60 kuruş 
vergi de 35 kuruşa indirilmiştir. 

Nevyork sergisi h!zırh kları 
Nevyork sergisinde Türkiye pav • 

•• 1 
yonunu kuracak olan Suad Şakir dun 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Bay Suad Şakir dün Türkofise ge .. 
lerek sergi hazırlıkları etrafında meş-ı 
gul olmağa başlamıştır. ' ................................................................ 

Nişan 
General Kemal Ergüdenin. kızı Bayan 

Neriman ile üst teğmen Etem Talayın n1 .; 
şan törenleri dün şehrimizin ileri gelen su• 
ba.ylarının iştlrak1le, Parkotel salonlarmdıt 
yapılmıştır. Genç nişanlılara saadetler eli • 
leriz. 

Gayrimenkulün satış ilanı 
lstan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğü~den 

Bay Ali Rızanın Sandığımızdan 18719 hesap No. sile aldığı (1000) lira borcuna 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında 
yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı 
maddesine göre satılması icab eden Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinin es
ki Bağlar (halen Küçükbağlar) sokağında eski 50 yeni 27. 27 No. lu ahşap maa

sı belediyeyi bu karan vermege mec- saır hayvan cinslen ayrı ayrı evsaf 
bur etmiştir. Diğer cins et fiatlan sa- göstermediğinden azami fiat usulü bu 

vam etmekte, raporlarım hazırlıyarak bağ köşkün tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış 
peyderpey belediye reisliğine gönder _ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadı:. Arttırmaya girmek istiyen 300 lira pey 
mektedirler. Dün de, Üsküdar, Beyoğ- akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olu
lu, Eyüb, Fatih, Kadıköy ve Beşiktaş nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 
kazaları raporlarını belediyeye gön • ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 20/ 8/ 938 tarihinden 
dermişlerdir. Bu raporlar belediyede itibaren tedkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundu
belediye reis muavini Raufun riyase • rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair Jüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dos
tindeki bir komisyon tarafından ted - yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıka
kik olunmakta, komisyon, kazalarda rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğ;enmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
çocuk bahçesi, park ve çocuk deniz ha- tırrna 14/10/938 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda 

tışının da serbest bırakılması mevzuu- satışlarda baki kalacaktır. 

Yeni yapılan Sur ve Ef es 
vapurları yola çıktı 

Yalova hattına f.şliyecek otan Sutat vapuru 

Denizbank tarafın.dan İzmir körle - tir. Bunların ikisi de birbirinin ayni • 
zi için Almanyada yaptınlan Dizel mo- dir. Gene Denizbank tarafından Ya -
törlü Efes ve Sur vapurlarından Efes lova hattı için ısmarlanan Suvat vapu
yakında İz.mire gelecektir . Sur vapu - ru da yakında limanımıza gelecek -
ru da Cebelüttarık boğazım geçmiş - tir. 

.
1 
mamları yapılmasının muvafık olacağı saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
mütaleasında bulunulan yerlere gi - edilecek bedelin tercihan alınmasa icab t>den gayrimenkul mükellefiyeti 

1 derek, mahallen de tedkikat yapmak - ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirdQ son arttıra-

ı tadır. nın taahhüdü baki kalmak şartile 4/11/,938 tarihine müsadü Cuma günü ayni 
Çocuk bahçelerinin kurulmasında mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 

bilhassa, çocukların fazla bulunduk.la- en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
rı mıntakalar göz önünde tutulmakta, alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
be1edlye, hazine veya Evkafa aid ar - rüe dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitele
salar bulunan yerler tercih edilmekte- rile beraber dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
dir.Her çocuk bahçesinin yanında bir olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın
de banyo dairesi bulunması, çocukla- dan hariç kalırlar. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 937 /392 dosya numa• 
nn oyun oynadıktan so~a sıcak ban- rasile Sanclığımız Hukuk İileri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
yo yapmalan ve akşamları evlerine dö * * * 
nerken, oyun oynayıp yorulan çocuk - D t K K A \. 
lara bir akşam kahvaltısı verilmesi e - Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan ga,)'rimenkulü ipotek göstermek istiyenle-
sas itibarile kararlaştırılmıştır. Yal - r.e tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
nız, Eminönü gibi bazı kazalarda, ge- göstermektedir. (5417) 
rek çocuk bahçesi yapı1acak, gerek ço- -..:.... _ ___ _ _____ __; _ ___________ _____ _ 

cuk deniz hamamı olacak yer bufabil - Koro dersleri 
mek biraz müşkülcedir. 

Resim dersi 
Kadıköy Halkevinden: 
Evimizde Ressam Cemil Cem tarafından 

re.slın der.si verilece~den, Ceva.m etmek is
teyenlerin 1k1 resmıı. idareye müracaa.tıan 

Beyo~u Halkevinden: 
ı - Evimizde koro dersleri başlam.ıştır. 
2 - Dersler Pazartesi, Perşembe gtinleri 

saat 17 de verilmektedir. 
3 - Deraler uıeccan1dlr. 
41 - Arztı edenlerin acele Evimize mllra

caat etmelerini rica. ederiz. 

Festival 
iB U 

takvimi 
G ÖN 

Taksimde gUreş, Modada denizci
lik, GUlhane parkı ve Fatihde 

Bando konseri 



iz mirde kültür faaliyeti 
-----

Vilayet içindeki ilk ve orta 
okullarla lise ve teknik 
okullara 62,000 talebe 

kabul edilecek 

İzmir, (Hususi) - Kültür Direktör
lüğünün hazırladığı bir istatistiğe gö -
re, bu ders yılı başında vilayet içinde
ki ilk ve orta okullarla lise ve teknik 
okullara 62,000 talebe kabul edilecek
tir. Geçen sene 56.835 kişi kabul edil -
mişti. Bu devrede ilk okullardan .. 65 7, 
orta okullardan 1982, lise, öğretmen 
okulu, ziraat ve ticaret liseleri, kız ens 
titüsü ve akşam okulundan 2134 me -
zun olmuştur. 

Yeni ders senesi başınQa orta okul
lara yalnız İzmir vilayeti mektebleri -
ne 465 7 kişi kabul edilecektir. Civar 
Ege vilayeUerinde kili derecede lise 
ve orta okul mevcud olmadığı için İz-

. etiriten tram büslt1" KorCl<m boyunda mir mektebleri bu gibilerin de müra -
.. lzmır~ g . • _ Burnova belediyesi de Bu~a ~l~ - caatlanna cevab vermeğe çalışacaktır. 

f:anir (Hususı)1d-: Bel~y~~s ~ir diyesile teşriki mesai ede:ek ~z:n;;1e Kültür Bakanlığından vilayete ge -
manyadan satın a ıgı on ra . . ' · banli öleri arasında otobus ış e ye len bir emirde, orta okullara vaki ola
l\lman vapurile şehrim;~ekt getır!!:1n.: kara; vermiştir. Bu sure.tıe ~le~iye t. cak bütün müracaatlara müsbet cevab 
sür'at tecrübeleri yapı ı an Al 1 hem büyükçe bir vandat emın e - verilerek müracaat edenlerin namzed 
Kordon hattında sefer~ ~aşl:m~~ıi~ilen ~:kte. hem de seferleri intizama koy- olarak kaydedilmelerini, yeniden orta 
manyada hususi surete ınş k na- maktadır. . okul açılmasına lüzum görülürse, key-
bu trambüsler gayet modern ve u jzınir fuan Cumarte6ıye açıl~yo~ .. fiyetin acele bildirilmesini, bina vesa-
nışlıdtr. Gelecek haftanın Cumart~~ı ~nu, ir levazımın tedariki için tahsisat gön-

İzmir belediyesi, bu suretle 23 ~to· büyük mera_;'limle kapılarını yuz hın : derileceğini bildirmiştir. 
bUs ve trambüsle sehir hatlarmı elıne !erce ziyaretciye açac~k. olan tz7tr f~ Göztepede, mesdud İtalyan mekte -
alınış bulunmaktadrr. Şimdilik Ko - arı, artık son rötuşlerını ~~ ama - bi binasında hususi bir orta okul açıl -
nak - Alsancak ve Konak - Basmane la meşguldür. İnşaat faalı!?tı bu ak - mıştır. Sabık Buca orta okulu direktö
ve Tepecik hatlarında belediye v.asıta- şam bitirilecek, yarı~d~n ıt:;:~~ :ı:r~ rü B. Faik Akçının müsaadesini istilı -
ları işletilmektedir. Mev~ud makinele: korasyon işleri, temızlık y sal ettiği bu mektebin adı cDevrim or-
re daha 12 tane ilave edilerek sonba başlıyacaktır. · ta okulu• dur. Bu sene 200 talebe ka-
harda Konak - Güzelyalı, Konak - Bur- fzmlre iç ve orta Anadoludan bır çok bul edecek ve resmt okullar müfredat 

K k Buca ve Konak - F.§ref- z'ıyaretciler gelmeğe başlamıştır. Fua-
nova ona • kt" · ·· ·· ·d programına ilAveten ecnebi dil dersle· ' d · tizaına girece ır. n açılaca~ Cumartesı gunune aı 
paşa hatları a ın rı rine husust bir ihtimam gösterecektir. 

.. . de Konak - Fuar ara- program hazırlanml9tır. B k ld t 
Fuar gunler~ altı otobüs mun • Fuann açık bulunacağı bir ay zar- u o u a ders verecek iki ngilizce 

sında 1 O traınb~~ :ecak, Fuar • Alsan- !ında İzmire 7 turist vapuru uğrıya _ öğretmeni Amerikadan celbedilmiştir. 
tazam seferler Y p "ç makine seyrü - cak, Yunanistan ve Bulgaristanla Ro -
cak ~rasın?a ;i'~~~t~. Bu suretle da - dostan ve Halaydan Türk kardeşleri -
seferı temın .. .. K ktan hareke- miz kalabalık kafileler halinde gele -
kikada üç otobusun ona cektir. 
ti temin e<\tlecektir. 

ürgopte . 
garib bir hadıse 

Amasyada 
şiddetli bir kasırga 

Birçok büyük ağaçlar 
devrildi, bacalar ve 

damlar uçtu 
Köylüler şehirden gel.en 
beş kişiyi ölüm derecesın· 

de dövdüler 
_ Amasya (Hususi) - Geçen Çarşaın 

·· (H ~) Buraya bağlı b kşamı burada bir çeyrek saat de -

Ç .. kukrguk··~ .. dusuçosı k -garib bir hadise a a eden şiddetli bir kasırga olmuş -
o e oyun e . 'k apan vam 1 f di kl 

o.lmuştur. Ncvşehirde terı:ılı. ~ed, tur. BaŞaa elektrik ~e te grb'a ;e e-
Ürgüplü Hüseyin ile demırcı. . ri ve telleri olmak uzere ır ço ev -

~ b ·her Ismaıl a - 1 ·n bacaları duvarları yıkılıp uç • 
oglu, bir arkadaşı ve eı w ·ı- erı ' b" h r 
dında biri Çökek köyüne gezmege gı. muş, kiremidler savrulmlannuştuş, ır ayı 

ı. ımı'ran bır ve çerreve parça ır. 
rnişler, fakat dönüşde an .. ıaşı " cam ~ · ~ h deli bul -

.. .. hücumuna Rüzgarın şiddetı azamı a 
Eıebebden dolayı koylunun 

.. r·ı ellerinde taş muştur. "h' 1 
uğramışlardır. Koy u er k" dı _ Tahr~bat bağlarda daha mu ım o -
\•e sopa olduğu halde bunları oy .. tur Ceviz elma ye emsali mey -

. . ayrı ayrı o - muş · ' .. .. lm- · 1 
şında sıkıştırmış, hepsını d" - l r kamilen doku uş ve zayı o -
ı · · eve kadar ov va a b"' ··k • ç ko"kle üm derecesine getırınc " mu tur. Yüzlerce uy~ aga -
tnüşlerdir. . Jen kırılmıştır. Bagların. su dol~p -

Terzi Hüse in kaçmağa m~vaffak ~~~ını rüzgar söküp atmış, cıva~. da~ ve 
olmuş fakat lğcrleri bitkin bır hale tarlalara bir çok yıldırımlar duşmuş -

' köy dışına bıraktl- ıu··r. İnsanca zayiat yoktur. getirildikten sonra 

ıntşlardır. d'l zabıta işe Diyarbakır vakıflar mUdUrlUgU 
Vak'adan haberdar e len b Dı·yarbaktr _ Diyarbakır. vakfılar 

. . K'" , muhtarının u 
''az'ıyed etmıştır. O) . . _ "d"r'j Tahir ile Balıkesır vakıf -
tecavüzde eli olduğu iddıa cdılmekte ~:~ ;üdürü Behzad Vardarın becayişleri 
,. varalılar tedavi altına alınmışlar-
aır. .ı yapılmıştır. 

CellJl Bayar Silivri 
Gençlerine bir şarpi 
VIJdettl 
Silivri, (Husu • 

st) - Geçen pa -
eartesi günü Baş
vekilimiz Celal 
Bayar kotrasile 
Silivriye gelmiş 

ve kasabaya çıka
rak halkla temas-
lar yapmıştır. 

Başvekil kot · 
rasına döndük -
ten on dakika sonra Silivrinin Kasım -
paşa mahallesinde oturan Cevad ile 
arkadaşları yüzerek kotraya gitmiş • 
ler, Celal Bayan görmek istediklerini 
söylemişlerdir. Başvekil bu yüzücü 
Türk çocuklanru kotraya almış, ken -
dilerine şeker ikram etmiş ve konuş -
muştur. Cevad arkadaşları namına Ce 
lal Bayardan Silivri için bir şarpi ri -
ca etmiştir. Başvekil ilkbaharda şar -
piyi göndereceğini vadetmiştir. Re -
simde Silivrili bu küçük yüzilcü görül
mektedir. 

Mardin ve Muğla sıhhat 
rnudurlUkleri 

Mardin sıhhat müdürü Nihad Er
oğlu sıhhat müfettişliğine, Muğ • 
In sıhhat müdürü Hazım Yoz -
gad sıhhat müdürlüğüne tayin edilmiş -
!erdir. 

- Hasan Bey insan bu za
m.anda çocuk olmalı imiş .. 

gazetelerde okuduğuma 
. .'" istanbulun muhtelif yer• 

;::ı~de çocuk bahçeleri açılı· 

... çocuklar küçüklü, bü
yüklü burada sabahtan akşa· 
ma kadar eğleniyorlarmış .. · 

Hasan Bey - Tevekkeli 
değil, ben de gazeteleri evirip 
çevırıyor, eskiden kuyuya 
düşen, tramvay altında par
çalanan çocuklar nereye git
tiler diye düşünüyordum .•• 

yormUi·· 

Sivasta güreşci yetiştiren 
bir köy : Harmandalı 

Köyün bütün meşgalesi güreştir. Herkes, her yerde 
yalnız güreşten bahseder 

Harmandalı köyi.bıde koyun sürüleri 

. Sivas C~fus~s~) -: Şar~:anın De -ı yaslanarak sıralanır. Bu suretle ken • 
liılyas nahiyesının güzel koylerinden dine mahsus güzel bir manzara arze -
birisi de Harmandalıdır. 72 evin çev - der. Köyün içme sulan bol ve iyidir. 
relediği beyaz evleri bulunan köyde Kara Tunus, Taşlıhöyük köyleri a -
400 nüfus yaşamaktadır. Yıldan yıla rasında ~ iyi içme1i çeşmeler uzanıp 
nüfus nisbeti üzerinde hilyük artma - gider. Kızılırmağa, Frrata, Ceyhana a· 
lar göze çarpmaktadır. Köyün bugün- kar. Bundan dolayı köylüler: 
kü arazisi evvelce Tunus köyüne aid - c- Bizim sularımız liç denize su 
miş. Tunus köylüleri bu sahayı köy veriyor!• diye kendilerine mahsus blr 
harmanlığı haline getirmişler, harman gururla göğüs kabartırlar. Köyün iş -
zam.anı burada toplanırlar, harmanla - !erile uğraşan bir de genç muhtar var
nm yaparlarmış. Sonraları da buraya dır. Hemen diyebilirim ki bütün köv
birkaç ev yapmayı kararlaştırmışlar ve lü pehlh·anlığa heveslidir. Güreşcilik 
evler yıldan yıla çoğa1mış ve büyük köyde almış yürümüştür. Konuşma -
bir köy halini almaya başlamıştır. larında ve istirahat günlerinde bütün 

Ondan sonra da köylüler bu köye mevzu güreştir. 
cHarmandalı• ismini koymuşlardır. Köylü ziraat ve koyunculuk ile meş 

Köy eVleri çıplak bir dağın sırtına gul bulunmaktadır. 

Antalya ve Çankırıda iki 
feci kamyon kazası 

Bir kamyon parçalandı, biri de köpriiden dereye 
yuvarlandı. 4 ölü, 7 yaralı var 

Antalya (Husus!) - Antalya ile Bur- kadın da hastanede ölmüştür. Kaza şu su
dur arasında Hafızpaşa mevkiine iki ki- retle vukua gelmiştir: 
lometre mesafede .feci kamyon kazası ol- Tosyadan gelip tekrar dönmek ii7.er& 
mu§tur. Facia şu suretle vuku bulmuş- hareket etmesi icab eden kamyonun şo. 
tur: förü Kamil birkaç gecedenberl uykusuı 

Şoför Ahmed, dört tonluk kamyonuna olduğu için gelmemiştir. Bunun ilzerine 
karpuz yüklemiş ve Antalyadan Durdu- kamyon sahibi Mehmedin kardeşi Musta
ra hareket etmiştir. Kamyon Haf1zpaşa fa kamyonu kullanarak yola çıkmıştır. 
karakoluna iki kilometre mesafedeki ini- Ehliyeti olmıyan Mustafa direksiyonu 
§in başında durarak su almıştır. BilAha- idare edemiyerek kamyonu yol kenarın· 
ra hareket ederek yokuşu inmiye başla- daki hendeğe düşürmüştür. 
yan kamyonun direksiyonu sağa, sola zık- Kamyon Kastamonudan gelen şoför . 
z:ak yapmıya başlamış, bu vaziyet karşı- lerin yardrmiyle hendekten kurtarılmıt 
sında şoför kamyonu durdurarak makine ve Mustafa acemiliğine bakmıyarak yola 
yi muayene etmek istemiştir. devam etmiştir. 

Fakat şanzman dişlileri kırılmış ve id- Bu şekilde kamyon Tosyaya bir kilo
rolik borusunun patlamı§ olması ~ebebi- metre mesafede Devrengöz köprüsünj! 
le frenler tutmamış ve kamyon durduru - kadar bin müşkülatla gelmiş ve buradan 
lamamıştır. yokuşu çıkmağa başlamıştır. 

Bu sırada kamyonun iki tekerleği yo- Yok~un çıkılması için vites değişlir
lun sağındaki hendeğe girmiş ve büyük mek istiyen Mustafa buna muvaffak ola
bir taşa da çarpmış, fakat oradan da bil- mnmış ve kamyon yokuş aşağı geri gPrl 
yük bir hızla Herdeki kayaya çarparak gitmiştir. 

parca parça olmuş ve şase tak.la atarak Bu sırada Mustafanın direksiyonu sağı 
ge~diği istikamete yuvarlanmıştır. bükmesi ve yersiz olarak gaza basmasile 

Ilk müsademe esnasında kamyonda bu- kamyon köprüden dereye yuvarlanmıştır 
lunan üç yolcudan Burdurlu Yusuf ve Mustafa kendini vere atarak kurtulmuı 
Ali oğlu Hüseyin kendilerini yere atmış- ise de bir çocuk ç~k feci surette ölmüş vı 
larsa da her ikisi de başlarından ve vü- dört yolcu da ağır surette yaralanmıştır 
cudlerinin muhtelif mahallerinden ağır Bilahare yaralılardan biri daha hastane
surette yaralanmışlardır. Kendini kam _ de ölmüştür. Diğer yaralıların da hayatJ 
yondan atamayıp üstünde kalan Tel oğ- tehlikededir. 
lu Mehmed, müsademenin şiddetinden H---.----
~~;~;.arça olarak feci bir surette öl - amıdiye Hopada 
Şaför mahallinde oturan Burdurlu Ha- Rize - Hamidiye mekteb ge • 

Hl oğlu Osman da ezilmiş ve 0 da derhal mimiz dün Rizeye gelmiş ve halk tara -
ölmüştür. fından sevinçle karşılanmıştır. Komu -
Ş0för muavini Ali de kaburga kemik- tanlarla vilayet arasında ziyaretler ya -

leri kırılmak suretile yaralanmıştır. Her pıldıktan sonra gece belediye tarafından 
ne kadar şoföre bir şey olmamış ise de komutan ve sübaylar şerefine bir ziyn -
asabı bozulmuıı ve mütemadiyen titre _ fet ve şehir parkında da Halkevi ban • 
mcktc olduğundan müşahede altına alın- dosu tarafında~ bi: konser v~rll_miştir. 
masına lüzum görülmüştür. Hamfdlye öğle uzerı Hopaya gıtmıştir. 

Yaralılar Antnlyada memleket hasta- • · 
nesine kaldırılmışlar, ölenler defncdil - lzmıtte bahçıvanhk kursu açıldı 
mişlerdir. İzmit (Hususi) - Ziraat Müdür -* lüğü tarafından ziraat fidanlığında 
Çankırı (Hususi) - Burada feci bir köy delikanlıları için 2 ay devam ede .. 

kamyon ~azas~ olm.u~, yolculardan bir ço- cek bahçıvanlık kursu açılmıŞtır. Kurs
cuk ölmil§, dört .kışı de ağır bir surette da fennt bahçıvanlık usullerj gösteril· 
yaralanmıştır. Bilfilıara yaralılardan bir mektedir. Kurs çok rağbet görmüştür. 



ÇÖNCE VAZO 
D ünkü Son Postada )ince keli

melerin yazılmalarının ve o
kunmalarının kolaylığını anlatan bir yazı 
vardı. 

Bir damdan iki damla su düştüğünün 
resmi cyağmur> manasına gelirmiş. Bir 
ızkara üzerine konulmuş bir et resmi de 
cpirzola>. 

Hakikaten çok kolaymış, ben de hemen 
öğrenivermiştim. 

Şimdi hangi kelime olursa olsun çince 
olarak yazarım. İ§te misali: 

* Şıklık: Boş bir kese resmi. 
Şehir suyu: Akmıyan bir musluk resmi. 

Otomobil: Burnu havada bir insan res-
mi. 

İmar: Dur, işareti veren bir gölge res~. 
Siyaset: Bir istüham işareti. 

Otobüs: Dayak yiyen bir insan resmi. 
Kadın: Bir bukalemun resmi. 
Erkek: Bir boyunduruk resmi. 

Aşk: Bir pamuk ipliği yumağı resmi. 
Sadakat: Bir kedi resmi. 
Edebiyat: Bir çöl resmi. 
Mimari: Bir maymun resmi. 
İlmi münakaşa: Birbirini döven iki in-

san resmi. 

Festival: Bir zümrüdanka kuşu resmi. 
Sulh: Top, tüfek resmi. 

Tramvay: Bir konserve kutusu resmi. 
İspanya: Bir kase çorba resmi. 
Tavassut: Yangına körükle giden bir 

insan resmi. 

* Bütün türkçe kelimelerin, çincede yazı-
hş tarzlarını burada sıralıyabilirdim ama, 

hem yer kafi değil, hem de ben türkçeden 
Ç'inceye cbüyük IOgab isimli bir eseri tef
rika suretile neşre karar vermiş değilim. 

Maksadım çince yazıp okumayı öğrenmiş 

olduğumu isbat etmekti. Onun için de bu 

kadarı kafidir. 
ismet Hulıisi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Büyük harbde kaç 

kişi öldü? 
İngiltere imparatorluğunun umumi za

yiatı: 1,089,919 ölü, 2, 400,988 yaralı. 
Frınsanın umumi: zayiatı: 1,393,388 ö

lü, 1,490,000 yaralı. 

Belçikanın umum1 zayiatı: 38,172 ölü, 
44,686 yaralı. 

İtalyanın umumi zayiatı: 460,000 ölü, 
947,000 yaralı. 

Portekizin uınumt zayiatı: 7222 ölü, 
13,751 yaralı. 
Romanyanın umumt zayiatı: 335,701 ö

lü. 
Sırbistanın umumt zayiatı: 127,535 ö -

lil, 133,148 yaralı. 

Amerikanın umumi zayiatı: 115,660 ö -
lü, 205,690 yaralı. 
Almanyanın umum.t zayiatı: 2, 050,466 

ölü, 4,202,028 yaralı. 

Avusturya ve Macaristanın umumi za
yiatı: 1,200,000 ölü, 3,602,000 yaralı. 

Bulgaristanın umumi zayiatı: 101,224 
ölü, 152,400 yaralı. 

Türkiyenin umumi zayiatı 300,000 ö-
lü, 570,000 yaralı. . 

(Bu rakamları kaydi ihtiyatla telakki 
etmek lazundır.) 

* Sekiz "O,, lu ·bir isim 

ilk mürekkebli kalemi 
.. kim yaptı? 
Biliyor musu -

nuz ki mürekke'b
li kalem icadından 
dolayı ilk ihtira 
beratı (1709) da 
verilmiştir. !ık 
mucid bir mühen
distir ve icad etti
ği kalemden isti -
fade edilememiş -
tir. Ondan sonra 
bir marangoz bir 
kalem icad etmiş-

~I/ 

tir. Fakat esaslı olarak mürekkebli ka -

lem icadı şerefi Waterman'a aiddir. Bu 

zat, ihtira beratını (1808) de almıştır. 

* lngiliz demiryollarmda 
işçi l er ve yevmiyeleri 

İngiliz demir 
yolları ıdaresinde 

580,766 kişi çalış

maktadır. Bunlar- ~ 

dan 558,033 ü er -
kek ve 22,733 ü 
kadındır. ücret a -
lan işcilerin ücret 
miktarı vasatisi 

Avustralya&, Sidney §ehrine civar bir haftada 4 İngili:a 
köy vardır. Adı (Wooloomoolloo) dur. Bu lirası 11 şilin ve 9 
isimde tamam sekiz tane (o) vardır. penidir. 
······························································································-·················-·······-·· 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bay cM. U., ye: 
- Senelerce evvel ayrıldığınız karı

nız, şimdi onun oturduğu semte uğra· 
dığınız zaman kendisini takib ettirdi
ğiniz zehabına kapılıyor, gelmesin di
ye haber gönderiyor. Siz de nefret et· 
tiğinizi söylediğiniz bu kadının bu ha~ 
reketi hakkında bana mektub yazı
yorsunuz, benden fikir soruyorsunuz. 
Söyliyeyim: . 

Sevmiyen unutur. Ne haber gönde
rir, ne de bu haber münasebetile fikir 
sormaya lüzum görür. Onun size ha
ber göndermesi, sizin benden akıl da

nışmanız aranızda her şeyin bitmedi
ğini gösteren delillerdir. Bir insanın 

bir hadiseyi unutmamasını meneden 
iki his vardır. Birinin adına aşk der
Jer, ötekine de kin. Sizi tahrik eden bu 
iki histen hangisi? Bilmiyorum. 

* Ankarada Bayan 1. S.> e: 
Kocanızı rakıdan vazgeçirmek güç~ 

tür. Hatırıma müracaat edilebilecek ıki 
tedbir geliyor: Birincisi · tiksindirmek, 
ikincisi rakıyı dayanamıyacağı dere
cede şiddetli bir açlık zamanına kadar 
geciktirmektir, fakat her iki tedbiri de 
k0 ndisme hissettirmemek şarttır. ZP
ımına bakar. Fayda vermesine intizaren 

yapar~ğınız ilk iş rakı zamanında ço
cukları ayrı yerde bulwıdurmak, ken
diniz de sinirlenmesini imkan harici
ne çıkaracak derecede mültefit dav
ranmaktır. 

* Bay cM. M.> e: 
- Adresi.mi gazeteye yazma, diyor~ 

sun, adresin mektubda yazılı değil ki 
bu ihtiyatsızlığı yapayım. İstediğine 
gelince: Hay, hay, ellinden geldiği nis
bette. Fakat çıkacak yazılara bakarak 
senin beni ikaz etmen lazım. 

* Ankarada Bay ci!.. ı ya: 
- Mektubunuz çok mübhem. Hatta 

kızla tanışıp tamşmadığınızı bile an
latmıyor. Tavzih ediniz. 

* Bursada Bay cS. S.ı e: 
- Evlenmeye teşebbüs eden genç 

evvela önüne bir beyaz kağıd alır, bu 
kağıdın üzerine hayalinde tasarladığı 
genç kızda bulunmasını istediği bütün 
vasıfları birer birer yazar, liste tamam 
olunca aramaya çıkar. O zaman bakar 
ki hayal ile hakikat arasında uçurum 
vardır. En ehemmiyetsiz sandığından 
başlıyarak vasıfları birer birer silme
ye koyulur. Bazan kağıdın tekrar bem
beyaz kaldığı da vakidir. Siz bu so
nuncu vaziyetin önünde bulunuyor
sunuz. Aliahtan sabır dilerim. 

TEYZE 

( Serbest slltun ) 
Halayda bir üniversite 
tesisi niçin lazımdır? 

Geçenlerde Hatayda Atatürk adına 
bir üniversite tesisi fikrini ileri sılren 
b"r makateden bahsetmiştim. O zaman 
bt.'1ı bu fikir üzerinde uzun uzadıya 
durmadım; fakat o vesileden istifade 

J 

ile meselenin diğer bir safhasına dik-
kati çektim. Bu fikri müdafaa etmiş o
lan Bay Alpkaya, bana hitaben gön
derdiği bir mektubla bu bahis üıerin
de tekrar ısrar ediyor. Mesele, bir ka
lemde red veya kabul edilir bir şey de
ğildir. Ben bu husustaki fikrimi söy
lemeği başka bir zamana bırakarak 

fikir sahibine tezinin bir daha müda
faa edilebilmesi imkcinını. vermek mak
ıadile, gönderdiği mektubun esaslı kı
nmlarını aşağıya naklediyorum: 

MUHİTTİN BİRGEN 

* cHatayda Türklüğü kuvvetlendirmeli, baş-
lığı ile «Duygu·» da çıkan yazımı tedklk bu
yurduğunuza işaret ederek teklifi yerinde 
bulduğunuz iltifatını esirgemiyorsunuz. Bu
na çok teşekkür ederim. 

cHatay» da kurulması istenen cŞark ünl
versite» sini münakaşa ettikten sonra da; 
mütaleanızı: cBence bu mühim iş için en 
pratik usul şu üç cümlede toplanırıı diye 
tasrur ve: 

ı - Hatayda ortametteb tahsilini kuv
vetlendirmek. 

2 - Hatay ile Türkiye arasındaki lktısadi 
münasebetleri arttıracak bir sürü tedbirler 
almak. 

3 - Bizzat Hatayda Türkler tarafından 

ferd veya devletçe yapılacak her nevi iktı
sad teşebbüslerini, bilhassa fabrika ve atölye 
işJ.erini kabil olduğu kadar ileri götürmek'> 
diye tadad ediyor ve oradaki Türklüğün 

kuvvetlenmesine bunu tAfi buluyorsunuz. 

* Hatay lle Türkiye münasebatını mevzii o-
larak mütalea edince bu düşünce cidden 
doğru, yerinde bir buluştur. 

Fakat; müsaadenizle hemen kaydetmeli
yim ki; ben •Hatay• da bir şark üniversitesi 
kurulma.sı hakkındaki nokta! nazarımı fikir 
alemimize tekil! ederken hiç te yalnız Tür
kiye - Hatay münasebaiını mahdud olar3k 
gözönünde bulundurmadım. 

Fikir ~emınıize yaptığnn teklifin esası 
şudur: 

Büyük Şef cAtatürk» Türkiyede, yalnız 
Türkiyeyi detil, bütün cihanı ve busu&le 
şark lleminl aHlkalandıran 1nkılablar ya
rattı, bu eserler arası da mümtaz bir mevkii 
olması lazım gelen cHatayı davası da mu
zaffer oldu, kırk asırlırk Türk yurdu cHa
tay» esaretten kurtuldu, dlğerlerlne naza
ran buna müstesna bir kıymet ve ehemmi
yet verilmesini düşündüm; bunu şöyle bul
dum: [Bütün şark Alemini. hususile Türk 
dünyruıını çatısı altında toplıyarak nurlan
dırabilecek şumüllü bir mm müessesesinin 
H&tayda kurulması suretile onun eserini ta
rihin koynunda ilıni bir şekilde ebedlleş -
tirelim.] İşte bu düşüncemi fikir Alemlmlze 
bir anket mahiyetinde an:etmek 1.!tlyarum.11 

« ... Hatayda cAtatürk11 üniversltesinin ku
rulmasını sadece Hataydaki Türklüğün inki
şafı noktasından da istememiştim. Çünkü: 
Hatayda Türklüğün kuvvetlendirilrne~lne bu 
balamdan o derece ihtiyaç yoktur. «Ha
tayı ın milliyet kültürünün tarihin derin 
kaynaklarına dayanarak ne kadar kuvvetli 
olduğunu fiillyat göstermiştir. 

er... Hatay toprakları o kadar mllllyet -)11-
rlle sfi.slenmiş topraklar ve HatayWar o ka
dar sağlam bir mllll J.man kaynağıdır ki: Ta
rif! mümkün değil, bunların içli ve özlillü
ğünü ancak yerinde görmek kabildir, onla
ra bu lman ve varlığı yerleştiren tarihi M
cllselerdir. Bunu onlara hiçbir üniversite bu 
·kadar .sağlam ve özlü telkin edemez., 

* « ••. Evet! Sayın üstad cBirgenı :yazdığınız 
gibi filhakika Hatayda Türk elile idare edi
len lktısadl faa.llyet ne kadar ilerlerse, ge
nişler ve kuvvet bulur.sa; Türklüğün de o ka
dar kolay canlanacağmda şübhe yoktur. 

Maamafih: Yukarıda da işaret ettiğim gi
bi, teklifim yalnız oradaki Türklüğün kuv
vetıend1rilmesinl ve oradaki Halk PartWnin 
çalı.şmasile bir müessese vücude getirllmesl
nl istemek için de değ1ldlr. Şarkı aydınlata
cak ve şarktaki esir milletleri Türk 1nkıla!:n
nın feyzinden haberdar etmekle beraber 

A vasköyü cinaye_tinin faili 
müşahede altına alındı . 

Tıbbı adlinin vereceği rapor katilin cinayeti ani bir 
kararla yapıp yapmadığını aydınlatacaktır 

Avasköyü civarında Mehmed adında 
birini, başını kesmek suretile öldüren 
Osman, 2 ~nci sorgu hakimliğine veri -
!erek, hakkında ilk tahkikat açılmış -
hr. 

Tahkikat şayanı dikkat bir safhaya 
girmiş, katilin, c:peygamberiın> diye 
bahsettiği Mehmeıdi bir hayli parasını 
yediği halde vadettiği defineyi bulma
ması üzerine öldürdüğü neticesine va
rılmıştır. 

Müddeiumumilik tahkikata bu cep
heden ehemmiyet vermiştir. 

Tahkikat .şimdilik birbirine zıd iki 
ihtimal üzerinde inkişaf etmektedir. 

Birinci ihtimal, am bir tehevvürün, 
dimağl bir buhranın cinayeti bir anda 
doğuruvermiş olmasıdır. Katilin ver -
diği ifadelerdeki saçma sapan sözler, 
hareketlerindeki gayritabii vaziyet de, 
bu ciheti kuvvetlendirmektedir. Aklen 
malfıl olan O sın anın, birdenbire kafa -
sından geçen bir fikirle bu işi yapmış 
olması pek mümkün görünmektedir. 

İkinci ihtimal ise, bunun tamam.ile 
aksidir. Yani Osınanın bu feci cinaye
ti evvelce hazırlam1Ş olması, göründü
ğü gibi zihnen malfil bir adam olma -
yıp, bilakis çok akilAne bir şekilde işi 
idare etmiş bulunmasıdı~. 

Suç Meti olan bıçağın yeni bilenmiş 
bir manzara arzetmesi de, bu ikinci ih
timali kuvvetli göstermektedir. 

Hadisedeki bu karanlık cihetin adli 
tı b işleri marifetile aydınlanabileceği 

anlaşılmış ve suçlunun müşahede al -
tma a 1ınmasına karar verilmiştir. 

Katil Osman evvelki gün tıbbı ad -
liye sevkedilıniştir. Verilecek rapora 
göre, tahkikat tekemmül edecektir. 

Şeref stadı bekçisini vuran 
çocuğun sorgusuna başlandı 
Bir müddet evveıl Beşiktaşı Şeref 

stadında bir h3.dise olmuş, mektebli 
bir çocuk, kendisini bedava içeri bı -
rakımyan stad bekçisini bıçakla yara -
lamıştı. 

Hadise etrafında müddeiumumilik
çe yapılmakta olan tahkikat neticelen
miştir. 

Suçlu Sadullah, vak'a günü arıka -
daşlarile gezmeğe çıktıklarını, s'tad 
bekçisi SalMıaddinin kendilerine söv -
mesi üzerine bu müessif hadisen.in zü
hur ettiğini söylemektedir. 

Müddeiumumilik tahkikatı netice
sinde Sadullahın suçunu sabit görmüş 
ve tecziyesi tailebile, Asliye ceza mah
kemesine sevkini istemiştir. 

Sorgu hakimliği de kararını verin -
ce, hadise mahkemeye intikal edecek -
tir. 

Karısım vuran Rıfatm 
duruşmasma devam edildi 
Kadıköy iskelesinde karısı, Behice

yi tabanca ile öldüren Akay memuru 

Türk kültür ve medenlyet!ni dünyaya yaya
cak ve llınl ııekilde tamtacak bir iln.lversıte, 
hem de yalnız şark felsefe ve edebiyatına 

mahsus blr ihılverslt.e kurulması eaası üze
rinde mütefekkir ve muharrlrlertmız1.n be
yanı mütalea etmelerini 1stiyorus. 

Buna daha ıümullfi ve genl.ş mana ifade 
edebilecek blr veçhe ve ilnvan verilmesini 
bütün Türk münevverllğine teklif ediyorum.• 

Çankırıda. Ha.taylı Şükrü Oğoz Alpka.ya. 

Rıfatın muhakemesine Ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Suçlu, geçen celsede kansını bir 
sübayın kolunda görerek, tehevvüre 
kapıldığını, hadisenin bu sebebden vu
ku bulduğunu söylemişti. 

Sübay Şükrü, dün mahkemede ~a -
hid olarak dinlenilmiş ve iUnları söy -
lem iştir: 

- Vak'a olduğu zaman, ben tesadü
fen orada bulunuyordum. İnsaniyet na 
mına biır muavenet yapmış olmak ic ·n, 
yara1ıya yardım ettim. 

Suçlunun eniştesi İSmail kaptan la: 
- Vak'ayı iki saat sonra haber al -

mıştım. Karakola gittim. İfadeler alı .. 
nıyoıxiu. Şahidlerden İbrahim, Behice
nin bir sübayın kolunda olduğu halde 
vurulduğunu söylemişti, demiştir. 

Duruşrp.a, diğer bazı şahidlerin cel• 
bi için, başka bir güne bırakılmıştır. 

Cinci hanmda bulunan cesed 
Morga kaldırıldı 

Tahtakalede Cinci hanında insan is
minde birinin cesedi bulunduğunu yaz 
mıştık. Tahkikata müddeiumumi mua
vinlerinden Turgud el koymuş, cesed 
Morga kaldırılınıştır. Hadisenin mahi
yeti araştırılmaktadır. 

Poliste: 

Üç ko}t-,kcu araainda kanlı 
bir kavga 

Dün Modada İhsan, Şaban ve Aziz 1s .. 
minde üç seyyar koltukçu arasında müdbif 
ve kanlı bir lcavga olm'!ştur. Bu üç meslelc
da§ Moda.da bir evden alacakları şeyler lçln 
bir türlü aralarında uyuşam~lar ve ne • 

ticede tekme ve yumrukla birbirlerini döv
meğe başlamışlardır. Bir aralık eline büyü· 
cek bir demir parçası geçiren İhsan onu 
Şabanın kafasına fırlatmış ve başından ya-
ralanan İhsan kanlar içinde yere yuvarlan· 
mıştır. Zabıta nk'a mahalline sür'atle ye .. 
tişmiş, hadisenin daha ziyade büyümesine 
meydan vermemiştir. 

Yaralı İhsan tedavi altın& alınmış, dl • 
ğerlerl de müddelumurolllğe teslim edllmlş., 
lerdir. 

Dünkü otomobil, kamyon ve 
bisiklet kazalan 

Şoför Halimin idaresindeki 2697 numara· 
ıı otıomobil, Ak.sarayda. Valide camii önünden 
geçerken 12 yaşında Cemale çarparak vü • 
cudünün muhtelif yerlerinden yaralamı§tır. 
Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu yakalan .. 
mı.ştır. 

* Şoför Fahri tarafından idare edilen 
3053 numaralı otomobil Sirkecide Hüda • 
vendigar caddesinden geçerken Nuri adında 
birine çarparak yaralamış, f016r yakalan .. 
mıştır. 

* Kirkor adında birinin bindiği bisiklet 
Şehremininden Çapaya gitmekte olan Gu -

reba hastanesinde hademe Ali Rızaya çarp
mıştır. Hademe başından yaralanmış, Kiı' .. 
kor yakalanmıştır. 

* Şoför Şükrünün idaresindeki kamyon, 
Faıtlhde Malta çarşısından geçerken Şekere! 
hanında oturan 8 yaşında Nureddine çarpa
rak başından ve bacağından ağır ve tehll ... 
keli bir surette yaralamıştır. Yaralı Cerrah

paşa hastanesinde tedavi altına alınmış şo
för yakalanmı§tır. 

Bacaksızın maskarahklan : Temiz hava 
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h r kuyumcu yerlerine f akfonlarıı 
ey e en ı ı e meş u k ı d ı 
k 

.. .. danları eritirlerken ya a an ı ar 
onan gumuş şam 

Polis amirlerinden Bay Tahsin: 
- Yaz bokalım, dedi, 1924 senesı idi. 

Ben o zamanlar Fatih merkezi scrkomi -
seri idim. Bir gün karşıma bir adam gel-

di. Ne istediğini sordum. 
- Mahrem bir şey söyliyeceğim. ceva-

bını verdi. 
d - ' - Neye aır. d 1 

- Mühim bir sirkat vak'ası hak~. 8 

Bu cmuhbiri sadıkt a hemen yer goı -
terdim. Bir sigara verdim: 

- Anlat bakalım, dedim. ~ 
Adamcağız, soluksuz söyleınege başla-

dı: . • Fa -
- Bizim mahallede bır boca ~ ~. 

kat hoca deyince ömrünü beş vakit n.a · -

k 1 kla kur'an okumakla geçırır 
m az ı ma • ·ama 
zannetmeyin! Bütün işi sabahtan ~~~ de 
kadar uyumak, seher vaktine degın 
Beyoğlunda safa sürmektir! 

_ Nasıl olur canım? ıa 
- Hakikat böyle, ko~e~ ~~d~:~i- ktsmile de bu mücevherler satın alınmış! 

dahası var. Geç~lerde ar a a Onl.·ırı c,etmecelerinin içine koyup mu-
. _ " ğın beline sarmış, 

rı gormuş; hoca, sarı ı ı hü.rlcdfü\ 

bır. ı"çki fil~ emın· de göbek atıyor.muş. · b"tm"..Ht 'Rurada 4imız ı 1il-· 
h .,, h 1 

_Amma yaptınız a.. 1 bu Şimdi ?:ıer ikisini - kuyumcu ve oca. -

Vallah. billahi! Lakin mese e k 1"- d M .... - ı, ah t atem- iş üzerinde ya~alama uz_m:ı ı. uv~~ -
kadarla kalsa ne iyi. Hoca,~~ ~ di e- kat tevl.if muzekkerelerını kestıroım. 
Jerine para yetiştirebilmek ıçın, en Hocanın vaziyetten kuşkulanmnması iC'm 

vini soyuyormuş! . . roı., d~tl:ırının bulunduğu evi ablukaya al -
- Hiç insan kendi evını _ _:;oyar arısl~rin dırdım. Sonra doğruca dükkana, eve bas-
- Soyar ko~er bey, d:er. vzamanıia km \·erdim. Tesadüfe de bakın ki, şam-

hakkını yemek içın soyar! uı::: aiiikadar danludnn bir tanesini eritirlerken her 
hocanın evinde amme huk , i zamandn ikisini rle haşhaşa yakalamıyalım mı? 

, bazı ernacı.etler var. Ev, a)n _Bu C'Ürmü mcşhud, söylediğiniz gibi, 

---

tekk2 ... İştc:ı bunları da... ;;;ırf tesafüfün lutfile mi oldu? 
- Ne gibi? ··ksekliğindcld gü- - Carum, ben size öyle söylüyorum! 
- Mcse!a 3 metr::aanlarını, çar - Açıkc;ası rırasını bekledik, yolunu bul -

müş mıhrab §lan bir kuyum - du.k ta öyle yaptık! Evdeki uşağı ne ça-
d"" kkanı o şıda u uc: götürüp ona buk unutuyorsunuz! 

ile uyuşın ~· 1 cu u "f en aşağı 50 okka ge en -- Sonra? 
.. otıyormU§· ~.ıcn · f ı. S h" ı H ·1 k .,.. ttar şamdanların yerme ar. - - orrası ıç. oca ı e uyumcunun 
bu kıym~kl "dlerini yapıyor, hoca bWl • ellerine kelepçeyi taktık, buyurun içe
fondan !l w .b. eve getirip eskı ver- ri. dedik! 
lan ~oıtukladıgı gı ı B- lece hırsızlığın, - Ya gümüş şamdanlar? 
lerinf' k~~;;r::e f::kınd'a olmamı~! - Onların bir kısmı eritilmiş, para la-
bugfıne a . • adık• ın hüviyetini tea - rı da deve yapılmıştı! Fakat işi çabuk te-

Bu cMuhbın s urlarırnt çağı - miz1Edi~iz için, şamdanların yansın -
. di Sonra ınem blt et~r ıtı. . . ilk iş olarak bocanın e- dan fazlası csa~ olarakt ellinize geçti. 

np emır verdiın· ktık. Bu suretle sa- Sabih Alaçam 
vine bir adam so~a;: sahası ve kendisine .................... - ....................................... . 

nklı hırsızın faaliy ğ kuyumcu - B • 1 h t 1 
yata Hık edenlerle suç o:t 

1 Taharrıler- eşız er as a • 
nun rJrıı olc!uğu a!llaşıla l ı.hocanın y3-
den bi ... ini bir yolunu bu up yu-ksek 

. dile Memurumuz, 
nına y?rlcştir · ğ tokhı.ı.turıa 
bir mı>vki bulmuştu: Bo aanlz ık ed~c~k-
h akl.ı. h de bahÇlV 

em ..ış ·""' eın . ı kaçırır l".J. 
tH HN!i, böyle kelepır ma ı 

hiç? . . !arını elde et-
Bir lı<ıft:ı. sonra ilk ıpuç merkez 

iik. Artık faaliyet saha?.1ızdı~ İlk nP • 
ınümkUn u. 

mınta!rnsını aşması . ıncuyu cn-
defimız Kapalıçarşıdaki kUyu . in uı.' -
selemc:di. Bir hafta da .. bu~un u:;deııl~ri
rastık. Falr.ı.ıt, eritilen gum ş d ğ ba!:ka 

. - . k da olma ı ı, ~ 
nın hep.sın;n ·uyumcu ordu. Ho<'a· 
bir yrıe s3kl&ndığı anlaşılı~ muamma
nın do!.tlar~nı elde ed:r.:~k .. u Gaiatn 
nın d:ı )Özlileceğiııi duşun?um~lfun 50 • 

:1:tr~) la Taksim arasındaki m 
d k tc:te o zaman 

ka~:ırı ?.iyarete başla ı · ~ 
mesele p;ıtletk verdi. dan _ 

Hoca gu""müc: mihrab şam 
' ı.- 1 ku • 

larını yürütmeden evve ı 
yumc~ya, ölçü üzerine esvab yap-
tırır gibi eşlerini ısmarlıyormuş. 
Fakfon şa~dan ha.zır oldu mu gece ya • 
r1sıt:.fon ~onra, ortalıktan el ayak çeki -
!ip tr t.crhs uykuya yatınca sahicisın~n 
yt>rinc bu Jronııyormuş. Ondan sonra ışın 
yok.:,.a ynz katib Gümüş şamdanın cık -
k:ısımn kıymetine ve ağırlığına gör~, d~
ğar r:nhnsı nedir? Diyelim ki beş yuz l:-

. hocan·:ı' 
rn! Y~ırısı kuyumcunun, yarısı ·· · 
Fent.. iş değil hani! Paralar cebe indı mi 
vur patl:ıs·.r , çal oynasın! Şişe elde, sa • 
rık l ., itle, ı;Plsin çiftetelli! Kadı~ları ~1 

• 

kıstıd:m! Sandıklarında şöyle hır taıa -
ma ) aotım. Vüzükler, küpeler, bılezık -
ler, uı lcr cıkmadı, neler! .. O sokaklanfa. 
l·ôylc hediyeleri verecek kalantor hcı -
varorlı.ı· ?Pk kolay bulunmazdı. Bu St' -
mahatin r.angt elden yapıldığını soru~ -
turd.ı:n. K:ıdınlar hık, mık ettiler amm3 
en s·.nun.fo bakl~yı ağızlarından kaçır -
dılar hem de elimize suç delili vere -
rek: 1 loca, eriyen gümüşlerin bir kıı.mı
nı hmada ::aklamış, onları müsadere ~t -
tfkl Gümü §amdanların paralarının bir 

r 

Meşhur Kanadalı Beşizlerin hepsi de 
bademciklerinden rahatsızdırlar. Yatak -
tan dışarıya çıkarılm~~adırlar. İçle
. den Emilienin vazıyetı daha ağır ol
:ğundan, diğer kardeşlerinden tccrid e-

dilmişlerdir. 
--~~~--~~~-

Çankırıda bir çoban Uvey 
babasım öldürdü 

Çankından yazılıyor: Burada bir 
ban üvey babasını öldürmüştür. Ci-

ço ğı " .. d k yet bir evin fera yuzun en vu ua 
nalmiştir. Halilağa mahallesinden A -
ge . . . f w t 
fife ikinci kooası s:ıde evını erag e -
tirınek isteyince, oglu Mehm_ed "bun.un 
.. .. germek ve evin kendı uzerıne onune r·· 

ımasını istemiştir. Fakat anasın -
yapı b" b k 
d ed cevabı alınca ır gece ıça -an r .. 1 la üvey babası Seyidi yaralamış ve o -
dürmüştür. Katil yakalanmıştır, 
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SEYAHAT MEKTUBLARI :22. 

Vasfi Rıza 
izahat veriyor 

Yazılarunı ciddiye alıp saldan, 
soldan mektublar gönderenler olu
yor. Hem lehde, hem aleyhde söyll
ienler var. Klml: cNe halt.ediyorsun? 
Şarkta böyle şey yokturh diyor, ki
mi: cAşkolsun, söylediklerin ayni ha· 
klkath diye yüzüme gülüyor. Nerede 
ise ben de bir ara ne olduğumu unu
tup: Kendlml ciddi, mütefekkir bir 
muharrir ı:annedeceğlm. Onun için 
yanlışlığa mahal kalmasın diye ilan 
etmeğe karar verdim: 

Ben, Şehir tiyatrosunun, komedi 
kısmı nktörlerlndenlm. Ne muharrir, 
ne teşkilatçı, ne de her işde !lltlr yü
rütecek bir rnünekkldlm. İrana ka
dar gıttlm, geldim. Yolda gördükle
rimden, duyduklnrundan, konll§tuk
lanmdan aklımda ne kaldıysa, şimdi 
onlan sıraya dlzlp uzunca bir hltfl.ye 
§Ckllne koyuyorum. Herkes te takdir 
eder ki; o günden bugüne kadar, bü -
tün duyduklarımı, bütün konuştukla
nmı harfi harfine aklımda tutamaz
dun. Maksadım da cıcldcilyet .. olmndı
jpndan, mülAkı:ıtlnrın kelimesi kell -
meslne neşrini lüzumsuz ve gilyrl ka
bll gördüm... Tekrar ediyorum ki 
mo.ksadım lAtlfe• dlr. Yazılarımın 

cinsi cımlzahı tır. Söylediklerim cınük
te. den ibarettir. Bu yüzden cKcı.fda

ğının arknsı. na da çatık çehre lle ıi
dllmez ya. cKatdağının arkası• ser
levhası altında lllm, !dan, ren, &lya
set falan fllln tenkidi aramak, bul
mak ve ona da cevab vermek; vak -
tini boş geçirmekten ibarettir ... Maa
mafih §unu da söylJyeyim ki: Yaz
dıklarım hakikattir. Mük!Ueıneler 

mübalılğalı, süslü ve .uydurma nük
te• lidlr .. ama, başıma gelenlerin hep
si olmuştur ... Eğer beğenilmiyorsa, e
ğer yazdıklarım bazılarının hoşuna 
gitmiyorsa cKafdağının arkasına. 
yazılarımın sonunda: 

cEy muhterem okuyucu.larım, 

şimdiye kadar yazch.klanm, bir 
Keloğlan masalı kadar uydurma 
idi. Ben ne lrana gittim, ne de Tu
t".ana. lstanbulda Mecidiyeköyiiııde 
oturur, Tepe başında oynar, M ar
marada denize girerim.. yazılarımı 
sizlere okutabilmek için uydurma
dan hayali bir ıeyahatname temb 
ettim. affederıiniz!~ 

Diye özür de d:iliyebilirim. 
* v. R. z. 

Oiim.üşaneden resmi damgalı k~ıd 
üstüne melctub ynzan memura: 

Size lylllk olsun diye üç sebebden 
dolayı isminizi ve yazdığınız mektu
bu neşrettirmJyeceğim .. 

IBlrlnclst: Mektubunuzun içinde 
şahsıma ho.karet sayılacak ve sızı 

ma'hkeme huzurunda mahkum ettlre
bUecek kcllıneler olduğu için .. 

İkinclsl: Bir nahiyeyi müdafaa ·e
deyim derken, köylüsüne hakaret et
tiğiniz için .. 

Üçilncilsfi : Vazifeniz olmadığı hal
de resmi damgalı bir kfığıd üzerine 
saçma sapan şeyler yazdığınız için 'i
mlrlnlzden azar işit.nflyesinlz dl.ye .. 

Size şunu da söyllyeyim ki: O nahiye 
hakkında benim yazdıklarım hakikat, 
sizinkiler :y'anlıştır. .. o yazıyı yaz
makla ben. ohlan methetmiş oluyo
rum; siz zem ... Çünkil bir köylünün 
rakıyı bilmemesi ve içmemesi blr ku
sur değil, blr

0 

meziyettir. Elinizden ge
liyorsa ve yolunuzun üstüne, içki i
çen, sarhoş olan köylüler çıkıyorsa 
size tavsiye ederim, onlara nnslhnt 
edin: .Bu zıkıatndan vazgeç! Bu içkl 
hem seni, hem aileni mahveder ı. de-
yin!. -

Va.tana hizmet, köylüye iyilik böy
le olur. Dünyanın hiçbir tarafında iç
ki içen köylü takdir edilmez... Hal
buki siz ne tuhaf düşüncell adamsı
nıı ki, benim sevinçle karşıladığım 
ve meth yollu zevkle Yazdığım bir ya: 
zıyı, yani: cıFalnn köyün halkı içki 
nedir bilmiyor, içkiyi de ağzına koy
muyor! .diye UAn cdişlme kızmış, şah
sının hakaretten başka, cHayır yalan 
söylüyorsun 1 O nahiye halkı asırlar
dan beri rakı kullanır! Muhtarı da 
vaktlle rakı çeker ve satardı!. gibi 
kaleme, kliğıda celmez bir nevi .saç
malarla bana hücum ediyorsunuz .. 
sımkl ben: ıNa.hlye halkının okuması, 
yazması yok, CUmhuriyetln ne demek 
olduğunu bihnlyorlar. devleti idare e
den şeflerin lstmlerini .sayamıyorlarb 
demişim gibi. .. 

Söyledim a, ben insanı davrandım. 
Mektubunuzu neşretmerneleri için 
gazeteden Utlma.stn bulundum. Siz ~e 
biraz aklınızı başınıza toplayın da 
bilmediğiniz, anlamadığınız işlere uıu
orta ~urnunuzu sokmayınız efendlmw 

Vasfi R. Zobu 

Karaköse sokaklarında 
kürdce konuşanlar 

* • ,,.. ----·-------------
Muhatabım_ an!atıyordu: «Mekteb yok, medrese yok, kanan yok ... 
Orta~a cahıl b~r halk, kurnaz bir §eyh, bunamıı bir Osmanlı var. 
Çocuguna terbıye etmiyen ana, baba o socuktan ne bekler? Ancak 

yeni rejimden sonra gözümüzü a~ıp bunları anlıyabildik.» 

Şark vilayetlerinde imar faa Iiyeti: Ağrıdan bir manzara 

c Ne fena... Karaköse sokaklarında 
bağıra bağıra herkes cKürdce> dedikle
ri yabancı bir lisanla konuşuyor .. fena 
halde canım sıkıldı .. buna niçin mIDıi o
lunmuyordu? .. İçimizdeki, ırkı başka va
tandaşlara bile Türkce konuşmadıkları 

için serzenişte bulunurken şarktaki bu 
Türk oğlu Türklerin avaz avaz cKürdce> 
bağırmalarına neden ses çıkarmıyorduk.!. 
Uzun senelerdenberi başkalannm lisa -
nına uymak hastalığile malQlüz .. Rumeli
nin ilerisine gitmiş: Arnavudca konuş -
muş; Adalara geçmiş: Rumcaya kapılmış, 
Adananın aşağısına inmiş: Araplaşmışız .. 
galibiyetle girdiğimiz bu toprakların li
sanına mağllıb oluşumuzun sebebi uı::? •. 
Arab katolik Arabca konuşur, İrandaki 
yahudi Farsça söyler_ sonra, geride kan, 
can, mal pahcsına giren Türk, Rumcadan 
başka lisan bilmez! .. Buna mıini olmnk 
kuvveti nasıl elde edilir, htıla bilinemi -
yor mu?> diye dostumla derdleşmek is
tedim .. dedi ki: 

- Azizim, bu bir kültür işidir; kanun, 
nizam, ceza işi değil... Biz bunlan asır -
larca Türkce konuşturrunamışız.. bunla
rın yabancı kalmasına biz scbeb olmu -
şuz.. bir zaman gelmiş ki, bunlar kendi
lerini Türkten gayri bir ırk zannetıni~ -
ler.. bunları başı boş bırakan Osmanlı 

devleti, günün birinde karşısında cKürdı 
diye uydurma bir düşman bulmuş.. De -
rebeylerile, şeyhleri, seyidlcrile ayrı bir 
idare kuran bu kütle, kendine ayrı bir 
lisan da bulmuş .. caşiret reisi> mevkiini 
sağlamlnştırmak, Türk olan Osmanlı ida
resinden bunları ayırıp kendine bendct -
mek için bu lisanı benimseyip idaresi al
tındakilere de aşılamış... Mekteb yok, 
medrese yok, kanun yok .. ortada cahil bir 
halk, kw-naz bir şeyh, bunamış bir Os
manlı var .. halk, bir yere bağlanmak ve 
bir kuvvete in;-nmak ister .. Osmanlı hiı
kUm.etinden bir şey bulamayınca 5eyhine 
c rabtı kalbı edivermiş. Ondan ötesi de 
çorap söküğü gibi giyniş .. çocuğunu ter
biye ctmiyen ana, baba, o çocuktan ne 
bekler?... Onlarla alakadar olmamışız, 
onlara kendimizi beğendirecek iıiç bir 
şey yapmamışız ki: üstlerinde bir hak 
iddia edelim.. insanca muamele gören . ' 
ınsanca mukabele eder .. Şark rnevzuunu 
daha yeni ele almış bir haldeyiz.. attığı
mız ilk tohumlar derhal neşvünüma bu
luyor ... Mesela bu civarda mütegallibe -
den cKör Hüseyin paşn> isminde birinin 
idaresinde adeta bir küçük devlet teşki
latı vardı .. padişahtan cpaşa>lık ünvanı 
alan bu ndnm o civarın hakimi bir şaki
di .. bugünkü rejimin teessüsünden sonra 
eriyiveren bu derebeyliğin bulunduğu 
yere güzel bir hükUmet konağı, bir jan
darma karakolu ve bir de mckteb yapıl
dı .. bir kaç senedir içinde okuyan çocuk
lar, yalnız kendilerine değil, ana ve baba
larına da kim olduklarını, nereden gelip 
nereye gittiklerini anlatmıya muvaffak 
oldular .. bugünden sonra, bu mekteb ço
cuklarını yabancı bir lisanla zehirleyip 
aşılamanın imkftnı yoktur .. bu çocuklar 
kirden pislikten temizlenmiş, saf, trımiz 

bir Türk olarak meydana çıkmıştır .. İşte 
teşkilat böyle olur ve böyle bir teşkilatın 
neticesi de az zamanda harikalar yara
tır ... Şimdi Şark köylüsü bakıyor ki, 

muntazam ve her dediğini yapan bir dev
let teşkilatı var . .ınektebi var. Kanunu 
var. Devlet memuru ve jandarması var .• 
bunların hepsi dünkü gibi çapulcu de
ğil, vazifeler ini bilen ve bildiklerini va -
pan insanlardır.. artık köylere y;lnız 
maliye tahsildarları değil mekteb hoca
ları da geliyor. Jandarma ·koyun ve 
tavuk cerri için değil, asayişin tı>mini 
için dolaşıyor.. valisi, kaymakamı, nahi
ye müdürü; ceza vermeğe, adam clövüp, 
soymağa, nihayet ipe takıp insan asmağa 
memur değil, halkı çalıştırmağn, refaha 
ve saadete eriştirmek vazifesile hayatını 
buralara hasrediyor. 

- Peki öyle ise neye bol bol mektebleı 
açıp öğretmenler dolaştırmıyoruz . 

- Bu dile kolay .. buraları daha dağ 
başıdır.. burada kereste, kum, çimento, 
harç, usta yok.tur - bunların hepsi ghn -
lerce uzak yerlerden getirilir. Getirmek 
için vasıta devede kulak kabilindendir. ı 
Böyle işler tren güzergtıhında yah11d sa. 
hil boylarında yapılabilir •. fakat buralar
da küçük, bir katlı bina yapmak, fstan
bulda bir saray kurmaktan daha güçtür .. 
her iş birbirine yardımla yürür_ bizler de 
dört gözle tren yolunu bekleriz.. o ilerJc
dikce refah ve saadet de beraber yürür .• 
buralarda en büyük memurdan en klı -
çük köylüsüne kadar, ckurtul~. ışareti 
olan trenin düdük sesini beklerler .. o öt
tüğü gün, siz Garblılardan bir adım gl'rl 
k_aı~rsnk o vakit istediğinizi söyliyebilır
sınız... Şark vilayctlerınin cvatansever~ 
cırkına tışık .. memur ve öğretmene ihti
yacı vardır .. buradaki memur Anadolu
nun herhangi bir y rlndekinden daha 
sıkı ve daha büyük bir aşkla işine sanıma 
lıdır .. yapılacak iş çok, fakat işi gör~ek 
memur azdır .. Mesela devletin köy kn -
nunu vardır. Bunu tatbik kaymakamlara 
aıı· ı n ıye müdürler ine düşen bir vazifedir .. 

f~kat m emur kıtlığından birçok yerlerde 
bır kaymakamlığa yüz elli köy düşer .. bir 
kaymakam ve bir jandarma kumandanile 

bu kanunu noktası noktasına tatbik et
mek bir mucize işidir .. Büdce mülahazası , 
memur kıtlığı yüzünden nahiye teşkilA
tı yapruruyoru:ı:.. hamdolsun ki bug-"".ın 

devletin başında casayişsizlikı gaiJesf 
yoktur.. onun için bütün ku\•vctimizJ 
mektebe, yola ve imara veriyoruz .. fakot 

bu kndarı kafi değil .. bu yapılanlar dün
kü köylü için belki kafi gelirdi.. fııkut 
bugün köylü kendi ihtiyacını anlıyncnk 

bir derekeye çıktı.. onu kültürlc-ştirdUrçe, 
bir çok şeylere ihtiyacı olduğunu anlı
yor .. ever bakalım!> diyor.. ey, elmde 
sermayen yok ki onun her istediği gü

zel şeyi yapabilesin.. azizim, senin anlı
yacnğın, bir çocuğumuz oldu.. büyüttük, 
okuttuk. Şimdi yaşatabilmek için bir çok 
şeylere ihtiyacı var.. çocuk etrafını gör
dükçe bizden çok şeyler istiyor .. cebimiz
de- para olmadığı için her istecr~· 

k• d" • ıgıne 
epe l> ıyc-mıyoruz .. İşte böyle cbugun 
yarı~ .. "diye oyalayıp duruyoruz. .. Maa~ 
m~ ~midimiz var .. elbette bir g-jn eli. 
mızdeki malımızı satar zengin olur, ço • 

cuğumuzu, herkesi imrendirecek bir 
tarzda yükseklere erh:tirir• 

""lll' lZw 
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En son saç tuvaleti 
Sa9 modası gittikçe ıirinleşiyor. Şu üç 

modele bakınca insan ister istemez böy
le düşünmüyor mu? Son modellerin ge
cesi de, gündüzü de güzel. Üçü de genç, 
üçü de sade ve tabiiye ç~k yakın. 

İşte gece için: (Yukarıda solda) hep 
arkaya taralı saçların yalnız ucları buk
)elenmiş. Alnın üstünde çiçeğe benzer 
ayrıca, parlak bir fiyonga. Başka ne bir 
süs, ne de hatta bir bukle veya dalga. 
Yukarıda sağda: Gene gündüz için 

kordelasız, süssüz bir baş. Alın, yanlar 
hep geriye taranmış, geriye bükülü buk
leler bitmiş. Ense kısa ve ufak ufak bukle 
li. Unutmayınız ki böyle kısa kesilmiş saç
lar boyunu ve dolayısile boyu uzun gös
terir. Alındaki buklelerin kabarıklığı yü
zü beyzileştirir. Bunun için bilhassa yu
varlak yüzlülere son derece yaraşır. 

Bu mevsimde saçlara bakmak ta biraz 
siniz: Evveli saçlarınızı sıcağa yakın ılık suda 
çalkalayınız. Bu suyun içine bir tatlı kaşıfı 

güçleşir. boraks katmayı da unutmazsınız. Bundan son-
İşte gündüz için (altta) ense düz tara-

lı, ucları içe bükülü. Bu §ekil dışa kıv
rılı rulolardan, buklelerden çok daha gü
zel ve daha gençtir. Alında bukleler. 
Yanlar geriye taralı, ucları öne kıvrık 

buklelerle bitiyor. Bütün bu buklelerin 
güzelliğini, iki ucu ufacık bir fiyonga gi
bi bağlanan benekli, ensiz bir kordelfl, 
kat kat arttırıyor. · 
Güneş ve deniz suyu her saçın rengini 

açar, kızıllaştırır. Açması fena değil ama 
kızıllığı herkes sevmez. 

Bu arızi kırmızılığı şöyle geçirebilir-

Bu mevsimde yüze nasıl 
bakılır? 

ra sarışınlar koyu bir Alınan papatyası ruyile, 
esmerler (fleur de voyer) i kaynatarak ala

cakları su ile saçlarını tekrar çalkamalı-

dırlar. 

Sıcak derinizin deliklerini açar. Böyle bir 
yüze makyaj yapmadan evvel yapılacak §ey 

vardır: Koyu bir kepekli su hazırlarsınız. Bu 
suyun bir bardağına yarım limonun suyunu 

çıkarsınız. Bununla bütün yüzünüzü yıkarsı

nız. Yarım saat sonra temiz su ile yıkanırsınız. 

Cildinizin sıkılığı, inceliği sizi şaşırtır. 

Çocuğunuzun iştih3 ile yemek 
yemesini temin etmelisiniz 

Bir çok anneler, çocuklarının iştihasız- ı 
lığından, sofrada yemek yiyecekleri yer
de önlerine konulan yiyecekle adeta oyun 
oynamıya kalktıklarından şikayetcidir • 
ler. Halbuki çocuğun yemek saatleri 
muntazamdır. Yemekleri hep besleyici 
ve faydalı şeylerdir. Evde annesi, ablası 
bütün büyükler üstüne titremektedir. 
Çocuk hasta değildir. Yakında bir hasta
'lık da geçirmemiştir. Şu halde bu istek
sizlik naz değil de nedir? 

l Hayır, bunu naz diye kabul etmek yan-
1 lıştır. Çocuğun iştihalı olınası için yalnız 

yemek saatlerinin intizamı ve yediği ye
meklerin iyiliği kAfi değildir. Başka şey
ler de Iazımdır. Ve bu şeyler ihmal edi .. 
lirse çoc.uk acıkmak nedir bilmez. 

Güzelleşmek için mutlaka şu ve bu kre
me, (losion) a ihtiyaç yoktur. Her büd
ceye elverişli çok basit şeyler vardır ki 

yerine göre pek iyi birer güzellik ilacı 

olabilirler. 

A. Güneşten yandınız. Deriniz soyulu

yor. Soyulmasa bile kıpkırmızı ... Akşam 

eve girer girmez ilk işiniz §U olmalı: 

Hazır salatalık sütile, o yoksa taze sala -

talığın suyile bütün yüzünüzü siliniz. On 

dakika o halde bırakınız. Sonra ince bir 

tülbendle kurulayınız. Bir yumurtanın 

beyazını iyice çalkalayınız bunu da yü

zünüze sürünüz. Ve bir çeyrek saat son

ra gül suyile temizleyiniz. Pudralanaca

ğınız zaman yeniden, salatalıktan yapıl

mış herhangi bir şey (krem, süt, losyon) 

sürünmeyi ihmal etmeyiniz. 

b. Kuru veya kurumıya müstaid cidler 

bu mevsimde büsbütün kurulaşırlar. Gü

neş, açık hava, deniz suyu hepsi az çok 

buna sebeb olur. Cildinizin bu kurulnğu

nu geçirmek, ona icab eden yumuşaklı -

ğı, elastikiyeti vermek elinizdedir. 

Bir yumurtanın sarısını bir tatlı ka9ı

eı huile camphree'de hallediniz. Ve bnnu 

yüzünüze sürünilz. Kurumıya bırakınız. 

Sonra oldukça sıcak, tatlı su ile yıkanı
nız. 

Rt.junuwn çabucak çıkmaması ,.e 
iyi yayılması için dudaklarımın kuruttuk

tan sonra boyamalısınız. Nemli dudak iyi 

boya tutmaz. Rujdan önce krem sürmek 

de doğru değildir. Boyanın dudaktan dı

pn ta§masına 1ebeb olur. 

a. Bu şartlar içindeki çocukta iştihasız· 
lığa sebeb olan şeylerin başında hareket
sizlik gelir. Bir çok anneler çocuklarını 
göz önünden ayırmamak için dalına evde 
tutarlar. Sokağa çıkınca yorulmasın di
ye çok yürütmezler. Bu yüzden çocuk 
yediği gıdayı sarfedemez. Halbuki acık
mak demek alınanı harcayıp yeni yiye ., 
ceğe ihtiyac duymak demektir. Çocuk al
dığını sarf edememiştir ki yenisini y~me
ğe isteği olsun. 

b. Evde kapalı kalmanın ikinci bir za
rarı çocuğun temiz havadan mahrum 
kalmasıdır. Bu da iştihasızlığın başlıca 
sebeblerindendir. 

c. İhtimal beslesin diye çocuğa hep 
tnahdud ve muayyen şeyler yedirilmiş .. 
tir. Dikkat ediniz çocukların çoğu ıf..itten 

oıkarlar. Sebebi çok içirilmesindedir. Di
ğer yiyeceklerden de hangisinin üstüne 
düşülse çocukta bir bıkkınlık başlar. Bu
nun için çocuğa vakit vakit yeni şeyler 
yedirmeli, hiç değilse pişirme tarzını de
ğiştirmeli. Ayni maddelerden başka baş
ka yemekler yapmalı. Tad, manzara de • 
ğişikliği, yeniliğe' muhtac olan çocuğun 
iştihasını kamçılar. 

d. Bundan başka pek küçük çocukla
rın çenelerini işletmelerine imkAn hazır
lamalı. Çünkü: Gene işledikçe hazma 
yardım eden usare artar. Kabzın önü 
alınır. Bisküvi, ekmek kapuğu gibi çok 
çiğnenmesi lazım gelen şeyleri yemedik
ce çocuğun çeneleri layikile işlemiş ol -
maz. Bu noktayı da unutmamalı. 

Eski mayoları yeni biçime sokabilirsiniz 
Bu yaz, mayo biçimleri çok değişti. İki 

parçadan ibaret mayolann yanında, ge
çen yılların tek parça mayoları eskilik -
lerini derhal belli ediyorlar. Plaj mevsi
minin en canlı zamanındayız. Fakat yeni 
bir mayo almak zamanı bir çok büdceler 
için geçti dernektir. En iyisi ufak bir kur
nazlıkla eskiyi son modaya uyduruver • 
mek olacak. 

Bundan kolay ne var? Mayonuzu belin
den ikiye bölersiniz. tist tarafını bir su
tien kadar kısaltırsınız. Alt kenarını bas
tırır, üst kenarına beyaz bir kordon geçi
rirsiniz. Hatta evvelki haline hiç benze -
memesi için askılarını da keser, yeni be
yaz askılar örüp takabilirsiniz. Maama -
fih bu, isteğinize bağlı b.ir iştir. Yapma -
sanız da mayonuz demode olmaktan çık - Moda olan mayo Modası geçmi~ mayo 
mış sayılır. !arma, hatta yan diltişlerine beyaz şerid, 

Pantalonunun ela belini bastırır, paça- kordon filin, uygun bir ıey geçirirsiniz. 

Çok genç gösteren çok 
ı şık bir elbise 
1 

Bolero bu sene çok 

l 
moda. Fakat bu çok 
sevimli modanın malı 
zurlu bir tarafı var: 
Boyu kısaltıyor. He
le altından başka bir 
renk görünürse mut· 
laka ince uzun bir 
boya ihtiyac göste .. 
riyor. Halbuki - bu 
model gibi - ön:t bo· 
lero biçiminde, ar .. 
kası düz roplar hem 
bolero tesiri yapar, 
hem de boyu uzun 
gösterir. Boyunuzu 
kısa göstermemesi i .. 
çin bu nevi ropları 

boleroya tercih et -
melisiniz. 

Bu modelin her ta 
rafı ince bir zevkle 
aeçilmiştir. Yuvar .. 
lak ufak yakası, pens 
ll kısa kolları, ö -
nünün bolero hissJ 
veren kesiliş şekli ve 
içinden görünen be
yaz parçası, düz dar 
eteği, sağ göğsünde

ki yuvarlak cebi, 
'-~ giyeni en u 
bir ka9 yaş gençleş· 
tirecek güzel bir bu-
luştur. Sentürün iki renk oluşu da elbi-ıbeyazları çizgı...erle, jileye 
seye hoş bir renk ahengi veriyor. Çün • Kareli kumaşlar bu sene 
kü koyu tarafları robun koyu rengjne, dadır. 

uygundur. 
çok mo -

I M EV S iM 

Son tayyörler 
SONU 

Sık bir bluz 

Yaz mevsiminin sonundayız, on be§ 
gün sonra sonbahara giriyoruz. Mevsim 
değişecek .. Şimdi model seçerken her ci· 
heti düşünmemiz lAzırn. Böyle hareket 

edersek hem işimizi görmüş, hem de aa 
masraf yapmış oluruz. 

Bu sırada yaptıracağınız her elbise sırf 
yazlık olmamalı, sonbaharda da işinize 

yarıyabilmelidir. Şıklık ta, ekonomi de 
bunu emreder. Bu model her iki maksada 

Baharı!>. ve yazın en güzel sokak elbi-

i t .. d.. T .. d il . hah da yarar. Yazlıktır, çünkü yazlık etekle· 
ses ayyor ur. ayyor mo e en ar ·nı 1 kt · . b.lir . . il 

rı z e açı a gıye ı sınız. J eyı· andır· 
başında ortaya çıkar, yaz sonuna doğru . . . . .. 
bu modellerde bir çok değişiklikler olur. dı~ı ıçın bluz etek gıbı guç yakışmaz. Her 
Bu sene de gene böyle olmuştur. (siluet) e, herkese uyar. 

Son tayyörlerin (Kup)ları çok sade, 
çizgileri basit, etekleri, ceketleri Slkıdır. 

Maruken gibi en ince kumaşlardan baş -
hyarak ters yüzü kullanılan emprime, 

~gili keten, yünlü, muhtelif kumaşlar
dan yapılıyorlar. Daha şık tayyörler için 

şantung dö len diğer kumaşlara tercih 

ediliyor. 

Renklerden soluk pembe, şeftali rengj 
tayyör için en sevilen renklerdir. Pem
benin yanında kanarya sarısı ile saman 
sarısı geliyor. Fakat bir şartla, siyahla 
beraber kullanmak şartile. 

Model: Beyaz - Siyah takım. Etek si
yah jile beyaz çizgili, ceket beyaz siyah 

J 

benekli, gapka beyaz, kordelesi ile vualiti 
liyah. 

Mevsimliktir, çünkü sonbaharda tay • 

yörünüzün altından seve seve giyebilir • 

siniz. Önünün jile gibi olması burada da 
işinize yarar. Tayyör altına çok yaraşır. 
Kumaşını alırken şu noktayı unutma· 

malısınız: Pek ince kumaş vfilo5. tayyör 
altına da uyar, şimdi de giyilir amma bu 

biçime gitmez. Tok, fakat yumuşak, dü • 

şük kumaşlar bu modele en elverişli o • 
!anlardır. 

Yakanın biçimi, raglam, kolların bol • 
luğu pek yeni ve güzeldir. Hele cebi, VÜ• 

cudünüze en güzel bir süs kadar gençlilt 
verebilir. Marka da ayni şeye hizmet e-
decektir. İşletmeyi ihmal etmezsiniz. 

Yaka, kol, etek kenarla.rına nervür ya

pılmıştır. 
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C A S U S L U K "'11111111111111111111111111111~ Almanyanın askerJ hazırlıklarını hızlandırması 
!"111111111111111111111111111~ ! Fransızları neden he yecanl andırıyor1 
!iliııııııııııııııııııııı... Tarihinden Birkaç Yaprak .. ııııııııııııııııııııııif.i Fransa hududunda Ma jino 
Avusturya imparatorluğunun Rusyaya hatları yapıyorlarmış! 

sa tılmıŞ olan CaSUSlar şefi Fr.'.'nsı_z gazeteleri teliş içinde "300,000 Alman gece 

Rdl, ihtiras yüzünden yalnız kendinin değil, kendisine 
milyoner yapan Rusya ile Avusturyanın da mahvına 

Alfred Redl bir casus piri, ayni zama~-

• 
ınanan ve onu 
çalışmışb 

gunduz bu muazzam mania mıntakaıınıa inşası 
ile meşgul 1 ,. diyorlar 

d ··srif sefih bir vatan hainiydi. Faldr a mu , ~ b:ırb 
bir Avusturyalı aileden dogrnuş, 

k • son-
ak d · · · b"tirmiq ateşli ze ası, a emısını ı ıı• • yan 
suz cür'et ve gayretile, kimseye 

0
: -

madan Avusturya - Macaristan, (~asu.~-
1 k M

' k b"l casusluk - istihbarat) bu
u - u a ı ~ Irn" t" Rcdl 

rosu direktörlüğüne yukse ış ı . 
.. k 1 bir dil mütehassısıydı. Avr~

mu emme . a.kJonda derin bır 
Pa memleketlerı h . t 'hba . • tarih ve ıs 1 -
bilgiye sahibdı. Asken ·d 

.. "k b" merakı vaı ı. rat tekniğine buyu ır . .. 
Muhitini kudretine taptırnııştı. Bır gun 
muhakk~k genel kurmay başkanı olaca-

ğı umuluyordu. .. le 
Avusturya casusluk teşkilatı~ -~Y 

bir hale getirmişti ki en ufak bır şubhe 
üstüne istenilen herhangi bir insanın, dnc-

h. haberi olma :ın 
rede olursa olsun, ıç kili-
cebheden profilden fotografları . çc1·ka 

' ·· lerı P a yor, parmak izleri a}ınıyor, soz 

geçiriliyordu. k . feri ve 
Bu gizli fotograflar, parına d 

1
: 

1~1.1ft- ----' aJınıyor u. 
pWAUU 1U1D&A • • übhe etti 

İstihbarat bürosu bırındedın şş .. bheli a-
. iki' emur takar . u mi peşıne m . ·ı yan-.. iki fotograf ınakınesı e, 

damın, once afları çekilirdi. 
dan, önden iki fotogr b 1 p onu bü

r yolunu u u Sonra bir rnemu . başmda 
. . d" Orada bır masa 

roya getırır ı. larken meınur 
b adan konuşur ' . 

şuradan, u._r . elektrik düğnıesme 
gizlice ayagını b~rğ bir telefon zilini 

. di Bu du ıne 
basıverır . . . d" easus gôya telefon-

k t getırır ı. ' . hare e e .b. ayağa kalkarken, mı-
d Ça~ırıiınış gı ı B k 
a~ . 6 bir kutu sigara uzatırdı. u u-

safınneüstü ı;ülyenliydi. Tı.ıtanın parm~k 
~unu_n .. stünde kalırdı. Misafir sıgara :ç
ız~erı u asus telefonda dışarıya çagı
mıyorsa, c karken masanın üs-

"b' yapar çı 
rılınış gı ~- b aklfdı. Bu cüzdan da 
tü.. bır· cuzdan ır . l . . ne gibi parmak ız erını 
tıpkı sig~a kutus: meraklı bir ndamsa 
zaptedercli. Yabandı, Değilse parmak iz
cüzdanı karıştırır. ~· baŞka hilelere bnş 
}erini alabilınek ıçın d bitişik oaaya 

B" yandan a, 
vurulurdu. ır t 'le sesi plaka 
konulmuş bir alet vası ası ' 

alınırdı. . . aratında pek bü-
Redl, Avusturya ıstihb ın ileri ge-

yük işler görmüştü. A~~; düşürmüş, 
len birçok casuslarını gizli sırlarını 
düşman memleketlerin -~~n bunları ya
ele geçirmişti. Fa~at bu Rusyaya satıldı 
parken gizliden ~::~ ,.., başla çal1ştığı 
ve onların hesabına caıı-, 
sırada suç üstü yakalantuldı.d ., 

o~1 nasıl tu U. 
~ k eli toprağında, 

Bu büyük casusun en "bi yaka-
yabancı bir memle~et cas;; e~eridir ve 
lanışısı tamamen bır tesa vak'adır. 
harikulAde heyecanlı bir alarda A-

Cihan harbi başlıyacağı bsı: ehemmi-
- bÜ •• mı· ır 

vusturyada sanso~e 1 -- d ddan gelen 
yet veriliyordu. Bilha§a h~ ~ sı·yalı o-

t dairesının c 
mektublar istihbara . d yerlerine 
d d t dkik edilıne en 
ası> n a e d bir gün bu 

gönderilmiyordu. 1913 yılın a:anesine, ay
odada Viyana merkez post iki mek
ni postrestant adrese yoııanmış b" do 

· · beşer ın -
tub açıldı. İçlerinden ytrmı ul 
larlık iki banknot çıktı. Bu ınektublar,p.l 
larına nazaran, Rus hududunda, her. m~ -
Jetten casusların kaynaştığı bir polı~ ıs
tasyonundan geliyordu. Paraların kune, 
niçin yollandığına dair hiçbir -~ey y~ıl
mamış olduğu için istihbarat burosu 1i"Ub
beye düştü. Derhal Viyana merkE'Z pos-

t b esinin yanı başındaki polis knlübe
s~ ~~ telle postrestant gişesine bağlandı. 
Bu tel vasıtasile gişedeki post~ me~.uru 
b" • d .. ğ eye basar basmaz polıs kulube-
.ırd kiu mzı'l çalacaktı. O zaman kulübeye 
sın e . . 
yerleştirilen iki hafiye, postrestant gı~esı-
ne koşacaklar, mektubları alanı tesbıt e

deceklerdi. Onların kolayca yetişebilme
leri için de posta memuru, mektubu ver-

mekte biraz gecikecekti . 
Aradan bir hafta geçti. Bir ay, iki ay 

geçti. Elli bin dolara sahib çıkan °1;'11adı. 
Nihayet seksen üçüncil gündü. Pohs k_n~ 
lübesindeki zil çalındı. Hafiyelerden bırı 
yüzünü yıkıyordu, biri de dışarı ç~.ıştı. 
Gişeye gitmekte ild dakika geci.ktıler. 
Posta memuru, mektub sahibinia .u ·ev-

Büyük lıarbde bir casusun üzerinde yakalanan saat şeklindeki fotoğrcf makinesi 
ve bu makine ite çekilen resimler 

vel dışarı çıktığını ve sola saptığını ha
ber verdi. İki haCiye sokakta yalnız, u
zaklaşan bir otomobil gördüler. Ortada 
başka taksi de yoktu. Ne yapacaklarını 
kestircmden oldukları yerde bir yirmi 
dakika kaldılar. Tesadüf bu... Az sonra 
bir taksi geldi. Hafiyelerden biri, bunun 
mektub sahibini götüren otomobil oldu
ğunu tanıdı. Hemen: Ayni otomobile at
ladılar. Şoföre: 

- Bizi demin arkadaşımızı götürdiiğün 
yere götür> emrini verdiler. 
Mcktublnrı alan, Kafe Kaiserhof'ta in

mişti. Casuslar da orada indiler. Yol bo
yunca gezinirken yerde gri renkte 
bir çakı kılıfı buldular. Ka!e 
Kaiserhof ta kimseler yoktu. Meç
hul adam, izini belli etmemek ıçm, 

burada başka bir otomobile binmiş ola
caktı. Zaten oracıkta boş bir taksi duru-

Kıırşıına dizilmek üzere gözleri 
bağlanan bir casus 

du. ŞofÖr, yarım saat evvel bir müş
yo~ · Klomser oteline götürmüştü. İki 
terıyı aks' il Kl 

f
. bu sefer de bu t ı e omsere 

ha ıye 
koştular. . . 

0 1 kapıcısı son yarını saat ıçınde ote 
~e d ğı'l birçok müşterilerin girdiği

le bır e • .. ~ şıu·· (1 4 ıı, 21) numaralı oda-
ni gormu , • ' 

h "bleri hep bu yarım saatte gel-
ların sa ı · · k k . d' Hafiyelerden hırı apıcıya ça ı 
mışler ı. . 
kılıfını gösterdı: .. . .. 
. on gelen muşterılere goster 

- Şunu, s d a· "!)- d" d . . er bakalım, e ı . .n.en ı e 
de kımınsc v ' . . G . . 

' .. b. kö esine çekıldı. azetesını o-
holun ır ş Ö ki arkadaşı dışarıda 

r ibi yaptı. te 
kuyo g b dakikada merdivenden şık 
kaldı. Tam u (1) . . . . . rdu Kapıcı bunun nu-
bır sıvıl ınıyo · . d ld 

d d vatan mıralay Re 1 o u-
aralı o a a ~ . m .. 

1 
d" (Redl o sene mıralaylığa 

ğunu soy e ı. , .. . 
. . t" Pragdaki en muhım merke-

terf ı etmış ı. 
. ba ında bulunuyordu.) 

zın ş Affedersiniz efendim, acaba 
Ve ona - . . mı· düşu·· rdünüz? dıye sordu. 

bunu sız 
Miralay hiç tereddüd_ etmeden: 

_ Evet, benim, dedı. . . 
Ve kıltfı aldı. Sonra birdenbıre içme 

bir şübhe gelmiş gibi etrafına bakındı. 
Acaba kılıb nerede bulmu§lardı? HerAal-

de acele ile zarfları açarken otomobilde 
düşürmüş olacaktı. O dışarı çıkar çık
maz, holde gazete okuyan memur hemen 
telefona koştu. Emniyet müdürliiğ:lnü 
buldu. Vak'ayı olduğu gibi anlattı. Fransızların Almanya hududundaki Majino hattıntn maktaı 
(Redl) e, harikulade bir şef, bir pir gö- rini getirdiler. mış olduğunu sanmayınız. Derhal 300,000 
zile bakanların bu haberi alınca ne hale Hakiki vaziyet nedir? amele bulundu, derhal nakledilcli ve iki 
geldiklerini düşününüz! Fransızlara bakarsanız: Almanya Çek yıl evvel bizim Majino hattımıza bir mu· 

Viyana bürosu şefi derhal postohaneye meselesini sonbaharda mutlaka halle - kabele olmak üzere yapılmasına başla .. 
koştu. Merkez pos:r.ıhanesindcn h<'r pa- deceğini ilan etmişti, buna göre hazır - nıp ta hemen hemen bitirilmiş olan is .. 
ket veya mektub alan ufak bir makbuz lanmaktadır. Önünde durulmaz bir as - tihkam mıntakasında esasen çalışmakta 
doldurmaya mecburdu. O sabahki şüb- keri \uvvetle cihanı bir emri vaki kar - olanların sayısı bu veçhile dört beş defa 
heli mektublar için bırakılan makbuzu şısında bulundurması ihtimalinden şüp- tezyid edilmiş oldu. Tahkim edilen mm • 
istedi. Redlin yazısını derhal tanıdı. he edilebilir. takaya Almanlar cSperrgebiet> diyor .. 

Bundan başka, takibe memur edilen Almanlara bakarsanız: Almanyanın lar cmania mıntakası. manasına gc .. 
iki hafiye de miralay Redlin Ruslara sa- bütün. çalışması iktısadi ve askeri bir lir, Wesel nehrinden İtalyan hududuna 
tılmış olduğunda şübhe bırakmıyacak kalkınma hareketinin devamından iba - kadar uzanmaktadır. 
yeni bir delille döndüler. rettir, vaziyeti tamamen normaldir. Bu rnıntaka bakınız neyi ihtiva ediyor: 

Bu delil ne idi, nasıl bulurunuştu? Bu iddiaların hangisi doğru? İnşa edilmekte olan, bizim Majino hat-
Bu da çok enteresandır. Redl, kapıcı- Cevab vermek yersiz olur bununla be- tımızın beş, altı tanesidir, 40, 50 kilomet-

dan çakı kılıfını aldıktan sonra dışarı raber okuyucularımıza Fra~sız matbua - re derinliktedir, inşaatı bir kaç haftaya 
çıktı. İki hafiye de peşine takıldılar. Redl tının haleti ruhiyesini göstermek fay - kadar bitecektir .. 
dönüp geriye baktı. Holde gazete okuyan dalı olur, diye düşünüyoruz. Tatbikatta görülen sür'atte hayret edi· 
yabancıyı arkasında görünce şübhelendi. İlk mütaleaları cLe Jour> un müte - lecek hiç bir şey yoktur. Alman ordusu· 
Adımlarını sıklaştırdı. O, zaten her mü- hnssıs muharriri (Jean Vandal) dan ala- nun vaktile garb cephesinde bulundur .. 
him takibde hızlı yürürdü. Fakat başka cağız. Yazısının başlığı aynen şudur: duğu milyonlarca asker arasında tahki .. 
vakitler başka casusları yakalamak için, mnta hasredilenleri hiç denilecek dere • 
şimdi de yakalanmamak için... Harbin şsklini deg"'iştiren hadise cedc azdı, bununla beraber 1917 ve 1918 

Otelden yetmiş metre kadar uzakta --····-- senelerinde gene buna benzer kısa mild4 
Redl birdenbire gözden kayboldu. Hafi- k'l d l k b detlcr içinde Woton, Ligfrid, Hindcnbur" 40 ı ometre erin i le eı tane 25 
yeler hemen oradaki pasaja daldılar. Bu denilen hatlar yapılmıştı. Şu halde 5 a 

M ajino hattı yapılıyor · ' pasajın muhtelif semtlere açılan üç kapı- yuz bin işcinin modern vasıtalarla müceh· 
sı vardı. Miralay herhalde en tenha mey- 3oo.ooo Alınan gece gündüz bu muaz- hez olduktan sonra bu işi bu kadnr kısa 

zam .:Mania mıntakasıı> nın inşası ile b 
dana çıkanı seçmiş olmalıydı. Doğru tah- meşgul... Çelik duvar gerisine çekilen ir zaman içinde başarmış olmalarında 
min etmişlerdi. Bu meydana çıknr çık- milletler devri başlıyor. şaşılacak ne bulunabilir? 
maz avlarını yeniden buldular. Rçdl on- l / J Şüphe yok ki Alman inşaatında bizim 
ları gördü, daha çok hızlandı. Bununfa da -J-ea_n_V_a_n_d_a_l_in_b_u_s-er-l-ev_h_al_ar-al-tın--'da Majino hattının azameti ve mükemme 4 

kurtulamıyacağını anlayınca hileye sap- yazdığı yazı şudur: liycti bulunmıyacaktır, onlarınki bizim 
tı. Cebinden bir takım kağıdlar çıkardı. cDaha haziran sonunda Almanyadan istihkamlarımızla Hindenburg sahra tah. 
Yırtıp yere attı. Arkasından gelenlerin dönen dostlarımız bize Führerin yeni bir kimatı arasında mutevassıt bir şekil 0ıa .. 
durup bu kfığıdları toplıyacağını snndı. oyun hamlesinin çok yakın olduğunu ha- caktır. Bu şekil haddi zatında hem zayıf 
Halbuki memurlar hiç oralı olmadılar. bcr vermişlerdi. Öyle bir hamle ki bunun değildir, hem de derinlikte tanddüd e • 
Epeyce yürüdükten sonra nihayet bir yanında 6nahlanma, Ren havzasını as _ dince zaptı maddeten imkansızdır. 
taksi durağına gelmişlerdi. Memurlardan k ·ı t' Bizim 8 yıl çalışarak meydana muaz • 

Ö 
erı eş ırme, Avusturya ile birleşme bi-

biri otomobile atlayıp geri döndü. bürü k zam bir eser koyabilmiq olmamızın sebe· rer çocu oyuncağı kalacak, diyorlardı. -s 
Redlin peşini bırakmadı. Geri dönen, mi- B" b bi, bu eserin bir tek .hattan ı"baret olu!:U• 

ız una inanmamıştık.> ıı 
ralayın attığı kağıd kırpıntılarını topla- * dur. Bu hattın nisbi inceliği de belki zil 
dı. Viyana bürosu şefine getirdi. Bu kır- noktasıdır. cFakat hamle yapıldı, yalnız maale • 
pıntıları yanyana getirip bir mana çı- ~ Her ne olursa ohun demek oluyor ki 

t k ğ se.L gazetelerin hiç göze çarpmıyan yer • 
karmak için bir saat en ço u raşıldı. Ni- 1 . d Almanya bugün Avrupa terazisine qim • 

lif 
crın e yazıldı, azametinin, vüs'atinin 'S 

hayet bunların muhte · Rus şehirlerine b diye kadar misline asla yakla!:ılmamıı 
izce müphem oluşu da tatbikini teshil ıı 

gönderilmiş üç taahhüdlü mektubla, mü- etti.> kuvvette bir marna kuvvetini atmış bu.-
him bir para makbuzu olduğu anlaşıldı. lunmaktadır.> 
Redlin bu meşhur Rus casus merkezle- * * 

ld ğ cBununla beraber büyük harbin mü -
rile münasebette o u u artık gün gibi Artık harb ve politika san'ati altüst ol• 

tarekesindenberi görülen askert ve si -aşikardı. muştur. Hatta cmukaddes> taahhüdle .. 
yasi hadiselerin en büyüğü mevzuubahs-

Bir tabanca ve yanın tabaka kağıd tir. Öyle bir hAdise ki tarihte benzeri rimizi ifa etmek için bile bu şekilde bir. 
Casus miralay akşam yemegvini, bu··yu··k k kurdun ağzına kendimizi atmak bundan yo tur ve mukadderatımızın mecrasını 

bir adliyeci olan bir arkadaşile otelden değiştirmektedir.> sonra imkAnsızdır, dişlerimiz kırılır, bur• 
başka bir yerde yedi. İstihbarat bürosu * dahaş oluruz, hem de kimseye yardımı ~ 

h
. t d k mız dokunmadan. 

sofrada ızme e ece garsonun yerine - İşte olup biten şey: 
k d t F k 

1918 de yaptığımız topal taarruz o za• 
bir casus oy urmuş u. a at Redl çok cÇek meselesinin en hid günü olan 21 man iki üç Alman hattını aqabildiyse 
meyus, çok düşünceli idi. Hemen hiç ko- mayısta Fransa ef b li~ k -s . . s er er 5e arar ver • bunu Kayser ordusunun maddi ve mane. 
nuşmuyordu. Casus ondan hiçbir §ey du; mışti, se~erberlik emri yazılmış, imza - vr yorgunluğuna borçluyuz. Şimdi be .. 
yamadı. Yemekten sonra adliyeci arka- !anmak uzere Bay Daladier'in maka - fincl, altıncı Alman hattına varmadan 
daşı Redlin yerine umum istihbarat şefi- mına yollanmıştı. Masasın.ın üzerinde du- çok evvel bütün Fransız gen liği or kl 
ne telefon etti. Miralay Redlin slırmenaj ruyordu. Almanya bu hAdıseden sonra at- biçilir. ç a a 
neticesi mühim bir sinir buhranı geçir- tığı adımı geri almanın acılığı altında, va- DIX-er taraft Alm . 

. . h Pr gd ki . dl( k t" ki A d di . 6 an anyanın hır cma .. diğını, emen a a evıne vnme sa ı ve ıar vrupa a ebe yyen eli nia mıntakas1> vü d . . 
için izin istediğini söyledi. Şef: serbest kalmak azmile kendisini Fransa k . . cu c getırm.ış olması 

- Geceleyin bir gey yapmak mümkün cihetinden çelik bir duvar altına almıya g~n!ıslnin :a:~z fikrini bıraktığını da 
.(Devuu 13 ndi ..,&da). karar verdi. Tatbikatın sürüncemede kal-

08 rme(~ n ir harekete geçmek, sür .. 
. nmı .11 lnel aayfacla \ 



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

Direktörlüğünden : 
I - Avrupa ve Aınerib'ya tahsile gönderilmek üzere müsabab ile 20 talebe 

AÇilecektir. 
Bunlardan 12 si maden isleri veya maden endüstrileri ile alakadar muhtehf 

thtısasları elde etmek üzPre mühend.Wiği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil ede
ceklerdir. 

11 - İsteklilerin aşağıdaki ıartıarı haiz olması lazımdır: 
a - Türk olmak. 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette Vf' sıhhati tam 

olmak cSıhhl muayene Anbrada yapılacaktır •• 
c - Laakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasL'lı haiz bulua

mak. 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
111 - Her istekli, mühendıslik veya jeologluk mesleklerinden hangısınl seçtifi· 

ili vereceği istidada açıkca bildirmeğe mecburdur. Müsabaka notlarının tasni
fi, her iki mesl~in imtihanlarına ~inimi§ olsa dahi, seçilen meslefe göre 
yapılacaktır. · 

Mühendislik veya jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmiyecektlr. 
IV Müsabaka fU derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir Her iki meslek için me::burt 
b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 
e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 
h - Mihanik 

• t t t t 

• t t • t 

• • > > t 

t t t t > 
Yalnız Mühendislik için mecburi 

> • t • 
• • t t 

i - Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
j - Zooloji , , • • 
k - Botanik t t • > 
V - Açılacak müsabakada (lssü mızanı kazanmıt olmakla beraber, gönderi

lecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile. mühendislik tçin kazananların 
ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 l arasında bulunmaları şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisa-ıdan kazanılan numara çift sayılacaktır. 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendi'Jl~ doğrud&\l 
doğruya teknik branşlarında tahsil ettırilecek ve 9 uncudan 12 ncıye kadar olan 
4' kişi de, maden işletmr?lcrile madent endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine 
hazırlanmak üzere cTicaret ve Organi7asyon mühendisi> olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri itadar Devlet em
rinde mecburl hizmete ti'>i olduklannuan bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 
etmek üzere bir taahhü:iname verecekler ve bunun için de muteber kefil göste
receklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanlan Ankara da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet §Unlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat 
b - Sıhhi muayene tarihi: 
c - Müsabaka imtihınlan: 

tarihi: 24 Ağustos 19:$8 
26 Ağustos J 938 

29 ve 31 Ağustos 1938 
• 

Vlll - Tallblerin, nÜfus hüviyet ciizdanını, hüsnühal varaka,ını, mekteb 
fehadetnamesini veya bunların tasdiklt birer suretlerini, 4 kıt'a !otograf ve dl
lekçelerini, son müracaat tarihine kaaar Ankarada M. T. A. Enstıtüsü. Gene-J 
Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhht muayeneleri için de tayin edilmiş olan 
gO.nde öğleden evvel Bay Hasan apaı tı manındaki Enstitü merkezinde bulun-
malan ilan olunur. (5291) 

DiKKAT 
TASHİH 

Vll inci maddenin "c,, fıkrası 
şu şekilde değiştirilmiştir. 

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

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci alınacaktır. 
İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İz mir SilAh Fabrikalarunıza müracaat-

ları. c 5054ıt 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
M.M.V.den: 
1 - Milli Müdafaa VekAleti ınşa2t şubesinde üç yüksek mimar ve bir in~aat 

fen memuru alınacaktır. Talihlerin hizmete girdiklerinden itibaren ıki sene
den Pvvel ayrılmamaları şarttır. l'aliblerin aşağıda yazılı vesaiki Ankarada M. 
M. Vekaleti inşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile taleb edecekleri 
ücret mikdannın da gösterilmek üzere müracaatlarL 

A - Kendisinin evli ise ailesinin nüfus tezkeresi, aslı veya tasdikli sureti. 
B - Askerlik vesikası. 

C - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikası 
D - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 

E - Şimdiye kadar çalı§blı yerlerden aJ.ııut olduju veaailt. 

• 

• • • 

HOlANT 

.. . 
OlçO üzerıne 
F ınnl Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dtışktınlOğO.ne 

re11111 
Bonalu 
l.tiyenlıu öl~ii 

tari{ .. i gönderilir. 

EmlniinU 
lzmir sokl!ğı 

l'eL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerden 
sakımmz. 

Uan Tarifemiz 
Tek atıtun aantımı 

Birinci .Jıile 400 hmı 
llıind ealıil• JSO • 
Vçiincll •hile 200 J) 

Dördiincl ıa/U/e 100 • ,, ıalüleler BO • 
Son ealail• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfuıcb 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak .. 
Jar aynca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. 'lam. Yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'lllll ticari ilinlarma 
aid i§ler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tllncdak EGDekW flrkeU 
Kabramamade llaD 

Anllara cadde91 

SoD Por.ta Matbaası ............................... 
Nefl'iyat Müdürü: SeU. Ragıp EJMt 

SAutPLEBJ: S • .Raglp BJUC ... .,..u 

Nafıa Vekiletinden: 
Sivas - Erzurum hattınuı 499+825 inci kilometresinde güzergahın katettlll 

serçme dairesi Ozerinde inp olunacak iki defa elli metrelik demir köprünün 
inşa ve montajı kapah zarf usulü ile milnakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 19/9/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda Vekilet 
demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bedeli doksan bin iki yüz elli iki liradır. 
3 - Muvakkat teminatı beş bin yed.ı yüz altmış iki lira altmış kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartna -
mesi, 1~62 numaralı köprü §8lllası, Rayproflli, 388 nwnaralı imbisat tertibatı, 
390 numaralı telgraf hattı, konsolu, 389numaralı kiriş resimlerinden ibaret bir 
takım münakasa evrakı dört yüz elli Ud kuruş mukabilinde demiryollar in.pat 
dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu miinakasaya girmek istiyenlerin 2-i90 numaralı arttırma, eksiltme ve 
iliale kanunu mucibince ibrazıni mecbur oldukları evrak ve vesikaları ve 938 
senesi için muteber olmak üzere Vekfiletimizden verilmiş müteahhitlik vesika
larını ve fiat teklifini havi kapah ve mühürlü zarflarını eksiltme fartnamesl 
ıle mezk11r kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 19/9/938 tarihinde saat do
kuza kadar demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu relsliline 
makbuz mukabilinde vermeleri Jhımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden laa kal elli metrelik bir dcmi'r köpıil imal 
ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. c2766> c5048> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sahnalma Komisyonundan 

1 - 335 çift kolcu fotini ile 15 çift kol cu kadın iskarpinine istekli çıkrnadılm- ' 
dan 16/8/938 Salı günü saat 10 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1465 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 110 liradır. 
3 - Şartname evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikala

rile birlikte Galata eski ithdalat gümrüğü binasındaki komisyona geJ,. 
melerl. c5362• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya. 

Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri i~rı idaremizce kabul. edilen tipler dahilin

de ve ıartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 parça etya kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konDWftur. 

ll - Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruı ve muvakkat teminatı 2308.25 
liradır. 

m - Eksiltme 22/VIİİ/938 tarihine rastbyan Pazartesi günü saat 11 de Jta. 

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler 1.53 lira bedel mukabilinde hergiln İnhisarlar 
Umum Müdürlüiii Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İmıir Bqmil

dürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek ist1yenlerfn pmdfye kadar en aşağı yirmi btıı 

liralık bu gibi l§leri muvaffakiyetle yapmlf olduklarını gösterir vesaiki İnhisar· 
1ar lnpat Şubesine ibraz ede\"ek mukabilinde bir ehliyet vesikası almalan U

zımdır. 

vı - Mühürlü teklif mektubunu. kanun! vesaik ve V nci maddede yazılı eh

liyet vesikası, " '1 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarf1ann eksiltme günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı 

geçen Alım Komisyonu Bafk•nJıtma makbuz mukabilinde verilmesi lizımdır. 

cl105a 
~ 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, üzüm ve anason koymala mah
sus 50,000 adet çuval 1/8/938 tarihinde ihale ırfilemecfiihıden yenıden ve pa -
zarlık usulile ebiltmeye konmuftur. 
il - Muhammen bedeli beheri 42 kuru§ hesabile 21000 lira ve muvakkat te

minatı 1575 liradır. 

m - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10 da Kaba
taşta levazım ve mübayaat fUbesindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar levazım ve 
mübayaat gubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 
ralarlle birlikte yukarıda adı ıeçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Nlı#lll 

1 - Listesinae· cins ve mikdarları yazılı muhtelif renk 1715 kilo matbaa mil· 
rekkebi prtn.ame ve nümuneleri mucibince açık eksiltme usulile satın alına

caktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli 1818.10 lira ve muvakkat teminatı 138.35 
liradır. 

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

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

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

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğil lllnları 

Muhammen Pey akçeli 
kıymeti 

L. K. L. K. 

Semti • MahaUesi Sokağı No. Cimi 

141 48 10 63 Uskildarda Kepçedede Toptap caddesi 133-1 Arsa 
Yukarıda cinsi ve mevkii gösterilen yer satılmak üzere açık arttırmaya çıka

nlmıştır. İhalesi 22/8/938 Pazartesi günü saat 11 dedir. İsteklilerin Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğüne gelm~l~i. (5178) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı deniz vasıtalan için satın ahna· 
cak 91 kalem mukannen malzemenin 1/9/938 Perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komlsyondaddır. Görülebilir. 
3 - Tahmlnt tutan 11198 lira ve ilk teminatı 840 liradır • 

• - İsteklilerin o gQn eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2480 ayılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacaklan teklif mektublumı Galata eüi 



--.,.... -· 

Almanlann askerf hazırlıklan 
·· AvrUPa-d3 -gefgiıİliğf artırdı 

Çocuğunuzu hangi 
mektebe vereceksiniz? Şehir otobüs servislerinde 

ondalık meselesi 
' 

..,_ ~ k . tinde değildir. O halde bütün 
"(B41 tarafı l inci sayfada) ı karma nl ıklye nı"çin' Bu ya hep, ya hiç 

Botun mekteblerin 
kayıd ve kabul '(B~tarcıfı 1 i'Tlci saytada) 

mnsı 1çln odun kesmek tahdid da.ha doğ -
rusu menedllm4tir. b k b hazır ı ar • ' 

rm .gerek zaman, g~rek. ~e~~ a 
1 

v- • ~ bütün varını riske etmeğe .niY~~e - şartlarını 
• 

mından tahdidi. keyfıyetının ıyı olacagı ıçın son bir bareketı mıdir? .. 
h kk da nen kumarcının • tl . .. 

ve Almanyanın komşularının, a ın d'ğerlerıinin yanlış hareke erı u-

Binaenaleyh piyasadn odun nrzetmek im
kanı azalmıştır. Bunun 1çlndir k1 devlet bü
yük fedakflrlık.lar ihtiyar ederek Zonguldak
da bir kok fabrikası tesıs etmiş bulunuyor. 
Devlet bllfunum mahrukat sarfiyatını odun
dan maden kömürü ve mü§'tnkkatmn tah -
vll etmek azmlndedlr. 

şüphe edilebilecek muazzam bir askeri Yo~~;a, . 1~ fırsattan hemen derhal istüa -
mekanizmanın hareketine şahid olmala - zerınehı olmak için her sabada bütün 

w fik deye azır . lit'k 
nnın pek te rnı.ıvafık bulunmıyacagı -

1 
rı elde tutmak istiyen bır po ı a-

. i il . .. .. 1 d' koz a 
nn erı surmuş er ır. ·cablnrı mıdır? Odun pahalı Jse ormanları toruınnk 1çln 

lttthaz edilen tedbirler muvaffak olmuş de
mektir. Odun yerine kömür tuııanaıım. 

Maamafih, İngiliz politik mahfell:rin - nın 1 
ingilterede 

• h k·t bır ne-
deki kanaat, bu askerı ar: a ~ n 

13 
_İngiltere harbiye nezareti, 

vi tezahür olduğu merkezındedır. Lond.r. b' t bl'ğde istibkB.ınlar ya -
edb. 1 r neşrettiği ır e ı , 

Fransız hududunda t ır e lm sebebile yabancı muvazzaf or -

Halbuki ben yanlışlıkla gazeteme not
larımdan bir kağıd eksilt verdiğim için 
beyanatın ilk kısmı Eksik çıkmıştır. Va
limizden ve okuyucularımdan özür dile
rim. 

• nkam - P1 ası ' f tl l Diğer taraftan Fransız askerı ın d _ dular sübayları ile her ne sı a a o ursa 

ıarı da hudud mıntakaıannda sıkı te l bu muvazzaf ordular mensublarına Akşam kız san'at mektebleri 
birler alınrr.asını emretmişlerdir .. Bu 0 sund'len Alman mıntakalarının mu -

t k ·ye edıle - mene ı . . . Alm ·a Beyo~u. İstanbul, Kadıköy, ve tJsküdarla, 
rnıntaka1ardaki kuvvetler a vı .. f sal listesini bildirmiştır. anyay Ankara, Afyon Bursa, İzmir, Konya, Adana, 
ceği gibi aynca sıkı bir polis kontrolu te- ~s k olan İngiliz alakadarları, mu - Edlrne, Trabzon, Erzurum, Diyarbakırda. bu
sis olun~cak ve kontrespiyonaj (c~s~s - ~ıdec~ İngiliz ordusuna mensub olma - lunan bu mekteblere tahsillerine mubtenı 
Iuğa karsı) teşkilntı da kuvvctlendırıle - 'azlza ı isbat eden bir vesika alarak, bu sebcblcrle devam edememiş olan 12-45 yn-

!I: dık arın · b'" "'k 1 · ~ındıı kız ve kadınlar alınmaktadır. Mektcb-ccktir. v· esı'k.,yı r_,ondradakı Alın.an uyu e Çl -
.. !erde bir ev ve aile kadınına lfızım olan bU-

Çck müdafaa konseyi toplanıyor liğine tasdik ettirmektedırler. gi öğretlllr. 12-16 yaşındaki genç kızların 
Pragdan bildirildiğine göre, Çe~oslo - P.ragda neşredilen beyanname llkmekteb mezunu olmaları lfı.zımdır. 16-45 

f "ks k konseyı salı yaşında olan kız ve kadınların şahadetname 
vak milli müda aa yu e 13 (A.A) - Harbiye nezare- lbrazları mecbur! değildir. Bu gibi tallbler 
günü toplantıya davet edilmiştir. Top - . Prag 1 vak zabitlerinin halkı davet Millet mekteblertnln bitirme vesikalarını 
1antıda Almanyadaki askeri hnzırlıkla:: tı, Çeko~ od t...ıt~1·ki edilen beyanna - göst~rmeJeri Hlzıındır. Bugün ba§}anan ka-

, • · ·· ·· c:iilecegı hi!Yctın e cıi:l.h 
dan mütevellid vazıyetın goru:.-- ma . . .zabitler gazetesi> nin bir ma yıdlara iki ay devam edilecektir. 
tahmin edilmektedir. mcsı~ınd n başka bir şey olmadığını • 

· di rlar? kalesın e T k 1 1 b d Fransız gazctclen ne yo · • b an etmektedir. Bu yanlışlık, gaze- OrOS iZ a e 8 yur U 
Faris 13 (A.A.) - Almanyan~ askerı t e~daresi tarafından adeta teshil edil- Memleketin muhtelif yerlerinden rııı tnh-

h b lerı mev - e · ak · · · hazırlıkları hakkındaki a er. . • k·· miştir. Çünkü neşnyatını yapm ıçın sillerlnl yapmak için Istanbula gelen genç 
zuu bahseden cFigaro> gnzetedsı.ddı)eotınr 

1
• 
1~ bu makalenin. k.opyesini muhtelif yer- kızlara mahsus Şehzadeb~ında blr talebe 

teh ı yurdu açılmıştır. Ücret ayda 22 liradır. Bu 
Hiç kimse Almanyayı .. azaa çı- lerc göndermıştir. para peşin alınır. Ayrıca yurdun hususi dok-

yor ve hiç kimse Almanlarla mun toru vardır. 
lzmirde nişanlısı tarafından 

Japon diplomatları 
l stanbulda neler 
Görüşmüşler ? 

( Ba§tarafı 1 inci sa~:c:;~e ta -
d . I matlar• nez 

1 - Japon ıp 0 'hükfunetler ü-
yı·n edilmiş bulundu~an h"'kfuneti Ü -

anın Sıyam u . 
zerinde, Japony a tığı gibi, ya antikl)-
zcrinde cvvclced Yh.f olmak veyahud baş-

. pakta 8 1 
. ı h-rnıntern " 1 k suretıle Japon e 

b . taahhud a ma . . . "d 
ka ır. . 'k kabul etmelerı ıçın şı -
d bır politi a . 
arı. . ·cra eyliyeceklerdır. 

detlı tesır ı . ·ıı· 
di lomatlan gayrı mı ı ve 

2 _Japon P . h 
b 'r efkarı umumıye a -

Japon lehd~ı. ı bulundukları memle -
zırlamaları ıçın: 'le ajanslarını ele geçi
ketler gazetelerı ı 

receklerdir. k d'ğeri propaganda yol
. Biri diplomati , ıl k neticesinde, Sov -

. . · hnzır ı 
4u bu ıkı nevı . kılır yıkılmaz. As -
yet ve Çin sedlerı yı . b" yük Tanaka 

b kkındaki u 
yanın zaptı a akın şark, Ana-
pwnı Japon ordusun~ y ··rümesine lıl -

' B lkan üzerıne yu . 
dolu ve a akkuk edecektir· 
zum kalmadan, tah (A.A.) 

--__ .------
Wli m-a-r l_a,r_ h_apis hanenin 

yı kı lmasmda mah~ur 
olmadığmı bildirdıler 

. · ayfada) 
(Baştarafı 1 ıncı s Uinında ta-

Mimarlar heyeti, .. Prost;::rı;dığı kanaa
diltıt yapılınasına Iuzurn 

tindedir. . ah e _ 
1 yrı ayrı ız 

Raporda bu nokta ar a ılacağı sa-
dilmiştir. Adliye sara~ın 

1
!;p hakkında 

hanın dışında kalım bına t bilahn· 
rnütaleasını rapora yazan ~:ye; saray -
re buralardn belediye ve vılaye kılma _ 
ları yapılacağı sırada binalarınbÜairıniş -
sında bir mahzur olmadığını al f nden 
tir Heyet, ayrıca Adliye Vek e ı ni 
bi~ temennide bulunmuştur. Bu temen 

şundan ibarettir. d 
f yanın a 

Bizans eseri olan Ayaso yanın .
1 

Sultanahmed camii bütün iht~şam~ . 
1i~ 

yükselmekte ve Türk tarzı mıınarısın 
en büyük san'atını göstermektedir. Bu 
camiln karşısında yapılmak istenen ad
liye sarayının Türkün en büyük abides~ 

. ··k eımesı ile mütcnasib olacak şekilde yu 5 

lazım gelmektedir. . e 
Adliye VekAletJnden bu husus rıca -

dilmektcdir. ------
yen V ıılide Hanı milnakauya 

konuldu 

V l 'd hanı> binası -
Vakıf cYeni a ı e "d .. lü 

run inşası yann Vakıflar Başmu ur : 
ğünde eksiltmeye konacaktır .. Yaz:~ 
eksiltmede talibi çıktığı takdırde ıha 
lesi yapılacak, bu takdirde, ay . başın : 
dan evvel inşa faaliyetine geçııe:ek 
tir. Yeni Valide hanı önümüzdekı .~:~ 
hara kadar yapılacak, ilkbaharda gı 
ya verilecektir. 

Öldürülen kızın hazin 
Macerası 

(BQ_§tarafı l inci sayfada) 

c- Bundan on altı sene önce, bir ya
şında bulunduğu sırada Emineyi bir Os

manlı altını mukabilinde evladlık olarnk 
satın almıştım. Satın aldım, diyorum. 

Çünkü Emine, bir yaşında iken bile göz- (Pastarafı l inci 8aufadıı) 
Jeri kamaştıracak kadar güzel ve sevimli 

gemı kullanılamıyacak hale getirildiği 
bir yavruydu. Bizim çocuğumuz olmu - Bu yıl memleketin muhtelif şehirle - gibi biri de yakılmıştır. 
yordu. Emineyle bir çocuğa kavuşmuş ol- rindeki muallim mekteblerinden mezvn Öğleden sonra asker yüklü bir başka 
duk. olan 800 den fazla gencimizin vilayetler Japon gemisine ayni mıntakada Çin top-

cmrine verilmesi hakkındaki tayin li.cı - çus u tarafından isabetler yapılmıc:tır. 
Emine sessiz bir çocuktu. Çocuk ya - tesini evvelki gu~nden itiberen ne.en-et - "' 

d h tt• gülm" d ,... Diğer taraftan Şnnsi vilfıyetinin cenu-şında bile ağlama an, a a e en meğe ba§ladık. Bugün de vazife alan 
b 1 ıd ~ · b tt lı~ bunda faaliyette bulunan Çin kuvvetleri büyümüş, bize ka i o ugu nıs e e ar genç mttallimlcrimizden diğer bir kısmı- ah 

iren mühim bir zafer kazanmışlardır. 
olmamıya çalışmıştır. Ben ihtiyarladığım nın isimlerini sırasile yazıyoruz. Bu muharebelerde 1500 Japon askeri 
için 12 yaşında tütüne gitmiye başh1d1. Nusret Güvenç Nlğdeye, Kemal Çağın Hak- tele! olmuş ve 40 esir alınmıştır. Çinliler, 
O zaman kazandığı yirmi beş kuruş giin- kArlye, Zeki Tunca BUeclğe, Muzaffer Erkan h 1 b 

Hakkarlye, Muzaffer Tunca Yozgada, Ah- mu tc if üyüklükte 200 otomobil, 7 si-
delikle evimizi geçindiriyordu. mcd Ergun ve Hakkı Özdemlr Vana, Remzi per havan topu, 30 hafif mitralyöz, 300 

1 Yüce, Niyazi Güldüo~lu, Nizameddln Ergun tüfek ve başka malzemei harbiye iğtinam 
Emine 17 yaşına geldi. Bundan a tı ay ve Şeref Ayral Karsa, Kemal Çizer Olresuna, etmişlerdir. 

önce kayınbiraderimin oğlu Kanber ken- Orhan Blrgönül Gümüşhaneye, Hüsameddin 
Nanşang 13 (A.A.) - Askeri kaynak-

dl·sın· e talip oldu. Kanber mazbut bir ço- İpek Trabzona, Hüseyin Salih Hakkflrlye, 
ı ,.1 ıs y r Izm. 1 ,.ı lıırdan verilen maltiınata göre, bir çok 

Cuk Olmadıg~ 1 için kendisini beğenmedik. Ziya Dı~yıot> u Man aya, usu rob u ve 
Ömer Akçalı Muğlaya, Süleyman Ergenekon aylardanberi Japonların elinde bulun -

Evlendirmek arzusunda olmadığımıD bil- Karsa, Mehmed Şanlı Dlyarbakmı., Muhlttin makta olan .sevkülceyşi ehemmiyeti haiz 
dirdik. Fakat o ayak diredi. Hemen zoı- Sııracoğlu Trabzona, İbrahim Sclet Sıvasa, Sun-Şiyapin mevkii geçen hafta sonunda 
la kızımızla nişanlandı. Lfıtrı Ayda Karsa, Ekrem Manlsaoğlu Denlz- Çin müdafileri tarafından istirdnd edil -

llye, Lfitfl Akdemir, Sırrı Engür, Cemll Tur-
Yar1 tatlılıkla onlar nişanlandıktnn gay Urtaya, Abdurrahman Selclk, Mehmed miştir. Bu mıntakadaki Japon kuvvetlerl 

sonra nikah muamelesini takibe başladı- Arıkan, Kemal Tosun ve Gafur Birdal Nlğ - bakiyesi şimal istikametinde geri çekil-

, Huangmei ile Susung arasındaki mu 
harcbclerin vukuundanberi Japon za . 
yiatı 4000 kişi olarak tahmin edilmekte· 
dir. 

Çinliler iler liyorlar . 

Hankov 13 (A.A.) - Honan cephesinde 
Çin kuvvetleri seri terakkiler elde et -
mekte ve bu arada Yuşih, Şenliyu, Şfş
yen, Tungsu, Paikong ve Luyi mevkileri-. 
ni zaptetmiş bulunmaktadırlar. Bu kuv· 
vetlerin en son geri aldığı §ehir Kuveyt 
mevkiinin şimali garbisinde kfıin Şehi
§ian'dır. 

Honan vilayetinin şarkındaki muha • 
rebelerde Japon zayiatının 3000 ölü ve 
6000 yaralı olduğu tahmin edilmektedir 

Hankeu 13 (A.A.) - Japon tayyareJerJ 
bu sabah yeni bir hava cevelanı yapnuş -
lardır. Hasarat ehemmiyetsizdir. Bilmu
kabele dünkü bombardımanın iki binden 
fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasınn 
sebebiyet vermiş olduğu beyan edilmek

lar. Nikah uzuyordu. Buna mukabil Kan- deye, Emin Güven, Naci Kılıç ve Mehmed Ali miştir. 
Atalay Mardlne, Cevdet Erkot Denizliye, Lüt ================~================= 

ber, evvela evlenmelerini, bilahare ni - n Özalp Konyaya, Hüsnü Mengenli Boluya. mcd Rıfat İspartaya. Ali Gnllb Çanakkaleye, I Baysal Balıkeslre, Saime Günay vana, sa-
kfıhı yapmalarını istiyordu. Balı~esir Er1oek l\IQal: 1 l\ldı:teblnden Hamdi Yavuz Burdura, Muharrem Sarp Zon- mfa Tolay Muğlaya, Amile Adalı Aydına, Şü-

tedir. 

mezun olanlar guldağa, Turgud, Avni Pet;etın Zonguldağa, kftfe Nihal ÖZyurd Trnbzona, Hatice Neba-
Buna razı olınadım, lozım da razı 01 

- Mehmcd İhsan, Mehmed oünel, SaIAhad- Mustafa Aydınalp Kastruıionuya, Abdullah h~~ Birsen Balıkeslre, Beyhnn Tokgöz tçele, 
madı. Fakat dün gece, Kanber vaktin gc- din Hepyurdakul, Hulfısi Pekel, Hasan Çetin- Demir Burdura, Ali Rıza Annen Burdurn, ZI- Mur§lde Bassa Muğlaya, Bedia Özgen Sam-

c
,, ...... esindCn istifadeyle kızımın odasına göl, Bedri Tolunay, cemll Nihad, Reşad Tur- acddln Ergün Sinoba, Said AzbH Oümüşha- suna, Hatice Leman Naraı Manlsayn Muzar
~.. han İzmlre, Tayip Saka, Sadettin Akar, Nf- neye, Ömer Arıkan Oazlantebe, Ali Saadet fer Koparan Yozgo.da, Şefika. Şencil~c Atyo

girdi. Kızım uykuda idi. Koynuna gir - yazl Başçlvf, şevket Yurdakul Balıkeslre, Ali BilecJğe, Dursun Erol Sıvasa, Hazun Ersoy na, Nazire Sarıbaş Aydına, canan Sağman 
k namusunu berbad etmek istiyordu. Tilrabl Glresuna, Talat Yoa>anı Kocaellye, Ankaraya, Fethi Gözler Malatyaya, Ali öz- Muğlaya, Sabahat Selçuk Muğlaya , Zehra 

me ' ak · · b' ı·· Ibrahim Uygur Balıkesire, Ndzım Demiralp türk Orduya, Mustafa Demirer Kastamonu- Bars Balıkesire, Seniha Dikmen Muğlaya, ~ n namusunu kurum ıçın u ıın Ş" .. ü1 
Kızı.mı Karsa, Nafi İklzleroğlu Antalyaya, Abdulnh ya, ukru G ova Samsuna, Mehmed Necatı Rukiye Birol Muğlnya, ŞehJme Üner Antal-

tlni kullanması onu şaşırttı. Bu na- Demirel, Hüseyin Cengiz Antalyaya, Receb Amasyaya, Rıdvan Çanılıbel Manlsayn, H11- yaya, Güzide Bozkurd Kütahynyn, Hatice kuvve 
.. cndelesi yarını saat devam etli. Özbek, M. uıugfilerll Urfaya: Hüseyin Ay Ça- mi Kandemir Antaıyaya, Hncı Yücel Çoru- Erdoğan Antalyayn, Leman Onay İçele, Mü

mus mu nakkaleyc, Şevket Kutman Içeıe, Enver Nec- ma, tııyln cdllmişlerdlr. k:errem Şendur Afyona, Nilüfer Yosa Kay-
Canavar adam, maksadına nailöollda~da~ın- m! İçele, Niyazi Kaplangı Olresunn, Mustafa 1zmir Kız loallim Mektebinden mezun seriye, Nadide Kızılok Manlsaya, Firdevs 

bı ağını çıkardı ve kızımı ur u.:ıı S:ılih Gire.suna, Hüseyin Nihad 01.resuna, A- olanlar Özcan ManJ.saya, Sulhlye Dayıcan Anknraya, 
caJ{atçil Kanber mahkemede verdiği ita- klf Erdik Kocellne, M. Seyfi Karaca Çanak- Memduha Alkut, Drahşan Balcı, Şefika Müzeyyen Özcan Muğlaya, Süheyll'ı Erkmny 

kaleye, Fa!k Trabzona, Şerafeddin Gültekin Adam, Müzeyyen Yavuzer, Muzaffer önsoz, N;rıyn, Fatma Mükerrem Sünlp Scyban:ı, 
dede cürmünü tamamen itiraf etmi§ ve Tokada, Salfibnddln Alkan Mani.saya, Fuad Sumhlye Onanbık, Fatmn Yaşar Ala.tny, A- Nezihe Girgin Silrde, Naciye ŞerUe İkiz Zon-

ıl hapse mahkQm edilmiştir. Ulutay Karsa, Abdurrahman Cankurt Atyo- siye Ak.soy, Reh~ka TurhanengU, Süreyya goldağa, Hatice Aksoy Çanakkaleyc, Muaz-
lB y ...................................... na. İbrahim TÜnger Kır§ehlre, Rauf Canov- Pamir, Emine Gök.su, Mebrure Buysa!, Zch- z~ Şener Çoruma, Zehra Sümer Zongulda~a. 
........................ ralı Malatynya, Nazun Kurultak Karsa, İl- ra Türker, Şükfife Saygıner, Nebahat Atıl- Şukrlye Ertem MuIDaya, Sacide Ş:lmlı MuR-

Doktor han Birsen Glresuna, Osman Adil Çullu oı- gan, Sahire Çel!k, Seher Kurtaran, Nahide laya, Kamile Atalay Antalyaya, Melek Algon 

1 h l Zail Öget ıcsuna, Ve11 Güvendik Sam.suna, O.sınan Zb- yer, Memduha Gözen, Neriman Salli, Lutfl- Trabzona, Hatice Nahide Oüncral Er?Jncans, 
bTB m ki BUglç Zonguldağa İhsan Bayın Seyhana., Kayalıoğlu, Mükerrem Duruk, zekfivet Ba- Fatma Belkıs Tual Denizliye, Melo.hat Ye§ll-

Deledlye karşısında, Piyerlotl Mehmed Çelik Samsuna, İbrahJm öztilrk Ay- ye Neriman Kuman, Perihan Tuster, Hatice dere Muğlayıı, Muammer Nural Şeyhann, 
Caddesinde 21 numarada lı9tillıı dına, İlhan Özdll Denizliye, Sabri Çetiner Perihan Pala, Emine Fikret zeyrek, Emine Hayriye Özakhum Seyhnna, Rnmlze Çulb:ı -

tı! Afyona, Tahir özsoy Muğlaya, Necmi Oör- İlhan, Şayan Akışık, Safiye Arda, Müflfha cıoğlu Scyhana, Muazzez Yorguncu~oğlu Dc-
ugleden sonra bastalarını kab gülil Mantsaya. Nall Oedlıı Manlso.ya, Faik üroı, Nezahet Ofilçü, canan Südcr, Emine nlzllye, Fahriye Cankııt Kıırsa, Nllufer Alp-

~ eder. Apaydın, Hayrettin Tuna Aydına, Halli 0 _ Gülcü, Meliha Erfilgen, Hayriye Yurdalan, kurd Muğlnya, Ayşe Uçtu Antalynya, Hayr -
'-•••• • ................... -.......... ğWttirk çanakkaleye, Mustafa Ebedi Seyha- Emine Topçuo~u ve Macide Çntıkkaş izmıre ye Karalnırum Antalyaya, Fatmn Zaflre Be 
............................... na, Ömer Tüzcü İspartaya, Hasan Aral An- Şükriye Kehyar Glre.sunıı, Müfide Yntgı~ lor Karsn, Leman Altım ve Mclflhat Senin 

EG E T 1 YA T R O SU talyaya, Abmed Şilkril Denlzllye, Salih ince Zongu1dağa, Muazzez Baysal Ankarııya, Şeb- Denlzllye tayin edllmlşlerdir. 
Nuri Genç ve arkadaş1an Muğlaya, Şevket Aslan Aydına, Davud Ka- ver Boran Zonguldağa, Masume Tözün Bey- kk d 

Bu akşam cns Mardlne, Mustafn Türk Kütnhyaya, is- bana, Salbe Yeşllyurd İç.ele, Hamdiye Taguı: Ba ali r a sınıflara yrılacak 
mail Altıok Burdura, Receb Günaydın Ma- Muğlaya, Zehra Arnl v.e Hurts::ı.r Sakarya Otelciler, berberler, lokantacılar _ 

~~~~;}] Yenişehir aile bahçesinde nısaya, Hasan Necdet Afyona, Silleyman Aydına, Fitnat Kızılok Içele, Leman Altınttl§ dan sonra bakkallar da sınıf} tak 
(.; RENKLi FENER Sağlık :Muftlaya, Süleyman . KocabıyıkojUu Afyona, Leman Erdal Mantsaya, Zehra f!e- . d'l kt" .. ar~ : 

Denizliye Şükrü Yel Afyona, Iskender Cenab lflr Zon uldnğa, Nafize Gök.sel Muğlaya, ır- sıın e 1 ece ır. Dun E snaf Cemıyetlerı 
Sabriye Tokses Aydına. CeIAl Alataş Muğlaya, Mehmed Feh- fet cankat ZonguJdağn, Muazzez Gencoıuu Merkez bürosunda bir toplantı yapıl _ 
ve .Azert sazı mı Kiltahyaya, Taran Ataç Trabzona, Meh- Vana, Şakire Oüntekln Muğlayı, Şevket mış ve bu hususta görüşülmüştür. 

'· 
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Trendeki yabancı adam 
e;"' .. llllllllllUllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllJHllUIUlllllllllHlllllllllllllHUUlllHllUllUllllllllllllllllllHUIHlllllHlllHll~ Yaz an : T. ~ eon ~iye v~~ Çeviren : H. Alaz · 1 
~ · · · · · lb' · · · · Ya öyle mı?. Pekı, onu hır ış ve- Nataşanm bulundugu kupe matem ren-
N taşa Glu~enkonı.m og~lu ölınüşt:i.. Nataşa bır fabrikada çalışıyordu. O- gırıyor, soyunuyor, ış e ısesıru gıyıyor, - • . L k' .. . b d N t daki 1 a .. .. .. 1 .. 1 · · d 0 d h ·· kü' silesile vahud bahanesıle ugans a gon- gıne oyansay ı ve a aşa, ora yo -

fak t bu ne büyük bir haksızlıktı!. Bazı nun birçok arkadaşları vardı .. gunduz e- ve ato yesıne geçıyor u. ra a, erg1111 . , .._ .. b k· . . 
1 

. G " lm '. k . . 1 H d hal 
a · · ·· nl b' · · · "k l h ıı· •tm f 1 derelim orada yapılacak musa a a ıçın cu ara. c u eyı esınız.. em er .1 1 · b altı çocug~u oldugvu halde ri büyiık fabrıkanm atolyeleri o arı ır- ışını, yu se,ı;: arare ı erı e rrın arının .. .. . . .. .. ·çını d 

aı e erın eş - h . . .. 1 . b lı d b · · ini istemişlerdi Nataşayı gondere- kesınız!. Gormuyor musunuz ı z e a-
he s· de sağ ve sıhhatte idiler .. halbuki birinden ayırıyordu. Fakat gece olunca araretını o çmıye aş yor u. ırıs ·· . ıkl b' 1 d. bil • di ihtimal 

Naptaşı anın tek bir og-ıu vardı· bir tanecik bu arkadaşları Nataşayı ziyarete gelirler- Doğrusunu söylemek lizım gelirse, lim .. seyahat esnasında bıraz avunur. cb .. ı .. kırb~nnhe vf.arfli·k·• h~ye d seykt.' fakat 
' .. ··nı ı N t k di · · · ı~ ldiv' kild Vanya amca· uyu ır a ı ısse ece ı .. oğl Nataşanın dünyada oğlundan baş- di.. hele çocuğu ilk öldüğu gu er, oD ar a aşa, en ışını, azını ge gı şe e . · .. . k lıkl t ah d yatan bu in-

k uk.: ·-· ktu· Ne babası ne ana- Nataşayı bir dakika bile yalnız bırakma- gene eskisi gibi elinden geldiği kadar - Iyi bir fikir, dedi, gonderelım .. ben arşlı bı. 0b~rla~ ~ey ul v b" a ımsecıgı yo · , . . san ar, ır ır erının acı arına sagır gı ı 

d kardeşleri vardı. Onun sadece bir dılar .. onun için onlar yoruldular .. onlar yapmıya çalışıyordu. Fakat, her şeye ıtıraz etmem. 'dil t . k anl _ . ind _ 
sı, ne e .. d.. ~ lı d b" ks'kl'k , . _ k ı er.. ren, gecenın ar ıgı ıç e a 
t k ~ 1 d ı·şte bu bir tek og~lu da öl- koştular Nataşanm işlerini onlar gor u- ragmen, onun ça şmasın a ır e ı ı Nataşayı Lugpnsk a gondermege arar 

1 
b·ıd·-· .. .. d e og u var ı. ·· _ . . . . . . . a ı ıgıne yuruyor u. 

·· t" 0 b ölen biricik oğlu ne se- ler.. vardı .. daha dogrusu ışlerını eskfaı kadar verdiler .. yeni yerler, yem ınsanlar onun _ . 
muş u. nun u _ dikk tl , .1 d . . . . . . . h·t Nataşa sahanlıga çıktı. Sahanlıktaki . ı· ana yakın bir çocuktu. Bu na- Zavallı Nataşanın oglu ne kadar, ne a e, neşe ı e yapamıyor ıı. kederını bıraz avutabılırdi .. yenı mu ı . . . 
vım ı, ne c .. . bü N ta f b ·k d t .. 'd' B. . . ~ .1. d' d kapı açıktı. Islak yerlerden ıçerıye bır 

l lm t ? Nasıl olmuştu da Nata§anm kadar guzeldL. Nataşa onu babasız - a şa a rı a a us a muuvını ı ı. ır onun kederlerını dagıtabı ır ı .. ora a o- . 
sı o uş u.. .. .. .. _ yılı d . nl b . k k , h . A 1 a· yaşlık sızıyordu .. Nataşa kapının hır ke-
b . · 'k g-ıu ölmüştü? Hayır hayır bu yutmuştu .. oglunun babası 1930 n a zama ar u ış onun ço , pe '.,;OK oşuna nun sıkılmasına ımkan vermez er ı. 
ırıcı o · · ' . . .. . 'd. d t"l fi k k t narını tuttu ve vagondan dışarı sarktı. .. k" d g~ildi Uzakşarka gıtmış, o gundenberı ondan gı ıyor u .. a o ye şe onu sı sı me - Nataşayı istasyona kadar geçirc!iler.. . .. . 

mum un e · . . h d h tt~ 00 1 1 v Kocaman sıyah kütl'eler halinde toprak-
çocuğu gömdükten sonra Nataşa mü- hır tek haber bıle alamamıştı .. Nataşanın e er, a a Ye genç o uşuna ragmen Vanya amca hem genç kadının bavulunu . . . 1 dı. 4 .. _ 

vl kü' .. .. k 1 ~ el bu kadar yu" kselişind n b k· d k lar, aksı ıstıkamette koşuyor ar ~agı-t d. n bunu tekrarladı: ~Bu nasıl o- og u çucu 0 masına cagmen fü' e e ' u a ar ço taşıyor, hem de ona, gideceği yerde ya-
ema ıye .. . . . .. 1 . d ı B" ··d"gv·· zı:ı.man para alışından ötürü cma gıpta bile eder- da, vagonun altında, tekerleklerden kor-

lur? Bu mürnkun değil!. Neden, mçın guze resım yapar ı.. uyu u u .. pacağı işler hakkında izahat veriyordu. .. . · · 
öldU.?.> mutlaka iyi bir ressam olacaktı. di. Oyle ya: Bari ailesi kalabalık olsaydı, Nataşa söylenenleri dikkatle dinliyor, kunç gıcırtılar yukselıyordu. Insan bun-

Nataşa, bütün bu olan biten şeylerin Ne felaket!. Çocuk kendini üşüttü .. za- gene ne ise .. halbuki Nataşanın sadece, bazılarına cevab veriyor, hatta ara sıra larm altına düşse, bu tekerlekler, ODU bir 
kötü bir rüya olduğuna kendini inımdır- türree oldu .. ve bir hafta içinde öldü. Bü- bir tek oğlu vardı .. bu kad-ar para onun gülümsüyordu. anda par~alar, bir kenara fırı!:tı~ ~e 
:rnagva çalıştı .. fakat gu"nler geçtikce, bu tün arkadaşları, Nataşayı teselli etmek nesine gerekti?. Hatta şimdi Nataşa bile . 1 lide b . ilk kork~nç ir ölü~ .. ya insan.~ ez e ır 

için bir şeyler yapmıya çalışıyorlardı. böyle düşünüyordu: ' Genç kadının, oğlu 0 e . n erı bacagı veyahud hır kolu kesilirse; ne fena 
müdhiş, bu amansız hadisenin bir haki- defa milümsediğini gören arkadaşları, 1 d · b d f d akat Iar-'-

·'d o * - Tek başıma kaldım. Bu kadar para- ı::.-:-- o ur u .. ınsan .u ... e a. as . o -. ge_-kat oldugvunu kabule mecbur l.ll u. za- b · · b' alA t d ı yı ben şimdi ne yapacagı-m ?. unu ıyı ır ame say 1 ar.. ne bu hayatı surüklıyecektı.. Nataşa bır 
.man onu müdhiş bir ümidsizlik kapladı. Vakıa Nataşanın oğlu ölmüştü. Fakat Son dakikada, kondüktörler: cGeçir-
Her şey genişledi; her şey büyüdü. Her bu, hayatın durması dernek değildi. Her Bir defa utabaşısı Vanya amca, yanlış meğe gelenler, haydi bakalım, çıkınız!> 
~ey sonsuzlaştı .. hatt~ odanın duvarları şey gene tabii seyrini takib ediyordu .. e- yaptığı bir işden ötürü Nataşaya çıkışım- diye bağmştıkları bir anda, Nataşanın 
bile, onlara yaslanılmasın diye açıldılar.. sasen bunun başka türlü olması imkanı ya başladı: işgal ettiği yataklı vagonun üst katına 
acaba bu dünyada, herkesten, her şeyden var mıydı?. Nüfusu dört milyonu bulan - Bu böyle olmaz!. Ben kırk parça o- bir adam yerleşti. Adamın üzerinde, gü
uzak, kimsenin göremiyeceği, kimsenin bu koca şehirde, hergün, her dakika bin- lamam .. biraz da senin, işlere al!ka gös- zel, ağır bir palto . vardı. Paltonun altın
erişemiyeceği bir oda, bir köşecik yok mu bir hadise oluyordu. Hatta Nataşa için termen lazım!. dan şık bir elbise göze çarpıyordu .. fotin-
idi?. bile bu olan bitenlere kulak tıkamak im- Fakat Vanya amca Nataşanın mahzun lerinin altı kauçuktu .. her halinden Av-

Sak.lanmak, herkesten kaçmak ve son- kan~ var mıydı? Arkadaşları Nataşaya: gözlerine bakınca, elini salladı ve sustu. rupa gördüğü. Avrupada bulunduğu an-
ra ölmek .. evet, mutlaka ölmek lazımdı. - Nataşa, diyorlardı, yalnız Hindis- Soluğu atölye şefinin yanında aldı: !aşılıyordu .. bu muhakkak bir mühendis 
Böyle azab ve ıztırab içinde yaşamak de- tanda 375 milyon insan yaşadığını bilini- - Adeta kızcağızı değiştirmişler, de- veyahud buna benzer bir şeydi .. 
ğer mi idi?. yor musun?. Bütün bu insanlar da senin di. Zavallının başına bir felaket gelmiş, Bu adam gencdi. Şakakları yeni yeni 

Gençlik çağlarında bu gibi duygular gibi seviyorlar, acı çekiyorlar, ölüyorlar ... oğlu ölmüş .. şimdi uykuda imiş gibi dal- ağarıyordu. Gözleri siyah, adeta kömür 
tabiate aykırıdır. Halbuki Nataşa henüz Sen niçin ağlıyorsun?. Ağlama!. HAdise- gın dalgın dolaşıyor.. gibi kapkara idi. Bu gözler, bir projektör 
yirmi dört yaşında idi.. uzun boylu, ge- leri filozofca karşılamak lazımdır. Atölye şefi Nataşanın felaketine büyük gibi ışıldıyorlardı .. şu insanların adeta 
niş omuzlu, sarı saçlı, kırmızı yanakh, Fakat Nataşa oğlunun ölümünü bir tür- bir alaka gösterdi. Esasen başka türlü yiyecekmiş gibi birbirlerini süzmeleri ne 
şen ve neş'eli bir kadındı. 1ü filozofca karşılıyarnıyordu. Bu arka- hareket etmesi de mümkün değildi .. çün- fena bir Metti. 

Böyle bir kadın ancak yaşamıya layık- daşları, ne diye kendisini ziyaret ediyor- kü acı ve felaket, her insanın başına ge- Nataşa, başını pencereden yana çevir-
tı. Bu tipte bir insan, ağlar, kederlenir, Iar, ne diye teselli etmeğe uğraşıyorlar- lebilen bir şeydi. Kadıncağızın çocuğu öl- eli. Tren hareket ettiği zaman pencereden 
fakat sonunda acılarını mutlaka yenerdi .. dı?. Bunlar Nataşanın yalnız kalmaktan müştü. Bunun için ufak tefek yanlışları- hafif bir rüzgar esmeğe başladı. Vagon
e-sasen Nataşarun dostları da böyle diişü- başka bir şey arzu etmediğini niçin anla- nı, kabahatlerini, elbette, mazur görmek dak:i yolcuların hepsi de §en, ht"psi de 
nüyorlardı.. mıyorlardı?. lazımdı .. acaba onu bir sanatoryoma, ya- neş'eli idi .. hepsinin bir can yoldaşı var-
Acı acıdır. Dünyada acı çekmiyen, ız- Oğlunun ölmesine rağmen Nataşanın hud bir istirahat evine göndermek nasıl dı. Halbuki onun, Nataşanın kimseciği 

tırab 'duymıyan kim var?. Fakat dünya- yaşayışında esaslı bir değişiklik olma- olurdu? yoktu. Zavallının bir tek oğlu vardı; işte 
da bu acılara tahammül etmiyen gene mıştı. Nataşa, gene eskisi gibi, sabahları Ustabaşı: 0 da ölmüştü. Hafü yağmur taneleri pen-
kim var?. Her şey, geçer, her acı unutu- erken kalkıyor, yıkanıyor, '!iyiniyor, - Biz kendisine bunu teklif ettik, de- cerel~re vuruyordu; fakat işte o yoktu .. 
lur. Bundan sonra hayat, tıbkı nekahat tramvaya binerek fabrikasına gidiyordu. di, fakat istemiyor. İş başında olursam dünyada gülen, söyliyen ne çok insan 
devirlerinde olduğu gibi, daha tatlı ve Fabrikanın kapısına gelince, her zaman daha kolay avunurum diyor. Biz ona tek- vardı; fakat işte o yoktu; ve asla da ol-
daha güzel görünmiye başlar. yaptığı gibi, vesikasını göstererek içeri lif ettik, gitmem, diyor. m.ıyacaktı .. 

Takvor serinkanlılığını kaybetmi -
-16-

yerek cevab verdi: 
- Elinin körü

nü ağnadık, kar
daş, ama şu mese· 
lenin neyin nesi 
olduğunu öğrene

lim de bu ıskan
dalı örtbas ede
lim. 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Gurabi efendi, mem ki? O da koş- kıza yan gözle bakı-
çıkacağı kadar çi- mıya, evi yanmış çı- yordu. Takvor bu 
leden çıkmıştı. fıt karısı gibi hay- işdeki yanlışlığı ora-

ı\ğzmdan köpükler saça saça, hadiseyi kırmıya başladı. ~akilere izah etti. 
izah etmiye koyuldu: Buracıkta kendisine Tecavüze maruz 

- Desturun, kazayı hacet için mem- yet~tim .. kızım! Ne kaldığı zannile epey 
şaya çıktım. İstanbuldan ayrıldığımız- oluyorsun? Ne bağı- korku geçiren kızca· 
danberidir tutuyordum. Senin göster- rıyorsun? diyecek ğızın avucuna da el-
miş olduğun kapıyı usulcacık açtım; oldum; kahpenin kı- li lei (bir leu, bir 
baktım ki kademhane fil un değil.. or- ızı avazı perdeyi kuruştur) sıkıştırdı. 
ta yerde su küpüne benzer bir şey du· yükseltti. İşte, me- Bu suretle mesele 

an için kendini tekerleklerin altında 

farzetti • irkildi ve kendini geri çekti.. iş
te bu anda omuzunda yabancı bir el his
settL bu, üst kattaki kara gözlü ko~u 
idi. Sakin bir sesle kadına: 

- Kendinizi üşütmekten korkmuyor 
musunuz?. dedi .. bu havada gripe yaka
lanmak işden bile değil .. 

Kara gözlü adam bir sigara yaktı; ve 
kırk yıllık bir bildik gibi Nataşaya gü
lümsedi. Fakat Nataşa bu yabancıya ar
kasını çevirdi. Bu adam ken<Üsine ne di-

ye böyle bakıyordu?. Bu bakışlar, bu a
laka gösterişlerden artık bıkmıştı~ ner
den geliyorsunuz?. Nereye ve niçin gidi-

yorsunuz?. Bütün bunlara ne lü.ıum var? 
Nataşa, sessizce, ihtiyatla, kimseye do
kunmaksızın yürüyordu. Buna rağm.en 

kendisine hitab ediyorlardı. Bırakınız, 

ona dokunmayınız!.. Ona ilişmeyiniz!. 
Nataşa kaba bir sesle: 
- Zarar yok, ben kendimi üşütmem, 

dedi ve vagonun içine girdi. 
Tren Harkov'a sabahleyin erken erken 

girdi. Burada Lugansk'a gidecek yolcu
lar için aktarma vardı. Lugansk treni ge
celeyin ancak saat onda hareket edecek-

(Devamı 15 inci sayfada) 

çak! Beni yerimden, yurdumdan, hü
küma tımın sahabetinden uzaklaştırdı
nız, gavur ellerine getirdiniz de üzeri
me hiyanetlik ediyorsunuz .. bir şeycik,. 
ler demem: Allah garib kuttarının yar
dımcısı, muinidir ,elbet. Seni de, o pa
paz suratlı gavur akıl hocanı da Allah1-
mın azametine havale eiliyarum... 

Derken bu tevekkülden aynlıyor, i.S
timdada koyuluyordu: 

- Burada müslüman Yok mu? Ye
tişin dostlar! Din kardaşlan! Kocam 
ermeni Takvorla bidik o1du, evimi bar
kLinı başıma yıkıyorlar!. 

ruyor. Kapıyı tekrar kapadım, geriye ı;ele bu! Anladın mı, örtbas ediliyordu. 

Her odadan bir adam fırlaını.ş. mer· 
diven başı mahşer meydanına dönmüş
tü. Kalabalık, mebhut, bu garib sahne
yi temaşa ediyordu. Gurabt efendi de, 
Takvor da, şaşırmışlar, kocakarıyı tes
kin için ne yapacaklarını bilemiyorlar
dı. Gurabi efendi: 

- Yahu! Ne oluyorsun? Kendine 
gel!. Bu saçmaları da nereden çıkar
dın?. 

döndüm. O sırada [Hizmetci kızı gös- herif?! Lakin, aksi şeytan, 
tererek] bu haspaya rasgeldim, Hela, Takvor, faciayı dışardaki patırdıyı, 
dedim, anlamadı.. me~a, dedim, an- kavramıştı. Bir yan- içeri odada mışıl 
lamadı.. kademhane, dedim, gene anla- dan başını kaşıyor, mışıl uyuyan İfakat 
matlı. Çatlıyacağun; ötesi yok. Derken, pbür yandan da hanımın kulağına 
çocuklar gibi işaretle meramımı anlat- kahkahalarını zor aksettir ive r-

Demeğe kalmadı, İfakat hanım, yav
rusu çalınmış dişi bir sırtlan gibi raldb 
tahmin ettiği hi~metci kızın üzerine 
saldırdı. tım, bana tekrar o küpün durduğu yeri zaptediyordu. Gura· mişti. Tam, barış gö-

gösterdi. Frenkce, su olup olmadığını bi efendi ifadesini ı rüşü teyid için Gu-
sordum: delo, delo dedim. Kaltak, kü- bitirince, direktör cFo.m dö §ambra vah§i bir surette tecavıiz etmek istemi§tir de ... > rabi efendi, hizmet-

pün üstünde sallanan zinciri işaret et- söze başladı: ı disini kovalamış?! ı ci kızla tokalaşırken, o da, yakası kır-
t i. Ve o anda gözden nihan oldu. Bin - Şimdi, dedi, bu adama söyliyecek- T.akvor artık kahkahalarını zaptede- mızı fisto işlemeli beyıaz patiska geceli-
bela ile küpün üstüne tünedim .. kahro- siniz, oteli terkedecekI medi; sapsarı ~!erini göstere göstere, ~ile, ensesinde sıska kedi kuyruğu gi-
lası zincir elime ilişti, çektim. Sen mi- Takvor, sordu: uzun uzun güldükten sonra: bi bir örgü halinde sarkan keçeleşmiş 
sin cenabete el süren? Bir boşanış bo- - Neden? - Biloorsun Gurabi efendi zadem, kır saçlarile çıkagelmez mi? 
~andı~ Ortalığı seller götürüyor san- - Fam dö şambra vahşi surette te- ne olmuştur? dedi. Fam dö şambr san- Bir ikinci hengame de o anda kop-
dım. Ödüm patladı, yüreğim acı acı cavüz etmek istemiştir de ondan. Bü- nuştır ki kendisi ilen başka efkarın tu. Kocasını, kalabalık bir cemaat ara> 
ağzıma geldi. Can havlile, uçkurlarım tün müşterilerim.iz rahatsız olmuşlar- vardır da onu için kovalamışsın. Senin sında, tazecik bir dilberle elele gören 
elimde kendimi dışarıya attım. Bittabi dır. Böyle bir şeye burada kat'iyen ce- kademhane meselesini hiçbirisi de ağ- İfakat hanım, bunu birdenbire bir ni-
Jstimdad ediyordum. Sen de ortalarda vaz veremeyiz! namamıştır... kah töreni zannederek önce alık alık 
~oksun. Sanki son uykunu uyuyacak- - Aldanıyorsunuz, bay direktör. Va - Ne gibi efkanm olacakmış? bakındı. Sonra hemen kendini toplıya-
mı~m gtbi, ne vardı erkenden zıbara - k.ıa ortada müessif bir hadise va:rdır. - Eh, o1ur a? Bal gibi karıdır.. .rak Gurabl efendiye, Takvora, hizmet-
cak? Derken, gene bu kafirin kızı Fakat mesele asla zannettiğiniz gibi Gura'bi efendi kızdı: ciye sövüp saynuya, ayni zamanda da 
gene karşıma çıktı. Üzerine doğru koş- değildir.. - Yabanın kokmuşu, kendi kendine kendi üstünü başını koparıp, saçını ba-
fam. Meramımı anlatacak, arkam sıra - Pardon! Hizmetcinin kendisi bu- paye veriyor. Başından büyük haltet- şını yolmıya başladı. Avaz avaz haykı-
kulaklarıma hfila şarılıtısı gelen şelB.leyi rada. Sorunuz, söylesin: Bu Mösyö, miş! rıyordu: 
durdurmak için yardımını dileyecek- pantalonunun uçkurlan elinde, gözle- Demekle beraber, geçirdiği heyecan· - Pis herif! Mundar herü!. Yaptın 

Hem yumrukluyor, hem bağmyorduı 
- Seni yelU.oz şırfıntı, seni! Sent 

kokmuş gavur karısı, seni! Ben, kırk 
yıllık eyalimi, tA buralara kadar senin 
boyalı ağzına lokma etmek için getir
medim, anlıyor musun, baloz kaçkına 
karı? 

İşin kötü bir şekil aldığını gören ka
pıcı ile direktör, zavallı hizmetciyl, ku
durmuş karının elinden güçbell kur -
tardılar, kaçırdılar. Bu defa da İfakat 
hanım, Takvora döndü: 

- Papaz suratlı mendebur! fstan· 
bulda müşterisiz kaldın da, meyancıh
ğını buralarda mı yapıyorsun? Çöp ça
tacak, can kavuşturacaksan, Beyoğltı 
kaldırımları nene elvermiyordu? Ak 
düşmüş saçlarından, pos bıyıklanndarı 
utan! 

tim. Kaltak korktu. Ne zannetti, bil- rt ihtirastan dönük bir halde, nasıl ken- la daha da yosmalaşm:ı.ş olan hizmetci mı apacağını?l R~ea·!-ı..J~!!Y!~ı.._.,alt-L--------J..n~"°-..llJl!lı..s..-----
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Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

Madmazel Suheıin orta boylu, mütenasib endamlı, 
beyaz tenli, altın gibi sarı saçlı, yeşil gözlü bir kızdı. 

Kendisini görür görmez sihrine kapılmışbm 

- Buna yazınız, dedi, bu albümü 
benden başka hiç kimse, hatta annem 
bile açamaz ve içindekilerini okuya -
maz! 

Nihayet şu satırları yazdım: cŞu an
daki hislerimin bu sayfaya tahrir ve 
tasvirine memur oldum. Büyük hür • 
metlere IAyık, pak ve hassas bir kalbin 
ilham ettiği bu emri infaz etmek için 
hislerimi, fikirlerimi yokladım. Çok 
yazık ki onları, tasvire muktedir olsam 
da o kudreti istimal edemiyeceğim ka· 
dar başka türlü buldum. 

(Arkası var) 
~~~~~~~~~-

<•> cll'rentıerle dos\ olmak için karılarını 
medhetmelldlr.. diye blr Avam sözü bulun
dutu için eab8.k mutuamfın bu albüme : 
cMadaın Buhetın blr gelin glbl güzeldir ... • 
diye yazdıtını görm(lştüm . .............................................................. 

Casusluk tarihinden 
birkaç yaprak 

(Bt11 tarafı 9 uncu sayfada) 
değildir. Miralaya söyleyiniz. 'OzüJmesin. 
Yarın sabah erkenden yanıma gelsin. İs· 
tediğini yaparım• cevabını verdi. 

Halbuki Redlin o gecenin sabahını gör
memesine karar verilmiş bulunuyordu. 
Gece yarısı merkezden yollanan dört ca· 
sus, miralayın otelde yattığı odada gö
ründüler. Vatan haini her şeyi anlamı~ 
tı. ilk sözü: 

- Neye geldiğinizi biliyorum. Hayatı
mı kendi elimle mahvettim. Vedn mek-
tublarımı yazıyorum. demek oldu. 

c- Gizli faaliyetinizin ne dereceye ka
dar genişlemiş olduğunu öğrenmek isU
yoruz Redl.• 

Miralay Redlin hiyaneti anlaşıldığı da· 
kikadan itibaren Avusturya istihbarat 
şeflerini büyük bir endişe kemiriyordu: 
Acaba Redl A vusturyanın canı demek o
lan (3) numaralı planı da satmış mıydı 7 
Bu suali bunu anlamak için sormuşlardı. 
Fakat Redl açık bir cevab vermedi: 

- Hepsinl Pragdaki evimi arayınca 

anlıyacaksınız. Yalnız .Jimdi bana bir re
volver verin. 

İstediği revolver verildi. Bütün gece Oil 

telin kapısında bir nöbetçi- bulundurul .. 
du. Sabaha karşı (1) numaralı odaya yol
lanan gizli memur Redli ölü buldu. 

Redl, ihtirası yüzünden yalnız kendi .. 
nin değil, kendine inanan V"' kendini mU. 
yoner yapan Avusturya ile Rusyanın da 
mahvına çalışmı~tı. Pragdald evinde bu .. 
lunan vesikalar, Rwyaya satmadığı feı 
kalmadığını gösterdi. Buna mukabil icalj 
ettikçe Rusyaya da hiçbir ienalığı yç. 
mAlrtA.n llAYot ftn~11-••h 
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Adasındaki Hayalet 
~~~~ 

' razan: 6apper 
Tiirkce79 çniren.: Hasmın 1Jpldııl 

Müdhiş bir yumruk dövüşü 

~ 14 

Finlandiya güreşcileri 29 
ağustosta geliyorlar 

Takımda üç olimpiyad birincisi var. Takıma beynel
milel güreş federasyonu reisi riyaset ediyor 

~dam istintaka devam etti: visi memuru yuz·· h .... ı Drurrunond'u s bd · · B ~ tangerton a allık etmeyınız. u 
- Adınız nedir? takdim edenın.· Milli güreş takımımızla karşılaşa - zedleri arasındaki turnuva ve Tekir -

cak olan Finlandiya milli takımı güreş- dağlı Hüseyin - Cek Şeri müsabakası 
cileri 29 A.ğustosda şehrimize gelmiş gelecek haftaya bırakılmıştu:. 

· bayların bu havaliye geldiklerini kat-
- Benimki Hilınandır. Yanımda du- Drummond: iyen saklamıyacağız. Bilakis bir şey 

ran Singer, yaraladığınız arkadaş da - Müşerref oldum, dedi. bulamadıklan içip diğer bir mıntakaya 
Morris: Fak.at Menalinin mıtkaddeme ile va- gitmiş olacaklan hissini uyandıracağız. 

- Birdenlbirıt isim uydurmak güç - kit geçirmiye niyeti olmadığı anlaşılı- Cesedleri 11diğer bir mıntakada> bulu· 
tür, fakal siz de hep meşhur otomobil yordu. Emir vermiye başladı: nacaktır. Mümkün olduğu kadar uzak 
a'ınillerinin adlarını seçmişe benziyor- - Ayaklarını bağlayınız, sonra he- bir mıntakada ve mümkün olduğu ka
sunuz .. bu takdirde neden Rols yahud pii:ıiz çekilebilirsiniz, yalnız pek uzak-
da Bentley hatırınıza gelmedi? Evet laşrnamak lazım. Yüzbaşı toprağa otur- dar kısa bir zamanda .. binaenaleyh der-
neden? mak mechuriyetinde kalmanızdan kor- hal Burton ile temasa geçiniz, telefo-

Bir sigara yakarak devam etti: kuyorum, zira bütün sandalyeleri kır- na geldiği zaman da göğüs· darlığına 
- Benim adım Stangertondur. Siga- mışsınız . karşı kullandığı ilacı alarak hemen 

ra içmek ister misiniz? Ellerini çözü- Stangerton asabiyetle müdahale etti: buraya gelmesini söyleyiniz. 
nüz! - Fakat efendim, bu adamlar eğer Stangerton hayretle: 

Ve emrinde bulunanlar bu ameliyeyi entellicens memurları ise kendilerin- - Göğüs darlığı ilacını mı? . diye 
ikmal ettikleri zaman söze devam etti: den bir an evvel kurtulmalıyız. sordu. 

- Ümid ederim ki tek bir hareketin _ Bütün İngiltere polisinin buraya _ Evet, siz öyle deyiniz, o maksadı 
ölümü mucip olacağını .anlıyacak kadar gelerek arkamıza düşmesi için mi? anlıyacaktır. (ATkan var) 
idrak sahibisinizdir. ======================;::======= 

- Ne şekilde? 
- Çok basit.. yegane güçlük bu za-

tın... Bay Morris'in yaralı olmasında
dır. Aksi takdirde şimdiden, araştırdı
ğınız hortlağın peşinden kendinizi de
nizde bulacaktınız. 

1 6-' 7 ·-& 9 10 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

olacaklardır. 

Finlandiyalılar ilcisi serbest, ikisi 
Grekorumen olmak üzere İstanbul ve 
Ankarada dört müsabaka yapacaklar -
dır. 

Beşik taştan istifalar 
devam ediyor 

Müsabakalardan biri, Finlandiyalı 

heykeltraşın iki memleket arasında ya r-
pılacak resmi müsabakayı kazanan ta
kıma verilmek üzere ortaya koyduğu 

~Kurt başı• şileli için olacaktır. 
İki sene evvel bu müsabakayı Fin

landiyalılar kazanmışlardı. 
Finlandiyadan gelecek takım şu mü 

sabıklardan teşkil edilmiştir: 
56 kilo - Ka. Küsseli. 
61 kilo - Ku Pihlajamöki. (iki o -

limpiyad birincisi). 

ı•:·"'t.~.ı.:e: ..._ • .. ~ ,. ~ 
""<tı:·~,..;,. • • ~.. lr ı.. • 

66 kilo - La Koskela ( olimpi -
yad birincisi). 

72 kilo - Kinnunen ( olimpiyad bi- Beşiktaş klübünden isti.fa edenlerin 
rincisi). lıstesini neşretmekte devam ediyoruz. 

I 
Çocukların temizliği Drummond eğlendi: 

79 kilo: Pikkusaari. (Finlandiya bi- Dün de istifa edenler şunlardır. 
. rincisi). Abdurrahman (güreşci), Sadi Özer, 

87 kilo: Hanna. Hayat Özer, Ruhi Özer, Halid Özer, - Ben hortlakların insanları denize 2 
attıklarını işitmemiştim.. Peki şimdi t---+--+--t---

ne olacak? 
- Program sizin için, Bay Sinper 

için .gene ayni kalacaktır. Bu havalide 
akıntı pek haindir. Eğer sadece ikini
zin cesedi sahile çıkacak olursa yetişir, 
Qiğerinin bulunmasına lüzum yoktur. 
Bay Morris yarın adada gömülecektir. 

Bay Stangerton bir nefes aldıktan 

sonra devam etti: 
- Zaten m.üsahabeyi bitirmek za-

manı da geldi. Şahsen hayatınıza kıya- Soldan sala.: 
cak olmama müteessifim. Fakat siz ı _Kaynana. 
öyle üç kişisiniz ki çok lüzumundan 2 _ Han _ Aldatıaı-. 
faı,1a şeyler görmüş bulunuyorsunuz. 3 _ Bir içki _ Düğme ~n dellk. 

Vücudlarınızın ortadan kallonası la - 4 _Kazana konulmut. 
zım. 

Arkadaşlarına döndü: 

- Tekrar ellerini bağlayınız. 

6 - İşaret. 

8 - Giyim - Hlasettırme. 

'1 - Bir meyva - Yokutun zıddı. 
8 - Aslında - Şart 11.hlWı. 

9 - ~nişllk - Kadar - Balık 
yarayan delitıı şey, 

Tam bu dakikadadır ki Drummond 
vaziyetini değiştirdi Mükemmel bir 
Uppercııt yumruk oyunu ile önünde 
duran adamın çenesini dağıttı ve dövüş 
başladı. Kuvvetli yumruklarile saldı

rıp duruyordu. Masa devrildi, sandal
yalar bin parça oldu, eğer heriflerden 
biri bacağına sarılmaya muvaffak ol· 
mamış olsaydı mücadele daha da süre
cekti, fakat üzerinde altı kişi ile yere 
yuvarlandı, yüzüstü yerde, artık kımıl
danrnaktan aciz ellerinin bağlanmakta 
olduğunu işidiyordu. Etrafında küfür 
kıyametti, nihayet s-ağ böğrü üzerme 
bir tekme yedikten sonra ayağa kaldı
rıldı, yüzü gözü kan içindeydi ve güç
lükle durabiliyordu. Peter daha müca
deleye girmeden önce kafasına bir 
muşta yediği için yerde baygın yatı -
yordu. Algi ise bitkin vaziyette mıica- 2 

tutmaya 

10 - Arkadaşlığ.lle. 

Yukarıdan aptı: 

1 - Kızgın kömür - Mü~b1h. 
2 - Atılgan - Blr nota - istifham nidası. 
3 - Bir - Borçtan kurtulmak. 
4 - Az sıcak. 

5 - Bir şeye karşı durmaklık. 
G - V!z 'Veren - Çok iyi. . 

7 - ATlanmak masdarından emrl hazır -
Sözünden caymak. 

8 - Llnetlenmif - Vuife. 

deleyi seyretmekten başka bir şey ya- .3 t-:-::~:-t-:-t-
pamamıştı. 

Drummond onu bu halde görünce: 
-- Güzel bir dövüş değil mi? diye 5 

sordu. Sol hele buna derler. 6 
Kendi kendine cesaret ve kuvvet 7 

vermiyc çalışıyordu. Birden etrafa bir 
8 

t--'.---+--

ıo 

Ve gıdası 
Çoeu.klarm t.eınizllğlııe, gıdasına ve taze 
ha va almasına çok dikkat etmek ıazım
dır. Burada bir de yanlış tel3.kkinin dü
zeltilmesını ısterlm. Yaz aylarında diş

leri geciken veya diş zamanı gelmiş ço
cukların dişleri çıkar çıkmaz anneler 
bunu g-örünce yaz sıcaklarından husule 
gelen Jshali: ill1şlerindendir, tedavi ed1-
lirse iyi değildir» diye tedavisini gecikti
rir. Sonra da acı neticelerle lı:arşılanılır. 

Yaz ishalleri behemehal tedavi edilme
lidir. Şayed çocuğunuz ishal olmuş ise ve 
doktora baktırmak derhal mümkün ola
mıyorsa bu ishale karşı yapacağunız te
da v1 şöyle olmalıdır: 

Eğer anne sütü alan çocuk ishal olmıUJ 
lse bir gün çay vermeli. Çay açık ve aı: 

şekerli olmalı. Her iki saatte bir lkl kah
ve fincanı verilmelidir. 
İkinci günü ~r üç saatte bir pirinç suyu 
vermeli. 
Üçüncü gün meme vermeli. Eğer lnek sü
tü lle beslenen çocuk ishal olmuş Lse ilk 
günü çay, lklncl günü ve üçüncü günü 
az şekerli pirinç suyu, dördüncü günün
den it.ibaren de her pirinç suyuna onar 
gnm inek sütü katarak verllmelldlr. 

Cnab llteyen okoyucwarmıızın poııa 

pula 1c.liamaluını rica ederiz. Aksi talıı· 

tlJrd• lıtekllıtl mllkabelesia kalablllr. 

\ J .............................................................. 
r 

Nöbetci ' eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler ıwılaJ'
dır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sanın), Alemdarda: (Sırrı 
Asım), Beyazıdda: (Haydar), Samatya
da: (Erofllos), Eminönünde: (Salih Ne
cati), Eyübde: (ArJr "Beşir), Fenerde: 
(Hüsameddin), Şehremininde: (Nazım), 
Şehzadebaşında: (İ. Halll), Karagüm
rükte: (Kemal), Küçükpazarda: (Yor
gi). Bakır köyünde: (Hilfil). 
Beyoğia cibetindekiler: 
İ>tiklru caddesinde: (Kanzuk), Dairede: 
(Güneş), Topçularda: (Sporidis>, Tak
simde: (Nizameddln), Tarlabaşınd.a: (Ni
had>. Şişlide: (Halk), Beşiktaş ta: (Ali 
Rıza>. 
Boğaziçi. Kaıhkiy ve Adalardakiler: 

Ağır siklet: Mellavua (yeni güreş - Mehmed Ayrık.an, Cemil Aslan, Hadi 
ellerden). Yiğit, Yakub. 

Finlandiya takımına beynelmilel Denizcilik kaptanının denizcilik fa-
güreş federasyonu reisi Viktor Smeds aliyetinin durdurulduğuna dair gön -
riyaset etmektedir. derdiği mektubun klişesi de yukarı -

Eero Korvunen de hakem olarak .. 
gelmektedir. , ya konulmuştur. 

Macar güreşcileri DDnkU tenis mUsabakaları 
Amatör güreşcilerimiz1.e çarpışmak Dün festival komitesi tarafından 

üzere şehrimize gelecek olan Peşte gü- tertib edilen tenis müsabakaları dağ -
reş muhteliti beş klüp muhtelitidir. İç- cılık klübü kortunda yapıhnıştır. Mü-
lerinde muhtelü defalar Macaristan sabakaların neticeleri şunlardır: 
şampiyonluğunu kazanmış ve Avrupa . T 

6
_
2 

6-3 
güreşlerinde ehemmiyetli yer almış .Tek erkekler. enyan, ' 
güreşciler bulunmaktadır. galib. 
Tekirdağh - Cek Şeri gDreşi Tek ka~ardan Bayan Korodeskl 

t h. d'ld' 6-3, 6-3 galib. 
e ır e 1 1 Çüit erkeklerde: Kris - Arian. 6-3, 

Tekirdağlı Hüseyin ile Cek Şeri a - 6_3 galib. 
rasında bugün yapılması mukarrer o- Muhtelit maçında: Vedad, Korodes· 
lan güreş müsabakası tehir edilmiştir. 1 d' 

b ıd w •• C k Ş . Ka ki 6-3, 6-4 galib gelmiş er ır. 
Ha er a ıgunıza gore, e en . . . 

• v •• • • • te kib · Festival komıtesı namına hazırlan-
ra Ali ile yaptıgı gu.reşı mu a ıç - bul ükat tl bel d" 'k _ 
tiği soğuk suyun tesirile midesinden mış ~. m a .. ar e ıye 1 

rahatsızlanmıştır. Doktorlar bugün gü tısad m1:1du_ru. Asını Sureyya tarafın -
reşmesine müsaade etmemişlerdir. ~-::_~~~.r.!:.· ............................ _ .. _ 

Bundan dolayı da başpehlivan nam .............................................................. 

RADIO 
EDISSON 

Hasıa Odasının 
Hıfzıssıhhası 

S.11 butslıktu 
bal inde H Üll• 
ıln tabta kapla. 
ma nd 61e1n9-
jerhu, bellıı~ 
m obllyııı 111, 
balılarnsm, ,.~ 

ıak tatıaılan
aıZt de.ıenlekte 

lçiıı Beıı•ırı 
meıurtana11 

;;:::::::::;;;==;;;:;;~" ıetmealıı.I H
klemeylnll. 
sız bunlın,mıt
ropları Gldireı, 

mayiler arasında eo müe11iri bulunu •e 
45 senedenberl tıer yerde ve bflbıua 
tıaııalıanelcde Jtwlanılan ·LY S OL• ile 
dezenfekte edlııia Taklltle• 
rine dikkat ve kutulannıa ~ 
sarı·Kırm111 orijinal amba· <-_ ~ 
lafında lsrar ediniz 'iS ~ 
nL,ısOJ" - il 

..,, • .. ı.a.n-ı -·
sükfıt çöktü ve merdivenlerin üst ba· 
samağında bir adam görüldü. Yüzü 9 
gölgede kaldığı için görülmüyordu. Se· 10 

Üsküdarda: {Ahmediye), Sarıyerde: (A
sarı, Kadıköyünde: (Saadet, Osman Hu-
lüsl), Büyük.adada: <Halk>, Heybelide: MUeaaesesl 
<Tanaş). Beyoğlu İstiklal caddesi No. 34 

S C HU l K 1 & MAYi A, O.' Ha1111tar9 
M._...lh 1.JAXOIL ........ , ........ 

si işitildi: ...__._ __ 
~vvefld. bulmccmtıft M~dilmlf fdc.11 - Ne gürültü, ne gürültü! Hayrola 

\.._, __________________ __,,,/ ================================================'"' 
~llllllllllllllllllllllllll~!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllUllllUIUllllUIUIDlllWU(ga 

Stangerton? • Yeni gelen -merdivenlerden indi. 
c.Menalin• di, aşağıdakileri görünce: 

- Fakat Allahım gözlerime inana
yım mı? diye söylendi. Aziz dostumuz 
Algi Longvorth buradadır. 

Ve Drummond'un önünde durarak 
sordu: 

- Peki siz kimsiniz? diye sordu. 
Bir saniye sonra da ilave etti: 
- Maamafih ben sizi tanıyorum, bir 

defa görmüş olmaklığıma rağmen he
nüz unutmadım, yüzünü siliniz, sahte 
sak'.alını da çekiniz, hah, şöyle görelim 
bakalım, arkadaşlar size entellice113 e 

Adanada Otel ve Konserhol Yapt1rıhyorr 

Adana Belediye Riyasetinden : 
ı - Adana Belediyesi tarafından Adana.da ATATÜRK Parkında projesi mu-

cibince bir otel ve konserhol yaptırılacaktır. 
2 - Şartnamesine göre bu binaların inşaat bedeli 84629,40 liradır. 
3 - Bu inşaatın muvakkat temınatı 6347,20 liradır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve şartnamesine tevfikan Ağustosun yirmi 

beşinci Perşembe günü saat onda Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girme şartları, projeye bağlı şartnamede yazılıdır. 
6 - Proje ve diğer evrak '.Belediye muhasebesinden dört lira yirmi uç kuruş 

mukabilinde .alınabilir. 
7 - Talihlerin usulü dairesinde bazırlıyacaklan teklif mektublarını ihale gü

nü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine bir makbuz mukabilinde vermeleri 
ve mürac.aat hariçten vaki olacaksa keza ayni saatten evvel Belediyeye gönde-
rilmiş bulunması ilan olunur. c4932> 

55 Turk Hava Kurumu § 

1 BUYUK PiYANGOSU İ 
= == ~ Beşinci keşide 11 / Ey ifil I 1938 dedir. a 

=-~-Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ••. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

$ ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükaf~t vardır ... 
:= Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoyal 
~ iıtirak etmek auretile aiz de taliiııi.zi deneyiniz. .• 

~111111111nn111ı11111111111n11111111111111111111111111111111nuın11uuı ı n mnn 
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RADYO 
Haftahk I 
PROGRAM 

--=---
ISTANBUL 

H Ağustos 1938 Paur 
ÖÖLK NEŞRİYATI: 
12.30: Pl~kla. Türk musikisi. 12.50: Hava

dl.s.13.05: PlA.kla Türk muslki51. ıs.so: Muh
telif plA.k neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

20: Saat lyan: Grenvl9 rasa.dha -
nesinden naklen Keman konse -
ri: Kon.servatuar profesörlerinden Ll
ko Amar, piyanoda Sabo. 20.40: Hava raporu. 
20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca 
söylev. 21: Saat A.yarı. Orkestra. 21.30: ~u
zaffer İlkar ve arkadaşları tarafından Türk 
musiklsl ve halk şarkıları. 22.ıo: Novotniden 
naklen orkestra konseri: Kemal Akel idare-

- -n sinde. 22.50: Son haberler ve ertesi ıunu 
programı. 23: Saat ayarı. 

• 15 Aitustos 1938 Pazartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI: gava-
12.30: Piakla Türk musik.l.sL ız.so:. Muh

dls.13.05: PHl.kla Türk musikJsl. ı3.so. 
tellf plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: so: Matına-
18.30: Hafif müzik CPlfl.k). ;!.~ artıstıe

zeı Andre Bastiye: Parls ka 
55

. Borsa ha -
rlnden, muhtelif şarkılar. 19· vi~ rasadhane
berleri. 20: Saat ayan: Gr:ndaşlan tarafın
linden naklen. Rıfat ve ~1t\ark.11arı. 20.40: 
dan Türk musikisi 'f.e h Rıza Doğrul tara.
Hava raporu. 20:~3: ornt:r Saat ayarı. Orkes
tmdan arabca soylev. 2 u· ibrahiill ve arka-
tr 21 30 Fasıl saz beye . .klsi a. . : 22.ıo: 0pera musı .. 
daşları tarafından.b b rler ve ertesi günun 
(PlAk). 22.50: Son a e 

23 . saat Ayarı. 
programı. · 

• 
18 Ağustos 1938 Salı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: . 

O
• Plakla Türk musikisi. 12.50. Rava-

12.3 · iltis" 13.30: Muh-
dis.13.05: PHl.kla Türk mus ı. 
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: l 
18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Be:edF~~ 

bahçesinden naklen. 19.15: Konfer,;::k me 
tib 'l'T~'kevi namına, Hıfzı Veldet lı -

n.u 19 55. Borsa a
dent kanununda boşanma). ·. .rasadhane-

20 . 5 t A.yarı: Grenvıç berleri. · aa kadaşları ta-
.sinden nakl.~n. Vedi~~eve :~ık şarkil.arı. 
rafından Türk mus o 43. ömer Rıza Doğrul 
20.40: Hava raporu. ~. ·

1 
v. 21 . saat Ayarı. 

rabca soy e . . 
tarafından a 1 KAmll ve arkadaşları 
Orkestra. 21.3~: C~~ikl.sl ve balk şarkıları. 
tarafından Türk m iki (Plak) 22.50: son 
22 O• senfonik mtts · · s t . 1 · 1 ünün programı. 23. aa 
haberler ve ertes g 

A.yarı. • 
17 Ağustos 1938 Çarşamba. 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
• T .. k musikisi. 12.50: Hava-

12.30: Plakla u~ usikis1. 13.30: Muh-
dls.13.05: Plll.kla Türk nı 
telif plll.k neşriyatı. 

'yATJ• AKŞAM NEŞRi . ikisi l9.15: Konfe-
18.30: Plll.kla dans mus · . Doktor İb-

.. .. d Halkevi namına. ran.s: Usku ar 1 birlerden alko-
rahhn zati (Keyif verlc ~e . saat ayarı: 
llzm>. 19.55: Borsa. baberlerı. 20. Nihal A -
Grenviç rasadhaneslnden naklen:. k musikl
$lm ve arkadaşları tarafından Tür 20. 
at ve halk şarkıları. 20.40: Hava raporu. bc:ı 
43 · Ömer Rıza Doğrul tarafından ara .. 

· ş Bedriye Tüzun, söylev. 21: Saat il.yarı: an, r 
Stüdyo orkestrası re!akatile. 21.30: Set.~o. 
Körmükcü ve arkadaşları tarafından Turk 
musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Müzik ve 
varyete: Tepebaşı Belediye bahçesinden .~a.~
len. 22.50: Son haberler ve ertesi gunun 
programı. 23: Saat il.yarı. 

• 18 Alustos 1938 l'erşembe 
Ö~LE NEŞRİYATI: 
12.30: Plll.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: PHikla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plfik neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Çigan havaları (Plfl.k). 19.HI: Spor 

ınüsababeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadhaııe
Binden naklen. Belnıa ve arkadaşları ta.ra
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20. 
40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21: Saat ayan. Or
kestra. 21.30: Şaban Soyak ve Bayan Soyak: 
Halk türküleri. 22.10: Novotniden naklen or
Jı:estra konseri: Kemal Akel idaresinde. 22. 
50: Son haberler ve ertesi günün programı. 
23: Saat Ayan. 

• 19 Afustos 1938 Cuma. 

19 ıa· ıconferans: Sa
bahçeıslnden nald~beİeri). 19M: Borsa 
llh Murad (Fen lll l rı. Grenvl9 rasadba
haberleri. 20: saa~ .Asun ve arkade.Parı 
nesinden na~e~. nıusiJdsl ve halk prloları. 
tarafından Tür 20 43• öıner Rıza Doğrul 
20.40: Hava raporu. sö;le~. Bl: saat O.yarı. 
tarafın.dan arabc;, ıneddln Rıza ve arka.
Orkestra. 2ı.so: e~ .. k musikisi ve halk 
daşları tarafından :-iden naklen orkestra 
şarıoıarı. 22.l~ ~~~ idaresinde. 22.50: Son 
konseri: Kem es1 ünün programı. 23: Saat 
haberler ve ert i 
t.yarı. 

"""""" ANKARA 
H Ağustos 1938 Pazar 

KJ'o E NEŞRİYATI: 
uuL k pU!.k neşriyatı, 12.50: Plakl:ı. 

~:·:~~~~e halk şarkıları. 13.15: Ajans 

haberleri. . 
AKŞAM NEŞRiYATI: . 

. PlAkla dans musiki.si. 19.15: Türk 
18.30. halk •arkılan: (Salahaddin), 20: 

musikisi ve y 15· Tiirk 
sa.at ft.yarı ve arabca neşriyat. :.o. . 

ilcisi ve halk şarkıları (Amatör Cemile)' 
:ı~ Şan pl!l.kları. 21.15: Stüdyo salon orkes-

. 22· Ajans haberleri ve hava raporu. 
trası. · 
22.15: Yarınkl program. 

* 15 Ağustos 1938 Pazartesi 
öt.LE NEŞRlYATI: 
14 30· Karışık plak neşriyatı. 14.50: Plakla 
.. · · .,_,ft, ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 

rıırk musı ...... 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: .. 
18 30· Kar~ık plak neşriyatı. 19.15: Turk 

. : halk ,,ark.ıları (Hikmet &ızaL 20: 
mu.slltlsı ve y 5 T" k 
20· saat Ayarı ve arabca neşriyat. 20.1 : ur 

. lklsi ve halk şarkıları (Handan). 21:. Ha
m us kkında konuşma: (Şakir Hazım 
va.cı~ık ha) 2115: Stüdyo salon orkestrası. 
Ergokmen · · 22 15 · 22: Ajans haberleri ve hava raporu. . . 
Yarınki program. 

* l6 Ağustos 1938 Sah 

öt.LE NEŞRİYATI: 
ık plAk neşriyatı. 14.50: PlA.kla 

14.30: Karışı halk §arkıları. 15.15: AJans 
Türk musikis ve 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: .. 
18 30· Plakla dans musik.ls1. 19.15: Turk 

· ·i halk şarkıları (Makbule Çakarı. 
musikls ve 5· TÜ k 

. S t ayarı ve arabca neşriyat. 20.1 . r 
20. ikalsai ve halk şarkıları (SalA.haddln). 21: 
mus d · 211-· Konferans: Şevket Süreyya Ay emır. . ;ı. 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberle
ri ve bava raporu. 22.15: Yarınki program. 

* 17 Ağustos 1938 Çarşamba. 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pl'-k· neşriyatı. 14.50: Pl~kla 

't\irk musikisi ve hallt şarkılan. 15.15: Ajans 

haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: _ 
18.30: Karışık pHl.k neşriyatı. 19.11: Turk 

musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rı:z.~l. 
20: Saat ayarı ve arabca neşriyat. 20.12:. Turk 
musikisi ve halk şarkıları (Handan). 21. .~ıh
hi konuşma: Dr. Vefik Vassaf. 21.15: Studyo 

ke,~trası. 22: Ajans haberleri ve ha
"aıon or .. 
~a raporu. 22.15: Yarınkl program. 

* 
18 Ağustos 1938 Perşembe 

iYATI· 
ÖÖLE NEŞRk plll.k. neŞriyatı. 14.50: Plilkla 
14.30: Ka~ı~ı halk şarkıları. 15.15: Ajans 

Türk musikiSl ve 
haberleri.. . Ti. 
AKŞ.UI NEŞRIYA • usUdsl. 19.15! Türk 
18.30: Plakla dans ~arı cMakbule). 20: 

musikisi ve halk şar neşriyat. 20.15: Radyo
saat §.yarı ve arabca. Grupu tarafından) . 
tonik temsil (Gençler . Stüdyo salon orkes-
21: şan plakları. 2ı.ı5 · e ııav& raporu. 
trası. 22: Ajans hab~rleri v 
22.15: Yarınki progra;· 

19 Atustos 1938 cuma 
ÖÖLE NEŞRiYATI: tı 14 50: Plakla 
14.30: Karışık pl~k neşrlya ·

1 
lS.15: Ajans 

T\irk musikisi ve halk şarkılar · 
na berlerl. 
AKŞAM NEŞRİYATI: . tı l915: Türk 
18.SO: Karışık plak neşrcya ·d ). 2o· sa.-

kıl (Han an · · musiklsl ve halk şar arı . Türk mu-
at ayarı ve arabca neşriyat. 20~ddin). 21: 
siklsl ve halk şarkıları <Sal deınir). 21. 
Konferans: (Şevket Süreyya ~Ajans ba-
15: Stüdyo salon orkestrası.. 22~ınld prog
berlerl ve ha va raporu. 22.l!i • y 
ram: 

* ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Pl~kla Türk musikisi. 12.50: Hava- 20 Ağustos 1938 Cuınartesi 

dls.13.05: Plakla Türk mwıi~i. 13.30; Muh- ÖÖLE NEŞRİYATI: 1-"kla 
13.30: Karışık pllk neşriyatı, 13.50: P ıı telif plak neşriyatı. 15 Ajans 

SON POSTA 

Almanyanın askeri 
hazırlıklan 
(BQ.§tarafı 9 ncu oayfada) 

priz yapmak ve, bizim hattımızın ince -
liğini düşünmek, kendi seferberliğinin 
bizimkine nazaran muhakkak sür'atini 
hesab etmek plaru dahilinde olabilir, her 
istihkam hattı haddi zatında bir taarruz 
ü.ssü demektir.> 

* Jean Vandal fazla bedbin değil midir? 
Size sureti mahsusada tedltikat yapmak 
üzere Almanyaya gitmiş olan Le Jour -
nal muharriri Le Bourgeiortdan da bir 
kaç satır okutacağız. Diyor ki: 

c- Otomobille Kehl köprüsünü geç -
tim. İlk durduğum yer Alman gümrük 
binasının önü oldu ilk işittiğim ses te: , 

cHeil Hitler:t selamıydı. Gümrük me -
muru araştırmasını bitirince bana sulh 
üzerinde bir konferans verdi: 

cAlmanya ile Fransa çarpışırlars~ ne 
kazanırlar? diyordu. Hiç, buna mukabil 
medeniyet mahvolur.:t 

Dörde ayrılan bir şose üzerinde bir ço
cuk seslendi. Önümüzdeki şehre kadar 
gidebilmek için otomobilde bir yer isti : 
yor. Arkasında çanta ve yemek tenceresı 
bütün gün yürümüştür. Soruyorum: • 

- Bütün arkadaşlarınız hep böyle mi 
dolaşıyorsunuz? 

- Evet, fakat yalnız tatillerde. Vata-
nımızı tanımak için. 

Vatan! Bu kelimeyi ne candan söylü -
yor bilseniz! Kendisine zenciler ile dolu 
sandığı Fransadan bahsediyorum: 

- Söyleyiniz, Marsilyada siyah lnsan-
1'\rın sayısı beyazlarınkinden fazla mı -
dır? diye soruyor ve nihayet temenni e
diyor: 

- Ah, sizin de bir Führeriniz olsaydı, 
Yahudilerden ve politikacılardan kurtu
lurdunuz. Tamamen, ebediyyen dost olur

duk. 
Yolcum 19 yaşındadır, 1932 yılından -

beri milli sosyalizmi iliklerine kadar iş -
!etmek için iyice vakit bulmuştur. Daimi 
bir gaşy heyecan içindedir. 

- Bir
1 

kaç haftaya kadar hizmete gi -

deceğim. • 

- Askerliğe mi? 
- Hayır, daha evvel amele taburuna! 
Bu genç yüksek bir meslek tahsil ede

cek te olsa daha evvel kazma, kürek kul
lanmak mecburiyetindedir, ve onun gibi 
tamam 75 milyon Alman vardır. 

* cOrmandan şarkı sesi geliyor, otomo -
bilimi bırakarak gidip bakıyorum bin -

' lerce bayrak, radyo, şarkı, gramofon ve 
amele taburları. Başlarında bir tek asker 
yok. Radyodan gelen konferansı, ilabi bir 
vecd içinde dinliyorlar.:t 

Bayan B. telefonda: 
,_. Tabii gelebilirsiniz diyor. Fakat 

maalesef ne kocamı, ne de çocuklarımı 
göremiyeceksiniz. 
Kadını Herman Gocringin bir fotoğra

fı altında dikiş dikerken gördüm. 1928 se
nesinde kendisini tanıdığım zaman zara
fetine çok itina ederdi. Bugün dudak -
larında boyadan, yüzünde pudradan e -
ser yok. Düşüncemi anlıyor: 

_ Artık boyalanmamalıyız, diyor. Al
man kadınlarının yapılacak başka işleri 
var. Kocası şehirde partinin bir toplan -
tısına gitmiştir. 12 yaşındaki çocuğu cHit
ler gençliği:t teşkilatının talimindedi~. 
G nç kızı ise, o da amele taburunun bır 
fe~di olarak, barınan münasebetile bir 

ailesinin çocuklarına meccanen reçper _ . 
k.mak vazifesile mukelleför. 

ba d G . . f B nin karşısın a oerıngm o-
Bayan . . liv· b" d b 

toğrafının altında ~sızd .. gımH'tlır ~ K ana 
ld. otele don um. ı erm av -

ağır ge ı, · · k ak · · 
• ın· deki eserını o um ıçuı ... > 

galarun ısm · · h · ·· 1 
Son günlerin rivayetlerınıd an~ gh~zle 

•• . ? Almanya hakkın a aynı ıs e 
germeli. . lduklarından şüphe edil.mi -
mütehassıs 0 uharririnin mütalea -

k "ki Fransız m 
yece 1 d ttik Netice çıkarınıya 1i.l -
ıarını kay e · 
zum yoktur. 

Sayfa ıs 

Hikaye: Trendeki yabancı adam 
(Bel§ tarafı 12 nci ıayfada.) 

ti. Nataşa istasyona çıktı. Aktarma bi
letlerini nereden ve ne zaman tedarik e
debileceğini öğrenmek istedi Fakat hiç
bir şey öğrenemeden garın önündeki 
meydana doğru yürüdü. Hafif haili yağ
mur yağıyordu. Tramvaylar, gürültü çı

kararak gidip geliyor, insanlar şuraya 

buraya koşuşuyorlardı .. bu yabancı şe

hirdeki insanlar Nataşaya iki kat yaban
cı görünüyorlardı .. halbuki Moskovada 
yabancılara bile alışabiliyorsunuz!. Ora
daki yabancılar bile insana tanıdık gibi 
görünüyor .. o~ları, tramvayda, tiyatroda, 
veya bir toplantıda gördüğünüzü zanne
dersiniz!. 

- Siz de Harkova mı?. Uzun bir za
man mı kalacaksınız? . 
Nataşa sür'atle başını geriye çevirdi.. 

dün akşamki kara gözlü komşusu yanın
da duruyor ve gülümsüyordu.. küstah 
gülüşünde: cÇok hoşuma gidiyorsunuz!> 
diyen bir ifade vardı. Bunu farkedcn Na
taşa, adeta öfkeli bir sesle: 

- Hayır, dedi, akşama Lugansk'a gidi
yorum. 

- Ya, öyle mi? .. Demek on trenile gi-
deceksiniz?. 

- Evet; galiba on trenile .• 
Siyah gözlü adam: 
- Yolunuz açık olsun!. 
Dedikten sonra, elile Nataşayı selam

ladı ve bavulunu alarak tramvaylardan 
birine doğru koştu .. 
Nataşa bir an için adamın gidişine mü

teessir oldu. Bu her halde Harkov'un yer
lilerinden olsa gerekti.. bütün bir gün bu 
şehirde ne yapılabileceğini kendisinden 
öğrenmek pekala kabildi .. bu koca ~ehir
de tek bir arkadaşı, tek bir ahbabı yok
tu. Şurada, şu meydanın ortasında ölü
verse, kendisine acıyacak tek bir köpek 
bile bulunmıyacaktı .. 

Bavulunu bir emanetciye vererek şeh
re doğru yürüdü. Bir bulvardan, hiç bil
mediği bir istikamette yürürneğe başla
dı.. Harkov şehrinde gezindiği müddetce, 
Lugansk'da yapacağı işleri kafasında ta-
sarlamıya çalıştı.. · 

Trenin kalkmasına üç saat kala istas
yona döndü. Büfede güçlükle boş bir yer 
buldu ve kendisine bir bardak çay ısmar
ladı.. Gar, adeta büyük bir fabrikayı an
dırıyordu. Resmi kasketli şimendifer me
murları, hamallar bir iş adamı halile gi
dip geliyor, lokomotifler kulakları tırma
lıyacak bir şekilde düdük çalıyorlardı.. 

hatta yolcuların yüzünde bile bir iş ada
mının hali okunuyordu. Yalnız Nataşa, 

her nedense bütün bunlara kayıdsızmış 
gibi görünüyordu .. trenin nereden kalka
cağını öğrenmesi, bir hamal tedarik et
mesi icab ettiği halde, bir türlü yerinden 
kalkamıyordu. Çünkü adamakıllı yorul
muştu. Bütün şehri baştan aşağı yaya do
laşmıştı. 

ması şartmış gibi c .•. sizi bulamıyacağımı 
sanmıştım ... :t diyor. Nataşa bütün bunla
ra bir tek cümle ile pekala bir son ver(· 
bilirdi. Bunun için de: 

- Vatandaş, sizi tanımıyorum, beni 
rahat bırakınız, demek kafiydi. 

Fakat Nataşa henüz çok gencdi; ancak 
yirmi dört yaşında idi. Sonra, bu adamıı ı 

kendisinden ne istediğini anlamayı da 
şiddetle merak ediyordu. Belki bu adan', 
bütün bunları sadece bir dostluk olsun di
ye yapmıştı.. ya genç kadın onun hoşuna 
gitmişse? .. 

Nataşa, yabancı adamı yanından kov
madı. Beraberce oturup çay içtiler .. ada
mın getirdiği pastaları yediler .. Nataşa o
na hayatından, gideceği yerde göreceği 
işlerden bahsetti.. 
Yabancı adam neş'eli idi.. ağzındaki 

altın dişlerini gösterecek şekilde ağwıı 
açarak Nataşaya birçok gülünç hikaye· 
lcr anlattı .. trenin kalkmasına yarım sa· 
at kala da; 

- Bana bakın, dedi, sizin biletiniz fa· 
lan tamam mı?. Yataklı için ayrıca bilet 
aldınız mı?. Sizin bütün bir gecelik yo
lunuz daha var.. yataklı almadan gide
mezsiniz!. Şimdi ben size hepsini tedarik 
ederim .. 

Her şeyi beş dakikada hallederek geri 
döndü. Bir insanın bu kadar çabuk fş 
görmesi ve bu kadar becerikli olması ne 
kadar iyi... Nataşa tek başına imkftnı 
yok bunları beceremezdi .. 

Nihayet vakit geldi. N ataşa gene trene 
bindi. Yabancı adam da onu geçirmek ü
zere genç kadıının vagonuna kadar gir
di.. şimdi vagonun içinde kar§llıklı duru
yor, birbirlerine bakıyorlardı. Tren nerde 
ise kalkacaktı.. bu gibi vaziyetlerde bü
tün dünyada adet olduğu üzere birbirleri
ne iyi ve tatlı birkaç söz söylemek lazım.
dı. Fakat Nataşa ne söyliyeceğini bile
miyordu. Biraz daha bu vaziyette dur ... 
duktan sonra Nataşa: 

- Bu kadar zahmetlere girmek, beni 
teşyi etmek lüzumunu neden hissettiğini
zi bir türlü anlamıyorum dedi Maarna-, 
fih bütün bunlar için size çok çok teşek
kür ederim .. 

Yabancı adam birdenbire ciddileşti 
Bu vaziyette, onun pek de zannedildiği 

kadar gene olmadığı derhal göze çarpı
yordu. Yüzü yorgun ve sarı idi. Gözleri
nin etrafında birçok kır~ıklar vardı. Yut
kunarak: 

- Biliyor musunuz, dedi, dün gece 
öyle perişan bir haliniz vardı ki sizi bir 
türlü yalnız bırakmıya cesaret edeme
dirn. Bilmem ki nasıl söyliyeyim? 
Yabancı adam trenin kalkmasına yakın 

vagondan çıktı. Nataşa onun elini sıktı;' 
vagondan çıkıncaya kadar onu gözlerile 
takib etti. Sonra köşesine giderek otur
du. 

Hayat ne kadar tuhaftı .. bu, Nataşa i
çin tamamen yabancı bir adam olduğu 
halde ne kadar iyi idi. Halbuki önceleri, 
genç kadın bu adam hakkında ne fena 
şeyler düşünmüştü .. budala kadın ... Hat .. 
ta ona lazım geldiği gibi teşekkür bile e
dememişti.. yabancı adam vagondan ay
rılırken: c ... gene görüşelim!:t demişti. 
Fakat bu ne zaman olabilecekti? Onu, bu 
yabancı adamı bir gün her halde arayıp 
bulmak lazımdı .. 

Birdenbire, büfenin açık duran kapı
sının eşiğinde, dün geceki yol arkadaşını, 
kara gözlü adamı gördü.. yoksa o da mı 
yeni bir s~ahate çıkıyordu ... Elinde bir 
takım paketler vardı .. halinden, bakışla
rından garın içinde birisini aradığı anla
şılıyordu .. kafa.sile o kadar meşguldü ki, 
karşıdan gelmekte olan bir garsonu gö
remedi; çarpıştılar .. Nataşa bu hale gül
mekten kcndıini alamadı.. fakat yabancı 
adamın kendisine doğru gelmekte oldu- Gene kadın ancak şu dakikada, yaban
ğunu görünce derhal ciddiyetini takındı.. cı adamın ne adresini, ne adını, ne de 
Yabancı adam Nataşa ile gözgöze ge- soyadım bilmediğini hatırla<lıı .. 

lince, ilkönce durakladı. Sonra, genç ka- Nataşa bunları "kafasından geçirirken 
dının ta gözlerinin içine bakarak, eski bir tren hareket etti. Genç kadın bir deli gi-
bildik halile gülümsedi: bi yerinden nrlıyarak vagon ·n sahanlı .. 

- Bak sız· n d · · · . di k ğına çıktı ve vagondan dışan sarktı. Fa-
er e ı.mışsınız, ye onuş- k b d ık ·· - ·· le · 

mağa başladı. Halbuki ben sizi bularnı- at ya a~cı. ~ am art gorunur re e 

Yaca~....... ştım y Ida yoktu .. gıtmişti. 
6 Mll.I. sanını . o canınız sıkıl- b. d b" 

masın d.iye · dalina . Nataşa, ır en ıre, tıbkı ormanda ye -
dim.. sıze man • pasta getir- lunu kaybetmiş insanlar gibi haykırmı~ ı 

Nataşa bir an için bu küstahı yanından 
kovmayı düşündü. Tanımadığı .kadınlara 
pasta getirmek cesaretini sırtındaki ş1k 
paltodan mı alıyordu?. Sanki gelip bul-

başladı: 

- Yoldaş, bana bakın. hey yoldq!. 
Bana bakın!. 'f 

Fakat kimse cevab vermedi. Yalnız pt , 
ronda durmakta olan ve Nataşayı gör( 
bir insan grupu ellerini sallamıya başl 
dı .. bu, belki de Nataşaya de_ğildi. . beJ 

AKŞAM NEŞRiYATI: Türk musikisi ve halk şarkıları. 14. : 
18 30· Plakla dans musikisi. 19.15: Konfe- haberler!. _.. • ti mektebi M .. d .. ı ··... .. d . D kto Bakteriyolog Fethl Erden. 19.55: AKŞAM NEŞRİYATI: . vu·"ksek deniz tıcare u ur ugun en: 

Brı:ı.ns, 
0 rı 1 20 . saat ayarı: Grenviç ra- 18.30: Plakla daruı musikisi. 19.15: Türk k k tan ve makine birinci sınıflarına lise mezunu ta-

orsa haber er · ·en. Radife Neydik ve ar- muı:;lkisl ve halk şarkıları (Makbule). 20: 
1 

_ Mektebin yükse ap 
ona öyle gelmişti.. bu insanlar, muhakka : 
bir başkasını geçiriyorlardı. 

yazacaklan istid~namelerine a- Nataşa daha uzun müddet sahanlıl ' 
sadhanesinden nakl Türk musikisi ve halk Saat il.yarı ve arabea neşriyat. 20:15: Türk 
kadaşları tarafından . 20 43 : Ömer musikisi ve halk şarkıları <Hikmet Rıza). 21: lebe alınacaktır. . ktep müdüriyetine karşı 
şarkıları. 20.40: Hava rapor~. a .söylev. 21: Piyano .. konseri. Pro:r. Georg Markovitz. 21. 2 - isteklilerınakıroera tetnıeleri .ıazundır. 
Rıza ooı;ruı tarafından ara c ıl az heyeti: 15: Studyo salon orkestrası. 22: Ajans lıa- ... da yazılı evr p 
Saat fi.varı. Orkestra. 22.30: Fas s 2210· berlerl ve bava raporu 2215· Y kJ g §agı . t cu"zdanı 
lb. " 1 tarafından. · · · · . arın pro - A _ Hüvıye · 

rahlm ve arkadaş arı baberler ram. 
Muhtelif sololar (Plak). 22.50: son ................................. ._.... B _Aşı kağıdı.. .A .. Jı veya tasdikli sureti. 
\'e ertesi gllniln programı. Dr. Ihsan s.·;;:ı··-··· .. ········ c - Tahsil vesikası. ,/;µ •• hal kağıdı. 

"O aıc...~to.~ 1.938 C··-artesl llSTf'lAkFlkLOKOK Ati& D - Polisçe ~us.adabldakı aıdryıesi ve tatbik imzaları. 
.. Alt...., ~ ..- sta ı o o lardan mnteveJ.lid (e""- lil : ... n ız f tograf öliLE NEŞRİYATI: .. - E - Ve eru......... ded urtonsuz o • 

12.30: PHlkla Türk muslltisl. 12.50: Hava- g:~~~r~~~ıkr~:ıı~o.~~d 'fıbaıtaçı: F - 6 X 9 eb'adında altı a 838 paza~tesi gününe kadardır. 
~1!.ıs.o5: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh- k 3 _Yazılma işi 22. Ağus:oes tnin 

0 
gu"n saat 8 de bizzat mektepte bulunınalı-

t lıklanna karşı pe tesirli bir avıdır. sıhhiY ,. 

durdu. Ve perondaki insanlar, kocam , 
siyah bir leke halini alıncaya kadar h e ı> 
peronn, ve perondaki ışıklara baktı. 

Tren ise gittikce hızını artırıyordu. 

YARINK! R'Ö8BAM:IZDA: 

Tabloyu asarken 
Çeviren: Fatk Bercmen 

eıu plAk ne~rtyatı. DIY•llf'Olll No. ,118 1l•ll' İstekliler muayeneı 
AKŞAM NEŞRİYATI: ..... dırlar. c5340t 18.30: Hafif mtnık: Tepe~~l=Be~l~e~di:!y.:.e L_ ______________ _..:._ _________________________________________________ ... 



SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
&açlara besler, k6klerlnl kuvvetlendlrlr, d6kUlme•lnl 

&nler, kepekleri giderir. 
INQILIZ KANZUK ECZANl!81 

Beyoflu • latanbul 

SOLU CAN dediğimiz barsak KU RD LARI 
Ekseriyetle çocukların barsaklarına yapışarak kanlannı emmek ıuretlle 

bnyoyen ve üreyen muzur hayvanlardır. Bunlar 

BAZIMSIZLIÖA, BANSIZLIÖA ve bir çolE 
BASTALIKLABA 

sebeb olurlar. Karın şişmeleri, burun ve makad Kaşınmnlan, ishal, 
··-oburluk, s'.1.lya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayritabit bal· 

ler görllnllr. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet Santonin BiskOit 
dir. Knkıların içinde sureti istimall yazılıdır. Okuyunuz, ber eczaneae 

riatı 20 kuruştur. Yalnız (İSMET) ismine DİKKAT. 

TÜRKİYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
AlVON/M Ş/RKET}NDEN: 

Hariçten memlekete idhal edilecek birinci parti küp ve kriatal 
şekerini vermeğe talib olanlann teklifleri, 25 Ağustos Perşenbe 
günü saat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul edilecektir. 

Yalnıs 

EViNiZDE 
de~ll 

CEBiNiZDE 
blle 

Bir Iİfe 

bulunmalı 

NERVi 
AtiABl ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 

BAYGINLIK 
ÇARPINTI 

UYKUSUZLUK ve 

SİNiRDEN 
ileri gelen bntnn 

Rahatsızlıkları 

İYİ EDER 

1 

~----,. Şartnamesi yukarıki adresten alınabilir. ~----'~ 
, 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki busust mad
el hnyatiye dohtyısile cildi 

besler, taravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Vennı 

Kremi asrt kadın gUzellltl· 
nfn bir tılsımıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete dtlşUrnr. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar tnmilyaiarm kullan
dıkları yegane rujdur. 

VenDs 
Briyantini 

r Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tuta~. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya
par. Saç meraklıları ve gençl~ 
rin hayat arkada~ıdır. 

Venüs 
Pudrası 

rerkibi altın kremli 
24 saat havalandınlmıı 

fe\rkal4de ince ve hatif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dOnyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VenDs 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak. 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

• • 

Venüs 
Alhğ1 

Her cildin rengine gOra 
çeşidleri mevcuddur. YQze 
sllrUldUğUnde cilde fevka
lade tabil bir renk verir; te
ni bozmaz ; güzelleştirir. 

Venos 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve göıiere 

tarar vermez. Venüs eorme
sile tuvalet gören kirpikler 
bUyUr ve gUzelle~erek knlb· 
lere ok gibi saplanır. 

VenOs 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo4 

zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının latif ve sıhhi koku
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

y 

Il~f AIN~UIL AIMIE~ll~AIN ~OILEJD 
., I 9 ., 1 5 M 1 • Amerikan Kıı Koleji • 
ft 6 ft • Anıavotlıöy, Tel. 36.160 

Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütiibhanelcri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemınülünü temin eder. Lise kısmı 

derslet"ine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDİS KISM 1 : Aıncij ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafia mühendisi yetiştirir. 
KAYID GÜN'LERi: Kız kısmı Çarşamba, erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
7 EylUlden sonra her gün. 

Fazla malitmat için mektubla veya bizzat müracaat edilebilir. 

ADEMi iKTiDAR 
GEVŞEKLiGINE KARŞI 

Atma- lt 

Sisrara da • • 
ıçsenız 

RADYOLiN'le 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 

3 defa fırçaladığınız takdirde dişlerinizin ıağlamh
ğına ve güzelliğine halel ıelmez 

: ·. ~-. . .... ·' . . 

R~DVOLiN .. 
.... .. 

Dişlerdeki leke, pası ve kefekllerl lerlnln iltlbablanmasını menederet 
temizler, ağızdaki mikroplan lmba ağızda dalmt sıhhat, daimi cuibe, 
eder. Dişlerin çurnmeslnf, ve diş et- dalmt gtızellik yaratır. 

Fakat aabah, 6ğle Ye •kıam Ye her yemekten IODrll 

fırçalamayı ihmal etmeyiniz. 

DENiZBANK - ~ DIDDJOllan ltlıtmalllldıa: 
Geliboludan izmir'e Gideceklere Kolayhk 
lzmir Fuarı münaıebetile Geliboludan lzınir' e gideceklere ko

laylık olmak tizere Fuann devamı milddetince latanbuldan 19 Ye 
26 Ağustos ve 2,9 ve 16 Eyliil tarihlerinde kalkacak Menin 
Poataları gidişte Gelibolu'ya uğrayacaklardır. 

MODERN 

Türkiye Mecmuasının 
25 inci sayısı çıktı 

Bu sayıda: 
İki turne hatırası: Mahmud Yesari, Atatürk: (Venedik Mihitaryan 

rahiplerinden Mıgırdıç Boduryan), Tahranda bir dolaşma İbrahim 
Hoyi, Güzellik meselesi Ali Cemal, Kırımın Rusyaya ilhakı Celil 
Ergun, Refik Halid.le mülakat Yazgan Alp, ~ara Ali kahramanca gü
reşti. Besim Koşalay, Hrisantos A.kagündüz, Ölüm h ak , miras heW 
Leman Ahıskal, Bundan başka hafUının politikası, kadın ve moda, 
Gecç istidatlar, Avcılık, Tatil sıhhat ve güzelliği yaratır mevzulu 
makaleleri ihtiva etmektedir. Bu güzel salon mecmuasını herkese tav
siye ederiz. 

iSTANBULA VAŞ MEVVA 
GÖNDERENLERiN DiKKATiNE: 

Birliğimizin 1staniulda Meyve Halinde 72 numarada açtığı bOr<>da, bo
tun tstanbula meyva göndermek isteyenlerin mallarında komisyonla satış 
muamelatı yapılmaktadır. Arzu edenlerin Halde mezkQr yazıhaneye, veya 
Balıkpazarında Maksudiye hanında 4 - 5 numaraya mUracaatları rica olu
nur. Telefon: 20460. Telgraf adresi : Tariş lstanbul. 
imıir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatüleri Birliği İstanbul Bürosu 

ALEMDAR 
ul 

::>anıoı ve ~ıt:s'uı MUdUrU: Dr. 0p.,..tı15r 
&Uler111•• Mehmed Tezer. DabU1 cer-

rahi, nlsat ve sabl~ıııuııw.ıı;.ı.aı'.-ll:anıı.L.<.aı-...-.. ........ -


