
HAL K IN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALK i N O 1 L 1 
, P AZAR - 21 AtiUSTOS 1938 İdare ifleri telefonu: 10203 Jlata: 1 kant 

Fuar : aşasın Kahraman ordumuza 
Atatürk ~· · avazeleri bağrına basan Edirne 

Sene 9 - No. 2895 

-=a=-=--ra~s ____ ı __ n--=-da-=--~a:-:-çıl~ .. t .... -........ heyecan içinde çalkandı 
Başvekil mühim bir 

nutukla . fuarı açtı 
lstihsalatımız geçen seneye nazaran 

güzde yirmi fazla ••• l~~nci ~~ş 
sen•lik sanayi programı ılan edılıyor 
Başvekilin nutkundan: "Sanayi kuyvettir. Milli ekonomi 

hayatbr. Türk milleti ıerefle pa1ıdar olacaktır" 

Kahraman askerlerimiı Edirnecle kunılan takı.n attı ndan geçerken 

... 'S'ô.fiJ·e·de···TüfkiY.8 ... \Gece Edirnede büyük bir 
aleyhdan neşriyat fener alayı ya 

Başvekil fzmirde hnlkın alkı.flanna mukabele ediyof' 

Izmir 20 (Hususi) - Sabah erken -ı 
den sokaklara dökülen halk bir dalga 
halinde fuar sahasına akın etmeğe baş-
lamıştır. 

- 360 bin metre murabbalık fuar sa
hası bu müdhis kalabalığı istiaba aca
ba kafi gelecek mi? diye şüphe eden -

lerimiz var. 

Atatürkün 
saym halka 
teşekkürleri 

Fuarın büyük antresinde dost dev-
letlerin bayrakları adeta kuca~~aşıyo~. !zmir 20 (A.A.) - Bugün sekl-
Jl'uarın büyük antresi cidden guzel tbır zinci fzmlr fuarının açılışını yap-
rnanzara arzediyor. Kordonboyu, . z • mış olan Başvekil CelAl Bayar, İz-
lllirpalas önü, Kültürpark yolları ın - mirin büyük kurtarıcısı Bilyiik 
sandan bir sel gibi taşıyor. önder'e aşağıdaki telgrafı çekmiı-

Saat l 6 dan sonra kalabalık azamt tir: 
haddine vardı. (Devamı 11 inci sayfada) 

(Devamı t 1 inci sayf~'!->. .. .. .., ... .., •• 

Suriye hükumeti gazetelere 
1 -:.htarda bulundu 

. Şam, 17 (Hususi muhabirimiz yazı

yor) - Geçen mektubumda siM bildir
~ olduğum veçhile Lübnan lle Suriye 
arasındaki geçimsizlik son haddtni bul- . 
muştur. Başvekiller arasındaki nutuk 
düellosu geçti ve Cemil Bey Parise git
mek üzere Beruttan geçerken Lübnan 
hükCUneti ile §ahsan barıştı. Fakat, gaze
teler arasında münakaşa ve hatta karşı
lıklı küfür durmadı. Bütün taarruz da 
Suriye gazetelerinden geliyor. Zaten Su
riye gazeteleri bütün dünyaya dargmdır-

(Devamı 13 ncü sayfada) 

Sultanahmedde 150 
metre yükseklikte eşsiz 

bir abide yapdacak Başvekil· ih.racatcılar ve 
· e • 1 

0 
•• ru•• tu" Osmanlılar, imar işlerinde tehirlerde 

ıcller e g ş meydanlar vücude getirmeğe ehemmiyet San ay vermemişlerdir. Çünkü Osmanlılarda 
----~--;-:-. --:;d;-:-ıf d • B ) meydana ancak yeniçeriler isyan ettiği 

Celil Ba ar "Cenubi Amerika bır e ıne ır. u J~ un zaman ve geçid resimlerinde ihtiyaç ha-
y . . b. K . tof Koloaıb arıyoruz,, dedı sıl olmuştur. Hipodrom adı verilen Sul-

açılmaıı IÇID lf flS tanahrned meydanı Bizanslılar tıırafın
dan meydana getirilmiştir. Osmanlılar 

. • . ela BClfvekili karıılaf'laf'ketı 
lzmir valili ve beledıye ""' '"ı ı>W'. a.-a ıı ...,. _,.... 

(Devamı 11 inci sayfada) .............................................................. 
C Meseleler =ı 
Çürük çoraplardan 
erkekler de müşteki 
Birçokları " Kazancımız 
çoraba gidiyor ,, diyorlar 

Kadın çoraplarının çürüklüğü hakkın
da birkaç gün evvel bir yazı yazmıı ve 
ikinci günü de İstanbul bayanlarını do
laşarak bu iddiamızın bir hakikat oldu
ğunu onların fiklyetlerile teabit etmie
tik. 

.(0.YMU 13 acil •Jfa•). 

Kahf'aman ordu Edime caddelerinde 

Kınalıada vapuru dii 
az kalsın batıyordu 

Makine dairesinde büyük borulardan biri .,.tıa ... 
bu patlamayı ve •apurun İmdad düdlfilal · IP.tea 
yolcular heyecan içinde bir tarafa toplandılar, ..,_ 

yavaı yavaı J•D yatmağa bqlada 



aya 

Herıün 
-····-

Balkanlılar arasında 
Turizm 

Yazan: Maldttta Bhı• 

S ırası geldiği .zaman Balkan

ların devlet adamları, matbuat 

mensubları yüksek sesle söyliıyor ve if
tihar ediyoruz; cBalkan devletleri ara
sında derin bir dostluk ve menfaat bir
liği temsil eden, Bal.kanların sulh v~ sü
kfınu, Balkan devletlerinin tam lstıklal
lerini temin eyliyen Balkan Antantı alt
mış, yetmiş milyonluk bir camiadı~!> di
yoruz. Yakın bir zamanda Bulgarıstanın 
da iltahikle büsbütün lruvveileneceğini 
ümid eylediğimiz bu antant hakikaten 
gerek Balkanların ve gerek A vrupanın 
tarihinde büyük bir hadise, hatta bir in
kıllb demektir. Fakat bunun yalnız söz-

' de ve fikirde değil, hayatta da tahakkuk 
etmesi ve yerle~esi şartile! 

Bugünlük bu fikir, Balkan devletleri
nin mes'ul adamlarının kafalarında ve 
gönüllerinde yaşıyan bir fikirdir. Bal
kanların bütün siyaset muhitlerinde bir 
zamandanberi kuvvetle varlığını göste
ren bu fikre yüksek seviyedeki Balkan 
münevverleri de kuvvetle jştirak edi
yorlar. Fakat, bunlar kili değildir. Bal
kanhhk fikri, tedricen, bütün münevver
ler muhitine ve hattA halk kütlelerine 
doğru nüfuz etmelidir. Eğer Balkanlılık 
fikrinin hakikaten yürümesi ve büyü
mesi lizımsa, eğer Balkanlarda, Balkan 
devletlerinin ve Balkan milletlerinin 
karşılıklı tesanüdleri üzerine yeni bir 
Avrupa kudreti kurmak mailub ise bu 
fikri devlet adamlarının ve matbuat un
surlarının kafalarından alıp bütün küt
lelere doğru götürmeğe ve en uzak köşe
lere kadı3r sokmaya ihtiyaç vardır. 

* itiraf etmeliyiz ki bu sahada henüz 
büyük bir şey yapıldığı yoktur. Bu i§ 

için her memleketin matbuatı tarafından 
yazılan yazılar veyahud devlet adamları 
tarafından söylenen sözler bu büyük da
vayı tahakkuk ettinneğe yarıyacak olan 
geniş bir faaliyet sisteminin ancak bir 
safhasını teşkil eder; alt tarafını işlemek 
ve bu memleketler halkı arasında geniş 
temas imkanları ve evvela anlaşma, son
ra da sevişme vesileleri vermek lazımdır. 

Meselfi, şöyle tasavvur. ediyorum: Beş 
Balkan devleti aralarında anlaşıyorlar. 
Her sene turizm mevsiminde Balkan 
memleketleri vatandaşlarının Bal~ 
memleketlerindle dolaşmalarını temin e
decek bir takını tedbirler alıyorlar. Bu 
tedbirler de §Wllardır: 

Evvela bir Balkan pasaportu; bu pasa
port, yalnız Balkan memleketlerinde ya
pılacak ve hiç olmazsa bir Balkan mem
leketinde llakal on beş gün oturmakla 
mukayyed bulunarak yapılacak seyahat
lerde kullanılmaya mahsustur. Bu pasa-
portu devletler, kendi vatandaşlarına u
fak bir masraf mukabilinde verirler. An
cak bu pasaportlar, yalnız turizm me\•
simine, yani haziran, temmuz ve ağustos 
aylarına münhasır kalır. 

Saniyen, bu pasaportlar meccani ola
rak vize edilir. 

Salisen, Balkan turistlerine mahsus 
olarak vapurlarda, demiryollannda ten
zilatlar yapılır. 

Rabian, Balkan pasaportunu hlmil ola
rak seyahat edecekler için sade devlet 
idaresi altında bulunan müesseselerin 
değil, otel, pansiyon, kür evleri ve lokan
talarla gazinoların da umumi tarife üze
rinden tenzillt yapmaları temin edilir. 

Bu gibi tedbirlerle ucuzlayan turizm 
de bu memleketlerde ciddi bir inkişafa 

Reslmll Makale: 1111 insan da bir makinedir = • Sözün Kısası 
iki kalbli adam 

a. T•l11 

D ünyanın bilmem neresinde iki 
kalbli ı:ı... adam türemiş. Bu· 

na dair olan haberi gazetelerde okuyÜn
ca içime bir merak Arız oldu. İ§im olma
sa ve bizim özel finans bakanı izin verse,. 
mutlaka ben bu adamı görmeğe, bf~ 

müddet yanında oturup kendisini tedkik 
etmeğe giderdim. 

İki kalbli adlam, hesabca bu, çift us
kurlu gemi, yahud ki çifte motörlü tay
yare gibi bir şey olacak. Yani sür'at ve 
mukavemet hususunda diğerlerinden 
üstün. 

Yürek, biraz da cesaret remzidir. Yal· 
nız cesaret mi ya? Birçok şeyler, mezi
yet veya kusur, hep yürekle ifade edilir. 

Hiç çilışnuyan çabuk paslanır, çok çalı§an çabuk &ı fazla dayanan motörler muayyen zamanda çalıfıp, Şu halde, çift yürekli adam aç bir aslan-
yorulur. muayyen zamanda durdurulanlardır. la pençeleşecek kadar cesur, fakat sev-

=====:z:::::::======================================== diği bir kadının ayakları altında sürüne-

Alman kadınları 
Reveran• 
Yapamıgacalılar 

Alman hükt1.met1 ka&nlan alik.adar e

den yeni bir karar vermiştir. Bu karara 

göre bundan böyle ecnebi hükümdar a
ileleri efradındım birile br§Jlaşacak, ko
nuşacak olan yüksek sosyeteye mensub 

Alman kadınları, reverans yerine resim
de gördüğünüz tekilde, sağ kollarını dir

sekten kırarak ve yukarıya kaldırarak 

selam vereceklerdir. 

Türk prkısı ile bir Sırb ve Bulgar ıar
kısı, bir Atina veya Rumen havası ara
sında pek az fark vardır. 

Sonra Balkanhlann paraları Baİkan
larda kalır. Bu kalmayı temin için beş 
devletin karşılıklı bir turist döviz kredi
leri açmaları bile mümkün ve hatta el

zemdir. Bu sayede her memlekette ha
reket artar ve ekseriya birbirlerine vere
ce'.kleri dövizler birbirlerini karşılayıp 
kapanır ve Bulgar Türk para.sile Türki
yede, Türk te Bulgar parasile Bulgaris
tanda ik4sadi hare!kete yar.d~m et~ 
olur! 

* Türkiye turist bürosunun reisi bulu-
nan Vedad Tör bu fikri kolaylıkla anlı

ı r-·--················································" ı . . . . . Hergün bir fıkra : 
: 
: 
5 Senin biletini düşürdüm 
• !ki 1skoçyalı vapura bineceklerdi. 

lskoçyalılardan biri, bilet parasını ö
kine verdi: 

- Kendi biletini alırken benim.kini 
de alırsın! 

Dedi. Vapura bindikleri zaman bi
leti sordu: 

- Benim bileti de aldın 11cı? 
- Tabii aldım. 
Ceplerini aradı, ancak bir bilet bul 

au. 
- Senin biletini dtl§ürdüm. 
- Düşen biletin benim biletim ol -

duğunu nereden bildin. İki bilet bir -
birinin ayni değil mi? 

- lki bilet birbirinin ayni ama, 
ben kendi biletimi dilfürecek kadar 
aptal değilim. DÜ§en. bilet elbette ae
nlnkidir. 

'···················································--··-~ 
Tek bacakh dansör 

40,000,000 gaz 
Maskesi işe 
Yaramıgacak mı? 

Bayılanlardan biri 

;~g~~:~::= ::;~::::::i:: 
de şudur: Acaba bu adamın her iki kal
bine ayni diınaği hücreler mi kumanda 
ediyor? Yoksa, son sistem gemilerde ol
duğu gibi biri tornehed işlerken, ötekJ 
tornistan edebiliyor mu? 

Eğer ikisinin de beraber işlemek zaru· 
reti varsa, bu belki esenlik bakımından 
faydalıdır. Fakat doğrudan doğruya kal
bi ilgileyen maddi, manevi ıztırablar 
müvacehesinde, zavallı adamcağızın va
ziyetini düşünüyorum da, içimden acı
mak geliyor. 

Yok, eğer bu iki kalbden her biri hare
kAtında, duygularında müstakil ise, o za
man biri diğerinin elemini tadil eder, 
ben de sahibine karşı sonsuz gıpta duya· 
nm. 

Maamafih, ne de olsa, böyle ıki kalb 
sahibi olmak, ve bunları Iayıkile idare 
edebilmek hayli güç bir meseledir. 

Ve ben, iki kalbe malik olmaktansa1 

yüzünd 0 n bin türlü eza ve işkence çekti
ğim biricik kalbimi de üste verip rahat 
yaşamağa çoktan razıyım! 

E. Talu 
İngiltere hüktlm.eti bir har b vtıku un da ••••••••••••••••• • •••• •• ••••• ••••••• ••••••••••• •••••• ••••••••• 

Ku .• çu·· k ı·ıı·la"' f kullanılmak nzere 6 milyon İngiliz lira-
sına mal edilen 40 milyon gaz maskesi 

yaptırmış, ve depolara yığmıştır. konferansı 
Londrada çıkan Daily Express gazete-

si, sivillere dağıtılacak olan bu maskele- Prag 20 (A.A.) - Krofta, berabe -
rin müessiriyeti hakkında bir fikir e- rinde nazırlardan Jimo, müsteşar Ray
dinmek istemiş, bir tecrübe yaptırmıştır. ser ve hususi katibi bulunduğu halde 
İçinde arsenik gazı bulunan bir odaya 14 küçük itilfıf konferansında hazır bu -
tane gaz maskeli insan sokulmtıf, netice- lunmak üzere Bled'e hareket etmiştir. 
de bunlar, muhtelif fasılalarla gazdan 
müteessir olarak bayılmışlardır. Japonyada 10 bin ev 

su altında kaldı 15 ülkeyi bedava dolaşmak 
için bahse giren mühendis 

. .. . Tokyo 20 (A.A.) - Altı hafta için-
Dan~kalı muhendislerden biri ar de üçüncü defa olarak şiddetle yağan 

ka.d.a~lan~e bahse tu~uşm~ş, ve 2000 yağmurlar neticesinde Kebe'de on bin 
İn~Yiz . ın:asına 15 u~yı ~aya .dol~şa- ev su altında kalmış, ayni zamanda Ko 
cagını ıddia etmiş. Mühendıs şımdıye be ile Şinamoseki arasındaki demiryo-

Harry .ıiall tek bacaklı dansör ıa - kadar 15 bin kilometre katetmiştir. Ve lu münakalatı kesilmiştir. 
kabile şöhret bulmuştur. Filhakika da yanına asla para almadan seyahate 
ha küçük yaştayken lbir ameliyat neti- çı~mıştır. Yoll~rda. kartpostal satarak, 

· ı v k beden dans" . elındcn gelen .ı.şlerı yaparak para te -
cesı so ayagını ay or, şım- . . 
di haftad 1200 :ı·ra kazanmakt d mm etmekte vey8hud Danıımarkalı va-

a 1 a ır. t ı d'~-ı · bed b" 
K di k d. · d s 

0
··gvrenen ·· 1 pur acen a arının ver lıA erı ava ı-en en ısıne an ı , guze • . . 

k 1 ·· li danso··r Ame ik !etlerle seyahat etmclct.edır. Seyahatı 
şar ı ar soy yen r anın 

· · d b" ·d· 7 yıl sürecek, muvaffak olamadığı tak-
en sevılen sunaların an ın ır. .. d 250 1· .1. 1. k b d ekt' 

oır e ngı ız ırası ay e ec ır. 

Valansıyada lüks bir otelin 
bir günlük ücreti: 20 sigara 

Mühendis şimdi L<>ndrada bulun -
maktadır. Beş sene sonra ülkesine va
racağını uman mühendis, Amerika ve 
Japonyayı da dolaşacaktır. 

Anlı.arada seyyar 
Sebze satıcılığı 
Nizam altına alınıyor 

Ankara 20 (Hususi) - Ankara be • 
lediyesi seyyar sebze ve meyva satıcı· 
lığını bir nizam altına koymak için ted 
bir almıştır. 

mazhar olur. yacak ve bu esas üzerinde işliyecek bir Son günlerde, Valansiyadan Londraya * kafadır. Acaba bu istikamete giden bir dönen bir İngiliz, Valansiyada herhangi bd 7 
teşebbüs alamaz mı? Bu teşebbüsün Tür- lüks bir otele indiniz mi banyolu bir o- Acaba hangi kita 1 

Seyyar sebze ve meyva satıcıları, 
lastikli el arabaları yaptıracaklar ve 
muayyen bir kıyafet taşıyacaklardır. 

Bu arabalar ana caddeler müstesna, 
şehrin her tarafında dolaşabilecek ve 
durabileceklerdir. Satıcılar, satıları • 
nı pazarlıksız ve etiketlerine göre ya· 
pacaklardır. 

Balkan memleketlerinin hangisine kiyeden çıkması ve mevzuun bir Türk dada oturmak, sabah, öğİe ve akşam ye- İngilterede Wellingboroughta zengin 
baksanız turizm bakımından çok entere- teklifi üzerine işlenmesini gönül çok meklerinden istifade etmek şartıle, bu bir köşke giren hırsızlar, bazı kıymetli 
san yerleri vardır. Tarih, tabii güzellik, arzu eder. lüksü, 20 sigara ile karşılıyabileceklerini eşyalarla, 11 bin cildlik kütübhaneden 
istirahat ve eğlence itibarile Balkanlar- Muhittin Birgen söylemiştir. tek bir kitab çalarak kaçmışlardır. 

da güzel yerler yok değildir. İstanbul ve ;:::::::::::::::.::=::.::=:==::::;::=::=:===============~=========~===~ 
civannın güzellikleri, Romanyanın meş
hur sayfiye muhitleri, Yugoslavyanın 

Dalmaçyası ve Bledee gölü, Bulgarista
nm Varnası, Tırnovası, Balkanları, Yu
nani.stanın Atina civarı, Kifisyası, o gü
zel Korfosu, hülAsa hangi memlekete ba
kılsa güzel veya enteresan bir yeri, bir 
köşesi vardır. Buralarda yapılacak tu
rizm herkesi alakadar eder. 

. 
1 STER I NAN, 

K:ınalıadada oturan bir okuyucumuz anlattı: 

c- Bir vnkitler İstanbul çöpleri Mecidiye köyü dışında 
toplanıyordu, Mecidiye köyün.den başlıyarak ta ŞişliyP. ka-

dar bütün :semtin büyük bir sinek hücumu altında kaldığı 
söylendi, biz içinden şikAyet çıkan mıntakaya 20, 30 kilo • 
metre uzakta, hldisenin inkişafını sükılnetle takib eriiyor-

1 STER iNAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
duk, çöplerin denize dökülmesi teklif edildi, tabii bunu da 
ayni sükunetle hrşıladık, meğer kabak bizim başımızda 

patlıyacnkrnış. Şimdi İstanbul çöpleri Adlalar açığmd'l 
denize dökülmekte, fakat cereyana tabi olarak bizim ad:ı
mıza gelmektE'dir. O derecede ki bir vakitler Şişli semtini 
f eryad ettiren sinek hücumu bizde başlamıştır, kıyılarımıza 
kadar sürüklenen müzahrefat ta caba .. > 

iSTER INANMAI 

-------
Gayrimübadil komisyonlan hemen 

toplanacak 

Gayrimübadil istihkaklarını tesvi • 
ye eden kanunun tatbik sureti hakkın• 
da hazırlanan talimatnamenin Vekillet' 
Hey'etinden çıkarak mer'iyet meVkii .. 
ne girmesi gayrimübadil i§lerinin bir 
an evvel halli bakımından alAkadarlar 
arasında memnuniyet uyandırmıştır. 

Tesviye işlerine başlamak üzere def 
terdarların riyasetinde teşkili mukal"" 
rer olan komisyonlar, bugünlerde he • 

Bunlardan hfisıl olacak faydaları da 
sayalım mı? Bir kere Balkanlılar birbir
lerini tanırlar. Meseıa, görürler ki bir ~------------------------------------------' men faaliyete geçeceklerdir. 



Yeni bir Tuna 
Anlaşması 

..,.. 1 

M ft ... ~ı e·· · · ·ı· imzalandı 
D.. M k topraklan arVfCll orıng ın~ı ız Bükref 20-Badorajansı bl1dld,ar. un ançu o hava nazınnı Berlına Sinaf~ İngiliz, Franu ve Rumm de-

10 ) So t legelerı huzuru ile, Tuna Avrupa komla-

•• · de ( vye davet· etti :~.:"~'ı=.iıallkuıd• - bir uzerın e Londra 20 (Hususi) - Deyli Eks - Hariciye nezareti bu bUIUllia reaml bir 

e Malımaz 1Dlartıları fJe 
nezaket ziyaretleri· 

• Filistinin ôlaheti ne 
olacak? 1 Uçtu pres gazetesinin verdiği bir habere gö- \eblij nefl'edilmlpir. tayyares re Alman hava nazın Mareşal Göring, Hariciye nazın B. Komnen ga:ıı:etecile-

esfnin bu sabah Şarki :Mançuko huc!u- Alman hükfımeti namına İngiliz hava ri kabul etmiş ve ezcümle dmtiptr ki: 
Paris 20 .(Hususi) .,.- On Sovyet tayY&r ··dd t uçtukları bildirilmektedir. nazın Sir Kingzli Vud'u Berline davet cRomanyanın teşebbüsü ile toplanan o n .iki hafta içinde bir buçuk 

'dun rek Unçu ~i üzerindA bir mu ~ uçan tayyareler, herhangi etmiştir. bu konferansın tun bir ımavafhklyetle milyon Almanın manevra sa• 
~ .g~e n:ıde ancak beş yüz ıuetre yilkse en dönmil§lerdir. Ayni gazeteye göre, İngiliz nazırı - neticelenmif buhmm•mulan dolayı pek bumdan gelip geçmesini temin edece& 

I> ~ ~ bulunmaksızın sovyet topr~ :Mançuko hududunu aıarak, nın. Berlini ziyareti esnasında, Alman- ziyade memnunum. Bnndan alman ne- olan harekeUere başlamnqtır. Bir bu-
ıröv~ dofnı başka bir Sovyet tayyaresi uZakl:nl§br. ..._ ya ıle İngil'tere arasında bir hava an - tice, tarihi bir kıymeti hmdlr. Rumen çuk milyon insanın velev kademeli bır 

b g ~:Octa bir cevelin yap~tan sonra !aşmasının akdi için ihzari müzakere - milleti, tam üç neail, ba rejime varmak surette dahi olsun, siWı albna pğınl-
u mm ler yapılacaktır. için çalıpnıftır. masmı basit bir manevra telAJrld etmek . k Avrupa Fransız hava kuvvetleri erkim har Yeni anlapna, Rumen mahJremelerinlıı güçtür. Bundan ötürüdür ld Sidet Al-

Amerı anın b~ye. reisi General Viyyömin'in Berli - kaza hakkını tanımakta ve Tuna man- manile Çekoslovak menfutini te'lif i-
• e nı zıyaı-etinden sonra, yapılacağı söy - sahlan ile Brula - Syllna deniz mmta- çin Prağa giden İngiliz Lordu Bunci-

k da Vazıye tı lenen İngiliz nazırının bu Berijn seya- kasında Rumen makamlarına teknfk in- man'ın mevcudiyetine nıjmen dört 

ı• ş)erı· arşı Si D bati,. hususı bir ehemmiyet iktisab ede- şaat yapmayı temin eylemektedir. Anlaş- yüz bin kişilik bir Çek tuvvett ııer tür-
• cektır. mada ayrıca memurlar, fenerler büdcesl lü ihtimale karşı hazır bulundmıılduğu 

t • Ruzveltin nutku Amerıkalı- ve daha sair husuat hakkında yent btı- gibi bir müddet evveı bqkyan tngnız 
N k Taymis gaze esı, kt dir d. or Çeklerle Sudetler kümler vardır. hava manevralarmm daha bir milddet evyo~ f kacaklarını ıösterme e ' ıy Anlaşma, komisyona dabll her devlete devam ettirilmesi Hizumlu görillmüş-
lann kimden tar• açı uk, ihtilAf vukuu, itisafat ic- arasında yenı· h"dı·seler ve komiqmıa billbare bllal ectaleeet o- tür. Bu arada l'nmm hava kuvvetleri 

A.A.) - Nevyork Tay-1 Bu nut . t edilmemesi G lan devletlere açıktır.. ertbıbarbiye reilll Genen1 Vilmen. 
. Nevyork.

20 
(makalesinde diyor ki: rası ve kanun~ ~~ye erin demok • Prag 20 (Hususi) - Hüki'ımet ile • pyanı dikbt bir zabit graplle Berlinf 

mıs gazetesı 1;: nutku. B. Hıil'ün nut- ba~ında ve ~tör~ takdirinde s~~etıe: arasın~~ki müzakerelere önü ISlanbul yllzmB zi?,'a:,et etmektedir. General Vilmen 
B .. ~uzveerikanıD Avrupa buhranı - rasilere karşı b~leşm cak· ~uzdeki hafta ıçmde devam edilecek- • • • • • ~ ~e bombardıman tayy~ 

ku gıbı ~. b" yardımda bulunmak Amerikalılann kim~ tarafa çıka tır. Nazırlar meclisinin dün akdetmiş bınncıllklen cıliği etmiş ve grup kıımandanJıgına 
nın .h~lı ~ba:ıtir. Bu nutuk, müte· ıarını izhar etmektedir. olduğu içtimada başvekil Hodza, şim - yükselmiş bir muharibdir. Kendisine.. 
teklıf ın~en 1 

hükfunetlerine Ameri • B gazete netice olarak bttaraflık diye kadar yapılan müzakereler hak - mr~ hattadanberl llÇllleleri de.am t - ve maiyetine Berlinde yapılan parlak 
arrız mılletler di h d dlannı aş- u Am rikanın Amerikan ef - kında izahat vermiştir den .tstanbtıl yüzme blr1nellltler1 dün, bil - hüsnü kabul, kulaklara akseden mah· 
kanın alakasının ken u lmilu. 1 kan _ kanununun e ld w de- lliclisel. rüt bir talabaht nnftnde lloda yilzme ha. - muz .,.,,\,. rtılan ile t d +-trıı edi 

ldu~unu ve beyne e u kin umiyesinin taraftar o ugu er vuunda yapıJımtUr. "J-Aı eza .....-. yor. 
mak~ 0 

g. ·n· ve demokrasi sis- ~ . müdafaaya fillen iştirak Prag 20 (A.A.) - Çeteka ajansı, Çe Alınan t.elmlk netaceıer IUIUdır: Bütün bunlar &österiyor ki Avrupeyı 
na ~ıa_ye::=:;:e:1 t~ımasını istemesi mo~sılerı . 1 olmadığı sualini koslovaklardan bir takım sarhoşların 100 m tre serhat - Mahmud cGala&ua- sıkan boğucu havaya rağmen hiç kim-
temının \ 1 u bebler mevcud bu- etmesıne manı 0 up Şomutov'da bir arbede çıkarmış olduk- ray. 1,3 2 blrl.Dcl. Vedad ..,.,._ llmlel. senin bir silihlı ihülif ibdM etmiye 
için pek kuvvet se di sormaktadır. !arını bildirmektedir. Sarhoşlar mil - Ali ııBeykoz. üçtmeü. Falld cBeJk.ol• et&- - cesareti yoktur. Çünkü yapılan tecrü-
lunduğunu ihtar etmekte r. 11 11 k . . , düncll, İatender .ee,1ıma beP>d be-ler b -• d • Ç' d su boyu lıyetı Alınan ve fakat Çekoslovak te - 200 metre kurbataıama _ ismaU cBeytmı. , modem fr hlll'bin, s--'b ~in e, 

1 Do b•n kı'şllı'k bır ın or u baasmda~ olan .. Fiş:r is~in~~ birin; hü 3,15 birinci, Saftan .BeJms. WDci. Yelda mağlub için d_e bir felaketten başka bir 1 ~ etmışler, uzerındeki Sudet alame- ıBeytm. tlgbetı, 8emlh .oaıete•"aJ• dar- şey olmıya~ ~erJIÜIUr· ~ ~ 

h 1 r tinı kopanp atmışlar ve kendisini döv- düncü. en kuvvetlı sulh temınatının da ustun-

b" f rruza azır anıyo müşlerdir. - metre -~ - BaUI .oaıatuarar• de bir zlmanıdır. ır aa Ayni sarhoşlar, biraz ileride Şuter ~~ =~ ı:: =:rom.~~ e 
b ı adında birinin otomobilinin camlarını düncü, iskender cBeytoa. betlncl Fil'Sti · Arablarla Yahudiler ara-

Y e yadisindeki Çin müdafaa at annın kırmışlardır. Bunun üzerine Şuter o - 200X4 bayrak - Birinci Beykoz takımı 1 n~ . . . . .. .. 
8DfÇ } d d• UJ&ndırdt tomobilinden çıkarak sarhoşlardan bi- ıSaffan, Vedad, Bülend, iman. 10.35 birine!, smda taksımı proJeSının suya düş~ 

Yaralamaması Japon ar arasın a eu ışe .. d" .. • tt 
1 

oaıatasaray tatımı .vedad; Orhan, şamıı. anlaşılıyor. J'ilis-
nnı ovmuş ve agır sure e yara amış- Halil• Wncl. lllatl• da tini. bu iki cıema· 

(A.A.) Japonlvm olduju.Dda iWfak vudıı'. Blmt Japonlaı\ tır. MU.-balra1Ha pım .,_ ---~. ....ı at l1l'M!JMla tak· 
Şangb&J' ~ d ktiD lfaDko'dald Çin eD erkei bJrtncdteplD odamWM\ evvel Sarhoşlarla Şuter aleyhinde bir an- fıt stınfln DetlceJerlııe~nıw Bt~IDDs -11- ellelllAPCM iizn ettikten •n-

Yangçe vadüdn e --·lr i,.;.,. yapDUf Bankov'un saptı muhtemel olınadılıııı ket açılmıştır. puftllla balta lltn Aeeo aeıue•raym n, nefsi Kudüil 
.. dafaa hatlarııu 1-~ ~&&& .__1-..... .u-ıer: -- 63 puvanı Tardu. Yana f8 •IM1MD•r ya-

mu ebbüslerin temadi eden lf- kabul eUDC&~ • Al J. pılacaktır: ihtiva eden arazi parças11r4 bir koridor 
oldukları t~Ş Ja n mebafilinde büyük Dört binden fazla yarab 1apon askeri· man 07UUSURUft - metre aerbes&, lOI metre mttlatl, halinde denize bağlamak ve bu korido-
lası dolayısıt.: .. po - kteduir. Jap>n· nln Yangtçe nehri boyunca taraya çıta- uoo •rbeat. Tlrk ~ JUJIL ru İngiliz mandası altında yaşatmakta 
b' ndişe hiıkum surme el ~-M J -1....... bu ·~ane•• .. n 'arı Puvan vazlyeöne ıöre BeJkosun bArln -ır e vadide Kiukianl mıntakasm a rılmıf obnuı ..... ;,~;,.,,.. ·~UA lF.lı .,, .. ı~ cın1t tabattak etmlf lfbldlr. oaıatuara:rm devam etmek istemek, ameü kabiliye-
t~, bu . mağlftbiyete uğramakta- mmtakada uJramıt o1du1cları zayiatın e- Ber1in 20 (Husus!) - mtıer, dün Po- bata l9tJll8ll pek u Jlllbml claldl!ndedlr. ti olmıyan bir tasavvurdu. Bu tasav-
mutemadıyen hemmi~ übat eder. meranyada yapılan manevraların san Küçülder aıUIDda ,...... ....,.,_ wrun terkedilmesi, atı1 ve mantııın 
dırlar. niann ıı.Ii hazırda icra etmekte Tokyo 20 (A.A.) - Yüz bin Çin aske- safhasında hazır bulunmU§ ve askeri tef. ne~ ı!':ır~ud-=~ _ BeUI cOalatuaraJ• galebesi sayılabilirse de Arabla !ahu-

Japo harekAtın Çin müdafaa batla· rinin Honan'm pmalinde toplanmakta ol tiş etmiftir. Bu mıntakadaki manevralar l.15 lıtrfnet, K.ul .a.ıatuara,. atncı. dinfn yanyana barmamaz fkt düşman 
oldukları a)arını keşfe matuf oldu- U bildiren Japon raporlarına &öre, timdi nfhayet bulmuştur. Bertil dleJtob tııırlDd. ll:Ha1 eD cQalata- halfne gebnelerhıden SO!ll'8 btt cfavay& 
rının zayıf nokt dır Büyük mikYast& dulun t 1r nda SanneJılr aahilleri Fransız hava kuvvetleri erklnıharhiye aaray. dördünctı. bir hal şekli bulmanın ne kadar mftş
ğu zannoıuıunakta ierasın• imkin bA- PufOV mm L-:1Jnnda büyük b1r muha- reisi General Vfyyömin'in, pazartesi gü- ıoo metre aırtlsttl - Kemal •BeJtoz. US kül oldufu dalla iyi anlaşıhyor. Pllis-
bir taarruz hare~~ pon tıtaatının in· boyun2!e~ . nü orta Alınanyad'a yapılmakta olan mı- ::-.:=~ .,,::.=:~- tinin ayrılamaz bir bittünlilk oldağu 
811 olmadan evv~ Jlzım ge]Jnekte rebe a • nevralarda hazır bu!unması muhtemel- Necati ıBeflktaf• üçüncü. • ,.. "lüyor. Fakat bu bütibtliit& bir ft-
bllde takviye ek ı dir. toO metre aerbeat: hennem halinde idame etmek de 11 wm• 

h•dJ e esı a arı Berlin 20 (A.A.) - Alman ordusunun Jtüçttt tbrahlm e-Beytw .. e.ıı ADi.Yt- kün olaınıJllC8iı bedihi bulandaaguna 

M ••t ah ) erın v mütekaid ve mezun zabitlerinin 20 eylCıl it~• arumda J'IDI ftr'be r1brw -bl- göre Arabla Yalmdinin lqiimenJen 
U e k d Berlin lis mild. . tin rlncl, Kemal cOalatasaray. lltlnd, ~I d ha ,._.,,,a bir '...s..lif "'-.... ,_ ... l · --· 

=:..--..----~ .. ;::;; .. :=-- • • • • tarihine a ar po urıye e .oaıatıaraya l;:IDcl, ı•+ı•xı• Tlrt ~. ...-P ~ . .-.-en_ ... - •k usuJUDUD istiD&d ettiği müracaat ederek caskert kart. larını al- baırat. BeJa taJamı Bwl. llma, a. _ ridir. Yo~ bu iki unsurun ~4l'J111& 
N fı Vekileti vell • 1cl X.n1 ila• ediyor malan lAzun gelmektedir. GeneraUede kls blrlncl, GalataaarlQ u.tmu: Kbua, Bf- çarpışa inkıraza sürüklenmeleri mi is-

a a • nİD .ü)ga O Ua-8 yaşı 8S den yukarı olan zabitler, bu ted- dal, Be1111kinc1. üçtncG Bet1ttat takımı. teniyor? - Seliın Ragıp Emeç 
talımatnallle _ ed kleri referam ve vesikalara birden müstesna tutulmuşlardır. Bt• e- - ..... - ......... ™---........ - ... ·-··· ........ -··-·-···-·-··-·--......... .. 

. ususl) _ Nab• VekAieti. 1 tevdi ; tarzı hareket, derecef mu- mirnameye itaat edilmem~i takdirinde Saa.•t•• S. ... •: 
Ankara, 20 (H olan bütUn mil· göre v. ' h"viyetleriııi tahkik ede- para cezası alınacaktır. Emirname yahıız 

fimdiye kadar veriJmiş bükiiJnsüZlüli vaffakiyet ve oı:cak eüceye göre ehli- Berlin mıntakasma aiddir. 
teahhidlik vesikalarının. . d ettiji ta- ce)dir. HAs11 n - - -

b sika usuliiniin isüJl8 ~ ·Jca]an verilip verilmemesine k•- Do eceg""·ı ;:ııa~:;enin mülga oldujuDU ilin :: ;:ecek ve bu karar. ve~~tın ~sdi- n g yangın 
cektir. .. eksiltmelerlne kine arzedileeektir· ~ ı~ en- Dün gece saat üç buçukta Tophanede 

Bundan sonra mşaat. den taıeb o- )ere ehliyet yesikası verılecektır. Boğazkesende bir yangın çıkmış ve ilç 
girmek isUyen mü~ahhidler ekilette tet- ilin edUmif bulunan eksiltme- ev yandıktan sonra söndürülmfiştür. 
lunacak ehliyet ves~ v . OD tara- Haleı;tU 938 tarihine kadar milteahhid- Yangın Tophanede Hü11eciler cadde _ 
kil edilecek husu.si bir konıiSY ler 1 fl1 hakkında cari usule göre in- sinde Ara tokakta 22 numaralı evdE"n 
fından verilecektir. . girmek isti- lik ~kası ktir çıkmış ve ateş derhal yanındaki iki eve 

Bu komisyon, eksiltme~ iflerde. taç edilece · de sirayet etmiştir. 
yen müteabhidlerin yap 

1 
• •tte yenı• bir Y~n sabaha ~r~ ol~~;ı .dole)ı-

w hakk nda ızmı sile bu cıvar balkı büyuk bır tplaş için-
Parıı· bayragı ı f br.ıka de yatakta~ fır)amıflar ve sokaklara dö-a külmüşlerdır. bir karar 20 (Hususi) - İzmitte kl - Evlerin ~şap ~lması sebebile yangın 

. Vekili ~a h da yapılmasına ka sür'aUe geru lemış ve ateş bütün rr ahal-
Ankara 21 (Hususi) - ~y:ı sek • ğıd fab~ıkas~1:

1~brikasınm hazır _ leyi t~hdi~ eder bir mahi~et al~ı t.:. Bu-
ve Cumhuriyet Halk PartiSl gen rar verilen jesi Nafia Vekiletince nun uzerıne mahalledeki evlenn bır ço-

- .. biitiin veklletJere, ıanmıt olan ~ gu tahliye edılmfş ve yangının etrafa aaç-
reten Şükrü Kaya. anka}ar gıbi yan tasdik edilmiştir. • .......................... -... tığı kıvılcımlar büyük bir korku ve te -
vaı liklere ve milli b . . bir mek _ ................... V·E· F A T lif uyandırmıştır. 
-. · - ı-- ...xnderdıği Sü ' tl t' ·u · .. ~mı muesae&eıc&"" 5v . esi JA- im8J' bankası muamPJit şefi r ye ısen 1 aıye grupları bü -
tubla bundan böyle bayrak çekilm TürJ.i!e c .. hini validesi Bayan Dırik yuk b r r t sarfederek ve d ha fada 

zım 1e ..:~-1~ Türk bayrağı ya • Bay .ıUrkor ~hn tahktan sonra vefat et.rafa str tine meydan verm den SAat 
ge n as...,.._.--, d çe • ~fth" kısa bir as . nd" - y 

nında altı oldu Parti bayrağının aka • 9:...!~,.. Cenaze merasimi 22 ağustos pa- 6 d . yan ını ~ .... ;::uştur. ~ngı.n n se-
. . . . . Bu :tarar An eU!Ui-- · .. saat 18 da Beyoğlu Bı:lltk - bebı h nu an-9 amıştır. Zabıta t h-

kilmesmi bildinnıştir: . ·JAyet ve be- zartesi günil kililesinde yapılacak ve ldkata devam etmekte ve at çıJr n ev-
rada derhal tatbik edilmiJ, vı . d • çe _ pazarı Ermeni defnedilecektir. de bulunanları istievab etmektedır. 
lediye binalarına iki bayrak bır en mJe )mbdlUDlD& 

Segalıat sevgisi 
Ne garib tesadüftür. Nakil vasıtaları arttıkça seyahat imkinları daralıyor. 

Tayyareler hududlan, otomobiller mesafeleri yiyip yuttukları halde para 
ve ıümriit byıdlan 9el'1-t .,.abat JO)Janm bkı,wlar. VaiJetin üha ga
rib tewllan var. Her devlet tcıpniına _,,... ptiuael. emelli puMI pt
mek için ahalar hulrhJW. Propq....W.r Jlijii)Gi. Bana bıp Odlladl 
mecburiyetlerle .ne.& .,..W ;yollarım bp,.ak tedlıılrler abJGr. • Jliz
den fimdiye bdar 1mif mikJ'ata seyyah btllelerinin .ı M11nc1e üm et
tikleri l'nma libl. lt.Jya lfbl Avrupa memlebtJeri tpn .,, .. ..,... hh 
.an adeta gökten lnmesl beklenm bir fevbJbeter halim ..... c-1» tt.ı.. 
yuındaki Palermo -- phirler esktdm İnaDb atiltobadmmm ... .etik
leri yerlerdi. Bqb Palermo otell.ri homlqlar. I~ JW Dlıllıtl ayı
lan San Bemo kı~ vakti1e Ameribh .,,.._. IPI edetl lılr .Okat 
yeri idi. Bug6n o zibnrild kıyıların otelleri, yiJlllan 1ııltlD ucmlaldanna 
rağmen tenhadır. Parla 6yle bir phlnll ld Mrhdm nftl .... Gç ya. bin 
yolcu ifrer, &ene o mikdar yolca çıbnb. S- _ _... Parll bu ı.,neı.. 
milel hOviyetini bybetmiftir. Velhaal cllaJWD ... W11*"'8 a,m liit
lukler ayni neticeleri ftriyar. l'.lki fDIDlar ,anı.. llnn bnan JQ}cu
luklannda belki bq6nden daU çok ,...,...JeıdL Ba tayyare, ohaobil, 
otokar devrinde ne .eıkb Akıbet! BiT"hota CaMc:I 

.... KQwudi _,,_.,_,. fir,_,. CMitl, ı.llıilı N fMı111IA 
,,.,,,,_,,. Aw_,..,. •iı •"-';,. • ...,.,..,_ inlaWaran .S
Po.ta» tla manlaaman olnıyacalıaınız. Seyahatin ülı mcrAalain-
, .. •••'• ..... .- ifia •er•• ...n "- 6ir ıeoellwl ~, .. 
liaJea -, .-m• e~ cc.S.. P-.. ~--- A le 
,.,,,,.,_ 7Mİll• lıetlı)'ftaAhr. 
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Türk- Rumen elişleri 
sergisi dün açıldı 

İstanbul belediyesi 
ha vagazı ile müteharrik Estonyadan gelen heyetle yeni anlaşma müzakerelerin• 

yarın Ankara da başla nacak 

otobüsler getirecek Yeni bir Türk - Estonya tıcaret an- birdeki sanayi hareketleri karşılıklı biı: 
Otobüsle nakliyat gittikçe revaç bul- laşması akdetmek üzere Estonyadan şekilde yürütülmüş olacaktır. , 

maktadır. Avrupa şehirlerinin lıir ço- gelen hey'etle Türk murahhasları ara- Nevyork sergisi hazırhkları Açılış töreninde lstan bul valisi, Rumen sefiri ve Rumen 
kolonisi ve diğer birçok davetliler hazır bulundular ğunda tramvay ve tren rayları sökül- sında müzakerelere yarın Ankarada 

mekte, yerlerini otobüsler tutmaktadır. başlanacaktır. .. İz~ir enternasyonal fuarının açılıı 
Şehrimizde ve şehirlerimiz arasında da Estonya ile ticari münasebatımız torenınde hazır bulunmak üzere İzmi• 
otobüsle nakliyat gittikçe artmaktadır diğer şimal mem.leketlerile olan ticari re gitmiş olan Nevyork sergisi Türki• 

Dahiliye Vekaleti, ayni zamanda şehir- münasebetlerimiz gibi kısa bir zaman- ye komiseri Bay Suad Şakir yarın şeh .. 
lerin bir güzelliği olan otobüslerin tipini da inkişaf etmiştir. rimize dönecektir. Bay Suad Şakir her 
.ve cinsini tesbit etmek üzere bir komis- Müddeti üç yıl olan eski anlaşma He raberinde dekorasyon işi ile meşgul o• 
yon teşkil etmiştir. Komisyon Avrupa mevcud klering hesablarma göre Es - lacak iki dekoratör olduğu halde 27 A~ 
şehirlerinde otobüsçülük bakımından o- tonyada bir mikdar birikmiş alacağı _ ğusfusta Nevyorka hareket edecektir. 
lan ilerlemeyi gözden geçirmiş, otobüs- mız vardır. Yeni Türk _ Estonya tica- Nevyork sergisine gönderilecek bü
lerin tiplerini, ne ile tahrik olundukları- ret anlaşması yap1Iırken bu alacağı - tün nümuneler önümüzdeki Mart ayı .. 
nı tedkik etmiştir. Komisyonun şimdiye mızın ne suretle tesviye edileceği rne- na kadar tamamen Nevyorka gönde • 
kadar yapmış olduğu tedkiklere nazaran S€lesi de görüşülecek, ve bu hususta rilmiş ve pavyonlar da o zamana ka " 
Türkiyede otobüslerin havagazı ile tah- yeni kararlar ittihaz olunacaktır. dar hazırlanmış olacaktı· .. 
rik edilmelerinin ekonomik bakımdan Yeni anlaşma iki memleket arasın - , ... 
en doğru bir şekil olacağı neticesine va- daki tiçaret muamelelerinde maı mü- ~· Ankara bo· rsası 
rılmıştır. badelesinin mütevazin bir şekilde ce - -····- · 

İstanbul Belediyesi şehirde ic:letmek u·· - reyanın tem·n eden h .. k"' 1 r' 'htı·va ıı 1 1 u um e 1 1 Açılıı- kapanıt fiatlan 20 - 8- 9~ 
zere Avrupadan sipariş edeceği otobüsle- edecektir. 
ri havagazı ile tahrik edilenlerden seçe- Halihazırda Estonyaya ihrac ettiği
cektir. Bu otobüslerin en ufak teferr:i:ıtı miz başlıca maddeler başda tütün ol - ÇEKLER 

Dünkü açıl~ töreninden bir intıbcı dahi Avrup_a_dan yapılarak ge!irileccktir. mak üzere susam, üzüm, incir, fıstık ve 

F t " D fındıktır. Bunlara mukabil Estonya -
estival münasebetile tertib edilen ması münasebetile stanbula gönderi - '' grupu, kadrosunu Londra 

Tü 
dan idhal ettiğimiz maddeler de kAğıd, 

· rk - Rumen elişleri sergisi dün açıl- len Rumen kadınları elişleri cemiyeti Nn-Yorıt 
S 

pamuk ipliği, yelken bezi, çadır bezi, Parı. 
mı.ştır. erç:iyi Vali w Belediye Reisi murahhası, davetlilere serginin Rumen genı·şıettı• ve bu"" yu·· k bı·r 1 f. Mlllno 
Muhiddin Ustündağ açmış ve açılına köşesini gezdirmiş, elişleri hakkında ı- ve te e on malzemeleridir. Yeni anlaş-

R ma sayesinde iki memleket arasındaki Cenevre 
merasiminde umen sefiri, Rumen ko zahat vermiştir. Sergi on gün açık ka - sergı" haz lad ihracat ve idhalat nisbeti mütekabilen Amaterdam 
lonisi, belediye iktısad müdürü ve da- lacak, eşyalar maktu fiat üzerinden sa- lf 1 arttırılacaktır. aerıın 
vetliler bulunmuşlardır. Serginin açıl- tılacaktır. Memleketin birçok değerli ressamları- T' d I . !~!~el 

B 
nın bir araya gelmesinden doğan cD> IC8f0f 0 8 8flnln yerl08 Sotya. 

ir seyyar satıcı şübhe ikllsad Vekili bu hafta grupu son hafta içinde kadrosunu biraz iktısad odaları kuruıacak =:::rld 

k d 
daha geni§letmiş ve yeni kıymetlerle da- Memlekette iktısadi teşkilatı yeni • Vartova 

üzerine arısını yarala 1 şehrimize gelecek ha ziyade ehenuniyet kesbetmiş olduğu den kurmak gayesile hazırlanmış olan Budapeıte 
halde faaliyete geçmiştir. Eyllıl ayı için- kanun projesi Büyük Millet Meclisi _ Bükreı 

Dün Süleymaniyede ağır bir yaralama İ7.mirde bulunmakta olan İktısad Ve- de Güzel San'atlar Akademisinde Ahi- Belgrad nin önümüzdeki devre içtimaında mü • Yokohama 
vak'ası olın~, bir seyyar ıatıcı, seneler- kili Şakir Kesebir bu hafta içinde şehri- din Dino, Arif Bedii Kaptan, Bedri Rah- zakere edilecektir. " Btokholm 
denberi beraber yaşadığı karısını vücu- mize gelecektin.. Vekil burada birkaç gün mi Eyiboğlu, Cemal Tollu, Elif Naci Eş- Bu projeye göre mevcud ticaret 0 _ Moakon 

AçLlı 1 
6, 17 

125,B9ö 
3,45 
6,665 
28,98ö 
69,1575 
60,697f 
2.1 ,2:16 
1,13 
1.5221> 
4,3725 
6.17 

23.845 
rn. ıs25 
0,92 
2,8626 

Sti 02 
31.81 
23,845 

, 
dünün be~ muhtelü yerinden a~ır ve kalacak muhtelif iktısadi meseleler ve ref Üren, Eren Eyiboğlu, Halil Dibnen, .. ------s 6 dalan lağvedilerek bunların yerlerine 
tehlikeli bir surette yaralamıştır. Vak'a- bu arada dalınt sergi binası ve ekonomı Hadi Bara, Münif Fehim, Nurullah Berk, daha geniş teşkilatlı iktısad odalan ku 

ESHAM 

nın ~~#-ilAtı aıdur.· ~ saray in.,aatı hazırlıklarile rnec:gul ola- Salih Urallı, Zeki İzer, Zühtü Müt'idoğ- 1 k ~ e& r ~. ll' ıı ru aca ve sanayi federasyonları ih -

S t N 
.f s-ı . d caktır. lunun eserlerini ihtiva eden büyük bir das edı'lecektır" . 

eyyar sa ıcı azı , u eymaıııye e 
Dökmeciler sokağında oturmkatadır. sergi açılacaktır. Serginin şimdiden bü- Kanun M~clisten çıkıncaya kadar 

M.ı:ı ,.ç ik tün hazırlıkları bitmiş gibidir. Vasfiye ismindeki karısı ile sekiz sene- u e1 err : yeni teşkilata hazırlık ve sanayi ~le -

denberi evlidir ve beş _çocuk babasıdır. Yapılacak yenı· yollar rinin intizamı gayesile İzmir Sanayi 
Şimdiye kadar karı koca çok iyi geçinir- Pazarlık1tz alıı veri§ hazırlıklan Birliği, teşkilatı daha .geniş olan fstan-
lerken son zamanlarda araları açılmış, 

0
.. .. .. d ki b d 'b İstanbul Nafıa Mü.dürlügvünün büdce . bul Sanayi Birliğile sıkı bir işbirliği 

v nurnuz e ay aşın an itı aren sı t · t v k · t' 
sık sık kavga etmege başlamışlardır. t tb'k" .

1 
_...ıı. 

1 1 
k _ tasdikten gelmiştir. Bu sene vilayet hu- esıs e mege arar vermış ır. 

Anadolu llll· " 80 
peotn 
A. Şm. ,r, eo n'.teU 
Bomontl - Nektar 
Allan çlmento 
Merkez Bankuı 
İt Bımkuı 
Telefon 
İttlhat ve Detir. 
(Jark DeltrmeDl 

Açılıı 

24 60 

-
6 90 
8 95 

103 60 
9 95 
b 5J 

11 00 
l Oi) 

Kap,m7 
6,17 

125 89S 
3,45 
6,655 

28 985 
6? 107.S 
50.61175 
2t,29S 

1,13 
1.6225 
4.3725 
6,17 

23 84S 
25 1825 

0,92 
2.8625 

~6 02 
!I,81 
~ 845 

Mpaıaıı 

24 60 
-
6 90 
8 95 

103 00 
9 9ö 

-
11 50 
-

ki b 
a · ıı ıne geçı e1..~~ o an pazar l sız sa Bu karara göre sanayicilerin muh -

fi 
Ka:" kkoca arasınkda u ~av~~ar ~~s- tış kanunu mucibince, mağazaların eş- dudları dahilinde birçok yolların tamir-yenın ocasına arşı vazıyetını d'egış- .. v leri tamamlanacaktır. Kartal ile Maltepe telif meseleler üzerinde İstanbul Sa -

Terk09 t 6 10 6 10 

tfrmiq olmasından ve Nazifin d k _ yalan uzerine koymaga mecbur olduk- nayi Birliğinde yaptığı toplantıların 
·-.....y e arısın 1 tik 1 . b ik t .. k arasındaki altı kilometrelik yolun iki ki- f 

dan 
_bh 

1 
. d il . 

1 
kt . arı e et erın ve u et e uzerinde i 1 tr lik kı neticeleri zmir Sanayi Birlig~ine ve fz-

şu e cnınesın en en ge me edır. ome e · smı tamamlanmış, diğer kı-
Filhakika Vasfiye kocasından para js- malın cins ve fiatını gösterir harf ve sımların yapılmasına geçilmiştir. mirde yapılan toplantıların neticeleri 

İSTİKRAZLAR 

Tt1rt borcu I 
• • il 

Açılıı Kepaaıı 
peıın 19 16 19 20 
• - -

• • 1 vadeli - -temediği halde giyinip kuşanmağa baş- rakamların büyüklüğü ve eşkali İktı - Yakında Paşabahçe ile Beykoz arasın- de İstanbul Sanayi Birliğine bildirile -
lamış, bu hali gören Nazifin şübheleri sad Vekaleti tarafından :Syin edilecek- daki yolun tamiri başlıyacaktır. cektir. Bu suretle sanayi erbabının faz 

~~~nar~~~~~~~&~fil~~~~ta~an~lT~- B~~ileb~~ar~n~~~~l~a~n:ı:·s:b:et~t~e~b~u~l~u~n;~~~~b~u~ik;i~b;lı~·y~lı:'k~ş:~~===:::::::::::~ 
giyinerek sokağa çıkmak istiyen Vasfi- ret ve Sanayi Odasının da fikrini sor - lunun inşası devam etmektedir. İki sene 

' 

yenin dışarı çı1anasına kocası mani ol- muştur. içinde tamamlanacak olan yolda üç yüz 
mak istemiş ve bu yüzden aralarında Etiket şekilleri bir haftaya kadar on beş bin liralık istimlak yapılacaktır. 
kavga çıkmıştır. Bir aralık fena halde tesbit edilecek ve aiakadarlara bildiri - Müteahhid, bu yolun inşasını dört yüz 

Bir doktorun günlük 
notl~ rlndan hidd tl Nazif b ğını . lecektir. bin liraya mukabil üzerine almıştır. İs-

e enen ' ıça çekmış ve timlaklerle beraber İstinyc, Bebek yolu 
Vasfiyeyi beş yerinden yaralamıştır. Ka· ve kadının hayatından hemen hemen ü- yedi yüz elli bin liraya malolacaktır. Ya- i==Y,==d============' 
dının feryadına yetişen polisler carihi mid kesilmiş gibidir. kında yolun inşasına Bebek, Rumelihi- az a güneşten ileri 
yakalamışlar, kadını da Haseki hastane- Tahkikata müddeiumumi muavinlerin- sarı arası ile beraber Baltalimanı :Ye İs-. Gelen göz nezle/eri 
ıine kaldırmışlardır,. Vasfiyenin kolunda den Remzi el koymuş ve :dün öğleden tinyeden de başhyacaktır, 
ve kalçasındaki yaralar hafif ise de sol stınra adliyeye getirilen Nazif, ikinci 
böğründeki iki bıçak yarası çok ağırdır sorgu hakimliğince tevkif edilmişti.r. 

TeVfik Fikretin ölümünün 24 üncü yıldönümü 

tffıy'ilk ŞAir Tevfik Fikret merhumun ölümünün 24 üncü yıldönümü mü • 
nasebetile dün kabri ziyaret edilmiş, hazin bir futijal yapılmıştır. Yukarıdaki 
resim Tevfik Fikret merhumun mezannı ve ziyaretcileri göstermektedir. 

1 

Göçmen getirecek Vatan vapuru dün 
Köstenceye gitti 

Türkiyeye gelmek üzere Köstence 
de toplanan göçmenleri getirecek olan 
Vatan vapuru dün Köstenceye hare 
ket etmiştir. Vapur bir hafta sonra 
1600 göçmenle limanımıza dönecektir. 
Bulgaryadaki göçmenleri getirecek 0 
lan Nazım vapuru da yarın Varnaya 
hareket edecektir. 
····························································· 
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Güneşin ve hararetin şkldet ve tesırlle 
gözlerimizin kızardığı ve oldukca ıztı

rablı günler geÇirdiğim!z vakidir. Sabah
ları çapak olur, gözler güç açılır. Kapak
ların kenarları kırmızıdır. Gözün içinde 
kum taneleri vnrını.ş glbl müz'iç bir his 
berdevamdır. Bu hazan bir gözde, fakat 
ekseriya iki gözde birden görülür. 
bfı.cı, evvelti mümkün mertebe güneşli 
ve sıcak saatlerde sokağa çıkmamaktır. 
Sokağa ve plflja gidilecek saatler sabah 
ve akşam zamanına hasredllmelldlr. 
Sabahları gözü asldborlk mahlülü ile ve
yahud çay suyu ile iyice yıkamalı, ça
pakları temlzlemelldlr. Bundan sonra 
yüzde bir sülfat dö zenk damlatılmalıdır. 
Bu ameliye, günde iki defıa birer ikişer 

damla olarak yapılmalıdır. Böylece ve 
birkaç günde göz nezlesi ş!tayab olur. Bu 
zamanlarda SSJ.l renkli gözlük kullan
mak pek muvafıktır. Göz nezleler! slrldlr. 
Mendil havlu ve öpüşmek ile geçer. Dik
kıat etmelidir. 

CeftlJ isteyen okayacula.rınu&Ul .-ı. 

, ... rollamalanm rlea eclerlıı • .üal ... 
Clrde bıteldwl mall&bel•hı blabfllr. 

·········-··················-·-···························· 
Bugün 1000 seyyah g-elecek 
İngiliz bandıralı Strathallen trans -

atlantik vapurile bugün limanımıza 

muhtelif milletlere mensup 1000 sey
yah gelecektir. Seyyahlar buradan Yar 
na ve Köstenceye gideceklerdll. 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetci olan eczaneler ıunla.r-, 
dır: 

İstanbul cihetindekller: 
Aksa rayda: (Şeref), Alemdarda: CAbdfil· 
kadir). Beyazıdda: (Cemil). Samatyada: 
CTeofilos). Eminönünde: <Hüseyin Hüs- ı 
nü). Eyübde: <Hikmet Atlamaz). Fener
de: (V!tam. Şehremininde: (HamdOr 
Şeh2:adebaşında: (AsafJ. Karngiımrükt.e: 
(Arif). Küçükpazardn: (Necatı Ahmed). 
Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cilıetindekller: 

İstlklfı.l caddesinde: (Kanzuk). Dairede: 
<Güneş). Topçularda: (Sporldis). Tak
simde: <Nlznmeddln). Turla.başında: 
(Nihad). Şişlkie: <Halk). Beşlktnşta: 
(Süleyman Receb >. 
~ğatiçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdnrda: (İmrahor). Sarıyerde: (Os
man). Kadıköyilnde: (Moda - Merkez). 
Bliyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
CTannş). 

EGE TiYATROSU 
Nuri Genç ve arkadaş1an 

Bu akşam 

Yenişehir bahçesinde 

Kapanan gözler 
--.... ~ Sabriye Tokses konseri 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
'l'aksim - Altıutcpe 

Tiyntrosunds 
Yarın akşam 

Çamurda 
bir Zambak 

Vodvil 8 verde 



-
Kızılçullu köy eğitmenler 

kursunda çalışmalar 
Niksarda Ayvas panayırı 

bir ay sonra açılıyor. 

Bir köylü, elinden 
karısını alan bir 
adamı öldürdu 

Köylü her işini kendi gördüğü ve yardımcı 
kullanmadığı için kursta aşcı ve kapıcılardan 

mida müstahdem kullanılmıyor 

p 1 1 
1 

için bir otel ve yıkanma yerle.~ b~ Maktul tabancasını ateşli-
ani ayırakge ~neler ve ıpor eğlenceleri tertib edı ece yerek katilin arkasından 

zır anaca , gureı - k k d" .. · 
ıc:oşar en arnına ye ıgı 
bir kurşunla yere serildi 

Adapazarı, (Hususi) - Kazamıza 

bağlı Hacılar köyünde bir cinayet iş -
lenmiştir. 

Köyden Musa oğlu Yusuf bir sene 
evvel Gülsüm isminde bir kızla evlen
miş, fakat kadın kocasını sevmiyerek 
ötedenberi aralarında bir aşinalık bu -
lunan ayni köyden İbrahime kaçmış • 

tır. 1 Kızılçııllu köy eğitmen kurumunun çalıştığı bina 
İbrahimle Gülsüm böylece metres K 1 11 .. . I w. • 

1 k Y f d 
'· dı bo ızı çu u (Hususi) - Her koydeki. o- Egıtmenlerın ve 200 mevcudlu okul ta-

haya tı yaşar ar en usu a 6.a m kull d .. f tt' , t -ğ tın n1 l b . . . 
Şamamakta ısrar göstermiş, nihayet hA rln" ar antiklmu ~ ı§l vke san a oki~e euke- ehe eleı:ınm elbıs~ ve çamaşırlarını ka-

. . . y f ık· ın seç erı ça ış an ve ze çoc - n eğitmenler dıkerek okulu bu masraI-
dıse patlak vermıştır. us~ ~~e d 

1 
lardan mürekkeb köy öğretmen okulu - tan da kurtarmaktadırlar. Okulda ve ku-

Niksu.rdan bir göriinÜf ~n ~açan hayvanını araı: en . ar a a nun mevcuıdlu a-00 dür. ru.mda her cihetten büyük bir sadelik 

Kasabaya iki kilometre mesafede olan Ibrahimle karşılaşmıştır. Ibrahım se~- Okul direktörü köy ve köycüfük yo - göze çarpmaktadır. 
iks Ayvas · , gil' · · ı* •• •• kar~ısına di- • N" A) Yeşil N ar, · gitmek için beledıye yoı• ısının l\.ocasınL gorunce ·-. lunda yorulmaz bir aşkla çalışan ·Emin- Bu sadleliklerden bir kaçını sayalım: 

ıksar (Husıısı - h ırlanmaktadır. panayır yerme tt apt•t'T\"11'1 ve kilmış' · dir 200 d" ·· kad · · · H k.. ı·· k d"' k Panayırına şimdiden az 1 rı muntazam bir sure e Y AA •....-y • •• .. .. 
1 

• onum ar arazı parçası ıçın- er oy u pamu oşe te yatmıya -
Bu hazırlıklar bu seneki panayırın evis· ak uz vesait te temin etmiştir. Kasa- - Sen Gulsumu ~~ayacak mısın, de bulunan ve eski Amerikan koleji o - cağı için yataklar ottur. Köylünün eğle:.ı-
\relce yapılandan daha iyi olmasını - ço uc .. ellilini gelen misafirlere ta - boşamıyacak mısın? soyl~ ba~ayım. ~o lan bu muazzam müessese çok glizel ve celeri başında davul ve zurna yer aldığı 
tihdaf etmektedir· . d"kkin banınak~çin bütün kolaylıklar ve feda • ş~ıyac~ ~lursan seni şımdi gebertı • modern bir kültür kaynağıdır. için öğretmenler bunları ve milli oyun • 
Panayır günlerinde çarşıdaki u • nıtm ıl caktır Belediye memur· rım! demıştır. . Kolejin çiftliğinde bulunan eğitmenler ları öğretmektedir. 

lar kapatılarak panayır yerinde 1 a~tır~ • kAriı~ar ~P. a k v~ istirahat edilecek Yusuf bu ~ze aksi cevab verrnış. bu bu güzel müessesenin okul talebeleri ile Köylü her işini kendi gördüğü VE" yar-
lacaktır. Haricden gelen ~r ~~ın :i ları yıyeceakı~~: alAkadar olacaktır. nun üzerine ~ahi?1 ta.~~~~a~~m çıkart birlikte, her türlü vasıtalardan istifade dımcı kullanmadığı için okulda da aşM 
tirahatleri için büyük ve guze Bıır·r hoaf- yerlerle Y 1 kt .k tesisa- mış, Yusufun uzerıne yuru?'luş .. Yu~~ ederek her bakımdan köylere faydalı o- ve kapıcılardan başka müstahdt"m yok-
ve "'kanma yerleri yapılacaktır. . Bitmek üzere bulunan e e rı !•~aı da kaçınağa başlamıştır. Ibrahım ır lacak şekilde yetişmektedirler tur 

J~ 1 d k d behemehal .ııuu e- y uf k dan ateş e - · · ta. devam edecek olan panayır gün erın e tı da panayıra a ar . temin e • taraftan us un ar asın v Bu sene 62 erkek eğitmen ve 30 da kız Okulun her işi öğreniciler tarafından 
civar kasabalardan gelecek pehlivan.· dilecek, ve tenvirat elektrıkle derken, diğer taraftan da kovalama?a eğitmen, müzik, daktilo, demircilik, te- görülür ve okul her ihtiyacını kend;si 

larla büyük güreş müsabakaları ter~: dilecektir. Panayırda güreşler~en ~aşk.a çalışmış, nihayet ölüm korkusu geçı : nek.ecilik, yapıcılık, marangozluk gibi temin eder. 
edilmiştir. Belediye bandosu da her g büyük spor eğlenceleri de tertib edilmşi- ren Yusuf da tabancasını . ~ekip g~rı san'atlardan birini öğrenmektedir. Bun- Bu sene çiftlikte ekilen mahsulattan 
öğleden sonra panayır yerinde çalaca~- ı·r Bu ınaksadla yakın kasaba sporr.uları dönmüş ve bir el ateş etmıştır. lardan başka her eğitmen okuyup yaz - bire on nisbetinde mahsul alınmış, sebze 
t ~~et edilerek spor müsabakaları yapı - Çıkan kurşun İbrahimin göbeğin • ma, hesab, ev idaresi, biçki diki§ te öj- ihtiyacı tamamen temin edilmiştir. 
ırPana ırda bir de hayvan sergisi _aç.tla- ıacaktır. Panayırın birinciteşrincle başla- den girmiş, kendisini yere devirmiştir. renmekte ve köy davası pe§inde koşacak Hül~ bu kurumda her hamle köye 

Y "d ·· el hayvan yetıştırıp · ka 1 İb h' Ad pazarı b d d h kl caktır. Sergı eb~yu"k ikramiyeler verile- yıp onuna kadar devam etmesı rar aş- Hadiseden sonra ra ım a kuvvetli birer unsur olarak yetişmekte- ir a un a a ya aşmayı temın etmek-
teşhir edlenlere u tırılınıştır. memleket hastanesine kaldmlmışsa da dirler. tedir. 
cektir. aldığı yaranın tesirile ölmüştür. Yusuf 

Dursunbeyin Alaçam yakaıanm_ış_ıır_. ---Sivasta güzel bir 
Nahiye : Konakpınar 

Sivas (Hususi) 
.._ Gürüne bağlı 
l'lahiyelerden biri
si de Konakpı • 
il.ardır. Nahiye Si-

ormanlarında faaliyet Big~~ça~!~~si~rm!~ga!~:~:~~ Çe-
Balıkesir (Hususi) - Dursunbey A- kirdekli köyü ile Baba köyü arasmdaki 

laçam devlet ormanlarını işletme A - ormanda, geçen yolculardan birinin attı
mirliği faaliyete geçmiştir. ~yıdere ,1!e ğı sigaradan yangın çıkını~, köylülerin 
Karadere m.ıntakalarında agaç katı - yardımı ile ateş 20 hektarlık bir arazinin 
yatına, memur ve işci evlerinin inşa - yanışından sonra söndürülmüştür. 
sına ve ormanda yolların açılmasına 

başlanmıştır. 
Bigadiç Ulus ormanına kadar uza • 

nan Alaçam devlet ormanlarınd~ fab -
rtka inşası ve diğer tesisat işlerıne de 

yakında b~lanacaktır. 

Çorluda bir çocuk yaralandı 
çorluda şoför Musta.'fanın idaresindeki 

husust otomobil asfalt yolda blsHtletle tur 
yapan Mehmede çarparak bisikletin parça -
ıanmasına ve Mebmedln yaralanmasına se
beb olmU§tur. 

Çorluda güzel bir biçki, dikiş sergisi 

Hasan Bey - Smıf a -

1 
- Hasan Bey, dükkftn· 

d~rı sınıflara ayıran bele~ 
lYe ... 

. .. Bütün roanav dük • 

kanlarını··· 

.. . Birinci sınıf addet -

. miş ... 
· yırmakta belediye fiat 
mikyasını esas tubnlli ola· 

. cak. 

C Sivas cer atölyesindeki inşaat ) 
---~-----

) 
Ge~kt~ haftlar çok sıcak " 1 Gemlikte bir çocuğun çenesi kınldı 

Gemlikte gunlerden'beri devam eden mud- Gernllj!in Orhanlye mahallesinden sekiz 
hlş ve boğucu sıcaklar şimal rO.zgD.rlarınm yaşında Şükrü oğlu Ahmed Kayıkhane ci
esmesl üzerine biraz haflfiemiş ve hava se- varında bulunan dik uçurumlarda köpek ü
rinllyereık hararet derecesl gölgede 35 na. ıtimü toplarken birdenbire bastıitt kaya par-
36 dan 33 e düşmüştür. :eununla beraber ge- çası yerinden kaymış, kendislle beraber 
celer çok sıkıntılı geçiyor. aşağıya yuvarlanmıştır. Sukut netlceslnde 

Gemlikte adliye ta.yinleri Ahmedin alt çene kemiği ile dört dlşl kırıl-
Gemlik hukuk hakimliğine terfian Çatal- mıştır. 

ca ceza hllkimi Seyfullah ve Gemlik cum - Geredede t~lefon 

hurlyet muddelunıumiliğinden ayrılarak Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Bolu Vl· 
Adapazarı müddelumumillğlne tayin edilen !ayetlerinden geçmekte olan telefon hattının 
Tevfik Tunçokun yerine de Bltlls sorgu bA- kazamızdan da geçirUmesi kararlaştırılmış-
kimi Fuad tayin edllmi~lerdir. tır. Hattın yapılmasına başlanmıştır. 

Armudluda sünnet Geyve Jandarma komutanbjı 
Armudlu nahiyesi Qocuk Esirgeme Ku- Geyve Jandarma komutanı teğmen Nuri 

rumu 49 fakir ve ldmseslz yavruya elbise ve öner Siverek jandarma komutanlığına, Gey
ayakkabı yaptırdıktan sonra bir de sünnet veye de Şarkışladan yüzbafı Nuri Çamlıbel 
dliğünü tertip etmiftlr. \llJin edllmişlerdir. 
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MAGAZALARDA 

M aluanm kapısından giriyorum. I larsın, sana en bayağısmı vermeli! 
Kapının önünde duran adam Bir çüt çorabı elline alıyorum. Bakı-

yorum: 
- Bunun ipliği! 

kolumdan yakalıyor: 
- Ne oluyor? 

Beni yana çekiyor, yüzüme 
bakıyor: 

dik elik - Artık fazla geldin! demiyor ama o-

- Mağazanın sahibi geçiyordu. 
- Bana ne? 
Bakışlan birdenbire daha dikleşiyor, 

bir kelime daha söylesem, muhakkak ki 
hakkımda hayırlı olmıyacak. 

Mağazaya giriyorum. Tezgahtara: 
- Çorap istiyordum, diyorum. 
- Alın! 

Raftan çekilen kutu, hızla tezgtıhın 

üzerine atılıyor. 
- Bunlar mı? 
- En iyi çorap. 
- Fakat ben! 

Yüzüme bakıyor. Bakışlarında: 
- Fakati de ne? 

Demek isteyen bir mana var. 
- Fakat ben iyi çorap istiyorum. Bun 

Jar pek dayanmıyor. 
Dudaklarını büküyor, gözlerini kır -

pı§tırıyor. Ayağıma doğru eğilir gibi ya
pıyor: 

- Senin gibi adama bu çorap da 
fazla! 

Demek istediğini hareketlerinden, ba 
tışlarından anlıyorum. 

- Daha sağlam olsun istiyorum. Hem 
de bu desenler pek hoşuma gitmedi. 

Müstehzi bir gülüşle cevab veriyor: 
- Bunlar son moda desenler, hem de 

çok kibar. Ben bile bunlardan giyiyo -
rum. 

Yüzünü buruşturuyor: 
- Siz isterseniz başka vereyim. 

Bu cümlenin söylenilmemiş hüvE:sini 
anlıyorum: 

- Sen kibarlıktan, modadan ne an -

nun yerine gayet Jcsa ve kestirme ola -
rak: 

- Bunun ipliği iyidir. 

Diyor ve başını bir başka tarafa, tez
gaha çeviriyor. Gayri ihtiyari o tarafa 
bakıyorum. İşsiz bir tezgahtar adeta be
nimle alay eder bir vaziyet almış. O da 
tavrı, hareketile bana: 

' - Ne olac:ak, bir çift çorap almak için 
bu kadar. konuşulur mu? 

Diyor, ve tezgahtara gene tavır ve ha
reketlerile kumanda veriyor. 

- Kapa kutuyu, defolsun gitsin! 
Bu sıkıcı vaziyetten bir an evvel kur-

tulmak için soruyorum: 
- Kaç kuruş? 
- Altmış! 

- Nasıl olur, bu cins çoraplar başka 
yerde kırk kuruf. Hatta ayağımızda.. 

- Olamaz. O başka kalitedir. 
- Nasıl bundan değil, ayni marka, ay-

ni iplik. 
- Öyleyse kırka almadınız. 
- Yalan mı söylüyorum? 
- Olur ya, ucuz almak için! 
Çorabı hiddetle kutuya koyup kutuyu 

kapıyor. 

Mağazadan çıkıyorum. 

* 
Bu mağaza mevhumdur. Bu mükaleme 

silsilesini de ben terüb ettim. Yani bü
tün bunlar vaki değildir. 

Bir vakıa varsa o da bugün bir takım 
mağazalarda buna çok benzer mükale
melere şahid olduğumuzdur. 

ismet Hıd(ısi 

--·--·---·--------·· ..... ·-··---· .. -------··--.... ----------........... .....-. 

Bir gDnlllk çiçek 
cToy Çocuk- imzasile bir mektub 

aldını: 

- Ben bir genç kızım, cümlesile 
başlıyor. Yazıdan, yazanın hüviyeti
he intikal ebnek ilmine henüz sahih 
blmadım. Fakat 'kendisinin c:genç 
loz> olduğunu söyliyenin c:genç er
kek> olması ihtimali bence daha ga
lib .. 

Maamafih mademki öyle istiyor, 
kendisini cgenç kız> olarak kabul e
dip hikayesini anlatayım: 

- Bana nazaran yaşlı bir erkeği 
seviyorum, onun tarafından da sevi
liyorum, fakat evlidir. Çocuk sahibi
dir, evini yıkmak istemem. Diğer ta
raftan ona kat'i bir red cevabı ver
mek de güç, üzülmesinden korkuyo
rum. Halbuki taşraya gitmek üzere, 
beni sıkıştırdıkca sıkıştırıyor. Beni 
sür'atle tenvir ediniz.> 

• Genç okuyucum galiba benden bir 
c:ahlak> dersi istiyor, fakat kendisi
nin arzusunu is'af etmek niyetinde 
değilim. Hallini güç sandığı muade
lcyi tabiat kanunu kestirip atacak
tır: 

Demek istiyorum ki, erkek genç 
kızı değil, genç kız erkeği reddede
cektir. Bunun iki sebebi var. Birin
cisi, erkeğin kıza nazaran yaşlı ve 
iki çocuk sahibi oluşudur, ikinci se
beb de erkeğin taşraya gitmek üzere 
bulunuşudur. 

Erkek ~u1tluk:tan delikanlı-
lığa geçerken hissinin, gençliğinde 
finirinin, orta yaşta da hisle itiyad 
halitasının esiridir. Bu safhalardan 
birinin sönmek üzere iken son bir a
ievle parladığı görülmemiş değildir, 
fakat az devam eder, çok süreni en~ 
derdir. 

Sizi alakadar eden erkek yaşlı ve 
çocuk babası olduğuna göre sonuncu 
safhadadır. Bir aralık cninir:a leri 
harekete gelmiştir, fakat yarın aile 
~cağında itiy.adının, çoctiklannın 
yüzünden de hissinin esiri olacak ve 
sizden vazgeçecektir. İstanbul hari
cine gitmek üzere olması da bu tabü 
kanunun hükmünü tatbikatta teshil 
edecek bir funildir. 

Kızım, darılma, dost sözü acıdır 
derler: Sen onun nazannda bir gün 
koklandıktan sonra atılacak bir çi~ 
çekten başka bir şey değilsin. 

• Ankai'adan Bay cA. V. iL. ye: 
K1z kendisini tabi tuttuğunuz im~ 

tihanı muvaffakiyetle geçirmiş de-
mektir. 8 ay aşk hayatında bütün 
bir ömre muadildir. Münasebeti bu 
~ekilde uzatmayı faydalı bulmam, 
anüsbet veya menfi bir şekilde bitir
mek zamanı gelmiştir. Fakat diğer 
taraftan tahsilini henüz bitirmemiş 
bir genci de, paraca rahat vaziyette 
olsa bile evlenme devresine girmiş 
sayamam. 

TEYZE 

Sı/Jai Balıida: 

Bacaklara Arız olan 
kramplar 
Yazma: 1brahim Zati Öget 

Kramp yani eski tıbbi tabirle (ma's) 
bacak ve ekserl)a sak ada1ahndan bir 
grup1.<n bir~bire çok müvecca bir ta
kallüs yapmasından ibarettir. 

Şişlide genç bir kızı çiğneyen vatman 
8 ay hapse mahkOm oldu 

Kramplar birçok sebeblerden meyda-
na gelir: 

Tramvayda arıza bulunmadığından ve vatmanın ehli
yetnamesi olduğundan şirketin mes'uliyeti görülemedi 

Birinci sebeb bacakların fazla yorgun-
luğudur. Bu karada ve bilhassa denizde Bir müddet evvel Şişl~.de feci . bir 
çok vaki olur. Uzun zaman bacaklarını tr~mvay kazası olmuş, Munevver ıs -
harekete getirerek yüzenlerde bu müte- mınde l .f yaşında bir kız tramvay al -
madi harekat neticesi adalat fazla yolu- tında parça parça olarak, ölmüştü. 
lur. Ada1atın yorulması demek içinde ~eni cürmü meşhud kanununa göre, 
husule gelen bir takım muzach temessm ~lı.ye ! inci cezaya intikal eden bu 
mevadın harice çıkmasına zaman ve im- ~dı~enın muhakemesi dün neticelen -
kan verilmemesinden başka bir gey de- mıştır. 
gıV'ldir y · d k ist' ki d ıı:t Yapılan muhakeme neticesinde, eh-. anı eme ıyoruz a a a 1. mütemadiyen hali harekette kaldıktan 1~yukuf ı:ıporu, şahidlerin ifadeleri ve 
sonra ~hayet bir müddeti müteakip ~ge.r ?eliller~e, suçlu vatmanın ted • 
k t•• b" . t" h t iht" .. t . B hırsızlık, dikkatsizlik ve acemi -a ı ır ıs ıra a e ıyaç gos enr. u likl "l" . .v. . 
istirahat halinde kendi bünyesinde yani e 0 wne sebebıyet verdigı sabıt ol-

mustur. Mes'ulü bimil olarak, muha -
adalatın içinde bir talom rehirli madde - ke~e edilen tram · k t• · a- _ 

1 · k d f --~ 'lm · · · t vay fll" e ının aııı:ı, a 
erın ana e ve tcu-ucuı esmı ın aç l'Bbada bir Arıza buJımmadığı ve vat • 

eden bir devredir. Bu zehirli maddeler manın da ehlı' t · ld • 1 ye namesı o ugu an a -
siyah kan damarlanndan veyahud gene şıldıgından, hadisede mes'uliyeti gö -
kan damarlan vasıtasile boöreklerden rülmemiştir. 
büsbütün harice def ve tardolunurlar. Mahkeme, vatman Hakkının ceza 

Eğer adalat bir müddet işledikten son- kanununun -455 inci maddesine göre, 8 
ra istirahate geçmezse bu mevadı ata- ay hapsine, 20 lira ağır para cezasile 
cat ·zaman ve imkin hasıl olamamı§tır. tecziyesine ve ölen kızın ailesine 400 
Orada teraküm eder ve birdenbire bir l!ra manevi tamıinat vermesine karar 
kramp meydana gelir. Bu bir nevi, uzvi- vermiştir. 
yetin istirahate ihtiyacını gösteren tabii Hapjshanada hırsızlak yapan 
bir feryaddır; aksül8meldir. Kramp hasıl açıkgöz 
olunca artık bacak hareket edemez, mec-
buri ve ıztırablı bir istirahat haline kalır. Müddeiumunıllik cezalaMnı çekmek 
Kıpırdamaz. Vaziyetin ciddiyetine ve üzere girdikleri hapishane binasında 
krampın şiddetine göre bu hal bir müd- bile hırsızlık yapmağa kalkışan üç suç 

. !u hakkında tahkikat yapmaktadır 
det devam eder ve nıhayet gevşer, ağrı ,. . . . . · 

alır B
. ·k· - adal d fazl b' Hadısenın mahıyetı şudur: Hırsızlık az . ır ı ı gun o e e a ır ,. 

. . y suçundan mahkfım olarak, cezaevine 
hassasıyet ve hafıf agn devam eder ve sevkedilen, Yahya, İsmail ve Muzaf -
sonra geçer. fer isimlerinde üç genç, orada da ara -

Bu nevi kramp bacaklarile çok çalışan- larında bir şebeke teşkil ederek, faali
larda görülür. Denizde fazla yüınıek, bi· yete geçmişlerdir. Bunlardan Yahya 
siklet işletmek veyahud sanayie müteal- hapishanenin kömür deposuna kapı üs 
lik bazı vak'alarda çok görülür. Bunlar- tündeki pencerenin parmaklıklan ara
dan en mühimmi denizdeki karmplardır ~:andan girerek, kömür çalmağa başla -
ki bu ihale tutulanları oldukları yerde mıştır. Arkad~ları da göz.ciilük et -
tevkif ve hareket imkanını münselib mek ve sonra çalınan kömürlerin sa -
eder. tılmasına yardım suretile, suça iştirak 

Bilhassa yüzenlerin o esnada birden etmişlerdir. Bu hırsızlıklar muhtelif ta 
maneviyatlarını bozar ve boğulmalarına rihlerde tekerrür etmek suretile, bir 
sebeb olur. Çok koşanlarda, seri futbol müddet devam etmiştir. 
oynıyanlarda da sık sık kramplar görü _ Fakat, bilahare iş anlaşılmış, üç a -
_ . • çıkgöz bu suçlarından dolayı da, ada -
hır. Bu nevı kramplar anzı kramplardır. l t' · t d' 1 1 d 
B

. de d 
1 

t llü"b- den . . e ın pençesıne ev ı o unmuş ar ır. 
ır amar arın asa un ilerı H 1 kl .. · . ırsız ı annı once ıkrar eden suçlu -

gelen kramplar vardır. Ekserıya bu nevi 1 "dd · il'kt d'kleri f ar, mu eıumum ı e ver ı i a -
kramplar geceleri uyku esnasında veya- delerinde inkar etmişlerdir. 
hud diğer bir zamanda irız olur. Böyle Fakat, müddeiumumilikçe bir müd
bila~beb görülen kramplarda damarla- dettenberi devam eden tahkikat, her 
nn vaziyetini tedkik etmek, tansiyonun üçünün de cürümlerini sabit göster -
yüksek olup olmadığını araştırmak li- miştir. 

zımdır. Müddeiumumilik muhakemeleri ve 

Suçlu Akif, Şişli civarında bir a -
partımamn kapısına alet uydurmak su· 
retile, bir çok eşya çalmıştır. 

Mahkeme, suçu sabit bularak, Akifi 
4 ay, 20 gün hapse rnahkfun etmiştir. 

Poliste: 
Bir vapurun ambarında karpitler 

parladı 
Haliçte tamirde bulunan Karadeniz va • 

purunda tayfa Rizeli Mustafa ambardaki ı r 
karpit llmbasını alırken çakttlı tlbrltle k • 
pltlerden intişar eden gaz blrdenblre i§t l 
etmiftır. Bu i§tlal neticesinde ııuatatnın c -
len n Jtlsil )'&IlJlllftır. Yaralı Beyollu baa -
tanesine aevked.llmlftlr. 

O.kndarda kuyudan çıkanJan 
kadın cesedi 

Üsküdarda Sultantepesinde metrftk blr 
kuyudan genç bir tadın cesedi ~ıtanldıltnı 
dünkü nüshamızda yazm)fbt. Dün yapılan 
tahkltat neticesinde tadının, Sultantepede 
camı aok.ağında H numaralı evde . otura.o 
İhsanın karısı 25 yaşında Emine olduğu an• 
!aşılmıştır. Emlnenln o civarda dolaşırken 

kazaen kuyuya düşüp öldütil tesblt edil -
mtştlr. 

Kibrit fabrikasında kibritler tulufla 
Bilytlkdere kibrit fabrikası lşcllerlnden 

Mehmed oğlu Hasan, çalıştıAı dairede kibrit 
kutularını istif ederken kutular her nasılsa 
birdenbire ateş alm11 ve Hasanın elleri ve 
yüzü yanmıştır. Yaralı Beyollu lwıtanesln -
de tedavi altına alınmıştır. 

Bir toför bir çocuğa çarpıp kaçb 
, Sirkecide İstasyon arkasında 35 numara

lı evde oturan 12 ya.şındıı. Anna'ya, Bozkurt 
kıraathanesi önünden geçerken 3109 numa
ralı otomobil çarpmıştır. Çocuk: bacağından 
yaralanmış, §OfÖr .kaçmıştır. 

Bir motosiklet bir arabaya çarpb 
Davudpaşada oturan Abdullah oğlu Meh • 

med, blnditi mot.oıılkletle At.sarayda Millet. 
caddesinden geçerken Haseki hutaneslne a
id yük arabasına çarpmıştır. Yüzünden yara 
lanan Mehmed tedavt altına altnmlf ve tah
kikata başlanmıştır. 

Bir aeyyar ubcı. eskiciyi yaraladı 
ll'atlhte Başimam sokağında oturan aey• 

yar satıcı Yaşar ne, eskici Mehmed araaııı -
da atı bir meaeleden dolayı çıkan bir lm v
gada Mehmed, Yaf&?l bıçakla kolundan ve 
bacalından yaralamıttır. Yaralı tedavi al -
tına alınmlf, suçlu yakalanmlftır. 

Bir amele arbdapnı yaraladı 
Blrkecide Köprilıtl Kasım aotafındakl bo

yunbağı fabrikasında çalışan Btlleyman Ue 
arkadaşları Mustafa ve Hasan arasında ka
dın yüzünden bir kavga çıkmıftır. Bunlar • 
dan Mustafa taşıdığı çakıyı çekerek Silley -
manı arkasından a~ırca yaralam~tır. Yara
ıı Cerrahpaşa hastanesinde tedavi altına a
hDD111tır. Zabıta tahtlkata bqlamlftır. 

Bir sabıkalı lıımz yakalandı Bacaklarda bulunan deveran teşevvü- t~zi~~leri ta1ebile . evrakı sorgu h~ -
şatından flebitlerden varislerden ve şir- kımlıgıne göndermış ve haklannda ılk 

. . ' ' tahkikat çlmı..+ır OOrt aydanberl fstanbulun mubtellf re~ 
yan iltihablarmd'an, &.spazmlardan ıda ~ ~· · .. . terinde birçok hımzlıtlar yaptıtı halde bir 
kramplar husule gelir. Bundan başka ba- Bu tahkikat da bugunlerde netice - türlü ele geçmiyen sabıkalılardan üattıdar-
zı hastalıklarda mesela kolerada çok §id- lenerek, SUÇ sübut mertebesinde gö - ıı ihsan, bu defa Emniyet lklncl ıube me -
detli kramplar görülür. Bu, uzviyetin ta- rüldüğü takdirde, Asliye ceza mahke - murları tarafından yakalanmlftu'. ihsan 1· 

. mesine sevkedileceklerdir fadeslnde suçlarını ıtırat etml§tlr. Çaldılt 
mamen sudan mahrum kaldığını ışaret- · eşyaların bir çoğu sattıAı yerlerden toplana-
tir. Kolerayı andıran bazı barsak hasta- Suçlulardan Muzaffer ise ortada rat sahiblerlne iade edllmlttir. 
lıklarında şiddetli ishallerde gene böyle ~oktur .. EV:Velce ce?.asını çekerek tah -
kramplar yani baldır a~ları g" ··1 b'l' lıye edılmış, sonra bulunamamıştır. 

5u oru e ı ır. M"dd . umilik., M zaff . ..ı-. u eıum u erın ws aran-
Kramplann başlıca sebeblenni saydık. b ta b'ldirm'şt' masını za ı ya ı ı ır. 

Tabii bu sebeblere göre tedaviler de de- • 
ğişir. Fakat her ne tekil olursa olsun Bır aparbman hırsızı 4 ay 20 
kramplar ihmali caiz olmıyan anzaıar - gUn hapis yatacak 
danchr. Tedavisine çalışmalıdu', ve mut
lak .surette kabili tedavidir. 

Ih'. llwcıhim Zati Öget 

Dün, Asliye 1 inci ceza mahkeme -
sinde bir apartıman hırsızının muhake 
mesi neticelendirilmiştir. 

(Bacaksızın maskaralıkları: 

Toplantılar: 

Şof6rler cemiyetinin toplanbsı 
24 Ağuatoata yapılacak 

Şoförler Cemiyeti idare hey'eti, cemlJet 
nizamnamesine bazı maddeler lllvesl hak • 
tındatl teklif Ü7.erine müzakerelerde bulan· 
mak için umumi hey'eti 24 Atustosta fevta
lMe toplantıya çaAırmıştır. 

Fırça 1 

1/ ,, 



Uyku kurbanlan 7'llrlllt• •• ,,,.,.,.: 
Bal/can Röportajları K .. ·· ı- M b d Senelerdenberi uyuyan ve opru u e me paşa 

1 gene aenelerdenberi ıözle- J d A ld ? 
Romanyanın ha is ,~i gü~:.::-::: ~::~:: ,___n_a_s_ı __ s_a_ ~~z~m o u • 

T 
.. ki . Gagavuzlar Mis Patrlela llacqlure adında pnç bir Valide sultan yapılan tavsiyeyi on yaşındaki padlfaha aöyledl. o da kızlar 
Ur erı: • kadın vefat etmiştir. 37 yaşında olan bu ağasını çaiıriarak: cKöpıiilü namında birisi Varmıf1 muktedir adammıf. Onu 

dı l kadın beş seneden fazla bir zamandan- kubbealtı veairl edelim. dedi. Süleyman aJa: cMGııuib, ben de bir I01'ayımb 
t 'I sırada /JÜ- f}lltan aşım e ıme beri uykuya dalnuf bulunuyordu... dedikten sonra Gürcüye haber gönderdi. İkisi bir oldular, Kllprillüyl tavsiye 

Romangadan agr.ı acaRım lıarf lerile basılmış fak at 15 şubat 1932 de Mil Patrlcia Macqiure eden mimar Kamn alayı Yedi kulede kanlı kuyuya lnclrdilM'. 

~~~~·~b~~~~Y~~~~~~~~nh~~---------------------~ 
h~'ı"s 'T.u"rk dilile g<U1lmıı ır ,._,._... hafif esnemeğe beflacb ve arkadaşlarına: Ymn: Katlircaa Kafla 
Wı ~ • - Öyle tatlı bir uykum var ki... İmparatorluk tahtında henh on ya-

- ı - ynla Dedi, akabinde de uykuya daldı ... U- şında bir çocuk oturuyordu. Sik l1'k 
Dost Rumen~ 8 

- yandırmala ulrafblar, muvaffak olama- isyanlar oluyor, prek Anadoluda ve 
cajmı sıralarda, ~".!! b= dılar · ·· Hastaneye nak1edUcl. Yeniden geırek İstanbuldıll yağmalar ve haydud· 
bir vatmdıpm, elime·~ baS'lJDJI kan veri1dl, aeromlar yapıldı, fakat hiç lukların ardı gelmiyordu. Devlet ida-
tutuşturdu. Rumen hartı .. abDc& birşey fayda vermedi. resi padişahın annesi Turhan sultanın 
olan bu risaleye şöyle bir ':ut oldu· Genç kadın nihayet gözlerini hayata elinde bulunuyordu. Bu kadın padl • 
bunun hAlls Türk dilile yazı merakla 0 • büsbütün kapadı. şahın büyük annesi Kösem sultanı per-
ğunu hayretle gördüm, ve * de bağlarile boğdurduktan sonra başlı 
kumağa koyuldum. • Bu kadından bahsederken aklunı.za bu- başına harekete başlamıştL Maamafih 

Birinci sayfa şöyle bqlıyorduİ>obru· na benzer bazı uyku vak'alan geldı, bun- sadece şahst ihtiras'lannı düşürunilyor-
cNice Basarabyada, öyle de ered• lan okuyucularımıza anlatahm: du. Devletin kuvvetlenmesini ortalı .. 

cada var çok köy, çok yerleşme, ~ ' Fransada madam (Roz ~jandr) na- ğın yatışmasını da istiyordu.' Halbuki 
yaşarlar sade Ga&a~~a:m or- aımd.a blr kadın l883 senesınden 1903 se- sadarete getirdiği adamlar bunu yapa-
tutarlar hııistiyaD dlnu.u, dip- nesine kadar uyumuştur. mıyorlar, dü.şmanlarıiıı ezmekten baş--
'todoks hıristiyaD olup, f1i d1Dli, pak Almanyada madam (Klara Rozrnayer) ka şey düşünmilyorlardı. Çilnldl azbn .. 
netli insanlardır· ()nlar lif ederler esti adında genç bir lfci kızı fabrikada çalış- kir namuslu dilrilst ve lmparatorlulu 
'l'ürkçe, öyle nasıl lAf ederl~::l!eri makta olduğu sırada birdenbire yere yu- sev~esini biİen adamlar değildi. 
2amanlarda cümle Jıısanlar, bLIP6 _ varlanmlf, 1919 senesi mayısından 1927 165 1 senesinde Siyaveş paşa sadra .. 
çekilmiş TOrk bıDnnd•n. Türk~ · senesi haziranına kadar uyumu§, u:an- zam bulunuyordu. Valide sultanın nil-
dan. Gagawz]ann dili, Jlfı, ::!14 .. rk· JlihaU Ç~ dıktan sonra bir müddet sıkı bir muşa- fuzu. kızlar. a~sı Süleyman a~ 
'I'ürkçedir, daha paktlr ~1 lçoı Tük ,u vııın• .. ,,.,_, mevkiinde asılıdır. Hem hede. altında bulundurulmuş, sonra ta- şahsında kendisini gösteriyordu. İkide Köprultl Mehmed Pqa 
" d.liD.ı- zira Qsmann_ar Jtu.t yan,,_,~-- mamıle serbest bırakılmıştır. . h be 1 ll 
11erin ı ~ t::.ı .... hem Arab- ild devlet arasında teessüs eden sa- L drad b ,, " 1 b" bır sadrazama a r er yo uyar, onun - Halk, Kasım ağa mührü _ padişa-
çok .. almışlar Fars.IJll"WIU bu, on a unuan uç sene evve ır t w . 1 . b h d ezalan h üh .. . 
i nı:,_z mimi ve mes'ud ciosUuktan, ittifaktan- hırsız yakalanmış, yakalandığı sırada fe- ~aplıgı ~ş e~ı n:uy~, ı: ~or~u Bir- ~f}: ~·· runiı yani sadrazamlığı -
aKitab···• müellifi profesör Mihail Ça- beri de"'n,ı;,. Rumen devletinin en sa- nalık hiSseden adam uykuya dalmış, tam ~.n acad a:~ d:~er~ar 1imir pa. cıavı .~prku uye almak i~indisultalnıma beş 

m .. .. . de s~· fd b" iki b h ld k lm şt gun sa r .., yuz ese para vermış, yor ar.• 
kır a4mda bir papaz. Ka~ ttzerlll dık teb'alan sıfatile harbıumum e ız- sene u a e a 1 ır. hapsetmek ve mallanna el koymak is- Deyince Turhan Sultan kızdı. işi iyi-
!'esnıi var. Bu resme dikkatli ~ca, terle. talihin prib cilvesi olarak - sa- Uykuyu unutanıar... tedi. Süleyman ağa: ce tahkike lüzum görmeden buna inan· 
çizgileri aduna asil yabancl ge yor. vqırken bile, bayrağımız, ocak. b~şın- Uykuya dalanlardan bahsettik. Bir de --: Bundan ~ ~; bayırlı olmaz! dı: 
lç Anadoluda, papu Çakıra ;::n da, evJAdlar'Qıdan uzak kalan ihtıyar uykuyu unutanlardan bahsedelim: Dıye haber gonderdı. O zaman sad- - F?bet cezasın veresiz! Hapsedesiz! 
ne kadar ihtiyar tly a1aJan yuıddaP= elerle bmblllıra teselli olurmuş! 1932 senesinde Macaristanda Peştede razam fena halde kızdı: Dedı. 

Bana bu resale1i .-en kadar ente- un Ora]ara utJaka gitmelisin azizim. (Honyadi Rober) namında bir aaam ve- - Bu nasıl \adarettir ki ben bir a~a- İftiraya uğrayan zavallı Kasım ap 
- Aman! dedbL Bu ..:,.n tamfıp , mdı acaksın. Ôztürkce fat etmiştir. Harbi umumi sırasında A- hın mağlup ve mahkumu olayım! dıye hemen yakalandı. Bütün mallan zap-

resan şey! ŞunJada ya Katiyen ya rgaımy • vusturya - Macaristan ordularında as- bağırdı. tedildikten başka kendisi de Yedlkule-
görüşemez mlY1;!.n rilşmiyecek _ soy ~ı: Kaygı, Çakır, Ko~anoglu: kerlik yapan bu adam 1916 da başından Bundan ~şk~w~e~l~t işlerinde ba~lı ~e. kanlı kuyuya ~ildi. Öld~ek 

- ~1'· bayi bir Tür~e buluştukça Çobanoglu, Kutlu'. ~alkoç, ~guz .. ora bir şarapnel yarası almış, tedavi edilmiş, başına .ve. dı~edıgı gıbı hareket edebıl- ıs.tıyor~rdı, faka~ •. v~~e sultan böyle 
mişsin • Onlar du 1 t l'dirler Zira da işiteceksin. Atıla ordularıle burala- iyi olmuş fakat bir daha uyku uyuma- mek içın Ibşır paşaya mektublar yazdı. bır emır vermedigı gıbı daha sonra a
~z sevinçd.l . !~hmar ar.l \~igwimi~i ta- ra göçtükleri gu .. ndenberi ruhları ayni mıştır. slııirleri fevkalade muhtel olan Bu mektublar sadrazamın düşmanları cıyarak hapisten çıkartması da muhte-
bızım ken ı erını ı e • uld süle· g· aya ldi B · · kindil w .. ler~ Halbuki uhan Sanldari,. .. iWeri Qai ~ gehr• bll ectamcajla bir müddet uyutabilmek tarafından tut u. yman a me . unun ıçm çe er. 
lllll1adıgımızı soy • r &OD b 49 btı için 7flbek derecelerde uyku iJAçlan ve- götilrilkltı. SOJeyman ata VaHde sul- Ayni zamanda Kaprilltl Mehmed pa-
bize o kadar bağlıdırlar kil ~ lerl ayni '1zılleri mu ~za eden rilmJt nibayet aavalh ha7ata ıözlerini tana Slyaveş paşayı azlederek yerine f8 •IC&ltendil• e sOrilJdO. 
sana Komrad belediye reisi Ba~ r kard91lerimizlD arasında, tarfhfnfn aza kap~ştır. Gürcü Mehmed paşayı getirmesini tek- Aradan bet aene geçti. Kargaşalıklar 
gıya bir tavsiye mektUbu vereyım. ~.u metini daha tıt btııredeceksiD. Bak. İnlilterede Worto.opta bir laf!er ya- lif etti. Gürcü llehmed paşa doksan devam etmiş, bu aralık Kasım aja auç
trkdaşımız ço1t nazik, misafirperv~r ~ Türk varhjı nerelere kot ve kök sahnı.ş. kıcısı tekailcfe sevkedfldiğl tarihten iti- yaşında bir bunaktı. Paşalar h~da suz olduğunu isbat ederek eski yerine 
•damdır .Fakat daha iyis~ ta~ıyesız İşiteceğin temiz tiirkce kelimeler kula- haren uykuya veda etmif, geceleri evin- fikri olmıyan, batta hiç b~e guvene- dönmüştü. Her fırsatta KöprülWıiln 
git. 0 vakit bu Oztürklenn mezıyetl~ ğıDa dilnyanm m tatla milzljl gibi ge- de, IDfuı ocatı bqmda, JUID JAmblıa ba- miyen Valide sulta? ~reddud edi~ sadrazam yapılmasını tavsiye ediyordu. 
riııi hasletlerini daha iyi ~ ~ ıecek. ıtı!Men kalbe ltleYen fnsiyaJd pnda sabahlamıfbr. du. Bu tereddildü ıhtiyar mimar Ka- Ayşe Sultanın kocası ve aslen Ermeni 
benkn gibi, görecelln ve işıteceğin sevgi aeyyalesinhı tatlı mcaJrlılmt du· Paul ıcem adında bir Macar, 1915 se- sım aJ&ya açtı. Kasım !P.'.. olan Süleyman paşa sadrAzamlıktan is· 
şeylerden sonsuz beyeC8D duyarsın. yaceJrmn, Ye y(ireğin ancak, uzun yıl- nesinde harbi umumi lll'UUlda blfllldan - Siyaveş paşa, Gurcuden bin kat tifa edeceği zaman kendisinin yerine 

cm bunlar? l battl asırlarca süren bir ilun•Jin ve bir prapnel parçaslle yaralannuf, o ta- üstündür. Eğıer sadrazam deiiştirlle - Köprillilyü getlrnıfsinl de gene Kasım : ~==~da yüz elli binden t:1'Pmıün ezasile burkulacak.. rihtenberi uyku uyumamıştır. cekse .geniş tikirli, doğru ve saı;;ı~ı • ağa ona teklif etmişti. Fakat şu cevabı 
f varcfır. Bas81'8byada, Dost un bu kadar heyecanla anlat- Paul Kem Pette civarında ikamet ey- yan hır adam seçmek llzmı gelir.. aldı: 
azla Gagavuz urcl, Beşalma, Beşg6Z, b:m vaziyeti yak1ndan görmeksizin lemektedir. Gdniln yirmi dört saatini ü- Dedi. - Köprülü gibi servetten mahrum 
~~rm~: DiZgincl, Kazıklı. Kir- ~~yadan nasıl ayrılabilirdim? çer saatlik sekiz devreye taksim etmiş- Kasım ağa bu sözleri lliylemekle her bir adam bugün devleti nasıl idare ede-

y r, y, _ ıcomrad, Congaz, . ·· ünden teZi yok, trene atla· tir. Her devreQı bqında yemek yer. (İç- iki paşada da sadrazam obnala liyakat bilir? 
Yet Lunga, Başkoy, Kö}aneydan ~~:myoıa çıktmL timat sigortalar) dairesinde çalışmakt&- bulunmadığını anlatıyordu. Bekliyordu Çü.nki1 brgaşalıklann ve derdlerin 
Tum~y, Ceadır ~ .:C.ğında: Bol- dı.gım ı BrdlpWMI aı.- Tala dır. Cilmlel asabiyesini, ayni zamanda ki Valide sultan: bilyiljü puuızlıktı. 
•dlarile on beş, fsmL Etu}ia, Ka- gözlerini korumak için günün bir ild sa- - Peki ama. dediğin gibi bir adam Köprülü gene sadrlzam yapılamadı. 
boki, VoUwıeşti, yeırlköy, Tabak, Taş- s hh 1 k"leıı·nde yanı• atinde yatafa uzanır ve gözü upalı ol- var mı? Varsa kimdir? BunWıla beraber Kasım ağa sarayda 
rakut, Çurçl, ~ ~e on ve Ak- 1 a ve G dulu halde istirahat eder... Diye sorsun. ve dışarda birkaç fikir arkadaşı daha 
l>ınar ve Çeşm~Y a .. da da: sa • k dlOkl lngilterenin belli bq1ı phsiyetlerin- O zaman Köprülü Mehmed paşadan kazanmıştL Sadrazam Boynueğri Meh-
kinnan (Alba Julia) sanc&P Bulgar- tayın V8 le 80 er den Lord Nuffield pek büyük bir hayır bahsedecek, onun sadrazam yapılma med paşa Suriyeden gelip Eskişehir. 
tıkk Hacı, Dimitrovça, K~· beş bü- İçti t sahibidir. Çok faal bir adam olan bu lord s·nı tavsiye edecekti. Fakat Valide sul- den geçerken Köprülü Mehmed paşaya 
lıca ve Tatar Ko~ ~d}arile ve Si- Ankara 20 CHUIUll> ~ :,! ::uüdJ~;- uykudan hoşlanmaz ••• Hiç uyumaz ... E- tan beklenen suali sormadı. hürmet göstermiş, beraber tstanbula 
Yük köyleri olduğu gıbı .DobrUC:UZ kiit- yuaveıaet vetAI~tln:~kald utert tablb Hl- vinde yatak odan bile yoktur ... On ya- Köprülünün sadrazam olması bah- getirmişti. Fakat fstanbulda onun sad-
lietre havallsinde de kesif Gaga ıerl bUcllriJOruDl·:rgama baataneai eski ta- şındanberi senede ancak bir ay uyudu- si.nde tarihci Naima da şöyle yazar: rlzam yapılması için çalışıldığını anla· 
leleri vardır.. var? IUD Ak1D s:-~ Tratya, Antara beledJyeai ğunu söylemeldeclr. cValide sultan Kasım ağanın tavsi- ymca hemen Trablusşam valiliğine ta .. 

- Bunlar sade Romanyada ını birkaç bibl ~ mldlrl ibrab!m Atman Anka- yesine cevaben: yin ederek emir verdi: 
- Bulgaristan dahilinde de vakti- eat1 aıbba )ltlcadelesl ıablbJWerine, Bozdo - Meks.ıkada 1000 metre - Halk arasında ismi malQm olmı- - Hemen gidesin! 

tane Gagavuz köyü bulunuyor. ir iki ra, 8:ı:meı tabibi ceuı Tol'PY sandıklı, yan bir adam nasıl sadrlzlm olur? KBprülünün dostlan bir manevra çe-
le bizde Edirne vtllyetinde de b tan n htıt6JDet tabibi VeJlel öte, Gilriln • 1·1 d b• d v k d Demesi ilzerine Kamm ala: vtrdller: Vallcle sultana IÖJliyerek Si· 
IJln Gagavuz yaprmıt. Umumi -=: ~:.t taJ>tbllldldM• ooınar Ka1:::1'~:: lr 1 810 8 lf ag ay 1 - Evvell kubbealtı veziri yapanı· Wıdan Şam beylerbeyi yaptırdılar. 
lttthatcılann valisi Hacı Adil )>ey, b 1 cemal bıteP8t Jl&Ddınlllo• 1 

. .. .. nız! Şam valili Hueki Mehmed paf&Jl İl· 
lan, hi etlerinden torttuiU için bu- blb tbl HUlb aıtnönll beledlJe tablb - Meksiko 20 (A.A.) - Jalisko huku- Demişti. Valide bu 66 padipba tanbula ;;,. ....... , •ı:-ı Mehmed na• 

yan v, Buıgariar d118 tab ıetet uaıaneaı operatörtı meti dahilinde tAin Guadalajara'dan .. . . .. Ç&au """ar. ·•••&u r-r-• 
~ dışarısına ~ e ul tınek ııtıerıne, van ınr' garadeDIS SrelllQ opera - öğre 'ldiği e göre Kolovlan kasab soyledi. Padişah ıse kızlar ağamılı ça- Köprülü Mehmed paşanJn kendlalne ra-
l:la, bunlar Tiirkti1r diye kab e Ruhi ~ metıebl ım mezunlann- d nı bin n metre lrtifaında bir da~ ~ ğırtıp ~ti~~~ kib olmadığını sandı. Gözlerini ~ki 
istememiş! törlQIOD8. ....,a mtıtetald eczacı sın an da telif u dırı gı - Koprülu namında birisi varmış, Meluned paşaya çevirdi. Koprülunün 

- Ne söylüyorsun? dan zeııra &ıer ::;:t, Boivadln beledi- kayması hakkın k yan cı ha- muktedir ve sahibi rey imif. Onu kub- düşmanı olan silüıdardan bqka Yeni• 
_ Evet, azizim! Bu silt t>esilt TahliD nrdaflD D8l'Jll&D yoıpd memleket ~rler alın~ıftır. Bu a~a dahldisesi, bealtı veziri edelim! çeri ağası da atlatıldı. O gi1n Köprülü 

blUs Türkleri, bu (Gagauğuz); ~ ye ec:: !:'CJ1ıtJa?ID& taJin edilmişler - ~n~~~ :;::nsoV::':u:uam g~~~: Dedi. Süleyman ağa: Mehmed paşa gizlice saraya getirildi, 
2atrıanki hükılmetin kapkara . e but& guru u e daki b"" .. · - Münasib, ben de bir sorayım. Valide sultanın huzuruna çıkanldı. 
~ünd ka dı.şarı etmişiz. şundi, dlr. Ntm11D9 ıwtaneal kulak mil Kasabanın etrafın utün mınt~ka- Dedikten sonra hemen Gürcüye ha- Köprülü sadrizam olmayı fU şartlarla 
hı en. ~ı ecek ki hepsini bir- HaJdarpaf& Afdar· Adan& memleket da kayalar parçalanmış ve GuadalJara- her ··nderdi • kabul etti· Kendisinin iatedikleri her 
~l~ah ~ır gun ~göreceğiz. ıe}lalllll !::~ mtlltaft addolunmuııar, Zakateka yolunu kapamıştır. ~elefat B::dan aclaşılı r ki Gürcü Meh- halde kab~ olunacak; memuriyetleri 

ıçAnimizde,daar kavuşmak istiyorlar ~=J.Jk htıt6d &ablbl tmıaıı Hattı, ınıı: mikdan ve hasaratedirtın ehemmiyetı tas - med nsııCA sa~ olduktan sonra bir dilediğine vermekte serbest olacak; hiç 
- ayur ~- lbl AllB 1)ıter. Develi bele- rih edilmemek . ,....,.. b .. -k l 

bU? .. sar b~et tab suna beledlJe tabibl - fırsat bulan Kasım ağa Köprülü bahsi- bir vezır ve a uyu memur onun a 
_ N di , Kısım iz8ını Türki- di1' tabibi rabfeddlJl. beJedlye &ablbl ni tekrar Valide sultana açmış, onu b ç mücadele ed mıyecek; şahsı hakkında-

fe Ae atl.~~~ini bir arzı ınev'u~ H1il8Jllı 17Jalllk. a::-beJediJe tabibi zetl Defterdarlar araınıda olmazsa sadarete yaklaştırmayı düşun- ki iftıralar padişah tarafından dinlen-

b · lar. Gencleri bizim ıne~bleri IU'Jllll ıtural• -:1°tma mtıcadele tabibi Ham- Ankara, 20 (Hmmt) - Ödemif mal- müştür. ıniyecek. .. . . .. .. . 
lnizde Üniversitelerimizde, bil}ıaSS& AtsU. ~net. dJlpaDl8f tabibi Anıi At· müdüril Rqid Seçkin Burdur defterdar- Fakat Süleyman ala ile Gürci1 paşa, Saray muneccımı Köpruluyü tam 
lllua kt bleriıni%de okUJI18k, ye- dl ça1JI. ıepblrballt &ablbl izlet stlley- blıDa Burdur defterdan AbduJ!ah Ak- on yaşındaki padişahın pek tabii olarak öğle ezanının okunduğu sırada sadarete 
ti ı~ ~e e yıl, ı,eşer, onat' fstan- "''' c:ı .....,... llbbM mlfavlrl aag Kakllnli clefterdarhluaa taJin edil- f;~tı;ı ihtiyataızhktan istifade ettiler. getirmenin uğurlu olacağını söylemJ.t· 
... ~ek. ıçınl herHer Gagavuz evinde _., Simde *11 .......,. tlılll1ll 8llllll .......-. i beraber Yalide sultana gittiler: (DetHnnı 10 t1et1 ıaılfadll> 
~"'8 gıder er. • _.ı.ıı • 



Yaz sonu Şık kadın, giydiği 
şeyleri nasıl seçer? 

Şık kadın yüzlerle kadın arasında der- 1---~--------~ 
hal göze çarpar. Halbuki kendini göster-

Sonbahara şimdiden 
hazırlapmahsınız 

Son gelen modeller araıından sizin için seçtiğimiz bu 
elbise1i üç tarzda kullanabilirsiniz. Jileli rob, ro b 

manto ve bluz - rob ve ceket 
mek için hiçbir şey yapmaz ve bunu hiç 
istemez. Onu eşlerinden şeçen tarafı ne 
fevkalade bir zenginliktir, ne harikulade 
bir güzelliktir. Yalnız giyin~indeki o an· 
latılmaz hususiyettir. Onda en alelade 
şey bile eşi bulunmıyacak bir hal alır. 

Şık kadın bu hali nasıl yaratır? 
Herkesten farklı giyinir. Fakat dünya

da aykırılığa sapmaz. 
Tabiidir, bu tabüliği muhafaza için de 

sade giyinir. 

Giyeceği, takacağı, kullanacağı her şe

yi seçerken kılı kırk yarar. Hiçbir vakit 

her hangi bir tesire, hatta kendi o günkü 

haleti ruhiycsine tabi kalmaz. En uygu

nu, en güzeli aramaktan bıkmaz. 

Provalarında çok titizdir. Geç dikilme

sine razıdır. Kusurlu dikişe tahammül 

etmez. 

Dolabını açarsanız her §eyinin vaktine 

ve yerine en uygun şekilde hazırlanmış 
olduğunu görürsünüz. Ayni işi görecek 

iki eşyası yoktur. 

Lüzumsuz şeyler takmaktan ve giy

mekten hiç h~lanmaz. 

Yaz sonu geldi. Ha~ 
valar hala pek sıcak 

olmakla beraber şinı· 
diden sonra yaptın• 

lacak elbiselerde is· 
ter istemez sonbaha-

rın tesiri görülecek
tir. Artık tuvaletleri
nizi yaza hazırlanır 

gibi değil, yaza veda 
eder gibi seçmek mec 
buriyetindesiniz. Bu
nun da zevki başka
:dır. Ne tam sonba-

- barlık, ne de tam 
yazlık bir rob sonba. 

harla yazın birbirini 
Şık kadın bunu bi- takib edeceği şu gün-

lir ve şimdiden ha- lerde her şeyden çok 

laşlı bir koşma, ne nazlı nazlı bir salın- zırlanır. Bu hazırlık- yaraşır. Bu rob ka-
dır 

0 
ta iU gördüğünüz ce- bn ipekliden de, ince 

ma . yürümez, seker. f!iç öne eğil- yünlüden de olabi· 
mez. Fakat sevimsiz bir dikliği de yoktur, ket de pek ~e yarar. lir. 

Ot d ğ 'i bir ta 1 li Çünkü mevsimliktir, §ıktır: ve pek yeni-ur u u yere ne sun vır a i · şir, Dikkat ediniz, koy• 
ne yayıbr. Onun oturuşunda, duruşunda, dir. Kareleri şimdiki kareli kumaşlara duğumuz modelde 
yürüyüşünde rahatlık, tabiilik vardır. La- uygun, cebleri giyene genelik verir. Bi- bütün bu yaz sonu 
ubalilik ve kayıdsızlık asla... çimi, bu sene pek moda olan tayyör bi- şıklığını bulacaksı· 

Nerede olursa olsun onu perişan bir çimlerini andırıyor. nız. Sade koyu renli 
halde göremezsiniz. İş günü evinde yaka- Rengini siz, birlikte giyeceğiniz elbise- bir roba iç açan, açık 

.. k dini" kl renk benekli bir ku· 
layınız. Mutlaka üstünde ı:ık bir penyu- ye gore en ze yaraşan ren er arasın-

~ t ... lr bir J'ile 
arı vardır. Saçlarını renrune yaraşan bir dan seçersiniz. Model yeşildir. Çizgileri maş an ~ 
örtü ile sarmıştır. ~ sarı ve kahverengidir. Bandları da sarı- konulmuş. Göğsün 

dır mühim bir kısmını 
Temizliği titizlik derecesindedir. Onda · 
kiri . .. Kroşe ile sık iğne örülmüştür. Çizgiler dolduran bu jile roba 

ne enmıye yuz tutmuş bir yakaya, el- bir yaz tazelik ve 
divene ne buruşuk hır' m d'l d örgü bittikten sonra gene kroşe ile örgu--, en ı e, ne e şu- neş'esi venniş. Ayni 
rası burası büzu" lm- b. t b' nün bir ilmiğine batıp, hava.dla bir zincir Uf ır çan aya, ır şap- benekli parçadan sol 

Bununla beraber gencliğini artıran şu 

bu fanteziden de kaçınmaz. Yakasındaki 

çiçek, boynundaki eşarp, beline taktığı 

kemer ince bir zevkle seçilmiş birer ori

jinal süstür, Çünkü bilir ki süsü, fantezi~ 

yi büsbütün ihmal ederse sönük ve yaşlı 

görünebilir. Mesela, koyu renk bir tayyör 

giydi mi derhal yakasına göze çarpan bir 
eşarp koyar. Zaten onun eşarpı pek çok
tur. Birini çıkarır, birini takar. Bazan 
her ikisini öyle mahirane birleştirir ki 

gören buluşuna hayran olur. 

O, kimseyi taklid etmez. Kimseye ben~ 

ıeıniye çalışmaz. Bütün istediği kendinin 

olan her şeyi kendine· yakıştırmaktır. 

Kimseye benzemediği için&r ki yüzlerle 
eşi içinde derhal seçilir. Hep kendine ya
raşanı aldığı içindir ki hep ho~ gider. 

ka k.ordelasına rastlıyamazsınız. Tepe- çekerek yapılmıştır. Her zincirden son- cebe iliştirilen men- . 

d~n .tırnağa kadar belki yepyeni giyme- ~a ~ık iğn·e· yapar gibi ~rg~y~ batılır, bir dil de bu ma~sada ~yrıca hizmet ediyor.! renginde seçilirse cidden pek §Ik bir 50• 

mıştır, fakat muntazam ve itinalı giyin- ilmik çekilir. Tekrar bır zıncır yapılır. Şapkanın çıçeklen beyaz, kendi robun kak kıyafeti olur. _ 

Güzel yürür. Onun yürüyüşü ne te-

miştir. 

Ve nihayet - bütün bu güzelliklere ill
veten - şık kadın dalma §endir. Daha 

doğrusu daima §en görünmeyi bilir. Neş

enin gençlik demek olduğu.na, gençliğin 

her güzelliğe esas olduğuna kanidir. 

Çizgili kumaştan kostom 
Kumaşların renk

leri ve bilhassa çizgi
li veyahud kareli ol· 
malarınm modeller 
üzerinde büyük te
sirleri vardır. Düz bir 
kumaşa çok iyi giden 
model, çizgili kuma .. 
§a, yahud kareli ku .. 
maşa gitmez. Bir mo .. 
del seçerken vücu
dün biçimi ne kadar 
gözönündc tutulmak 
icab ecfurse kumaş da 
o derece gözönünde 
tutulmalıdır. 

Klasik tayyörün 
modası geçmez. Bil
hassa bu yaz son de
rece rağbet gördü. İ
pekli abiyye tayyör
lerin bile bu biçim
ler arasından seçildi
ğini çok gördük. Bu 
nevi tayyörler kibar-

dır, her yaşı uyar, 
her mevsimde şık 

görünür. Ancak bazı 
kadınlar yeniliğe faz
la düşkündür. Görü~ 
len ve görülecek er 
lan bu modayı sev
mekle beraber onda 
mutlaka bir dr.ğişik
lik görmek isterler. 
Koyduğumuz model 
bu iki isteği hoş bir 
§ekilde birleştirmiş~ 
tir: Ceket, klasiktir. 
Etek plilerile son mo
daya uygundur. Kumaşın çizgili olması 

1 
dir. 

da düz bir tayyör için yepyeni bir §ey- der. 
Tayyör her çizgili Irumaaa gi-

En son saç modelleri 

Saçların yükseldiğini, kulaklar gibi nı
hayet ensenin de meydana çıktığını bi
liyoruz. Koyduğumuz modellerden aşağı· 
daki bu tarzın en yeni ve çok orijinal bir 
~klidir. Arka saç uzun bırakılmış, tepe
ye kadar dümdüz taranmış, orada uçları 
seyrek, yassı bukleler haline konulmuş. 
İki yan geriye taralı ve muntazam bukle
li. 

Fakat bu tarz ne herkese gider, ne de 
her kadının zevkini okşar. Moda, istediği· 
ni yaptırmakta müstebi.ddir ama bere
ket istediği de bir değil, binbir çeşiddir. 
Onda her kadın aradığını bulabilir. Za~ 
ten biraz da bunun içindir ki her kadın 
seve seve modaya boyun eğer. Ekseriye
tin ihtiyacına uymıyan, zevkini okşamı
yan modanın parlamasile sönmesi bir o-

ı
lur. Mümkün değil uroumileşemez. Saç 
modası da bu kaidelere tamamile tabidir. 
O ida muhtelif tiplere uymak için türlü' 
şekillere bürünür. İşte mesela, soldaki 
kuvafür, buna ne güzel bir örnektir. En
se - öbürünün tam aksine - yukarı doğ-

ru değil aşağı doğru taranmış ve hemen 

tipleri ve zevkleri memnun edebilmelt i
çin ... .............................................................. 

Mavi kazak 

tesiri 

tamamile kapalı. Kulaklar da öyle pek niz. Yalnız ilik düğme 
meydanda değil. Yan saçlar oldukları Iistiktir. 

veren her örgü
den yapabilirsi

yerile fiyongası 

i:l~e bükülm!ş, geriye tar~aınış. Kabarık, kısa kolları, kapalı yakası, sı-
s e son m a, f~at birbırının ne kı vücudü genç kızlara yaraşan bir tarz

kadar zıddı. Sebeb qıkAr: Birbirine zıd dır. 

Örgüden çok şık 
elbiseler yapılabilir 

Örgü icabında en şık bir elbise olur. 
Şu resim.de gördüğünüz §ık kadın, üstün .. 
deki el örgüsü tuvaletini Fransa cZarif 
otomobil müsabakası, na iştirak ederken 
giyinmiş ve Parisin en şık on bir kadının· 
dan biri olarak seçilmiştir. 

Görüyorsunuz ki örgüsünde bir fevka· 
lAdelik yok. Basit kroşe örgülerinden bi• 
ri. Yalnız ufak dik yakasının orijinal bi
_simi, seyrek örgü arasına geçirilmi~ sık 
örgü bandların bu yıl modasını en canlı 
şekilde tebarüz ettirmesi tuvalete bir baş· 
kalık vermiştir. Bu hususiyete, tuvaletin 
kwnaş yerine örgüden yapılmış olması 
da çok tesir etmiştir. 
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Karadenizde geceleyin 
kaçakcı takibi 

Poliıler ateı edince kaçakcılar da mukabeleye başla
mışlardı. Uf ak çapta bir deniz muharebesi oluyordu 

Eski polis teflerinden Bay İhsan: ta bir deniz muharetieslne bqladıli .. Fa • 
- 1917 aenesi idi, dedl. Boğaz kontrol bt harb kısa sürdü. Herifler, pabucw:ı 

imiri idim. Hüviyeti fÜphell bir yelken- pahalı olduğunu anlamıştılar galiba: 
linin Karadenize çıkmak üzere olduğu- - Ateı kesin, teslim oluyoruz! diye ba• 
nu haber verdiler. Yanıma üç memuru- ğırdılar, durdular. 
mu - Kavaklı C., Eskişehirli R. ve timdi Ben de motörün yolunu kestirdim. 
ismini unuttuğum birisini - aldım. Motöte - Niçin? 
bindik, takibe başladık. - Biz, ne cilvelerini gördük bu işlerinı 

Fırtınalı bir gece. Gökyüzü, üstümüze İhtiyatı elden bırakmamalı 
kapanacak kadar alçalmış. Dalgalar, k~- - Sonra? 
çücük motörümüzün teknesinde çatlı - - Kaçak yelkenliyi bordaladık. Aç • 
yor. Yağlı bir karanlık tabakası içinde, tım ağzımı, yumdum gözümü! Kabadn • 
gözlerimizin bütün kuvvetile Boğaz sa - yıların elebaşısı ne ccvab verse beğenir· 
hillerini araştırıyoruz. Nihayet yelkenli- siniz? 
yi Kavak Sütlücesi önlerinde seçebildik. Herif, bana: 
o kaçıyor, biz kovalıyoruz. Fakat aksili- - Biz ne bilelim a beyim, demesin mi? 
ğe bakın ki aramızda uzun bir mesafe - Neyi ulan? 
var. Hem bunu kısaltmağa, hem de gece- - Sizin polis olduğunuzu! 
nin karanlığı içinde yelkenliyi kaybet • - O kadar bağırdık, duymadınız mı? 
memeğe çalışıyoruz. - Fırtınayı görmüyor musunuz? Bu 

Baylece poyraz sahiline geldik. Büyük havada kıyamet kopsa, sivrisinek vızıl • 
liman önlerini eeçük. Her Sd, üç dakika- tısı gibi kalıyor! 
da bir: Vay anasını! Herif öyle de kurnaz kf 

- Son sür'at, emrini veriyordum. sanki o rejisör, biz acemi aktör! 
Artık Rumeli feneri açıklarına varmış- Karşımızda boynunu bükmüş, bin de • 

tık. Karadenize yaklaştıkça, dalgalar bi - reden su getiriyor. 
rer dev gibi: üstümüze sald.ırmağa baş - - Gevezeliğe lüzum yok, dedim, ge • 
!adılar. Fakat kaçak gemiye de iyiden iyl- ce yarısı, böyle nereye gidiyorsunuz? 
ye sokulmuştuk. Makiniste: - Şileye, kömür alrnağa. 

- Gayret oğlum, dedim. Biraz daha - Bu istikametten mi? 
hızlan! - Sular attı beyim, tam dümen kıra• 

Hele fiikür! Artık sesimizi duyurabi - caktık ki siz kıstırdınız, yola bakacak hal 
lirdik. Karanlıkla dalgaların arasında bo- mi bıraktınız? 
calıyarak kaçmağa çalışan yelkenliyi doğ - Verin ulan şu siiahlarınızı! Sonra 
ru, iki elimi bir megafon gibi yaptım, ba- gösterin bakayım vesikanızı! 
ğırdım: Herif, vesikayı çıkardı. Baktım: lm • 

- Durunuz! zalar, mühürler yerinde; cscfaini teftif 
Oralı olan kim? Sanki ben kaçınız de- ve muayene komisyonu azasına kbmür 

mişim gibi büsbütün hızlanmağa başladı- götürmek üzere seyrüseferine müsaade o
lar bile! Arbk çok oluyorlardı. Tekrar lunmuştur> diye de yazılı! 
bağırdun: Fakat, biz, işi sağlama bağlamadan, a· 

- Durunuz, kanun namına durunuz! damın yakasını kolay kolay bırakmnyızf 
Memurlarım da ayni sözleri tekrar et - Heriflerin vaziyetleri kanuni olsa bile, 

tiler. Motör gürültüsünün, var kuvvet - ortada bir cürüm vardı! Adeta, d<>niz or. 
lerile bağıran dört insan sesinin duyul - tasında muharebe yapmıştılar. Ellerin .. 
mamasına imkAn yoktu. Bunların aksini deki vesika, seyrüsefere izin veriyordu. 
kabul etsek bile, aramızdaki mesafe kı- Anuna silah taşımağa ve kullanmağ:ı de· 
salığma nazaran, bizi mutlaka görmeleri ğil! 
ve kendilerini takib eden motörümüzle Bunların hepsini bertaraf ta etsek, ben 
meşgul olmaları lazımdı. Vakıa bizimle a- gene kuşkuda idim. ÇünkU adamların 
Iakndar olmuyor değillerdi: Fakat kaç - hali, gittikleri yol istikameti insana şü}l4 
mak suretile! he veriyordu. Ayni zamanda, ellerindeki 

Ne olursa olsun, diye düşündüm: vesikanın sahte olmak ihtimali yok mu 
- Ateş, emrini verdim! idi? 
Fırtınanın velvelesi içinde, mavzerin Yelkenliyi yedeğimize aldık. Sabaha 

işlemesi müdhiş bir tarraka yaptı! karşı limana döndük. Herifleri tıktım içe. 
Amma tınmadılar be birader! ~rtık iyi- Ti, başladım tahkikata. Daha ille adımda 

ce kızmıştım. foyaları meydana çıkmadı mı? 
- Alın öyleyse, dedim, benim brovniği Vesika, tahminim gibi, sahte imiş! Mü· 

at~ledim. hür tıpatıp aslının ayni idi. Fakat bu a• 
Gene aldıran yok. Sade kaçmağa ba _ damları ne tanıyan vardı, ne de kbmür. 

loyorlar. Düşlindüm ki: getirdiklerinden haberi olan! Maznunları 
- Hak oyunu üçtür, onu da alın ba _ sıkıştırdım. Evvela inkar ettiler. Amma 

kalım, hatırınız kalmasın! baktılar ki çare yok, hakikati itirafa mcc. 
Herifler de kabadayı imişler ha! Kur- bur oldular. Gel gelelim: 

şunlar üçü bulunca: - Sahte mühürü biz yapmadık! diyor. 
- Artık çok oluyorsunuz gibilerden bi- lardı. 

ze karşılık vermeğe kalkmasınlar mı? - Peki kim yaptı? 
Hem de bu hediye, boşa yollanmak isten- - Bilmiyoruz! 
miyordu. Kurşun, başımın üstünden vm- - Öyleyse bu vesika cebinize msıl gir• 

• lıyarak geçmesin mi? Memurlarıma: di? 

..c...-dan iki intıba: 1939 Juan 
lzmir ,_ ... --

için yapılan reklamlar ve jtuır ıer Wfne ıa1ıN olunan zabıta kuvveti 

- Çocuklar, ölmek var, dönmek yok! - Bir sene kadar evvel, bir gün, Ga· 
ded~. Yaylım at~ş ediniz, ~edef motbr! latada gemiciler kahvesinde oturuıkcn. 

Dort tabanca bırden işledi! bir adamla ahbab oMfuk. Vesikayı, bize CI 
Onlar da bize mukabele etmek ne2a - verdi. 

ketini gösterdiler! Bu suretle, ufak çap- (Devamı 14 ncü sayfada) 
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Deniz ve denizcilik: 

Deniz kuvvetlerinde 
büyük gemilerin kıymeti 

Büyük harbde Alman denizaltıcıları, muvaffakıyetlerini, 
limanda duran büyük Alman gemilerine medyun
durlar. Eğer bu büyük gemiler olmaıaydı, İngilizler 
Alman denizalhlarını limanlarda bkayıp bırakırlardı 

İngilizlerin büyük gemilerinden biri seyir halinde 

Büyük harbden evvelki deıvirlerde pon harbinde ve ne de 'büyük harbde 
bir çok memle'ketler kara ordusu veya bu nazariyenin doğruluğu meydana 
kara kuvvetlerile dünyayı istila ede - çıkmadı. 
bileceklerini zannediyorlardı. Meseıa Büyük harbde Alınan denizaltıcıla
Napolyon fevkalade olan ordusile dün- rı, muvaffakiyetlerini, limanda duran 
yayı istila etmeği tasavvur etmişti. A- Alman büyük donanmasına medyun -
şağı yukarı ilk Osmanlı hükümdarları durlar. Eğer bu büyük donanma olma
<ia bu fikre bel bağlamışlardı. La - saydı İngilizler Alman limanlarına ka
kin iki mühim harb milletlere denizin dar gelirler ve yüzlere baliğ olan de -
ehemmiyetini anlatmış ve büyümek is nizaltı1ar1 limanda tıkarlardı. 
teyen milletlerin mukadderatını deniz- Donanma varlığı 
de aramalarına işaret etmiştir. Büyük .gemiler, donanmalar ve hat-

1 - Fransa inkılab harblerL ta memleketlerin siyaseti için, bir gizli 
2 -. Büyük ~arb. . kuvvettir. Gizli kuvvet diyoru~ çünkü 
Malumdur kı Napolyon İngıltere a- onlar yalnız harbde değil sulh zama -

dalarını istila etmclt isteyip ~uvaffa.k nında bile memlekeUer~ siyasetine 
o~~m.~yın?a:. ~ana Mn~ denızı~de b~ kuvvetli yardımlarda bulunurlar. İtal
gunluk hakımıyet verın, İngıltereyı "'an • Habeş davasında İtalya do _ 

h d · 1 d · ti J n nan 
ma ~:e .. eyım.• emış · masının, muharebe yapmaksızın, 

.. so~un kısa~ı 0 zaman Na~lyon~n yaptığı yardım cephede göğüs göğüse 
mudh.ış addedıle~ kara kuvvetı İngıl- dövüşen ordunun yardımından çok faz 
terenın hayat bagları olan deniz yol - fadır. Acaba bu hakikat inkar edilebi _ 
!arını kesememiş ve onu öldüreme - lir mi? 
mişti. Büyük harbde de böyle oldu. Da ş d ı·t 1 ı f k ·1 h · d d · d 3. • • ,. aye a ya ya nız u a gemı ere 

a zıya e enız e ıt1.uvvetlı olan ıtilaf rk 1 b" d h"b 1 de\'letleri, karada kuvvetli olan mer - ma ı o an ır o~anm~y~ sa ı v o say-
ke • d ı tl .. r· ld" b"" .. k dı yukanda tebaruz ettırılen dogrulu -
ıı.. zı . ev e. er~ ~s un. ge ı ve . uyu ğun meydana çıkarılması güç olurdu. 
uarbın netıcesını denız kuvvetlen ha - T "h b ·b· b" k d ı ı 

1 
d arı unun gı ı ır ço ers er e 

zır a ı. l\f da ık h kika doludur. Gerçi deniz kuvvetleri büyük 
. ey na ç an 8 t masraflarla meydana gelir; bilhassa 

Gerçı, 1918 den sonra, karada kuv- b.. ··k ·ı · k t b k ·1 vetli olalım veya tayyareye ehemmi _ uyu g~ı ~nn .ıyme ve .~ .~mı mı 
t ereıı·m dı" h"·k ~ tl h yonlar degermdedır. Fakat buyuk, re _ 

ye v yen u ·ume er emen ah , . 
ekserh·eti teşkil ediyordu. Fakat hu f a k~vuşmak ve mes ud olmak ıs.te -

• . 'en mılletler bu masraflardan çekın -
gün sahilı olup da denizin. kıymelini ~emelidir. Çünkü büyük gemilere sar 
anlamıyan ve ona chemmıyet vermi - fedilen paralar sokağa atılmaktan da
yen. bi.r .hük~met ka.lmamışt~r. ~~u ~n- ha ziyade, bankaya konulmuş iş ya -
d:.rın;ıızın yukse~ ış.ar~~le,;ı .uzerıne pan paraya benzerler. . 
Türkıye Cumhunyetı hukumetı de bu Şunu da düşünmelidir: İstikbalde har 
yola girmiş ve bu suretle milletin par- bi göze alan bir hükumet harb için ne 
lak istikbaline doğru en kuvvetli adım kadar bir mali hazırlık yapmalıdır? 
atılmıştır. Çünkü dünya sulhünün ha- .Büyük harbden evvel haztr-
tın sayılır bir deniz kuvvetine malik !anan stokun la.hzede bittiği 
olan Türkiyeye ihttyacı vardır. Bu ih- ve bu meş'um harbin mil -
tiyacı bize Boğazl!lr ve servet dolu top yarlara mal olduğu göz önünde tu -
ıaklarımız gösterir. tulursa, 91ümle bitmesi daha kuvvetli 

Niçin biiyük gemi lazımdır? olan1 istikbal harblerinde masrafın çok 
Tarihte büyük gemi - küçük gemi daha fazla olduğu meydana çıkar. 

münakaşası çok uzun sürmüştür. Gerçi Sulh zamanında donanma yapmak 
bu devamlı münakaşalar arasında bir için verilecek para, yu'kanda anlatılan 
çok deniz harbleri olmuş ve büyük ge- masraftan daha azdır. O halde bu ha -
minın ne kadar lüzumlu bir tip olduğu ~ikat bize, büyük gemi için, verilecek 
anlaşılmıştır. Lakin yeni nazariyeci - paranın yerinde bir masraf olduğunu 
ler bilhassa memleketlerin maliyesi anlatır. 
meşgul olanlar 'küçük gemilerin tesi - Komşulara bir bakış 
rind n kurtulamamışlar ve böylece Büyük olsun, küçük olsun anlayarak 
mensup oldukları milletlere felfıket ha deniz kuvveti yapan memleketlere ba
zırlamı.~lardır. Fransanın cJ eune eco- kacak olursak hepsinin kuvvetlerini de 
le - :- eni mekteb:. nazariyesi hatırlar- bir esasa istinad ettirdiklerini görü -
dadır. Onlar ufak gemi yapmak isti - rüz. 
yorlar ve bunlarla düşmanın harb ge - Bu esas nedir? Şüphesiz büyük ge
milerini değil, ticaret gemilerini imha mi. .. Çünkü büyük gemi deniz kuvvet
etmek ıstiyorlardı. Fakat ne Fransa !erinin temelidir. Onsuz yapılan deniz 
büyük inkılab harblerinde, ne Rus - Ja kuvvetleri çabuk yıkılır. Meşhur Cu -

• 
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RADYO 
Haftahk 
PROGRAMI -----

ISTANBUL 
ıı Atunos 1931 Pua.r 

ÖÖLB NEŞRİYATI: 

dls. 13.05: Plfikla Türk musiklsl. 13.30: Or .. 
kestra: Novotniden naklen M. Kemal Akel 
idaresinde. 

12..SO: PlAkla Türk musıtlal. 12.50: Hava· 
dls.13.05: Pllkla Türk mualtıll. 13.30: lıluh

AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: Hafif mtızık: 'l'epebagı Belediye 

bahçesinden n&tlen. 19.15: Konferana: Prof. 
Ballb Murad <Fen mü.sahabeleri). 19.55: Bor

AKŞAM NEŞRiYATI: sa haberleri. 20: saat Ayan: arenv1ç rasall-
18.30: P}Akla dans muslk1sl. l9.l5: Keman hanesinden naklen. Necmeddln Rıza ve ar

konserl: Ali Sezin, piyanoda: Alelts Kelcd. tadqları tarafından Türk muslkJ.sl ve halt 
20: Saat Ayarı: Grenvtç rasadhaneslnden prkıları. 20.40: Hava raporu. 20.43: ömer 
naklen. Cemal KAmll ve arkadaşlan tara- Rıza notruı tarafından arabca söyln. 21: 
tından Türk musHdsl ve halle şarkıları. 20· saat Ayan. Orkemra. 21.so: Radife Neydik ve 
40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Dotrul arkada§lan tarafından Türk mualtla1 ve 
tarafından arabca aöyln. 21: Saat lyarı. Or- halt ıartııan. 22.10: Halk tllrt:Werl: Şaban 
testra. 21.30: At.ile ve arkadaşları taratın: ve Bayan Boyat. 22.50: Son haberler " err 
dan Til.tk muslk111 ve halk p.rtııan. 22.10. tesı ıfbıün programı. 2S: Saat lyan. 

ıeıır plAk neşrlya.ıı. 

Opera ve operet parçalan. <Pllkl. 22.50: Son 
haberler n erteli cünün programı. 23: Saat 
lyarı. ANKARA 

2% Atas&os !31 Puaı1ed !1 Atunos 1138 har 
ÖÖLE NEŞRİYATI: Ö~LE NEŞRİYATI: 
12.30: ~10.kla Türk mus1k1.sl. 12.50: Hava- 12.:so: Karışık pllk ne§tlyatı, 12.50: Pllkla 

Türk musikisi ve halk §arkıları. 13.15: Ajans 
dls.13.05: Pl!kla Türk muslt.lsl. 13.30: Muh- haberleri. 
telif plAk neşriyatı. AKŞAM NEŞRİYATI: 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: PlAkla dans musikisi. 19.15: Rıfat m 18i:ı Karışık pllk neşriyatı. 19.15: Tilr~ 

ve arkadaşları tarafından Türk muslldsl ve us <SaIAhaddln). 20: Saat A.yan Te a
halk şarkıları. 19.55: Borsa ha.berlerL 20: sa- ~~ı:a n~lyat. 20.15: Türk musikisi CHan
at Ayarı: Grenvtç rasadhaneslnden naklen. ). 21. Şa~ plWan. 21.15: Stüdyo aalon 
Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafından Tilrlt orkestrası. 22· Ajans haberleri. 
musikisi ve halk p.rkılan. 20.40: Hava rapo- * 
ru. 20.43: ömer Rıza Dotrul tarafınan arab· 22 Atastos 1938 Pazartesi 
ca söylev. 21: Saat Ayan: ismall Hakkı özer: ÖÖLE NEŞRIYA'l'I: 
Şan, kendi eserlerinden .. stlldyo orkestrtı.sı .~UO: Karışık pllk neşriyatı. 14.50: PlAkl• 
refakatlle. 21.30: Fasıl saz heyeti: :ibrahlm Tnrk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: AJaru 
Uygun ve ıırkada.şla.rı. 22.10: Amatör man- !lnbcrleri. 
dolln orkestrası: ~marinl 1darcstnde. 22.50: AKŞA.l\I ~EŞRiYATI: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: l8.3o: Plak neşriyatı. 19.15: Turk musikisi 
s at Ayarı. CMak:bule). 20: Saat ayarı ve arabca neşri-* yat. 20.15: Tilrk muslkl.si ve halt prlcıları 

23 
Atu.stos 1938 Satı <Handan). 21: Şan plAklan. 21.15: stfldyo sa

lon orkestrası. 22: Ajana haberlerL 
ö(if,E NF.SRİYATI: * 
12.30: Pldkla Türk musikisi. 12.50: Hava- 23 Atu.stO! 1938 Salı 

dls.13.05: PH\kla Türk muslldsl. 13.30: Muh- OOLE NEŞRİYATI: 
tellf plft.k neşriya.tı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: l4.SO: Karışık plAk neşriyatı. H.50: Pllkll 
18.30: Hafit müzik: Tepebaşı Belediye Tilrk mu.slJdsl ve halk ıartııan. 15.U: .Ajanı 

bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Fa- haberleri. 
tlh Halkevt namına - Nail Moran - (Muh- AKŞAM :NEŞBİYA'D: 
telif milletlerde spor). 19.55: Borsa haberleri. 18.30: Pllt ne§rlyatı( Dans). 19.15: Türk. 
20: Saat liysn: Grenvl; rasadhanesinden muslktsl (Hlkmet Rıza}. 20: Saat lJan Ye a
naklen. Suzan ve arkadaşları tarafından rabca neırtyat. 20.15: Türk muıdk1sl: <Sam.
Türk musikisi ve halk şarkılan. 20.fO: Hava haddin). 21: Keman solo (Vlyolonbt Necdet 
raporu. 20.43: Ömer Rıza ~rul tarafından Atak) Plyanochı,: Prof. George Martol'itch. 
arabca söylev. 21: saat O.yarı. orkestra. 21. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajana lıa
SO: Settar Körmükcü ve ar.Jtada§lan tara- berlerl. 
tından Türk muslklsi ve halk p.rkılan. 22. * 10: Opera ve operet parçaları (Pllk). 22.50: 24 Atustoı 1938 Çarşamba 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: ÖÖLI: NEŞRİYATI: 
Saat ayarı. lUO: Kar111lc pille nef1'17atı. H.50: Pllkla * Türk mu.sllds1 ve halk şarkıları. 15.15: Ajaru 

ıt Ai'ustol 1938 Çarşamba hnberleri. 
00LE NEŞRiYATI: AKŞAM NEŞRİYATI: 
12.30: PlWa Türk m\Wt.lsl. 12.50: Hava- 18:30: Pllkla neşrtyat (Dana). 19.15: Türk 

dls.13.05: PlWa Türle muslk.lsl. 1330: Muh- musl.ldsi (Makbule). 20: Saat lyan Te &rab-
tellf plAlc ne~yatı. ca neırtyat. 20.15: Türk muslk1sl Ye halt ııır-
AKŞ.UI NEŞBİYATI: kıları <Halnk Recai). 21: Konferana: <Dr. 
18.SO: Plakla dan.s musııcıaı.. 19.15: Konfe- Vefik Vas.uf) Sı'hhl konuşma. 21.1~: Btldyo 

· ha bes. d b .... k R rans: Fat.lh Halkevl namına - Vildan Aflr - salon orkstrası. 22: Ajans haberleri. 
şıma mu re ın e uyu us ge - (Sporlar, genç oocutıan nasıl yetl§Urellm>. * 
mileri battıktan sonra küçüklere firar l9.55: Borsa haberleri. 20: aaaı lyarı: oren- ıs Atusıos 1938 PerwealM 
etmekten başka iş kalmamıştır. vlç rasadhaneslnden naklen. Falde ve arka- ÖÖLB NEŞRİYATI: 

Bugün bü ük devletlerden ba ka dıışları tnrnfından Türk musikisi ve ._:halk _ıuo: Karışık plak neşriyatı. 14.50: Pllkla 
. . Y . . .. • ş ' şarkıları. 20.40: Hava raporu. 20.4'3: Omer Turk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: AJaruı 

ArJantın, İspanya, Rusya gıbı hukumet Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 21: haberleri 
ler de donanmalarını böyle kuvvetli saat ayarı.. Bedriye Tüzün, Şan, Stüdyo or- AKŞAM :NEŞRİYATI: 
bir temele istinad ettirmişlerdir. Biz kl'.strası refakatlle. 21.30: Vedia Rıza ve :ı.r- 18.30: Plak neşriyatı. 19.15: Türk muslklsl 
d y rk 1 kl b d 

1 
tl kadaşları tarafından Türk muslk1si ve halk CSalA.haddin>. 20: Saat Ayan ve arabca neş-

e avuza ma ı o ma a .. u. ev. e. e~ şarkıları. 22.10: Müzik ve varyete: Tepebaşı rlynt. 20.15: Radyofonik temaıı gençler grupu 
arasında bulunmaktayız. Lakın ıkıncı Belediye bahçesinden naklen. 22.50: son ha· tarafından. 21: PlAlc neşriyatı. 21.15: Stüdyo 
bir Yavuzun Türkiye Cumhuriyetine bcrler ve ertesi günün programı. 23: Saat A- salon orkestrası.. 22: Ajans haberleri. 
yapacağı hizmet, tek Yavuzun hemen yarı. * 
b be · ı·d· * H Almto. 1938 Cama emen ş mıs ı ır. u Atmtoıı 1931 Peqembe ÖÖLB HEŞBİYA'l'I: 

Haklı bir sual ö(;LE NEŞRİYATI: H.30: Kan§lk pllk neortyatı. H.50: PlAkla 
Büyük geminin adedi bir tane ar _ 12.30: Pllikla Tilrk mu.slklal. 12.50: Hava- Tilrt mus11c1sl ve halk p.rlclan. 15.15: Ajans 

dls.13.05: Plakla Türk musl.lcls1. 13.30: Mub· haberlerL 
tınca gemilerin yaptığı iş neden bir - tcllt pldk neşriyatı. AKŞAM NEŞRil!ATI: 
denbire yükseliyor Bu suale cevab ve AKŞAM NEŞRİYATI: 18;30: PlAk neşriyatı. 19.15: Tilrk mmlklsl 
rebilrnek için deniz harb nazariyeleri _ 18.30: Plft.kla dans mu.sUdsl. 19.15: Spor (Ma1rbule). 20: Saat Ayan ve arabca neşrl-

müsahabelcrl: ~ef Şefik. 19.55: Borsa ha- yat. 20.15: Türk musiklsl CHlkmet Rıza). 21: 
ne kısaca bir göz atmak lazım gelir. berlerl. 20: saat O.yan: orenvtç rasa.dhane- Konferans (Şevket Süreyya Aydemir>. 21.15: 
Karada olsun, denizde olsun kuvvet slnden naklen. Belma ve arkada~arı tara- Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberlerL 
temerküzü diye bir mesele vardır. O tından Türk muslklst ve halk ıarkıları. 20.40: * 
da şudur: Düşmanı, kuvvetlerini tak - Ha.va raporu. 20.43: ömer Rıza Doğrul tara- 11 Atastos 1931 Cam.arteıd 
sime mecbur etmek ve bütün hamle _ tından arabca söylev. 21: Saat O.yan. Ortes- öl;LS NEŞ&iYATI: 

tra. 21.30: Şan: incı ve art.adaf}arı. 21Jı0: 13.30: Kanflk pllt nqrtyatı, 13.50: PlO.kla 
lerimizle düşmanın en zayıf yerine çul saz eserleri: Refik Şemsettin ve arkadaşları. Türk musiklsl ve halk ıarkılan. 14.15: Ajana 
}anmak. 22.10: Orkestra: Novotıılden naklen, M. Kc- haberleri. 

Bu işi yapmak denizde, Qcarada ol _ mal Akel idaresinde. 22.50: Son haberler ve AKŞAM NEŞB.İYATI: 
duğundan, daha çok zordur. Karadaki ertesi gtlnün progra~ !3 Saat ~yar. m~ı:ı ~!~~~teş~~~;. <~;:~~;:-~~~~! 
dağlar bayırlar işi kolaylaştırırlar. 26 Atustos 1938 0uına ara.ben ne.şrlynt. 20.15: Türk muslklsl (Hn· 
Deniz ise bu gizli faaliyetlere imkan ötLE NEŞRİYATI: lfık Recai>. 21: Şan pldkları. 21.15: BtildyG 
\'ermez. Yalnız sevkülceyş sahasında 12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.50: Hava- salon orkestrası. 22: AJans haberlert. 
düşmanı kuvvet ile ayırmağa mecbur dls.13.05: Plflkla Türt :m\Wk.lsl. 13..30: Muh- ........ T··········:·h···· ................. yf ........ , ............. . 
etmek mümkün olabilir. Elimizde ne ka tell1 pldk neşriyatı. . arı ten sa 8 ar 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
dar büyük gemi olursa, düşmanın ° ka 18.30: Plflkla dans muslklsl. 19.15: Konfe- (BCI.§ tarafı 'f inci sayfada) 
dar fazla gemisini üzerimize çeker ve rans: selim Sırrı Tarcan (İnsanlar nasıl ti. 15 eylıil 1656 cuma günü Boynueğrl 
bu suretle müttefiklerimize en büyük mes'ud olablllr?). 19.55: Borsa haberleri. 20: Mehmed paşadan alınan (mührü hil· 

Ya d 1 d tı... ı B"" ı ı Snat A.yarı: Grenvtç rasadhanesinden nak- .. .. .. 
r ım ~~ 8 .uu unuruz. .0~ e .? m~ - len. Nezlhe Uyar ve arkadaşları tarafından mayun), Koprulü .Mehmed paşaya ve-

yı~ d~ d.~şm~nı, ku~:etıe~nı muttefık- Türk musikisi ve halk şarkılan. 20.40: Hava rildi. Padişah ona şöyle demişti: 
lenmız uzerıne gondenrse; o zaman raporu. 20.43: ömer Rıza Doğrul tarafından - Bu meşruta riayet olunmak üze· 
bizim kuvvetlerimiz denizlerde hare - nrabca söylev. 21: Saa.t ayan.. Orkestra. 21. re seni müstakilen vezir eyledim. Gö
kat serbestisi kazanır ve bu suretle e - 3~.= Nihal Asım ve arkadaşları tnrafındıın reyim seni nice hizmet edersin' 

11 • · • '"'h kk k tt• · 1 Turk musiklsl ve halle ııarlnlan. 22.10: V.lyo- . • 
me erımızı .wı a ·u e ırmış o ur. Ionsel, Piyanoda Aleks Kelecl, İstanbul kon- Vahde sultan da üç defa: 

Hülasa yaşamak isteyen bir devle - servatuarı profesörlerinden MubltLln Sadak. - Vallnhül'azirn bu ricalarına mü· 
tin deniz kuvvetine ihtiyacı ne kadar 22.50: Son haberler ve ertesi günün programı. saade olunur! 
fazla ise o deniz kuvvetinin büyük ge - 23: Saat Ayan. Demişti. Büyük Köprülü her taraf'. 
milere olan jhtiyacı yukandaki ihti - 27 A~ustos 1! 8 Cumartesi yaralar, çıkıklar ve kırıklar içindeki 
yaçtan az değildir. ö(;LE NEŞRİYATI: imparatorluğun başına tam salahiyetli 

A. T. il.2.30: Plakla Til.rt mus1k1sl. 12..50: Hava- muktedir bir operatör gibi geçti . 



~-- .. 
Fuar: u Yaşasın Atatürk,, avazeleri arasmda açıldı Kahraman ordumuzu bağnna basan 

Edirne heyecan içinde çalkandı (Ba~tarafı J lnd ttıllf*1 . 
• b" ük bır 

Saat on yedide Fuarda uy . n 
. lik haklın oldu. Fakat on yedıde 

sessız . .. a arunıya 
sonra mahşerden bır gun Y § 

başlandı. 
Başvekil geliyor . 

Fuar hoparlörleri faaliyettedır .. Ho· 
parlörde bir ses: <Başvekil gelı~:~r> 

.. . . . a· Filh kika Başvekılı -muJdesını ver ı. . a . . -
miz beraberinde Iktısad Vekılı old~gu 
halde otomobillerinden indiler. Alkış ar 

f · mama· başladı. Yüzlerce f otogra • sıne _ 
kinesi faaliyete geçtiler. Burad~ t~~in 
lanan Türk ve ecnebi gazetecılerı 
sayısı 49 dur. 0 

Vekiller mebuslar, sefirler, kons -' .. m · yerle -
loslar, vilayetler mumess en 
rini aldılar. 

Belediye Reisinin nutku B 
Törene istiklfıl marşile başlandkı. ·1: 

k.. .. ye çıkara ı 
lediye Reisimiz ursu d ç k kıymet-
nutku söylemeğe .başı~. ı. ~şlıyan dok 
li Başvekilimiz, dıye soze dan kuv· 
tor Behcet Uz ~ua: n:1~v~~~ ... i sür'atli 

t 1 k Egenın ıncısı .ı.uu.ı..u. 
ve a ara . f ha kavuştu -
bir ümrana, tezyı~e! ehra b bir halde 
• b'ld' d' İzmırın ara gunu ı ır ı. . • . kki i anlat-
iken bugün elde ettıgı tera y 

tı ve dedi ki: ..:~ır-11. 
Atatürk'e minnet ve ~- . 

H 
. . ve gu·· zel şeyi bize veren, bı

er ıyı r mm ize ka -
. hakiki ve şerefli ben ıb-- .. ' 

zı b"yük' Türke, Ataturk e 
vuşturan en u - t f -

O n aziz varlıgı e ra ın 
borcluyuz. nu 'b' .. te b' kaya gı ı mu sa· da parçalanmaz ır • 1 
nit toplanmakta, onun gösterdi~ ya : 

.. "mekten zevk duyan Turk mil dan yuru .. 1 . 
leti için vapılamıyacak iş, erışı ~mıy:-

k ük;eklik yoktur. Nasıl talıh hıç 
be~ y'llete Atatürk gibi kurtarıcı, Y~ -
ır mı f . etmemış· 

ratıcı ve yapıcı bir şe. nasıp .. k il-
se hiç bir milletin şefıne de Tur m . 

1 t, · · Atatürk'e beslediği içden ~a~ı
e mm . tmemıştır 

kt ve coşkun sevgiyi nasıp e d · 
Belediye reisi nutkunun sonların a 

d t Sovyet Yunan 
fuara iştirak eden ~s.. te ekkür pa
hükfımetlerine en buyuk ş İt 1-

k t giıtere Almanya, a 
yını ayırara F'l? tine d~ teşekkür etti. 
Ya Belçika, ı ıs . . ., 

, Ve nutkunu şöyle bıtırdı. . . 
K etli Başbakanımız tzmırın bu 
. ıy1 :11 "nünde bu törene başkanlık 

sevınç 1 gu . a·-· . 
t k Ifıtfünü bizden csırgeme ıgınız 

e me 1l te e~kürlerlmizi tekrar
içln bara:e~e se~•gili Şefimiz Atatürke 
)arken azı.z bed" bai11ılığını Ititfen ib 
tzınirlilenn e ı ~ 

.. • anızı yalvarırım. 
lag buyurrn t.. k yaşasın Cumhu -

Yaşasın Ata ur ' 

riyet. . . . nutkunda Atatürk 
Belediye Reısının kadar coşkun· 

adı geçerken ~alkı~:~.: Şefe 0 kadar 
luk izhar et~ış, Bu~ürJeri göster -
sevgi ve baglılık t~. elerle ifade et -
miştir ki, bunu ke ım 
mek müşküldür. tku 

Başvekilin nu .. ...lrıan 
. kürsuye ~ 

Bu nutku müteakip dakı nutk.U 
Başvekil Celil Bayar, aşağı 
irad buyurmuştur: 

cSayın vatandaşlar~·. . in nutkunu 
Değerli belediye rei.si.JnlZ din}edıJn.. İz-

de · · 'bi dikkatle .. ben sızın gı eni b' varlık vucu· 
mirde her sene .ıned ~ ksek bey etin 
de getirip takdim ed~Jl rurduğunU gör· 
eseri üzerinde tevazu ıle 
düm. 

Arkad:aşlar, yaınız tz. 
ı . al fuarı 
zırur enternasyon k uıaktır. 

mire aid bir eser olmaktanb~~ vatanşü· 
lmıir enternasyonal fuarı .. ız biraz daha 
mul iktısadiyatımızın her~rini göstcr
ilerlemekte olduğunun ese 

mektcdir. tanın dışına 
Bu fuar ayni zamanda va 'k ve kiil· 

çıkarak dostlarımızın ekon~ını terini ve 
. 1 . . b raya getırme . türel eser erını u . tınektedır. 

· · temın e bizlere gösterınelerını heyete .. "ten 
Bu itibarla eseri kuran, ~~ mesaisini 
ve bu heyetle ber.aber ~üleç'e muhEıb
lbize ibzal eden valı Fazlı da izhar 

.. huzurunuz bet ve teşekkürlerımı 
etmek isterim. me herimizde 

Kıymetli dostlarımızın ş. büyük 
gösterdikleri yüksek es;rıe:~a edecek 
memnuniyetle ve zevkle ~~er nişanesi 
ve bunlan dostluklarının lkışlıvaca
olarak çok samimi hisle~l~in d'.~stla
ğız. Kıymetli belediye reıs!.1r .... da söyle-

1 ·miz ha~· 
rımız ve misafir erı . be de 
di1W bütün takdir kelimelerıdne~ ..... n Ser-

~· .,.+; ak e e ...... . 
kemali samimiyetle ii? .. r U mıza ben 

. ~ d ren dos arı . 
gıye eserler gon e kk"rleriınl ifa· 
de hükumet namına teşe u 

de ederim. . . .e.--
Kemalist reiiıJMnm ....,.. 

Sayın vatandaşla~, . adi bayatın-
Ser 'lerin, mUietlerın ıktıs 

daki rollerinden bahsetmek elbette fazla hud mebdeinde bulunuyoruz. Yani ölü 
olur. Biz, İzmir meşherinde yalruz de- mevsim kapanmış, ikbsadi faaliyet baş
korasyon görmek zevki ile. iktifa . etmek lamak üzere bulunmuştur. Böyle bir an
isteıniyoruz. İzmir meşherınde bıze Ke: da bu senenin bütün memlekete şamil e-

list rejiminin ekonomi sabasın& asrı konomisini nasıl mütalea ettiğimi söyle-

Edirne 20 (Hususi surette gönder - hın bir tarihin yerine yükselen C 
diğiıniz arkadaşımızdan) - Evvelce riyet kurduğun Dumlupınar etekleri 

ma dıınl b · • r cıe mek isterim. Siz d'e bunu benden ister-b.. .. k ve enerjik a arı arız oı ~ - bildirdiğim gibi ordumuz heyecanlı te- de de gördüm. 
uyu ·· d'ğ' · · yrıca bır' siniz zannederim. Cumhuriyet hukCımeti-kilde her sene goster ı ı ıçın a zahürat arasında Edirneye girdi. Piya· Seni Türk medeniyetinin kuruyuc 

zevk duyuyoruz. Ben sureti kat'ıyede :- nin harici ticaret politikasının esaslarını de, süvari, ve bindirilmiş alayların 
. im ki İzmir enternasyonal fuarı, mu- biliyorsunuz. Bu siyasetten bu sene de muntazam geçişi dakikalarca alkışlan· 

mın ed 1 bu .. 1 inhiraf etmiyeceğiz. Memleketin umumi dı. Kahraman askerlerimiz, müteaki -
tevazı surette ifade i en guze eser, 

b
. büyu"k sürprizler hazırlamıstır. E· istihsaHitı üzerinde mütehassıs büroların ben, Saray içindeki kışlalarda istira -
ıze k~ "l t bana verdiği rakamlar tam manasile hate çekildiler. 

ser, yerindedir ve her sene te amu e • müsbettir. Karadenizde kuraklıktan mü- Öğleyin ordu mümessilleri şerefine 
:ınektedir. ,_~ .. 1 teessir olan fındık ve diğer bir ıki yaz Fidanlıkta 2 5 O kişilik mükellef bir zi-
Asıl ehemmiyeti de her sene teıuımu 

h. mahsulümüz istisna edilirse bu senenin yafet verildi. Ziyafette Urnumt Müfet-
afhasına aid bizim karşımıza yeni •r 

Vsarlıkla çıkmasıdır. Eser, 'Jilzeldır. Fa· mahsul noktasından geçen seneye naza- tiş General Kazım DinK, müşavir, va-
h 1 b ran daha feyizli bir sene olduğunu kabul li, belediye reisi ve Vilayet ileri gelen-

kat içinde teşhir olunacak ma sn U· etmek zaruridir. leri hazır bulundular. 
ıunmazsa meşher kıymetsiz kalır. İstihsalitımız artıyor Ziyafetin sonuna doğru Edirne meb· 

MilU ekonomi • İstlhsalAtımızın bu sene geçen .eneye na- usu Şeref Aykut heyecanlı bir hitabe 
Vatandaşlar, Kemalist rejiminin millı z:ıran yüzde 15 llA. 20 arasında fazla olaca- irad ederek kahraman orduyu selam -

ekonomi sahasında mühim bir şubesı O· ğını tahmin ediyoruz ve bunlan atacağı - 1 d Ed' 1.1 . b b" "k .. d d 
.. . d kadar iler- mw ümld dl T üb 11 blr zemin li • a ı. ırne ı enn u uyu gun e uy lan sanayıımız ne receye e yoruz. ecr e d kl -ks k h t .. 1 

. . . k lit Tbariyle milli zerinde yurüyoruz, muvaffak olacağımıza e- u arı yu e eyecana ercuman o -
Iemıştır. Mıkdar dve._ ~ ~ ı, Bunu her rnlnlm. Bugünkü şerait fevkalAde tedbirler- du. Hatib sözlerine: cHoş geldiniz> di· 
istihsalatınuzın egerı n r · ki h le bozulmadığı takdirde bu sene için lyl bir ye başladı ve şöyle devam etti: 

kl .. .. r ve anlıyoruz er sene zev e goruyo senedir hükmüne varmak hatalı bir if olmaz. c Yıllardanberi hasretinizi çeken biz 
istih !Atımız artmakta ve rasyonel B'"yük' Şef tazim 

sene sa a u e ler sizi ezeli Türk tarihinin seyrinde 
bir şekilde kalitesi yükselmekte ve ma· Son aöz olarak belediye relal arkadaşım, takib ettik. 
li eti normalize olmaktadır. milletin çok yüksek ve necib bir duygusuna . . . . 

Y • • b · · şef bana bir ra· tercüman oldular ye hepimlzln Büyük Şefe Ben sızı Afrikanın beyınler kavu -
Bır ihtısas şu emızın d ı tazim ve muhabbetlerinin ve m1lll aevglle - ran harareti altında da gördüm. Make-

kam verdi. Bu rakam şu u~: • rlnln .arzını benden lstedller. Bu benim Jçln donyanın kartalların tünediği yalsın 
Sanayi ıubelerinde iatibullt çok büyük ve çok terenı bir nzltedlr. Şef!- tepelerinde Türk bayrağının şerefini 

k f . d teşviki sanayi kanu- mlz, halkın rubunda yap.maktadır. 18 mil - uhaf . . rk d -· d-
Memle e ıınız e ~ ı yon Türk kadını erkeği büyüğü ve küçülü m aza ıçın çarpışı en e gor um. 

su ve bütün dünyanın selAmet ve sa 
dete erişmes.i için süngülerinin ucun 
bütün bir varlığın yaşadığı engin tar 
meydanlarında da gördüm. 

Sana ezelden ebede kadar Türk b 
yüklüğünü bağrında taşıyan Edirne 
nin hasreti vardır. Ocağının başına c 
melmiş ak saçlı nineler, eşini vatan 
çin kaptırmış eli kınalı gelinler sa 
müştakdırlar, seni bekliyorlar. Ara 
za hoş geldin. Seni canımızın içinde 
başımızın üstünde taşıyacağız. 

Sen bizden biz senden ebediyyen a 
rılmıyacağız. Yaşasın Atatürk.> 

Nutuk şiddetli alkışlarla karşılan 
mıştır. Bu mutlu gün şehirde görü 
miş bir bayram havası yaratmıştı 
Kahraman askerlere kavuşan Ed" 
heyecan içinde çalkanmaktadır. 

Gece şehir baştanbaşa tenvir edil 
miş, muazzam bir fener alayı yapılın 
tır. Halle gece yansına kadar hayra 
yaptı. 

Mahalli müretteblerine gidecek o 
lan kıtaat yarın (bugün), mera · 
uğurlanacaklardır. 

Nusret Safa Coşkma 

Yunanhlar Meriç mıntakasm 
nundan istifade eden sanayi muessese e- ne tek bk kalb h~llne g~lmlş Atatürk'tlıı üı;e Ben sizi Asirin Düriiz Cebelinin taşlı~
rimiz istihsalatına aid bir ~akam .. · B~- rinde samlmlyetle ve mllll heyecanla Utre - lan içinde Türk bayrağına sarılmış, 
nun içinde el sanayii eserl:n yoktur .. Bu- mektedlr. BI~ için mllll kudret ve ~de Türk şerefini muhafaza ederken de 
tün Türkiyede 1927 senesınde sanayı şu- kaynağı olan Buyük Şahsın huzurunda bur- gördüm. Ben sizi hiyanete kurban ol- Atina 20 (A.A.) - Lozan muahe 

·ı liralık istihsalat ol- metle eğilirim. .. d" k" ld • 
belerinde 32 mı yon . k Belediye Relslmlzln lfadeııl dalrealnde ken muş Turk vatanının uş un sanı ıgı nin askeri kuyudatını ilga eden Sel 
muştur. 1931 senesinde 105 mılyona çı - d1lerlne arzedeceıtlme emin olmanızı rica e- günler şerefli bayrağını omuzlıyarak anlaşması mucibince, Elen kıt'aları v 
tığını gör.düğümüz bu rakamın ı93R s:· derim. Kemalist reJtm, Atatürkiin ilhamı Te onu kanınla müdafaa ederken de gör- tile gayri askeri olan Evros (Meriç) 

. d 237 milyona baliğ olduğunn mu- iradeal dahilinde yaf8yacaktır. Kemallat re- dfun. takasına girmiş ve büyük heyecanla 
nesın e . 1937 senesinin iıesapla- jim bu mllletın refahını temin edecek ye 
şahede edıyoruz. . . .. rinde uğraşılı· llelebed koruyacaktır. Milletin Atatürk'• 0 _ Ben seni makus Türk talihinin dön - şılarunıştır. 
rı henüz bitmem.ıştır, ~~~ı.. 

255 
ınil- lan se~lsl ve ona olan sarsılmaz baithlığı düğü ve Atatür'k tarihinin başladığı Aleksandrupoluis - eski Dedeağaç 

or Fakat bunun da ta..uıı.,....en bunun samanıdır. İnönünde de gördüm ve nihayet yıkı - kolordu merkezi ittihaz olunmuştur. 
~~v~·~ il•~~~~~ Y~n.-~n~~~ -~==~====~=~=================~~ 
:a::~~t~aı!!!:~!:bi::r:!~ği~a:ın!~ Yatasın Büy:::or AtatUrkDn sayın i3aşvekil ihracatcllar v 
retle bir mukayese yapmak imkanını bu- Bkundan sonra B~vekll fuarın tordelAsı- 1 • sanay·ıcı·ıerle go••r•u•ştU 

d Tü'rki e e 86 mil on- l1l esmiş ve kapılar umuma açılml§ •o.ooo halka teşekku·· r erı lacaksınız. 1932 e Y Y Y ldşl bir anda Fuar sa.hasmı kaplamıştır. Bu 
luk idhalat olmuştur. 1937 de bu rakam sırada fuar radyolan faaliyete geçm.1§, neş- (Baştarafı ı inci sayfada) İzmir, 20 (Hususi) - Başvekil Ce1 
114 milyona yükselmiştir. Bunun bence eli bir hava h!iklm olmağa başlamıştır. Baş- Atatürkün yüksek huzurlarına Bayar sabah (dün sabah) vilayeti, 
ifade ettiği mana: Memlekette istihsalat vekil doğruca Sovyet pavyonlarını ziyaret Bugu"n sekizinci İzmir enternasyonal mandanlığı ve belediyeyi ziyar~t et 
yükseliyor. Hariçten eşya idhalatı çoğa· etmiştir. Elen pavyonunda Yunan konsolosu Ti Od d 1 . i 

ı Fak t 
Tü k' ed satılmamış stok Başveltlll karşılayarak Fransızca bir nutuk fuarını açtım. Fuar seneden seneye ayrı bundan sonra ;aret asın a . z~ır 

ıyor. a r ıy e aö7Iem.lf n Btl7Gk eenn e.erı olan 7en1 Tllr- ve takdire pyan bir terakki eseri gös- racatçıları ve Istanbul sanayıcilerin 
kalmış mal bulunduğundan ffklyet te tıyede Avrupanın en gtbel tuannı J1lUel - termektedlr. fmıir haDa ve diğer mahal- toplantısına riyaset etmi§tir. 
yoktur. ten Türtıye büillmeUni tebrik etmJtUr. Yu- lerden gelen vatandqlar Atatürk7P. şük- Bu toplantıda İktısad Vekili Şakir 
Şu halde istihsal ediyoruz, satın alıycı· nan konaolosu Elen pavyonunun kordelAsını ran, bağlılık ve minnetlerinin arzını bü- sebir, İş Bankası Umum Müdürü M 

ruz ve kullanıyoruz. Bu millet~ e~o~o- ::n:ı!a z::de bulunmasını Bqvetll - yük bir heyecan ile benden taleb ettiler. mer Eriş, Denizbank Umum Müdürü Y 
mi sahasında kalkınmasının en arız e- ---tll ao-tıer paw.nnunda .eftr Sonsuz tazimlen'mle arzeder, elleriniz- suf Ziya Öniş te hazır bulunmuş! 

O• kü' o t' kabili ti kül ..._y.. OJV •JV .. 

Iilidir. Çün ış ıra •ye tarafından istikbal edildi. PayYonan her kö- den öperim. Hasbıhal mahiyetinde olan toplan 
halinde yükselmiştir. Bu hareket ıest cesUdl. Başvekil Başvekil Celal Bayar iktısadi siyasetim 
bize sadece tırtısadl sahadaki Bundan aonra aıra ne ilaıya, n dller dev- C ı..ıız B · h 1 belir .. 1 -.. r d k ini göstenniş ol _ ıet paTJOnlan gezllmJftlr. İtalya pa'fJOnun- . e"' ayar zın ana at arını · ten §U soz en aoy 
yukse ış en e s d .kt d" da konaolos Ba§Teklll tatilt'bal etm)ftlr. Bu- lstanbul 20 (A.A.) - Atatürk Başve- !emiştir: 
ınakla kalmıyor, ayni zaman a ı ~S:.. ı rada Türk - İtalyan mar§lan dlnlenınlşUr. kil CeW Bayann İzmir fuann~ açılı§ - Bu aene devletin harici oolitikuın 
sahada, sanayi şubelerinde _qac~,,; ....... z M-..... •tr pce töreni haklmıdaki telgrafına aşağldaki da bir değiıiklik yoktur. Lehde den· 
daha çok adımlar olduftn?u ~nyor. Fuar mftstesna bir gece yqama'ttadır. tel yazısı ile mukabele etmi§tir: bilecek farklar vardır. Umwniyet i · 
yapacak daha çok iflerimız var Her 1er ren'tll elstrik lfl~rile çalkanı,or. Bapekil CeMl Bayar rile §unu istiyoruz: Her sene daha iyiy 
Y ak daha çok işlerim.iz ol<fnğunu MA.hltab e~Iencelert, aun1 goldeki m. elek - •-tr ve gu·· 1 ·ım k K li t . . 

apac . . . trik oyunlan, çok miitemmeldir. um . ze e gı e · ema s reJımın 88 
.sfze söylemek ısterım. Bu çok ışler ~e~ BafTek6 Manlsada Se'kizincl İzmir enternasyonal fuannı yesı budur. 
yanında sana~ld terakki h_ıunlesı~ı İzmir 20 (Husual) - BQfvekll CeW Ba- açtığınızı ve balkın hakkımdaki duygu- Ege mıntakası Türkiyenin iktısadi ha 
ayni hızla yürütmek vardır. Hukftmetı- yar sabah Manlsaya hareket edecek, i1züm larını bildiren telgrafınızı ald'ıın. BUhas- yatında en büyük varlıklardan biri 
miz bu hususta çok mühim tedbirler al· bayramı ıenllklerlnde bulunacaktır. Bqve- sa fuarın seneden seneye ayn bir teralc- İhracat maddelerimizin çoğu burada 
mıştır. Bunu yakında büyük mılletiınize idi pazartesi as.babı İstanbula dönmtıf bu - Jd eseri gösterdiğine dair olan iı'annız- tişiyor, burada satılıyor, buradan ihr 
bildirmek imkanını bulacağız ve o za- lunacattır. Paarda bir kaza dan çok memnun oldum. Vazi!P.rlarlara ediliyor. Şimdi dileklerinizi dinliyece 
man göreceksiniz ki milli ekonominin fe- İzmir, 20 <Huaua1> - "lııgün öitle üzeri takdirlerimin ve sayın halka teşekkür Sıkıntılı bir vaziyet var mıdır? 

'zdar olması için Iazım gelen bütün fuarda blr kaza olmut, fuar başmimarı pro- ve sevgilerimin iblağını diler, gözleriniz. Başvekilin sözlerinden sonra Aıneri 
redbir alınmıştır. Bu vesile ile hir ha- tcsör ootyenln bindlli ooomobll fuarda ça - den öperim. kan tütün kumpanyaları adına ihraca 
kikati tebarüz ettirmek isterim. İlk sa- lııan ameleden Btıaeytne çarparak yarala - K. Atatürk Talit söz alarak Amerikalıların sözleri 
navi hamlesini yapmak istediğımiz sıra- mıştır. ~asan baataneye k~ılmıştır. ni tercüme etmiştir. Tercüman Amerika 

lıır"da bazı kimselerde bir p~ ve bulutlu s Jt h dd 150 Belg adda b" t k t ld da tütün sarfiyatının arttığını, Ameri-
fikirler belirmişti. Acaba diyorlar~ı, sa· u ana me e r ır gaze e apa I I kalıların bu sene geçen seneden 

. hareketine hız vermekle mıllı eko- f k ki.ki • Belgrad 20 (Hususi) - Hırvat li - fazla tütün satın almaya karar verdik-
~:~imiz, ziraatimiz ve tiBcare:imiz bun- me re yu 88 1 8 eşsı Z deri Maçek'in son defa Belgrada geli- Jerini ve 20 milyonluk tütün alacaklannı 
d müteessir olur mu? ugun sAnayi b• b•d 1 k şi münase:betile bazı asılsız neşriyatta söylemiştir. 
~;nımız realize olmağa ~~ tuttuğu ~- f r a 1 e yapı aca bulunmuş olan cPravdu muha~fet ga Bu izahat üzerine Başvekil de: 

p d görüJoruz ki ziraatımız daha mu- zetesi, emniyet direktörlüğü tarafın - c- Ver.dikleri rnaltlın.at bizim için p-
~:~mil, daha modem usullerle istıhsalat. (Bq tarafı 1 tnd 143/fada) dan kapatılmıştır. yanı memnuniyettir> cevabını vermiftlr. 
t bulunmak füzumunu duyuyor. bil!hare fstanbula girdikten sonra bu Bundan sonra kooperatifler Umum M6-
a Ziraat ve sanayi meydana ehemmiyet vermemişler, bir ta- Çanakkale valisi iyileşti dürü Hakkı Veral hükfımetin aldığı ta 

. t krar ettiğim gibi bizım mern· rafına Sultanahm~ camiini k:uraıken betli tedbirlerle ihracatın arttığını, J:g 
oaıma e . · ba la Çanakkale (Hususi) - Dört aydan- t k · . 93 . . d ziraatimiz ve sanayıi ayrı tam meydanın ıçıne zı saray P. inşa mm a ası ıçın 8 yılının mes'ud berek~ 

leketimız e Nih t Abd''lh 'd beri rahatsızlığı dolayısile Bursa has- · ld v •• 1 . i .. t Iea etmek mahza hatadır. Bun. etmişlerdir. aye u amı zama· senesı o ugunu soy emışt r. 
ayrı mu amı'nin bir kül halinde ele alın· nında meydan biraz daha kapatılmış, tane ve kaplıcalarında tedavide bulu· Tekrar söze başlıyan muhterem Hat-
lar ekono d t d · · il 8 ltanah nan vali Atıf Ulusoğfo iyileşerek Ça· ek'l d ' .,.+; '-= 

A gelen tek manzumesıdir. An- halen mevcu apu aıresı e, u - . . . . .. .. v ı emıli' •• r .&ı: 
ması lazın:1 bütün ileri tekniğini rantabi- med san'at mektebi buraya yapılmıştır. nakkal~ye selmiştır. Gelişmde butun - Mühim bir .mesele var, Cenubi A-
c.ak ~anayı mlekette kurduğumuz zaman İstanbul Belediyesi bu sabada, Cumhu- ıı:ıem.urın tarafından karşılanmış ve va- merikaya fazla mal satmak. Cenubi / 
Iıtesıle me ve ticaretimiz tamamile te- riyet meydanı vücude getirmek istemek- zıfesıne ~larnıştır. ~ mcrika bir definedir. Bize bu yoıtın açı -
mur~f:~ş bulunacaktır. tedir. Bu suretle İstanbula Cumhuriye- ması için bir Kristof Kolomb arıyoruz. 
kam~ . lik sanayi programını tin mühürü basılmış olacaktır. Şehircilik rada Sultanahmed san'at mektebinin ye- İhracatcı Şerif Remzi, kendi f irm&f 

İkincı beş sene h mu"tehassısı Prost, İstanbulun · planı il_e rinde Marmaraya karşı kurulacak olan n n bu sene Amerika ile büyük işlere g 
bugu .. nlerde yüksek milletin uzuruna ar- .ı "ğ' . .. 

1 
. 

a ansız bir zevk duyacagız. meşgul olmağa başladığı esnada en ev- Cumhuriyet Abidesi Sultanahmed camii rıştı mı soy eyınce. 
zetmekl~ P Y tti Milli ekonomt ha· vel Cumhuriyet meydanının yennl tes- minarelerinden yüksek olacak, yiiz elli Başvekil: cBravo, memnun oldum 
Sanayı kuvve r. · 'f d K · f K l bl 1 ıl .. ·ııeti her 1eye ve hf'r ıe· bit etmiştir. metre ırti aın a bulunacaktır. Cumhuri- rısto o om ara yo aç ıyor demek-

yattır. ~urk mı acaktı'I" ve ,erefle pa- Sultanahmed meydanında Bizans eser· yet abidesini vücude getirmek üzere bey· tir> diye mukabele etmişlerdir. 
yine 7'(1gmen yaşıy leri Osmanlı eserleri ve nihayet Cumhu· nelmilel bir konkur açılacaktır. Ticaret Odasındaki toplantıdan sonra 
yidar olacaktır. ' b ı kt lstanb l Cumhuriyet abidesinin parasının bir Parti tarafında ··ğı · B k'l Harici ticaretimiz riyetin mühürü u unaca ır. u f' Ş h' . n o cdyın. a~ve ı şere-

Cumhuriyet meydanı Avrupadaki mey- kısmını İstanbul Belediyesi, mühim bir m e e ll' gaı.ınosun a bır zıyafet veril· 
Vatandaşlarım,_ . nihayetinde danların hepsinin fevkinde olacaktır. Bu- kısmını da Dahiliye Vekileti verecektir. mişlir. 
:Mahsul Jellemızın veya. 
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Son Posta'nın hikayesi 

• Ev sahibini öldürdüm 
lllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllUllUllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllHllllllllllllllUllllllllllll~ Yazan : S tef en L ik ok - Çeviren : H. Alaz 

Oturduğum evin sahibini öldürdüğüm 
artık hcrkesce malılm bir hakikat haline 
geldiği için, suçumu alent olarak itiraf et
mekte hiçbir mahzur görmüyorum. 

Ev sahibimi öldürdükten sonra polise 
gidip bu mesele hakkında ifade vermeğe 
hiç de lüzum olmadığını bana birçokları 
söyledilerse de, ben bu gibilcrin sözleri
ni dinlemedim. Çünkü viodarum ve duy
gularım bana bunun aksini telkin etti
ler .. 
Bulunduğumuz şehrin polis cllirektörü

niı ziyaret ettiğim zaman, direktör sırtı
mı okşıyarak, benden bu mesele hnkkın
da hiçbir izahat istemedikleıini söyledi. 
Hatta daha ileri giderek, böyle bir şeyin 
arzuya şayan bile olmadığını ilave etti: 

- Ev sahibinizi mi öldürdünüz?. Mü
kemmel. İyi etmişsiniz!. Bundan ne çı
kar?. 

- Bir şey çıkmaz ama, dedim, benim 
bu hareketim, kanunun muayyen bir mad 
~esinin hakkcmda tatblkına bir sebeb teş
kil etmez mi?. 
Muhatabım menfi manada başım sal

ladı ve sordu: 

- Ne gibi ve ne münasebetle?. 
- Yaptığım hareketin beni biraz ya-

lancı vaziyetine soktuğu hakkında içim
de bir his bulunduğunu, ahbablarımdan, 
hatta bilmediğim kimselerden işittiğim 

tebriklere pek de müstahak olmadığımı, 
hasılı kelam, meseleyi efkArı um.umiye
>'e daha geniş bir tarzda anlatmak istedi
"ğimi kendisine izah ettim. 

Polis direktörü: 

- Pekala, dedi, formalitenin yapılma
sı için ısrar etm.eğe tabii ki hakkınız var. 
Mademki istiyorsunuz, ifadenizi alalım .. 

Direktör kiğıdların arasına gömülı:iü .. 
bir müddet sonra sordu: 

- Siz, ev sahibinizi öldürdüğünüzü 

mü söylemiştiniz, yoksa onu öldürmek 
istediğinizi mi? 

Ben kat'i bir sesle: 
- Ben onu öldürdüm bile, dedim. 
Polis direktörü: 
- Çok iyi, dedi, şu halde bir başka ka

ğıda ya21mak lazım. 
Bana, matbu, uzun, sualli bir kağıd u

zattı. Ben bu kağıda: Yaşımı, san'atimi, 
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İfakat hanım, yola çıkarken terlikle

rini almayı unut
muştu. Kendine 
sorarsanız, evden 
ayrılırken onla -
rı koynuna sok -
tuğunu, lakin son
ra bafurda mı, 

öldürme sebeblerini ve daha buna ben
zer şeyleri kaydedecektim. 

- cÖldür.me sebebleri> sualine nasıl 
bir cevab yazayım?. diye sordum. 

- Bence csebebsiz yere öldürdüm:t de
mek en doğru bir hareket olur. Maamafih 
isterseniz cmutad sebebler:t de diyebilir
siniz! 

Bu sözleri söyledikten sonra direktör 
beni kapıya kadar geçirdi .. bu arada, a
damcağızın ölüsünü sokak ortasında bı

rakmamak i~in, gömme işini kendi üze
rime alacağım ümidini izhar etti. 
Doğrusunu isterseniz bu konuşma beni 

tatmin etmemişti. Çünkü, ben eminim ki 
polis direktörü münhasıran kanunun dar 
çerçevelerine göre hareket etmişti. 

Ev sahihlerinin her öldürülme vak'ası 
böyle sorgulara, isticvablara bir zemin 
teşkil etse, kim bilir ne kadar can sıkıcı 
neticelerle kar.şılaşırdık. 

Ev sahibimi niçin ve nasıl öldürdüğüm 
keyfiyeti tabii merakınızı mucib olmuş
tur. Daha fazla merakta kalmamanız için 
vak'ayı size anlatayım bari. 

Cinayet, ev sahibinin kirayı yükselt
mesi neticesinde işlenmiştir. 

Bu cinayetler ekseriya §Öyle cereyan 
eder. Ev sahibi: 

- Kirayı on dolar artırıyorum, der. 
Kiracı ise: 
- Pekala, diye cevab verir, siz kirayı 

artırmağa kalkarsanız ben de sizi öldü
rürüm. 

Kiracı hazan bu dediğini yapar; hazan 
da yapmasını unutur. 

Fakat benim işlediğim cinayet, büsbü
tün başka şartlar altında cereyan etti.. a
rada bir sürü yanlış telakkilere yol açtı .. 
bilhassa kiracılar cemiyetinin önümüz
deki clUllartesi güm1, bu hareketimden 
ötürü, bana bir altın madalya vermek is
teınesi, meseleyi fevkalade keskinleştir
di. Bunun için dıe işi sür'atle izah etmek 
tazı mgeldi. 

Bundan beş sene önce, kanmla bera
~r. şimdi oturmakta olduğwnuz evi na
sıl kiraladığımızı gayet iyi hatırlıyorum .. 
ev sahibi, bizzat kendisi, evi bize gezdfr
mişti.. o gün hareketlerin<fu gayri tabii, 
veyahud laakal gayri tabiiye benzer hiç
bir şey görememiştik .. 

Yalnız uf acık bir hadise o gün kafam
da yer etmişti: Ev sahibimiz .evinde dolab 
bulunmamasından ötürü itizar etmiş: 

- Bu evde dolabların sayısı oldukca 
azdır, dem~tir. 

Onun bu tarzda konuşmasından biraz 
canını sıkılm~tı: 

- Fakat bakınız, diye ona itiraz et· 
miştim, dolablarınızın az oluşuna karşı
lık ne geniş bir kiler odanız var. 

O başını sallamış: 
- Hayır hayır, demişti, evimdeki do

lablar cidden dardır. Bu dolabları daha 
iyi, daha geniş yapmak mecburiyetinde
yim. 

Eve taşınmamızın üzerinden henüz iki 
ay geçmeden ev sahibimiz bir sıra yeni ve 
güzel dolab yaptırdı .. fakat kiraya hiç i
lışmedi.. onun kirayı artırmayışı benim 
cidden hayretimi rnucib oldu .. :dnyanama
dlım, sordum: 

- Peki, dedim, dolablar için bu kadar 
masraf ettiğiniz halde ev kirasını artır

mıya niyetiniz yok mu?. 
Ev sahibim: 
- Hayır, dedi, bu dolablar bana epi 

topu elli dolara mal oldular .. 
Ben itiraz ettim: 
- Fakat aziz arkadaşım. dedim, elli 

doların senelik faizi altmış dolar eder!. 
Öyle değil mi?. 

Ev sahibi fikrimi tasdik etti.. fakat evin 
kirasını artırmağa niyeti olmadığını tek
rarladı .. ev sahibimin bu hareket tarzı ü
zerinde bir müddet durduktan sonra, o
nun bu şekildeki hareketinin, ya dima
ğındaki damarlarının felce uğramasın

<ian veyahud tasallubundan ileri" geldiği 
kanaatine vardım.. bu tarihlerd~ henüz 
onu öldürmek kararına gelmem~tim. O
nu öldürmek fikri daha sonra kafama gel
di.. 

Ertesi senenin baharına kadar her. han
gi mühim bir hadise cereyan ettiğini ha
tırlamıyorum .. 

Fakat bir gün, ev sahibim, fiç beklen
medik bir sırada evime geldi. Ve oldukca 
~übhemi celbedecek bir şekilde, liu ani ge 
lişinden ötürü itizar etti .. sonra, evin i
çinde umumi bir tamir yapmak niyetinde 
olduğunu söyledi.. ben onun bu tasavvu
runa k.at'i şekilde itiraz ettim: 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

- Yahu, dedim, evin içindeki duvar dan kaldırmak fikri, ilk defa olarak hatı
kağıdları yapılalı ancak on sene oluyor. rıma geldi. 

- Evet, haklısın, dedi. Fakat o zaman- Bundan sonra ikinciteşrindeki hadise 
danberi duvar kağıdlarının fiatları iki vukua geldi. Okuyucularım, cMütareke 
misli artmış bulunuyor. günü. teşmiye edilmesine karar verilen 

Ben gayet kat'i bir sesle: ve ev kiralarına yüzde elli nisbetinde 
- Çok iyi, dedim. Şu halde siz ev kira- zam yapılan o meşhur tarihi elbette h=t4 

sını ayda yirmi dolar artırmak mecburi- tırlarlar. Ev sahibim bu umumi bayrama 
yetindcsiniz!. iştirak etımekten istinkaf etti .. 

Ev sahibim: 
- Benim hiç de böyle bir niyetim yok, Ev sahibimin, bu umumi sevinç, bu u-

dOOi.. mumi bayram karşısında gösterdiği ala. 
Onun bu cevabı, aramızda, aylarca sü- kasızlık beni fena hnlde öfkelendirdi .. 

ren bir soğukluk yarattı. Mareşal Foş'un memleketim.izi ziyareti 
Bunu takib roen 1ıadiseler, beni daha münasebetile bina vergilerine zam yapı14 

fazla tahrik edecek mahiyette, daha pro- dığı zaman da ayni hadise vukua geldi .. 
kasyonel şeylerdi. 

İnşaat masraflarının tasavvurun fev - yani ev sahibim, diğer aklı başında ev sa-
kinde artması dolayısile kiralardaki müd- hiblcrinin yaptıkları gibi, evin kirasına 
hiş fırlayışı herkes hatırlar. Halbuki be- her hangi bir zam yapmadı .. sonra, yanıl
nim ev sahibim - bütün bunlara rağmen
evin kirasını artırmağı kat'i surette red
detti.. 
İnşaat masraflarının artışına dikkati

ni celbettim: 
- Aziz dostum, dedim, inpat masraf

ları en aşağı yüzde yüz arttı. 
O, hiç istifini bozmadan: 
- İyi, çok iyi, dedi .. fakat benim ev fa

lan yaptırdığım yok .. ben, gayri menkul
lere yatırdığım sermayem üzerinden dai
ma yüzde on faiz aldım. Bundan sonra da 
bu tarzda alımakta devam edeceğim .. 

- Fakat karınızı düşününüz, dedim. 
- Ne diye düşüneyim, dedi. 
Ben fikirlerimde ısrar ettim: 
- Onu düşünmek sizin borcunuzdur, 

dedim. Gazetelerde, ev sahiblerinden bi
ri tarafından yazılmış çok dikkate değer 
bir mektubu daha dün okudum .. bu ha-• 
yatımda rastladığım ev sahibleri tarafın-
dan yazılmış, en harikulade, en güzel bir 
mektubdlur. Bu adam, bu mektubunda, 
inşaat malzemesindeki son artışlar mü -
nasebetile karısını ve çocuğunu düşün
mek mecburiyetinde kaldığını yaztyor. 
Bu, çok dokunaklı bir mektubdu. 

Ev sahibim: 

- Bu beni hiç de alakadar etmez, de
di. Çünkü ben evli değilim .. 

- Ya, dedim, demek evli değilsiniz?. 
Bunu duyar duymaz, bu herifi dünya-
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mıyorsam, eski muhariblere verilen ikra4 

miye münasebetile bina vergilerin.e ya
pılan yüzd·e yirmi beş zam münasebeüle 
de ayni vurdum duymazlığı gösterdi. 
Yani, gene evin kirasına bir metelik bile 
zam yapmadı .. 

Daha sonra, binbir vesile ile bina ver
gilerine üstüste zamlar yapıldı.. heyhat 
ki benim ev sahibim bütün bu hadiseler 
karşısında bir taş hissizliğini muha
faza etti.. evin kirasına bir santim bile i· 
Iave etmedi.. ben bu meseleyi ona açtık-
ca: 

- Benim yüzde on klrım var; bu ba· 
na kafi, demekle iktifa ederd.L 

Daha fazla dayanamadım; fiiliyata geç .. 
mek kararını verdim .. 

Geçen ay, buhran had bir safhayı bul· 
du. Alman markının sukutunu telifi ede
bilmek ve bir müvazene kurabilmek içiJ 
bina kıymetleri ve fiatları tasavvuru.tı 

fevkinde artırıldı. Bu artış k.eyfiyeü, en 
iyi ve en sağlam hesablar üzerine yap1l4 

mıştı .. 
Alman markının sukutile ortaya çıkan 

bazı hadiseler diğer bir takım tedbirler
le izale edilmeseydi, muhakkak ki mah
volurduk. Ucuz Alman markı Almanlara 
bütün evlerimize sahih olmak imkanla
rını verirdi .. 

(Devamı 14 ncil sayfada) 

İfakat hanım dikkat etti: Masaların 
etrafında oturan kadınlı, erkekli, ço -
luklu çocuklu insanlar limonata, kah
ve içiyor, dondurma yiyorlardL Tak -
vorun kolunu usulca dürterek: 

- Baksana, ayol! dedi. Damın üs -
tünde kahve yapmışlar, safa sürüyor
lar. Acık biz de şuraya ilişelim de bir 
nefes alalım. 

yoksa Köstence - ---------------------------------------------------------------------------------------------- - Sen pantoflanı al, sorama oturur 
birer kayve içeriı:. de mi, herhalde ğinde hak dinini lm-

bir yerde unut - bul edersin. 

,,_ _________ _____ ___ _______ ___ 
11 

hr olduğunu sora -

cak adam arıyor -
lardı. Müfettişler -
den biri nihayet 
kendilerini gördü, 
ne aradıklarını sor-
0.u ve asansörü işa
retle, dördüncü ka
ta çıkmaları lazım 
geldiğini söyledi. 

tuğunu veyahud Gurabi efendiden 
düşürdUğünü iddia ediyordu. terlik parası kopar-

Tabanlarma siyah yama vurulmuş mak mesele oldu. 
çoraplarile otelin parke döşeli odala - İhtiyar mümeyyiz, 
rında, mermer sofalarında dolaşamı - karısı mevzuu bahs 
yordu. Mahmudpaşadan satın aldığı olduğu zaman ke -
dekolte iskarpinler de ayaklarını vuru- senin ağzını bir tür
yordu. O, esase~ kundura ile gezmeğe lü açamıyordu. 
alışık değildi. Usküdarda, ayda, yılda - Yahu! Terliği 
bir sokağa çıktıkça bile ya arkalı, tüy- nerede giyeceksin ? 
lü pantuflalarını giyer, yahud da koca- Evde oturduğun 
sının eski partal lastiklerini sürüklerdi. yok ki. Ömrümüz 
Evin içinde ise şıpşıp mercan terlik- dişarıda geçiiyor .. 
lerile, kışın da kendi elile ördüğü yün dan tutturarak bin 
Japçınlarla dolaşırdı. dereden su getirdi. 

Kunduraya karşı, bu, takunya ile Nfuayet, zar zor, 
büyümüş mahalle kızının yenilmez bir kendisinden bir iki 
adaveti vardı. Ve bu seyahatte onu en yüz lei kopardılar; 
ziyade sıkan şeylerden biri de kundu- Takvorla ikisi yola - Buyur, böyük 1ıanım! O ki pan.tufla isteor udun, alalım! 

Asansör dibinde 
rfakvorla koca karı
nın arasında kısa bir 
münakaşa geçti. İ -
fakat hanım yemin
'li idi. Merdiven}& 
ne kadar dik olursa 
olsun, o şeytan do
labına bir daha bin
mekten ise ayakla 
çıkmayı tercih edi -

ra giymek mecburiyeti olmuştu. düzüldüler. 
Bükreşe geldiklerinden beri, vurdum Camekanlarda gözlerine ilişen süslü 

duymazlığını kırk yıldır denediği ko- terliklerin etiketlerine bakıp pahalı 
casından maada, Toriğe de, Takvora da pahalı şeyler olduğunu görünce dük -
yalvarıyordu: kandan içeri girmek cesaretini kendi -

- Ayol! Ne olur? Sevaptır. Beni gö- lerinde bulamıyorlardı. 
türün de ayağıma bir çift terlik ala - İfakat hanımın bunlarda gözü kah
yım. Bu kazık kadar topuklu iskarpin- yor, fakat Takvorun durmayıp yürü -
!erle helak oldum. Yere bastıkca ciğer- düğünü gördüğünden, naçar, ona ayak 
!erime oklar, hançerler saplanıyor. uyduruyordu. 

Haline acıyan Takvor oldu. Bir sa- Bir aralık, her çeşid mal satan koca-
bah: man mağazalardan birinin önüne gel-

- Buyur, höyük hanım! dedi, o ki diler. Takvor tabelasına bakarak, adını 
pantufla isteor udun, gidip alalım. okudu: Galeri Labavet. 

- Hay Allah senden razi olsun! Di- - Nah! dedi. İşte bunda aradığını 
nin diyanetin, mezhebin ayrı ama ne- bulursun. Fiyetler maktu, ayni . zaman
me lazım, iyi adamsın! Cenabıhak in - da ucuzdur. Vakide, bu mağaza derni
şallah son günlüğü verir: Rahat döşe - yer mod eşya satmaz ama, terliğin ne 

modası olacak esasen? Buyur, girelim! yordu. 
Girdiler. İçerisi bir i.lemdi. Ucu bu - Takvor, içinden küfür ede dede, ka-

cağı olmıyan geniş bir yerde çocuk eş· dının peşi sıra dördüncü kata tırmandı. 
yasından tuvalet takımına, elektrik a- Her kata vardıkça teşhir edilen envai 
vizelerinden et tahtasına, araba ko - eşyanın bolluğu ve güzelliği karşısın -
şumlarından iskambil kağıdlarına ka - da İfakat hanım uzun uzun duraklıyor, 
dar, eşya namile akla, hayale ne gele- hayran nazarlannı etrafta gezdirip, 
bilirse, vitrin1erde, raflarda, yerlerde ağzından akan salyaları siliyordu. 
sıralanmış, tavanlardan !sarkıtılmış, Dördüncü kat ayakkabı, yağmurluk, 
duva:r:lara· asılmıştı. Dükkanın dört kamsele, bavul ve meşin eşya dairesi 
köşesinde dört tane vezne ayrı ayrı ve idi. Bunlar, katın bir kısmını işgal edi
tıkır tıkır işliyor, bunların yanı başla - yordu. Öbür kısmında, taflan ve zak
ıındaki tezgahlarda siyah önlükler giy- kum saksılarile süslenmiş tenteli bir 
miş şirin şirin kızlar habre paket sarı- taraça vardı. Bu taraçada rengarenk 
yorlardı. örtülü, sıra sıra masalar, hasır koltuk
Müşterl kalabalığından ileri adım at- lar duruyordu. Bir köşeye yerleştiril -

mağa imkan ·bulamıyan İfakat hanım- miş hoparlörden, Bükreş radyosunun 
la Takvor terliğin hangi ktsı.mda satı- güzel müziği etrafa n~'e saçmakta idi. 

- Peki, öyle olsun! 
Aradıkları terliği buldular. Bununken

dilerine satan vandöz, İfakat hanıma 
bir tane de yelpaze hediye ettL Artık 
koca karı memnundu. Takvoru araya 

koyarak, kıza bir takım sualler sordu: 
- Adın ne? Evli misin? Bu kadar 

dilbersin de ne için hala kendine koca 
bulamadın? 
Kız böyle suallere alışmamış, bir dizi 

inci gibi parlıyan muntazam dişlerini 
meydana vurarak gülüyordu. İfakat 
hanım, alışverişini bitirip de kalkar .. 
ken, Takvora: 

- Bizimkini sakın buralara getirme .. 
çıkmaz artık! dedi. 

Taraçada, karşılıklı birer de dondur
ma yedi.kten sonra, mağazadan çıkıp 
otele dönmeğe karar verdiler. Daha da 
geciktiler mi, Gurabt efendi küplere 
binerdi. 
Yavaş yavaş merdivenlerden iner -

!erken İfakat hanım, ikinci katta teş -
hir edilen renk renk basmalara takıldı. 
Önden giden Takvor da zihnen dalmış, 
bunun farkında olmamışb. Satıcı kız
lar koca karının etrafını sanp, oradan 
oraya götürdüler. Takvor da İfakat 
hanımı göremeyince önden yürüdü 
zannile acele etti, sokağa fırladı. Sağa 
baktı .. sola baktı.. ileriye gitti, geriye 
döndü.. nihayet oradan uzakJ~lL 

Koca karı kendine gelmişti. O da 
Takvoru yanında bulmayınca telaşa 

düştü. Çırpınınağa b~ladı. Mağaza 

müstahdemini başına ~üştüler. 
(Arkaa tJGtJ 
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Kırık riUldilYa~-~ 
Yazan: A. R. 

Şihine gözlü genç kız 
Yann sabah erkenden, ortalık tenha i

ken buradan çıkarak ilk vapurla İstanbu
la ineceğim. 

Demişti. . 
Leylanın annesi derhal harem dairesı-

' "t-ne geçmiş; doğruca .kızının odasına gı 
mişti. Artık bu ciddi vaziyet karşısında 
hakikati daha ziyade saklamaya lüzum 
görmiyerek her şeyi açıkça söylemiş; Ze
ki beyin mektubunu vermişti. 

Leyla çılgınca bir sevinç ile mektubu 
açmıştı.' Yüksek sesle oku.maya başla.rı:ış
tı. Zeki bey, temiz bir lisanla kendısıne 
sevgisinden bahsediyor: 

[Eğer sen de ayni hisleri duyuyorsa~ 
Leyla, bu saf aşkımın §imdilik kalblerı
mizde saklıyalnn.. aziz hatıralarımızla, 
bu ıztırablı günlerin verdiği acılara kar
şı koyalım... Hangi g~ce vardır ki, sab~~ ' 
olmasın? .. Nasıl olsa, bizim de gece gı~ı 
kararan hayatımız bir müddet sonra hı- Genç kız mektubu bizzat mülazim Asaf a vermişti 

Sayfa 

Kınalıada vapuru dün 
az kalsın batıyordu 

Dün saat altıda köprüden Heybeliye ha· imdad düdüklerini işiten Burgaz vapuru 
reket eden Kınalıada vapuru lfenerbahçe gemiye yaklaşmış, iki vapurun kaptanı 
ile Kınalıada arasında eheınmiyeUi bir vaziyeti konuşmuşlar, Kınalıdnki t~hlike 
kaza geçirdi ve devrilmek tehlikesı at- azalmış görüldüğü için Burgaz yoluna 
lattı. Yüzlerce yolcu da büyük bir heye- devam etmek üzere hareket etmiştir. 
can ve telaş içinde ölüm korkusuna tu-
tuldu. Fakat h~nüz 300-400 metre ayrılmadan 

Hadisenin taf.silatı şudur: Kınalının imc!ad düdüğü yeniden acı &-

Kınalıada vapuru saat altıda Adalann cı ötmeğe, yolcuların çığlıkları duyul
akşam postasını yaptığı için çok kesif bir mağa başlamı§tır. Burgaz derhal 1gerl 
yolcu kalabalığı ile köprüden hareket et- dönmüş, bu sırada İstanbuldan Bliyüka
miş ve seferini Fenerbahçe önlerine ka- da doğru seferini yapan Pendik vapuru 
dar arızasız olarak geçir~tir. Fakat Fe- da görünmüş, her ilcisi de sağdan, soldan 
nerbahçe - Kınalı arasına gelindiği za- Kınalıya yanaşarak kazazede .. g~~iyi a• 

i
man yolcular makine dairesinde bir pat- ralarma almışlar, yolcular buyuk ~ 
lama duymuşlar, sonra da makinelerin korku içinde bulunduğu için Pendik va. 
durduğunu, vapurun yavaşladığını hisse- puruna nakledilmişler, posta da ayn1 va· 
derek büyük bir sessizlik ve endişe için- p~ra alınmış ve Heybeliye, oradan BÜ· 
de birbirlerinin yüzlerine bakmağa baş- yukadaya uğnyarak yolcuları bırakmış
lamışlardır. ~ır. Geride kalan Kınalı da tek kazanını 

Bu sırada üst kattaki su tulumbasının ışlcterek gayet ağır bir seyirle Kınalıya 
işlem.eğe başladığı da görülünce heyecan yanaşmış, bu suretle büyük bir t0hlikı 
ve endişeler büsbütün artmış nihayet atlatılmıştır. 
birdenbire vapurun imdad düdUğü acı a- Hadisenin buraya kadar anlattığımız 
cı ötmeğe başlamıştır. İşte bu düdük yüz- safhası herkesin gördüğü safhadır. Bir de 
Jcrce yolcuyu bir anda yerlerinden fır- işin içyüzünü anlatalım: 
1atmış, alt kat yolcularından bir kadının Kınalıada vapuru Fencrbahçe nçıklanna 
da: geldiği sırada makine dairesindeki maki-

- Batıyoruz! diye f eryad etmcsile ba- nelerden birinin buhar nakleden borusu 
ğırrnalar, çığlıklar, koşuşmalar ba§ gös- patlamış, etrafta bulunan makinıstlerin 
tcrm~tir. elleri, yüzleri yanmış ve bittabi derhal 

tam bulacak .. hayatımıza parlak bir saa- d k 
k d tınaa adeta başı dönerek yalı an Çl mış; yanına gitmiş; kısa bir isticvabdan geçir-

lclet gu·· nec:i doğacak... Ben o güne a ar · t · 
Yolcular birbirlerini çiğniyerek şuur- makine durdurulmuştur. Bu arıza üst 

suzca vapurun sağ tarafına sah.hrmışlar kattaki su borularında tesirini göstermfş, 
ve böylece tehlike büsbütün artmış, va- su tulumbasının çekildiğini gören hallr.. 
pur sağa doğru meyle başlamıştır. Bu bunu müteakip vapurun imdad d:.idüğü. 
vaziyet kar§ısında vapurun memur ve nü de i§itince can kaygusuna düşm::ş ve 
müstahdemleri yolcuları teskine krı§muş- bu şekilde vapurun devrilmesinı inta~ 
lar, sağ tarafa toplanan kalabalık ortaya edecek tehlike baş göstermiştir. 

ır • e iskeleye doğru ilerlemişti. mış ı: 
büyük hir metanetle bekliyeceğım.. v . . . b h - Adınız ne' 
fırsat buldukça; daiına senin için çar_pa~ O kadar dalgındı ki; ken.d:ısını a çe _ Asaf · · 
kalbimde biriken •r+iyakları sana bıldı- kapısına kadar teşyi eden bahçıvanı.n, · 

~· d - Erzincandan geldiniz, değil mi? .. 
receğim .. ] köşe başında bekliyen iki sivil~ ~~ gı~- _Evet. 

Diyordu. ıı· bir jc:aretle kendisini gösterdiğını ar -:.- - Bu gece, Sadık paşaların yalısında 
Leyla o gece yatağına girmemişti. U- edememişti. misafir kaldınız. ve sola alınmış, fakat yolcular arasında- Dünkü kazada yalnız makinıstlerin 

zun saatlerini, sevgilisine mektub ya:r.- B "ki sivil adam, iskeleye kadar onu _ Evet. 
rnakla geçirmişti. Sayfalar d~lduran bu taki~ 

1

etmişlerdi. Ve sonra, orada henüz 
mektubda, sık sık şu cümlelerı tekrar et- açılmış olan kahvelerden birine girmiş
mişti: . h. ıer; kahvenin köşesinde sinmiş gibi du-

[Mesafenin uzaklığı, benı s~ndden 1
; ran bir (kanun zabiti) ne mülazim Asafı 

Zeki Daima kalbım e, v . . 
ayırmadı, ... . . S . . şimdi- göstermışlerdı. 
daima gözlerimin içındesın. enı 'd. w. 

k d hiçbir insanın hissetme ıgı, en Kanun zabiti, yanınctaki kanun çavuş-
ye a ar . . V .. 

- Buyurunuz. Beraber gideceğiz. 
Asaf, o kadar şaşırmıştı ki; sorulan su

.allere, adeta bir makine gibi bilmeden 
ve hissetmeden cevab vermişti. 

Fakat son sözler, onu birdenbire bir is
yana sevketmişti. 

(Arkası var) 

ki korku ve heyecan bastınlamamıştır. yüzleri yanm1ştır. Başka yaralanan yok-
Bu sırada köprüye gelmekte olan ve tur. 

kuvvetli bir aşk ıle sevıyor~. e gun- larmı alarak doğruca mülazim Asa~ın 
~~~~~q~~~ıM ~~ ============================== 
men esir olduğu.mu h~~ll)d·orumk ... bSen Suriyede Türkiye aleyhdarı neşriyat 

Meseleler : ÇürQk çoraplardan 
erkekler de müşteki 

bu felakete, benim yuzum en ur an 
-rüyorum ki, bana karşı en 

oldun ve go . · orsun Na-
ik.. ..k bir kırgınlık hissetmiY . .. .. 

uçu . Zeki' Seni nasıl du-
ııl sevmem sem, "· · ' ı 

.. inl nasıl meşgul o marn, 
~nmem.. sen e, 
Zeki?... Se-

Mütemadiyen kafamı yoruyorum. be 
• v ynJ şekilde muka -

nın fedakarlıgına, a .. .. dil iin-
le etmek istiyorum. Fakat butun ş 

1 t · bu u
düklerimi; pek adi, pek kıyme sız 

yorum. . k ·. se-
Öy le bir şey yapmak istıyorum ı: 

bu Iclakr-
ni, 1'ıerkesi.. ve hattA başımıza Askı-
ti getirenleri bile hayran bıraksın. d 
nıızın kudretini, birbirimize ne can an, 

ğ herkes an-
ne yürekten bağlandl unızı . . ak 
lasın. Zulüm ve istibdad ile bızı ayırm 
istiyenler yaptıklanndan utansın. d .. 

' · · ne u-Buna muvaffak olabilmek ıçın 
1 -~v·• Ü nası 

§Ünebileceğim, ve düşüııuugum • . . 
tatbik edeceğim? .. Bunları, henüz : 1m;
yorı.inı... Fakat, tamamile müste~ ad~ 
Her vasıtaya müracaat ederek senl. k 

me -adım takib edeceğim; hiç olmazsa b 
tublarımla olsun sana yalnızlık aza 1 

çektirmemeye g;yret göstereceğim ... ] ~ 
"'"1 k n· Levln, Ortalık ağarmaya b~ar c • · 

. ~ ld selfımlık yanında Bılal ağa olduğu ha e 
dairesine geçmiş; yazdığı uzun mek~bu 
nıütazirn Asafa bizzat vermiş.. verırJ.en 
de: 

( Jjaştarafı 1 inci sa11factaJ ı Filhakika son zamanlarda Şam gazete-
lar. Lübnan, Fransa, Türkiye, İngiltere, !erinde Türkiye aleyhine yapılan neşri
karşılarına kim çıkarsa çatıyorlar ve yat 0 kadar ileriye gitmiştir ki hükfune
küfrediyorlar. Lübnana isabet edt>n hısse tin bu tarzda bir müdahalesi zaruri ol
son zamanlarda 0 kadar ileri gitti ki ni- muştu. Lübnan vesilesile yapılan bu teb· 
hayet Suriye hükumeti buna müdahale- liğ içine bu suretle Türkiye de karıştırıl
ye mecbur olarak gazetelere ve halka hi- mıştır. 

taben bir tebliğ neşrine mecbur oldu. Bu Acaba hükümetin bu tembih ve ihtarı-
tebliğde bilhassa Lübnana tevcih edilen 
neşriyattan bahs ve gazeteler bundan 
tahzir ediliyor. Ancak, tebliğin ikinci 
fıkrasında ckendilerile dostluk münase
betleri tesis etmek istediğimiz k<Jmşula
rımız, kaydı bulunduğuna göre hüku
met, Türkiye aleyhinde yapılan neşriya
tın da doğru olmndığını gazetelere ve ef
karı umumiyeyc bildirmek lüzumunu 
hissetmiş demek oluyor. 

nın faydası olacak mı? Zannetmiyorum. 
Birkaç gün faydası olsa da biraz zaman 
geçtikten sonra gazeteler tekrar hareke-

te geçeceklerdir. Çünkü Suriye muhar
rirleri etrafa küfretmekten başka yaza-
cak bir şey bulamıyorlar ve böyle şeyler 
yazmadıkça da dört küçük sayfadan iba
ret olan gazeteleri tatsıt, tuzsuz bır şey 
oluyor! 

~ İstanbul, Bursa, lzmir, Adana Ziraat Mekteblerine 
talebe alınacak 

'(Bq tarafı 1 inci •11/ada) 
Dün matbaada otururken içeriye genç 

bir adam girdi ve çoraplar hakkında ya
zı yazan muharrirle görüşmek istcdiğbii 
söyleyince kendisini bana gönderdiler. 
Genç adam evveli kendisini tanıttı. Tur
hal şeker fabrikası işcilerinden Bay M. 
Poyraz imiş: 

- Siz yerli çorapların çürüklüğü hak
kında yazı yazıyordunuz, okudtını dedi. 
Fakat yalnız kadın çoraplarının kötülü
ğünü söylüyorsunuz. Halbuki yerli erkek 
çorapları da kadın çoraplan karlar çü
rük. Kalın oldukları halde pek dayanık
sız olan bu çorapları biz de bir haf tadan 
!azla giyemiyoruz. 

Pantalonun paçasını biraz sıvadı. Kon
cundan boyunca ayrılmış çorabını gös
terdi: 

- İşte ben bu çorabı iki gün evvel otuz 
beş kuruşa aldım. İlk günü giydim, er
tesi gün tekrar ayağıma geçirirken kon
cu böyle elimde kaldı. Ben işci bir ada
mım. Parama günah değil mi?.. İki üç 
kişinin menfaati için bütün memleket 
halkını böyle zarara sokmak olur mu? 
Şikayet ediyorum. Yazınız gazetenize. 

Onun söylediklerini not ettik ve bu o
kuyucumuzun şikayette ne dereceye ka
dar haklı olduğunu anlamak için başka 
İstanbullularla konuşup yerli erkek ço
rapları hakkındaki fikirlerini sorduk. 

imkAn yoktur. Hem sonra dayanıksızdır· 
lar. Çabucak yırtılıyorlar. İnsan hiç yır
tıksız çorap giymek isterse haftada bir 
çorap almak mecburiyetindedir. 

* Şişlide Bay Hüseyin diyor ki: 
- Aman bu çoraplardan bıktık, usan• 

dık. Ben esnaf bir adamım. Kızım fante
ziye merak eder, çorabını ipek ıstf'r. 1kt 
günde yırtar. Oğlan mektebe gider, top 
arkasından koşar, ayağı terler, anası ya
ma vurmaktan baş kaldıramaz. Ben iş 
icabı ayakta dolaşır dururum. Üç gün 
çorap dayanmaz. Dikilse dikiş yeri aya
ğımı yara eder, yenisini almak mecburi· 
yetinde kalırım. Yani sizin anlıyaC'ağınız 
benim bütün kazancım çorap fabrikatör
lerinin cebine inmektedir. İnsaf etseler 
şu adamlar da, biraz dayanıklı iplik kul
lansalar olmaz mı? Ben kendi hesabıma 
ecnebi malı giymek istemem. Yr.lnız hü
kfunet bu adamları sağlam çorap yapma
ğa mecbur etsin, çürük mal çıkaI'anlara 
büyük cezalar versin, hem bizim işcimiz 
işlesin, hem bununla aileler geçinsın, hem 
de bizim paramız sokağa gitm~sin. Er
kek çorapları kontrol edilecek olursa 
bunların da fena iplikten yapıldığJ hi9 
şübhesiz meydana çıkacaktır. 

·* 
Bay Şevket .diyor ki: 

* Pangaltıda Hasan Ünal diyor ki: - Ben ancak ekmek parasını kazanan - Lutfen Zeki beye söyleyiniz. Tama
nıile manevi hislerime tercüman olan bu 
nıektuba, rnadkti bir s6zün karışİnasını is
temedim. Kendilerinin, maddi bir y~dı
nıa ihtiyacları olduğunu zannetmı~o
rum. Fakat, şayed böyle bir ihtiyac hı~-
sederlerse, benhn validemin servctı, 

11 
Eylulde aç1lacak olan bu mekteblcrden birine girmek istiyen orta 

tamamile emirlerine hazırd1r. mezunlarının Vilfıyet veya Mektep Müdürlüklerine acele müracaatları 
mekteb 
lazım-

- "Erkek çorapları kalın olmalarına bir adamım, fakat şehirliyim, çorapsı:ı 
rağmen kadın çorapları kadar çabuk yır- gezemem. Halbdki bu sene karı koca ço. 
tılıyorlar. Buna sebeb de çürük iplikle rapsız gezmeğe karar verdik Çünkü ÇÜ• 
yapılmalarıdır. Bu sıcak havalarda tram- rük çoraplara para vermekten bıktık, u• 
vay pal"a.sı verdiğimiz gibi hemen hergün sandık. 
çorap parası veriyoruz. Ucuzları pahalı- Yerli çoraplar çok çfirük yapılıyor. Ga· 
farından daha sağlam. Ben kendi hesabı- zetelerde omyoruz: Haydi kadın çorap. 
ma bu sıcaklarda terlediğim için bir ço- lan ince imiş te onun Jçin dayanıksız olu .. 
rabı en fazla dört gün içinde parça1ıyo- yor, tırnak takılıyor diyorlar, bakınız el· 
rum. Ne taban kalıyor, ne alt! Erkek ço- lcrime tırnaklarım sivri mi, ayağ'una d:ı 
rapları bir kontrol edilse ne kadar haklı kalın çoraplar giyerim. Gene de, çorabı 
olduğumuz hemen anlaşılacaktır. Eğer biraz sertçe çektim mi konç elimde kalı. 
çorapçılar insafa gelip te dayanıklı mal yor. Yerli malı giymek herkesin istediği 
vermiyecek olurlarsa bari hariçte yapıl- şeydir. Fakat bizim bu isteğimizden bir 

Demişti. d lu dır c315h c5514> 
Gencliğine rağmen; hayatı Ana 

0 
- =-·----==:-::;;;;;--;;;;;;;;;;;;--;;:=--==--===-==--==:-----

nun hücra bir köşesinde, ınaddi ve rn1~- 1111 • • • - • • • • • • • 
nevi mahrumiyetler içinde .. g~e~ za.~:el~ 
ınülazim Asaf· bu döndürucu bır gu 

' ..,. .. 1 ri kar-
liğe malik olan genç kızın bu soz e . 
§ısında, 8.deta sersemlemiş; derin .deı:n 
içini çekerek, zihninden iun}arı geçırmış-
ti: 

- Acaba şu gök kubbenin altında, Ze
ki bey kadar bahtiyar adam var mı?;. İlk 
gördüğüm daklkada, kendisini tebrık e
deyim. 

* Mülazim Asaf, Leylanın muhteşe~. gii-
~elliw. . nl;.'hAne sözlerinin tesırı al-

gının, ve...,. 

Beş, dit, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • • İcabında ıünde 3 kqe alınabilir. • • -

mış çorap giyelim. takım insanlar blSyle fena bir şekilde is· * tifade ed'ip, nihayet bizi yerli mallardan 
Bay Safa (Taksim} diyor ki: soğutmnsalar daha doğru olmaz mı? 
- Yerli malı çoraplardan çok müşte- H. H. 

kiyiz. Evvelti iyi yapılnuyvrlar, çabucak ............................................... : ............. . 

gevşiyorlar. İki kere yıkandılar mı bolla- ı y • 1 
şıp elfıstikiyetlerini kaybediyorlar. Biraz _____ e_n_ı _n_e_ı_n_·...:y_a_t __ _. 
giyinmeğe itina eden bir erkeğin yerli Mod Tü ki 
malı coranlJardan memn kftl--- em r ye - Modern Türtlye meo .. 

un cuuuuıına muaauıın 18 .ııcı aayıaı tımnıftır. 
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··································-···········---·· .. ·········· ..... ·--··········· ........................ ·-... 
( Niğde tahrirat kalemind~ bqlayıp lstanbulda l 

ı·----.. l darağacı altında biten memuriyet hayab : 71 j .._ ____ .. 

Vali paşa sırtlan yüzünden rütbe ve nişan bekli yen mutasarrıfa ıu telgrafı çekti: 
.. Sırtlan menfur ve meş'um bir hayvandır. Hiçbir tarafa gönderilmez. itlaf ediniz!" 

Günün birinde Denizli livasına bağlı 1 Maarif müdürlüğünde bulunan Em-1 benim salise rütbemi beş sene sonra 
Tavas kazası kaymakamlığı açıldı. nrllah efendi ile de (Hizmet) gazetesi terfi ettirmesi ile sabittir. Fakat, her 
Müddetleri bitmeğe yaklaşmış olan matbaasına, Halid Ziya ile görüşmeğe fırsattan istifade ederek Halid Ziyayı 
stajyerlerden birinin vekaleten gönde- gittiğim zamanlar tesadüfle görüşür- vali paşaya liyık olduğu derecede sev-
rilmcsini valiye arzettim. düm. dirdim. Deveye hendek atlatmak dere-
Paşa biraz düşünür gibi oldu. Belki Halid ziya ile sık sık buluşmamın c-esinde müşkülat ile paşayı, rütbe sı-

stajyerlere hayalinde bir geçid resmi sebebi vardı. Çünkü o da benim ile be- rasına bakınıyarak Halid Ziyanın da 
yaptırdı. Sonra: raber Tahir Kenana da fransızca ders- benimle bir rütbede bulunması için Ba
, - Giridli Ethem (mutasarrıflıklar- leri verirdi. bıaliye teklifte bulunmıya razı ettim. 
öa bulundu. Elyevrn mütekaiddir. Ka- Şair Şekib ile en ziyade birinci kor- Hamise, rabia, ve salise rütbelerini atlı
fuköyünde oturur.) gibiler olmaz, de- dondaki Karamer ve Luka kazino1arın- yarak (saniye sınıfı sanisi) - bunun bir 
oi. Vakıa o da gözü açık, terbiyeli bir da buluşur, uzun müsahabeler yapar- de sınıfı mütemayizi vardı - rütbesini 
genç. Fakat tüyü tüsü yok Kaymakam dik. istetmek, paşanın prensibine nazaran, 
deyince, halk, saçlı, sakallı ve oldukca Tahir Kenan mülkiye mektebinde emsalsiz bir muvaffakiyet idi. Aldığım 
yaşlı bir adam bekler. Bunların arasın- padişah aleyhinde sözler söylemesin- emir üzerine sadrazam Müşür Cevad 
da bir gülünç sakallısı var. Kendisine <ien dolayı, o mektebin mezunları g~bi paşaya pek iltizamlı bir tahrirat müs
sorunuz. Arzu ederse onu gönderelim. vilayet maiyetine memur edilerek Iz- veddesi yazdım. Evvelce hiç sözü geç
'.Asrl kaymakam olmadan vekfilet sure- mire nefyedilmişti. mediği halde, paşa, benim rütbemin de 

Macar güreşcileri bu 
sabah geliyorlar 

içinde birçok şampiyonlann bulunduğu Peşte muhteliti 
güreşcileri yarın akşam ilk müsabakalarıoı yapacaklar

4 

tile bu vazifeyi öğrenir. Halid Ziya Osmanlı Bankası şubesin- (saniye sınıfı mütemayizine) terfii Pe,ıe muhtelitı güreıçileri 
Sakallı efendi, teklifi memnuniyetle de katib idi. hakkında ayrıca tahrirat yazılmasını istanbul Belediyesi festival komitesi 3000 manialı - Efov (Amerika 9 d. 33. 

kabul etti, Tavasa gitti. Kısa bir müd- Vilayet umuru ecnebiye kalemi kli- emretti ve yazıldı. tarafından davet edilen Pe§te muhteliti 6/10. 
O.et sonra Denizli mutasarrıfından şu tibligı· · açıldımndan bir müddet sonra o İki hafta sonra gazetelerde Halid k Yü.ks' ek tl Walk (Amerika) 0

• güre.§ takımı bu sabah saat 10 da on- a ama - er telgraf galdi.· h.cılemin müdürlüguv-ne terfiine ra}1c:- Ziyaya (hamise) rütbesi tevcih edildi- ktir 
2 

t 
~ "" vansiyonel treni ile tehrimize gelece . me re. 

cTavas kaymakam vekilinden alınan mak üzere Halid Ziyayı bankadan al- ğini esefle okuduk! Misafir güre.şcileri Sirkecide festival Uzun atlama - Leichum (Alınan) 'I m, 
telgrafname sureti zire naklen takdim mıştık. Halid Ziya ile daima b irlikte Benim rütbeme gelince Cevad paşa komitesi güreş federasyonu reisi karşılı- 61 - Muting (Amerika) 7,53. 
:ve olunacak muamele istizan olunur.» bulunmak için bu tasavvur bence aziz da sırasız ve istih'kaksız rütbe ve nişan acaktır. Gülle _ Ryan (Amerika) 15 m. 

82 
_ 

Tavas kaymakam vekilinin telgrafı bir emeldi. Çünkü umuru ecnebiye mü- tevziine asla tarafdar olmadığından y On iki güreşçi ve bir idareciden mü- Voelke (Alınan) 15 m, 77. 
şöyle idi: dürlüğü ile mektubcu ~dalan ~itişikti. bana dair olan tahrirata: cMumaileyhin rekkeb olan takım burada ikisi Greko Ru- Cirid - Stoeck (Alınan) 69,79. 

cBir müddettenberi bu havalide tü- Vazifelerin alaka ve munas:b.:tı vardı. yaşına ve devlet hizmetine girdiği ta- men, biri serbest olmak üzere üç mUsa- 4X400 - Amerika (Mallot - Miller • 
revip mezarlardan taze ölüleri çıkara- Abdurrahman paşa, her onune g_ele- rihe nazaran şimdilik hıfzı» diye ya - aka yapacaktır. Marion - Howele) 3 d. 13 &. 4/10. 

J 1 Ih bo k t zarak evrak odasına gönderdiğini öğ- b rak yemekle taayyüş eden bir re's ce- ne ve a e usus sırasını zara mus a- Macar güreş takımı içinde olimpiyad Aston Villanın yeni kadrosa 
6ım. u··ıcu··sse sırtlan bu gı·bi hususatta hak. olsu. n olm. asın rütbe, nişan tevcih rendik. .. .. .. .. Avrupa şampı·yonu olınm:ı 

(Arkası var) uçun·c· usu . ve rd -ır İngı'ltere birinci lig maçlarına t...+t .. ak mehareti müsellem olan İsa dayı tara- edılmcsıne şıddetle aleyhdardı. Bu,=============== .. ~~ 

flndan sayei rouvafiakiyetvayei hazre- [ ~ ~ ~ ~ ~~~!~~~~~~~~~~ Hı.kaA ye .· Ev sah ı·bı·nı· UÇD~:;:;;;~ ;:psi muhtelif zamanlar- ~~~~e~~a~::~:n ka::~~~: şe~~:. ti padişahide bu gece hayyen derdest ~ ~ ~ ~ ~ da :Macaristanda yapılan müsabakalarda t . tmişt· 
ediid~nd•n hakkında oıun•c•k mu•-Gunun~ulmacası o··tdu··rdu··m yüksek ~ereceler almışlardır. a: ~aleci,ır~di müdafi, on dört mu-
meıe istizan olunur ... • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ İlk musabaka pazartesi akşamı dokuz- avin on yedi muhacim ki kadro cem'an 

Vali paşa bu telgrafları okudu: (Ba.§ tarafı 12 nci sayfada) da .. Taksim stadyomund~. ya~ılacakt~. 42 ~yuncudan teşekkül etmektedir. As-
- Bizim gönderdig· imiz kabasakal ~ 5 6 " .. b 1 kl k1 m Musabakalara Ankaralı gureşciler de ış- t V'll b' . . 

1
. . d b .. Ben, uç gun, sa ırsız ı a ev ram . ak d ek . on ı anın ınncı ıge geçınesın e u-

'da, şişman mutasarrıf da birbirinden / artmhşını bekledim. Fakat hiçbir şey çık tir e ec tir. yük yardımlan dokunan oyunculardan 
iz'ansız! Mutasarrıf olacak adam, mu- madı. Bunun üzerine ev sahibimin yazı- Yunanistan atletizm müdafi Cumming, muavin İskoçya milll 
amelenin istizanına iştirak etmiyerek 2 y d ·ı·h b 1 d kı d M h B 

hanesine gitt im. anım ası a u un u- şampiyonası bitti ta mm an assie, mu acim roome, 
sadece «Tavas kaymakam vekilinden .3 ğunu itirnf ederim. Fakat, kendimi mazur Houghton ve Starling gıöi maruf ve 
aldığım telgraf zire naklen takdim o- ~ , gösteımek için, dımağının yarısı mefluc, Dokuzuncu Balkan oyunlarına gidecek meşhur oyuncular kadroya dahildirler. 
lunur!» demekle ikti{a etse cBakmız, kudurmuş, ve hadisata ,gözlerini kapa- olan Ywıanlılar, Atina stadında iki gün .............. -. .................... - ................ _._ 

vekil diye gönderdiğiniz abdal ne b!- ~ mı~ kör bir adamla işim olduğunu bildi- devam eden atletizm şampiyonasında Eski Türk detektifleri 
çim mahlUk!» manası çıkabilirdi. Mu- 6 ğimi de söylemeliyim. takımlarını seçmişlerdir. Yunan takımı-
tasarrıf mekteb görmemiş bir adam. 7 Sözü fazla uzatmak istemedim. Kendi- nın dereceleri bir hayli düşüktür. 
Fakat öteki... Mülkiye mektebinde az 
çok hayvanat ilini de okutulur sanırım. 8 
Hiç okutulmasa bile sırtlanın ne kadar 
kötü bir hayvan olduğunu herkes bilir. 
Mezarlardan ölüleri çıkarıp yiyen bir 

sine: Alınan dereceler şunlardır: 
- Alman markının son sukutunu gör- 100 _ Sakalaryu 11.'5, 200 - Lambra-

dünüz. dedim, değil mi?. kis 22.8, 400 - Kara Yorgos 51.01, 800 -
- Evet gördüm, biliyorum .. fakat bun- Stratakos 2.03.1, 1500 - Velkoplos 4.11.4, 

hayvanın iyi bir mahlUk olmadığını SOLDAN SAÖA: 
dan ne çıkar?. 5000 - Arvantidis 16.01.5, 10.000 - Ra-

- Bundan bir tek §ey çıkar. Siz evini- gazaz 32.47.2, Yüksek - Sekacas 1.83, anlamamak çok kalın bir hamakattir. 
Bunda ~izana ne hacet? Hemen ge
bertmek laZJJll gelmez mi? 

- Efendim, dedim, sırtlan hakkında 
ne kaymakam vekilinin ve ne de mu
tasarrıfın mallımaflan olmasa gerek! 
Birinin istizanı, ötekinin de buna işti
rak etmesi şu mülahazadan ileri geli
yor zannederim: Bu, nadir bir hayvan 
ise ve yıldız sarayına gönderilmeğe şa
yan ise mcsbuk. hizmetlerinden dolayı 
birer rütbe veya nişan ile taltif olun
~ağı umarak böyle yazıyorlar! 

_ İyi buldunuz, her ikisi de İsa da
ynun tuttuğu bir sırtlandan şahsi men
faat çıkarmıya çalışıyor. Hem muta
samfı hem de daha ilk memuriyetinde 
şahsi ~enfaat güden vekili tekdir et
meli! O yolda bir cevab yazınız. 
Mutasarrıfa şu telgrafı gönderdik: 
cSırtlan menfur ve meş'um bir hay

vandır. Hi9bir tarafa gönderilmez. lt
laf ettiriniz.> 

Sakallı kaymakam vekili ise, seneler
ce sonra Bağdad, Berut vilayetleri va
liliklerinde ve Şurayı devlet mülkiye 

1- Budala. 
C? - Mecrub. zin kirasını artırıyor musunuz, yoksa ar- Uzun - Lambrakis 7.37 (rökor), Gülle-
3 - Vazife - Çünkü - Bir nida. 
4 - Söz - Bir nota - Kraliçe. 

tırmıyor musunuz?.. Stefantis 13.86, Disk - Sillas 45.70, Yu-
Ev sahibim asık bir suratla: nan diski - Sillas 40.12, Cirid - Papa 
- Hayır artırmıyorum, dedi. Artırım- Yorgiya 61.91, Sırık - Tanos 3.80, tl'ç a-5 - FabrlkUJOn • Gönderme. 

6 - Yol kesen - Büyük anne. 
7 - Verme • Bir nota - Dili?llanlık güt-

ya hiç niyetim yok.. dun - Palamiadis 14.06, Çekiç atma --
Tabancamı çektim ve ateş ettim. O, ba- Dimotroplos 43.60, 110 mania - Mandi-

me. na nazaran yan bir vaziyette oturuyordu. kas 15.09, 400 mania - Manclikas 57.03. 8 - Sonuna cR• gelirse kı§ın ya~an - Ba-
zı yerlerde Mehmedln :kısaltılmış ı,ek- Ben d!ört defa ateş etmiştim. Hayal me- A vrupada turne yapan Amerikalı at-
ll _ Daire ölçerken kullanılan rakam yal dumanlı bir şekilde kurşunlanmdan !etler 27 ve 28 Ağustosta Atinada Yunan 

t - Pan.<;JL. bir' tanesinin, herifin yeleğini parçaladı- milli takımile müsabaka yapacaklardır. 
ıo - Uykudan kalkan. ğını, ikincisinin yakasını kopardığını, ;ü-

YUK.ARDA..N AŞA(a: çüncü ve dördüncüsünün ise pantalon ke-
l _ İll§tlrllmlş. merini delip geçtiğini farkedebildim. O 
2 - Gürültü. dakikada !arkedebildiğime göre ev sahi-
3 - Kamer - B&smak yardımcı masdarl- biın büyük bir dermansızlık içinde ıdi. 

le blrllkte aldanmak manasına argo caddeye kadlar çıkabildiğine şübheliyim .. 
t!ıblr - İşaret zamiri. 

41 - Geçmek yardımcı masdnrlle birlikte maamafih caddeye çıkmış olsaydı bile 
kullanıldığı zaman caymak manasına yürüy:ecek !kudrette olmadığını zannecli
gelir - İsimlerden sırat yapmak lr;ln yorum. 
lalmlerin aonuna cetlrllen blr hece - Onu 0 vaziyette, olduğu gibi bıraktım .. 
Rakı. ve kendimi ihbar etmek üzere polis ka-

5 - Blr erkek lsml - Ses. 
e - Sarhoşun ba~ması _ inanmak. rakoluna yollandım .. 
7 - Çok iyt - Ayının yuvası - Düz arazl Şayed kiracılar cemiyeti hfilA bana al-
8 - .Rabıt edata - Bzllm.if - Zaman . tın madalya vermek niyetinde ise, bütün 
g - Ecnebiler. bu anlattıklarımı nazarı itibara alarak 

10 _ Eski kadınların ba§larına bağladıkları hareket etmesini rica ederim. 

Okspor kurumunun atışları 
Oksporun tertib ettiği ok atışlarının 

onuncusu dün büyük bir kalabalık önün
de İstanbulun en eski stadı olan Okmey
danında yapılmıştır. Atışlara kurumun 
reisi V:asıf Erkmanla umumi kiıtibin ne
zareti altında eski okçulardan İbrahim 
Özokun başkanlığında çavuş okları ile 
başlanmış, müteakiben her amatör altı

şar ok atmak suretile uzun mesafe atış
larına devam edilmiştir. 850-400 metre 
arasında ümid verici neticeler elde edil-

,,e maarif dairesi başkanlığında bulun
duğum esnada yani üç defa muhtelif 1 
cürümlerle karşıma çıkt1. Cidden hay
rete şayan olan bu suçlan sırası gelince 2 

2 .3 'i" 5 6 7 8 9 ıo ,--------------..... 

BARAk..A 1 
USANAN 

YARINKİ .N'UeHAMIZDA: 

Bir tren yolculuğu 
R 

mi§tir. Bundan sonra genç amatörler a
rasında yakın mesafeden muayyen bir 
noktayı hedef ittihaz ederek konulan pu
la atış yapılmIJtır. 

Amerikah atletler Almanları 
magl Ob ettiler 

yazacağım. 

-38-

HALİD ZiYA UŞAKLIGİL - TEVFİK 
NEVZAD - TABİR KENA."'i - GARİB 

Bht JURNAL 

İzmirde ilk to.nıştığırn ve gerçekten 
dost olduğum gençler, başta Halid Ziya 
ve Tahir Kenan olmak üzere, şair mer
hum Şekib ve Nevzad idi. 

8 

9 

E~elki bulmacanın halledilmiş §ekli 

Yazan: Peride Celal Amerikalı atletlerin Almanyada yap
.~~ 111111111111111 ..... 1111111111111111111...,,""'""'""'wwnı.C: •• tıkları müsabakalann ikinci gün:i de çok 

Edirne arıcıhk kursu bitti parlak derecelerle sona ermiştir. 75000 
kişi tribünleri doldurmuştu. Neticede 

Edirne (Hususi) - Ancılık kursu müsabakayı Amerikalılar 32 ye karşı 122 
bugün bitti. Şahadetnameleri verildi. puvanla kazanmışlardır. 
Köylerine sevinçle dönüyorlar. Ara - 200 metre - Jeffrey (Amerika) 21.5/10. 
larında bulunduğunu evvelce yazdı - 400 metre - Mallot (Amerika) 46.9/10-
ğım beş bayandan biri Çanakkale vi - .H~big (Alınan) 47.3/10. 
layetinin Ayvacık kazasından olup an- 5000 metre - Rice (Amerika) 14.56. 
nesile birlikte kurs için gelmiş bir kız- 400 manialı - Patterson (Amerika) 
dır. 53.3/10 - n - Borrikan (Amerika) 53.3/10. 

(BCl§tarajı 9 ncu sayfada) 
- Söyleyin, bu akıl hocasının adını, 

sanını! 

- Bilmiyoruz! 
- Demek siz kahvede otururken yanı-

nıza geldi, sevabına kaçakçılık edin diye 
ısahte bir vesika verip gitti, öyle mi? 
-! ..... 
Tabll bütün işimizi, gücümüzO. bırakıp 

bunlarla uğraşacak değildik ya! Bir an 
evvel cvesika fabrikasını> basmak lA -
zımdı! Nihayet, bizim ahbablar eser• 
vermek korkusile csır> verdiler. 

Fakat cvesika fabrikasını. keşfetmek o 
kadar kolay olmadı! Çünkü, fabrika, faa· 
liyet sabası genişlediği için, yer değiJ -
tirmişti. Bizim ahbabların verdikleri ad
reste, karşımıza, dul bir Yahudi karısı 

çıktı. Zavallının korkudan, az daha yil -
reğine iniyordu! 

- Çaldığınız kapıdan eli boş dönünce 
ne yaptınız? 

- Her zaman yaptığımızı! 
- Netice? 
- Her zamanki netice! Yani, fabrika· 

törleri elimizle koymllf gibi bulduk! 
Beyoğ4.ında, Valideçeşmesi sokağındaki 
bir eve yanlamışlar, sabun üzerine yapı· 
lan mühür kalıplarile boyuna vesika ba
sıyorlarmış. Bir gece etraflarını ablukaya 
aldık. Böylece, bu gizli darbhaneyt ortaya 
çıkardık. 

- Gizli darbhane mi? 
- Ya ne zannettiniz? Her vesikanın ae-

ğer pahası en aşağı 100 lira! Fakat ne 
faydaki bu işin sırrım onlar biliyorlardı. 
Biz elimize heriflerle bir kaç parça sa .. 
bun.dlan başka bir şey geçiremedik. 

Sabih Alaçam 
······························································ 

Murathda sellektör binası 
yapıhyor 

Muratlı (Hususi) - Muratlıda kö)' 
sandıklarının yardımile üç bin lira kıy .. 
metinde tohum ciiısinin ıslahı için bir scl
Jektör binası yapılmaktadır. Bu binayş 
ilave edilecek kısımda elektrik rnotörle
ri ve taksimatı bulunacaktır. 



C 1 L D 
üzerinde yap>lan en son tecrübelerin 

TOKALON 
KREMi 

11 e tecrübelerini 
yapmak için bir 
cild mütehassııı ta· 
rafından 17 ili 72 

ya§larında 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

işte neticeleri: 
Tecrübesi 
Yapılan 

Siyah benler 
Açık mesameler 
Buruşukluklar 
Gevşek cild 
Yağlı cild 
Kuru cild 

17 
19 
22 
14 
18 
17 -107 

Muvaf
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 -100 

Her sabah daha genç 
görünmeğe çalışınız 1 

......... A7n.AN EV• 
BU AKŞAM YAu~ 

b& engindeki VEL yüzünüze pem r . 
ini sürünüz. Terkı-

Tokalon :treın h"" 
d 

m>nç hayvanların cild u-
bin e, e- dil 
ceyrelerindcn istihsal . e en 

Biocel cevheri vardır. Sız uyur· 

ildini·zı besler, buruşukluk· 
ken c 

Şayanı hayret 
semerelerini 
görünüz. 

H h . bı·T kremi Jıullanmaz· 
er angı ··be · 

dan evvel bu basit t«TU yı 
yapın~ 

___...o.--

ları giderir ve taze, nermin ve 
enç kılar. YARIN SABAH, Be· 

g kt k" (yağsız) Tokalon yaz ren e ı 1 . 
• . .. ru·· nüz Gayet bes eyı-

kremını su · 
. tl dirici ve beyazlatı-

cı, kuvve en . . k 
d Siyah benleri erıtır, aç1 

cı ır. En esmer 
mesameleri sıkıştırır. .. 

t b·r cildi beyazlatarak gu
ve ser ı tır Bilhas-
zelleştirir ve yumuş~ . tır 50 
sa pudra için ideal bır esas . . 
yaşlanndaki ka?ı~, bu bası: 
usul sayesinde şıındi 30 yaşlann. 
da görüneblliyorlar. Yukarıki 
resimler cild unsuru olan Toka
lon kren'ıini kullanmadan ve kul
landıktan sonraki kadınların ha
kiki fotograflarıdır. Başka hiçbir 
müstahzar ile kabili kıyas olma
yan Tokalon. kremi dalına mü.· 
tehayyir neticeler verir. 
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Makina ressamı aranıyor 
Zonguldakta büyük bir maden müessesesi için tesisat projelerini, detay 

resimlerini gayet iyi yapan, mukavemet hesablarını bilen, teknoloji hakkın· 
da geniı bilgi sahibi makine, alelUınum mekanik ve madeni inşaat işleri için 

iyi bir ressam alınacaktır. Atölyeleııde veya Montaj işlerinde bilfiil çalışmış 

olmak şayanı tercihtir. Kendi el yazısile yazılmıı muhtasar tercü.mei hal, iki 

kıt'a fotoğraf ve tasdikname kopyalarile birlikte ve taleb edilecek ücret tasrih 

edilmek suretile (Tophane Posta kutusu 8) adresine mektubla müracaat 
edilmesi. 

Ovacık 3 Seyyar Jandarma Taburu Sabnalma 
komisyonundan : 

Cinsi Teminatı Tutan Mikdarı İhale tarihi ve güntl 
.nıuvakkate l{ilo 

Lira Lira 

Ekmek 2325 31,000 140,000 1/9/938 Perşembe 
Arpa 1350 18,000 225,000 2/9/938 Cuma 
1 - Ovacıkta 3 seyyar jandarma taburu ihtiyacı için yukarıda cins ve inilt· 

dan ve teminatı, ihale günleri yazılık jki kalem erzak kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler Ovacıkta Seyyar Jandarma Satınalma Komisyonunca yuka
rıda yazılı günler saat 15 con beş> de yapılacak ve 14,30 za kadar zarflar kabul 
edilecektir. 

3 -Şartnameler 3 Seyyar Jandarma Satınalma Komisyonunca parasız oku· 
tul ur. 

Gönderilecek teminatlar hükıirnetçe kabul edilecek şekilde olrnalıdtt. 
Fazla izahatın Komisyondan alınması ilan olunur. c3177> c5529> 

.:!JlllllllllllDlllllllllllllDlllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDllllllllllllUllllllllllll 
~ Türk Hava Kurumu 

1=-- BUYUK PiYANGOSU 
Beşinci keşide 11/ Eylfıl/1938 dedir. 

= 
§ Bügülı ikramiye: 50.000 Liradır ••. § 

=-

5_== Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 Te 10.000) liralık iki adet müklfat vardır ... 

§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

\ıııııııııııı;ı~U~~ııi:~ı~ııiü:ıttııı~ôn~ıDıı;=~ıı:üüiuD:iilıı11111111ıı, 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğündenı 

ı - Kurumumuzun kaloriferi •için aşağıda isimleri yazılı 4 kalem4 malzeme
yi açık eksiltm eusulile satın alınacaktır. 

2 - İhale günü 1/9/938 Perşembe günü saat 10 da Rektörlük binasında mü.· 
teşekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557,30 lira. 
.f - Daha fazla izahat ve parası~ §artname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. (3139) (5511) 

Aded İsmi Beherinin fiatı 

3 E. K. 3 46 m 2 teshin satıhlı klorifer kazanı. 
2 Ateş takımı kompile 

1000 Sıcak hava vantilatörleri verilecek nümuneye göre. 
4 El arabası. 

1500,00 
20,00 

20 
6,00 

lstanbul J•ndarma S.tlnalma Komla1onunda11 : 
Mikdarı Tahmin 
Metre Cinsi bedeli 

L. K. 
14.000.000 Boz renk makara ipliği 5320. 00 

İlk 
teminatı 

L. K. 
399. 00 

ı - Cinsi, mikdarı, tutarı, ve ılk teminatı yukarıda yazılı 13.000.000 metresi 
dikiş ve 1.000.000 metresi elişi olmak üzere ceman 14.000.000 metre boz renkte 
makara ipliği İstanbul Gedikpaşa Jandarma satın alına komisyonunca 22 Ağus
tos 938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

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

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları ka
palı zarflarını eksiltme günü nihayet saat 10 a kadar adı geçen komisyona ver· 
rneleri. (5185) 

Lüleburgaz Belediyesinden : 
Lüleburgaz kasabası içinde veya yakınlarında açtırılacak Arteziyen kuyuları 

için mütehassıs olanların Lüleburgaz Belediyesine müracaatları ilan olunur. 
c5218> 

Semtl Mevkii 

Şarköy Dl.kilitaş N. diğe
ri Koca karaağaç 

Tayllell köyll İskele başı Kola 
dibi 

Pelltköy Kuruçeşme N. di
ğeri Sarlıca deresi 

Yunuslar K. Ta§lı tarla 

iL AN 

Cinsi ve mikdarı 

(50,5) dönüm tarlanın dört sehimde bir 
sehmi. 

(74) ataç zeytlnlifin otuz lk1 sehlmde 
yedi sehmi. 

(360) ağaç zeytlnllğln otuz 1k1 sehlmde 
yedi sehmi. 

Palamut ağacı fundalığını müştemll dört 
sehlmde bir sehmi. 

Muhammen 
kıymeti 

Tamamı 
(600) liradır 

Tamamı 

(750) liradır 

Tamamı 

(5500) liradır 

Tamamı 

(60) llradır 

Koca Cami M.Kulaksız oğlu N. (120) ağaç zeytinliğin otuz Ud sehlmde Tamamı 
dtterl Aptal yolu yedi sehmi. (1400) liradu 

Biirbanfye İcra Memurluğundan: 
Akşehir banka.sına borçlu Bilrhantyenln Kocncaml mahallesinden Seyldzade Halit 

vc karısı İrfanın borçlannm temln1 için mahcuz ve dairemizce satılıiıa çıkarılan yuka
rıda ciılSi ve mikdarlarile mevkileri ve muhammen kıymetleri yazılı bet parça gayrimen
kul malların hissel şayiaları dairemizce peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. 
Bu malların ihalesi 23/ 9/ 938 cuma günü sant 10 da dairemizde yapılacak ve bu tarihte 
&ekllt olunacak arttırma bedeller! muhammen kıymetlerinin yüzde yetmiş beşini bnlmr 
dı&ı takdirde en eon artbranın taahhüdü bD.k1 kalmak üzere arttırmıı.ıarı on ibe.ş gün 
daha temdtd olunarak 8/10/938 cumartesi günü ayni saatte dairemizde icra kılınacağı 
cihetle bu emval üzerinde hak iddiasında bulunanların evrakı müsbltelerlle birlikte ytr
mi gün tçtnde memm1yettnme mftracaatları aksi halde hakları tapu .slcilllle sabit oı 
JDJPD)ann aaut atarmm paJ"tqmamncian hariç kalacatıan ve arttırma şartnameıe
ı1D.1n 13181938 tarthtnden ıtll>aren dairemizde herkese açık bulundurulaca&ı ve satıaııı 
2280 sayılı kanuna tevfikan yapllacatı llln olunur. 



16 Sayfa 

Ağız bütan mikroblara 
daima açık bir kapıdır. -UNUTMAYINIZ Ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif
teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 
yapan diş etlerile köklerinden mide hum
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumt vü

cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 

olduğu kadar faz~a - laakal 3 defa • (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati
nizi garanti edebili!siniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikroblıırı imha ederek diş

lerinizi korumuş ohrsunuz. 

DiŞ MACUNU 
Büt~n tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Meraklandınız mı? 20 
Hlddetlendlnlz mi? 
Korktunuz mu ? 

_E 
-

Damla 

alınız. BUttln sinir buhranlanmzı yabşbrır. Baygınlığmız, çarpıntınız, tees-
snrunuz geçer, derhal ferahlarsınız. Yirmi senedir Nevrol Cemal'I kul
lanmıyan, sevmiyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalnız is-
mine benzlyenler vardır. (Nevrol) kelimesine ve (Cemal) ismine dikkat ediniz. 

~ * 
llDBBALIM 
K'."1'Şlln ııtaıam Fa'brlkal9mda heı" 

neri kalem imal ecUlmokkıdlr. 

Mümasili ecn.ebl blemlerbıt çok 
f&lktir. 

Fiatlerl ecnebi blemlerlnclen 
% IO ucusdar. 

Kurşun kalemler: 
SüperyOr 
Timııablı 
801 • 2 Mektebll 
1205 Altı derece serWkte 
Not 

En iyi cins 
Dağdelen 16 derece sertlikte 
1011 Marangoz kalemi 
99 Taşcı kalemi 

Kopya kalemleri: 
299 
701 • A 
701 • B 
701. c 

Ulus 
Yumuşak 

Orta Sert 
Sert 

A B c. En iyi cins 
'7l • · · Üç dereceli 
'102-A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 - A. B. Mavi- KıriDızı 

72 .. A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 Renkli 
12 Renkli iyi CİDS 
24 Renkli lyi cins 

901 Kırmızı - Mavi 
Stabilll 12 Renkli iyi cina 

• 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Üç renkli kalem 
3t1 Grafit v~ renkli Mi nJen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 

Çeşitlerimizi her .kırtasiyeciden 
istiyebilirsintz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

l\Iöhü.rdar zade Han No. 1 - ! 

~--=-....,..tAR•ıON ~-. 
MARKALI 

PlLLERt, FENERL·ERI ve 
BEYOGLU - TÜNELBAŞI • YENİYOL 1\ A M P Ü L LE R l N t her yerde 

Kız ve 

Erkek 
AL M AN L İs Es İ ve o!~:et ---• tercih ediııiz. « 

Dr. HAF iZ CEMAL 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi, Almanca öğretmek için ihzari 8llllflar. 

Derslere 16 Eylfil Cuma günü b~lanacaktır. Kayıd muamelesi 9 Eylülden itibaren 
hergün saat 8 den 12 ye kadar: Niifu.s teskeresi veya ikamet tezkeresi; mahalll hük:O.
met doktorluğunca tasdikli sıhhat raporu, çiçek aşısı kağıdı ve tifo 94ısı kft.ğıdı; altı 
fotograf ve mekteb tasdiknamesi veya dJplomasUe yapılır. 
Fazla malılnıat için 49486 ya telefon edilme.si. Kayıdlar 15 Eylül Perşembe günü saat 
12 ye kadar devam edecektir. 

(Lokman Hekim) 
l>ablllr• mil.tehas.s11ı: Peza.~dan maada 

berKUn <2 - I> Divanyolu DU."tl&ra 104. eY W• 
letoou 22308 - 21044 ............................................................... 

Son Posta Matbaası ................................ 
?'fo§riyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

Hİ S. Ragıp EMEÇ 
SA PLERİ: A. Ekrem tTŞAK.LIG1L 

iLMELi 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların gUzeJce yıkanmamasından, içilen suların temiı ve saf 

olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en mu.zır hayvanlardır. Hunlarj ince barsağın 
iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve Orerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

·Halsizlik; kansızlık, liazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat 
kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir 
halleri, gece korkulan, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

s s T İS ·uvlTi 
bu kurtların en birinci devaaıdır. Büyük ve kDçtiklere keaıali emniyet ve itimadla verilir. Her 
çocuk seve ıeve yer. Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. 

Sıhhat VekAletinin resmi müsaadesini haizdir. Tar%1 istimali kutuların içinde yazılıdır. 

Fiatı her eczanede 20 kııruştur. ( iSMET) ismine dikkat 

• • • 
D$Y ANRUL AMIRDIKAN ~OLIJJD 
K 1 Z K 1 S M 1 : :~:~~~;. ~~~ a~~::1J • ::~.: '1~1~~.~~ : ER KEK K 1 S M 1 

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. Kütübhaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

M Ü H EN D j S K 1 S M 1 : Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafia mühendisi yef4tirir. 

KAYID GÜNLERİ: 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 Eylfilden sonra her gün. 

Fazla malfımat için mektubla veya bizzat müncaat edilebilir. 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur1a ile aşağıdaki 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 n 

4 " 500 
4 .. 250 

40 " 100 
100 tt 50 
120 " 40 
160 " 20 

" 
" 
" 
" 
n 

4,000 " 
. 5,000 " 
4,800 " 

" 3,200 " 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5 O liradan oşağı 

düş.miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, t Eyltll, t Birinci kanun, 1 Mart ve l 11.uiran 

tarihlerinde çekilecektir. 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
Saçları besler, k8klerlnl kuvvetlendlrlr, dökUlmealnl 

önler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BeyoQlu • latanbul 

İstanbul Belediyesi Hanları 1 
Keşif bedeli 494 lira 75 kuruş olan kazalarda telefon hatlarının tamiri pazarlı~ 

ğa konulmuştur. Şartnamesi levazım mü_dürlüğünde görülebilir. İstekliler 37 lira 
11 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/8/938 Salı günü saat 
11 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (5673) {t) 

ilan Tarif em iz 
Tek a(ltun aantımı 

Birinci .ahile 400 kıınıı 
llıinci sahile 250 » 
VPincü ıtıh.ile 200 D 

Dördüncü sahile 100 • iç sahi/eler 60 » 
Son aahile 40 • Muayyen bir müddeı urfınd.
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa il~ için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari iliıılarma 

aid işler için §11 adrese müracaat 
edilmelidir: 

llincıdık Kollekttf tıtrıı:ıu 
J[alır&m.ama4e Bu 

Alıbra cacldeıd 

Bayanların SlhhT 
Hılzısaıhha•ı 

Kadının UIJI 
ren uilll feıl aoJUle. 
reco tınılı ohD11ıdır. 
Akit ııkdlrde ..... 
kotulana had~ 
ve mltroplana lr9-
mulae lfteWıtt 
vorflmtı olur. 

Kadın •otıor • 
Jarl;kadının aabllJ .. 
vıletJ tçla •LYSOI> 
l ıuj la,. CIYllJ• 
ı eh r ı e"' Cb" 
ı L YSOL. h lıebdı 
en mOcnlr •f ıa 
k~tHdl bir CHll4J 
taaffundut. 

Taklltlerlnı dikkat •• tutalusauı 
un· kırmııı OrlJlnıl ımbılıJuıda lerar 

·~·.··z y ~ tı.I" 
ICNUU 1 a M AYa A, e, ı M•ı:ı,:·:, 
Mlhtıeıtllh 1. •AKOI\ Melıl ... ı 


