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PAZAR - 28 AÖUSTOS 1938 

Doğu manevraları 
muvaffakiyetle bitti 
Manevranın cereyan tarzı çok 

lıegecanlı ve telı.likeli sa/lı.alar arzetti 
Her iki taraf süvarilerinin çetin arazide, kızgın güneı 
altında yaptıkları hücumlar çok heybetli ve azametli oldu 

üç gündenberi hakiki bir harb ""iiüSYa····iVf UP8d8ki-
hagatı yaşayan sübag ve erat 

tebrik ve takdir edildiler hududlanna 
asker tahşid ediyor 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı; 6 kurut 

Naib Amiral Horti 
gelecek ay içinde Macar 

Kralı ilin ediliyor 
bk Macar kralı Stefan'ın ölümünün 900 üncü yıldöniimü 
münaıebetile Macaristanda merasim yapılacak ye bu 

ıırada Amiral Horti kral ilin edilecektir 

Londra 27 (Hususi) - Taymis gazete-
sinin istihbaratına göre Sovyetlerin Av- Kielde yapılan i:fen.iz nilmayi§terinl Amiral Horty ve Hitler sewe~rierken: 
rupadaki ve bilhassa Kief hudud mınta- Varşova 27 (Hususi) -- cGonez Var- Bu gazeteye göre, Amiral Hortpıfıı 
kasındaki askeri kuvvetleri ehemmiyet- şavski:. gazetesi, şimdiye kadar Macarb- Berlin seyahatinden kısa blr nman ev
le takviye edilmiştir. tanın devlet reisi bulunan naib Amiral vel toplanmış olan Macar n!yabet mecll-

Bu mıntakalarda tahaşşüd eden kuv- Horty'nin. yakında Macaristan kralı il.An si, krallığın ihyası meselesin\ görü~müt 
11etlerin mikdarı, bütün Sovyet ordusu- edileceğini bildirmektedir. (Devanu 11 inci sayfada) 
nun üçte birini teşkil etmektedir. Hudud
larda mühim nisbette tank ve tayyare de 
bulunmaktadır. 

Bir harb vukuunda, bu muazzam kuv-
Gümüş ayılan kim kazanacak ? 

vet Leh - Sovyet hududu boyunda vücude F• l d• 1 b• • • T" k• F. l d• •• 
(Devamı 2 nci ıayfada.) ın an ıya ı ır zengının ur ıye ve ın an ıya gureş-

. ""' cilerini karşılaştırmak üzere ortaya koyduğu kupanın 
Donanmamız g eylOlde sahibi çarşambaya belli olacak,Finlandiyalılar geliyorlar 

· Mareşal Çakmak Elazığ istasyonun da manevraya iftirak eden sil.bayların ı·zmı·re gı·decek Finlandiya milli güreş takıml, önü- Finlandiyalı güreşcilerin memleketi-
ellerini sıkarken - ı·ı R · Im · ı· ı t · b' d · .. . müzdeki salı günü Kostence yo ı P ve o- mıze ge esı aa e tayın ır avet eseri 

Elazığ 27 (Husust) - ttç gündenberl bulunmaktadır. Manevıranın \;on ~? Başta Yavuz olmak üzere donanmamız manya vapurile şehrimize geliyor. değildir. 
devam eden doğu manevraları büy'lk harekAt sahasında tam ?ir. harb hali gö- 9 eylfil İzmir kurtuluş bayramında bu- Finlandiyanın en iyi güreşcilerinden Bu ziyaretin bir maksadı ve pyaıu 
muvaffakiyeUerden sonra bugün bitmit (Devamı 11 ıncı sayfada) lumnak üzere yakında İzmire hareket e- teşkil edilmiş olan bu takım aıasmda, dikkat bir manası vardır: 

<< Harb bir· f elik ettir >> 
decektir. müteaddid defalar Avrupa ve d•inya Finlandiyalı bir zengin olan Kont Ber-

Donanmada yapıl.makta olan hareket şampiyonu olmuş güreşciler vardır. (Devamı 11 inci sayfada) 
hazırlıkları birkaç güne kadar ikmal edi- ========'=::zc::ııc:z:::::i:::::ı:=========:::::::l:=:====::::;:== 
lecek ve donanma eylfilün ilk haftasında !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

İngiliz Maliye Nazırı Sircon Simon merakla 
beklenen nutkunu dun söyledi 

Nazır, lngilterenin Çekoslovakyaya karşı her hangi 
bir taahhüde girmek istemediğini, söylüyor 

Londra 27 (Hususi) - Maliye nazırı nümayij esnasında Lanarkta söy1emiştlr. 
Sir Con Simon, bütün siyasi mahfeller Sir Con Sim.on, geçen mart ayında 
tarafından merakla beklenen nutkunu, bu başvekil Çemberlayn'in lngiltereni.n ha-
gün milli hükıimet lehine yapılan bir · (Devamı 2 nci sayfada) 

İzmire gidecektir. ................................................................ 

Orta okullarda terfi eden 
öğretmenler 
---···-

Kıdem müddetlerini doldurarak 
terfi eden öğretmenlerin listf>sinl 

neşrediyoruz. 

14 üncil sayfamıza bakınız! 

Dün spor hAdiselerile dolu bir gün yaşadık 
Mısırlı futbolcular Galatasaray-Güneş 

muhtelitine 2- 1 mağliib oldular 
Dilnkil Boğazı geçme milsabakası çok heyecanlı oldu, Kaleliler de 
mekteblerinde tertib ettilılerl su sporlarını muvaffakigetle başardılar 

Dünk1l maçtan ve Boğazı gegme mii.sabaknsından bir görü.nD.~ 
(Bütün ıpor yazı ve relimlerlııl 10 ucu ıu.yfanmia ltulacaksuuz.), 

-..:. 

" Son Posta ,, da edebi bir şaheser 

Mari Valevska 
( Napolyonun aşk romam ) 

Fransa tarihinin his, heyecan ve ıiir itibarile· 
romanlara çok üstün bir sayfaıı · 
• 

Mari Valevska ve Napolyon 

Tercume eden: LeylAklar altmda müellifi Mebrure Sami 
Sah günü neşre başhyoruz 



z Sayfa • .. 

Hergün 
Asıl ıztırab veren 
Susuzluk 

Yazan: Muldttln Btrı .. 
a 

O 
stanbulda susuzluk bu mevsimde son 

haddine çıkıyor; fakat, seneni.n bü-
tün günlerinde İstanbul sudan dolayı , 
dalına arızalara uğruyor. Niçin? Bunun 

Resimli Makale: = Vermigen almaz = Sözün Kısası 

Evlenirken, akıl başta 
Olmalı imiş I 

E. Talu 

A merikanın bilmem hangi eya· 

!etinde, - -zaten hep böyle 

liaberler Amerikadan gelir - ev .. 
lenmek isteyenler için alaka -
dar makamlar bir şart !koşmuşlar; 

Bundan böyle evlenmek üzere müra • 
caatta bulunacak her çift, önceden sıkı 
bir muayeneye tabi tutulacaklarınış. 

Bu muayene, evleneceklerden herhan· 
gi birinin bu işe karar verirken içkinin 
tesiri altında bulunup bulunmadığını 
tesbit etmek içinmiş. Şayed, sözleştik· 
leri esnada kızın veyahud ki erkeğin 

elbet sebebleri ve bu sebebleri de bilen
ler vardır. Fakat, biz İstanbul şehırlile
ri bu sebebleri bilmeyiz; neden? Çünkü, 
bizim belediye makinemiz bu işlerden 
bizi muntazam surette haberdar etmcğe 
alışmamıştır. Elbet bu ahşmamanın da 
kendisine göre bir veya birkaç sebebi 
:vardır; bunu uzun uzadıya tahlile giriş
mek uzun sürer. Yalnız hiidi5eyi kayıd 
ve müşahedelerlınizi tesbit edelim: Hep aımak istiyen sadece dilenci karakterinde olandır, Eski zamanlarda: cGelişine varışını, tarhana bulgur aşım> tamüşşuur olmadığı anlaşılacak olur .. 

derlerdi, unutma. sa, nikahları tescil edilmiyecekmiş. 1 - Terkos suyu arada bir kesilir. Ne 
zaman? Ne kadar müddet için ve neden 
dolayı? Acaba, tesisat veya tamirat se
bebile mi? Yoksa su yoktur da tasaıruf 
için mi? Biz bunları bilmeyiz. Mesela, 
bir cumartesi akşamı banyo yapacaksı
nız; banyoya girdiniz, su yok. Yahud, 
dün bütün gün su vardı; bu akşam saat 
dokuzda kesildi. Yarın ne olacak? Bunu 
ancak Allnh bilir. 

=============~========================::::;:::====== Bu karar ihtimal ki, bir çok izdivaç-

~~;~~::~~;:~::~ 
akan ~eşmeyi kurutur. 

/ngilterenin ır ....................................................... '\I Aynı adamla ikinci Vaktile bu yolda mizahi bir hikaye 

H b 
• f k yazmıştım. Mevzuu şu idi: Gayet çir • 

E'! Esrarengiz er gün tr 1 ra Defa evlenen kadm km, sevimsiz kızcağızın biri, yanın .. 

2 - Geçende Tünel civarında iki gün 
su kesildi Halbuki bu taraflarda apartı
manlann temizlik tertibatı hep suya ba
kar. Su yok, temizlik imkanı yok demek
tir. Bu yüzden çekilen sıkıntıyı tasavvur 
edebilirsiniz. 

Sıması Bebegv 
1
• unuttular , ·.:: :ilzurna sarhoş bir adamla nikali 

memurunun huzuruna girerler. 
- Biz evlenmek istiyoruz .. Nikahı • 

mızı yapın! 

3 - İstanbulda geçen sene bir tifo sal
gını oldu. Önce resmi ağızlar suların te
miz olduğunu iddia ettiler. Fakat, sonra 
anlaşıldı. ki çeşmelerin bir kısmını kapa
mak lazımmış. Fakat, o çeşmeleri kapa
mak bu şehrin sıhhati için ne kadar ıa
zımdıysa kapanan çeşmelerin boş bırak
tıkları ihtiyaç hazinelerini doldurmak ta 
o kadar zaruri idi. Bu ihtiyaç tatmin edil
di mi? Bilmiyoruz. 

4 - Cihan harbinden evvel İstanbulda 
su buhranı yoktu; gene cihan harbinden 
evvel istanbulun tifo salgınları, geçen 
senekinden daha şiddetli değildi. İstan
bul su buhranını cihan harbinden itiba
ren tanıdı ve sanki o harb hala devam 
ediyormuş gibi, bugüne kadar buhran 
devam etti. Halbuki cihan harbinden ev
vel İstanbulda nüfus bir milyondan fazla 
idi. Bugün ise yedi yüz bin kadardır. A
caba 1stanbulun nüfusu azaldıkça suyu 
da mı azaldı? Bunu da bilmiyoruz. 

* Şimdi de bildiğimiz şeylere gelelim: 
1 - Cihan harbindeki su buhranları, 

suyun buhranından değil, kömür buhra
nından ileri gelirdi. Bugün ise buhran, 

• suyun ya kendisinde, yahud da idaresin
dedir. Şu halde tamam yirmi senedenbe

Bundan yirmi bir sene evvel, İnglltere
de Studham kasabasına seyrek sakallı, 
siyah torbalı biri gelmiş. 20 sene bir 

kulübede oturduğu halde kimse ile 
konu§mamış, bir çift lakırdı olsun etme-

Abdülhamid vüzerasından Halim Pa
şanın oğullan büyüyüp babaia'"tndan 
ayrı evlerde yaşamaya başladıkları 

zaman babalannın Bebekteki yaiıs1-

{

' :::: na hemen hemen uğramaz olmuşlardı. 
Bir bayram günü Halim Paşa ken

disini ziyarete gelenlerle birlikte o
tururken iki oğlu birden içeri girdi-
ler ve babalarının ellerini öptüler. 
Orada bulunanlardan biri paşaya: 

- Mahdum beyleri buralarda pek 
seyrek görür olduk .. 

Deyince Halim Pa§a: 
- Evet, cevabını verdi, beyler bii

yildüler de Bebeği u.nu.ttular. . 
\ l .................................... _ .................... , 
Tayyarede 

{ Sandık içinde 

1 r;,,:::led~!." yolcu 
İngilterede nişan~ 

!ısından gayet a· 
cele bir telgraf al· 

nuş. Hemen tay, 
yare meydanın& 

giderek, tayyareye 
binmek istemiş 

Bütün yerlerin tu· 
tulduğunu öğren· 

miş. Araştırmış. 

soruşturmuş ve 

kendisinin (canlı 

mahlUk) diye nak
ledilebileceğini an .:ımış ve hemen bir 
sandığa girerek, o suretle biletini alınış 
ve gideceği yere kadar gitmiştir. 

Meşhur bestekar Şubertin torununun 

torunu Bayan Laste ile bestekflr Emst 

Steffan, izdivaçlannı sağlamlaştırmak 

için 1937 de Viyanadaki evlenme sicilini 
yeniden tasdik etmek üzere, geçenlerde 

ikinci defa olarak evlenmişlerdir. 

47 sene evvel iflô.s eden 
adam bugün borcunu ödedi 

ve öldü 
Bundan 47 sene evvel iflas eden bir İn

giliz geçenlerde borclulatma olan borcu
nu faizi ile öd.emiş, ve son kuruşunu da 
verdikten sonra: 

- Oooh, kurtuldum. .• demiş, gözlerini 
kapamıştır. Bir müddet geçmiş, kendisin-

de hayat eseri göremiyenler yanına gel
mişler ve namuslu adamın öldüğünü te
essürle görmüşlerdir. 

ri İstanbul su derdini halledememiştir; miş, gündüzleri sokakta görünmemiş, ge
yahud yirmi sene evvel İstanbulda su celeri kulübesinde l§lk yakmamış, mobil
derdi bugünkü §ekli ile görülmüş bir şey ye namına bir teY kullanmamış, kuru 
olmadığı halde, yirmi senelik sulh dev- tahta üzerinde bağdaş kurarak oturmuş, 
rinde ve on beş senelik ilerleme hamlesi bütün pencerelere de kahve rengi kfığıd-
içinde İstanbul, azalan nüfusuna rağmen 1 ıı 7 yaşında bz"r kız çocu:gu ar, çuva ar germiştir. B~mda kenarları J 
gittikçe artan bir susuzluk içine düş- ngilterede tıapur, tayyare 
müştür. Zavallı İstanbul, her manada kopmuş eski püskü bir fötr şapka taşıyan bir aileye bakıyor 
suyu çekilen bir değirmen! bu münzevi adamın, münevver olduğu ve tren sanay iinde İngilterede Brighton'da 7 yaşında bir 

2 - Eğer şu derd başka bir memleket- okuduğu kitablardan anlaşılmıştır. genı·ıı·kler kız çocuğu annesinin evi bırakıp kaçma-
te olsaydı, böyle senelerce devam eden Şimdi bu adam gene esrarengiz bir su-- · b' hastalık ! •lt d t b"l t sı üzerine, biri beş, diğeri iki buçuk ya-
muzmın ır şeklini, kabil değil, rette 0 kasabadan ayrıiınıştır. ngı ere e o omo ı , vapur, ayyaı:e ve 

Bay memur, karşısında durucuk du· 
,ran herifin yüzüne iyice baktıktan 

sonra itiraz eder: 
- Peki, kızım ama, nişanlın sarhoşi 

aklı başında değil. Bu vaziyette ben 
nikahınızı nasıl tescil edeyim? 

Kız, ağlamağa başlar ve büyük bir 
saffetle, cevab verir: 

- Ha'kkınız var, bay memur. Fakat 
ben ne yapayını? Aklı başında olunca 
da, benimle evlenmek istemiyor! 

Korkarım ki Amerikada da vaziyet 
ekseriya böyledir ve bu karan veren 
belediye reisi birleştireceği çiftleri 
bundan sonra mumla arayacaktır. 

E. Talu 
Bay Muammere: Mektubunuzu al· 

dım. İltifatınıza çok teşekkür ederim. 
Gurabi efendi Avrupada romanının ki
tab halinde bastırılması hakkında he
nüz verilmiş bir kararım yoktur. Hür
metler ederim. 

E.T. 
................ ---·-······--··--· ..................... . 

Rusya Avrupadaki 
hududlarına asker 

tahşid ediyor 
'(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

getirilmiş olan Sovyet Majino hattını 

müdafaa edecektir. 
Moskova ve Harkov da dahil olmak ü

zere bütün bu bavalide yeni bir askeri 

mmtaka vücude getirilmiştir. 

" Harb bir f el ak ettir ,, 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

ricl siyasetini izah eden beyanatına ilave 

edecek hiçbir şey olmadığını ve bu siya· 

sette hiçbir değişiklik vukubulmadığını 

söylemiştir. 

olamazdı. Bu, mutlaka en kolay, en kısa =============== tren sanayiinde büyük hamleler yapıl - şında iki erkek kardeşile bir yaşındaki kız 
yoldan halledilirdi. Bizde ise derdin ne türlü yapılıyor. Meçhul bir el, bugün bu makta, yeni yeni icadlar ortaya atılmak- kardeşine bakmıya başlamıştır. Evi tek 
zaman halledileceğini bilmeğe dahi im- saatte şu semtin, öbür gün bu saatte ötekt tadır. Son keşif, denizde, karada, ve ha- ıbaşına çevirmektedir. Annelerinin kaç
kan yoktur. Kim bilir, belki de hiç hal- semtin ve nihayet kırk sekiz saat te şu vada bütün nakil vasıtalarına tatbik o - tığını kardeşlerine söylememektedir. Her 
ledilemiyecek! mnhallenin musluklarını kapıyor ve ken- lunabilecek, kuvvet ve kudret nakli ile a- gün çocukları yıkamakta, sonra çarpya 

3 - Böyle su buhranları olduğu za- disini hiç kimseye bir şey söylemekle 18.kadardır. Bundan böyle yapılacak olan giderek öteberi almakta, eve gidip pişir- Hatib, İngilterenin Çekoslovakyaya 
man başka memleketlerde belediye der- mükellef saymıyor. Bu nasıl bir eldır? otomobillerde fren, bulunmıyacak, ara- mckte, sofrayı hazırlamaktadır. karşı herhangi bir taahhüde girmek iste· 
hal halk ile karşı karşıya gelir, onunla Kimin elidir? Eskiden biz bu e1e ckaza balar, ilk hamlede, akselejatoHin doku - mediğini, fakat evvelce de ba§Vekil Çem· 
konuşur ve anlaşırdı. ve kader. ismini verir, cmukadderab nuşile sür'at iktisab ederek ilerliyecek - 127 yerinden yaralanan berlayn tarafından ihsas edilmiş olduğıı 

Faraza, susuzluk, suyun azlığından mı der, işin içinden çıkardık. Fakat, bu asır- tir. Petrol sarfiyatı azaltılınış, ani rluı uş gibi, barb patladıktan sonra bunun nere-
ileri geliyor? o ,.,...,. .......... , beledı'yc halka da cmukadderat:t gibi mistik bir kelime ve hareket ediş yüzünden makinelerde adam red b"t ğ" · ta · ~""· den başlayıp. ne e ı ece mm ym e--
gazetelerle, nfi~lerle, radyolarla vesair ile insanlar hayatta teselli bulamaz ol- vukua gelen aşınmalar haddi asgariye İ A :ır d ı B- ı 

1 
spanyol hükfiınet ordusu komiserle- dllemiyeceğinl beyan etmiştir. 

bm· türlü vasıta ile hı"tab eder ve ı:nnları u ar. oy e o an insanlar da bu gibi ah- indirilmiştir. . d 62 1 d b' :ır- • rın en yaş arın a ır zatın yanında s· c s· d . t' kl• 
anlatırdı: f valde mtiteessir oluyorlar ve derdleni- Trenler, bu yeni kec::if sayesinde gayet ır on ımon emış ır · ,. bir obüs paUa.mış ve adamcağız 127 ye- ı d b" ·· ak 1 d- ..n 

cEy ahali, suyu tasarrufla kullan, çu-n- yorlar.. . . . az bir zamanda sür'atlenerek, tayya - cBütün millet er e ütun m u us .... 
S i l k 

rinden yaral"""""".,r. Adam daha hala · ı Lo d R ım· e '"n m aı· 
kü suyumuz kafi gelmiyor. s ğalt amım 0 ara ıçımı açayım ve doğnı- relerin yükselme ve hızlan'ma kabiliyet- <U.&.U~- nen ınsan arın r ans n 

1 
es .. 

uyu ço - -
1
. · . B sıI yaşamaktadır. Ve vatanı için ıztrrab çek-

mak için çare arıyoruz. Şu ve bu proJ'eyı· sunu soy ıyeyım. an. a a ıztu_a. b veren leri artacak, büyük transatlantikler şim- sini ihlal etmeği değil, bu mesaiyi başn-l k u tiğinden kendisine bir madalya verllmiş-
hazırla.makla meşgulüz. O zaman k d şey susuz u saa erı ve susuz gunler de- dikinden daha fazla sür'atli seyredecek rabilmesi için onn ynrdımda bulunmağı 
suyumuzu idare etmek lazım. s:daa t:~ ğil, §U makalede anlattığım ihmale uğra- ve idareleri kolaylaşacaktır. tir. arzu etmeleri lazım gelmekte olduğuna 
sarrufu unutma! Sonra susuz kalırsın!> ma derdidir! İnsan ruhunıın en büyük Tayyare de bundan böyle pilot motö- de bir İtalyan mühendisidir. 20 yıldır kailim. Memnuniyet tevlid edecek bir 

Yahud, suyumuz bol olduğu halde su- susuzluğu cihmal edildiğini görme> su- rün sür'atini kontrolden kurtulacaktır. Londrada bulunmaktadır; ve k~ni bu- hal suretini tehlikeye düşürmemek içiıl 
lann kesilmesi, tesisattan, tamirattan ve suzluğu olsa gerek! Bu işi, motör yapacaktır. günkü hale getirebilmek için tam 100 bin her şeyi yapmak herkesin vazifesidir, 

yabud herhangi bir teknik sebebden ile- ==========M=uh=itt:;ı;:·n=B=ir=g=en===B::u:k::eş~fı:·n~sa:h:ib:i:,:Pi:;':;er::o=:S::al::e;:rin:=i:ism===in:-=tn:gı:':li:z:lir:":as:ı:h:ar:camı==ş:tı:r·:::::=::=::== çünkü umumi sulh, herkesi alakadar e-
ri geliyorsa o zaman da her tarafta şöy- ı den bir şeydir.> 
le ilanlar görülürdü: 1 1 1 Sir Con Simon bıından sonra Ameri-

cFalan ve filan saatlerde, falan ve fi- S T E R N A N, S T E R 1 N A N M A! , kn hariciye nazın Hul ve euzclıurreisi 
lan günlerde falan ve filan sebebden su- Verilen rakamlara bakacak olursanız İstanbulun ilkınek- ı çocuğun sıhhatini kontrol ile muvazzaf olan doktorlannki Ruzvelt'in son defa irad ettikleri nutuk'" 
lar kesilecktir. Susuz kalmamak için te- teblerinde okuyan çocuklarımızın sayısı 75,000 <lir. Bu 75,000 ise~ dir, beher doktora 15,000 çocUk isabet ediyor, demektir. lardan bahsederek, demiştir ki: 
darikli olunuz!• 1 STER 1 NAN, 1 STER 1NANMA1 c- Hükumetler, sulhün idamesi ve * tanini için bütün nüfuzlarını kullanma'" 

Hayır, ne öyle, ne böyle, ne de başka hdırlar. Çünkü harb, bir felfikettir.> 
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laf er bayramı . 

Çekoslovakya meselesi gittikçe 
vahamet kesbediyor 

hazırlıkları 
Bu sene bayram geniş 
mikyasta t~'id edilecek, 
Dumlapınarda merasim 

e Çin - Japon harbinin en 
~on saf hasına bir bakış 

Yuan: Selim Bagıp Emeç 

yapılacaktu r in - Japon harbi hakkında gelen 
V bütün haberler dağınıktır. Bu 

30 Ağustos .zafer bayramı hazırlık- sebeble, cereyan eden harekat hakkında 
!arına hararetle devam edilmektedir. tam bir fikir edinebilmek için bu habcrlngilterenin takih etmekte olduğu hattıhareket 

Af mangada endişe ile takib ediliyor Bu sene, merasimin diğer senelere leri birbirine eklemek ve bwılardan bir 
n~Ue d~ha hareketli olması için ge- bütünlük çıkarmak lizımdır ki bu dB, el
nış merasını programlan hazırlanmış- deki malzeme ile mfimkün değildir. Bu 
tn:· ~~pınarda yapılacak 1?erasi - ısebeble bir Alman gu.etesinin ahiren Çi
mı bırı~cı kolordu k~muta.~lıgı idare nin Hankeu mıntakasına yolladığı muha

Meçhul şahıslar Çek meclisinin asansörüne gamah haçlar yaptılar 
Prag 27 (A.A.) - Yarı resmi cNarod

ni Politika., bu sabah neşrettiğı bir ma
kalede diyor ki: 

Südet partisi, müzakereleri talilre ça
lı~tadır. Bu, Alınan hariciye . .nezare
tinin de noktai nazarına muvafık imi~. 
Alınan hariciye nezareti bazı devletlere 
bir nota vererek, eğer müzakereler sü
rüncemede kalır ve Prag Südetlerin ta
leblerini is'aftan imtina eyler ise, Al
manyanın Çekoslovakyadaki Almanları 

tutacagını ve bunların milli davalannı 

her \'asıta ile müdafaa edeceğini bildir
mi§tir. Bu takdirde, Almanya, karışma
sını. bir tecavüz alarak d~ı!, fakat Çe
koslovak Alınanlannın mılli şerefini alA
kadar eden bir meseleye biı· müdahale 
gibi telakki eyliyecktir. 

Gazete, bu notanın, :vaziy<?ti vahimleş
tirdiği ve Almanyada müfritlerin gale
be çaldığını isbat eylemekte olduğu fik
rinde bulunmaktadır. 

Heyecan uyaiıdıran beyanname 
Prag 27 (A.A.) - B. Hodza, Alınan 

Südet partisi delegeleri Kundt ve Roşeyi 
kabul etmiştir. Bu görüşmede müzakere
lere devam meselesi görüşülecekti. Fa-

kat müıakahn mevzuunu, Henlein orga
m olan Rundşau tarafından neşredilen 
ve bazı sinirlilik uyandıran beyanname 
teşkil eylemiştir. 

B. Frarik ve Kellnier'in imzasını taşı
yan bu beyanname, Henlein'cilerin ma
ruz kaldıklan tecavüzlerin cMarksist 
düşmanların sistematik bir hareketi. ni 
göstermekte olduğunu bildirmekte ve 
şöyle devam etmektedir: 

r.ı..iyeti tehlikeye koyarsa, çok ı§id.ddli po- edecekbr. Bu mutlu gun munasebeti - birinin en son mektubunun bazı parça-
lis tedbirleri ile karşılanacaktır. le Afyon ve İzmir arasında gidiş-ge - lannı akuyueularıma nakletmeyi muva-
Meb'usaıı mecl.ü;inin ~seründe Hş trenkri tertı"b edilmiştir. fık buldum. Muhabirin adı Wolf Schenke-

Gamalı Haç Merasime 'Milli Müdafaa Vekaleti - dir. Mensub olduğu gazete ise Völkişe 
Prag 27 (A.A.) _Meçhul şahıslar, me- nin tayin edeceği mikdaroa askeri kıt- Beobahtcr'dir. · 

busan meclisinin asansörünün içinde du- a ve bir hava filosu ıştirak edecek, ba- Wolf Schenke clyevm Hankeu'da bu
uarlar.a birçok Gamalı haç res!llılerı yap- k-anhklar ve parti adına çelenkler ko - lWluyor. Japon harekcitlIUD hedefi de bu 
mış ''e mütcaddid clicil HiUcr• ciımlek- na_~aktır. AY_n<:a İzmir izcilerinden şehir olduğu için Alman muhabirinin 
ri yazmıştır. Bütün Çekoslovak gazete- murekk:b. bıre: k~t'a, Aı:kara ve is - verdiği malümat cidden kıymetlidir. Al
leri, bu hadiseden dolayı, ncfrcilerini tanbu~ unıv~rsiiesı ve yüksek mek - man muhabirine göre eğer Japonlar Han-
bildirmektedir. teblerı temsılcn unahdud talebe hey - keu'yu zabtetmiye muvaffak olurlarsa 

cBu vaziyet karşısında, partı, kendj a- t• d · · t" k ....3-ek Almanyada endişe c 1 e merasıme lŞ :n-a CU\,.'"Ç tir. Çinlilere mühim bir darbe indirmiı: ola-
zasının hürriyetinin ve emlfıkiniu mes'u- ~ 

Berlin 27 (A.A.) - Alman efk.ii!'J umu- İstnnbulda caklardır. Çünkü Hnnkeu Pekinden Kan-
liyetini daha fazla zaman üzerine alamı-

f h kk miyesi. İngilterenin Çekoslovak mesele- ~Istanbulda yapılacak merası·mı·n de tona giden demiryolu üzerindedir. Bu 
yacaktır. Parti, meşru müda aa u mm sinde takib etmekte olduğu hattı hare- P"~gramı .şudur.· scbeble hem mühim bi:r muvnsa1a hem de 
istimal edilmemesi tembihlerinı ilga et- ~"'. 

bl h
- keti endişe ile takib etmekte ve Südet rstanbul komutanı saat s 30 dan 9 ıı. kn- gene mühim bir siyasi merkezdir. Han-

mekt.e ve mensu arını ucuma maruz Alın .. . . .. ' k , . . . . k ld bu h kta • rr ded anların cm~ru rnudafaa hakkı,. yo- dar askerı bırllk ve muessese fımirlerlnl, saıı.t cu nun zıyaı, bılhassa şımalı garbi eyft-
a ıkları zaman a n 15 1 a e lundaki beyanatının İngiliz halkı üzerin- -9 dan '9.SO a kadar da 'Viliyet, belediye sivll !etleri denilen Şenzi ve Kansu'nun kon-

serbest bırakmalttadır.> de pek fena bir tesir icra etmi~ olduğunu tf-..şekküllerioin JJl.Pacağı brlklitı ordu adı- trolünü kaybettireceği içindir ki büyu-k 
B b ---'r edilmı"ş ve gece . a komutanlık binasında kabul edecekt!r. . . . 

u eynnname .,cu • .,.. kaydeyleme'ktedır. .Merasim kıt'aları ı;aat 9 da Ünlver _ bır ehemmıyet ıfade ediyor. Bımdan ö-
devlet radyosu Südet partismin bey:mna- Lord Ransimen'in temasları site meydanında toplanmış bu • türüdür ki daha cenublara çekilen Çin-
mesinin asılsız olduğunu bildiren bir be- Prag 27 (A.A.) - Lord Ransnnan. Tep- Iunacaklardır. Sant 4,45 de gcçid res- lilerin muvasalasını kesmek için, cenuba 
yanname neşreylemiştir. !lis-Samon'a hareketindn evvel tayyare ml . kıt'alıırı komutan ~rarındıı.n çekilmekte Çinlilerin bJthassa istifade 

Hükılmetin bu beyannamesinde ez- ile L<mdradan nare'ket ~tmiş <ılan Astcmg tcftış ve tebrik edilecek. terttvt mutcaklben ettikleri Yang _ Çe - Kiyang vadisine Ja-
ümle. d nnı· ki V tk" .1 - - - - B A t V t- kıdemsiz bir Sb. 30 ~ust.os tarlhlnl ıınıatg,n 1 h"" c e yor : _a ın ı e goruşmu~r. _ :. son~ a kısa bir nutuk söyllyecek ye bllA.hare de pon_ ar ucum ediyorlar. 
Eğer herhangi bir kimse, bu beyanna- kin, ilorda Loru:lnuia:ki goruşm<'lerı hak- Korgeneral bir nutuk ırıı.d edecektir. Zira bu nehir üzerinde l'ôprii mevcud 

meye göre hareket .ederek sükun ve em- ıkmda ma1Umat venniştir. Saat 1 O. -45 de geçid resmi başlıya _ olmadıgı için Çinliler bütim ağırlıklarını 

Ulukışlayı ve birçok 
öyleri tekrar su bastı 

,., ........................................................ , cak ve kıt'alar sıra ile eçid.e iştirak. e- süınnıetted.ar:i.k ası.talaı:la kar ıya geçir-
: \ dece1derdir. 'Kıt'alar Taksim abidesine mektedirler. Atatürkle Amiral gelince yerlerini alacak ve hunu müte- Maamafih .Japonlara kaTşı ".Yaptıkları 

akib boru ile verilecek hazırol, dikkat mücadeleyi en çetin bir şekı1de ıc.<rtı ettik-

Hortİ arasında emri ne merasime başlanacak, mev _ ~erini Çinliler~n kıyafetleri gösı.crraekte 
cud bando1ar tarafından çalınacak is - ıse de manevıyatları tamamen yerinde-

telgra flar teatı" edı"ldı" tiklal marşlle beraber hazırb.nan çe _ dir. Kıtaatın gerilerinde tam bir intı:.:~m 
Zarar en az. 200 bin liradır, Ulukışlada 

( 50 ) ev su altında kaldı 
lenkler abideye konacak ve merasime mevcuddur. Bu ar.ada en ziyade naz.w-ı 

A k ··•• . • nihavet verilecek ve kıt'alar kışlaları- dikkati celbeden Çin ordusunun elindeJd 
n ara 7 (A.A.) - Scntehyen bay- -:. . • motörlü vasıtalardır B duda 

ramı münasebetne Reisıcunıhur K na gonderilecektır. h . · u or pyanı 
föğde 26 {A.A.) - Dün geceki su bas-1 Su baskını. Adana dcmiryol~. ":_e şo~:sin

kınında Ovacık, Uluağaç, Kıçağaç, Ak- de de tahnbat yapmıştır. But.un vilayet 
taş, Güllüce, Sazlıca, köylerj de hasara içinde şiddetli yağmurlar devam etmek
uğramış. Bilha.ssa Aklaita zarar çok mü- tedir. 

·· . . . . · O gün saat 12 de Selimiye kışlasın- ayret mıkdarda kamyon vardır. Bu 
Ataturk ıle Macarıstan na1bı B. I:Iorty c 21 . malzemeye Çinliler gö bebek! · "bi 
.arasında a ağıdaki telgra{lar te ti 0 _ a atım top atılmak suretile de bay- • . z en gı 

1 
ş i.t Tam tes'id edilecektir. Gece Anadolu ve bakıyorlar. Aynı zamanda motörlü top-

unmU§lur. R . . culannı tehlike kacak b" ı..-~ . . umelı yakasında bırer fener alayı ya- . ye so ır .u.uuc gı-
Altes Serenısım pıfacakıtrr. Bunlardan İstanbul tara _ rışmekten ise, bazı ahvalde geri çekilme-

hiındir. Evleri, mahsulleri, hayvanlan Kızılayın yardımlan 
:ve yiyecek maddeleri mahvolan köylü- Amiral Nicolas lforty de Nıı9ybanya fındaki alay saat 21 de Taksimden ha- yi tercih ediyorlar. Çünkü verdikleri mu-

for, acil yardıma muhtaç bir vaziyete Ankara 2? (A.A.) - Haber a1uığımıza 
düşmüşlerdir. Bu.güne kaclaı· tcsuit edi- göre, Kızılay mnu:nll merkerince son za
lebilcn zarar mikdarı en az iki yüz bin manlarda sn baskını felaketinden zarar 
!liradır. Komisyon ilk yardımlara başla- görenlere tevzi edilmek üzere Niğde vila
mıştır. '}'etine 1500 lim, Bor _kazasınt 1000, Kay-

Bugün Ulukaşla kasabasıru tekrar su serinin Develi kazasına da kez ... 1000 lı
basmış, elli ev sular altında kalmışbr. Ta yan:lım yap~tır. 

Macamtan Jmıfiyct wıibi ı·eketle tramvay yolu boyunca Beyazı- har~b~erJ istedikleri yerlerde ve en el-
Bttdapeşte da ~re Anadolu yakasında alay da ayni verl§li prilar içinde vermeyi rercih edi-

Sentetiyen bayramının yıld'öı1ümü saatte Doğancılardan hareketle tram _ yarlar. Maamafib muharebe sahası git
dolayısile Altes Serenısimlerin.. en vay yolunu takiben Kadıköy iskelesine tikce Hankeu•ya doğru ,._:kl yor. Çinli
hararctli tebn1dnimi ve gere1t şnbSi kadar gidecektir.. lerin gösterdikleri çetin mukavemete rnğ
saadetleri ve gerek asTI ve dost Ma- O gece Ankara ve İstanbul radyo _ ~ Japonlar bu şehri de ele geçirirlerse 
car mmetinin refahı ba1tkındaki sa- laruıda halkevlerinde konferanslar ve- ılk defa olmamakla beraber Çinliler cid-

Suriye Başvekilinin 
Paristeki temasları 
~aıis 27 (A.A.) - B. Bone ile Suri

ye Başvekili B. Cemil lfardam arasm
aaki mülakat, ihzari mahiyette olmuş
tur. 

Bu iki zat, bugün şarkı alUkadar et~ 
mekte olan meseleleri gözden geçir -
mişlerdir. Salı günü yapacakları gö -
rüşme esnasında bu meseleleri etra! -
lıca tedkik edeceklerdir. 

B. Mardam, bugünlerde sık sık B. 
Bone ve Frnnsa hariciye nezareti er -
kanı ile temasta bulunacak ve mevzuu 
bahsolan rnese1eler geniş mikyasta hal 
'\~e fasledihnedikçe geri dönmiyecek 
tir. 

Sabiha Gökçen 
Şehrimizde 

: mimi temennTierimi bildirmekle has- :rilecektir. den nazik bir vaziyet karşısında kalacak-J aponlar umumi . saten zevk riuyma1':tayım. lardır. Çindeki harekatın en san safhası 

Ekselans Kemal Ata~rlcAtatiirk Zonguldakta İi1< bu merkeıdedlrS-. &gq> ~ taarruza geçtiler Reisicmnhur 

Tokyo ı.1 (AA.) - Domei ajanSl bil- Ankara Ataıu· rk gu" nu" 
diriyor: Hankeu'ya umumi taarruz, bu İyi temennileri için eksPlnsamza 
sabah saat 6 da başlamıştır. erı hararetli teşekkürlrirru bildiririm. 

Tokyo 27 (A.A) - Domei ajansından: Nicolas de Horty Zonguldak 27 (:A.A.) - Atatür'k~ün 
Kiu Kiyang'dan alınan san telgraflar, Maean3tau nuibi Zonguldak vilayetine ve kömür h&vzası-

Birinci sınıf 
Sınai 
Müesseseler 

Çinlilerln Yankon'daki birinci miidafaa na ayak bastılclan mutlu günün yedinci 
hatlarına karşı büyük Japon taarruzu- ..................... - .... ·--····· ...................... ,.. yıldönümü münasebetile dün Zonguldak Ankara, 27 (Hususıj - İktısad Vekale-

nun başlamış olduğunu ve bu taarruza Bursada bir facia baştanbaşa bayraklarla süslenmiş ve sa- ti tarafından bilumum sınal müesseseıe-
her cinsten cüz'ütamlarm iştirak etmek- al 13 de devair rüesası milli müesseseler ri altıkadar eden 3537 sayılı 'kanunun 
te olduğunu bildirmektedir. J ] direktör ve rnensubları binlerce hallc tatbikine aid bir iuıhname hazırlanını§ 

Muharebe, üç eyaleti şü.mulü dairesi Ağaçta ası ı ka ı\n çocuğu ve işci !.-ütlesinin iştirakiJe Cumhuriyet ve lakadarlara ~önder~şt.ir. 
dahiline almaktadır. Anhuei, Kiyangsı kurtarmak İstİyen genç meydanında genel bir toplantı -yapılın~- İzabnameye gore c:birincı sınıf ısına! 
ve Hupehi düşerek öldü tır. lstiklfil nıar§ile başlanan bu törende müessese e~ı şud~. Ham~ b:'kçi, lka-

Yangçe'nin cenubunda harekat kra - bugünün mutluluğu ve Bilyük Önderin ti~, . muhasıb ve ~u~ur gibı 1:1urtahde-
etmekte olan kuvvetler, Kiu Kiang"m ıoo- B rsa 27 (Hususi) - Dün b.,-..ı_ - ihvzaya ayak bastıktan mnra Havzanın rnınınden maada bilfiil istilısalatta çalış-

u • u.ı.UUQ imr - tı 1 l tı ı k · ·ıer· - d nubu garbisinde kain Juçang'a airmi~ ve · ölümüne l2 yapnd b" goz kamaştırıcı inkişafı etrafında çok nan ve ça ı_§ naca ~cı m gun e-
b -s ~cncında y ca y'.....al a. ıı· çocu- heyec.anlı söylevler söy1 ..... ~~:r ıve Büyük lik adedi .sene.de 1500 ve daha .faili. ol-Hupeh eyaletine geçmiş olduklarını ha- gun agır ..... anmasına sebeb olan .. .ı..cuıı~ ak . zamanda 10 ber vermektedirler. Diğer bir kol,~enub- bir .kaza vukua gelmiştir. Ondere halkın tükenmez minrıet ve §tik- rn .v~ aynı . :mecDl~ ~ ~ 

da Kiyu Kiyang - Ma~ang demiryolıı bo- Maksirn 6erotinde 30 .metre derinlikte ran~ v~ ~eınalizme ebedi bağlılıkları ar- bey;ırı bulan kuvveı muharrake ile ışlc-
yunca ilerlemekte, ikinci müfrez.t: ;e Po- bir uçurum kenarında oynam&kta olan zedılmıştır. meB:~ . nıf -~ - ·--r d 

ırınc.ı 61 sınc.u. muessese e:vıw:u.ın an 
Ankara 21 (A.A) - Haber ald~ğı - yang sahiline doğru terakki etmektedir. Ydm~- adın~a 12 y,aşlarında bir çocuk p .. t b" k b• daha dOn evsafta kurulacak :Yeya tevsi 

mıza göre, İnönü kampını teftiş eden E. ı dere ıç:ındeki ılc,<Taca atlamış, fakat eUeri- ar ıs e ırço ecne 1 edilecek :müesseselere inşaat ve kuwei 
Ha' a Kurumu Baş'kanı Çoruh Saylavı ır spanyo) to .. pidosu le dallarda :ısılı ıkalar.ak f~yada başla- •• ı • t t ki muharrike ırtthsatiyeleri verilmek için 
Fuad Bulca kampta gördüğü fevkaıa - Cebelüttarığa iltica etti mı,_çlır .. Ço~gun f~adını lise talebesin- mu umma s o arı İkbsad Vekaleti müsaades1m nramağ~ 
de ıntizamdan ve gençlerimizin bütün Cebelüttarık 2 7 (AA.) - Birkaç gün den -Ş_ınası ~d~ bir genç duymuc, bir d k ld lüzum yokturA 
düm tayy.arcciliklerini hayran bıra - evvel Havr limanından kalkan İspan - :fedakarlık bıssı ile Yılmazın yardımına mey ana Çt arı 1 -----
kan muvaffakiyetıen"nden dolayı ~n _ yol Cumhuriyeti donanmasına men _ k~smuştur. ra:kat çoc_uğu bu müşkül v:a- Arnavudluğun yeni elçisi 

ı..a - T Lu D zı\'"etten kurtarmak ıist k - P.aris 27 (A.A.) - Tasfiy.e har€keth::c 
lehe\ i ve tar , . . . . sup cvoze is iaz• torpido muhribi, . - . er en muvazene- Tiran 27 (A.A.) - ral Zogo Arna-
. ım hey etmı tebrık etmış- sabaha kal"Cı saat 4 d Cebel- . sını .kaybederek Yılmazla ~ral:ie:r d _ devam eden mim emniyet idaresı, silah dl ğ . Ank 

tır Ankaradak" t- 1.. kam ·~ e uttank Iı- eııe ta irl . d ki vu u un yenı ara elçisi Asaf Cacu-. ı mo or u tayyare . ye yuvarlanmıştır Bu kut c enn en on kişiyi tev f etmiştir. 
mı tefH.,.· • • - manına gırmiştir. Torpido muhribinde . . _ ·.. su netices'inde ... liyı .. · k. abul .a+"";eo+~r. Yeni el!;i vakında 

P ·~ınden de a''lll d ı d Şın derhal olmüş, Yıl d ı''lenşeleri ecnebi olan birçok silah ve ~... .., ., 
.J erece er e vahim yaralar vardır. «Kanarias maz a kol ve Türlriyeye hareket eyliyecektir. 

memnun kalmış olan Kurunı Başknnı Frankist kruvazörü ile .. ç t "d ~ bacaklarından ağır surette yarlanmıştır mühimmat ıstokları meydana çıkarılmış-
bas_ö- ~trnen Sabiha Gökçenle hava yo ribi, gece cJoze Luis ~az•a;tıa,~ibmeut- . tır. Başlıca .:mücrim olduklan zannedilen 
1 r .... __ b ~ .ı.u Yirmi kişi ölü varoır. Yaralılar, askın·ı· baba, ogul Zalman ve Sil"~" p ~-
u 1 e ol.:11.iill ula hareket e~tir. miş ve bombardımana iabi tutmuştur. ~ · y-.;;:u ugc~ ıou ev-has'taneye kaldınhnıştır. !erinde yapılan araştırmalarda bir ta-

ikım sı1ihlar bulunmuştur. Bu tacirler, 
bunların m~ei ne olduğunu söylemek
ten imtina etmişlerdir. 
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Barbarosun türbesi tanzim edilecek ve' Tahlisiye idaremiz lzmird.~ ilk kuru ü~ü!11 . 
Bulgarsularındakaraya mahsulu borsaya getırıldı burada bir deniz müzesi açılacak oturan vapuru kurtardı 

Türbenin etrafında vücude getirilecek büyük 
meydanda hükumet daireleri inşa olunacak 

İtalyan bandıralı CampidogEo vapu
runun birkaç gün evvel Bulgar kara su
larında Burgaz limanında Anastasya a
dası kayalıklarına tehlikeli bır surette 
karaya oturduğunu yazmıştık. Barbaros türbesinin tanzimini Büyük 

Erk5nıharbiyc ehemmiyetle istemekte
dir. Belediye tarafından hazırlanan pro
jeye göre, burada bir meydan vücudc ge
tirilecek, meydanın etrafına hükCımet bi-
naları dizilecektir. Şehircilik mütehassı
sı Prost, kazalarda hükCımet binalarının 
bir yere toplanmalarını muvafık bulmuş, 
nazım plana da o şekilde işaret etmiştir. 
Barbaros türbesinin önündeki Hasanpa
şa türbesi başka tarafa kaldırılacak, ar
ka taraf vapur iskelesine kadar açılacak, 
buraları çiçeklendirileccktir. Şimdiki be-
lediye binası ile karakol binaları yıkıla
cak ve yerleri meydana kalbedilecek, 
meydanın deniz tarafına kaymakamlık

la, maliye şubesi binaları inşa oluna
caktır. 

Meşrutiyet zamanında Ruınelihisan 
surlarının tamir edilmesi mevzuu bahsol
duğu sırada hisarda bir deniz müzesi vü
cude getirilmesi muvafık görülmüştü. 

Bilfilıare surların tamirinden sadınaz:ır 
edilmiş ve deniz müzesi yapılması iş~ de 
geri kalmıştı. Deniz müzesinin Barbaros 
türbesinin bahçesinde yaıpılması muva-

Poliste: 
Bir amele köprü dubaamdan 

dü§Üp yaralandı 
Ayvansarayda Atatürk köprüsü atölye -

alnde çalışan Mustafa, dubanın üzerinden 
düşerek vücudünün muhtelif yerlerinden a
ğır ve tehllkell surette yaralanmıştır. Yara
lı baygın ve ifadeye gayrlmuktedlr bir halde 
Balııt Musevi hastanemne kaldırılmıştır. 

Bir doğramacı elini makineye 
kaphrdı 

... ~ballde Fener caddesindeki doğrama fab
rikasında çalışan İnebolulu Kadir, çalış -
makta olduğu bıçkı makinesine sat elini 
kaptırarak yaralanmıştır. 

Bir aıcı 13 yaşındaki çırağını 
yaraladı 

Xantarcılarda 4 numaralı aşcı dükk~ -
nında çalışan 26 yaşında Mümin ile ayni 
dükkAnda çırak 13 yaşında Hüseyin arasın
da iş yüzünden bir kavga çıkmıştır. Bir arı:ı.
lık kavga büyümüş ve Mümin Hüseyini bı
çakla arkasından haflfce yaralamıştır. Ya
ralının Cerrahpaşa hastanesinde tedavisi ya
pılmış, auçlu yakalanı:ı.rak tahkikata başlan
Dııştır. 

Alacak yüzünden bir yaralama 
vak' ası 

Şişli tramvay durak yerinde helvacı KA
mllln dükUnında yatıp kalkan Hüseyin ile 
arkııdaşı Hı:ı.mdl arasında alacak yüzünden 
Qıkan bir kavgada Hamdi çakı ııe Hüseylni 
göğsünün sol tarafından yaralamıştır. Ya -
rıılı tedavi altına alınmış, suçlu yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

DUnkü motosiklet kazalan 
Firuzağada Kasatura sokağında oturan 

Alinin kıaı& Nazlıya, 'Tophane caddesinde Or
taköy clva fabrikı:ı.sı ustabaşısı Fahreddlııln 
1daresindelti moto.ııiklet çarpmıştır. Nazlı 
kalçasından yaralanmış ve tedavi edilmek 
lizere !Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, suç
lu yakalanmışt1r. * Mwıta!a oğlu Abmedln idaresindeki 265 
numaralı motosiklet, Fevzlpaşa caddesinden 
geçerken Karo.gümrükte Altay sokağında o
turan Hasan Basrinin oğlu beş yaşındıı Ad
nana çarparak başından yaralamıştır. Yara
lı tedavi altına alınmı.ş, suçlu yakalanmıştır. 

Bir sarhoş arkadaşını yaraladı 
Alemdarda İnclllçavuş sokağında oturan 

Rauf lle arkad~ İsmail ıırasında sarhoşluk 
yüzünden bir kı:ı.vga çıkmış, Rauf İsmalll sağ 
baldırından a~ırca yaralamıştır. Yaralı Cer
rah.paşa hastanesinde tedavi altına alınmış, 
suçlu yakalnruruştu.. .............................................................. 

VEFAT 
Aydın Meb'usu Bay Nazmi Topçuo~lu'nun 

~i Şükran Topçuoğlunun uzun ve elim blr 
hastalıktan sonra. evvelki gün vefat etmiş 
olduğunu elemle bııber aldık. Merhumenin 
cenazesi, bugün saab on birde Beyoğlu Zü -
kür hastanesinden kaldırılarak on ikide Ye
nlcamidc namazı kılındıktan sonra Eyübde 
aile makberesine defnedilecektir. 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

(Bllyllkdere) aile 
tiyatrosunda 

fık görülmüştür. Buradaki maydan açıl
dığı sırada müze de meydana getirilecek, 
deniz müesseselerinde dağınık duran ta
rihi deniz levazımı buraya taşınacaktır. 

* Preveze harbinin dört yüz!incü yıldö· 
nümü münasebetile 27 eylôlde yapılarc.k 
olan Barbaros ihtifali hazırlıklarite meş· 
gul olan komisyon dün de Denız Ticareti 
Müdürlüğünde Belediye rcia muavini. 
Ekremin riyasetinde toplanarak progra
mın ana hatlarını gözden ge~irmiştir. 

Dünkü toplantıda programda bazı ufak 
tefek tadiller ve ilaveler yapılmıştır. İh
tifal programı hafta içinde Vatı ve Bele
diye reisi Muhiddin Üstündağın riyase
tinde toplanacak olan komisyond·ı tedkik 
edildikten sonra kat'i şeklini alacaktır. 

İhtifal programını hazırlıyan kom.is· 
yonun bir kısım azaları Beşiktaşa gide
rek Barbarosun türbesi etrafında tedkik
ler yapmışlardm 

Türbenin etrafındaki tufeyli blr takım 
ağaçlar kaldırılmış, buradaki bazı kabır
ler açılarak nakline başlanmıştır. Türbe 
etrafında bir iki güne kadar güzel bir 
bahçe meydana getirilecektir. 

Şehir işleri: 

Pazarlıksız satış hazırhklan 
tamamlandı 

Pazarlıksız satış hakkında Belediye 
İktısad Müdürlüğü esnaf teşekkülleri il~ 
ayrı ayrı temas etmiş, pazarlık şekline 

meydan verilmemesi kendilerinden is
tenmiştir. Hal, mezbaha, Ticaret Odası 
ve esnaf şubesi pazarlıksız satı..')a aid mü
talealarını Belediye İktlsad Müd:irlüğü
ne bildirmişlerdir. 

Bir eyliılden itibaren et, ekmek, bak

Gemi oturduktan sonra vapurda bulu
nan 32 yolcu motörlü kayıklarla Burgaza 
çıkarılmıştır. Geminin !baş tarafındaki 
hasardan dolayı baş ambarı su ile dol
muş ve bu kısımdaki buğday hamulesi 
de kamilen ıslanmıştır. " 

Kendi vesaiti ile kurtulmağa çalışan 

gemi buna muvaffak olamayınca Türk 
Gemi Kurtarma şirketinden yardun iste· 
miş ve gemi kaptanile açık Loici muka
velesi yapılarak Gemi Kurtarmanın Sa
ros tahlisiye gemisi kaza mahallıne g.it
nıiştir. Saros tahlisiye gemisı iki gi:nJük 
bir çalışmadan sonra dün sabah İtalyan 

' vapurunu yüzdürmeğe muvaffak olmuş· 
tur. 

4000 ton kadar muhtelif hamulesi bulu
non Campidoglio vapuru bir iki güne ka· 
dar limanımıza gelecektir. 

iktısad vekili dün akşam 
Ankaraya gitti 

İktısad Vekili Şakir Kesebir dün de 
şehrimizdeki tedkiklerine devam etmiş, 

muhtelif iktısadi hareketler hakkında a
lakadarlardan izahat almıştır. 

Vekil İstanbulda bulunduğu müddet 
zarfında tacirlerle de temaslar yapmış, 

bu arada tacirlerin ileri sürdükleri bazı 
dilekleri tesbit etmiştir. Bu dilekler üze
rinde Ankarada tedkikat yapı:iarak icab 
eden kararlar verilecektir. 

İktısad Vekili Şakir Kesebir, dün ak
şamki ekspresle Ankaraya hareket et
miştir. Vekil Haydarpa~a istasyonunda 
Denizbank, Deniz Ticareti Müdürlüğü, 
iktısadi müesseseler erkanı ve dostları 

kaliye eşyası, sebze ve meyvalaı· pazar- tarafından uğurlanmıştır. 
lıksız satılacaktır. Eşyanın üzerine ya-

pıştırılacak etiket şekilleri, Vekiller He- Kadıko··yu·· nde sah ık alı 
yeti tarafından tesbit edilecek, Brlediye-

ye gönderilecektir. b• h k 1 d 
Konser veren eğlence yerleri lf lrSIZ ya a an 1 

teftiş edilecek Evvelki akşam Kadıköyde İbrahimağa 
Bundan sonra cumartesi geceleri kon- mahallesi bekçisi Mustafa sabaha karşı 

ser veren gazino, lokanta ve emsali yer- sokaklarda dolaşırken, ellerinde birer 
]er sık sık teftiş edilecek, halkın konser- ·büyük bohça bulunan iki kişiye tesadüf 
lerde, tarifede gösterilen mikdardan faz- etmiştir. Bunlar bekciyi görür görmez 
la para vermelerine müsaade edilmiye- tabanları kaldırıp kaçmışlar, Mustafa da 
cektir. kaçanları takibe başlamıştır. Biraz sonra 
Diğer eğlence yerlerinin yeni tanzim e- Mustafa firarilerden birisini yakalamağa 

dilen tarifelerinin, Belediye lktısad Mü- muvaffak olmuş ise de, meçhul adam 
dürlüğü tarafından tasdik ~i de tamam-
lanmıştır. 

Ekmek fabrikası gelecek sene 
yapılacak 

Toprak mahsulleri ofisi !.!mum mü
dürlüğü tarafından yapılacak olan ek
mek fabrikası inşaatına gelecek sene b~ş
lanacaktır. Yakında ekmek fabrikasının 
yeri tayin edilecektir. Ofis, değirmenleri 
de satın alacaktır. 

Askerlik işleri: 
Bir yoklama kaçağı 

Sarıyer Askerlik Şubesinden : Rumellhl -
sarının Mezarlık Eoknğında kayıdlı 333 do
ğumlu yoklama kaçağı Parsih oğlu Berj Ara
bul'un bulunduğu yeri Ullenlerln en yakın 
poli.s karakoluna haber vermeleri rica olu -
nur. 
······························································ 
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bekciye teslim olmak istememiş ve üze
rine hücum etmiştir. Bunlar birbirlerile 
boğuşurlarken diğeri de kaçıp ortadan 
kaybolmuştur. 

Bekci Mustafa bir aralık düdüğünü ç:ı.
larak istimdad etmiş ve biraz soma diğer 
bekciler de gelerek firariyi yakalamışlar 
ve karakola götürmüşlerdir. 
Yapılan tahkikat neticesinde bunun 

Gebzede adam öldürmek suçundan yedi 
buçuk sene hapse mahkum olup m!H
detini ikmal ederek hapisten çıkıp İs
tanbula gelen Gebzeli Ahmed olduğu an
laşılmıştır. 

Üzerinde yapılan aramada birçok el
mas, yüzük ve küpeler bulunmu~ ve doğ
ruca Üsküdar müddeiıumumiliğine götü
rülınüştür. Ahmed derhal tevkif edilmiş 
ve bu mücevheratın nereden çalındığı 

hakkında tahkikata başlanmıştır. 

···············-············································· 
Teşekkür 

Erkekler. 40 mdan l 
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Hayat arkadaşımın üzerinde nazik ve 
vahim bir cerrahi ameliyeyi büyük vu -
kuf ve maharetle yapıp onun canını kur
.taran profesör doktor Tevfik Remzi Ka
zancigil ile bu ameliyat esnasınd~ kıy -
metli yardımını esirgemiyen Haseki has
tanesi operatörü Bay Avni Aksele, ve 
Fransız hastanesi heyeti sıhhiyesind&n 

doktor Bay Samanon'a, bu hastanede 
hastamın bakımını ve rahatını temin e -
den sörlere ve hastabakıc.tlara candan te
§ekkürlePimi gazetemle alenen tekrarla
mayı vicdan borcu bilirim. 

sonra azarlar z. 5 24 9 08 12 - 1 S7 
trcümend Ekrem Talu. 

Şimdiye kadar satılan üzümler bir buçuk milyon 
kiloyu geçti, müstahsil ve tüccar sevinç içindP 

Vzüm piyasası açılırken lzmir valisi ihracat tacirlerile görüşüyor 

İzmir 26 (Husust muhabirimiz - firler yarın akşam Ankaraya giderelt 
den) - Bir gün evvel Egenin kokulu Türk - Rumen ticaret münasebetleri 
bağlarında ilk kuru üzümlerin sergi - hakkında alfıkadarlarla temas edecelt 
lerini ziyaret ettikten sonra bugün de ve 'bu arada İktısad Vekili Şakir Ke -
cSan kız• ın borsaya arzı töreninde sebirle de görüşeceklerdir. 

bulunduk. Egelilerin nazlı s~vgilisi sa- ispanya ticaret anlaŞm8SlnlR 
rı kız, Avrupalıların Sultanın adını • • • 
verdikleri İzmir çekirdeksizleridir. p.yasada tesırlerı başladı 

Kehriba .s~nsı çekirdeksizler .. d~ - İspanya ile imzalanan son ticaret 
ha sabahta~ ıtıb~ren ':>°rs~nın uz~ anlaşmasının piyasada iyi tesirleri gö • 
salonunuv s~s.lemışler<lı:. Pı.~asa ~enuz rülmektedir. Yeni anlaşma ile Türk 
açıın:ı:ad.~gı ıçm mahsulun uzerlen be - piyasasında uzun müddettenberi ken • 
yaz ortulerle muhafaza altına alınmış- d' . tt 1 b 1 k tl t mı unu urmuş o an u meme e e 
ı. iktısadi münasebetlerimiz tekrar can .. 

Saat on ·birde Vali, Belediye Reisi, lanmağa başlamıştır. 
iç ticaret umum müdürü, vekalet stan-
dardizasyon umum müdürü, stantlar -
dizasyon .mütehassısları, ihracat kon -
trol şefi, ihracat tacirleri ve çiftciler 
borsanın üzüm salonunda toplandılar. 

Kalite itibarile geçen senelerden da 
ha üstün üzümünü borsaya arzeden 
müstahsiller, ihracatcılarla konuşur ve 
ilk satış muamelesi için temas eder -
ken kendilerini naza çekiyorlardı. 

Vali ilk mahsulün örtüsünü kaldı -
rırken borsa salonunda büyük bir kay
naşma oldu. Valinin daha bereket te -
mennileri dudaklarından dökülürken 
bütün gözler :kara tahta üzerinde şu 
cümleleri okudu: 

- 936 - 939 piyasasının ilk ıturu ü
züm muamelesi 12,5 kuruştan, 7 ~uval 
olarak Reşad Leblebici - Şerif Rıza ha
lefleri arasında tescil ettirilmiştir. 

Bunu müteakib ayranlar içildi, mi.is 
tahsil ve ihracat;ı birbirlerini tebrik 
ettiler. On dakika sonra piyasa on beş 

İspanya ile iş yapan ihracat tacirle
rimiz bu yıl içinde İspanyaya mühim 
mikdarda tiftik, deri, kitre ve yu • 
murta göndermek üzere hazırlık yap -
maktadırlar. 

Bu sene fındık rekoltesi az 
ve fiallar yüksek olacak 

Yeni fındık mahsulü henüz piyasa· 
ya gelmeı;niştir. İlk mahsul bir hafta 
sonra satılığa çıkarılacaktır. Bu yıl fın
dık mahsulü geçen seneye nisbetle ya
rıdan az olduğundan, fiatltırda hayli 
yükselme olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu hafta tiftik standard 
toplantıları başhyacak 

Üzüm ve palamut standardizasyon 
nizamnamelerinin tatbikat şekli etra -
fında tedkikler yapmak üzere birkaç 
gün evvel İzrnire giden İktısad Veka -
leti iç ticaret umum müdürü Bay Müm kuruşa ckadar yükselmişti. 

Satılan üzümler hanlara taşınarak taz Rek ve standardizasyon müdürü 
işcilerimiz önüne bırakılıyordu. Han - Bay Faruk Sünter dün şehrimize dön· 
larda neş'eli bir hava vardı. müşlerdir. Bay :Mümtaz Rek ve Faruk 

Şimdiye kadar yapılan satış 1,5 mil Sünter bu hafta içinde şehrimizde ya • . 
yon kiloyu geçmiştir. Rekolte 75 mil - pılacak tütik toplantılarında hazır bu· 
yon kilodur. lunacak ve 'bir hafta sonra Ankaraya 

Bu sene mahsul yılının bağcıya ve gideceklerdir. 

i~racatcıy? bereket getireceği uınra e.- N ork sergi komiseri bu 
dılmektedır. evy 

Bu sene standardizasyon nizamna - akşam hareket edecek 
mesinin üzüm çuvallarına mahsus o - . . .. . . . 
1 k d 

,. t . d.v. . . M . Mebyork sergısı Türkıye komıserı an ay ı mer ıye e gır ıgı ıçın anı - . . .. 
d b h "d' 1 k d d'ld' B · Bay Suad Şal+ır, sergıde Turk pavyo • sa a azı a ıse er ay e ı ı. u nı-

zamnameye göre müstahsilin borsaya nu .?ekorasyonunu yapacak olan deko· 
ar7.edeceği üzümler asgari 50, azami ratorler bu akşam Nevyorka hareket 
100 kiloluk çuvallar içinde buluna - edeceklerdir. 19 39 yılı nisanında açı -
caktır. Idalbuki müstahsilin e1in'de mev lacak olan sergide te~hir edilecek nü -
cud çuvallar asgari 120 - azami 150 ki- muneler, marta kadar tamamen gön -
loluktur. 100 kiloluktan yüksek çu - derilmiş olacaktır. 
valla mahsul getiren müstahsil, Mani - ............................................................. . 

sa borsası komiseri tarafından zabıt Balllkl Zaler ·--
var&kası tutularak adliyeye verilmiş -
tir. 

Bu vaziyet karşısında müstahsil An 
karaya bir hcy'et göndererek Başve -
kile ve İktısad Vekiline maruzatta bu
lurunağa karar vermiştir. 

Rumen iktısadcıları yarın 
Ankaraya gidecekler 

Türkiye - Romanya ticaret münase
betlevinin inkişafını temin için şehri -
mize gelmiş olan eski Rumen maliye 
nazıYı ve Türk - Rumen ticaret odası 
reisi M. Slovesko ve Kredi Rumen ban
kası umum müdürü M. Grikorkarp 
İstanbulda iktisadcılarımızla temasla -
ra devam etmektedirleı.. Rumen misa-

Viyana Konservatuvarından: 
Meşhur Muganniye 

Maroty Szantho 
Yunan Operası Tenoru BAKEA 

ve Bariton YUNKA'nın 
iştira kile 

NOVO NT 
Bahçesinde 

- Hnkikt zafer kazanıyor. 

TEPEBAŞI • . .MA'.rıııı..ll .. E 
Neris Yemekler, Taze Bira 
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Erzincan günden güne 
büyük inkişaf gösteriyor 

Köylerde kalkınma programı geniı bir çalııma ile 
tatbik ediliyor. Erzincan· bataklıklarının kurutulmasına 

devam ediliyor. Şehirde birçok yeni binalar yapıldı 

Bir çocuk ocak bacasına 
düşüp yanarak öldü 
Kızılcahamam (Hususi) - Kazamı· 

zın Çavuşlar köyünden Hasan oğlu 
Mustafanm iki yaşındaki Hasan ismin· 
deki çocuğu evlerinin damında yalnız
ca oynarken bacadan ocakta yannıakta 
olan ateşin içine düşmüştür. O sırada 
evde kimse bulunmadığından kurtarı-

l lamıyarak yanıp simsiya kömür haline 
gelmiştir. 

Bursada bir esrarkeşin 
midesinden esrar almdı 

Bursa (Hususi) - Mollaarab mahalle
sinden Ali oğlu İbrahim ötedenberi es-

' rarkeşlikle tanınmış ve zabıtanm neza-
retinde bulunmuş bir adamdır. Geçen 
gün polis tarafından yakalanacağını an
ladığından ve yanında sakladığı bir mik-

Egenin üzüm ve tütün yetiştiren zengifi 
bir kasabası: Akhisar 

Her sene 2 - 3 milyon kilo üzüm, on binlerce liralık 
tütiin ihraç ediliyor. Kazada imar faaliyeti dr 

hergün biraz daha artıyor 

dar esrarı hemen yutmuştur. Bu da za- . . . 
bıta memurunun nazarından kaçmamış- . Akhısarın temız caddelennden biri ve Misakı Milli mektebi 

tır .. De:hal .Yakalanarak hastaneye sey- Manisa, (Hususi) - Manisanın ma- lan yollarla güzelliğini bir kat dana ar-
kcdilmiş, mıdesi yıkanmış, midesinden ınur kazalarından biri de Akhisardır. tırmıştır. Yeni yapılar başında Halkevi 
es~ar .alınmış ve kendisi adliyeye teslim Halkı çok çalışkan ve müteşebbistir. binası gelmektedir. Modern olarak yap 
edilmiştir. Arazisi her nevi mahsul yetiştirnıeğe tırılmağa konulan ev cidden güzel bit 

müsaiddir. En çok yapılan ziraat buğ- plan dahilinde vücude getirilmektedir. 
Erzincanın umum~ı go"ru··,.,;r~•ı Altmış yaşında b" d d b k af uk, .. ••-y... ır 8 am ay, arpa .. ~ısır, urça , yon, pam Kültür işleri 

Erzincan (Hususi) - Erzincan ova- Şehrin müstakbel imarı plaru üzerinde kamyon altında kaldı bakladır. Uzümü ve bilhassa tütünü Kasabada mevcud ilkmektebler ade-
smın kurutulması işi hızla devam et- de çalışılmak.tadır. bütün Türkiye mahsulatı arasında ün eli ziyadeleştirilmektedir. Nüfus kesa-. 
mektedir. Erzincan çevresinde bulunan Bu plhıa göre yakında meyva ve seb- Kızılcahamam (Hususi) - Kazamı- almış ve ön plana geçmiştir. Bu meyan- feti gözönünde tutularak mekteb adedi 
köylerde de köy kalkınma programı ze hali yaptırılacaktır. Şimdi büyük bir zın Ağahüseyin köyünden olup Kızıl - da Akhisar kazasında zeytincilik de i- de ona göre tezyid edilmekte ve köv:' 
büyük bir çalışma ile tatbik edilmekte- barsakhane vücude getirilmektedir. Er- cahamam pazarında bostan satmakta lerde olduğundan kayda değer mahi- !erde de ayni şekilde hareket edilmek· 
dir. Köylerde kültür bakanlığının pro- zincanın yerli san'atlarında büyük bir ?l~ altm~ş ~~~arında Sarı Mustafa yettedir. Kazanın zirai durumu çok iyi- tedir. 
jelerine göre mektebler yapılmakta ve yer alan bakırcılık günden güne inki- ı~de hır ihtıyar bostanlarını <.:atıp dir. Hububat işi ile meşgul olan ahali, Belediye işleri 
telefon tesisatına ehemmiyet veril- şal etmekteöir. 60 dükkanda bu işle k?yune avd:t etmek üzere hayvanla ayni zamanda tütün, pamuk, zeytin, ü- Kasaba, belediyeye aid 220 voltluk 
mektedir. Erzincan bataklığı kurutul- uğraşılmaktadır. İzmir sergisinde teş- ~derken şofor Mengenli Galibin idare- züm gibi m~hs~lleri de yetiştirir. Bu elektrik tesisatı ile aydınlatılmıştır. İç· 
duktan sonra 8 bin dönüm araziden is- hir edilen bakır işleri büyük bir alaka sınde bulunan kamyon ile karşılaşmış çalışma faaliyetı arasında arıcılık ve me sulan, borular içinde getirilmiş 0 

tifade1enecek ve Fırat nehrinin iskası ile karşılanmıştır. Bu güzel san'at da ve k~yon köylü ihtiyara çarpmış, a - balcılık da büyük yer tutar. Senevi ü- lup çok temizdir. Belediye tarafından 
da hazırlanacaktır. Ziraat vekaletinin iptidai bir halde bulunduğu için ıslahı damcagız hayvandan yere yuvarlana- züın ihracatı 2-3 milyon kilo arasında- idare edilen on yataklı bir de hastane 
Hark köyünde vücude getirdiği büyük beklenmektedir. rak ~amyonun altında kalmış ve sağ dır. Kazanın bu servet kaynağı zürraa mevcuddur. Belediyenin fenni bir mez-
fidanlıktan 1939 da istifadeye başla- Şehrin çalışkan valisi Fahri Özen ve bacagı .~ırılarak ezilmi~tir. Yaralı An- refah vermiştir. Kazanın tütüncülüğü bahası da vardır. 
narak halka, meccani fidan tevziine belediye reisi Mustafa Altınok imar iş- ~ara numune hastanesıne nakledilmiş- de bağları gibi değerli olmakla en iyi Belediye tarafından meydana getiril-
baŞlıyacak.tır. Esa•en kayısı, erik ve lerinde, yolların, caddelerin açılmasm- tır. ko'kulu ve alıcılar tarafından tutulan miş olan belediye parkı cidden çok gü-
ceviz cinsine ve ihracata elverişine gö- da iyi çalışmalar göstermektedirler. Manisada bir börekçı· b·ır tütünler yetiştirilir. Başlıca müşterisi zeldir. Asri bir plan dahilinde yaptml-
re ehemmiyet ile yetiştirilmektedir. Doğu illerini?\ güzel bir köşesi olan Er- de Amerikalılardır. İnhisar idaresi de mış olan bu park akşamlan binlerce 

Erzincanın 420 köyü, on dört nahi- zincan şimdi büyük bir sabırsızlıkla kadım yaraladı külliyetli mikdarda tütün mübayaa e· halk tarafından dolup boşalmaktadır. 
yesi, beş kazası vardır. Nüfusu 119 bin- Cumhuriyet bayramında ulaşacak olan M ·sa (H i B d Al der. Yeni yaptırılmış olan Misakı Milli 
d f ladır M treni bekliyor. ahan
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1 
ura a k' aybey Balkanlardan gelen Drama göçmen- mektebi cidden modern bir plan dahi-en az . erkezde yapılan büyük m a esı e ır yara ama va ası ol· 1 . . . 

Halkevi binası da Cumhuriyet bayra- Bursada bir handa bir ölU bulundu muştur erı, eksenyetle Akhısar kazasına yer- tinde yaptırtılmıştır. 
mında törenle a~ılacaktır. ErzincanWa- B.. k . . . . leştirilımiştir. Ziraate çok elverişli olan Ekonomik durum 
rın, kültürel kalkınmalarında büyük Bursada Tahtaka.lede Uğurluhan'da yat- umumtore kacı dAbd

1 
udrrahmansu· ısrnınde bırl, kazada tütüncülüğe verilen ehemmiyet Akhisarda haftada üç gün pazar ka-

makta olan 1294 doitumlu Ha.san oğlu Allnln w ın ar an zam çarşı orta- üzeriıne bu bölgede müdhi.ş bir ilerleme rulur: Salı hayvan, çarşamba umumt 
çalışmaları görülen Halkevi modern yatağından kalkmadığını gören hancı şüp - ~ındaw ayagından ve kolundan tabanca görülmüştür. Bu sayede her sene kaza- pazar-, perşembe tabak pazarı. 
bir halde yükselecektir. he ederek yanına yaklaşmlf, zavallının öl- ıle agır tte ı t düğünü anıonrnatır. sure yara amı.ş ır. ya on binlerce lira girmektedir. Kasabadaki zürraa yardımda bulun-

Erzincan - Sıvas, Erzincan - Erzurum, ~ Y 1 k dm h t kaldı ılın imar · ı Yapılan muayenede Alinin müpteı~ ol - ara ı w a w as aneye r ış, iŞ eri " . mak üzere İş Bankasının bir şubesi fü: 
Erzincan - Gümüşhane ile Kemah yol- duğu basur yüzünden fazla kan zayi suçlu daga dogru kaçarken, yakalan- İşgal esnasında hemen kamılen yan- Tütüncüler Bankası ve Ziraat Banka-
larına ayrıca ehemmiyet verilmekte- ettiği ve öldüğü anlaşılmıştır. mıştır. mış olan kasaba bir plan dahilinde ye- sının emrinde bir de kredi kooperatifi 
dir. ) ni yapılan binalar ve geniş olarak açı- vardır. 

Erzincanda 1700-2000 arasında ev Bergama ciridcileri ve avcıları zmire gittiler 
vardır. Erzincan belediyesi de şehrin lzmir fuarmda garib bir Kızılcahamamda bir amele 
inkişafına, her sahadaki imarına fazla 
eliemmiyet Tererek çalışmalar göster- ~ 7 ır- A hırsızhk vak'ası yaralandı 
mektedir. < t.~ ~ it :4. J, İzmir (Hususi) - Dün gece fuarda Kızılcahamam (Hususi) - Yeni yn· 

Belediye Fırat üzerinde şehrin mez- ..e, ~ ~ enteresan bir hırsı~hk vak'ası oldu: pılan binalardan birinde çalışmakta 
baha ihtiyacını karşılıyacak şekilde Genç bir kadın, yanında erkeği ve altı olan Çukurören köyünden yirmi bir 
büyük bir mezbaha vücude getirmiştir. yaşındaki çocuğile fuar pavyonların - yaşlarında Hasan oğlu Osman isminde 
:Ayrıca bir çocuk bahçesi, hayvan pa- dan birine girdi. Genç kadın bir mü - bir amele binanın en üst katındaki is -
zarı, buğday hali yapılmıştır. cevherat pavyonunda lkenda.sine altın kelenin çökrnesile aşağı düşerek bey -
Şehrin ışık ihtiyacını karşılamak ü- bilezik gösterilmesini istiyor. ninden ve bacağından tehlikeli surette 

zere de belediye şehre 30 kilometre Bilezikleri uzun bir tedkikten geçi - yaralanmıştır. Yaralı Ankara nümune 
mesafede Killevik şelalesinden isti - ren genç kadın, beğendiğini söyliyerek hastanesine sevkedilmiştir. 
fadelenmek için çalışmalara başlamış- pavyondan ayrılmak istiyor. Fakat ;:~=~~~;;;:;:;;;;;;::;;;;;;;;;~;;;:;;;:;;~ 
tır. İçme sularından Kuru Tilek, Ka - pavyon sahibi, bilezik1erden birinin ye- ( KUçUk Memleket Haberleri ) 
~a suyunun raporları hazırlanmıştır. rinde yeller estiğini görünce telaş · -
Istasyona kadar demir borularla tevzi- gösteriyor: Samsunda adliye nakli ve tayinleri 

&t yapılacaktır. Cumhuriyet meydanına - «Galiba bir yanlışlık olacak ben Samsun icra memurluğuna sabık 13e.,ırı 
doğru uzanan İstasyon caddesi 19 met- size altı bilezik teslim etmiştim. Siz- sulh Mkim1 Şeref Altan, Terme müddeiu -
re geni!jliğinde yol üz~rinde nafıa ve- Bergama (Hususi) _ İzmir enternasyonal fuarında her sene tertip edilen den beş bilezik ~lıyorum!> diyor. Öz~~~~;ın ~~~:!ıştı~ü:~=:~\L~~~::: 
kaletince asfalt olarak yapılacaktır. Be- Bergama günü yarın (bugün) yapılı yor. Bu münasebetle Bergamadaki Genç kadın hıddetle çıkışıyor: mahkemesi teşkllMı kaldırılmış. rels Mu -
lediye büdcesi, 62 bin lira arasındadır. ciridciler, kalkancılar ve avcılar (Bergama günü eğlenceleri) inde bulunmak - Beni hırsız mı sanıyorsunuz? . harrem Fevzi Can 70 lira maaşla Vezirköprü 
Belediyenin itfaiye teşkilatına da e _ üzere dün şehrimizden İzmire hareket etmişlerdir. Bergama günü eğlence - İş zabıtayla aksedi~e k'adın sırra Mkhnli~lne, A~a ~uhtar Ataman da 50t Ura 
hemmiyet verilmektedir. Son sistem !erinde efelerin zeybek oyunları, Bengı· ve kozan oyunları .. oyn. anacak, cirid kadem basıyor, yetişen zabıta memur- maaşla vezirkopru hukuk hlklmll~ine .er -
b

. k t' il k d 1 ·· "lm .. . . . f!an tayin edilmişlerdlr. Bafra hukuk h~kl • 
ır amyon ge ır ere mezbahadan müsabakaları, atışlar yapılacaktır. Resimde Bergamalı cırı cı er goru ek- ları kadının uzenm arayınca, bılezlk mi Mehmed Bilen, Çarşamba ceza hl\"Lnıl 

şehre fenn'.i: bir şekilde et t~ımaktadır. tedir. meydana çıkıyor. Bahri Demir terfi etmişlerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 1 
Kızılcahamam maliyesi teftit ec1ili1or 

zmir fuarmda 138 lira dUşUr8R Mallye müfettişlerinden Bedri RakonL Kı 

- Hasan Bey gaz'l?tclerde 
okudun mu?.. Birçok gıda 
maddelerinde ucuzluk devam 
ederken .. 

. .. ekmek f iatları bir türlü 
ucuzlamıyor. 

... Yalnız işittiğime göre 
iyi su fiatları adamakıllı dü4 

ıüyormuş. 

bir adam parayı almak istemedi zılcahamam maliyesini teftişe başlamıştır. 
Bursada Kızday haftası 

İzmir (Hususi) - Fuar sahasındaki Bursada Kızılay haftasının ilk günü, ~-
zabıta bürosuna müracaat eden bir a- renle tes'ld edilmiş, Atatürk anıtma çelenle 
mele, yerde 138 lira bulduğunu, düşü- konulmuş, Kızılnyın kıymet ve ehemıniyetl 
renini arkasından koştuğu ve parayı hakkında nutuklar söylenmiştir. 
uzattığı halde kabul ettiremediğini Samsun Vafülnin teftişleri 

söylemiştir. Amasya yolu üzerinde bazı inşaatı teftlt 
Zabıta, derhal keyfiyeti fuar saha - eden Sa_~sun Valisi Fuad Tut.sal, bu hı.ı.ftr.. 

sındaki hoparlörlerle ilan etmiş ve sa- Havza, Unye ve Kavak kazalarında da ted· 
hibini bulmuştur. Parası kaybolan zat, k~kler yaptıktan sonra şehrlmlze dönmüş ._ 

Hasan Bey - Aldırma... ilk müracaatte parasının düştüğünü tur. 
İki su bir ekmek yerini tu- farketmiyen kimsedir. Bittabi, ikaza 
tar.·· ~ rağmen gösterdiği dalgınlık ve tok göz

lülülk şayanı hayrettir. 

Arabkir Kaymakamlığı 

Arabkir kaymakamlığına tayin edilen F'lk
ad Ak.wy Ara'ltkl.re gltmiı ve vazifesine bq .. 
ıamıotır. 



Haclı.eler Karşıımda 

OÇ SEBEB 
ordun başmdan 

geçen bir vak'a 
İki kardeş bir genç kızı nişanlısının 

elinden alarak. kaçırdllar 
B irdenbire uyumuş muydum? 

bilmiyorum ... Rüya mı görü -
yordum? Belki!... Tanımadığım bir in
san elimi yakaladı: 

- Seni bizim memlekete götüreyim! 
Dedi. Tren, vapur, tayyare; otobüs 

bütün bu nakil vasıtalarile o kadar yer 
dolaştık ki.. yolu belleyemedim, güzel 
bir memlekete ulaşmıştık. Elimden tu
tan: 

- İşte burası bizim memleket! 
Der demez kayboluvermişti. Bilme

diğim, tanımadığım bir yerde böyle ya 
payalnız kalmak hiç de hoş bir şey de
ğildi. 

Etrafa bakındım. Bir polis görüp 
yol sormak istiyordum. Fakat etrafta 
polise benzer kimseler yoktu. Nihayet 
yanımdan geçenlerden birine sordum: 

- Polis karakolu nerededir? 
Yüzüme tuhaf tuhaf baktı: 

- Ne dediğinizi anlamadım. 
- Polis 
- Yabancı bir kelime ... 
Yürüdü. Gene yalnız kalmıştım. Ve 

böyle bilmiyorum ne kadar dolaştım: 
- Vay sen burada ha! 
Tanımadığım biri idi. 

- Siz kimsiniz? 
- Uzun zamandır bu memlekette ya 

şıyorum. Çok eskiden sizinle göz aşina
lığımız vardı. 

Kolundan yakaladım: 
- Mademki göz aşinalığımız vardı, 

artık sizi bırakmam. Ben yol iz bilmi -
yorum. Polis aradım. 

Güldü: 

- Burada polis ne gezer? 
- Niye? 
- Lüzum yok ki ... 
- Ya, demek burada cinayet olmaz, 

hırsızlık olmaz .. kavga gürültü olmaz 
öyle mi? 

- Evet.. Bunların hiç biri olmaz; bu 
yüzden de ne polis vardır, ne mahke -
me,..ne hapishane .. 

Seri usulü mamulatı icad 
eden otomobil kralına bir 
sarıdalyecinin verdiği ders 

Zabıta suçluların evine girerek genç kızı kurtardı ve 
1akalanan suçlular Ağır· cezaya verildiler 

- Ne iyi yaşıyorsunuz .. paranızdan Evvelki gece Bakırköyünde bir kız tirmeden takibe devam etmiş, nihayet 
eminsinizdir, içersiniz, zevkedersiniz.. kaçmma vak'ası olmuş, iki kişi nişan - yol büsbütün tenhalaşınca, birdenbi • 

Yanımızdan güzel güzel kadınlar lısile beraber giden bir genç kızı yolu· re bisikletten atlamış, ve Rukiyen;n 
geçiyorlardı. Devam ettim: nu keserek kaçırmışlardı. yolunu kesmiştir. Bıçağını çekerek, J,a 

- Aşık olursunuz, sevilirsiniz. Bakırköy Bez fabrikasında çalışan dını korkuttuktan s0t1ra, cür'etini art • 
:Beni hayretle tepeden tırnağa süz- Hüseyinle nişanlısı Şükriye gece saat tıran mütecaviz Rukiyeye hem taaı -

dü: 11 suların.da evlerine gitmek üzere, fab ruz etmiş, hem de parasını alarak k:::.ç· 
- Bu memlekette bunlar yoktur ki.. rikadan aynlınışlardır. Yollan üzerin- mıştır. 
- Neler yoktur? de bulunan Elektrik şirketi binasının Perişan bir halde karakola koşan 
- Para, içki ve aşk? önündeki hfili arsadan geçtikleri sıra - Rukiye, başına gelenleri anlatmış, za· 
- Ne ne ne dedin? da, önlerine birdenbire bir adam çık - bıta derhal faaliyete geçerek, suçlu -

8 mış, bıçağını çekerek Hüseyine hücum nun l3akırköyün Osmaniye köyündt ı 
- Ne oluyorsun yahu? etmiştir. Hüseyin, korkudan kaç.mağa Bekir olduğunu tesbit etmiş ve yaka · 
Başımı kaldırdım. Meğer matbaada başlayınca meydana diğer bir adam da- lam.ıştır. 

uyuyuvermişim; yanımda duran arka • ha çıkmış, Şükriyeyi alarak, kaçırma - Bekir dün İstanbul müddeiumumi· 
w ..ı.- ' daşım.: ga başlamı.şlarlli!J.. . . .. . liğine teslim edilerek, 4 üncü sorgu 

- Korkulu rüya görmedin inşaallah! Uzaktan 'bu vazıyetı goren tbrahim hakimliğinde sorguya çekilmiştir. 
Dedi. isminde biri, hfııdiseden Şükıiye?i~ a- Suçlu, müddeiumumilikte verdiği 

_ Hayır! nasını ve zabıtayı haber?ar .e:ımşt~. ifadesinde, hadiseyi tamamen inkar et-
Önümdeki gazeteye baktım. Biraz Hanri Ford Suçluların Ali ve Se~ ı~ıml~rınde miştir. 

evvel gazetede okuduğum Haber ser - Amerika gazeteleri meşhur Ameri- iki kardeş oldukları ve Şukrıyeyı e~ - Sorgu hakimi, Bekirin tevkifine ka-
levhalarını bir kere daha okudum: kan sanayicisi Fordun bir ihtiyar ma- lerine kaçırdıkları anlaşılmış, eve gı - rar vermiştir. 

d t rilerek, genç kız 'k:urtarılırrnştır. "d h ·d cAşk yüzün en cinaye > rangoz ile yaptığı muhavereyi nakledi- Her iki suçlu da dün cürmü meşhud Gerdekten 1 am se pasına gı en 
cBir içki aleminde bir adam arka - yorlar. b' 

daşını bıçakla yaraladı.> İhtiyar marangoz tahta sandalya müddeiumumiliğine teslim edilmişler- katilin muhakemesi ıtti 
k k dir. Tahkikatı yapan müddeiumumi «Bir zengini parasına tamaan so. a yapmakla geçinirmiş. Ford tesadüfen Bergama (Hususi) - Birkaç ay ev-

muavini Orhan Köni, suçluları Ağır -
ortasında öldürdüler.> bu adamı görünce haline acımış, san- ceza mahkemesine vermiştir. vel Bergamada bir düğün günü garib 

İsmet Huliısi dalyalarından bir iki düzine satın al - bir hadise olmuş, düğün davetlilerin-
========================~ m~~~iLoorm~: Wrplancışahidin~up ~nllibdın~~~~~meya-

c 8 1 b• ı • • d• • il =ı -Fiatı kaçadır? ehliyeti Olmadı "'g& anlaşlldl nında bir müddet evvel çalınan yatak Un arı 1 lyor mu 1 ınız ~ -6 dolar tanesi.. takımını görerek zabıtaya haber ver-
i - O halde bana iki düzine hazırla- Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde mişti. Zabıta memurlarının geldiğini 

Aiti gUn suda ka1an bir bacaksız\ Çin de ipekleri nasıl tem izlerler? 
Geçen sene iki _ Çin, ipeğin en · 

yınız, yalnız sizin sandalyalarmızın görülen bir dava sırasında, yalan yere gören damad evvelce işlediği bir cina
her birinde balık, yılan veya kuş gibi şahadet eden İhsan isminde biri, dün yetin meydana çıktığını zannederek su 
ayn ayrı resimler var, bana yapacak- adliye tababetine sevkedilerek, hak - çunu itiraf etmiş ve bir de arkadaşı ol-
larınızın üzerinde hep ayni resimler kında takibat yapıldığı takdirde, ceza- duğunu ihbar etmişti. 

bacağı bir tren ka- c=IY- iyi cinsini ye~şti- ~ 
zasında kesilmiş o- - ren . me~eke~ler- ~ 
lan Amerikalı ~ dendir. Çmde ıpek ~"\ 
Çarles Zimmy Hud ©:::::::::::::: · -. t~n b~kii~üş ip. ~ r ~"~-" 
son nehrinde yü- ~~:: ~ı~lerı temız~emek 
zerek 300 kilomet- ~ .. ıçın çok temız su 
relik bir mesafeyi ._-....""'C '-.:> ":""-:; kullanırlar. HattA 
katetmiş ve bunun ~ bu iplikleri kuyu suyu ile de yıkamazlar. 
için altı gün suda Nehir suyu ile yıkadıkları zaman bu su-
yüzmeye mecbur olmuştur. Bu adam, bu yun içine bir nevi süınüklü böcekten ka

müddet zarfında yirmi kilo zayıflamıştı fi mikdarda salıverirler. Bu hayvancık-
ve zatürree olmuştu. Adamcağız sudap 
çıkanlır çıkarılmaz doğru hastaneye kal

dırılmış ve hayatı kurtarılmışttt'. 

* ldeal bir hapishane 

ların şayanı hayret bir hassaları vardır: 
Suyu son derece berraklaştırırlar. Çinli-
ler, ipekleri işte bu temiz ve berrak su 

ile yıkarlar. 

lenlere şehirde gezmeleri için izin dahi 
Dünyanın ideal hapishanesi, Amerika- verilir. Geçenlerde böyle bir ~ehir gezin

da Porto Rikodadr. Bu hapishane en lüks tisinden sarhoş dönen on mahkU:m kırk 
ve en konforlu evlerden daha mükem- gün müddetle ve cezaen hapishaneye a
meldir. Mahkfunlardan hüsnü hali görü- lınmamışlardır. ............................................................................................................................... 

Nasıl koca lazım? 
- Sevmiyorum, sevilmiyorum. Sev

meye, sevilmeye henüz niyetim de 
yok. Henüz çok gencim, fakat daha 
şimdiden ctalibler, çıkmağa başladı, 
ben de düşünmeye koyuldum: 

Eninde sonunda evleneceğim, tabji 
seveceğim erkekle evleneceğim, fakat 
ne tiptekini tercih etmeliyim, söyler 
.•. ? 

mısınız. 

* 
· Büyükadadan postaya atılffilş B. 
inisiyalli bir genç kız mektubundan 
aldığım bu cümleler bana üç, beş gün 
evvel işittiğim bir hikayeye anlattı: 
Arasıra geçimsizlik yapan, arasıra 

haşarılık ettiği söylenen bir genç ka ... 
dından bahsediliyordu. Milsahebeye 
iştirak edenler arasında, genç kadının 
kocasının tahammül kabiliyetine hay· 
ret edenler oldu, o zaman aileyi diğer .. 
!erinden iyi tanıyan birisi :. u cümelyi 
söyledi: 

- Ben bunda hayret edilecek bir 
nokta görmüyorum. Bayan B. nin ken
disinden işittim, müsavi kıymet ve va
ziyette iki gencin karş(sında kalınca 

berikini tercih etmiş, tercihine sebeb 
olarak ta fazla uysallığını gösterdi: 

cAbdaldır, her ne tarafa çeksem o 
tarafa gelir> diyordu. 

Dedi. Bu hikayeden de, bu dedikcr 
dudan okuyucum da kendisine hisse 
çıkarabilir. 

Ona şöyle söyliyeceğim: 
- Çocuğum, madem ki çok genç oı .. 

duğunu söylüyorsun. Sana tavsiyem: 
- cİzdivaç> düşüncelerile şimdilik 

meşgul olmamaktır. Suali c:Hrası:ı> gel
diği zaman sorarsın. Maanıafüı ceva
bının bir kısmını şimdiden vereyim: 

Bir genç kıza hangi tip erkeğin mu
vafık olacağı her şeyden evvel o genç 
kızın kendi karakterine ve kararına 
bakar. 

Müvazeneli ve mes'ud bir hayat mı 
yaşamak arzusundadır. Müsavi erkek 
seçecektir, hayatı bir eğlence, bir de
ğişiklik mevzuu mu addediyor, bir 
abdalı, bir mütehanunili mi bulacak
tır. Fakat evdeki pazar ekseriya çarşı
ya uymaz. Dedikodu kahramanı olan 
kadın vakıa aldanmamıştır, fakat 
müstesna kaideyi bozmaz derler, ora-
sını da unutma. TEYZE 

olmasını isterim. ya ehliyeti bulunup bulunmadığı so - Bu vak'anın cereyan eden muhake-
İhtiyar marangoz biraz düşünmüş, rulınuştur. . mesinde suçlular cürümlerini tama-

sonra: Garib bir adam olan suçlu adliye ta- men inkar etmişler ve fakat evvelce 
- Hay, hay demiş, fakat bu takdirde bibi Enver Karan tarafından sorgu~a kendilerinin tarif ettikleri yerlerde öl

sandalyalann beheri için 8 dolar iste· çekilmiş ve yaşı sorulduğu zaman, bil- dürdükleri adamın çizmelerinin bulun-
rim. mediğini söyl.~miş~U:· . . . . ması ve çaya attıklan baltanın çıkarıl-

- Sebeb? Adamın sozler:nın ~b:ı'bınnı tutma- ması gibi deliller karşısında cinayet sü-
- Çünkü ben her sandalyaya ayrı dığı ve saçm.aladıgı gorulerek muaye- but bulmustur. 

bir hayvanın resmini yaparken hem nesi yapılmış, '!e suç~un':11 ~~y~~i c;- Heyeti hfilrnne kararını tefhim etmiş 
çalışıyor, hem de eğleniyorum. Hep zaiyesi olınadıgına, çünku «viladi bela- ve suçlulara idamlarına hükmolundu
ayni resmi yapacak olursam sıkılırım. hete• müpteı.a bulunduğu anlaşılmış - ğu bildirilmiştir. 
Bu sıkıntıyı unutmak için 2 dolar la- tır. 

zunSeri usulü mamulatı icab eden Ford Çirkin bir tecavüz ve soygun· 
Fabrika bekçisini kazana atanın 

muhakemesine devam edildi 
bu muhakemeyi anlamamış ise de si- culuk yapan biri yakalandı 
parişini gene vermiştir. .. Kantarcılarda, sabun fabrikasında 

_.....:;.._ _______ --- Evvel.ki gün Balın köyünde gupe - bekçi Şevkiyi kaynar kazana atmak 

L• db M k d gündüz çirkin bir yol kesme, tecavüz suretile öldüren Mansurun muhakeme-in erg QS ova a ve gasb hadisesi olmuştur. sine Ağırcezada dün devam edilmlştir. . d Tecavüze uğrayan Rukiyenin an -

bir adam O··vdu·· lattıgın-a göre, vak'a şöyle cereyan et _ Dünkü celsede hariçte bulunan bazı 
şahidlerin istinabe suretile dinlenme -

miştir: ı ··f k d el Meşhur tayyareci Lindberg Moskova- R ki Bakırk.. hastane inde bu _ lerine ve suç unun nu us ay ının. c • 
dadır. Sovyet Rusya tayyarecilerile be- luna: bire tanıdığı: ziyaretes giderken, b~ne. k~rar verilerek, duruşma talık e· 
raber Alaska üzerinden. u~arak • Rusya tenha yollardan birinde peşine bisik - clilmıştır_. ------
ile Amerika arasında daı.mı haval sefer- letli biri takılmıştır. Mili .ı i'/ı • 
leri ihdası mümkün olup olamıyacağını Kadın buna ehemmiyet vermemiş eı err • 
tedkik ediyor. Bu münas~bet~e geçen gün ve yoluna devam etmiştir. Fakat, bi - Esnaf için bannma evleri yapılacak 
Lindbergin başından garı~_bır ~ak'a geç- sikletli yabancı da, hiç yolunu değiş -
miştir. Moskovaya geldıgı gundenberi 
mütemadi surette şübheli bir adam tara
fından takib edildiğini gören Lindbergin 
nihayet sabrı tükenerek bir gün, birden
bire arkasll'.la dönmüş ve kendisinı adını 
adım talrib eden adama sormuş: 

- Benden ne istiyorsunuz ve beni ni· 
çin takib ediyorsunuz? 

Cevab alamayınca da adamın suratına 
bir yumruk indirip yere sernliştir. 

Bir müddet sonra Moskova polis mü
dürü Amerikan sefaretine telefon ederek 

Lindbergi takib eden adamıa bir polis 
memuru olduğunu, tayyarecinin muha
fazasına memur bulunduğunu, fakat li
san bilmediği için sorulan suallere ce
vab veremediğini söylemiş ve mükemmel 
bir tayyareci olduğu kadar usta bir bok
sör olduğunu da isbat eden Lindbergin 
badema zabıta tarafından takib ettiril
miyeceğini, çünkü böyle bir himayeye 
muhtaç olmadığını isbat eylediğini bil
dirmiştir. 

18acaksızın maskaralıktan : 

Birleşik esnaf cemiyetleri yardım he
yetinin İstanbuldaki bekar esnaf için bir 
barınma evi yaptırmağa karaı· verdiği 

yazılmıştı. Bu husustaki tedkikler hayli 
inkişaf etmiştir. Yapılan bir istcıtistik so
nunda, İstanbu1da beş bine yakın bekAr 
esnaf olduğu anlaşılmıştır. Ekserisi Ana
dolunun muhtelif yerlerinden gelen bu 
bekar esnaf, barınma evlerinde ayda ye
di buçuk lira ile yiyecek, yatacak ve yı
kanabilecektir. Barınma evlerinin adedi 
ileride ihtiyaç nisbetinde artmlacaktır. 

Koparılan çiçek 1 
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i k i k ahve fincanı s • 

esın 
Otelciden banyo isteyince adamcağız "Banyo
muz, yok, bayım! dedi, /allat isterseniz sizi 

mutfak ta yıhayalım .•• ,, 

aydınlatılan mua 
Yaz.an: Nusret Safa Coşkun 

a 
Bir evin yaşlı fakir aciz bir kadın olan hizmetçisi niçin öldürülsün ? Meğer 

' bunun çok mühim ıebebleri varmı -
Eski zabıta funirlerinden Bay Ahsen: 
- Size, dayısının evini soyan (R. •. ) 

nın macerasını anlatayım, dedi. 
O vakitler komiser idim. Bir gün mın

takayı teftişten dönerken yolda polisle
rimle karşılaştım. Daha: 

- Ne var, ne oluyor, derneğe vakit kal-
madan bana ilk sözleri şu oldu: 

- Efendim, sizi arıyorduk! 
- Hayrola? 
- Mü~ bir cinayet var da! 

1 
- Kım yapmış? 

- Faili meçhul! 
- Peki, cinayetin sebebi? 
- O da meçhul! 
- Kim öldürülmüş? 

'' Edirne ,, de 
Yunan toprağını; Selimiye camisini ve 

Edirneyi seyrede ede bitirdik. Liikin Se -
limiyenin ne kadar muhteşem bir görü
nüşü var. Dahi Sinanın bu eseri, beynel
milel şaheserler yoklamasında dört ko -
_ . ~!rden havaya kaldırmış, dünya mi
marisine meydan okuyan , 

- Ben de varım! 
Diyen bir jestle ufukların mihrak rıok

tasını teşkil etmekte .. ne cazib ve ne kıv
rak bir üslubu var, şu Sinan tarzı mima -
risinin .. sanki o muazzam abide karşınızda 
kıpırdanıyor, kıvrak, şuh hareketlerile 
zorla kendisile meşgul olmağa sizi cebre
diyor. 

Koca Sinan bence asıl muvaffakiyetini 
onu kurmakta değil, yerini seçmekte gös
termiştir. Eserini o, öyle bir yere oturt -
muş ki, çok uzaklardan bütün ihtişarnile 
görmek mümkün. 

- Evin hizmetçisi Fatma! 
- Genç mi bu kadın? 
- Hayır, orta yaşlı ve çirkin! 
- Hadise nerede olmuş? 

larınızdan hiç şüphe ettiğiniz kimse var ziyaretinde bulunmasını ıuzumundnn 
fazla bir muhabbet eseri idi. Ben, bu if
ratta bir sebeb aram.ak mecburiyetinde 
idim. Sonra beni kuşkulandıran başka se
bebler yok mu idi zannediyordunuz? Hiz
metçi kadın, hanını ve bey evde olmadık
tan sonra, yabancı lbir adama ne için ka
pıyı açsın? Ziyaretçilerin, bir bahane ile 
Fatmayı aşağıya çağırdıktan sonra, kapı 
aralığından zorla içeri girdiklerini kabul 
edelim. O zaman cineyetin odada ve hiz
metçi kadın kahve :pişirirken işlenmesi
ne imkan yoktu! 

Nitekim şu dakikada üzerinde bulun
duğumuz Yunan toprağından olduğu ka
dar Bulgar hududunun çok ilerilerinden 
de cevrilen baş.lar onu görüyor, bakan göz 
--:ıhakkak kubbesinin üstündeki ay yıl
dıza takılıyor. 

Selimiyenin uzaktan gÖTÜnÜ§Ü 

maalesef bayım, banyomuz yok. İsterse-· 
niz sizi mutfakta yıkıyalım! .. 

- Sultanahmedde, Akbıyıkta. 
- Gidelim oraya. mı? 

Yolda kendi kendime düşünüyordum: 
Her hnngi bir evin hizmetçisi ne için öl
dürülsün? Yaşlı, fakir ve aciz bir kadının 
bu kadar şiddetli bir düşmanlığa hedef 
olmasındaki saik nedir? 

Bu suallerin cevabını vehleten vermek 
mümkün değildi! Kendimi fazla üzme -
dim. Hele şu cmahalli vak'a> ya bir gi -
delim de, işin girdisini, çıktısını bııluruz, 

dedim! 
Tevkifhanenin yanından, tozlara bata 

çıka Akbıyığa indik. Bir iki sokağa gir
dik çıktık. Nihayet kapısında polis du -
ran evin cmahalli cürüm> olduğunu an

ladım. 
Evden içeri girince bir sürü insanla 

karşılaştım. Bir kadını ayıltmağa uğraşı
yorlardı. Doktor çağırttık. Yarım saat 
sonra, kadıncağız kendine gelebildi, ona: 

- Merkeze gidiniz de, ifadenizi alsın
lar, dedim, ölünün bulunduğu odaya gir-

aim. 
Manzara hakikalen feci idi. Hizmetçi 

kadın, mangalın yanında, odanın ortn 
yerine yüzü koyun, boylu boyunca uzan
mıştı. Cesedin az ilerisinde de ıki kahve 
fincanı ve yere devrilmiş bir cezve vardı. 
Kaburga kemikleri arasına yediği bıçak 
yaralarından akan kanlar, halıların üs -
tüne yayılmıştı. Odanın içi karma karı
~ıktı. 

Diğer odalnra geçtim. Onlard~ da ~~i 
karışıklık göze çarpıyordu. Evın butun 
eşyası altüst edilmişti. Cinayeti yap:n 
veya yqpanların hizmetçi kadını öidürduk 
ten sonra her tarafı araştırdıkları anJa -
§ılıyordu. Demek ki failler, yalnız kadını 
öldürmek için buraya gelmiş değildiler. 
'.Asıl maksadları başka idi. Zavall~ b~ı. -
metçi kadın, ara yerde engel oldugu ıçın 
Yok edilmişti! 

Ev sahibinin zenginliği, bu maksadın 
hırsızlıktan başka bir şey olamıyacağını 
gösteriyordu. Hfidise de fikrimi teyit et
ti. Ev sahibleriniıi para ve mücevhPrleri 
Çalınmıştı. 

Nihayet nöbetçi müddeiumumi mua -
Vini geldi. Hizmetçi kadının cesedini mor
ga kaldırdık. Karakola döndük. Demin 
bayılan kadını teskin ve teselli ettim: 

- O kadar üzülmeyin .. siz ::;ağsınız ya. 
Çalınan elmaslannızı da buluruz, hic me
rak etmeyin! Yalnız sorduklanma dik -
katle cevab verin. 
Kadıncağız bitkin bir tavırla: 
- Peki, dedi. 
- Vak'a esnasında nerede ıdiniz? 
- Sokağa çıkmıştım. 
- Sizin o saatte dışarıda olncağmızı 

hilen var mı idi? 
- Hizmetçi kadın 
- Ondan başka? 
,_Kocam. 
- Daha başka. 
- Hiç kimse! 
- Evde bulunmadığınız zaman hırsız-

- Hayır! 
_ 0 halde bir şey daha soracağım. Ev-

de para bulunduğunu ve mücev~ı:rleri -
nizin saklı olduğunu kimler biliyordu. 
Amma iyi düşününüz. .. 

- Tabü gene kocam. 
- Onu geçin bir kalem. Sonra? 
- Zavallı hizmetçi kadın. 
- Komşulardan, akrabalardan filan? 
- Komşularımız.la resmi ·konuşuruz. 

Biz söylemedikten sonra kim ne bılecek? 
- Öldürülen hizmetçi kadın oir geve

zelik etmiş olmasın. 
- Hayır! Fatma ağzı sıkı bir kadındı. 
- O halde söyleyiniz bakalım: Evini-

ze kimler sık sık misafir gelip giderdi? 
- En fazla konuştuğumuz kocamın kız 

kardeşi ve çocukları idi? 
- Bu tercihin sebebi nedir? 
- Hiç! Evleri bize yakın olduğu için 

tabii her zaman uğrarlardı. 
- Nerede oturuyor bunlar? 
- İshakpaşada. 
- Kocamın kız kardeşi ve çocUkları 

dediniz. Bu çocukların hüviyetlerini söy
ler misiniz? 

- Hay hay efendim. Maksadınızı an -
lamamal\.la beraber sualinize cevab ve -
reyim. Görümcemin en büyük çocuğu 

erkektir. 
- Adı ne? 
- (R ..• ). 
- Kaç yaşında~ 
- Yetişkin de ikanlı. 
- Ala! Bu çocuk her zaman geliyor -

du, öyle mi? 
- Evet. 
- Bana (R .•• ) nin ahlaki vaziyeti ve 

ruhi temayülleri hakkında biraz olsun 
izahat veremez misiniz? 

- Ne söyliyeyim bilmem ki! Terbi -
yeli bir genç. 

- Mescla mütecessis mi idi? Sonra faz-
la açıkgöz müd!ir? 

- Her halde abdal değildir. Doğrusu
nu ararsanız, biraz her şeyi merak etmek 
tabiati de vardır. Fakat, bütün bunlan 
niçin soruyorsunuz? 

_ Onu sonra anlıyacaks.mız Şimdilik 

sormak benden, cevab vermek sizden. 
Bana görümcenizin adresini verir misi -

niz? 
Kadının söylediklerini not ettim. iki 

zeki memurumu çağırdım: 
_ Şuraya gideceksiniz. Ev halkına 

vak'ayı anlatırsınız. Mümkün ise (R ... ) 
beyin dayısını alıp karakola getirmesini 
söylersiniz, dedim ve memurlanma, ka
dına çaktırmamak için, şu tahriri emri 
verdim: c (R ... ) yi evde bulamıyacaksıruz. 
Biriniz, beklemek bahanesile içerde ka
lırsınız, birinb: de sokakta gizlenirsiniz. 
Şayed (R ... ) gelirse hemen yakalarsı -

ruz!• 
- Bay Ahsen, müsaadenizle şunu so-

lık yapıldığına ve•vak'aya şahidlik etme
sih diye de hizmetçi kadın öldürüldüğüne 
nazaran, hareketlerinizi gözetliyorlar~ 

uemekti? Komşulardan veyahud akraba-

racağım. (R. •• ) dan niçin ~phe ediyor
dunuz? Mesela bu adamın akıllı olması, 
cani olmasını icab ettirmez ya? .. 

- Şüphesizi Fakat onun tecessüsü ve 
sık sık ihtiyar dayı ile ihtiyar yengenin 

- Kahve pişirirken mi? Bunu ne.reden 
biliyorsunuz? 

- Gayet basit! Demin, hizmetçi kadı
nın öldürüldüğü odaya girdiğim zamcın 
mangal, iki kahve fincanı ve cezveden 
bahsetmiştim. Demek ki caniler ... 

- Caniler mi? 
- Evet, bunlar iki kişi idiler! 
- Adeta gözlerinizle görmüş gibi söy-

lüyorsunuz. Bir veya üç kişi olmadıkla
rını nasıl tesbit ediyorsunuz? 

- Kahve fincanının iki tane olma -
sından! Bunlar, evi gözetlediler. Hiz -
metçi yalnız kalır kalmaz kapıyı çaldı
lar.Gelenler yabancı değildi. Fatmn kadın 
da güler yüzle cbuyurun• dedi ve mi -
safirlere kahve ikram etmek istedi, ya
hud pişirmesini söylediler. Hiç bır şey -
den şüphe etmiyen kadın arzularını ye
rine getirme~e koyuldu. ~ o zaman ka
mayı sırtına yedi, gık bile diyenıeden 
yüzü koyun yere kapandL Davetsiz 
misafirler de vakit kaybetmemek ve ça
lacaklarını bulup bir an evvel ynkalan
madan kaçmak için evi aramağa başla -
dılar. · 
- Peki bu sirkati Fatmayı öldürmeden 

' yapamazlar mıydı? 
- Hizmetçi kadın vak'anın yegfıne ~a

hidi idi. Onu susturmanın mümkün ola -
mıyacağını bildikleri için cinayeti göze 

aldılar!_ 
- Şimdi meseleyi kavradım dostum. 

Peki (R ... ) tutuldu mu? 
- Adam İstanbulda olur da bizim eli

mizden kurtulur mu hiç? Delikanlı, ken
disinden şüphe etmiyecekleıine o kadar 
emin imiş ki akşamüstü eve gelmiş! Fa
kat karşısında bizim kırmızı yakalıları 
görünce kaçmak istemiş! • 

- Sonra? 

Hudud bitince ilk duracağımız istasyon 
Edirne imiş. Öyle olması da lazım. Ea -
vulu indirdik. Rüzgardnn asileşen saçla
rımızı üstünkörü bir taradık. Tren du -
runca da bavullarımızı omuzlayınca atla
dık aş ğı. Lakin o ne, trenden bizden baş
ka inen yok. Edirne son istasyon değil 

mi? .. E, peki vagonlarda kalan halk otel 
yerine geceyi burada mı geçireCPk!.. Hem 
gülüyor, hem tekrar vagona dönüyoruz. 
Meğerse burası Edirne imiş. Bizim, Edir
neye şehirde inmemiz Ifızım gcliyorır.uş. 
Sizin anlıyacağınız Edirne başka, Edir
ne şehri başka. Allahtan istasyon mem:ı.1 
ru vaktinde söyledi. 

Edirne istasyonu, Haydarpaş!.l - Pemlik 
hnttındaki istasyonların biraz nzmıını. 

Yanında büyük ve haşmetli bir bina var. 
- Acaba burasını niçin istasyon yap -

rnazlar? .. 
Diye düşündüm. Sonradan öğrendik ki, 

müstakbel Edirne durağı burası olacak -
mış. Bir an evvel yapılmasını temenni et
mek istiyorum. Çünkü Avnıpa nt~rln -
rının durduğu şimdiki istasyon Edirneyc 
pek Ifıyık değil. 

Edirne şehir istasyonunda, Trakya mu
habirimizin rehberliğine kendimizi tcs -
lim ettik. Bir arabq bizi Tuncanın üstün
deki büyük köprüden geçirerek isUısyo -
n u şehre ilmikli yen yola çıkardı. 

- Hangi otele ineceksiniz? .. 
Bunu arabacı soruyor. Muhabir arka -

daşımız bizim yerimize eevab verdi: 
- Filanca otel!.. 
Sonra bize dönerek: 
- Bu otel şehrin en güzel. en lüks o -

telidir, dedi. Rahat edeceğinizi ümid ede-
rim. 

Otelde 
Sırtındaki fanilenin altına bir pantalon 

çekmiş, çıplak ayakları terlikli otel ka -
tibi: 

- Buyurun! bile demeden 
- Yerimiz yok! 
Dedi. 

Aman, zaman, bedbaht gazetecilerin 
sanki her yerde itiban varmış gibi mu _ 
ha birimiz: 

- Baylar gazeteci, onları başkn yere 
nasıl götürürüm! 

- Koşu müsabakası yapacak değıliz n? 
Köşe başında kıstırmışlar:. getirdiler. O
tur bakalım tosunum, nasıl oldu bu iş, 
dedim. Tabii ilk önce kem küm etti Fa
kat çaldığı mücevherleri meydana çıka -

Deyince, bay katib, burulan oteli için 
bir şeref (!) hissesi çıkarmağa kalkmış o
lacak ki: 

- İsterseniz, dedi, salona portatif kar
yola kurarım! 

B.~.filanca otel derli toplu bir şeye hen
zedıgı ve bunun en iyi otel olduğu söy _ 
lcndiği için razı olduk. 

rınca ... 
- Onları nerede buldunuz? 
- Nerede bulacağız? (R. .. ) nın yatak 

odasındaki otminderin içinde! 

Hülasa, (R ... ) vak'ayı, minelbab ilel-
mihrab anlattı. 

Sordum: 
- Peki arkadaşın kimdi? 
Oğlan, gene şaşaladı. 
- Bizi uğraştırma, dedim. Yakanı nz 

zararln kurtarmak istiyorsan efendi efen
di cevab veri 

(Devamı ıı inci sayfada), 

İyi ki. 

- He! demişiz. Yoksa, sok.akta kal
mak mukaddermiş. Zira diğer otellerde 
bir tek yer yok. Ordunun girişini görmc
ğe civardan gelenler b~ tarafı doldur -
muşlar. 

Bavulları bırakbk. 

Kfıtibe dedim ki: 
- Bir banyo yapmak isterim! 
Bay katib: 
- Maalesef, diye cevabı yapıştırdı .. 

Yüzüne baktun: 
- Sebzevat mıyım ben yahu?. 

Kazım Dirik 
Ertesi sabah ordu girecek. Bir vasıta te· 

mini için hemen dışarı çıkıyoruz, geç kal· 
mışız, bütün arabalar, şehrin mahdud bir 
kaç taksisi tutulmuş. Düşünüyoruz. Bir 
kaç ta meslekdaşımız var. Bunların halli 
lıizım! 

Hatırlıyoruz ki, saxın General Kazım 
Dirik tam bir gazeteci dostudur. Kendi
sine geldiğimizi haber vermezsek ad ta 
gücenir. Ve bu müşkülii.tlarıınızı da on -
dan başka kimse halledemez. 

Telefonu açıyoruz. 
General yemektedir. 
- Kim nradı? 
Diye soran muhatabımıza: 
- İstanbuldan gazeteciler gelmişler, 

genernle arzı hürmet ediyorlar, deyinız, 
sonra rahatsız ederiz, dedik. 

Fakat telefonu kapadılqan biraz snnra 
telefon memuru seslendi: 

- General sizi istiyor! 
Küzım Diriğin şen ve ahenktar sesi: 
- Hoş geldiniz arkadaşlar diyor. Ne -

rede kalıyorsunuz, istirahatiniz temin e
dildi mi, bir arzunuz var mı? .. 
Teşekkür ediyor, yalnız bir ricamız ol. 

duğunu söylüyoruz. 
- Şimdi diyor, vali ve emniyet mü -

dür vekili yanundadır. Kendilerine size 
lfızım gelen vesaiti bulmaları için emir 
vereceğim. Müsterih olunuz. Bir isteği _ 
niz olursa beni arayınız. 

Bu çok çalışkan, çalışkanbğı nisbctindg 
mütevazi ve değerli umumi müfettişimi· 
ze teşekkür ediyoruz. 

Ertesi sabah arkadaşlar erkenden bizl 
alpıağa geliyorlar: 

- Nasıl rahat uyudunuz mu? .. 
Onlara sivrisinek hikayesini anlatıyo . 

rum. 
Malumdur amma, belki içinizde bilmi. 

yen vardır: 
Adamın biri misafirliğe gi~. Jo:rtes! 

sabah ev sahibi: 
- Nasıl rahat ettiniz mi? 
Diye sorunca, bütün gece sivrisinek ve 

tahtakurusundan uyuyamıyan biçare: 
- Sayenizde çok güzel eğlendim efen 

dim! 
Cevabını vermiş. 

- Nasıl? 

- Evet.. sivrisinekleriniz saz çaldı, pi
reler dansetti, tahtakuruları alkış tuttu. 
Bendeniz de çok güzel eğlendim. 
Vakıa tahtakurusu, pire yoktu amma 

sabaha kadar bize ilanı hnrb eden düş
manlarımızı bulamadık. Her tarafımız 
ısırılıyor, fakat carihi elde etmek müm
kün olmuyordu. 

Bizim Edirneli muhabire göre bu vn
karcık namında bir mahlôkmuş. Sivrlsi
nekle tatarcık ortası bir şey. Velsin gö _ 
rünmiyen adamı gibi bu da bizim mu _ 
habirin görünmiyen haşeratı. 

Dışarı çıktık. İsrnfilin mahşerinin pro
vası var galiba .. bu ne kalabalık.. Edirne 
orduyu kucaklamak için yollara dökül -
müş. Nusret Safa Co§kun 



Sonbahar şapkaları 

Bu senenin sonbaharı pek erken geldi, kalın kostüm
ler ve bu kostümlere uygun ppkalar birdenbire ortaya 
çıktı. Sonbaharın ve gelecek kışın şapka modellerinde 
büyük değişjklikler görrniyeceğiz gibi.. kalanlar ilkba
har sonlarında gördüğümüz tarzda yüksek ve sivridir. 
fazla garnitür kullanılmıyor. Ancak vual ve tüy vardır. 

Yeni ıapka modasında esas, şapkaya verilen ıeklin, 

ilave liÜslere ihtiyaç kalmadan şapkayı güzel göster
mesidir. 
Yukarıya koyduğumuz dört model.. bu sonbaharın en 

flk ve en yeni ppkalarıdır. 

Erkek nasıl olmalıdır? İki şık rob 
lngiliz, Amerikalı, Alman, ltalyan, lakandinav1alı, 

Aayah ayn ayn cevablar veriyorlar 

~ .. ) 

Dudakların boyanış şekli 
yüzün manasını değiştirir 
Birkaç yıl evvelisine kadar boya ile 1 

ağıza yeni bir biçim verilebileceği kim
senin aklından geçmiyordu. Çok çok üst 
dudağın çıkıntıları biraz tebarüz ettiri
liyor, belki biraz da killın~tırılıyordu o 
kadar. 

Ruj sürmekten .nıaksad kiraz gibi bir 
çift dudağa ve minimini bir ağıza sahib 
olmaktan ibaretti. Halbuki ağzın mana
sının yüze verdiği güzelliğin yanında kü
çüklüğünün, k.ırmızılığınınk.i sönük ka
lır. 

Bunu ilk defa sinema alemi ortaya at
tı. Artistlerin üstünde yapılan tecrübeler 
son derece muvaffakiyetli neticeler ver
di. Eskiden sırf dudakları pembele~ir
mek ve ağzı küçültmek gayesile kulla
nılan rujla her artiste, yüzünün mana
sını arttıran dolgun, iri, köşeli, ortası siv
ri, muhtelif §ek.illerde ağızlar çizildi. Bir 
çoklarının minim.ini ağızlarını büyük gös
termek, incecik dudaklarını kalınlaştır-

Dolores Del Rio. Muhteris ağız. 
Hangisi yüzünüze uyuyor, hangisinin 

manasını çehrenize vermek istiyorsunuz? 

mak lazım geldi. Sonunda bu tarzın yü- Claudette Colbert 
zü o eski ufacık kiraz dudaklardan çok 
daha güzelleştirdiği anlaşıldı. 

Bu mesele öyle bir hal aldı ki bugün Modye Enns 
artık yalnız artistler için değil, güzel de-
nen her kadın için ufacık bir ağız mev-
zuubahs bile olamıyor. Bilakis her gü- Marlen Dietrlcb i 
zel, ağzının ufaklığı yerine şu veya bu 
manası ile övülüyor. Zaten yüzün güzel-
liğinin değilse bile manasının yarısından Joan Crawford 

çoğunu iki şey yapar: Biri gözler, öbürü 
dudaklar. 

İkisi de makyajla az çok değişir. Hele Myrna Loy 
dudaklar az çok değil, hemen baştanbaşa 
değiştirilebilir. Muhtelif artistlerin du- Greta Garbo 
daklarının resimlerini koyuyoruz. Yüzü-
nüzün şekline uyanları tecrübe ediniz. 
Muvaffak olmanız ihtimali pek çoktur. Jeane&te Macdonaltl 

Claudette Colbert. Bu dudağın bilhas-
sa yuvarlak yüzlülere gitmesi pek müm
kündür. 

Madge Evans. 
Marlene Dietrich. Gerçi Marlen'in ti-

Norma Shearer 

pine benzer az bulunur. Fakat yanakları- Doloree Del Rlo 
ruz çukur, gözleriniz iri ise bir kere de-
nemelisiniz. 

Joan Crawford. Bir ağız, kuvvetli bir 
çenenin yüze verdiği sertliği gizler. Çün
kü dikkati dudaklarda toplar. 

Myrna Loy. Bu dudakların yaraşacağı 
kadınlar az değildir. 

Greta Garbo. Hüzün, melankoli ifade 
eder. 

Jeanette Mac Donald. • 
Norma Shearer. Yüze neş'e ve tatlılık 

veren bir ağız. 

Arayıp bulunuz, deneyiniz. Dudaklannı
zın asıl §ekli ne olursa olsun rujla az çok 
istediğiniz biçimi verebilir, hiç değilse 
Yaklaşabilirsiniz. Önce bir hudud çiziniz. 
Sonra bu hududun içini boyayınız. En 
kolay ve pratik usul budur. Bir defa ruj 
sürdükten sonra pudralanınız. Dudakla
rınızın üstüne uçan pudra ruju tesbit e
der. Silmeden üstünden ikinci bir ruj 
daha geçiniz. 

Son lıaftalarda görülen 
yenilikler nelerdir? 

yakkabılar pek iyi gider. Şapkanın kor
delası yünlü robun renginde olmalı
dir. 

Bu sene yünlü roblann üstünden em 
prime ceket, bolero veya mantoların da 
giyildiğini göreceğiz. Tıbkı şantung ve
ya tual roblarla old'l.lğu gibi... 

Düz siyah, yünlü eteklerin üstünden 
beyaz, tozpembe, açık mavi redingofü:ır 
giyilecek. Bunların da belleri pek sıkı, 
boyları yünlü etekle bir olacaktır. 

(Pike manto - yünlü rob) dan ibaret 
takımlar daha ziyade gündelik, (redin· 
got • etek) se abiyye sayılmaktadır 

Yünlü roblanla göreceğimiz 
yeni bir aüs 
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Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikayesi 

Faizcinin 
Oliimii 

3 - Aradan 40 da
~ kika geçince polis 
"8 müfettişliğine istik

raz bürosunun bu • 
lunduğu dairede bjr 

cinayet işlendiği ha
ber verildi. 
Müfettiş dııireye 

geldiği zaman katibi 
mütemadiyen siga -

ra i~erek dolaşır bir vaziyette buldu. Katib: 

1 - Lcslle Hose saat biri yirmi 
geçe AUas istikraz bürosundan çıka
rak 1,!0 trenine yeıı,ti. / 

2 - Saat 1 i 3~ geçe de Mister 
Martin, istikraz bürosunun bu
lunduğu binanın merdivenleri· 
ni acele acele indi. 

-- Oh, hele şükür gelebildiniz .. işte ... O ... O ..• 
Orada ... dedi. Sonra üzerinde chusush yaftası 
bulunan bir oda kapısını gösterdi. Müfett\ş bu 
kap1ya kioiru yürüdü. Açtı ve müessesenin ye
gane sahibi Furloruz'u :verde vatar bir halD.e 
)Uldu. 

4 _ Müfe,t1g tecrübeli gözlerle odayı araştırdı. Ölünün 
masasını ltarıgtırdı. Açık duran küçük kasaya dikkat etti, 
ve oraya buraya dağılmış olan madeni paralara göz attı. Ve 
cesed muayene edilinciye kadar, katibi sorguya çekmeğe . 

karar verdi. 

6 - Katib Martin ıu ifadeyi verdi~ 

- Saat birden sonra yemeğe çıktığım vakit, patronu Mister 

Hose ile yüksek sesle konuşurken duytium. Hose, borçlarını 

ödememekte ısrar gösteren bir müşteriınlııdir. Saat bir bu

çukta büroya döndüm. Makinede bir kaç tane mektub yazdım 

ve imzalatmak üzere hususi odadaki patrona götürdüm. 

Onu yerde yatar bir vaziyette gördüm. Döşemede kan da 

vardı. Hemen buraya azelerek telefonla polise haber verelim. 

e O akşam mü -
fettiş, şefine şöyle 

bir rapor verd1: 
« Muhtırada i3m1 

yazılı olan Hose, bü
rodan saBt 1,20 de 
çıktığını söyledi. 
Martin ise büroya 
saat 1,30 da geldi -
ğinl, kilitli bulunan 
kapıyı bir 1k1 defa 
vurduğu halde ce -
va.b alamadığını bll
dlrdl .. Buna nazaran 
ben katili tevkif et-
tim.11 

O - Zabıta doktoru .tur§Unun otomatik bir tıtban· 
oa kur§UD.u olduğunu ve bir metrelik bir mesafeden 
ttıldJAJnı söyledi 

Mtlfetti.§, masanın üzerindeki :muhtıra defü:ırinde 
yazılı olan isimlerin sahiblerinin müdüriyete geti
rilmealni söyledi. 

· 7 - Ayrıca Martinin müessesede yegAne 
müstahdem olduğunu tesbit etti. 

Şu halde katil kim
dir?. Müfettiş kimi 
yakaladı? Resimlere 
bt.r daha göz gezd.1-
rinlz. Bulamazsanız 
11'.itten ( 13 ) üncü 
sayfaya bakınız. 

[ Yazısız hikaye: Bir tasarruf usulü l 

Deniz ve denizcilik: 

Bir memlekete harb 
limanı niçin 18.zımdır? 

Harb limanlarının kıymeti eskiye nazaran çok artmışhr. · 
Bugü.n donanma üssüz, üa de donanmasız olamaz! 

Sahilleri bulunan 
ve denizlerle alaka
sı olan memleketler 
donanmadan başka, 
kıyıların ınünasib 

yerlerinde, harb li~ 

manları yapmak mec 
w ~ 

buriyetindedirler. Bu 
limanlar, o donan· 
maların faaliyeti ve 
müsbet iş görebilme-
leri için pek lazım• 

dır. Tarih süsü bah· 
risi çok memleketle· 
rin deniz hakimiyeti.o 
ni daha kolaylıkla el
de ettiklerini daima 
göstermiştir. Mesela 
denizlerin sahibi addediJmekte olan İn -
giltere Akdenize girmesile beraber yap • 
tığı· ilk i~ güzel harb limanları aramak ol
muştur. Malta, Cebelüttank üsleri bu ta
rihin birer misalidir. 

Harb limanı intihabında hiç bir kayıd 

ve fenne riayet etmeden bir yer seçmek 
doğru değildir. Üssü bahri yapmağa ka
rar veren deniz adamları ilk evvela mem
leketin hudud, komşu ve askeri maksad
larını düşünürler. Buna rağmen bazı talih 
siz memleketler sahillerinin müsaadesiz
liği dolayısile, deniz kuvvetlerine, en iyi 
bir üs olacak liman bulamazlar. Bunun 
en güzel misali büyük harbdir. Eğer Av
rupa haritasına şöyle bir bakacak olur -
sak Britanya adaları.İlın şimal denizini 
kapadığını görürüz. Bu suretle Atlantiğe 
açılmak istiyen Alman filosu Şetland ve 
Kale boğazı gibi dar geçidlerden geçmek 
mecburiyetinde idi. Bunun gibi Alınan ti
caret gemileri de İngilizlerin sıkı b~r kon
trölü altında olan bu dar geçidlerden ge
çemedikleri için ticaret durdu ve memle
ket ölüme mahkum oldu. İngiltereyc ge· 
lince mesele tamamen berakistir. İn ~ 
gilizler, yukarıda anlattığım şekilde düş
manı hapsedince, ticaret gemilerini Arab 
sahillerine uğratmakla harbden, Alman
lar kadar, müteessir olmadılar. 

Güzel memleketimize şöyle bjr baka -
cak olursak Allahın bize verdiği lutfü 

' hemen görürüz. Sahillerimizi çeviren her 
bir büyük deniz kıyısında, üs olmağa el
verişli bir kaç liman mevcuddur. Her hal
de deniz ticaret ve harb bahriyesini ih -
yaya azmetmiş olan hükı'.lmetimiz, yapa -
cağı donanma yanında bu gibi limanla -
rı da ihmal edecek değildir. 
Hangi ~olar üs olmıya elverişlidir? 

Üs yapilınak istenen limanlarda askeri 
maksadlardan sonra topoğrafik, hidrogra
fik ve meteorolojik evsaf aranır. Bunlar
dan gaye muhtelif düşman silih tesirle -
rini azaltmaktır. Mesela harb limanının 
ağzında fazla derinlik olursa düşman o -
raya mayin dökemez ... Harb limanının et
rafı dağlık olursa düşman tayyareleri 
hücum edemez ... Limanın denizi sakin o
lursa gemiler rahat yatar. Bunun gibi bir 
çok hususiyetler, harb limanına kıymet 
verir. Biz, yukarıda da yazdığım gibi bu 
bakımdan da talihli bir milletiz. 

&ki üsler ile yeni üsler arasındaki fark 
Eskiden, yelken devrinde, üslerin kıy -

meti o kadar büyük değildi. Düşman sa
hillerine sokulan Türk gemilerinin, harb 
içinde, münasib liman bularak üs itti -
haz ettikleri çok vfiltidir. Meşhur Türk 
kaptanı Umur Bey Mora sahillerine yap
tığı baskınlarda, düşman sahillerindeki 
iyi yerleri harb limanı ittihaz etmişti. Fa
kat zaman geçtikçe üslerin kıymeti, do
nanma kadar büyümüştür. Bugün ise 
harb limanlarının kıymeti azami hadde 
varmıştır. 

Harb limanlarının kıymeti neden arttı? 
Bu kıymet başlıca şu yollardan gcli -

yor: 
1 - Denizaltı tehlikesi. 
2 - Tayyare tehlikesi. 

, 

l'r1a!ta . 
rının önünden kaçmaktadırlar. BUyülı 
harbden evvel (25) mili aşmıyan slir'at 
bugün (40), (42) yi bulmuştur. Denizal
tılar ise, büyük harbden sonra, bir te .. 
rakki görememişler ve suyun altındaki 

(9) mil yolu yükseltemernişlerdir. 
Fakat gemilere bu kadar sür'at VE'r • 

mek ancak kendi aleyhlerine bir feda • 
karlıkla mümkün olmuştur. Kömiir ve 
mazotunu bitirinciye kadar gcmilerm 
gittiği mesafeye hattı seyir denir. A gc ... 
misinin hattı seyri 5000 mil deyince: O 
geminin tam kömür veya mazotunu yük
ledikten sonra, mevadı mahrukasının 
son katresine kadar 5000 mil gideceği an
laşılır. İşte gemilerde sür'at çoğaldıkça, 
bu hattı seyir azalmıştır. Bundan do!ayı 
harb limanlarının birbirine daha yakın 

yapılması icab etmiştir. 
Büyük harbden evvel Malto, Singa .. 

sonra Portsaid, Adende ara üsleri yap • 
pur üslerine malik olan İngiltere 1918 c1en 
mak ihtiyacını hissetmiştir. Bu ihtiyaç, 
yukarıda anlatıldığı gibi yüksek si.i.r'&t ve 
dolayısile denizaltı tehlikesinden doğ • 
muştur. 

Tayyare tehlikesi 
Hava kuvvetlerinin son .zamanlardaki 

tekamül ve tezayüdü harb gemilerinden 
ziyade donanma üslerini tehdid etmekte
dir. Maliim olduğu üzere harb gemileri, 
bilhassa büyük gemiler, gerek tayyare 
defi toplarının çokluğu ve gerekse hava• 
ya karşı atış sisteminin mükemmeliyeti 
dolayısile hava kuvvetlerinden ürkme .. 
mektedirler. Fakat karada mesele tama .. 
men aksidir. Üssü harekede bulunan te • 
sisatın çokluğu ve sahanın genişliği me .. 
seleye hususi bir ehemmiyet verir. Üssü 
bahriler ve mühim ticaret merkezleri ha· 
vaya karşı iki suretle korunuyor. 

1 - Aktive dedikleri silah kuvvetile 
müdafaa. 

2 - Passive dedikleri gizleme surctile 
koruma. 

Bu müdafaa sistemlerinin nasıl ya • 
pıldığını uzun uzadıya anlatacak deği .. 
lim. Yalnız şunu kaydetmek isterim k.J 
her ikisi de fazla paraya ihtiyaç gösteren 
sistemlerdir. Çünkü mükemmel bir üs 
bu sistemlerden yalnız birisine istinad et
mez. Çok top ve dağların eteklerini oy
mak suretile yapılan tesisat daima ıa ... 
zım olan müdafaa vasıtalarıdır. İşte bu ' 
vasıtalar dolayısile üssü bahrilerin kıy .. 
meti çok artmış bulunmaktadır. Çünkü· 
böyle bir limanın yapılması zaman ve pa· ! 
ra meselesidir. Fakat burada c;arfedilmesi f 
lazım olan para, fuzuli olmaktan zıyade, . 
memleketi refaha kavuşturacak bir yar
dımcı vasıtadır. O parayı sarfetmeği çe
kinmiyen milletler bugün dünyanın tek • , 
mil saadetini tadan zengin milletlerdir,' 
Büyük Önderimizin işareti üzerine do • 
nanma yapmağa azmeden değerli hükü • · 
metimiz her halde bu masraflardan kaça• . 
cak değildir. 

Mihanik ve elektrik 

3 - Deniz kuvvetlerinde mihaniğin ve 
elektriğin mühim bir yer alması. 

En son olarak üçüncü kısmın üssü ha .. 
rekeler üzerindeki tesirine geliyoruz. De
nizlerde denizaltı, hücum botu, tayyare, 
yeni silahlar bulunduğu gibi bunlara kar
şı da müdafaa tedbirleri ihmal edilmi§ de
ğildir. Modern dinleme cihazları, atış ida .. 
re cihazları, denizaltılara karşı mania ter
tibleri, cephanelik vesaire gibi tesisler 
büyük müşkülatla yerlerine konacali 
malzemelerdir. Bu malzemenin yerlerine 
konması, cidden büyük bilgi ve tecrübe .. 
ye istinad eder. 

İlk bakışta bu tehlikelerin neden do -
layı üslere tesir ettiği anlaşılmaz. Bunun 
için şu üç maddeyi birer birer incelemek 
faydalı olur. 

Bundan evvel bir kaç kere tebatiiz et
tirdiğim üzere gemiler ancak yükstık 

sür'atleri sayesinde düşman denizalWa • (Devamı 10 ncu sayfada) 



Mısırlılar Galat asarag - Güneş 
muhtelitine dün 2 -1 mağlUb oldular 

Yedi beynelmilel oyuncusu olan Ennadiyülehli beklediğimiz 
oyunu gösteremedi. Buna mukabil muhtelit takımımız 

güzel ve muvaffak bir oyun çıkardı 
Mısırın uzun zamandan beri fasılasız o

larak şampiyonu olan Ennadıyülehli İs
kenderiyenin meşhur oyuncusu Rüşdü 

ile takviyeli olarak evvelki gün şehrimi
ze gelmişti. İlk maçını dün Galatasaray
dan ikı oyuncu ile kuvvetlendirilıni§ Gü
neşe karşı yaptı. Misafirlerimiz şiibhesiz 
futbolu bizden daha iyi oynıyan ve an
lıyan bir takımdır ve aralarında yedi ta
ne beynelmilel oyuncu da vardır. 

Binlerce seyircinin bulunduğu dünkü 
maçta Mısırlılar istediğimiz oyunu tam 
manasile gösteremediler. Ancak ikinci 
devrenin ortasından sonra oyuna hWm 
olabildiler. 

Dünkıi yüzmelere giren yüzücüler 

Dün yapılan Boğazı geçme müsabakalan 
çok heyecanlı oldu 

Galataıaraydan Mahmud 22,38 dakikada birinci geldi. 
Bulgar yüzücüsü ise ancak 20 nci olabildi 

İstanbul festivali münasebeti e ikinci, Ortaköyden Sadullah 23.24 da-
Sarı forma ile çıkan Güneş - Galatasa

ray muhteliti bir galibiyet fırsatı temin 
ettil r. Bu da ancak Mısırlıların en bo
zuk O) nıyan oyuncusu Aziz Fehmi saye
sinde oldu. Bizim takım üzerindeki kısa 
fikrimiz de şudur: Henüz tatilden çıkan 
oyuncularımız ayakakbıılannı aldlkları 

gibi kendilerini böyle mühim bir maçta 
buldular. Buna rağmen muvaffak oldu
lar. Bülend yaptığı muntazam antren
manların faydasını görmektedir. Eğeır 
bu şekilde devam ederse bu mevsim 1s
tanbulun en mükemmel rnuhacimi ola
caktır. Hakkı güzel çalıştı. Cihad geçen 
mcvsımi hatırlattı. Müdafaada İbrahim 
hiç te tahmin edıldiği gibi aksamadı. Re
bii eski usta oyuncu idi. 

tertib edilen Boğazı geçme müsabaka- kikada üçüncü oldular. Dördüncü, be • 
ları dün sabah Hisar ile Bebekteki Ga- şinci ve altıncılığı Beykozlular birbir
latasaray klübü arasında yapıldı. Teş- lerini takib ederek kazandılar. Bulgar 
kilata dahil klüplere mensup yüzücü - yüzücü ancak yirminci olabildi. 

- ler arasında yapılan bu müsabakaya Müsabakalarda Vali ve Belediye Re 
Dünkü mcıçtan heyecanlı bir ıafhtı · · Muh"dd" ·n t·· d " d bulund bir Bulgar Galatasaraydan on dört ısı ı ın us un ag a u. 

1 Muhtelit - Cihad - Faruk, İbrahim - Be k d ' d k Ortak.. den dört' Galiblere çok güıel hediyeler veren 
Eşfak, Rıza, Om.er - Melih, Slılilıaddin, Y_ oz an ° uz, oy . ~ Vali, İstanbulun denizle olan münasc -
Veha~ Niyazi, Rebii. ~ş~~ş~a~ beş, . İstanbulspordan ikı betinden ıbahsetmiş ve deniz sporlarını 

Hakem - Feridun Kıhç. yuzucu ıştırak e~ı. Suların f~z.~a ce:e- karşı gösterilen bu alikayı takdirl6 
yanı, yanşdan bıraz sonra butun yu - karşıladığını bildirmiştir. 

l•zmı·r fuar maçları zücüleri Hisar ile Bebek arasındaki M .. sabakaya iştirak eden yüzücüler 
yolda çil yavrusu gibi. da.~~-tı:. . şerefi~e Bebek bahçesinde mükellef 

Yarışın en kuvvetlı yuzuculerı olan bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Yapılan uzun bir merasimden sonra 
Mısırlılar rüzgarın karşısına ıdüştüler. 

Enna iyülchlı kırmızı fanila ve beyaz 
donla oynuyor. 

İlk dakikalarda İstanbulluların bir gol 
fırsatı kaçırdığı görüldü. Kaleci yanlıı 

bir çıkış yaptı. Gol boş kaleye girerke.n 
sağ müdafii Kamil Mes'ud topu kafa ile 

lzmir Trakyayı 3 - 1, 
Ankara lstanbulu 2 - 1 

yendiler 
İzmir 27 (AA.) - Ankara, İstan -

bul ve Trakya muhtelitleri arasında 

1 
tertib edilen Fuar kupası müsabakala
rına bugün başlandı. 

çıkardı. 

\ Günün ilk karşılaşması, Trakya - İz
i mir muhtelitleri arasında oldu. Trak -
. yaya nazaran daha hikim bir oyun çı-

. . \karan İzmirliler maçı 3-1 galibiyetle 
6 ncı dakikada bir gol fırsatı daha kaç- _ . . . .. J>itirmeğe muvaffak oldu. 

tı. Melih, gene acemi bir çıkış yapan ka- GunqZi Salahaddın Mınr kalen önunde Sıra Ankara - İstanbul muhtelitleri 
lecinin elin4en topu kapmak istedi. Mu- bilirim ki İstanbulda hiçbir ecnebi takı- maçına gelmişti. Hakimiyetin ilk 
vaffak olamadı. Geri gelen topa Sala- mm golü bu kadar alluşlanmamıştır. resini kazanmakta gecikmiyen ıs:em~ 
hadd"n vurmak üzere koştu. Fakat ıska Artık Mısırlıların yavaş yavaş bir hl- bullular Muradın yerinde bir w a~l 
geçti. kim~yet .!esis ettiği görülü~or. .. ilk sayıyı daha ikinci dakikada ya~!a~ 

8 inci dakikada Melih aldıgı derın pası Bız mudafaayı kabul ettik. Onlar hu- ğa muvaffak oldular. Fakat Ankararun 
sağa kaçarak ortaladı. Vehab durdurma- cumdalar. Fakat çektikleri güzel şiltler yediği bu gol kendileri için bir ihtar 
dan plase bir şüt çekti. Avut.. gol olmuyor. mahiyetinde olduğundan büyük bir 

17 nci dakikada ilk korner oldu. O da Oyun bu şekilde cereyan ettikten son- gayretle harekete geçtiler. Va sıkı bir 
bizim aleyhimize.. fakat Cihad alkışlar ra Mısırlıların 2-~ mağlubiyetile tıitti. inişle İstanbul kalesini sardılar. İsken-
arasında gene güzel bir kurtarış yaptı. Takım~~ şu_şekılde ~abaya çıkmışlard~: derin yakın bir ~esafeden çekmiş ol-

24 .. .. dakik d M hl b. 1 fır Ennadıulehli - Azız Fehmı - Kamu duğu şüt awUa neticelendi 
uncu a a ısır ar ır go - Mes'ud Ahmedülvahsen - Murad Fehır..i, O b ·-ı-· h ·1 d . · 

satı kaçırdılar. Muhtar topu l!'aruğun a- İsmail •Refet Hüseyin thfar - Elişeri, Top yg~e İsu tunb ılzıkeal e~am xnıed~yor. 
yaklarından aşırtarak aldı, kalP.ye bir .. • . n an u esı u ermde. 

.. .. d eli T .. Ruşdü, Muhtar, Essafafa, Hcını. Abdu·· l'un·· kaleye yakın mesafı:.....ı 
şut gon er . op sol koşeden avuta çıktı. . . . . !ICUen can-

27 nci dakikada so1 açık Hani bir akın Atletizm federasyonu reisi sıparane bu:. şekıı~~ _koşup sıkı bir şüt-
yaptı. Bir iki drıblingden sonra topu sağ le kaleye gonderdıgı top İstanbul ağ -
iç Essafafa geçirdi. o da çevirerek nefis Avrupa atletizm ~rına takılarak ~arayı berabere va 
bir şüt çekti. Top direğe çarptı. Geri gel- şampiyonasma gidiyor zıyete çıkardı. Ve bıraz sonra da devre 
eli. Eşfak tehlikeyi defetti. . . . . 1-1 ~~berlikle ı;ıe_tic~lendi. 

V h b ıktı B 
.. 
1 

d . .n-ı· R Atlelızm Federasyonu Reısı Vildan İkıncı devre bınncıye nazaran nis-
e a ç , u en yerme ~ uL tza ı .. . .. d""rt b E I A ld ıl k b t d dı 16 çıkt d Hakkı d ldurdu M h • ~ır uç. o ve eş y u e yap aca e en urgun oynan . ıncı dakika-

Halil ve Mahmud kardeşler baştan so- Bebekteki Galatasaray klübile, Sa 
na kadar çekişe çekişe birbirlerini ko- lacık arasında yapılacak mukaveme1 
valamışlar ve neticede 22.38 dakika - yarışına bu sabah onda başlanacaktır 
da Galatasaraydan Mahmud birinci, Bu müsabakaya iki Mısırlı ve bir, 
22.54 dakikada Galatasaraydan Halil Bulgar yüzü<.1.i de girecektir. 

Kulelilerin su sporlan 
....__ bayramı dün tes'id edildi ___. 

h ttıı, onu. akild 0 d · uedi~ ikinci Avrupa aUeti.zın şampiyonasın - da Basrinin çektiği kornerden gelen 
a yem fe e oyuna evam yor. da bul k .. p . . . to d w da d w İ t b n..-:-'-"' -n- b-'~-'- .ı-- ıı.ı-ı-.ı- iııtıbalar 

Soıd .tibar Bü" l d Reı..:: ,. lih unma uzere arıse gıdecektır. p ogru n ogruya s an ul kale - ""161~• 1JM6o'J4 -r""'.. _.~ 
an ı en en • uu, " ... e , . . k Ank iki" . .ı..~...:-.. : Ha ik" N" . Salih dd. sıne gırere araya ncı ve gali • Kuleli Askeri lisesinin au sporlan w&&MOAt yri ınci olmuşlardır. 

1iaazılııcl ~a ~elih aşırı.ma quretile Bugua Şeref stadmda yıpdacak biyet sayısını da kazandırdı. Bu gol - bayramı dün yap~lt". Çok b~ecan- Küçükler arasında öMek kovalama 
topu Rebüye gönderdi. O da volelik bir kupa 111çlırı den sonra ~ çalışan ~bul ta~ı b geçen bu müsabakalan netıceleri yarışında: Hayri birinci gehniftir. 

as verdi Bülend ok ·· z 1 F - • Ankarayı hakikaten mUŞJtül vazıyeıe şunlardır. Su altında tabak toplamada: Bür ~ 
: t t. ç gu e kullandı. a- Saat '3_ de Ortakoy İdmanyurdu ne düşürmesine rağmen gol çıkarmaya AtlMDalar- ban yirmi tabak ile birinci Salihad -

a avu ··. . . . Beylerbeyı A. takımlan. muvaffak olamadı. Maç da bu suretle • . din Kahraman ve Ali Göksel de 19 ta-
Devrenın bıtmesme 3 dakika var. Ha- Saat 15 te Feshane ile Liomel A ta- 2 1 .b. bir fa kla Ank uh . 1 - 5 metre kuleden atlama. . . . . . . 

kem Muhtara ortadan bir favul verdı. · : gı ~ . . r . ar~ m telıti • 1 inci Kemal Demir, 2 inci Turban To- bak ıle ikincı gelmişlerdir. 
. . kımlan. nm galıbıyetıle netıcelendı. Seferi techizatla atlama: 

Eşfak çektı, Melıh daldı, fakat topu tu- Günün en enteresan maçı gayrife • --- lun. 
tamadı. ~~leci çıktı. ıı:n~. mıngır top dere Barkohba A. takımı ile Ortaköy Eskı· Turk delekıı·tıerı· s -.' metre Tramplen: 1 inci Bürhan, 1 - Hasan Coşkun, 2 - Muıaffer Ye 
kaleye gırıyor. Sağ mudafıın gayretine Spor klübü A takımları maçıdır. 2 incı Hasan Budak. nen. 
rağmen gol.. - (Bq ta.rafı r fnd ıaJ/fadtJ) 50 metre serbest, 100 metre kur - Büyük tur müsabakasında bir saat-

~irinci devre 1-0 bitti. Okspor klUbUnOn birinci Nihayet (R ... ) nm cürüm ortağını da bağalama, so metre sırtüstü, cı .. oo) ı. bir yü__zm~.en. sonra _R~ birinci, 
!kinci devrede güneş çekilmiş, rüzgar öğrendik. metre serbest, (200) metre kurbaga - Hakkı Çaglı ikincı gelmiştır. 

da yavaşlamıştı. 7 nci dakikada Eşfak to- yıldönDmU - Kimmiş? lama, (300) metre serbest şeklinde o- Yağlı direkte: Necdet birinci ol • 
pu kaleye doğru yolladı. Kaleci çıktı. Millt sporlarımızın yurdumuzda can - (K ... ) adlı bir genç! lan, dört takımın iştirak ettiği Kuleli muştur. 
Lüzumsuz bir hareket olarak topu yum- !anmasına, önayak olan Okspor klübü- Uzatrnıyalım, onu da yakaladık. Kar- bayrak yarışında kırmızı ~kını birinci Bun~~n s.~~:8 K~lell küçüklerilı 
rukla karşıladı. Rebii kaptığı fırsatı bir nün ilk senei devriyesi Zafer bayTa - deş kardeş ağır cezayı boyladılar. (R. .• ) gelmiştir. Çengelkoy kuçüklen arasındaki su to-
şütle gole çevirdı. Vaziyet 2--0 lehimizde. mına rastlıyan 3018/38 Sah günü saat on beş seneye, (K ... ) da on seneye mah - Su altında yüzmede, birinci İbra - pu müsabakasını da Kuleli takımı ka· 

17 nci dakika sol iç Rüşdü aldığı güzel 8 de Beyoğlunda İstiklal caddesinde 1Wm oldular! Yaşlannın küçük olması him Öncel, ikinci Reşad Atatuğ gel - zanmıştır. 
ıbir derinleme pasla ilerledi. Sağ bir şüt- Nur Ziya sokağında Beyoğlu Cumhu - yüzünden, boyunlarını ipten kurtarım,_; miştir. San ve kırmızı takımlar su topu 
le sol köşeden Mısırın ilk ve son golünü riyet Halk Partisi ilçe kurağmdaki lardı! İtte bu kadar! Mekteb civarındaki küçükler ara - .müsabakasında 1 - O San takım gal p 
attı. Bu gol uzun uzun alkışlandı. Diye- merkezinde kutlulanacaktır. Sabih Alaçam sında yapılan yumurta yarışmda: Refet gelmiştir. 



Doğu manevralan muvaff akiyetle bitti 
Omidsizlifti gidermesi bekleıen 

bir tip 

Gümüş ayılan kim kazanacak? 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

rülmekte idi. Elazığın doğu ve doğu ku
zeyindeki bölgede 25 ağustos akşamı geç 
vakit mavilerin ileri kıt'aları ile kırmı-

zıların ileri kıt'alan arasında bazı çar
paşma ve hareketler başladı. Bu çarpış
.ınalar esnasında mavi kuvvetler arazinin 
her türlü sığınaklarından istifade ederek 
anlayışlı hareketler göstermişlerse de, 
kırmızılar mukabil tarafın taktiğini kav
ramış, ileri karakollarındaki kuvvetleri-

le, kendi büyük kuvvetlerinin mevzıle
rini örtmüş, aradaki bozukluklardan ba1.ı 
mavi kuvvetlerin sızarak esas mevzilerP. 
yaklaşmasını menetmiştir. Bunun için de 
büyük ve şuurlu bir faaliyet gösteril-
miştir. 

Askerlerimiz ncş'e ve sıhhat içinde 

26 ağustos sabahı Elnzığ doğusundaki 
Beyyurdu sırtlarına çıktığımız za~~n: 
komutanları, g:Jbnylan ve askerlerımızı 
tam bir neş'e ve canlılık içinde bulcluk. 

.Milli Müdafaa Vekili General Kazım 
Ôzalp Elaz\ğ istasyonunda 

l Çamlıktan Rt.ıo 
San soruyor: 
· - Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

TesadüflerP. \ ~ 
hayale 1 bağlaruna. 
mak ve muvaf • 
fakiyetlerin icalr 
larına uymak kay
dile ümidsizli _ 
ği gidermek go .. 
rektir. 

• 
F elakeff saadet takib eder 

:Aciapaza. 
rından Harun StJo> 
mi Kıra? •oro.ı _ 
yor: 

- Refaha kavu
§acak mıyım? 

Felnketi ekse .. . ' 
rıya saadetin ta-

Ağır siklet Finlandiya 16 kiloda Finlandlya '79 kiloda Finlandiya 
birincisi birincisi btrlnclsi 

Pek.ko Mellovri Kavko Kisseli Arvi Ku.saarl 
(Baştarafı 1 inci sayfada) Gelecek güreşcilerin isimleri ve dere-

tel Nardstrem, ortaya, Türk ve Finlandi- celeri şunlardır: 
ya milletlerinin yapacakları güreş te- 56 kilo: Kauko Kiisseli (936 ve 937 sene 
maslan için bir kupa koymuştur. leri Finlandiya birincisi), 61 kHo: Kus-

Uzun günlerin birbirini takib eden zah
metli hareketlerine rağmen hepsi dinç 
ve sağlamdı. Sanki günlerdenberi istira
hat etmişler ve henüz vazifeye başlamak erkenden Elazığ bölgesi cenubundan 
üzere bulunuyorlardı. yapmak istediği süvari kuvvetleri hücu-

mu bu sayede tardedildi ve akim bı=a-

kib ettiğine Jna • 
nanlar, (felaketf, 
felfıket takib e • 

Bu kupa meşhur İsveçli heykeltraş tan Pihlafomaki: (937 ve 938 Finlandiya 
Anders Yousan tarafından yapılmıştır ve birincisi), 66 kilo: Louri Koskelo (1936 
iki ayının kavgasını canlandlrmaktadır. olimpiyat şampiyonu ve 935-36-37-38 se
Ayı, Finlandiyalıların sembolüdür. neleri Avrupa birincisi), 72 kilo: Yuha 

Bu iki takımdan birisinin, ortaya ko- Kiununen (937-38 Finlandiya birincisi), 
nan kupaya tamamile sahih olabilmesi 79 kilo: Arvi P. Kusaari (931 ila 938 se
için, diğerile üç müsabaka yapması ve neleri Finlandiya birincisi), 87 kilo: El
hiç olmazsa ikisini kazanması liızımdır. mer Harma (937-38 seneleri Finlandiya 
Kupayı koyan Finlandıyalı zengın bu üç birincisi), ağırda: Pekko Meliavu (937-
müsabakanın da Greko-Rumcn olmasını 38 Finlandiya birincisi). 

Gündüzün kızgın sıcağında hareketten 
sonra, gecenin zifiri karanlığından isti
fade ederek istirahat saatlerinin birçok
larını bir mmtakadan, bir başka mınta
kaya geçiş yürüyüşlerine hasretmiş ol
malarına rağmen Mehmcdciklerin yüz
lerinde tatlı bir neş'e mevcud bulunu
yordu. 

Beyyurdu tepesinde 
Sabaha karşı geldiğimiz Beyyurdu te

pesinde biraz sonra öğrendik kf, geriden, 
Patiden kırmızı kuvvetler geliyor. Bu 
kuvvetlerin yetişmesine meydan VE'mlC· 

den zaman mefhumundan istifade Ue 
gündüz ve gece ilerliyen mavi kuvvetler 
Elazığa varmak, orada kendi kuvvefüı
rine nisbetle zayıf olan kırmızı kuvvet
leri mağ10b etmek gayesmi ~düyor. Kır
mızı kuvvetler ise mavilerin maksadım 

kıldı. 

Karşılaşma 

Bu hareketler esnasında mavil"rin 
tank zırhlı kuvvetlerile yapmak istedik
leri 'hücumlar, kırmızının otomobiiiere 
binmiş kuvvetlerile biran da karşıl~ştı, 
rrıuvaf!akiyetsizliğe uğratıldı. Mnvtler 

bütün kuvvctlerile bir an evvel kırmm
ların mevzilerini ele geçirmek için ta&r
ruzlarına devam ederken gece baıtt.ırdı 
Zifiri karanlıkta Murad nehri cenulluna 
kayan kırmızı kuvvetler, müteaddid kol
larla taarruz eden mavilerin yan ve ge
rilerine dü~ccek şekilde ilerleıneğe b~
L:ıdılar. 

der) tesirinden kurtulmuı sayıbrlar. 
cFırtınadan sonra daima iyi hava bek • 
lenir>. cSu, bulandıktan sonra da duru
lur.> 

intizam ve 
Konyadan A. R. 

B. soruyor: 
- Mut:aff ale o • 

lacak mıyım? 
Okuma çağın • 

da olanların, in • 
tizam kayıdlarına 

gösterecekleri a • 
lfıka ile muvaffa • 

• 
muvaffakiyet 

Heyecanlı saflıalar kiyeUerinin ölçü-

M uharebenin cereyan tarzı üzerinde ~nü kıy~etl~n · .. 
çok heyecanlı ve tebelikeli safhalar be- dırmek muQlkün olabilir. 
lirdi. Patiden gelen kırmızı kuvvetlerin 

şart koşmuştur. Finlandiyalılar ilk müsabakayı milli 
("'_,.,. H 1 . gf t 1 ·ık takımımızla çarşamba günü akşamı saat 
~en sene e sın orsa yapı an ı · . 
- b k 

5 2 
k b t . . il 1• 21 de Taksım stadyomunda yapacaklar-

musa a ayı - ay e ~ış, Kupa e a a- dır. 

kası olmıyan serbest gureşte de 6-1 ka.- B .. b k k .1 l"k d k u nıusa a a upa ı e a ı:ı. s ar ve ne· 
zanmıştı · tice üzerinde müessir olacak olan karşı-
Şu hale göre üç sene arka arkaya ya- !aşmadır. 

ptlacak temaslardan birincisini kaybet- Misafirler bu müsabakay~ müteakip 
miş bulunuyoruz. Dört gün soma yap:ı- Ankaraya gideceklerdir. 
cağımız ikinci müsabakada da mağlub Orada 4 eylı11 cumartesi ve 5 eyl\.ıl pa
olursak kupayı tamamile kaybetmiş ola- zar günü birisi serbest, diğeri de Greko
cağız. Böyle bir neticeyi arzu etmemek- Rumen olmak üzere iki müsabaka yapa
le beraber kazanmak ümidinnzin de pek caklardır. 
fazla olduğuna kani değılim. 

anlamıştır. Geriden gelip kuvvetlerhıin 
toplanması ve vazifesini tam olarak yap- yetişmesine mahal kalmadan Elazığ höl· 

gesine el koymak ve yeni düşman kuv
vetlerini üzerine çekerek onlan bn su
retle oyalamak gayesini güden mıtviler, 
kırmızının iki cenahından taarruza geç
mişlerdi. Buna mukabil lormwlar vazi
yeti tehlikeye düşürmemek ve çem~r 
içinde kalmamak için bütün kuvvet!crilc 
çalışıyorlar. 

• 
Neş'eli bir tip 

Finlandiyalılar dünyada en iyi Greko
Rumen güreşi yapan ve tekniğı fevkaJa
d~ yüksek güreşcilerdir. Kazanmamız 

ihtimalinin az olduğunu, buna dayana
rak söylüyorum. 

Yeni stadyomda yapılacak bu maçla
rın bir hayli kalabalık top1ıyacnğı mu
hakkaktır. Misafirler son müsabakaları
nı yaptıkları gece ekspresle 1zmirc gi· 
decekler ve orada takviye eı.iilmiş İzrrur 
takımile bir müsabaka daha yaparak 10 
eylfılde avdet edeceklerdir. 

ması için ayni mmtakanın kendisi için 
de büyük bir ehemmiyet taşıdığını bili
yor ve bu yüzden muharebe mıhrnkını 

teşkil eden bu bölgeyi bırakmamak mak
sadile her türlü tedbirleri alıyor. :Ru a 
rada bazı ufak tefek tadilattan sonra Mi-
yük kuvvetlerinin bir kısmını Murad 

nehrine doğru kaydırmış ve maviJerfa 
Elazığın cenub bölgesinden yapması 

muhtemel bir kuşatmasına karşı dıı ted
birler almıştır. Nitekim mavilerin sa'!ınh 

Ankara borsası 
-···----

Açılıı • kapanıı fiatlan 27 • 8 • 938 
f 

ÇEKLER 

Açılı, Kapt'lJ:f 
Londra 6,14 6,14 

Nev-Yon 126,8?5 126 895 

Parla 3,4426 3.4426 

Mlllno 6,6226 6,6225 

Cenevre Jtı,8475 28 8476 

Amaterdaııı 68,s;25 68 8426 

Berlln ııo, "'6:lfj 15(),4626 

Br11Ueı 21,2676 21.2576 

Atına l,llJi 1,l:lj6 

8o.fya J,616 l.Dlö 

Praı 4,3425 4.3426 

Madrtd 6.14 6,l4 

V&r'IOTa 23.7076 ıs.7(fl6 

Bud&pef&9 u~.06 ~O& 

Bltree 0,9176 0,9176 

Belgrad 2.BM> 2.865 

Yokohama 95.94115 !6 84'.lli 

Btokholm S1.66S .sı.666 

Moüata i.3,736 23. 736 

•SBAll 
Açllıı Kapuıı 

Anadolu pn. " eo 
peflD 
A. ljm. " 80 ™'8U - -
BomonU • Nektar 6 90 6 90 
Aalan çtm.ento 8 ~ 8 80 
Merk• BankY 103 50 ıos 60 *' Banlma 9 96 9 96 
Telefon 8 M -

24 60 24 60 

tttlhat n Deltr. 11 öO 11 60 
Şart Dettrmenı 1 05 -
Terlr:oe 6 ıo 6 ıo 

iSTİKRAZLAR 

İki gündenberi mevzii hareketlerden 
başka bir faaliyet göstermiyen kırmızı 
kuvvetler, merkezi karşısındaki düşr.ıa
nı tesbit edecek kadar kısa hedefli tanr
ruzlara başlamış, her iki cenuba da ihti-
.) at kuvvetleri sevkine baş vurulmuştur. 

Kuşatma hareketi 

Fakat kuvvetli topçusuna istinan ede
rek kırmızılıların yaptığı kuşatma hare· 
keti ilerliyordu. Piyade, topçu ve tayya
relerin müşterek harekat ~e ateşleri k:ır
şısında maviler, çekilmenin çok büyük 
tehlike ve zayiat doğuracağını düşüne
rek mecburen mukavemete, yeni tedbirler 
almağa, kırmızının taarruzla:rmı gecik
tirmeğe, gün kazanmağa çalışıyordu. 

Ankaradan z. H. foto~afının dercini Finlandiyalıların ortaya konan kupayı 
istemiyerek karakterini .oruyor: muhakkak kazanmak azmile çok kuvvet- Güreşcilerimize muva!fakıyetıe.r dili .. 

yelim. Sözleri batmaz, tuhaf konu~ur. Etra - li olarak geleceklerini yukar,da yazmış-

fına kolaylık.la n~'e verebilir. Eğlence =tı=rn=.==============================H=a=vr=et=t=in=B=~~~=ku==t =
meclislerinin baş davetlileri arasında bu
lunur. Gam ve kederle pek alakalanmaz.. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

la im 
Adrea 

• • • • • 

• • • 

DİK.KAT 

• • 
• 

Fotograf tabllll Içln bu kuponlardan 
6 adedinin gönderilmesi ıarttır. 

_ ..................... -...................... _.. ....... -

Bir doktoru;1 günlük 
notlarından 

Naib Amiral Horti gelecek ay içinde 
Macar Krah ilan ediliyor 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) ile hitama erecek ve bu son talimde en 
ve Amiral Horty'i kral ilan etmeğc kn- yüksek şahsiyetler hazır bulunacaktır. 
rar vermiştir. Bu suretle ilk Macar kralı Macaristan _ Çekoaluvakya 
St. Stefan'ın tahtı ihya edilmiş olacak Budapeşte 27 (A.A.) - Gazeteler, B 
ve Horty sülalesi de bu yeni milli salta- İmredi ile B. dö Kanyanın beyanatlarJnı 
natın başına getirilecektir. neşretmektedirler. Bu beyanatlardan 

cGonez Varşavskh nin istıhbaratma müsteban olduğuna göre Almanya ile 
göre Amiral Horty, niyabet meclisinin Macaristan arasındaki mesaı birliğinin 
bu kararına muhalif bulun ııuştur. Fa- hedefi, nısfet kaidesine uygun bir sulh· 
kat kararında ısrar eden merlis Horty- tur. 
nin halen 43 yaşında olan oğlu' Stefanı Bled, itilaflarmdan bahseden B. dö 
da veliaht olarak kabul etmiştir. Kanya, ademi tecavüze ve ekalliyetler 

Süvarilerin hücwn1an 
Macar niyabet meclisinin bu karan, meselesine müteallik itilafnamenin imza 

geçenlerde Romayı ziyaret etmiş olan edilmiş olduğunu beyan etmıştir. Çek~ . 
Bu meyanda her iki taraf t.'Üvaril.•rinin • =========.===:=.=====( başvekil İmredi tarafından Mussolir.iye lovakya Macaristanın metalibatını ek:.· 

c;eun arazide, kızgın güneş aıtında yap- Gizli ve m iızm ın bildirilmiş ve rnumaneyhin muvafakatı bum gayri kabn:ıt diye tavsif etmiş oldt -
tıkları hücumlar, çok heybetli Vf.> aza- A leşler alınmıştır. Hitler ve Berlin hükiımeti de ğundan kendisi ile hiçbir itilaf akdedile4 

metli olmuştur. Kahraman Türk süvari- d buna muvafakat etmişlerdir. memiştir. 
aızıı ve müsınln devam e en ve çok 

leri, atlarını yıldınm gibi sürerek ccdle- yükseklere çWnıyan bazı ateşler vardır. Amiral Horty'nin, ilk Macar kralı St. B. dö Kanya, Macaristanın Çekoalo-
rinin bütün kudretlerini göstermişler, Hastayı çot Daer. Bir çok ıztırablara, sı- Stefan'ın ölümünün 900 üncü yıldönü- vak.yaya karşı metaJibatında !herhalde 
tarihin en mahir binicileri olduklarını is- kın\ılara .evteder. Ve sebeb tayin olu - mü münasebetile yapılacak olan mera- =ısr=ar=ed=ee=c=e=ğını=·=·=sö='y=l=em=işt.i==·r=-======-

namadıı;.. lçln ekseriya ..erem zannedl - sı·m esna d kr 1 ·ı· d'l · k bat etmişlerdir. r.• sın a a ı an e t mesı ço 
ıır. Bir çok ara.ıtmnaıar yapılır. !atat muhtemeldir. 

Bütün bu hareketleri yürek ça'l"l\nıt.ısı ne rontgen muayeneleri, ne de diler mu- OSMANLI BANKASI 
·r t i izııh ede ı k Gelecek ay içinde yapılacak o}an bu 

ve huşu içinde seyretmemek imk~nsız- ayeneler bu a eş m yere uzun 
tereddüd devresi geçirilir. Böyle vak'a - merasim için bütün hazırlıldar tamam- • 

dır. Sübayların, Mehmedciklerin vatan larda nadir dahi olsa mutlaka a~ızı ve lanmıştır. Merasim gününde, eski Macar : 
müdafaasında gösterdikleri bu lmhra- dlJlerl muayeneden geçlrmelldlr. Bllha.s- payıtahtı Şekestfeher'de muhtelit bir 
manca hareketleri cidden if~i.hara değl'r sa dtşlerln, üst ve alt çene kemlklerinln toplantı yapaca kolan Macar ayan ve me-

h' d' radyogra!lsl yaptırılmalıdır. 
ma ıyette ır. 

0 
zaman diş köklerindq veyahud diş busan meclisleri, Amiral H'>rly'ı kral i-

Akşama doğru tayyarelerin attığı ye- etlerinde bu ate~l izah edecek esaslı bo- lan edeceklerdir. 
§il işaret fişekleri ile cebhelerde.ki hare- zukluklar, apseler görülür ve dlflerln çı- Ayni gönde, Amiral Horty protestanlı-
kat durduruldu ve manevralara son ve- tanJmastle yeyahud t.edavislle aylarca ğı terkederek katolokliği kabul edecek-
n.ldi. 3 ,._ .. bu at.et de ke&Uir. Hasta rahat . Çü k- 'll" , ı.uçu tir. n u, mı ı an ane mucibince Ma-

ede.r. son zamanlarda aiızdan gelen bu 
Manevralarda hazır bulunan biıyük ateşlere çok ehemmlyet nrllmele baf _ car krallarının katolik olmaıu şarttır. 

komutanlar, üç gündcnberi hakıki bir ıarunıştır. Ötedenberi d~ere ve d1!1 et - Sonbahar manevrası 
harb hayatı içinde yaşıyan komutc.n, sü- ıertne .ermek lste<ll~lz ebem.mlyet bu son senelerin taharrlyatlle daha ziyade Budapeşte 27 (A.A.) - Sonbahar ma~ -
bay ve eratın faaliyet ve muvaffakiyet- ınrnet ır:esbetml§Ur. Ağzınızı Yiicudün nevralarmın mukaddemesi olJll asker! -
Ierini tebrik ve takdir ettiler. en nazlk bir uzvu gtbi telA.kkl ederek talimlere Alman - Macar - Çekoslovak 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 
Sermayesi: 10.000.000 İnglllz lirası 

Türkiyenin başlıca 

Faris, Marsilya, Nis, 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

---------.....--------11 Bu arada birçok resim ve filmler alın- L.m_u_h_a_r_nza_y_a_ç_aıın_ız_. --------11 hududlarının tclftki noktasında şimali 
dı, müteakiben de komutanlar Elazığa Cn•" .... ,.. ·~ ,.... garbi mıntakasında kain Ferto gölü c:va- - Her türlü banka muameleleri 
avdet ettiler. ,.ı. 70UaınalanlU rica ....... Almt talı:· nnda başlanılmıştır. Bu talimlerin üç •· 

İki gün sonra şehirde büyük bir me- 4lrde tıteld8rl makabel•b ll:ala'bDlr. hafta devam edeceği öğrenilmiştir. Bu :· yapar. 
~-_..., __________ _,J rasim ve geçid resmi yapılacaktır. talimler, 10 eylfile doğru sJn bir talim \ı. 111111111111111111111111111111111 1111 
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Hırsızla Tommi 
iımlllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllUllllllllllllllllllllllUllllllllUlllht Yazan : O. H enry - Çeviren : H. Alaz 
Gecenin saat onuna doğru hizmetci 

Felisiya, evin arka kapısından çıkarak, 

polismcnle beraber, köşe b~ındaki don
durmacıda dondttrrna yemeğe gitti .. 

Felisiya polismenleri hiç sevmezdi; bu
nun için de bu akşamki gezme teklifine 
uzun zaman razı olmadı .. gecesini, üçün
cü kattaki odasında Sen - Corc Retbon'un 
bir romanı üzerinde uyuklıyarak geçire
bileceğini, gayet haklı olarak polismene 
isbata çalıştı. Fakat buna rağmen, polis
menin arzular.ına itaate mecbur oldu. 
Çünkü polismenle dondurmanın bu d:.in
yada esaslı bir rolleri olduğunu bilmiyor 
değildi. 

Hırsız, ciddi bir müşkülata maruz kal
madan evin içine girdi ; çünkü, iki bin ke
limeyi geçmemesi lazım gelen bir hikaye
de, mümkün mertebe fazla hareket ve az 
söz olması icab eder. 

Hırsız, yemek odasında hırsız fenerini 
yaktı. Gümüş takımlarının durduğu du
vardaki dolabın kilidini, burgu ve may
muncukla açmıya koyuldu .. 

Birdenbire bir pıtırdı duyuldu. Oda e
lektrik ışığile aydınlandı. Kapıyı ört(!n 
siyah kadife perdeler kımıldadı; iki per
de arasından, sarı saçlı, kırmızı pijamalı, 
elinde zeytinyağı şişesi, sekiz yaşlarında 
bir erkek çocuk göründü. Bu baş, ince 
ve nazik bir çocuk sesile sordu: 

- Siz hırsızsınız, değil mi?. 
Hırsız kısık bir sesle: 
- Al sana on paralık da bundan, diye 

söylendi. Ben hırsız mıyım, yoksa değil 
miyim? .. Peki sana sorarım: Bu koran•an 
sakalın, bu kulaklıklı acaib kasketin ben
de ne işi var?. Çabuk şu , yağı ver!. May
muncuğu yağlıyayım da annen 
uyanmasın!. Çünkü annen, başı ağrıdığı 
için - seni vazifesine ihanet eden hizmet
ci Felisiyaya emanet ederek - erken yat
tı. 

Tommi içini çekerek: 

- Aman yarabbi!. dedi. Yürüyen ha
yattan bu kadar geri kaldığınızı doğrusu 
tahmin etmiyordum. Bu yağ, salata için 
kullanılan bir yağdır. Kahvaltı yapmak 
için size, kiler odasından bir şey getir
diğim zaman bu yağı kullanacağım .. an
neme gelince, o uyumuyor; babamla be
raber De - Reşke'yi dinlemek üzere Met-

Sakalının fazla uzayıp da sırayı te
cavüz etmiş tellerini kırptı, esansı avu-

cuna damlatarak 
yuzune gözüne 
sürdü. Bavulu -
nun bir köşesinde 
nasılsa kalmış bir 
paket on birlik 
sigarayı, otelden 
çıkarken yanına 

ropoliten'e gitti. Fakat benim bunda hiç 
bir kabahatim yok. Bu, olsa olsa bu hi-, 
kayenin gazete ve mecmua idarehanele-
rinde yuvarlanıp durduğu, bir re
daktürden diğerine gidip geldiğini isbat 
etmektedir. Hikayenin muharriri daha a
kıllı bir adam olsaydı, tashih esnasında 
cDe - Reşke. kelimesini çizer, onun ye
rine cKaruzo, kelimesini kordu. 

Hırsız, çocuğun üstüne yürüyerek: 
- ITıs-s-s! diye fısıldadı. Sesini keı;, 

yoksa şimdi bir tavşan gibi başını kopa-
rırım. 

Tommi: 
- Bir piliç gibi, diye düzeltti. Siz ya

nıldınız! . Çünkü tavşanın b~ı kopanl-
maz!. 

Hırsız: 

- Sen benden korkmuyor musun?. di
ye sordu. 

Tommi: 
- Korkmadığımı siz de bilirsiniz, de

di. Edebiyatı realiteden ayırd edemediği
mi mi sanıyorsunuz?. Bu bir hikaye olma
saydı da hakikat olsaydı, ben vahşi bir 
Hindu gibi feryadı basar, siz de teker 
meker merdivenlerden aşağı yuvarlanır
dınız! Sokağa çıkar çıkmaz da polismen 
sizi enselerdi. 

Hırsız: 

- Öyle, öyle, dedi. Görüyorum ki sen 
işini çok iyi biliyorsun!. Haydi bakalım, 
rolüne devam et!. 

Tommi bir koltuğa gömülerek ayakl&
rmı altına aldı: 

- Hırsız efendi, siz ne diye elalemin 
malını çalıyorsunuz?. Sizin ahbabJarınız, 
tanıdıklarınız yok mu?. 
Hırsız öfkeli bir eda ile kaşlarını çattı: 
- Ne demek istediğini çok iyi anlıyo

rum. Daima ayni teraneler .. senin bu ço· 
cukca itimad ve saf vetin beni namuslu 
bir yaşayışa çevirmelidir!. Hırsızlık için 
ne zaman çocuklu bir eve girsem daima 
ayni neticelerle karşılaşıyorum. 

Tommi: 
- Gevezeliğibırakıp da, aç kurd göz

lerinizle şu masaya bakınız!. Kahyanın 
masa üzerinde unuttuğu şu koyun söğü
şünü görmüyor musunuz?. Vakit geçi
yor; durmıya gelmez!. dedi. 

Hırsız, çocuğun teklifini kabul etti.. 
Tommi: 

- Zavallı! . .. diye söylendi.. her halde fakat heyhat!. Kısa bir zaman sonra bu yarlarsa, onun muvaffakiyetinl bilhassa 
çok acıkmı~ olacaksınız!. Ben s.ize, kiler- işden vazgeçmek icab etti .. çünk~ kimse bu sözler temin edecektir. 
den başka şeyler getirinceye kadar, siz bu eshamı almaz oldu .. ben de üm!dsizlik Tommi'nin bakışlarında büyük bir hay· 
masadakileri temizlemeğe bakın!. içinde kalarak hırsızlığa başladtnı. ranlık okunuyordu: 

Çocuk kilerden kızarmış piliç, bir ka- Tommi sordu: 
vanoz reçel, ve bir şişe şarab getirdi.. - Şimdiye kadar hiç polisin eline düş-
hırsız, öfke ile çatal ve bıçağı aldı: mediniz mi?. 

- Bundan ancak bir saat önce Brod- - Ben gece hırsızıyım; çarık hırsızı 
vey'de istakoz yemiştim, diye soylendi.. değilim!. 

fakat, ah şu muharrirler!. Hiç olmazsa Tommi: 
yemeklerden önce pepsin kullanmama - Yemeğinizi bitirip, mutad olduğu 
müsaade etseler.. üzere, bir pişmanlık duymıya başladığı-

Tommi: nız zaman hikayeyi bitirelim mi?. 
- Benim babam da kitab yazar, dedi. Hırsız düşünceli bir eda ile: 
Hırsız, yerinden fırladı. Tommiye şüb- _ Tonn Pastor'un her zamankinden 

heli bakışlada bakarak, korkunç bir ses- daha ustaca evi soyup soğana çcvirdiğıni, 
le gürledi: babanızın da on buçukta cParsifalıt den 

- Halbuki sen onun operaya gittiğıni döndüğünü farzedelim .. ben artık derin 
söylemiştin!. bir nedamet içindeyim .. çünkü sen beni 

Tommi izah etti: sevgili kızım Bessi'yi hatırlamıya mec-
- Opera biletlerini bedava tedarik et- bur etmişsindir. 

tiğini size söylemeği unutmuştum. Tommi: 
Hırsız gene yerine oturdu ve pilicin - Bana bak, dedi sakın sen isimlerde 

bacağile oynnmıya başladı. • 
Tommi masum bir eda ile sordu: bir· yanlışlık yapmış olmıyasın? · 
- Siz niçin hırsızlık yapıyorsunuz?. 
Hırsız : 
- Çünkü... diye söze başladı ve göz

lerinden yaşlar boşandı.. Allahım, evde 
kalan benim kıvırcık saçlı Bessi'me sen 
merhamet et! .. 

Tommi burnunu çekerek: 
- Aman, ne yapıyorsunuz?. Bu söyle

dikleriniz hiç de yerinde olmadı .. siz iJk 
önce bedbaht hayatınızdan bahsede\!~k
tiniz bundan sonra sahneye bir çocuk çı-

' karacaktınız!. 

Hırsız: 

- Doğru, doğru, hakkınız var, dedi. 
Ben unuttum. Neyse .. ben eskid~n MH· 
vokki'de otururdum ... 

Tommi gömüldüğü koltuktan kalk3-
rak: 

- Gümüşleri alınız, dedi. 
Hırsız: 

- Dur canım, dedi. Hikayeme devam 
~deyim ... Ha, ne diyordum: BE!n bi:.- za
manlar Milvokki'de otururdum. Sonra o· 
radan ayrılmak mecburiyetinde kaldım. 
Kendime başka bir iş bulamadım. Bır za
ınanlar, cenub hükumetlerinin eshammı 
elden satmak suretile karımın ve çocu
ğumun ekmek parasını kazaltlyordum .. 

YAZAN: Ercilmeııd Ekrem Talu 

- Hayır, hayır yanlışlık yapmadım. 
B. Kom Kilvert'in boyalı resimlerinde 
her vakit böyledir. Ben hırsızlığa çıktı

ğım zaman evimde daima Bessi kalır; ve 
masum bir eda ile solgun benizli karıma 
bir şeyler anlatır .. neyse, şimdi faraziya
tımıza gelelim: Baban, senin bana verdi
ğin çörekler koltuğumun altında olduğu 
halde ben dışarı çıkarken kapıyı açıyor. 
Eski Harvard Üniversitesi arkadaşını 
böyle hırsız kıyafetinde görünce ... 

Tommi, gözlerini açarak hırsızın sözü
nü kesiyor: 

- Umarım ki hayret etmiyor? .. 
Hırsız sözüne devam ederek: 
- ..... . Bir kenara fırlıyor .. diyor. Hır-

sız bu sözlerden sonra sandalyeden fırlı
yarak: 

- Ra ra ra! Ra ra ra! Ra ra rat diye 
haykırıyor. Tommi büyük bir hayretle: 

- Bu bir hikaye olmakla beraber, bir 
hırsızın ev soyarken, Üniversite talebesi
ne mahsus olan bu cRa!. lan haykırdı
ğına ilk defa rastlıyorum. 

Hırsız, muzaffer bir eda ile: 
- Ben, diyor, ilerde oynıyacağım o

yunlardan birinin provasını yapıyorum. 
Bizim bir perdelik dramımızı sahneye ko-
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- Doğru, oyunun burasını mükemm~l 
yapıyorsunuz!. 

- Haydi bakalım, sen de vazifeni yap!. 
Doğum günü münasebetile annenin sa
na hediye ettiği dokuz dolarlık alhn pa
rayı - kızım Bessi'ye verilınek ÜZl'l'e -
çoktan bana getirmen icab ederdi .. 

Tommi kaşlarını çatarak: 

- Ya, dedi, annem bana bu altını, siz 
onu Bessi'ye veresiniz diye vermedi ki ..• 

Hırsız sert bir sesle: 

- Hikayenin içindeki gayri varih bir 
cümleden istifadeye kalkışman hiç de 
doğru bir hareket değil.. ne demek iste
diğimi sen pekala anlıyorsun!. Bu edebi 
yazılardan elline geçen para gayet cüz't 
bir şeydir. Her defasında elime ~eçirdik· 
lerimi bırakmak, üstelik bir de pişmanlık 
duymak icab ediyor. Elime geçen şeyler, 
eılseriyetle çocukların hatıra olarak yer
dikleri ufak tefek şeylerdir. Hikayenin 
birinde ise, elime geçen biricik iey, beni 
bir kasa kırarken yakalıyan bir kızın l). 

pücüğü oldu. Hem de nasıl bir öpücük.. 
buz gibi .. başına bir battaniye örterek şu 
gümüş takımlarının durduğu dolaba gir
mek istiyorum .. 

Tommi, ellerile dizlerini tutarak: 

- Gayet manasız bir hareket!. dedi 
Şayed siz bunu yapacak olursanız, hiki
yenizi hiçbir gazete kabul etmez!. Mev
cud usullere riayet etmek mecburiyeünde 
olduğunuzu siz de biliyorsunuz!. 

Hırsız oldukca mahzun bir tavırla: • 
- Ayni şeyi sen de yapmak mecburi-

yetindesin!. dedi. Büyüklerle alay edece
ğine, zavallı bir adamın ekmeğin~ mani 
olacağına, karyolanın altına kaçarak avaz 
avaz ağlaman icab etmez mi idi?. 

Tommi: 
- Doğru ihtiyar!. dedi. Bizi bu c;uretle 

hareket etmeğe ne diye icbar ettik.l,.rine 
hayret ediyorum!. Benim yaşımdaki bir 
çocuğun, işile gücile meşgul yaşlı bir hır
sıza musallat olması çok çirkin ve çok 
gayri tabii bir hareket ... 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

ya.rdımile indirdiler. 
Kapısı açık duran bir otelin basa -

ınaklarını tırmanırken, bir lihza ken· 
dini toplamağa muvaffak olan sarhoş 
Yasefe dönüp boğuk bir kahkaha ile, 
ve iki hıçkırık arasında: 

- Hakkını hel&l et, Yasefaçi! dedi 
Yahudi, cevab verdi: 
- Ayde, yule yule! Alah utandirma· 

almı.ştı. Onu da Marya, Gurabi e • Kız, bilvasıta ce-
----------------------------------------------- sin! Yarun sabah sikizde ben yelir sa-. 

na alirim. 
masanın üzerine fendinin kendisine vab verdi: 
koydu. Bekleme - iyiden iyiye abayt • - Ben bir otel -13-

ğe başladı. yaktığını ve bütün tanıyorum, oraya. 
Biraz sonra Yasef ile Matmazel Mar- geceyi birlikte ge - Hemen kalkalım. !Ağız, ağız değil, çiriş çanağı .. saçlar, 

ya göründüler. Kız, diz kapaklarını aş- çirrnek arzusunda Gurabi efendi, kafa tasına sonradan bir bir yapıştırıl-
mıyan bir fistan, bir de kısa kollu bluz bulunduğunu öğre • Yasefin yardımile mış zehirli birer diken .. şakaklar sanki 
giymişti. Sarı saçlarını geniş bir beyaz nince memnun ol - hesabı gördü. Na • bir mengenenin içine sıkıştırılmış, meç-
ipek halka içerisine almıştı. Çorapsız du. Çünkü fırsattan -"" ~ zan dik.kati celbet- hul eller tarafından muttasıl tazyik e-
ayaklarında alçak ökçeli zarif bir çift istifade ederek onu, .,.- memek için, kenar- dilmede .. gırtlak kızgın bir boru .. mide 
sandal taşıyordu. her iki manasile sız- dan kenardan yürü- söndürülmemiş bir kireç kuyusu. Diz-

Uzaktan, Gurabt efendiyi, gülümsi- dıracaktı. yerek gazinonun lerin, bacakların kemikleri kuvvetli bir 
yerek selamladı. İhtiyar bu iltifattan Erik rakıları ı~ - kapısında bekliyen hamızın tasiri altında kalmış gibi 
son derece mahzuz olarak ayağa kalk- marlandı. Kız, ara boş bir taksiye a.~ - salabetini kaybetmiş, pelteleşmiş .. 
tı. Ağzı kulaklarına varıyor, aralanan vermeden boyuna l~dılar. Kız ~ofore mafsallar, köhne ahşap evlerin .rüzgA-
dudakları, yamru yumru, sararmış kadehini kaldırıyor, hır adres verdı. ra maruz tahtaları gibi çıtırdamada .• 
dişlerile. ufak çapta metruk bir mezar- toka ediyor ve ken· Y~lda, Gurabi e- dımağ olmuş bir kölçe kurşun. B3ş ha-
hk manzarası arzediyordu. Marya ya- di rakısını, belli et- fendı, b~ıı;ı.ı Mar - reket ettikçe, olanca ağırlığile basıyor. 
kına gelir gelmez, ona diller dökmiye meksizin, yere dö - yanın gogsune da - o·· k kl k h " d . . 
başladı: küp ihtiyarı zol'la ak üze _ oz apa an, an ucumun an şışmış 

yamış, sızm .. 1 . 1 k k d b. 1 
- Canım! Cicim! Elmasparem!. Bu- içiriyordu. Marya çetrefit şivcsile: cSeni sevyor-um!,, diyordu. re idi. Yahudi onu g?z erı, . a~ı ıp apanır en, ar . ır e -

yur sultanım!. İhya eyledin fakiri .. üf- Zavallı Gurabi efendi kendinden geç-ı sordu ve ezberledi. Artık, çetrefil şive-ı bu vaziyette bırakmak istemiyordu. dıven gıbı sıkıyor :ııu, sıkıyo~. dıl ~s-
tadeni taltif ettin .. varol! Yasefaçi, dos- ınişti. Kızın parlak gözlerinin içine ba- sile: Pişman olmuştu. Omuzunu dürterek: l~ ve acı. El parma arı uyuşu •ve e er 
tum; bayan cenaplarına sözlerimi b.e - kıyor, titrek ellerini onun dizlerinde, - Se-ni sevyor-um!. - Mumiyiz bey, bana kalirsan bu- tıtrek.. . .. . . . . 
yan et. Dil bilmiyorum. Zinhar kus!lr kollarında, saçlarında gezdiriyordu. Ve Dedikce, ihtiyar zendostun halini yun bu işten vaz yeç! diyecek oldu. Ekserıya, boy.le g:.ııp geçıcı çıftlerl 
saymasınlcır .. otur, nuru aynim! Şö;vle karşısındakini müsaid gördükce aklı görmeli idi. Bu teklifi, ateşli ihtiyar şiddetle barındıran bu pıs, mustekreh otel oda-
cenahıma gel. O sarı sünbüllerden başından gidiyordu. Erik rakısı tesirini yapıyordıı. Gura- reddetti : sında Gurabi efendi bu ~~lde. uyandı. 
neb'an eden ray ihai tayyibe, a'makı Artık dili de tutulmuş, dut yemiş bi efendinin dili peltekleşmiş, gözleri - Yook! kat'iyen .. va .. vaz geçmem! Çarşafları ."e Y?stık yuzle.rı sert le-
ruhumu tatir eylesin. Söyle, Ynsef bülbüle dönmüştü. Arada bir büsbü - çakmak çakmak olmuştu. Maryanın dü .. dü .. dünya bir araya gelse .. ben .. vanta ~e brıyantın ~ok~l~nle ka;ışık 
bazirgfın! Kelamımı aynen tercüme et tün iradesini kaybediyor, o zaman ka· durup dinlenmeden sunduğu dolu ka- bu gülümle bu gece cenneti aiaya .. gi.. azgın. kır ~okan yatagın ıçınde dogrul
ki, hepsi de gönülden kopma, ~u mec- lın dudaklarından sakalının üzerine dehleri içmek için kendi ağzını bul - gideceğim.. uçacağım. Değil mi, ruhu mak ıstedı . 
lisi zevk ve mehabbetten, şu manzarai salyaları akıyordu. makta zahmet çekiyordu. Bununla be- revanım? - Aman! Ay!. 
meliıhatten mülhem şeylerdir. Anlıyor Marya bu adamdan iğreniyordu. Fa- raber gene de vaziyetini muhafazaya Yasefin içine başka bir korku daha Beline şiddetle saplanan ağn, zavallı 
musun? • kat, sigara aldırmak için Gurabi efen- çalışıyordu. çöktü. İhtiyarı şiddetli bir hıçkırık adamcağızın bu hareketini bir işkence-

Yascfin bir şeyler anladığı yoktu. di cilzdanını araladığı vakit, içerisinde O geceyi bu yosma ile geçirmek ni- tutmuştu. Ya, üstüne fenalık gelir de, ye rlöndürmüştü. Etrafına bakındı .. ne-
Maamafih, Gurabi efendinin ağzından kat kat Türk banknotları görmüş, bun- yetini herşeye rağmen bozmam~ştı. Bir geceleyin, gittiği ·yerde fücceten ölüve- rede idi? Odayı da, eşyayı da tanıma · 
kendi uydurup, kıza bir şeyler söylü - ları ele geçirmek sevdasına düşmüştü. aralık, kendini zorlıyarak, Yasefe: rirse? yordu. Buraya nasıl, ne münasebet!\. 
yordu. Arada bir de, kendiliğinden, ih- Herifi tamamile çileden çıkarmak için, - So .. so .. sor bakalım! dedi. Şimdi.. Dar ve karanlık bir sokağa sapan düşmüştü? 
tiyara aid malumat ta ilave ediyordu. Yasefe eseni severim•in Türkçe.sini ne •• ne .. nereye gideceğiz? taksi durdu. Gurabl efendiyi ıoförün 
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Y azan: A. R. 

Deli Paşo>nun uydurduğu yalanlar 
Bir kısmı önümüzden gidiyorlar. Bir 

kısmı, arkamızdan geliyorlar. Köseleden 
daha kuvvetli derilere malik çıplak a • 
yaklarile, o keskin kayalar üzerinde yır
tıcı birer hayvan gibi sekiyorlar. 

Bunlara, (Deli Paşo) isminde uzım sa
kallı, kaplan kadar çevik, biri kumanda 
ediyor. Vakit vakit sağı solu tarassut e
derek emirler veriyor. 

Yalan .. bu emirlerin, hepsi yalan ... 
Maksad, bizi tedhiş etmek .. guya, verdi
ğimiz paranın hakkını ödemek için bize 
sadakat göstermek. .• 
Hayatımda bu kadar dessas, hilekar in

san görmedim. Ayni zamanda, mahir bir 
iktör ... O, yüksek kayaların üstüne sıç -
ramak.. ağaçlara tırmanmak.. ell.erini 
gözlerine siper ederek g(ıya, pusuya yat
mış düşmanları keşfe çalışmak ... 

Bu düzenbaz herif, bütün bu hareket-
lerden sonra yanıma geliyor; izahat ve - u eli Paşo tt.Zaktaki dağları gösterdi 

riyor: ilk uğrıyacağımız hükumet merkezine Bu vaziyetleri, bir saat kadar devam 
- Şimdi, Ferhad uşağı aşireti içinden teslim eyliyecektim. etmişti. Ondan sonra, ateşleri sönmüş; 

geçiyoruz. Bunlar, hükfunet memurla • Plan arkadaşların da hoşlarına gitmi~- saz sesleri de kesilmişti. Hiç şübhesiz on-
nnın düşmanıdır. ti .. Bunun tatbikı esnasında, her biri bir lar da uyumak için kuru toprakların üzc-

Yahud: vazife der'uhde etmişti.. . Hatta ertesi rine serilmişlerdi. 
- İşte, (Koç uşağı) aşiretinin hudu - gün, Deli Paşo, uzaktan görünen dağları Gece, böylece tam bir sükunet içinde 

duna girdik. göstererek: geçmişti. Artık bu korkunç dağlardan 
Bunlar; askerlere, zabitlere öyle düş- - İşte, bizim hududun sonu, şu kel kurtulmak sevinci, hepimizin sinirlerine 

mandırlar ki ... Eğer sizin buradan geç - tepeye vardığımız zaman, artık selamı>t ... büyük bir gevşeklik vermiş; derin uyku-
tiğinizi haber alsalar._ Ondan öteye, kendi kendinize rahatca gi- muz, güneş doğuncaya kadar devam et-

Hiç şüphesiz, bunlar da yalan... debilirsiniz. mişti. 
Verdiği izahat arasında pek meş'um, Dediği zaman, arkadaşlar birbirlerine Uyanıp da ayağa kalktığım zaman; ilk 

yürekler parçalayıcı olanlar da var. bakarak manalı bir tebessümle gülümse- işim, etrafa göz gezdirmek olmuştu. Soy-
- Şu dereyi gördünüz mü? .. Altmış al- mişlerdi. Demek ki ertesi gün o kel tcpe-

h guncu muhafızlarımızm dün gece yak-tıncı alayın ikinci taburu burada ma - ye vardığımız zaman, Dersimin hudud-
tıkları ateşten, hafif hafif dumanlar tü-voldu, gitti. ları gibi, Deli Paşonun kurnazca soygun-

Yahud: culuğu da hitama erecek .. Ovacıktanberi tüyordu. Fakat ateşin yanında, onlardan 
- Ah §U tepe .• bu tepede yerlP.şen hi- biı.i tehdid altında bulundurmanın ceza- bir tek tanesi bile görünmüyo::-du. 

H İ K AY E : Hırsızla T om mi 
(Baş tarafı 12 nci sayfada) 

Hırsız, ellerini masa örtüsüne sildi; es
neyerek sandalyeden kalktı: 

- Artık bu yılan hikayesine bir son 
verelim, dedi. Allah senden razı olsun 
melek çocuk!. Sen bugün bir insanı, fena 
bir hareketten korudun; onu kurtardın!. 
Eve döner dönmez, sana dua etmesi i
çin Bessi'ye söyleyeceğim .. ben artık -ht~ 
olmazsa mecmuaların haziran sayılar. çı
kıncaya kadar- hiçbir evi soymıyac~ğım!. 
Bundan sonra sıra, seİıin küçük kız kar
deşine gelir .. Amerika Birleşik Cumhu
riyetlerine aid yüzde dört faizli tahville
ri çaydanlığın içinden aşırırkE>n içeri o 
girer, mercan gerdanlıkla ve birkaç sulu 
öpücükle beni satın alır .. 

Tommi, oturduğu koltuktan keyarak 
içini çekti: 

- Zahmetlere eziyetlere katlanan yal-, 
nız siz değilsiniz ki ... Mesela b2ni alınız: 
Benim uyku vaktim çoktan gelin geçtiği 
halde, hala burada oturup duruyorum. 
İşte böyle ihtiyar, ikimize de yaptırılan 
roller ağırdır. Hikayeden ayrılarak sahi
den bir şeyler çalmanızı çok isterdım. 
Belki piyeste bu mümkün olur. 

Hırsız can sıkıntısile: 

- Ne gezer!. dedi. Bol para kazan
maktan başka bir şey düşünmiyen bu ti
yatrolar, bana namuslu fikirler tel1tin et
mek mecburiyetinde kalan bu çocuklar, 
ve nihayet yalnız basılmış hikayeler için 
para veren mecmualar sayesinde ben b:l
tün hayatımca sade suya tirid geçinmeğe 
mecburum .. 

Tommi acıyarak: 

- Ne yazık, ne fena!. dedi. Fakat be
nim de vaziyetim sizinkisinden ÖAha iyı 

değil .. aile edebiyatında cari olım kanun
lar, hırsızların işine gelmemek üzern ya
pılmıştır. Zavallı hırsız çalmtya geldiği 

zaman, ya benim gibi bir çvcnıt çıkar o
mı mani olur; veya, genç bir kAc!m ır.üd
hiş kahramanlıklar göstererek burıa im
kan vermez; veyahud da evi soymıyn gt>
len hırsız, bir tarihte, fizamnn•nda bu 
evde arabacılık · yaptığım hatırlı)arak, 
soygundan vazgeçer. Hikaye ne şçkiicic 

biterse bitsin sizin rolünüz, sizin akıbe
tiniz daima, hiç de gıptaya şayan olmı
yan ayni akıbettir. 

Hırsız, maymuncuğunu ve feneıin~ top. 
lıyarak: 

- Artık vakit geldi, dedi, palamarlan 
çözmeliyim. 

Tommi: 
- Arta kalan piliçle fU şarap şişesini 

de Bessi'ye ve annesine götürmeniz ll· 
zım, dedi. 

Hırsız, can sıkıntısile: 
- Sen de çok olmıya başladın hA, dedi. 

Evdekilerin bu gibi şeylere hiç ete ihti· 
yacları yoktur. Benim evde 1853 senesin· 
de doldurulmuş beş sandık Chateau dı 
Beychsvelle şarabı var. Senin şarabına 
tenezzül bile etmezler .. pilice gt?lince, o
nun yüzüne bile bakmazlar. HikaJ t?lerin 
dışında bulunduğum zaman ben kendimi 
§U veya bu kaide ile bağlı telikki etmem .. 
bu gibi şeraitte epey yüklü işler gördü· 
ğüm olur. 

Tommi, hırsızın koltuğu altına bir ta
kım çıkınlar sıkıştırmıya çalışarak 

- Ne olursa olsun dedi, fakat sen ili 
benim verdiklerimi aİmıya mecbursun!. 

Hırsız, çok tekrar edilmiş all§kan bir 
ifade ile: 

- Allah ne muradınız vana versin, 
küçük bey, dedi. Paytak Sol sizJ asla U• 

nutmıyacaktır. Şimdi, milmkür. merte~ 
Leni çabuk dışarı çıkar. Çünkü btz\111 ild 
1:,in kelime nerdeyse bitmek ilz•l'Pdir. 

Tommi hırsızı, holden geçirerek cümle 
lı apısına getirdi. Hırsız, sokağa bu· göa 
c.tar atmaı durakladı. Çocuğun kulağına. 
:~ avaşca fısıldadı: 

- Sokakta, kaldırımların üstüııdı! hlz· 
metci ile aşna fişna yapan §U adam Fir'a• 
vun değil mi?. 

Tommi, kayıdsız bir eda ile: 
- Evet o, dedi. Ne olacak?. 
- Hani, yani herif bizi ena,elemeğcs 

kalkmasın!. Malüm a, bu, ne de oha h~ 
ı.ayedir, güven olmaz!. 

Tommi gerisin geriye döner~ı:: 
- Hay Allahım yarabbi, diye scylen· 

di. Gel de seni arka kapıdan cı~ray.m .. 

Y ARINJd H'Ö8HAMJZN: 

Verilen habra 
Yazan: .Muazzez Tahsin Berkand 

~mup~~m~~ ~~ş~~~ü ~ı~~tlti. B~~b~blbi~prib hlr~~e~=-=====================---------
alayı bir saat zarfında kar gibi erittile!'. * girmişti. Bu sessizlik ve kimsesizlik, ba-
İçlerinden, bir 'salta neferi kurtuldu. o gece, mutadımız vechile bir su başın- na derhal, yeni bir hilekarlık karşısında 

Ve yahud: da konaklnmıştık. Artık oldukca &rnin bir kaldığımız hissini vermişti. 
_ İşte .. yirmi dördüncü alay kuman - mıntakaya girdiğimiz için, rahat bir uy- Arkadaşları ve bilhassa kadınlarla ço-

danı şu taşın dibinde alnına yediği bir ku çekmiye hazırlanmıştık. cukları korkutmamak için ses çıkarma-
kurşunla yere serildi. Deli Paşo ile avenesi, her gece yaptık- rnıştım. İhtiyaten kılıcımın kabzasına 

Bunları, dinliyordum ..• Kalbimde açı- ları gibi, bizden epeyce uzakta bir ateş sımsıkı sarılarak etrafı aramıya başla

lan yaranın daha fazla derinleşmesi, bu yakarak etrafına top1anmı~lardı. Saz ça- rnıştım. 
yaranın verdiği ıztırabın ruhumda ve lıp türkü söylüyorlardı. 
~urum~kW~~~in.~h~~~~================================ 
lediği her sözü, büyük bir dikkatle din- Adapaun İcra ~lemurluğundan: 

(Arkası ''<1"') 

Jiyordum. Dörtte bir hissesi Sapancanın Kırkpınar 
K. den Mehmed oğlu Cemil namına kayıdlı 

Her tehlikeli mevkii geçtikten sonra, ö- olup ltorısı ve İsmail kızı Şerlfeye bfı. ilanı 
nümüze derhal pis bir paçavra seriliyor- müterakim nafaka borcuna mukabil haclz-
du. ıı Sapancanın Kırkpınar köyünün karye de-

- Selamet .. selamet... runu mevkllnde Şubat/325 tarih ve 9 sayılı 
Diye, 0 tehlikeli mevkiden bizi ge _ ve 600 metre üzerinde mebni ve tamamı 150 

Jlra kıymeUI ahşab ve muhtacı tamir blr 
çirdikleri için (selamet parası) istenilı - bap hane ne burada ve haneye muttasıl ve 
yordu. 1818 metreden ibaret ayni tarih ve 10111 sa

Guya; bizi başkalarının t aarruzundan yılı ve her bir 919 metre µıurabbaı 20 11.ro 
ve soymasından koruyorlardı. Fakat. iki- kıymetli bahçe ve gene bu köyün Kumtarla 

ınevkllnde Nisan/ 325 tarih ve 12 sayılı ve 919 
de birde önümüze serdikleri bu paçav - metre murabb:ıı 15 lira kıymetll tarlanın 
raya attırdık1an paralarla, başkaların - dörtte blr hissesi bugünden ltlbaren açık 
dan evvel kendileri soyuyorlardı. artırma ile satışa çıkarılmış ve artırma ş:ı.rt-

Bu kepazelik içinde yolculuğumuz, namesi herkes tarafından görülebilmek uze-
gu-nlcrce devam etmişti. Günde bir kaç re 30/ 8/ 938 gününden itibaren icra divan -

hanesine talik edilmiş olacaktır. 
kere (selamet parası) vermekten, fakir İşbu gayrimenkullerin birinci artırma ne 
kesclerimizdcki paralar da cU'tık suyunu satışı borçlunun Yunanistanda bulunması 
çekmişti. dolayı.sile 119.nın kendlslne tebliği hususunu 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Katil kasayı açıp parayı alırken, kaza 

Ue stilo kalemini masanın üzerine du -
şürmüştü. (4 numaralı resme bakınız) 
Kalemin ucu, kurutma kfl.ğıdına değin -
ce, bir leke hasıl olmuştu. Ve bu leke 
yayılmıya başlamıştı. (4 ve 6 NoJı_resl~
lerdekl mürekkeb lekesinin buyuklu
ğüne dikkat ediniz.> Bu mukayese, leke-

1 htanb\~l Belediyesi llanları 1 
Keşif bedeli 8256 lira 70 kuruş olan Bü yükçekmece yatı okulunda yaptırılacu 

tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrak.ile şartnamesi levazım müdür. 
Jüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı )canunda yazılı vesikadan başka 5 bin 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Müdürlüğünden eksiltmeden bir haf· 
ta evvel alacaklan fen ehliyet ve ticaret odası vesikasile 619 lira 25 tu~ 
teminat makbuz veya mektubile beraber 29/8/938 pazartesi günü saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (5432) 

Kilo 

232 Kurşun üstübE>ci 
50 Ağrıboz neki 
8 Foma 

lO Sikatif 
100 İngiliz beziri. 

Temizlik vesaiti için lüzumu olan ve hepsine :ZOO lira bedel tahmin edilen .)'U• 

karıda rnikdarları yazılı malzeme pazarlığa ktınulmuştur. Listesile şartnamed 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek lilcr 15 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 29/8/933 Pazartesi günü saat 11 de Daimt Encümende bulun· 
malıdırlar. (5896) (B.) 

""1ıNıl 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Buik mar· 
kalı ve 2525 plaka sayılı taksı otomobili Kurtuluşta Tepeüstünde büyük garajda 
5/9/938 Pazartesi günü saat 15 de satılacağı ilfın olunur. (5889) 

d d temlnen 15/12/ 938 tarihine müsadif Per -
Tapu memuru, tabur katibine er ya- şembe günü snat ıo dan 15 e kadar icra dn-

nin mtlfettlş gelmeden, yirmi dakika zar
fında olduğunu, yani kMlbln dışarıda 
makine ile yazarken vukun geldiğini is
pat etmişti. Hususi odadan dışarıya an
cak dış bürodan çıkıla.bilirdi. (3 numn
rnlı resim). Mubayenet açıktı ve katil 
Martinden başka kimse değildi . 

Martin, bütün bu deliller karşısında 
cürmünü itiraf etti. Paralar, ocakta bu
lundu. ve tabanca da, asansör temelinin 
altında çıktı. 

•• ••• •• ••••• nıyordu: ireslnde yapılacaktır. 
- İki gün sonı:.a, bu şakavet yuvasın- Bu artırmada artırma bedelinin gayri -

dan kurtulacağız. (Harput) topraklarına menkullere tahmin olunan kıymetin % 75 1-
ayak basacağız. Fakat gideceğimiz yer - nl bulduğu takdirde en çok artıranın üs -
lerde, bu zavallı çoluk çocuğu barındı - tünde ihale olunacağı ve böyle bir bedel el
~abilmck için han parasmı nereden bu- de edilemediği takdirde artıranın taahhüdıi 

baki kalm{rl{ şar\ile artırma on beş gün u -
lacağız? diyordu. zatılarak 30/ 121938 tarihine mfuıadif Cuma 
Onların bu haklı endişesi kar:;'ısmda günü ayni saatlerde ve yerde yapılacak ikin-

gülümsediın. el artırmada gayrimenkul en çok artıran 
- Siz, işi bana bırakın. Deli Pıı.şoyn Ustiinde ihale olunacaktır. 

ki · d T Alacakları tapuda kayıdlı olmıyan ala -
Öyle bir oyun oynıyacağım : sız e op- caklılarla dli;er lrtl!ak hakkı sahiblerinln 
ğeneceksiniz. 

Dedim ..• Ve sonra, onların rka ve ıs

:-arlanna dayanamıyarak planım. izah et
tim. 

Günlerdenberi zihnimde t:ısarladığım 
plan, gayet basitti. Taaa, Der~;m hudu
dunun kenarına kadar, Deli Pa~" ile a
venesine müsrunaha gösterecektim. Fa
kat, tam, artık Harput toprakhrına girer 
girmez, bir bahane ile Deli Paşoyu ar
kadaşlarından tecrid edecektim. Elinden 
silahını çekip aldıktan sonra, k.:skıvrak 
ellerini bağlıyarak atımın önün :> katacak, 

bu haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
iddialarını llfl.n tarihinden itibaren 20 gün 
içinde icraya mfiracaatla kaydettirmeleri 
nksi takdirde alncaklan tapuda kayıdlı ol -
mıyan alacaklıların !:ı.tış tutarının paylaş -
mnsından mahrum kalacaklardır. 

İhaleyi tnkib eden yedi g!ın içinde mü~ -
teri ihale bedelini defaten tediye etmesi ld-
zımdır. Aksi takdirde icra 1ve iflas kanunu
nun 133 öncü maddesi dairesinde muamele 
yapılacaktır. 

% 2 buçuk dellMiye ve teslim ve ferağ 
mnsraflnrı müşteriye nid olup diğer rüsum 
vesaire satış tutarından ödenecektir. 

Tallblerln kıymeti muhammeneslnln " 'l 

n~~~ii' ·A';ü;;··li;;k.~i:···li~·i:i·;:;iiği~:i~~; 
Develinin Reşadiye mahallesinden 

Mehmed karısı Zehra tarafından kocası • 
İstanbul Kasımpaşa Büyük hamamda sn 
yolcu Göstelek oğullarınd • .'m Mustafa oğ
lu Mehmed aleyhine açtıgı nafaka dava
sında mezburenin muhtacı nafaka oldu
ğuna dair şahid dinlenmiş ve ehli vukuf 
dahi istima edilmiş ve muhakeme 6/9/ 
938 Salı günü sant 8 e talik edilmiş oldu
ğundan meş gün içinde itiraz etmediği su
rette mahkeme kabul olunmıyacağı müd
deialeyhin ikametgahı me~hul olduğur.
dan işbu gıyap kararı ilanen tebliğ olu-
nur. 

buçuk pey akçesi depo etmek §artlle artır -
maya lştiraklerl ve faz.la mal~at almak 
:isteyenlerin 938/188 dosya sayıslle icramıza 
lüzumu müracaatları llan ~uma. 23/8/938. 

- .>. . • 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romati2J111a, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
• - • İcabında günde 3 kqe alınabilir. - • ~ 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya fakültesi direktörlüğiiadeı 
ı - Fakültenin 938 malt yılı yemek münaka98Sl 8/9/938 Peı'§eDlbe günü An· 

kara mektebler muhasebeciliğinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

2 _ İstekliler hergün fakülte hesap i~yanna müracaat ederek prtnameyi ted· 
kik edebilirler. 

3 - 1945 lira 12 kuruştan ibaret olan ilk teminatın ihale günü saat 10 na ka
dar mezkiir muhasebecilik veznesine yatırılması lazımdır. 

4 - İlan ücreti müteahhide aiddiı'. .(5538 - 3170) 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

Abdurrahman Paşa: " Arif Pışa valilikte şimdiki 
muavinin yardımile muvaffak ·olabilir 1 ,, diye benim 
Edirne vali muavinliğinde kalmamı temin etmişti 

Mahmud 'Hamdi paşa ziyadesile 1 ve sevilen paşalarından idi. Edirneden 
me'yus olarak vur deylnce öldüren uzaklaşması da umumi bir tesiri mucip 
müfrit gayretli hususi katibine: oldu. 

· -.- Saraya izin meselesini tekid için 
bir telgraf daha çekelim, demiş. Esa
sen müşür türkce güzel konuşuyorsa 
da osmanlıcanın ~azı halindeki incelik
lerini pek de anlamıyordu. Nitekim, ka
tibinin: 

• Abdurrahman paşa, İstanbula gittik
ten bir müddet sonra rnüşür paşayı 
evinde ziyaret ettim. Salonda bir çok 
kimseler vardı. Beni görünce güleç bir 
yüzle ayağa kalkarak: 

«Uzun müddetten beri istirham et- - Buyurun, buyurun, dedi. Çok gö-
mekte bulunduğum izin, Bulgar prcn- receğim de gelmişti. Bana uğramanızı 
sinin İstanbula gelip avdet ettikten Aı'bdunabman P,aşe\Y3 jurnal efrne1e
sonra verileceği vadü ferman buyuru!- rinden korkmadınız mı? 
cluğu halde

1 
prens gelip gittiği ve ara- - Jurnal He ihbara lüzum yok, gele-

<lan aylar geçtiği halde gene verilmedi. ceğimi biliyordu! 

Bir padişaha, hususile bir halifeye ya- - Nasıl? 
lan söylemek hiç yakışmaz• manası çı- - Çünkü onun emir ve müsaadesile 
kacak bir şekilde yazdığı telgrafı far- geliyorum. Bu dargınlık yüzünden zi
kına varmadan göndertir. Saraydan da yareti devletlerine devam edip edemi
müsbet veya menfi hiçbir cevab gel- yeceğirni sormuştum. Hadise, maalesef, 
mez! ikimizin arasında olmuştur. Size teca-

Bu sıralarda vali Abdurrahman pa- vüzüne mah~l yok. Müşür paşanın size 
şa, adliye nazırlığı ile İstanbula çağı- büyük teveccühü vardır. Kemafissabık 
rıld1. Giderken, bundan böyle nıüşürü kendisini ziyarete devam ediniz. de -
ziyaret edip etmememi kendisine sor- mişlerdi. Fakat bir müddet sonra, bazı 

aum: müfsidler, Abdurrahman paşa, mi.iştir 
- Mani zail olunca memnu avdet paşa ile bar~mak için sık sık muavini

eder. Gene evvelki gibi görüşürsünüz, ni göndere.r~k yalvarıyormuş, gibi şa
dedi ve ilave etti: yiıitar çıkardılar. Abdurrahman paşa 

- Mahmud ve Arif paşaların bana da, bundan sonra, ziyaretlerinize niha
karşı olan dargınlıkları saikasile seni yet vermeniz lcizım geliyor, diye dü -
müşkülata düşürmeleri ihtimaline bi- şündü. Fakat kendisi İstanbula gider
naen, vilayete defterdarı tevkil edece- ken, gene sordum. Bana muvafakat cc-

ğim. vabı verdiler. İşte ben de geldim. 
Beş, on gün sonra vali vekili defter- Sözlerimden Mahmud pa~a çok mem-

dar Mehmed efendi dahiliye nezaretin- nun oldu. 
den şu telgrafı aldı: (Arkası mır) 

cEdirne vilayeti vali vekaletine i -
kinci ordu müfettişi Ferik Arif paşa
nın tayinine ve vali muavini Hazım 

beyin bu memuriyette ibkasına iradei 
seniyei mülfıkane şerefsadır olmuş

tur.• 

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

1 2 3 'f 

I Ben mazt'.'ıl olmadığım için telgrafta
ki «ibka> kelimesi benimle beraber her-
kesi hayrete düşürmüştü. 2. 1---4--+~ı---+--
Meğer meseledeki zühul şundan ile

ri gelmiş: Vükela Yıldız sarayında bir 
toplantı yaptıkları esnada, Arif paşa
nın Edime valiliği vekaletine intihabı 
hakkmda sadrazama bir irade tebliğ e
dilmiş. Adliye nazın Abdurrahman pa-
şa: 

- Arif paşa vali1ikte muvaffak ola
maz. Fakat şimdiki muavinin memuri
yeti devam ederse olur, demiş. Bu iti
raz padişaha arzedilmiş, irade de o su
retle çıkmış. 

Erkanıharblik tahsili görmüş, hali.rn, 
selim ve nazik bir zat o1an Ari! paşa 
ile zaten pek iyi görüşüyorduk. İki kar
deş gibi mütekabil ve samimi bir em
niyetle işe başladık ve devam ettik. 

Hakiki amili bence malfun değilse 
de, bir müddet sonra müşür ile Arif 
paşanın da arası açı1dı. 

5 

6 
7 

8 

9 

SOi.DAN SA(.M.: 

1 - Kunduracı - Dahi. 
2 - Alfımetler - Bakmak 

emrihazır. 

3 - Sıtma UA.cı - İşaret. 

masdarından 

4 - İsknmbllde birli - Ne!l lfıhikası. 
5 - Pisliğin zıddı. 

6 - Beyaz - Ate4 yiyen dervişler. 

7 - Blr lslnı. 
8 - Dahi - Bir şefin yanında çalışanlar. 
9 - Okkanın eczası - Cefa. 

10 - Cüsseli - En az. 
YUKARDAN AŞAÔI: 

1 - Kasa l§lerine bakan - Mazil şühudi 
müfred üçüncü şahıs lahikası. 

2 - Millet - Kudretll. 

SON POSTA Ağustos ~ 

Orta okullarda terfi ----' -
Bir 

RADYO 
Hafta ilk 
PROGRAMI 

eden öğretmenler 
Ankara (Hususi> - Orta öğretim okulları 

ö~etmenlerinden kıdem müddetJerinl bltl • 
renlerin terfi derecelerinl lcıdem .maaile bll
dlriyorum: 

llılaqı 81 liradan. 91 liraya çıkanlar 

İstanbul erkek Use.st: H. Arif, İstanbul 
kız lisesi: Mücteba, Erenköy kız ıısesl: Ma
hir, Pertevnlyal lisesi: Sabit, Diyarbakır 11-
sesl: Celil, 

:Maaşı 70 liradan 80 liraya çıkanlar: 
İstanbul kız lisesi: Sabri Cemil, Haydar

paşa lisesi: Nadir, Bakırköy orta okul: Na -
zım, İstanbul kız llsel: Cemal, Kadıköy ii -
ı;üncn orta okul: Vehbi, Kasımpaşa orta o
kul: Hamdi," Beykoz orta okul: İzzet, Gazl
osmanpa.şa orta okul: Hayreddin, U~aK or
ta okul: Adil, Adana erkek lisesi: Hilsnü, 
İzmit ortaokul: Zeki, i<rt.anbul erkek Hsesl: 
ŞPvket, İzmir erkek lisesl:·NaiU, İnönü orta
okul: M. Emin, Heybellada ortaokul: Ham
di, Kabataş lisesi: Salahaddin, Kabatn~ li
sesi: N. Tevfik. 

Maaşı 55 liradan 70 Jiraya çıkanlar 

Sllifke ortaokul: A. KArnll, Ankara er -
kek lisesi: A. Rıza, Adana birincl ortaokul: 
Zeki, Trabzon kız ortaokul: Osman, Eyüb 
ortaokul: Şükrü, Adapazarı ortaokul: Kemal, 
Cenab, Sivas öğretmen okulu: Kllzım, İz -
mır kız lisesi: M. Emin, İzmir erkek llsesl: 
ı\klf, İstanbul kız lisesi: Ziya, Kllls ortao -
kul: Zühtü, Haydarpaşa llsesl: S. Necatı, 
Haydarpaşa lisesi: Memduh, Ankara erke~ 
lisesi: M. K{l.zım, Davudpaşa ortaokul: Eşref, 
Kabataş lisesi: Sıdkı, Pertevnlyal lisesi: KA
mll, İzmir erkek lisesi: S. Nazif, Kadıköy i
çüncü ortaokul: Sadık. 

Maaşı 45 liradan 55 liraya çıkanlar 

Davudpaşa ortaokul: Nuri, Eyüb ortao -
kul: İzzet, Adana erkek öğ. O.: H. Tahsin, 
Kadıköy birinci ortaokul: Safiyullah, Ka -
dıköy birinci ortaokul: Asım, Karaman or
taokul: Cemal, Çanakkale ortaokul: Yusuf, 
Niğde ortaokul: Fuad, Amasya ortaokul: Os 
man Tevfik, İstanbul erkek lisesi: Murad, 
Dursa ortaokul: Murad, Bilecik ortaokul: 
ö. Feyzi, Haydarpaşa lisesi: Hüsameddin, 
İzmir kız Öğ. O: Gazali, Tokad ortaokul: A. 
Faik, Niğde ortaokul: Huliısi, Bursa lisesi: 
Suphi, Antalya lisesi: Tahsin, Haydarpaşa 
lisesi: Tevrık, Kırklareli ortaokul: H. Sırrı, 

ISTANBUL 
%1 Atmtos 1938 Puar 

öliLB NEŞRİYATI: 
ÖÖLS NEŞRİYATI: 
12.30: PlAkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: PlAkla Türk mmlkfsl. 13.30: Muh
Lellf plt.lt neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plfıkla dans musikisi. 19: Keman 
konseri: Konservatuar profesörlerinden Ll
ko Amar, Piyanoda Bayan Sabo. 18 inci asır 
kompozitörleri: Vivaldi, Lökler, Veraçlnl e
serlerinden. 19.40: D:ıns musikisi <Plak). 20: 
S:ıat A.yarı: Grenviç rasadhaneslnden nak
len. Settar Körmükcü ve arkadaşları tara
fından Türk musikisl ve halk şarkıları. 20.40: 
Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tara
fından arabca söylev. 21: Saat A.yarı. Orkes
tra. 21.30: Akıle ve arkadaşları tarafından 
Tiirk musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Ajans 
haberleri. 22.20: Opera ve operet parçalan 
(Pl&k>. 22.50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23: Saat Ayarı. 

* 29 Afostos 1938 Pazartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis.13.05: Plakla Türk muslklsl. 13.30: Muh
telif plfı.k neşriyatL 
AKŞAl\I NEŞRİYATI: 
18.30: Keman konseri: Orhan Borıır, pi

yanoda: Şarl Slebert: 19: Rıfat ve arkadaş
lan tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları. ıuo: Dans musiklsl (Plak). 19.55: Bor
sa haberleri. 20: Saat fıyan: Grenviç rasad
haneslnden naklen. Hamiyet Yüceses ve nr
k:ıdıışlnrı tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20.40: Bava raporu. 20.43: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından a.rabca söylev. 21: 
Snnt fi.yarı. Orkestra. 21.30: Fnsıl saz heyeti: 
İbrahim Uygun ve arkadaşları. 22.IO: Ajans 
haberleri. 22.'.!0: Müzik ve varyete: Tepebaşı 
Belediye bahçesinden naklen. 22.50: Son ha
berler ve erte.si günün programı. 23: Saati A-
yarı. 

* 30 Ağustos 1938 Salı 
ÖÖI.E NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.50: Hava

dls.13.05: Plftkla Türk mu.siklsl. 13.30: Muh
telif plfı.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans rr?.ısiklsl CPlnk). 18.50: Hikmet 
Ca~aloğlu ortaokul: Sabiha, Trabzon erkek ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
ortaokul: Musib, Erenköy kız lisesi: Medi • halk şarkıları. 19.30: Konferans: Havacılık 
ha, Haydarpaşa lisesi: E. Arifi, Haydarpaşa hartası, Hava Kurumu namına: Meliha Avni. 
lisesi: İ. Hakkı, İzmir Karataş lisesi: Asaf, 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat fi.yarı: Gren
Bursa Jlsesl: A. Selçuk, Nişantaşı kız ortao • vlç rnsadhaneslnden naklen. Suzan şe nrka
kııl: eki, Sivas ortaokul: Tahsin, nevl?ll or- daşları tıırafından Türk musikisi ve halk 
taokul: Abdürreşid, Bartın ortaokul: Emin, şarkıları. 20.30: Konferans: 30 Ağustos Mlllt 
İstanbul kız ortaokul: Saime, Kadıköy ilçfın- Zafer Bayramı hakkında. 20.50: Hava rapo-

ru. 20.53: Ömer Rıza Doğrul tarafından nrabcü ortaokul: E. Kemal, Konya ortaokul: E- ca söylev. 21.05: Orkestra. 21.30: Cemal K&-
mln, Silrd ortaokul: Ramiz, Üsküdar birinci mil ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ortaokul: Şekibe, Bursa lisesi: Rahmi, F:ı - ve halk şarkıları. 22.10: Ajans haberleri. 22. 
tlh ortaokul: Münib, İzmir Karataş ortno - 20: Dans muslklsl (Pifık). 22.50: Son baber
kul: İ. Hakkı, İstanbul kız ortaokul: Fet - ler ve ertesi günün programı. 23: saat 6.ya
hlye, İzmir Karataş ortaokul: Abdi Tevfik, rı. 
Artvin ortaokul: Safa, Bursa ortaokul: M. 
Muhtar, Gazio.smanpaşa ortaokul: Adnan, 
Oazlosmanpaşa ortaokul: A. Enver, Kar.şı -
y:ıka ortaokul: T. Tahsin, Kasımpaşa orta -
okul: Rasim Kumkapı ortaokul: Memduh, 
Ordu ortaokul: Hüriye, Afyon lisesi: Sami, 
İstanbul erkek lisesi: T. Nejad, Vefa lise.si: 
M Ali, Haydarpaşa lisesi: Refet, Ayvalık or
taokul: Fahri, Bartın ortaokul: İhsan, Cum
huriyet ortaokul: Cafer. 

l\Iaaşı 40 liradan 45 liraya çıkanlar 

Kabataş llslcil: İhsan, Beykoz ortaokul: 
Fatma, Anb.ra birinci ortaokul: Abdüssa -
med, Erzurum Öğ. O.: Abdurrahman, Gala
tasaray llsesl: IDdayet, Silifke ortaokul: Fa

ik, Adapazar ortaokul: İsmail Hakkı, Çorlu 
ortaokul: Adil, Gaziantep llsesi: Asım, Ada
na. kız lisesi: Şahab, Edirne ortaokul: Süley
man, Giresun ortaokul: Şevki, Samsun or
taokul: Şevket, Edremid ortaokul: Şazl -
mend, Aydın ortaokul: H. Avni, Tarsus orta 
okul: A. Azmi, Niğde ortaokul: Cevdet, An
kara kız lisesi: Azize, Balıkesir Öğ. O.: E -

* 31 Ağustos 1931 Çarpmba 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 
ı2.30: Plakla Türk muslklsl 12.50: Hava

dls.13.05: PlAkla Türk muslklsl. 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans muslklsi (Plak>. 18.50: Konfe
rans: Kadıköy Halkevl namına: 30 Ağustos 
Mllli Zafer Bayramı hakkında. 19.15: Dans 
muslklsl (Plak). 19.30: Konferans: Havacı
lık haftası, Hava Kurumu namına, Eşref Şe
fik. 19.55: Borsa haberleri. 20: Sııat Ayarı: 

Grenviç rasadyanesinden naklen. Fatde ve 
arkadaşları tarafından Türk rnuslklsl ve 
halk şarkıları. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ö
mer Rıza Doltrul tarafından arabca söylev. 
21: Sat ayarı: Bedriye Tüziin, Şan. Stüdyo 
orkestrası refakatile. 21.30: Nezihe Uyar ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 22.10: Ajans haberleri. 22.20: 
Darilttallm musikl heyeti: Fahri ve arkadnş-

• 

ları. 22.50: Son haberler ve ertesi gaf 
programı. 23: Saat ayan. 

* 1 Eyliil 1938 Perşembe 
öliLE NEŞRİYATI: 
12.30: PlWa Türk musildsl. 12.50: J1j 

dls.13.05: Plfı.kla Türk musiklsl. 13.!0: rP 
telif pllk neşriyatL 

AKŞAi'\I NEŞRİYATI: 
18.30: Dans musikisi: (Pllk). 18.50: fi 

milsahabeleri: Eşref Şefik. 19.15: Dans ~ 
siklsi <Plak). 19.30: Konferans: Hav-" 
hnftası, Hava Kurumu namına Abidin O' 
19.55: Borsa haberleri. 20: Saat Ayan: Otf 
viç rasadhaneslndcn naklen. Belma ve aıf 
daşlan tarafından Türk musllds1 ve ııall 
klları. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer' 
Doğrul tarafından arabca söylev. 21: saıl 
yarı. Orkestra. 21.30: Saz eserleri: Taııf 
Refik Şemsettin ve arkadaşları. 22.10: ~ 
haberleri. 22.20: Orkestra konseri: NovrJ' 
den naklen, M. Kemal Akel idaresinde. ıs; 
Son haberler ve ertesi günün progrnı:nl· S 
Saat ayarL 

* 2 Eylül 1938 Cuma 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12.50: JJ• 

dls.13.05: Pıtikla Türk muslklsl. 13.30: J4d 
telif plt\.k neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYA Ti: 

18.30: Dans muslklsl (PlAk). 18.50: gotl 
rans: Selim Sırrı Tarcnn tarafından. ıV 
Dans musikisi (PU\k). 19.30: Kon!erııns:~ 
vacılık haftası, Hava Kurumu namına 1"" 
çct Kemal. 19.55: Borsa haberleri. 20: gl 
l\ynrı: Orenviç rasadhanesinden naklen. f 
dia Rıza ve arkada.şlan tarafından <ti 
muslklsl ve halk şarkılan. 20.40: Hava ttl. 
ru. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından art 
ca söylev. 21: Saat ayarı. Orkestra. 21J 
Nihal Asım ve arkadaşları tarafından '.lf 
musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Ajans ' 
berlerl. 22.20· Halk türkfüeri: Şaban SO; 
ve Bayan Soyak. 22.50: Son haberler ve; 
tesı günün programı. 23: Saat Ayan. 

* 3 Eylül 1938 Cumartesi 
12.30: Plakla Türk muslkls1. 12.50: ıuil 

dls. 13.05: Plfıkla Türk musikisi. 13.15: (j 
kestr'1: Novotnlden naklen M. Kemal ıJ 
idaresinde. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: PlAkla daıu musildsl. 19.15: K~ 

rans: Prof Salih Murad CFen müsahabeıeı· 
19.55: Borsa haberleri. 20: Saat liyan: O~ 
vfç rasadhanesinden naklen. Necmeddlll_,;f 
za ve arkadaşları tarafından Türk mUSJ"". 
ve halk şarkıları. 20.40: Hava raporu. 20·' 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca söYI 
21: Saat li.yarı. Orkestra. 21.30: Nezaha~.ı 
arkadaşları tarafından Türk musiklsl ve il"' 

şarkıları. 22.10: Ajans haberleri. 22.20: ~ 
rıı ve operet parçaları (Plfı.k). 22.50: son ~ 
berler ve ertesi günün progrnmı. 23: sat 
ynrL 

Deniz ve denizcilik 
(Baştarafı 9 ncu .rayfadaJ 

Netice 
Anlattıklarımız bir harb limanının t 

hemmiyetini izah etmeğe kafidir zantl 
diyorum. Bundan kendimize ders çı1',ı 
mak lazım gelirse, topraklar ve kıyıl' 
rımızda az masrafla donanmamıza gilı' 
fisler temin edecek limanlarımız çoictd 

Donanma yapmak istiyen bir millet, 
kütleye yatak olacak liman yapama~ 
ne ticaret hatlannı korumuş, ne düşt111 

ticaret hatlarını tehdid etmiş ve ne 1 
denize yatırdığı parayı .emniyete alınış 

lur. Deniz komutanları harekatına esi 
olacak ne kadar üsse malik olursa yaP 
tığı işleri o kadar metanet, o knd~ ce'J 
ret ve o kadar sühuletle yapar. t.tsıetf 
deniz kuvvetlerine yaptıkları yardım, çl 
büyüktür. Donanma üssüz, üs te dorı-' 
masız olamaz... A.~ 

Giinün birinde Arif paşanın ikinci or
du müşi.irlüğüne tayin o1unduğunu ve 

kendisinin dairei askeriyedeki miisür 
makamında bulunduğunu haber ald;m, 
tebrik için oraya gittim. Merdivenler
den çıkarken merhum müşür Fuad pa

3 - Atların ayaklarındaki - Geçici. mlrhan, Çankırı ortaokul: Salim, Tokad or- 1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
şanın kardeşi Şevket paşa: 

cFerikun filcenneti, fesikun fissair> 
(sair cehennem mukabilidir) diyerek 
indiğini gördüm. iMeğer Macar paşa, 

me'yusiyet saikasile, orduya hitaben: 
c:Asker evladlanm, bir müddettir 

hastayım, inşallah ifakat bu1unca gene 
kemafissabık baba evJfıd sevgisile bir-

6 - Ümld eden - İhmal edilmiş. taokul: Muammer, Nişantaşı kız ortı.ıokul: 
8 - İstlbdad devrinde sürgün yerı - Göz- Muazzez, Nevşehir ortaokul: Turgud, Arıka-

lerl görmlyen. ra kız lisesi: Nureddin, Nişantaşı ortaokul: 
1 - Zatına mahsus. 
8 - İsimlerden sıfat yapmak Jçln ısım _ Semine, Kabataş lisesi: H. Senih, Kastnmonu 

lerln sonlarına ilfıve edilen bir lflhl- lisesi: Cemal, Malatya lisei: M. Sabri, iımtr 
lta - Bir. erkek lisesi: Esad, Afyon lisesi: E. Ali, Trab-

I 

9 - Her zaman lçln - Bu dahi. zon kız ortaokul: Vecihe, Tars\L! ortaokul: 
10 - Yemekle birlikte yenilen - Sonuna 

bir cıİ• uave edilirse ikinci derecede. Suad, Niğde ortaokul: Seyfeddin, Toknd or-
- taokul: Halis, Uşak ortaokul: E. Ruhi, An -

r--~~...:9_:.:1 O::_ kara kız lisesi: Sam1, Antalya lisesi : Şera -
birimize kaviyen bağlı olduğumuz hal- ı B 
de vazüemizi ifa ederiz. Süvari feriki 1-..+---1-+-

feddin, Edirne lisesi: Saime, Haydarpaşa ıı
sesi: İhsan, İzmir K. llse.st: İzzet, Kabataş 
lisesi: İhsan, Kabataş lisesi: Edib, Kasta -
monu lisesi: Midhat, Vefa lisesi: A. Nüzhet, 
Balıkesir Öğ. O.: Reşad, Kadıköy üçüncü Öğ. 
O: Avni, İsparta Öğ. o: Hilmi, EmlrgAn Öğ. 
O: Ekrem, Çapa Öğ. O: Fuad, Cumhuriyet 
Öğ. O: İhsan, Biga Öğ. O: Sadi, Adana Öğ. 
O: Münir, Kayseri lisesi: İbrahim Hakkı, İz
mir kız lisesi: Kfunran, Erenköy kız Ilsesl: 

Mehmed Ali paşayı tevkil ettim.> 
Mealinde bir beyanname neşretmiş. 

Mehmed Ali paşa her nasılc;a bu veka
leti seraskere, alelhusus Yıldız sarayı
na arz ile istizan etmeksizin kabul ve 
beyannameyi lazım gelenlere tebliğ et

miş. Bu yüzden gazaba uğnyarak Er
zuruma teb'idine ve Arif paşanın mü
şür olmasına irade çıkmış. Mehmed Ali 
paşa, halkın: 

- Aslan gibi, diye tavsif ettiği hil -
katta, mahabetli ve yakışıklı bir zat 
idi, ordunun en ziyade hürmet edilen 

7 

8 
9 

Evvelki bulmacanı"' halledilmi§ ıekli 

KfLmran, Erenköy kız lisesi: Müberra, Bur
sa lisesi: Necatı, Ankara kız lisesi: Hilmiye, 
Ankara kız lisesi: CeHU, Yalvaç ortaokul: 
S. Vehbi, Üsküdar ikJncı ortaokul: Necmiye. 

(Arkası var) 

I - İspirto bidonlannda. kullanılmak üzere şartname ve nümunelcri mucibifl' 
ce 600 nded kızıl·ayar musluk açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beheri 225 kuruş hesabiyle 1350 lira ve muvakkat tr 
minatı 101.25 liradır. ' 

III - Eksiltme 29/Vlll/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da Kal1" 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V :- İst~k~lerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme p' 

ralarıyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c~ 

Pertevniyal Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Tahmini bedeli 

Ders sırası 100 12 
S. Yazı tahtası 4 9.50 

Teminatı/ 

93 lira 

Lisemize lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı ile tahmin bedel ve ilk teıı>" 
natı yazılı eşya 12/9/938 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür DirektörlUJ' 
binası içinde toplanan okul komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmesi ye.f 
lacaktır. Bu işe girecekler bu gibi iş yaptıklarına dair resmi daireden a~ 
vesaikle ticaret odasının 938 yılı belgesi v~ teminat makbuzunu havi ka~ 
zarflarla 2490 sayılı kanun ahkfun.ı dairesinde eksiltme saatinden bir saat e~ 
komisyon başkanlığına tevdileri. 

Teminat liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacağı, şartname, okuldan / 
rülüp öğrenilir. c5900.-



e 

28 Ağustoe 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Bayan Fatma Hayriyenin Sandığımızdan 21517 hesab No. sile ald:ğı 100 lira 
borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu o
lan 40 cı maddesine göre satılması icab eden Beyoğlunda eski Hüseyinağa, yeni 
Kocatepe mahallesinin eski Sultançeşmesi yeni Taksim çeşmesi sokağmda eski 
10, yeni 14 kapı, 529 ada, 4 parsel No. lu kagir bir evin tamamı bir buçuk ay müd-

detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek istiyen (55) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımız : 
dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergiforle beledı
ye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telluliye rüsumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 5/9/938 tarihinden itibaren tcdkik etmek istiyen!ere Sandık 
hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu 

izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bunları tedkik ederek satılığa çıkarılnn gayrimenkul hakkında her şeyi öğren -
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 14/11/938 tarihine müsadif Pazartesi 
günü Cağaloğlunda kfiln Sandığımızda ~aat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmesı şarttır. 

Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 1/12/938 tarihine mü
sadif Perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son artbrması yapılacaktır. 
Bu arttırmada gayrimenkul en çok arrttıranın ustünde bırakılacaktır. Hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hu usile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su

retle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olrnıyanlrir sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç ka1ırl ar. Daha fazla malumat almak istiyenle
rin 937/407 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracnat etme
leri lüzumu ilan olunur. 

** DİKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenlere 

tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (5916) 

~111111111111111111111111 ''~!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 )~ 
~ Tur Hava Kur mu ~ 
- -- -- -- -= = = = == = - -- -- -E Beşinci keşide 11 / Eylul / 1938 dedir. ! 
~ Büyiih ihramige: 5 • O Liradır •.. ~ - -- -- -e Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.0JO liralık ikramiyelerle §E 
~ ( 2.0.000 •e 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... ~ s Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya § 
E iiürak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz... := 
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T. C. Orman Umum Müdürlüğünden: 
Bursa ve Bolu Orman Mekteble rine alınacak 

talebenin kayıd ve kabul şartlan 
Bu sene Bursa ve Bolu Orman rnekteb }erine müsabaka ile parasız yatılı ellişer 

talebe alınacaktır. Mekteblerin tahsil mü ddetlcri üç senedir. Mezunları (Orman 
Mühendis Muavini) ünvanile meslekde kullanılırlar. İsteklilerden aşağıda yazılı 
şartlar aranır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal derecede yani dil, :göz, kulak ve VOcuauncıe ~nza 

ve noksanlık bulunmamak, arır;alı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezmcğe, hayvana 
binmeğc bünye teşekküllıtı m~said ve dayanıklı olmak, 

4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi ve geçmiş mahkfuniycti olmamak, 
5 - Orta mektebi bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa ve Boluda mekteb müdürlüklerine, diğer 

yerler için 7 inci maddede isimleri yazılı Orman Baş.mühendisliklerine verecek -
leri dilekçelere: 

A - Nüfus cüzdanı, asıl veya tasdikli sureti, 
B - Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam teşekküllü hasta

nelerden veya bu hastanelerin bulunmadıkları yerlerde hükıimet doktorlarından 
alacakları tasdikli raporu (tam teşekküllü hastane olrnıyan yerlerden kabul edi
lecek isteklilerin kayıtları imtihanı kazandfktan sonra mektebce yaptırılacak mu
ayene neticesine kadar esaslındırılrnaz ve bu muayenede yazılı evsaf kendisinde 
bulunmayanlar mektebe alınmaz.) 

C - Çiçek aşısı vesikası; 
D - Dördüncü maddedeki yazıya göre belediye veya polis merkezleri tarafın

dan tanzim ve tasdik cdilc.-cek hüsnühfıl mazbatası, 
E - Orta mC"kteb şahadetnamesinin asıl veya tasdikli örneğini 
F - 6 X 9 eb'adında 6 fotoğraf, 

bağlamalıdır. 

7 - Müsabaka imtihanına girecekleri~ namzedlik kayıtları 15 Ağustos 1938 ta
rihinden başlıyarak 15 Eylıil 1938 nkşamıp.a kadar Bursa ve Bolu için Orman 

mekteblerinde, diğer yerler için Ankara İstanbul Edirne İzmir Antalya Ada-
, 1 ' ' ' 

n , Diyarbakır, Elazık, Kars, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Konya, Eskişehir 
Orman B c;mühendi liklerinde yapılacaktır. 

Noks n evrak getiren ve gönderenlere müracaat etmemiş nazarile bakıhr. 
8 - İm han 16 EylUI 1938 cuma günü Bursa ve Bolu Orman mckteblerile 7 

inci maddede isimltTi Jazılı vilayetlerde saat 14 ila 18 ze kadar devam etmek 
üz re Orta mcktcblerde okutulan riyazıye ve bioloji derslcnnden yapılac ktır. 

Muayyen gün ve saatte imtihanda bulunmıyanlar müsabaka harici bırakılır. 
9 - Yukarıda yazılı şartları haiz olan\:ır müsabaka imtihanı neticesinde mu _ 

vnffak olarak mektebe alındıkları takdirde tahsil esnasında mektebi terkettik
leri vey bitirdikt n sonra tayin olunduklıarı vazifeye gitmedikleri halde mekte
bin yapmış oldugu masrafları ödiyeceklerine dair kendilerine verilecek nümu _ 
neye göre noterrkten tasdikli bir taahhüt senedi vercoeklerdir. Bu senedi getir -
miyenlerin mektebe aevamlarına müsaıde edilmez. 

10 - İmtihan neticesi Bursa Orman Mektebi Müdürlüğü tarafından 30 Eylfil 
1938 tarihinde Ulus, Curnhuri:} et, Tan, Akşam, Son Posta gnzetelerile ilan edi
lecek ve aynen imtıhan yapılacak vilayetlere ~ bildirilecektir. (6242) 

Sayfa ı 

lstiklil Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - İlk; Orta ve Lise kısımlanna yatılı veya yabsız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel mnracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebey eylQlnn onuncu günnne kadar gerek mektuhla, gerek mektebe başvurarak kaydını yenile

melidir. Eski tnlebenin eylalün onundan sonra yapacaldan moracaal kabul edilmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci nnıfların bO.tünleme ve engel sınavları eylQlU.n birinde, diğer sınıfların eylOlUn 

yedisinde başlıyacaktır. 
5 - lstiyenlere mektebin kayıd şnrtlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası: Telefon: 22534 

#/,, 
•• 

WOlANTS[ BAN~ 
,UNi NV. 

.............................................................. 
I \ 

Son Posta 
Yevml. sıyıı.sl, Bava~ ve Halk KazetW --···-Yerebatan, Çatalçe§llle aola.k. 25 

lSTANBUL 

Gaıetemlzde çıkan yazı ve 
reSiınlerin bütüıı haklan 
mabfu.ı ve gazetemize aiddir, 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. 'Kr. Kr. 

TÜRKİYE 
14UU 750 4UO 

yUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
30:> 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınma%. 

Cevab için me.ktublara 10 kuruşluk 
Pul ilAvesi lfızımdır. 

... -··············································--~ : Posta kutusu : 741 lstanbw ~ 
i Telgraf : Son Posta 1 
i Telefon: 20203 ı .. ~ ........ -.......................... ·-····--··' 

T. C. ZiRAAT BA 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve njans ndcrli: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrul hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede <4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 n 

4 • 250 " 1,000 tt 

40 " 100 " 4,000 " 
100 tt 50 " 5,000 ,, 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 ,, 20 " 3,200 tt 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralnr bir sene içinde 50 liradan nşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylı11, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

1 - Ankara Tıp Fakültesi m:.iştemilutından c752,249,50> yedi yüz elli iki bin iki 
:yüz kırk dokuz lira elli kuruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye kliniği inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 19/Ey1Ul/93S Pazartesi günü saat on birde Ankarada Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletinde teşekkül eden hususi komisyonca yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi, genel ve fenni şartnameler, mukavele projesi, ke§if 
ve hususi şartlar cetveli ve on dokuz adet plan, 37 lira 62 kuruş bedel mukabilin .. 
de Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet İ§lerl 
Dairesi Riyasetinden ve İstanbulda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü -
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 33839 lira 98 otuz üç bin sekiz yüz otuz dkz 
lira doksan sekiz kuruştur. 

5 - Talipler aşağıdaki vesikaları da teminat zarfının içine koymak suretile 
ibraz ve itaya mecburdurlar. 

A - Talipler Şirket olursa 2490 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin A. ve B 
ükrasında yazılı vesaik. 

B - Eksiltmenin yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel Nafia Vekfiletinaen 
bu işe girebileceklerine dair 2.lınmış ehliyet vesikası. 

C - Cari seneye nid ticaret odası vesikası. 
D - 250,000 iki yüz elli bin liradan aşağı olmamak üzere yaptığı bina işleriı ı 

iyi başardığına dair vesikalar. 
G - Kanunun tnrif ettiği şekilde hazırlanmış olması lazım gelen zartlar 

19/EylCıl/938 Pazartesi günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sıhl ıt 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Dairesi Reisliğine tevdi edilme· · 
dir. Posta ile ve taahhütiü olarak gönderilec~k zarflar da ayni saatte Vekalet• 
bulunmalıdır. Muayyen vakitten sonra verilmek istenilen zarflar kabul cdiln 
yeceği gibi postada vfıki olacak tcahhürlcr nazara alınmaz. c5807> 

'- lstan bul Üniversitesi A. E. P. komisyonundan: 
Cinsi Mikdan Muhammen Teminat İhale gün ve saati 

fi ah 

Meşe odunu 200 000 Kilo 1.45 Kr. 157 Lirn 6)9/938 saati5 • 
Gürgen 200 000 • 1.45 Kr. 157 Lira 5/9/938 saat 15, ,o 

İstanbul Üniversite merk~ ile tC§ekküllerine alınacak iki cins odun 5/9/ 
Pazartesi günü ayrı ayrı Rektörlükte a~.minatlarile komisyona gelmeleri iart 
ihale günü kanunda yazılı vesilta ve teminatlnrile komlyona gelmeleri şart :ı

me, liste hergün Rektörlükte görülür. c561h 
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J ~ •• • 

EV DOlc!TORU 
Aylık EV DOKTORU biltnn hazırlıklarını tamamladı. Bu 
nefis aile mecmuuı fimctiye kadar ıörülmemif bir nelaPtte 
çıkacak ve mükemmel fotolraflan ile süslü faydalı yazılan 
bütün okuyucu1-ruıı teshir edecektir. 

. E V O O K T O R U ' nun 
ttk sayısını elinize aldıiuuz zaman sıhhi mevzularm 

bu derece cazip tekilde takdim eclilmit olm111na siz de hay• 
ret edecek ve bu mecmuaya tamamep bağlanacabımz ZV 
DOK'fORU bütün güzelliline, bol ve cazip fototraflarına, 
renk1i bpal:uıa ve yirmiyi mütecaviz faydalı mevzularına 

nlmen yalnız (10) kurup satılacaktır. 

n ••nau <T.._.> 
• ...., .... da ...... ..,.. ........................ ....... 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
8eçlan Malw, ldfk..,.nl kunetle•dlrlr, dllkll•••l•I 

.. ._, kepeklerl gldwlr. 
lllGILIZ KANZUK l!CZAN•aı 

Bewollu • lata•bul 

l<~EJ.1 ·PERTEV 

•o• ••n 

Çünkü 

Radyoll 
Dit doktorun\111 t,tlttıa lu.SW.tma 

116yledlll &fttl dlflerl aadeoe parlat
makla kalmıJ'arak onlan mikroplar
dan, muzır salyalardan ·ye bAmızlar· 
dan temizleyip oeUt gibi aatıamlıt 
ftr8n yeg8ne iksirdir. 

Her .. b•h • Her ISll•flw • Her 
•k .. 111 w•••klertl• aoara 

RADVOLiN 

~ 
NURK L 

KU1U ltal- .. ....._ .. laer 
neYi kalem imal edB.mıektedlr • 

M••uUI ee....ı blemlerlDe tok 
faiktir. ........................... 

" .. acallll'. 

Kurşun kalemler: 
SOpeeyOr 
Tlmaablı 
801. 2 
1205 
Not 
1011 
99 

Mektebll 
Alb derece aertlttte 

Marancoı kalemi 
T8fC1 kalemi 
En iyi cim 

Daldelen 15 dereoe aertllkte 

Kop1a kalemleri: 
299 
701 • A 
701 • B 
701. c 
71 • A.B.C. 

Ulus 
Yumupk 
ı: Sert 

la iyi clu c, dereceli 
702 • A.B.C.D.B. Bet renkli 
702 - A. B. llaYi· Kırmızı 
'12 • A.8.C.D.B. Bet renkll lJl oiD1 

Pasteller 
1815 8 ıenkll 
tnl 1t ReakB 
1801 12 Renkli iyi cins 

2' Renkli iyi cins 
901 Kırmızı - Mavi 
StablW 12 Renkli lyt ctnı 

, 2' Renkli iyi cins 
nemıetograf Oo renkli kalem 
81 t Grafit w renkJI Minlen 
281 - m Kumm ve Mavi tebefır 
ÇelJllllrbalıd .. ~ ....,..... 
N~kalem Ltd. Şirketi ............ 

llilaiftlar ....... Ne. 1 •• 

Doktor A. K~TiEL 
____ _. Kız, llrk•k - ••••I, GU..el .-----. KaraklJ, Topcalar Cad. "3 ··-··-·-· ....... -·-· ·········--------•• • 

Yuca Ulkü Liseleri 
1ea,.c1 mumeluine mtlan•fbr· l.teyenl ........... pclerillr. 

._._ .. ( Çarpbpı, Tiyatro Caddeli • Telef•: 20019) 41m _ _, 

Saa PGlta MatllMa ·····----· .. _.. ...... _. 

NE Rv • N UYKU/UZLUK 
1 S~N:O d(rDll ADt QAYı.ıt.J!lk' 

At hı • 

•LYSOL,, ıı lsliıaliı~eki Miıtıziyetleri: 
En bOy~ dolıodar,.,..._ vc tasdik ederler ki, 

• LYS OL• mikrop &ldürQcO nafiı 
1 

•c mQcssirbir mayidir 

cLYSOL• Dczcnfckrc cdcnkuv. 
veril bir mayidir 

•LYSOL• Pcna\pkulanıidacq 
mOkcmmel bir mayldlt 

• LYSOL• Hqarat 6ldOratQ 
kuvvetli bir mayldJr. 

•J..YSOL• Sarf lhtilirlara W, 
11ıQclaA bir mayldll 

• LYSO L-. Kadınlarin 11hhhuq, 
iedatnclc kullan.hı 

fLVSOl> Her twdc sonlerccc elzem 
bir mOhstahzardır. 

cLYSOL• Hutalann çamaftrlarenlnyı. 
bamuanda kullanılır. 

.tvsoı.. ~ ,.bma ve 

"L~~i" 
eoHOLll• • MAY• a. c... - N•m•u•• 
Ma ...... 1111 e. .ıa•O•L M8tldumu - , • ._ ..... 

FER TEK 
RAKISI 

Ozüm ve Çeıme anaıonundan çekil
miftir. 45 derece olmakla beraber bq 
ağrısı vermez ve ıu içirmez. 
..... ..._ ldaıuiıdn Kontrol ve M8hlrl .ıt.da 

faplarda clinleadirilmif memleketimi• 

EN NEFiS RAKISIDIR 
Fabrikua: Galabı, JCayal aokak No. 5 • t 

Tel. 49688 her yerde araymu. 

Devlet DımiryoUırı ve limanlan i'letmni Umum ıdaresi illnları 
Muhammen bedeli &G30 lira olan •,000 kilo kalo pilleri için çlnb JnM De 

2000 metre hudut teli 19.9.1938 Pazartesi günü saat 11,30 da Haydarpapda gar 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf tsu1lle AbD alı • 
nacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 414 lira '11 kuntluk 
muvakkat teminat ile teklif mektublarm ı muhutevi zarflarını eksiltme aüni 1Ut 
10,30 a kadar komisyona vermeleri Jizım dır. 

Bu 1§e aid şartnameler Ba1darpapda gar binasındaki komisyon tarafmdm pa. 
rasız olarak dalıtılmaktadır. (5908) 

Konya Vilayetinden': 
Konya villyett dahQtndeld Brelftde Alanar~ Karamanda tbnfa. 1tmjwla 

Meram, Akşehirde Koçaf ve Elrfp sulan gttzergAh tayini projeleıbtfn jiiplb•aa
sı 22/8/938 tarihinde eksiltmeye konulm uttu. T8lip zuhur etmedillnden olbab
daki kanun mucibin~ on gün temdld edilerek l/Eyliil/938 Perpmbe &ini saat 
onda yapılacağından iiteklilerin o g(ln ve saatte Konya vilAyeti Dalm1 l'ınc6me
nine müracaatlan ilAn olunur. c5812ı. 

RADIO 
EDISSON ........ 

Be~• ~kW cadcW No. M 

lıan Tarifemiz 
TKIMaD...a.a 

Biri1tei -1ıil• 4tlO ._, 
llılıaci aalüle ıso • 
Ufibacli Mlül• ·• • 
oınllncfl Nhil• ,,, • 
le Mlail.ı. • • 
... ..ıal• 40 • 

uuanen blr milddel Drtamla 
fallata mikdarda 8b Japbracü. 

Ilı' aynca teulllth tarffem•atm 
lltifad• eclec:eklerdlr. Tam. ,.. 
.. ce7fÜ iaJfa ilblar tem 8Jll 
Wr tarife derplf edilmlftir. 

Sem Posta9nm Uead ilAaJanaa 
aid ifler için fU adrtll mllracua 
edilmelidir: 

bheM ........... ....... 

~-Alllmra ....... 


