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ucuzlu • 

..,.fltn1un an istifade ediniz. 

-No. 2877 
Yan ifleri telefonu: !0203 

apon adalarında Rus 
tayyarelerine karşı 
· tedblrıe·r alınıyor 

Sovget .. Japon kıtaatı arasında 
dün de kanlı çarpışmalar oldu 

Dünkü harekat esnasında iki taraf tayyareleri faaliyet 
göstermişlerdir. Bazı köyler yeniden bombardıman edildi 

Bu 

İdare işleri telefonu: 20203 

Hatagda 
Seçimin kat'i 

alındı, Türkleri11 
22 meb'usu b 

:Antakya, 2 (Husu
si) - Dün akşam 
(pazartesi akşamı) 
nihayet bulan tescil 
neticesi belli olmUf
tur. 40 mebustan te
ıekkül edecek olan 
Hatay meclisinde se
çim komisyonunun 
son ~eşredilen 15 nu
maralı kararnameye 
göre Türklerin 22 
mebusu bulunacaktır. 

Neticeler 
:Antakya 2 - Ana

dolu ajansının hususi B..ıtay seçim işlerini idare ede 
muhabiri bildiriyor: K Io n 

rr ·ı t' . o n ,... escı ne ıcesı hakkındaki ilk rakam- beş b' 
1 .. k d . ın ye 
ar~ go~e ay Aa ıştırak etmiş olan mün- dflmiştir. 
tehıblenn yekunu 57 bindir. Bunun otuz (~ 

"Sana 60 lira v 
ama karımı öldürı 
Arkadaşının bu telllllini lıa 

ağırcezada muhakem 

Bir katle teşebbüs hadisesi etrafın-ışeklinden 
da muddelUmumn• yljpllmalda o - htyet a 

S()Vflet pı~ bir geçW ema111t• lan tahkikat netice'8nmif, vak'a eski ·-:::==aı::-~---~~~-=-_;aJ 

VAZIYET VAHAMETINi-limTrfüariii_da ___ CMESELE 

MUHAFAZA EDiYOR ucuzluk Dünyanın en S.bılardan kazanç verglai plijları lstanb 
Dünkü ·muharebelere ahnmı1acak ,._A_orrı __ pGlllft--,,..-,.,-elil-. -pleir-.-ı.nn---tl-. -p1-a;.-..,.,,.-• ...:« 

ki d 
• d • 1 . İmıir, 2 (HUIUSi) - Bugün deruz yolu ""1li 6ir İllMll Pıt'• anCGI 6Uim ""1'• a. 

tan ar a gır ) er ı~e ~tanbula hareket eden ~lediye rei- Halhlıi lstan6a1Ja Wr plaja pJip •elm•Iİ• 
aımız Behcet Uz bana şunlan söylemiıtir: ...._ _____ _.llllllllİıl ____ ....__..;__;.; 

Lo i) Sovyet _ Ja -ı etmektedir. Mançuko hudud mıntaka- c- ~zmir ,ehri bu sene beynelmilel 

P<> 
ndra 2 (Husus -

1
.w. . uhafaza (Devamı 11 ind sayfada) •• - ........ !?.~~'!'!~ .. !.! .. !~~-~!!!!~) 

_ n ınünasebatı gergin ıgını m --...... -·-· 

Gülmeli mi, a~lamalı mı? Hitlerin yaveri 
H ık h 1 d

. sebze ve yemiş yiyemez oldu, gizlice Parise 
a pa a ı ıye . 1 .. • . ı·k 

h lb k. h ld bze ve ye nış er muşterısız ı ten 1 2 • Q 
1 açü:ü;~ek denize dökiilüyor ge dl, gün kaldı 

- f t l bu malları yüksek fiatlarla satı'lk.larını D .1 . . 
Dün, sebze ve yemişlerin to9tan. ıa_ - azını§tık. (Devamı ıı incı şayfad.a) A aı Y H~!'ald ~azet.esının verdiği 

,:rı düşük olduğu halde peralcendecilerın y ~~lbumatva .~~~_:. Hıtle~ın hususi yaveri 
yuz aşı ıeucıuann gızlice Parise gel-
miş ve iki gün kalarak tanınmış fahai
yetlerle konuşmu.ştur . 

•• - ......... ~~~-~-~ •• ~~--~yfada) 
r 15 inci yıl mad~İy ....... s ... , .. , Avrupcının bizimkilerle mukayeıeıi imkanı ol· 

İstanbul gibi deniz kıyısında olan ................. _ 

C. H. P. Gmel Sekretet"li4inden; kumluk sahilleri bol bir memleke~ be
Cumhurlyetin US. inci yıldönümü lediyenin fiatları indirmek için göster -

hatırası olarak, bir tarafında Büyük dili bütün gayrete rağmen deniz han -
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir yolarından ancak hali vakti yerinde o
reeiml•ri ile Altı ok, diler tarafında lan vatandaşların istüade edebilmeıi, fa
Cuınhuriyetln 15. inci yılını tesbit e- kat biraz mütevazi yaşamaja mecbur o
den yazı bulunmak üzere Partimizce lan biçarelerin sıcaktan kavrulmalarma 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at- rajmen senede azami dört bet banyo -
k&rlarınuzın, açtılunız bu müsabakaw dan fazla yapamamaları haklı olarak 
ya iftirakleri ve hazırlıyacakları nü- matbu.atı işgal etmekte ve bu son IİİD -
muneleri Aju.tosun onuna kadar C. lerde bir sürü şikayetlerle gazete .atun
H. P. Genel Sekreterutina gönderme- larını doldurmaktadır. 

İstanbul plijları hakikaten pek pa -

narı 



Her gün 
-···---

Japonya • Rusya 
Mücadelesi 

Yazan: Muhittin Birın 

M ançuko hudud ihtil~fınclan.dolayı 
geçen hafta yazdıgımız bır ma

kalede iki memleket arasındaki nüfuz ~e
kabetinin şimdilik bir harbe kadar ~ıt
miyeceğini söylemiştik. Japonyanın -~~~
de çok meşgul olrnasıl'\dan dola~4 __ bu 'ID 

dünyanın da iştirak ettiği ~;1 ~oruş_ ~~ 
gm- ,...., bır' denbire gorduk ki ıkı 

zına ra ... , ... , 
hudud arasında ve evvelce Rı ıslar tara-
fından işgal edilmiş olan tepe etrafında 
birdenbire bir muharebe vukııa geldi ve 

Rşslmll b'1aka.le: =-= = Kazanan, kaybeden ;;; -

uharebe Japonların bu münazaah top
~akları işgal etmelerile neticelendi. P.i
yadenin, topçun~ tankın ve tayyarenın 
iştirak ettiği bu mevzii çarpışrrıamn ta -
bil mahsulü, usul ve emsaline mutabık 
bir muharebe olmak ıaz.un geldiğı halde, sr!~ns'. i :~= h!_nullgianmıbir ymea selheazüzırleranm.indeadkanonuş:Vc:1'eı mık.,: Söz söyliyen kesesini açıp harcedene benzer, dinliyenin 

1 b · Akı A kar .a. ·"" vaziyeti meydana atılım parayı kesesine dolduran adamın 
şu dakikaya kadar böy e ır va a - lağınızı açınız. h 1 d 

şısında değiliz. İş, her iki :ırafın ~a ==~~S:::=::==:==::==:::=:::=:==:==:::=============a=i=ir=. ==================== 

~g§;;:;§r;:f~ 
te olduklarını göstermiştir. 40 11aat durmadan J, ........................................................... , 

şu halde, hadise, şimdilik, benim bu H b• f k 
sütunıarda bir kaç defa söylemiş oldu - Yüzen genç kız ergün tr f ra 
ğum gibi, harb sonu dünyasının icad et- Ü 
tiği yeni bir diplomasi vakıasından baş- ç yalancı 
kabir şey değildir: Eskiden diplomatlar 
evvela konuşurlar ve sonra işe girişir • 
}erdi. Şimdi ise evvela işi yapıyorlar, 
sonra da konuşuyorlar. Eğer bu hadise, 
19H den evvel olsaydı, ~di her iki ta-
raf ta sefirlerine karşılıklı surette pasa-
portlarını vermiş bulunurlardı. Bugün 

öyle obnuyor; evvelfı tepe işgal edilip 
sonra söyleniyor; yahud da evvela tepe 
istirdad ediliyor, ondan sonra cbaydi ba
kalım, şimdi konuşabiliriz!> deniliyor. 

Dünya çok değişti. 

Vç yalancı birlikte oturmuşlar, ko
nıquyorlardı. Birinci yala-ncı anl.ıttı: 

- Ben. bir ha.sis tanımıştım, mii -
rekkeble yazı yazarken mürekkeb uç
masın diye kalemi hokkaya her batı- .. 
rıpnda hokkayı. kapamayı ihmal et -
mezdi. 

ikinci yalancı da anlattı: 
- Bu. bir §ey değil, dedi, benim ta

nıdığım bir hasis vardır. Makinesi iş
lemekten çabuk eskimesin diye her • 
gece yatarken. saatini durdurı.tr. 

Üçüncü yalancı altta kalmak iste -
J * 'trW!di: 

Geçen haftanın en mühim hadisesi, Yüzme harikası Danimarkalı işci kız - Bunlar hiç bir 1ey değil, dedi, 
Sovyetler hariciye komise:ri Bay Litvino- Jenny Kammersgaard Danima.rkada benim hasis bir kom§'Um var. O kadar 
fun Moskovadaki Japon elçisine verdiği Gjedser'den Alınanyada Warnemünde- hasis ki kendine hediye ettikleri bir 
kuvvetli cevablar ve biihass:ı bu cevab- ye kadar olan takriben 7 4 kilometre - kitabı gözlüğü. eskiyecek karku.rile 
ların neşredilmiş alınası idi. Bu haftanın lik bir mesafeyi 40 saat 26 dakikada okumadı. 
büyük hadisesi de ihtilaflı toprakların Ja- al b ,.,., 1"' \ .J 

katetmiştir. Uykusll1'.l.a g e e ~ .... a - , ........................................ •--·······-· 
ponlar tarafından istirdad oldu. . . . . . 

sı içın, kendısını takib eden iki mo -
Geçen haftanın hadisesi, esas itibarile .. .. . 
k v b' di 1 . h.d. . ·d·· Bay torde mutemadıyen radyo çalmışlar, ço agır ır p oması a ısen ı ı. 

Şayanı hayret bir 
Kaçakçılık usulü 

Litvinof Japon elçisini ~a almıı, kahvaltı olarak kahve içmiş, öğle yeme 
söylediği sözlerle kendisini bir hayli ıs- ğinde et suyu ile kotlet, akşam yeme· Çekoslovakyanın Ruzin tayyare is -
Iatmış, ondan cbuyunın!> diyerek oda - ğinde de, kızarmış yılan balığı, pişmiş tasyonunda kendilerini götürecek tay-
sının kapısına kadar nezaketle selamet- meyva yemiştir. yarenin gelmesini bekliyen yokular a-

b . · d ğil" eli f k t rasında çok temiz giyiıımiş bir adam 

87 bin lira değeri 
Olan bir 'utbolca 

lemişti. Bu, olmaz ır ış e r; a a ' Almanyada karaya ayak basar bas-
f R h . . . vardı, elinde de kocaman bir köpek . . _ . 

bu konuşmanın, sır us arıcıyesınce d N . b d ik il k G n1 rd İn ı kl pJennde Ar 

Sözün Kısası 
-····-

Hahrlatıgorum ... 

E. Talu 
lf=\\ ün akşam, vapurla geçerken 
l!:::JI baktım: Rumelihisarı mezarlığı· 
nın ön kısmından mühimce bir parçayı 
yola kalbediyorlar. Burada yatan ölül~ 
rin bu scbebden tedirgin olmaları şüphe .. 
siz ki hoş bir şey değil. cEbedi istirahat> 
adını taşıyan son l' .. nun böyle, bu su~ 
reUe inkıtaa uğramru.ını, rahatsız edil
mesini elbette ki hiç kimse arzu etmez. 
Lakin burada zaruret var. Ammenin 
nef'i mevzuu bahsolan bir yerde, havas
sın - ölü dahi olsalar - menfaati, huzm 
ve istirahati hazan feda edilir. 
Şimdi oradaki sahil yolu genişliyor, 

inşallah belediyemiz düşünür de, mezar
lığın arta kalan kısmını güzel, beyaz bir 
parmaklık veya duvarla çevirir, içerideki 
yabani otları temizleterek orasını mun
tazam bir bahçe haline koyarsa, Boğazi· 
çini çok sevdikleri için oraya gömülme· 
yi arzu etmiş olan ölüler de o semte bu 
suretle son bir hizmet ifa etmiş olmakla, 
ruhan şad olurlar. 

Böyle düşünüp dururken aklıma gel, 
eli: Her imar teşebbüsüne mutlaka bir 
engel çıkarmak merakında olan köhne 
tarih manyakları nasıl olmuş ta hatır1a· 
mamışlar? Rumelihisarı mezarlığı önün, 
de, tam cKayalar> denilen mevkide ve & 
berkoleje çıkan yolun ağzında tarihi (!)' 
bir abide (t) vardır. 

Bunu, bazı rivayetlere nazaran meş.. 

bur şair Fıtnat Hanım yaptırmıştır. Hat. 
ta derler ki, Fıtnat Hanım bu chayrat> r 
yaptırdıktan sonra şair Nabiye habeı 

gönderip bir tarih söylemesinı istem.iş, 
o da, bu nabeca tekille kızmakla berabet 
şu tarihi nazmederek, göndermiş: 

cKadın yaptı kademhane:» 
cSıkıntı kalnııya tende .. > 
cDedim tarihini Nabb 
.s ... hayrat.ına ben de!• 

İşte böyle tarihf, mühim bir ese~ 
yolu tevsi etmek bahanesile yıkılmasına 
mahud tarih kumkumaları nasıl kail ol· 
muşlar? 

Muhakkak ki akla gelmemi,tlı'. Yow 
§imdiye kadar feryad ayyQka çıkardı. 

İşte ben kendilerine nAçlz bir hi~tt( 
bulunmak maksadile, hatırlatıyorum~ 
İki buçuk asırlık bir bergüzarı tarih (!) 
belediyenin tahribkar kazmalarınm teh~ 
didine maruz bulunuyor. 

Haydi, paçalar sıvansın! Bu sefer tam 
yerinde olur. 

f;r:,... 
• • rı..ı. dilmiş iması J maz a, azı an o muz ası e ar - zincirini tutuyordu. Tayyare geldi, yol e_ çe .! e . gı ız.. u _ ~ . -

tutulan mebımın JUl!n e o a- .. _ v •• - b pt 1 A b- Ingi 
-1 ........... ,C!fır 40 saat yuzdugu halde yor cular bindiler bu adam da aralarında .senalın diger ır klu en "' ın - ••n--.. ·-·---·-·--·---····• 

Ponya l·çın· çok agırv idi. Önce, hemen her "',___.~. · ' m:~-k ~ ı.., .. .J kt idL Fakat köpegmw · tasmasının büyük - liz lirasına (takriben 87 bin ~-'" li - OCQelı•nde tarafta öyle zannedildi ki f'mde rnk gunluk h'issetmiyen genç ........., uo or ve ld -
' ' Y"' :rv lliguv .. gu"mrük memurlarından birisinin ıasına) bir futbolcu satına .ıgını yaz-

.._...,_,,1 olan Japonya, bu agvn: muamele- antrenörünün ısrarile yatağa girmiş -t--:1 b 
·~..... gözüne çarpnll§tı. Sahibinin itiranna mıştık. Resmimiz, ~teren~ .. u en Jl T~ ./ k , .&, f • 
yi hazmedecek kadar sabırlıdır. Fakat, tir. rağmen çakı ile tasmayı yardı. İki de - değerli oyuncusu Bryn Jones'ı goste - ı y UJ us esa, .. e l 
şimdi görüyoruz ki iş öyle değilmiş. Ja- riyor. 
ponya, Sovyetler hariciyesinin bu sert duğuna göre bu muameleyi Mosvokaıım rinin arasına bir sürü pırlanta yerleş- ----------· 

hazmetmesi de çok güçtür. Şu halde. u- tirilmişti. Adam köpeğile birlikte tev - On .'arda ı"nsan hayatı Vilayet dahilinde 96932 
muamelesini hazmetmemiş ve bunun için d ki! edild' p t l · k 1riı k zakşarkta Japonya ile Rusya arasın aki ı. rag gaze e en açırı a .. .. bek" 20489 d 1 k d 
konuşma yerine barekeUe cevab vermeği nazari sulh bir kıl üzerinde duruyor, de- istenilirken ele geçen mücevheratın Dünyanın en buyük vapuru o~an ar, U & lD var 
tercih eylemif. mektir. Japon işgalini bertaraf etmemek 250.000 Türk lirası kıymetinde oldu - Normandit Fı-ansadan. k~, .İngil • . 
Şimdi tepeler işgal edilmiş, mevziler bir mesele, etmek te başka bir mesele. ğunu yazıyorlar. tereye uğramış, ~~riltaya gıdiyordu. Izmit, (Hususi) - Türkiyenin en ve-

tutulmuş, müdafaa tertibatı alınmış ol- Hangi taraftan bakıhrsa bakılsın, Mas- • • • • • • Mürettebatın~~ bırı hastalandı, ken • rimli vilayetlerinden biri de KocaeJ~ 
luğuna göre, Japonya carlık konuşabi- kovanın vereceği karar müşkül olduğu Mılgoner bırdılencı servetını dini kaybetmışti,. kan kusuyor~u. v~ - dir. Yetiştirdiği türlü türlü mahsulle:t 
liriz!• diyor. İşin bütün ciddiyeti ve hat- kadar mühimdir. kız talebelere bıraktı purun doktoru hır ba!sak delinm~sme ve bereketli toprağı ile Kocaeli, yur-
ta vehameti de buradadır: Rusya bu şart- . h . tarafın haklı h hamletti. Vapurda mudahale tehlike - dun en yüksek nüfus nishetine sahiö 
lar dahilindelli bir konuşmaya yan.aşa- . Hakikatte angı . ve an- Litvanya ile Polonya hududu ara - liydi. bulunmaktadır. Nüfusu 335.292 dir. 8 
cak mı? Yoksa 0 da, Japonyanm usulünü gı tarafın haksız olduğuna gelince, Bay sında bulunan Braskot köyünde bir Bu vaziyet karşısında vapur ku - k dır Geb Ad Kar 
tatbik ~erek evvela tepeleri istirdad et- ~tvin~ hukuki ~dan söyl~kle- hafta evvel Asfeerzen isminde bir ili- mandanırun kararı, içinde binlerce yol azaKsı var __ · 

1 
G~~' .. k Tadrık, 

0 
a: 

nne gore SovyeUerin haklı olduguna 1. dil . ··~·· ru· C k f . .. bü.yük. tr su, aramurse, o cu , en e , ey 
mek tarafına mı gidecek? _ , . • ıyar eııcı o.u.ııuş . e e ının ce - cu bulunan dunyanın en ans- Kandır N .. fu 168 655 . _ 
n:-:-~ .... w .. R :~-'-·-· bü-"''" hükmetm~ icab eder. Fakat, enternas- binden çıkan vasiyetnamesinde dilen- allantiğini Fransaya geri öondürmek vkek, 166 6:7 ... ku dınsudınunB"t.: il: er~, 
.u.ınııcı ~- usyanın nu.uu.ı.a JWA. yonal bahislerde haklı veya haksız ol- . . .1 Iduw nI l e , . sı a r. U un v aye.. 

bir zarara uğrar; ikinci şık ta işi har-be mak o kadar nisbi ve ayni zamanda, 'ma- Vcmı~ mtnı yonder of ,_!llt l ~ aşısti~tüsür~.:· olm~tur... . H 'dan kaıı,.,...,.... lan nüfusuna göre 100 kişiden 50.3 ü er .. 
k 

_._ _ _ _ Bu ...._. ı;.._ asıye ame e RKır a e e en - Oğle uzen avr ~ o k k 49 7 . k d d 
aUiU" götürii:r. arıa a.aıca.u. verme alesef. o kadar az enteresan ve az faydalı b' ·ı., l' il L'tv ·ı ·u-: . tekr lima a e . sı a ın ır. ne ır mı • .r<>n ıra e ı anya ı e var Normandu gece yarısı ar n . ,. . .. _ .. . 

mevkü Rosyada olduğu için Moskovanm bir şey ki bu bahis üzerinde zihin yorma· şovada sahibi buhmduğa. 34 evini te _ d'. .. telsiz ile haberdar edilmiş Vilayetın 673 koyu ~ardır. Koy nü-
hareket tarmıı diiııya merakla beklemek- ya bile değmez. İJ, hareket tar:nndadır: berrü etmektedir. Asfeerzen yetmiş se o~annm: :mörköre hastasını bırakmış- fusu 273.?32 dir. Her kö~e düş~~ nü .. 
tedir. Harb olacak mı, olmıyacak mı. Olursa ne evvel talebe fkenı ailesinin duçar 1 t Hast saat üçde ameliyat yapıl- fus vasati olarak 407 dir. Vilayette * bun~~~ n~. ~bi ~~ticele~ v~ akıbetler çı- duğu bir feiaket neticesinde tahsil~i :ı~tır. F:i~t biçare sabaha karşı öl _ 96.?3.2 bekar, 68.337 evli erkek; 77.S92' 

Japonya ile Rusyanın karşı karşıya va
ziyetleri o haldedir ki bugün için her iıd 

tarafın da birbirlerine karşı harb açmak 
niyetinde olduklarını farzedemeyiz. Bu
na rağmen, harb çıkabilir mi? 

Çıkar. Çünkü, her iki tarafın da yük
sek nefis izzeti vardır ve ortada bahis 
mevzuu olan da şimdi budnr. Japonların 

milli şeref bahsinde ne kadar sert olduk• 
ları mal Um.dur. Moskova mülakatının 
neşredilmesini bir türlü hazmedememiş 

olmalan gösterir iti bu davada her ~yi 
güze almışlardır. İnkılab Rusyasının da 

kendi anlayışlarına göre kuvvetli n:ifuı 
iddiaları ve kuvvetli §ere! duyguları ol-

kabilir. Butun dunya şuncli bunu merak terke mecbur kalmış ve elli seneden _ .. tür .evlı .ıı::.adın, 20.670 dul kadın vardır~ 
ediyor. ~aklı ~eya ~ız neticede be1li heri de Varşovada dilencilıik yaparak muiıu teahhüre rağmen Norm.amil th- 73.390 erkek ve 77.790 kadın olmak il.-
olur: ·Kim galib gelirse 0 haklıdır! muazzam bir servet toplamağa muvaf- tiyat sür'atini kullandığı için Ameri - zere 156.780 vatandaş ziraatla, 9517 er-

.Muhittin Bi-rgen fak olmuştur. kaya gene muayyen saatte varmıştır. kek, 1356 kadın olmak üzere 10.873 va-

IST ER 1 NAN, t STER 1 NAN M A! 
tertemiz görürüz, fakat doğrusunu söylemek lRzımsa 700,000 

nüfuslu İstanbul şehri alabildiğine genişliyerek saha itiba

rile 'l mılyon nüfuslu Londra şehrini geçtikçe ve maküsen 

Gazetenin ~hir habei'leri arasında. görmüş olacaksınız

dır. İstanbul beIEdiyesi İstanbul sokaklarını daha iyi temiz
liyebilrnek için temizleme vasıtalarmı motörleştirmiye 
karar vermiş ve ilk iş olarak Avrupadan nümunc makine~ 
ler getirtmiye niyet etmiş. müt.enasib olarak varidatı da eksildikçe biz şehrin istedi-

Bir rr.ukac!demedlr, tebrik edelim, inşallah terkosun #imiz gıbi temizlenebileceğine inanmıyoruz, fakat ey oku
verim hacmi artar, makine ile birlikte su da bulunur, şehı·i yucu sen~ 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ER 1 N A N M A 1 

tandaş sanayi, küçük san'atlar ve tica~ 
,retle meşguldür. ------

Gemlikte sünnet diiiünü 
Gemlik Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku .,.. 

rumian müştereken 30 Ağustosda fakir ve 
öksüz çocsldan sünnet ettirmek için hazır• 
lıklara başlamışlardır. 

Çok kıymetli bir para bahmdu 
Gemlliln Kurtul köyünün yolu tamam ... 

lanmıftır. Faaliyet e.ma.smda çok kıymetli 
ve eski bir para bulunmuş, Bursa müzesine 
göııderllm1ştl.r. 
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" Balkan Antantım ve Bulgaristanı 
samimiyetle- tebrik etmek ıazımdır " 
Rumen Hariciye Nazırının beyanatı 
Şelanilı itilafı etrafında Fransız matbuatının 

hararetli neşriyatı devam ediyor 
~ _ ahedasinln askeri hUkümlerinl kaldırmak ve 

Atına 2 (A.A.) - Bütun gazeteler. Başv:~ Trakyanın Bulgarlstana nld olan kısmında-
~l Metaksasa, Sel~nikten Atınaya kad~ü 1~; k1 ıayrl asker1 mıntnkayı ll~vetmek baslre
ain yolda gösterilen heyecanlı ıezı;afl~ - tinl g&ıterdl. Bulgaristana gellnce bu mem
liakkında hususi nluhabirlerlnln teli leket da Hltler Almanyasının yaptığı glb1 
~ını neşretmektedlr. dl e ret- bir taraflı hareketlerle kendisine tahmil e-

Başvekll Metaksas, Lanlada b~:. Y dilen mecburiyetlerden hoyratça sıyrılacn -
irinin sözlerine cevaben demiştir . lm - ğına bllyük bir sabır göstererek beynelmilel 

Bulgaristan ile ya~ılan anl_aş~anınderim. taahhüdlerlnl dürüst bir şekilde ifa ettlğl i
ıasmıı gcllnce, sevlncınt~~ ~ti;~ tarl~i ve - çln nihayet mükflfatını ğörmüştür. Selanlk 
Elıemmlyetlnl takdlr et ğ n :olayı bahtlya - HllAfı mOşterelı: emniyet prensiplerine tev -
Siıtayı imzalamış olmaktıın fikan ve Mllletıer CemlyeU paktının ruhuna 

rım. il ece saat 23 de var- uygun bir şekllde dostane ve musllh~ne ya· 
Bnşvekll<Atlnaya d n ~ı teznhürlerle kar pılnn tadilata bir nümune olarak gosterlle· 

mış \'C burada da heyeca bUlr. Artık Bulgarlstanın Balkan Antantına 
111anmıştır. S ı·nık paktının imzalan - girmC3lne manl olan hlç bir sebeb kıılma -

Bukreş 2 - e a rlcl e nazırı B. Kom- ınıştır.• 
ınası munasebetlle, ha .,.,~ğıdaki bey-anatta inıilterede 
•um Rador njıınınna .,,.,.. 
~ ' tur· Londra 2 (A.A.) - İngUlz diplomatik mnh 
b~~~~~şte ·Balkan Antantı ve B;;;:~:; f~Jlerinde Sellnlk paktının imzası m~aı~ 

n adlarına Başvekll Metaksas ve a bl~ şekilde karşılanmıştır. Bu rrt.ıhfeller, os 
~öselvanof taro.fından lldmzğ~lan:u~~~~~k~ı;. ta~e müzakerelerMdlllen :~şk;e!i;e~~r:ekt~:ı~ 
tlhi bir ehemmiyeti o u hB şeb'büs etmeden e 
1 konferansında mevzuubıı ınadde3l mucibince mevcud muahe-

1135 de ~trase anl~ma Bulgar milleti Ue 19 uncu tadilrı.t yapılabileceğine bu paktın 
edilmiş o.an bunda yenl bir devre açmo.k- delerd~ 1 teş~il ettiğini beyan etmektedirler. 
~omtulıırı arası bir m a •~ftlin mllletlere mus· 
tı · ı ahfellerde bu mı= . ad~iz Rumenlere ı:;ellnce,bu münaseb~~er~ ~~~n:1 usullerle neler yapılablleceğlnl goste-
'eçen mıırttanberl ellmlzl uzatmamızın ı- receği ümld edilmektedir. 
kiki politik ınanAdnn münezzeh bir jest 0 

1 
d 2 CA A.) _ Balkan Antantı ile 

madığını bu veslle ile t.sbat eylemiş bulu - i'u1:r~~an ar~ında imza edllen Selfinlk ı-
da Sampurava'da blr başmaka-

nuyoruz. imza tllD.:h b~dkkınbu gazetenin müdürü Yovilnoviç 
Parls 2 (A.A.) - SelD.nlk itlltıfının emnu : le neşre en 

aı dolayl.'llle gazeteler müttefikan m ezcümle ~öyle demektedir: . 
nI tı rinl beyan etmektedirler.: . ı.Her tilrJU ıavassutun harlcınde meydana 

ye ek iazetesl bu bıışusta şoyle yuıyor İ Urilen bu eser Balkan §uuruna, Balkan 
Tıanlk ıtUAfı her şeyden evvel, har~n gellleUeri arasında emniyetin elzem olduğuna 

er;as~nda ınallfip bir ınlllet tarafın!~~rıı: : bu milletlerin mu~adderatile Balkan mu !,, edilen Ud muahedede serbest~e b lun kadderatlle birbirinden ayrılamıyacağına ye-
Jmt edilen bir değl.§iltl~k n;:ısı; aıtıı~r ~ nl bir delil teşkil etmektedir.11 
aujumuzdan dolayı mu~lm tır~ld~ğu için de SelAnl.k anla§Jllaaı, Balkan Antantının ya
Scıınlarda blr silki\net al m:danberi Avrupayı ratıcı po11tlkasının resmi bir teyldl ve Bal -
m!ihlmdlr. :~ :~d;;a.ı~a:ar şimdi ona bir kem Antantındaki kuvvet ve tesanüdün in -
ondlşeye d ou~amet misali vermektedirler. kar götürmez bir bürhanıdır. 
emniyet Ve SC k" "k mem Bu mllhlm esere riyaset eden beş devlet 

~ek b:ışlarına bir şey yapamıyant uçu bUyüt t1 rlne ve bll-k sulh ve enternasyonal 
ı ı lne yaklaşmak a ve ışe e 3 u U lnJ ' eketıer blrb r er rı lD.zım gelen işbirliği davasında polltıt mezlye er .. ' e 

iievleUerln hC3aba katma~~ l r Tamamlle gentf anl&§IDB zthnlyetlnl bir 'kere daha gos-
blr kuvvet tefkil etmekte~~ ek vvet harb teren Romanya Kralına tazlmlerimlzl. arzet-
iulbün emrinde bulunan r lu blllr meden 9Özltrlmtıl bitiremeyiz. Nihayet, bu 
nıkuunda pek attır blr sıklet on .1> üksek tarlht mtmalı e3erln vilcud bul-
. övr azetesl şöyle yazıyor: 1.- ~MI için huswd bir uzllL§ma zlhnlyetl ne 

cı31 iemmuzda Bellnl.kte vukubula~r~ - zamanında şahat yardımlarını eslrgemlyen 
ıı Balkan Antantı ve BulJ B K6ae1vanof B. Metaksaa, Stoyadlnovlç, 

dise doJa.yıımsly~tıe tebrik etmek lazımdır. Baha!- Rj-+n Arasıı ~ımt ıükran hlslerlmizl de 
tanı sam slltı.hlanma sa - '•v o.zı d 
ko.n Antantı Bulcarista.na. nl Nöyl mu- t11.kdim etmek ı m ır.ı 
sında müsav! haklar vermek ya '•' 

Gayrimühadil istih~a_kları 
.d t ı·matname ikmal edıldı. Heyetler 

T f · i lerine aı 8 1 ki 
as ıye § akında faaliyete geç ece er .. ... . 

Y _,u1 Ih kkuk memurları ve tapu muourlerm-
Gayriınüb~ a ir 

i\nkara B (Hususi) - . lan ka- den teşekkül edecekt . 
' ~-..#~ sine daır o . 

lstihkaklarınm .,_~ye kkında maliyece Bono sahibleıi defterdarlara bır beyan-
1\Unun tatbik suretile ha ikmal ile müracaat edecekler, dcftardar
hazırlanınakta olan ta}imatahtna~e edilmı§ ~am;a beyannameler muhteviyatını gös-

. "badillere sı:ı ar 
edildi. Gayrımu lları hazine t n bir cedvel tanzim ederek maliyeye 
ol t 1 mı§ olan ma ere 

up ta sa ı ma !ından devir alın- önderecektir. 
namına bir heyet tara • h-kUrrıet g h · h · 
.ı.... .,. Bu emlaki u M zbata veya bonoların aıınc ta \'ı· 
ıuağ~ başlamıg~ır. devredecektır. Bund~.n lil adeg~ic:ıtirilmesi muamelesine ne za-
Emlak Bankasına ... · t ekkül e ır ·ıA d'l kt' fiye heyetlerı eş ba.,ıanacağı ayrıca ı an c ı ece u. Wl§ka yakında tas t. r göre· man j'" • 

ed k t fiye işlerini heye .e . 'k T Umatname bu hafta sonunua ncşredı· ece ve as d rların reıslı - a 
ccklcrdir. Heyetler defter a. lunmuş ta- lecektir. 
lel'i altında arazi işlerinde ou 

Yüksek ziraat 
Enstitillerl mezunları 

Yüksek ziraat ens-
Ankara :ı CHusnsll - inden blrl kıZ 

tltfilerlnln veteriner fakült;'kültesınden beP 
;Olmak üzere 28 ve ziraat Haziran devresinde 
!ıv olmak üzere 45 genç a ıer staj görmek 
D\ezun olmuf}ardır. Bu g~~çmücadele mın -
fizere memleketln muh:~ dlr veteriner me 
takıılnrına tayin edUmf,,.er · 
zunınrı şunlardır: Sabri öc, Mu-

AU Ayrlm, Sedad Ataınan~i Başar, ömer 
f~d Altan, Osman ~en, Hay aonenç, seıım 
!ilrtürk. Enver Erlat, Hallın İrfan Eroğlu, 
fin~can Ballın Karabel, - sadettin 
A'-- • hm d Etgur, 11 ~oy, Me e e Evrensay, A 
Unaı, Yahya Becan, FahriY in Taner. Sa -
Ökten, Seytl Akutman, Tahs 

11 
Mahir Pa

bahnddln Bulay, Emin Orhanc ' 
mutçu, Hakkı Atün, 

Ziraat mezunları: .. " Bulgurlu, Ziya 
Mustafn Ynman, ~ukru 'd Eker Ferdi 

Helvacı, Naci Sönmez, Mecı" er Rızıı Bıı -
D5len, Ali Tnıkend, Fahrl K~şk r' Burhan 
var, Necmi Umud, osınan :~ Gôktan, Av 
Örhön, Süleyman Aydın, şe~ı~ LÖker, Tarık 
nı Ural, Mustafa Balkancı, 

Ftllstinde 
Tethişçllerin zayiatı 
Kudüs 2 (A.A.) - Nasıranın cenubun

da dün yaralanan İngiliz askttrlerindcn 
b·ri gece ölmtiştür. Tedhişçılerin zayiatı 
/ölü ve 14 yaralı olarak tesbit edildiği 
resmen bildirilmektedir. -

Çocuklara yardım 
Ankara 2 - Çocuk EsU:_geme Kurumu 

genel merkezi tarafından 16/7 /1938 tari
hinden 1/8/1938 tarihine kadar 15 gün 
zarfında 3153 çocuğa yardım edilmiştir. 

Allıbah, Hamdi öztan. .Sabahaddin İmer, 
ceIAeddln Arın, Davud Gürsu, Necatı Kaı -
kııl. Orhan Düzgün~. Mustafa Uluöz, Rauf 
Adam Cahid Algen, Nihad Erkoç, Bfilend 
tncek~ra, Feridun üstün, Hüseyin Kocatürk, 
Sermed örge, Reşad Aktan, Saim Akd~ğan, 
Fikri KÖŞker, Salih Can, cemal Oktay, irfan 
ooıtnn, isa Göçer, Meliha Berkol, Zeliha Uy
gurer, Fikriye Ural, Nazife Tuğatay, Leman 
Başaçık, Muzaffer Nayman, 

Südetler 
Meselesi 
Lord Ransimen bugün 

Praga varıyor 

Londra 2 (Hususi) - Prag hükCıme· 
tile Südetler arasındaki müzakereleri ko
~'lylaştırmak ve icabında tavassutta bu· 
lunmak üzere bugün hareket etmi~ olan 
Lord Ransimen, yarın Praga vasıl ola· 
caktır. Lordun maiyetindeki eksper ve 
müşavirler bugün Praga varmış bulunu
yorlar. 

Lord Ransimenin perşembe gününden 
itibaren gerek hükfımet, gerek Südct 
partisi erkAni1e temaslara başlaması 

muhtemeldir. Maahaza bu tl•maslar ih
zari mahiyette olacak ve esas müzakere· 
lere ancak gelecek hafta başlannbile
cektir. 

Prag 2 (A.A.) - Hodza, Kundt fara· 
fındnn yazılan 30 temmuz tarihlı mek
tubdaki suallerin cevabını pazartesi gü
nü Südet partisine tebliğ etmiştır. Bu ce
vabdan anlaşıldığına göre hükumet, mil· 
liyetler meselesinin milliyetler statfü:ü
nün 30 haziranda Südetlere tevdi edil· 
miş olan kısmında tasrih edilen prensip
lere tevfikan halledilmesi Hizını gclcc.eği 
kanaatindedir. 

. Cumhuriyetçiler 
T erueJ cebhesinde yeni 
bir taarruza geçtiler 
Londra 2 (Hususi) - İspanyada, şark 

cebhesinde Ebre nehrini geçtikten sonra 
yeni mevzilerini tahkim etmiş olan hü
kumet kuvvetleri, bugün Teruelin gar
bında yeni bir taarruza başlamışlardır. 

Bu hareket muvaffnkiyetle neticelen
diği takdirde, Teruel cebhesincie hi.ıkÜ· 
metçilerin vaziyeti hayli ıslah edilmiş o. 
lacaktır. Bu cebhcdc, son on iki gün i
çinde 200 İtalyan gönüllüsü ölmüş ve 
1600 de yaralanmıştır. 

Madrid 2 (A.A.) - Merkez ordusunda
ki kuvvetlen Teruel cynletindt! Gric~os, 
Portil1o de Gnadalaviar ve Sierra Albnr
racln'de Frias kasabalannı zaptetmişler
dir. Bu kuvvetler Frias'dan iki kilometre 
ileri gitmişlerdir. 

Saragos 2 (A.A.) - Dün gece hüku
metçi kuvvetler, Ebre nehrinin kavis teş· 
kil eden mıntakasında bütün hatlar bo
yunca §iddetli hücuma geçmişlerdır. 

:Frankist kuvvetler, buna mukabele et
miş ve düşmanı ağır zayiata mahkum et
miştir. Sabahtanberi Frankist tayyarele
J.:inin ve topçusunun faaliyeti bi.!' misli 
daha artmıştır. 

Barselon 2 (A.A.) - Bugün saat 9 da 
beş Junkers tayyaresi Barselon üzerinde 
uçarak altmış bomba atmıştır. Mühim ha
sar vardır. 

T edavule çıkardan 
yeni harfli paralar 

Ankara 2 (A.A.) - Türkiye Cumhuri· 
yet Merkez Bankasından: 
Bankamızın 15 ikinciteşrin 1937 tari

hinden itibaren 1 a~stos 938 tarih:nc 
kadar: 
Beş liralıklarpan 

On > 

Elli • 
Yüz 

28.245.000 
9.785.GDO 

11.171.200 
13.648.900 

Cem'an, altmış iki milyon sekiz yliz 
elli bin yedi yüz doksan lira teda\•üle çı
karılmış ve mukabilinde eski harlll bank· 
notlardan ayni mikdarda yani altmış 
iki milyon sekiz yüz elli bin yedi yüz 
doksan lira tedavülden kaldırılmıştır. 

Fındık ihracatçılarının 
toplantısı 

Giresun 2 (A.A.) - İstanbul, Trabzon, 
Giresun, Ordu, Fatsa ve Görele fındık ih
racatçılarının iştirakile yapılması mu
karrer toplantıya dün Halkevi salonun
da vali Feyyaz kısa bir söylevle açmıştır. 

iç ticaret umum müdürü Mümtaz Rek, 
fındıkların tipize ve standard i~lcri hnk· 
kında etraflı izahat verdikten sonra ti
caret odalarının tasnif edilmiş teklifle· 
rinin sıra ile müzakeresine geçilmiştir. 

Kadın çorapları 
hakkında 
• • 

yenı nızamname 
Ankara, 2 (Hususi) ,..... İpek ve sun'i i

pek kadın çorablan standardı nizamna
mesinin bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki nizamnamenin mer'iyete 
konulması Heyeti Vekilece kararlnştı. 

Sayfa 3 

Japonyada 10 bin 
evi su götürdü 

Tokyo 2 (A.A.) - Domei ajansı bildi· 
riyor: Dün ve bugün yağan şiddetli yaj
murlnr neticesinde Hyogo ve Asaka eya
letlerinde on bin kadar evi su götUrmllt
tür. Tren, tramvay ve otobüs münskalAtı 
durmuştur. Yağmur bu sabah dinmiştir. 

Macar nazileri 
Slovakyanın 

ilhakını istiyorlar 
Budapeşte 2 (A.A.) - Yeni Macar ra

slst nasyonal-sosyalist partisinin nişiri 
efkarı olan Observateur National gaz~ 
tesinde partinin şefi Zortsey, Nazi rasiz· 

Değişen maddelere göre çorablaıın to· 
puk, burun ve taban kısımlarının takvi
yesi için bu kısımların iki kat olarak i
mali mecburi tutulmuştur. Teftiş netice· 
sinde bu nizamname hükümlerine muha
lif hareketi tesbit edilenler hnkkındu bır 
zabıt varakası tanzim olunacak ve bu za
bıt varakasının bir sureti 48 saat zarfın
da mal veya müessese sahibine veya mü
messillerine tebliğ edileeektir. Zabıt va· 
rakasının diğer bir sureti takibat yapıl
mak üzere mahalli cumhuriyet mUddei· 
umumiliğine ve bir sureti de İktısad Ve· 
kaletine verilecektir. minin başlıca hedefinin Slovakyanın Mı

. caristana ilhakı olduğunu tasrih etmek· 
tedir. iş müddetleri hakkında 

yeni bir emir 
Ankara 2 (A.A.) - İktısad Vekaleti iş 

dairesi reisliğinden: 
İş kanununun 35 inci maddesinin (C) 

bendi mucibince iş müddetleri hakkında 
ikinci genel emir. 

Resmi gazet()nin 23/9/1937 tarihli ve 
3716 numaralı nüshasında neşredilen bi· 
rinci genel emrin 7 numaralı bendi mu
cibince, pnncardan şeker imaU ışlerinde, 
münhasıran kampanya devresinde, çalış
tırılan işçilere ötcdenberi tatbik edile· 
gelmekte olan iş müddetlerinin - geçen 
yıl kampanyasına mahsus olarak - ny
nen muhafaza edilmesine izin verilmişti. 

Görülen lüzum üzerine bu izin bu yıl 
kampanyasına da teşmil edilmiştir. Şu 
kadar ki kampanya devresinden sonra bu 
işlerde çalışmağa devam eden diğer kı
sım işçilere umumi esas olan haftada kırk 
sekiz saatlik iş müddeti tatbik edilecektir. 

Fransız - İtalyan 
müzakereleri 

Faris 2 (Hususi) - Romadaki Fransız 
maslahatgüzan Blondel bu sahalı Parise 
gelmiş ve hariciye nazırı Bone tarafın
dan kabul edUmiştir. 

Blondelin, inkıtaa uğramış olan Fran
sız - İtalyan müzakeratının bazı safhala· 
rı hakkında nazıra izahat vermiş olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Müzakerelere tekrar başlamak üzere 
Blondele yeni talimat verileceği söylen
mektedir. 

44 Amerikan tayyaresinin 
uzun bir uçuşu 

Vaşington 2 (A.A.) - Amerikan balı· 
riyesine mensub 44 deniz ve kara bom. 
bardıman tayyaresi Seattle ile San Diego 
arasındaki 2258 kilometrelik mesafeyi 
merhalesiz olarak bilihadise katetmiştir. 

Fransız • Alman 
müzakereleri neticelendi 

Muharrir bu gayenin elde edilmesi için 
Macaristamn Almanya ile münasebetle
rini kuvvetlendirmesi ve bir nskeri mi· 
sak akdetmek suretile bu dostluğun sar-
sılmaz bir hale getirilmesi lazım geldi-
ğini ilave eylemektedir. ---------

Halayda seçim 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

reylerin yüzde altmış Üçünü kazanmış 
demektir. Bu suretle 40 mebustan teşek
kül edecek olan Hatay meclisine rr:·ırklc
rin 25 mebusla iştirak etmelerı icab e· 
decektir. Seçim komisyonu bu rakamlar 
uzerinde son kararını bugünkü toplantı
sında verecektir. 

Kafi netice 
Antakya 2 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Seçim komisyonunun bugün kabul et

tiği 15 numaralı karannın hiilasası aşa· 
ğıdadır: 

Kaydedilen müntehiblerin adedi: 
Türk cemaati 35.847. 

Alevi cemaati 11.319. 
Ermeni cemaati 5.504. 

Arab cemaati 1845. 
Grek ortodoks cemaati 2098. 
Diğer ceınaatler 359. 
Buna göre ikinci derecede n.üntchilr 

' lcrin ndedi şu suretle tesbit edilmiştir: 
Türk 358, Alevi cemaati 113, ErmeJ.i 

cemaati 55, Arab cemaati 18, Grek ono· 
doks cemaati 20. 

Yekun: 564. 
Bu rakamlara göre, Hatay meciisinde 

mebusluklar muhtelif cemaatler arasın· 
da şu suretle tevzi edilecektir: 

Türk cemaati: 22, Alevi cemaati 9, Er
meni cemaati 5, Arab cemaati 2, Grek or
todoks cemaati 2. 
YekCın 40. 
İkinci müntehiblerin namzeıilikleri ya

rından itibaren sem ağustosa kadar k~ 
misyona kayıd ve kabul edilecek ve inti
habların hangi tarihte yapılacajı sonra 
dan tesbit edilecektir. 

Ziraat Vekili Ankarada 
Berlin 2 (A.A.) - Fransız - Alman e· Ankaı-.(l, 2 (Hususi) - Ziraat Veklll 

konomisinin müzakereleri neticelenmiş Faik Kurdoğlu bugün İatanbuldan ,eh
ve metinler bu akşam Berlinde imzalan. rimize avdet etti, VekAlet ileıi gelenleri 
mıştır. tarafından karşılandı. .............................................................................................................................. 

Sabahtan Sabaha: 
• 

lstanbul eğleniyor 
Pazar günleri bir tarafa çıkmak 8 detim değildir. Kalabalıktan kaçmakla 

hürriyetime biraz daha tasarruf ettiğimi zannederim. Ve o kanaatteyim ld 
tatil günü kendisini evine hapseden bir adam pazartesi günü eğlence yerl• 
rini dolaştığı zaman nefsine reva gördüğü mahrumiyetin bir saadet olduju· 
nu anlamakta güçlilk çekmez! 

Geçen pazartesi sabahı erken 1'1orya plajına gitmiitirn. Bir gün evvel 
altmış bin kişinin eğlendi~i bu altın sahil bir çöp yıAuıı olmuttu. Kumsal, 
ağaç altları kavun, karpuz kabuklarUe dolmuştu, plijdaki kabineler de bir 
gece geçmesine rağmen hAlA keskin bir idrar kokusu buram buram tttttty()I\ 
henüz tarnklanmamış kumlarda izmaritlor, limon, pftali kabuklan görünO.· 
yordu. 

Plaj dışındaki yerlerde, ağaç altlarında daha iğrenç Jzler var. Altmış bin 
kişinin yeyip içtiği, saatlerce vakit geçirdiği bir yerde ancak dört tuvalet 
yeri olması bunu biraz tabii göstert bilirdi. Fakat bu lfde yalnız beledtyeyi 
tenkid etmeAe hakkımıı yok. Bfrar da plljı eski hamamların göbek taşına 
çevirip denize de paUıcan dolması, kavun ve karpuzla gidenleri ayıplamak 

lazım. Pazar günleri vapurları, trenleri dolduran kalabalığa dikkat ediniz 
Elleri yemek sepetleri, yemiş çıkınları ile doludur. Kınla yemek keyifli btr 
şey olabilir. Fakat patlıcan dolması ile plaja gidenleri nasıl nffedebillriz. 

Kavun ve karpuzla patlıcan mevsimf İstanbulun içtbnat bir hastalık mevsimi 
olmaktan kurtulamadı. Fakat bu ha bazanlığımızm başımızdaki şapka ve 
paçamızdaki mayo ile kayııaşamadı~ını itiraf ctmellyi,. 

Bürhan Cahid 
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F . ı· ·k· · ·· ·· 1 14 yaşında bir kız estıva ın ı ıncı gunu tramvay altında 
Türkiyede ilk defa olmak üzere Balkanlararası yüzme parçalandı 

yarışı yapılıyor, amatör peh~i~anlar~a .~arşılaşmak 
üzere Peşte muhtehtı getırtılıyor 

Yeni haralarda binek hayvanlarının 
keçilerinin ıslahına büyük ehemmiyet 

ve tiftik 
verilecek 

Dördüncü İstanbul festivali devam et
mektedir. Bu akşam Üsküdar Kızkulesi 
parkında san'atkAr Naşid ve arkadaşları 
tarafından Pembe Kız opereti temsıl edi-

lecektir. Yarın akşam Üsküdarda Bağlar
başında Hale bahçesinde Halk opereti 
tarafından Leblebici Horhor oynana
caktır. 

Bayram günlerinde akıtılan Taksimıie
ki su fıskiyesi tadil edilmiş, daha mü
kemmel şekle sokulmuştur. Festival mü-

nasebetile su fıskiyesi her çarşamba ge
cesi akıtılacaktır. İstanbul festivali ağus
tosun otuzuncu günii akşamı Tarabyada-
ki Sümerpalas otelinde verilecek kostüm
lü muazzam balo ile sona erecektıı-. 

Yunan su sporları federasyonu festi
val münasebetile yapılacak yüzme ya
rışlarına Elen yüzücülerinin de iştirak 

MQteferri.k: 

deceklerini Belediyeye bildirmiştir. Ge
çen seneki festivalde Türkiyede ilk defa 
olmak üzere muazzam amatör güreşleri 
yapılmıştı. Onun yerine bu sene gene 
Türkiyede ilk de!a olmak üzere Balkan
lar arası bir yüzme yarışı tertib t':dilmiş
tir. İstanbul Türk yüzücülerini Balkan 
memleketlerinin yüzücüleri ile ilk defa 
olarak bir arada görecektir. 

Profesyonel güreşlerde Amerikalı J ak 
güreşler ziyadesile alaka uyandırmıştır. 
Şerinin Türk pehlivanları ile yapacağı 

Önümüzdeki pazar günü eski Türkiye 
profesyonel güreş şampiyonu Kara Ali, 
Jak Şeri ile yenişinciye kadar devam et
mek üzere bir güreş yapacaktır. 

Amatör Türk pehlivanları ile karşılaş
mak üzere Peşte muhteliti getirilecektir. 
Bu müsabakalar 22, 24 ve 26 ağustos ge
celerinde Taksim stadında yapılacaktır. 

Şehir işlPri: 

Eminönünde dükkln kiralan Şehrin bir çok ka.ıalann<la tahrir 
gittikçe artıyor faaliyeti bitti 

Eminönü Karaköy meydanlarının Dahiliye Vekaleti meb'us ve bele -
açılmasını vesile ittihaz eden ve kendi ciiye intihablarında büyük kolaylık te
dükkanlarmm yıkılmıyacağını bilen min edecek olan tahrir işleri etrafın -
bazı irad sahibleri dükkan kira bedel- da İstanbul belediyesinden malumat 
}erini arttırmışlardır. Bunların arasın- istemistir. İlk defa İstanbul belediyesi 
da yüzde 300 nisbetinde kirayı t;zyid tarafı~dan yapılan bu usulün, diğer vi
edenler bulunduğu için esnaf alaka - Iayetlere de teşmili muhtemeldir. 
darlara müracaat ederek bu ihtikara Beyoğlu, Eminönü, Beşiktaş, Sarı -
müsaade edilmemesini istemişlerdir. yer, Bakırköy kazalarındaki fişlerin da 

Vesaiti nakliye talimatnamesi ğıtılması ve toplanması, kontrol ve tas-
yakında tatbik edilecek nifleri bitmiştir. Bu kazalarda ikinci 

Şehirle vilayet sınırlan içerisin - kısım defterlerin hazırlanmasına baş -
deki kazalar arasında muntazam sey - lanmıştır. Diğer kazalardaki tahrir fa
rüseferle yolcu ve eşya nakliyatı ya - aliyeti de ilerlemektedir. yali ve Be -
pan otobüs, omnibüs, otomobiJ, kam - ]etliye Reisi Muhiddin Ustiindağ sık 
yon ve kamyonetlerle yük arabaları sJk kaUllan gezmekte, faaliyeti yakın
hakkında hazırlanan yeni talimatname dan teftiş etmekted ir . 
vilayet idare hey'etinde tedkik ve tas- Eti ucuzlatmıyan k as'!pla r 
dik edilerek belediyeye gönderilmiştir. tesbit edildi 

Yeni talimatnameyle yolcuların faz-
la para vererek aldanmamaları, sıhhat 
ve rahatlarının gözetilmesi temin edil
diği gibi, kestirme yoldan veya sür'at
le gidilerek kazaya sebebiyet verilme -
sinin önüne geçilecektir. 

Yeni talimatname yakında tatbik 
mevkiine konulacaktır. 

Esnaf cemiyetleri merkezinde 
kütübhane açılacak 

Esnaf Cemiyetleri Birleşik Merke -
zinde bir kütübhane tesisine karar ve
rilmiştir. Bu kütübhanede bütün esnafı 
alakadar edecek eserler bulundurula -
cak ve herkese açık olacaktır. 

lzmir belediye reiai bugiln 
ıebrimize gelecek 

İzmir fuarı ve fuar hazırlıklarile ya
kından meşgul olan İzmir belediye re
isi Behcet Uz, bugün saat 16 da İzmir 
vapurile fzmirden şehrimize gelecek -
tir. İzmir Belediye Reisi Atatürke ta -
zimlerini arzet1ikten sonra Başvekili -
mizi de ziyaret edecektir. Bundan son
ra birkaç gün şehrimizde kalarak şeh
rimizde İzmir fuarı hazırlıklarile meş
gul olan zevatla ve sanayi erbabile fu
ar etrafında temaslarda bulunacaktır. 
Tarihi medreıe, sebil ve çeımeler 

tamir edilecek 
Maarif Vekaleti, İstanbuldaki bilu

mum eski eserlerin tezelden tamirini 
ve muhafazasını temin etmeğe çalış -

Et fia llarının bir mikdar indirildi -
ğini yazmıştık. Evvelki gündenberi tat 
bikine geçilen yeni fiafüm haberdar ol-
madıklarını ileri süren kasaplardan 
bir çoğu etleri eski tarife üzerinden 
satmakta devam etmişlerdir. Dün ya -
pılan kontroller esnasında bu gibi ka -
saplar tesbit edilmiş, haklarında zabıt 
varakası tanzim olunmuştur. Kontrol
lere devam edilmektedir. 

Çemberlitaı etrafında yapılacak park 
Çemberlitaş civarının tanzim etli -

leceğini ve burada Vakıflar İdaresi ta
rafından park vücude getirileceğini 
yazmıştık. 

İstimlak edilecek yerlerin istimlaki 
tamamlanmışsa da, yalnız cami ile 
Çemberlitaş arasında bulunan bir bina 
satın alınamamıştır. Bu binanın sahibi 
ile uzlaşılamadığı takdirde mecburi is
timlak kanunu tatbik edilecektir. 

Deniz işleri: 

Dün sekiz yiiz seyyah geldi 

Dün limanımıza İtalyan bandıralı 
Roma vapurile 500 ve Markopulo va -
purile 300 seyyah gelmiştir. Seyyah -
lar bugün limanımızdan ayrılacaklar -
dır. 

maktadır. Avcılar bayramı 

Medreseler, sebil ve eski çeşmeler İstanbul avcılar kurumu tarafından 
bakımsızlık yüzünden harab olup git- her sene tertib edilen avcılar bayramı 
mekte olduğundan Maarif Vekaletinin bu sene de Ağustosun 28 inde Ambar
müracaatı üzerine belediye İstanbulda lı Çobançeşmesinde kutlanacaktır. Bu 
bulunan tarihi medrese, sebil ve çeşme- sene bayramın geçen senekinden da. -
leri tamir ettirmeğe karar vermiştir. ha canlı olması için Kurum Hey'eti !
Yakında müzeler ve belediye fen hey- daresi çok çalışmaktadır. Atış müsa -
eti mimarlarından mürekkeb bir bey- bakalanna fazla ehemmiyet verilmiş 
et, bu gibi tarihi eserleri birer birer ve alakadar vekaletler tarafından atış 
tes'bit edecek, tamir keşiflerini yapa - birincilerine verilmek üzere kıymetli 
caktır. kupalar hediye edilıniştir. Bilhassa Zi-
Y enicamlin tamirine baılanacak raat Vekaletinin kupası çok kıymetli -

Yenicami, .Vakıflar idaresi tarafın- dir. Bunlardan başka Kurumun kupa -
dan esaslı surette tamir edilecektir. s1, Barut inhisan ve vilayet kupaları 
Camiin evvela dı.ş duvarları ile Hünkar da vardır. 
mahfeli tamir olunacaktır. Tamirata Kurum bu sene (500) kişilik bir kır 
bu sene içinde başlanacaktır. ziyafeti verecek tir. 

Vatman : " 15 gündür vat
manlık yapıyorum. Kaza 

beni çok sarstı ,, diyor 
• 

Dün Şlşllde Halask~r Gazi caddesinde çok 
feci bir tramvay kazası olmuş, 14 yaşında 
münevver isimli bir kız tramvayın tekerlek
leri arasında can vermiştir. HMisenin taf
sll!ıtı şudur: 

HalAskfır Gazi caddesinde doktor Meleıiin 
hizmetçisi olan Münevver dun saat 9 da 
caddenin bir tarafından diğer tarafına geç
mek l.sterken Şişliden Pangaltı istikametine 
do~u son sür'atle llerIJyen vatman Hakkı
nın idaresindeki 145 numaralı tramvay kız -
cnğıza çarpmış ve bir anda zavallıyı teker
leklerin altına almıştır. 

Tramvay çok hızlı gittiği için vatman her 
nt- kadar fren yapmışsa da kazanın önüne 
~eçmeğe muvaffak olamamıştır. Kazadan 
sonra 15-20 metre daha llerliyen tramvay 
durdurulunca tekerleklerin arasından çıkarı
lan Münvver, Şişll çocuk hastanesine kaldı -
rılmak istenmişse de hastaneye varmadan 
ölmüştür. 

Vak'aya müddeiumumi muavini Orhan 
vaz'ıyed etmiş, vatman Hakkı yakalanmış
tır. 

Vatman Hakkı kendisini Bomonti mer -
kezinde gören bir muharrirlmlze şöyle de -
mlştlr: 

- On gündür vatmanlığa başladım. Yeni 
olduğum için son derece dikkatle tramvayı 
kullanıyordum. Bu kaza beni pek mütees.slr 
etti. Kendimde değlllm. Elfal hastanesi - Bo 
mont! arasındaki durak yerinde durdum. 
Arka arabaya müşteri aldık. Tam hareket 
etmiştim. Birdenbire soldan geçen bir ara -
banın arkasından bu kız çıktı. Koşuyordu. 

Aramızda ancak bir buçuk iki metre kadar 
bir mesafe vardı. Hemen fren yaptım. Fa -
kat maalesef kazanın önüne geçemedim. Ço
cuğu çi~nedik ... Görmemiştim, önüme pek 
ani ve koşarak çıktı. 

Nafia Vekili bu hafta 
tedkik seyahatine 

çıkacak 
Evvelki gün Bursadan İstanbula dö

nen Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün is
tirahat etmiştir. Vekil bir iki gün da -
ha İstanbulda kalarak istirahat edecek, 
bu hafta içerisinde Doğuda bir tedkik 
seyahatine çıkacaktır. Bu seyahat esna 
sında, Nafia Vekili, Erzincana varmak 

üzere bulunan Sivas - Erzurum hattı 

inşaatını da tedkik edecektir. Ali Çe -
tinkaya, Doğu seyahatinden sonra İz -
mir havalisinde de bir tedkik gezisi ya
pacaktır. 

İnhisarlar Vekilinin tedkikleri 

Mevcud haralardan hayvan yetiştirme 1 yolile de 325 ton buğday gelmiştir. Gelen 
ve hayvan cinslerini ıslah hususunda bii- mallar kamilen satılmış, Zi_:aat Bankası 
yük istifadeler edildiği görü'lmüş, muh- namına satış olmamıştır. Yuzde 1,2 çav• 
telif merkezlerde yeniden haralar tesisi- darlı Pulatlı malı yumuşak buğday 6,76, 
ne karar verilmiştir. Haralar, bilhassa yüzde 5-6 çavdarlı mallar da 5,75 kuruıa 
hayvan yetiştiren mıntakalarda kurula- satılmıştır. 

cak, 934 yılında Eskişehirde Mahmudiye Piyasada arpa için Mersinden ağustos 
merkezinde kurulan çifteler harası gibi tahmili 4 kuruştan 400 ton, Urfa sert buğ• 
aygır ve kısrak, sığır, inek ~e b~ğa ve day1arından eylCıl tahmili 5,12,5 kuruştan 
keçi şubelerini ihtiva edecektır. Bılhassa 400 ton Almanyaya muamele olmııştur. 
Trakyada Muradlıdaki haradan ba.şk~ Son günlerde Almanya ve Amerikadan 
büyük hara kurulma~ı .v~ Pl~vneb. cıkns; yapağılarımız için fazla taleb vardır. 
boz ırk boğaların yetıştırı lmesıne ır a . 
daha ehemmiyet verilmesi mevzuu ba- Takas komısyonu toplandı 
histir. 

Hayvan yetiştirilen muhtelif merkez 
ve mıntakalarda kurulacak olan hu ha
ralarda, bilhassa binek hayvanlarının ve 
tiftik keçilerinin cinslerinin ıslahına biı
yük bir ehemmiyet verilecektir. 

Yeni haraların kurulacağı yerler hak
kında tedkikat yapılmaktadır. 

Bir ihracat birl iği hakkında 
tahkikata başlandı 

Hükumet standardizasyon nizamname
lerile dünya piyasalarında Türk malları
na iyi mevkiler temin etmeğe çalışırken, 
şehrimizdeki birkaç tiftik tüccarının bir 
birlik kurmağa teşebbüs ettikleri ve bu 
birliğe asıl tiftikçilerin davet edilmediği 
hakkında piyasada bir şayia deveran et
mektedir. Alakadar makamlar bu mese
le üzerinde tahkikata başlamışlardır. 

Bir ay içinde dış piyasalara 
yapılan ihracat 

Temmuz ayı içinde Yunanistana 10,347, 
İtalyaya 5366 liralık yumurta ihraç edil
miştir. Temmuzun son haftası içinde en 
fazla mikdarı Almanya, Rusya, Amerika 
ve İngiltereye olmak üzere memleketi
mizden 230 bin küsur liralık muhtelü 
mal ihraç edilmiştir. 

Almanyaya ihraç edilecek 
mallarm ambalajları 

Almanya idhalat dairesi bütün Alman 
idhalatçılarına bir tamim göndererek 
Türkiyeden Alman topraklarına idhal e
dilecek çuvallı maddelerin ambalajları
nın gayet güzel ve temiz olmasını şart 

koymalarını ve Türk tacirlerile mukave
lelerinde bu hususu ehemmiyetle gözö
nünde bulundurmalarını bildirmiştir. 

Dükkan ve magazalarm öğle 
tatili hakkındaki tedkikat 

Ticaret Odası idare heyeti dün topla-

Takas komisyonu dün Türkofiste top. 
lanarak son günlerdeki takas muamel~ 
lerini tedkik etmiştir. 

• 1 

Limanda ehemmiyetli 
bir kaza atlallldı 

Dün öğleden sonra, limanımızda red 
bir deniz kazasının vukuuna ramak kal• 
mış, vaktinde yetişilerek alınan tedbirleı: 
sayesinde hadise kazasız geçiştirilmişti!\ 

Dün saat 12,30 da Galata rıhtımından 
Karadenize hareket etmekte olan Anka .. 
ra vapuru şiddetli gün doğusu rüzgarla.. 

rının tesirile sulara kapılmış ve fa~la de
niz yüzünden Galata köprüsüne doğru 

sürüklenmcğe başlamış~ır. Vapur kapta• 
nı, baş tarafı köprüye doğru olan vapu .. 
run köprü üzerine düşmekte olduğunu 
görünce derhal tornistan yapmış ve bil 
taı:aftan da klavuz romorkörlerindcn im• 
dad istemiştir. Vapur bu sırada sulara 
kapılmış ve köprimün Üsküdar iskelesi .. 
ne doğru sür'atle sürüklenmiştir. Bu sı .. 
rada Üsküdar iskelesinde bağlı bulunan 
ve 12,50 postasını yapmağa hazırlanan 

Şirketi Hayriyenin 58 ve 68 numaralı 

vapurlarının kaptanları Ankara vapuru• 
nun Üzerlerine doğru sür'atle geldiğini 

görmüşler ve bir anda makineleri hare· 
ket ettirerek vapurları meharetle geri 
çekip muhtemel bir facianın önüne gP.ç .. 
mişlerdir. Hadiseden haberdar olan kla· 
vuz romorkörleri de derhal yetişerel 

Ankara vapurunun baş ve kıç tarafın· 
dan atılan halatlarla vapuru aksi istika• 
mete götürmüşlerdir. Bu suretle bir fa,. 
cia halini alması muhtemel bir hadise, 
vapur süvarisi ve şirket kaptanlarının 

soğukkanlılığı ve romorkörlerin yardııı 

mile ufak bir hasar bile olmadan atlatık 

narak mağazalar ve iş yerlerinin i5ğle ta- ~!~.~~~; ................................................... . Şehrimizde bulunmakta olan Güm - tili hakkında Oda tarafından hazırlanan 
rük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tar- tedkik raporunu müzakere etmiştir. Oda 
han dün de inhisarlar idaresine gele - idare heyeti iş yerlerinin sahib ve müs
rek öğleye kadar meşgul olmuş ve u - tahdeminin istirahat etmelerini temin 

l.tanbul Esnafının 

PARTiYE MiNNET VE ŞÜKRAN 
mum müdürden muhtelif işler hak • için mağazaların hergün saat 13 den 14 e İstanbul Esnaf Cemiyetleri Müşte~ 
kında izahat almıştır. kadar bir saat mecburi tatil yapmalarını_ Yardım Hey'eti Başkanlığından: 

Bir sarhoş metresini 
altı yerinden yaraladı 
Dün Beyoğlunda Abanoz sokağınıia bir 

yaralama vak'ası olmuş, Artin i&minde 
bir terzi metresi Emine Türkanı çakı ile 

vücudünün altı muhtelif yerinden yara
lamıştır. Vak'anın tafsilatı şudur: 

Taksimde Kireçhane sokağında 48 mı
maralı evde oturan terzi Artin, bir müd
dettenberi Emine Türkanla metres haya
tı yaşamaktadır. Dün biraz fazla sarhnş 
olarak metresinin evine gelen Artin tPk
rar rakı içmeğe başlamış ve bu yü7.den 
Emine ile arasında bir ağız kavgası çık-

mıştır. Münakaşa yavaş yavaş büyümü~ 

ve bir aralık çakısını çeken Artin sevgi
lisinin üzerine hücum ederek onun rast
gele yerlerine vurmağa başlamıştır . .Ka
dının feryadına yetişen zabıta memurla-
rı, carihi yakalamışlar, yaralıyı da Beyoğ
lu hastanesine kaldırmışlardır. .............................................................. 
Cemal Sahir Opereti 
Bu gece Şehremini İnşirah Bahçesinde, 
yarın gece Kadıköy Yoğurtcu Parkta 

AŞKIN iJLtJMtJ 

muvafık görmüş ve hazırlanan raporu Tesis olunan Esnaf cemiyetleri mua • 
Belediyeye göndermiştir. yene ve t~davi kliniğine lazım olan a .. 
Bursa tpekli fabrikaları lzmir meliyat masası ile cihazlarını alabilme· 

f · t• k d" 1 miz için Yüksek Partimizin genel sek • uarrna ış ıra e ıyor ar reterliğine nakden 1605 lira yardımda 
İzmirde 20 ağustosta açılacak olan en- bulunduğunu alenen bütün esnafımıza 

ternasyonal fuara bu sene Bursa ipekli tebşir ederken bu yoldaki çaJışmamızııı 
fabrikaları toplu bir halde iştirak ede- C. H. P. Genel Sekreterliği ile İlyön ku .. 
bilmek için fuar komitesine müracaat et- rulunca yakından takib edilerek bu 
mişlerdir. Önümüzdeki sene fuarda Bur- suretle takdir ve taltif edilmiş olmaktan 
sa için ayrı bir pavyon inşa.sına karar duyduğumuz minnet ve şükranı ilaveyi 
verilmiştir. Bu pavyonda, Bursanın tu- de borç ve vazife biliriz. 
ristik, iktısadi ve sınai muhtelif faaliyet- ............................................................ . 
leri gösterilecektir. 

Deri ve kösele fiatları yükseliyor 
Muamele vergisinin beş beygirden a

şağı kuvvei ınuharrikelere de teşmili ü 
zerine Yedikulede evvelce büyük fabri
kalar tarafından kurulmuş olan küçük 
imalathaneler tedricen kapanmağa baş
lanmıştır. 

Bu imalathanelerin kapanmaları üze
rine bilhassa deri, kösele fiatları yüksel
meğe başlamıştır. 

Almanya ile ticaret anlaşmasının im
zası üzerine küçük bacak deri fiatlarında 
da bir yükseliş göze çarpmaktadır. · 

Zahire Borsasında dUllkU satışlar 
Dün piyasaya tüccar namına Anadolu

dan 120 ton, Trakyadan ı5 ton ve deniz 
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Erzincan gakın günlerde Edirnede çok garib bir 
1 kt . .., k dolandırıcılık 

eıe Tlge QVUŞUgOr Bir Musevi bir eve götürü-j 

Şehirde güzel bir çocuk - halk bahçesi açıldı. Kayısı lerek •oyuldu ve ölüm 
fidanlığında verimli çalışmalar başladL Fidanlık için tehdidile sened imzaladı 

yeni üç bina birden yapbnlıyor Edirne (Hususi) - Şehrimizde ö -
lümle tehdid suretile bir soygunculuk 
vak'ası olmuştur. 

Edirnede Bedestende Kızanlıklı Al
ber· Baharcı adlı bir tüccar dükka -
nında otururken bir müşteri ile karşı
laşmıştır. Müşteri Alberin dükkanın -
da bulunan bir gramofonu beğendiği
ni ve kendisinde mevcud 30 plak ve 
bir gramofonla değiştirmek istediğini 
ve bunun için akşam saat 5 de gramo
fonu görmek üzere evine gelmesini 
söylemiştir. Alber müşterinin teklifi
ni kabul ederek kararlaştırılafl saatte 
eve gitmiştir. Müşterinin karısı ve kız
ları tarafından karşılanan Albere 
gramofonun komşuya verildiği söy -
lenmiş ve bu plaklardan birkaçı Al -
berin gramofonile çalınmıştır. 

Erzhıcandcın güzel bir gönlniif Aradan yirmi gün geçtikten sonra 

Erzincan (Hususi) _Şehrin elektrik da alabilecektir .. H~rgün akşamları bu yağlı müşteri bu defa daha dostane 
projesi 142 bin küsur lira olarak Na- ~ üzlerce hal~ın hır dınlenme ve hava bir şekilde Alberin dükkanına gide • 
fıa Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Vi- alma mahallı olan bu bahçede haftada rek gramofonun geldiğini haber ver • 
!ayet vasıtasile belediyeye gelen pro- iki gün askeri bando çalmaktadır. miş ve ertesi günü saat dokuzda Al • 
jeyi eksiltmeye koymak ve belediyele~ Kayısı fidanlığında faaliyet beri evine davet etmiş. 
bankasından istikraz "·apmak için valı h k.. .. d 1 ALber muayyen saatte müşterinin 

" Şehrimizin Ha _ oyun e .açı .mı.ş o- evine gitmiştir. Odada oturduğu sırada 
\'eya belediye reisi yakında Ankaraya lan kayısı fidanlıgında. verım~ı çalış- ev sahibi büyük bir bıçak ve arkasın-
gidecektir. İstikraza karşılık oktruva d t kt d r Bu fıdanlık malar evam e ~. e .1 

• • - da boz elbiseli sarışın bir adamla oda-
geliri gösterilecektir. Her sahada mem- ta yapılacak olan u~ b~nanın pro3.e ve ya girmiş, ve iskemlenin arkasından 
leketin yükselmesine ve imarına çalı- keşifleri Nafıa Vekal~t~den ta~dık. e- Alberin kollarını tutarak elindekl bı -
şan vali Fahri Özenin elektrik işini de dilerek vilayete gıelmıştır. 48 bın lıra çağı göğsüne dayamış ve derhal faall
muvaffakiyetle başarması halkı çok se- keşini olan bu binaların yapılmasına yete geçmişlerdir. 

C Yurddan güzel köşeler ·I 

Bursaya oir bakış 

Yurdda kültür hareketleri 

\'indirmiştir. yakında başlanacaktır. _ . .. Evvela dı.ş cebindeki gözlüğünden 
Çocuk - Balk bahçeei açıldı Şehrimizde açılan bu degerlı mues- başlıyarak iki tek yüzer lirasını henüz Lüleburgazdan yazmyor: İki sene halkı tarafından zi,> ıtret edilmiş vt 

Orgeneral Kizım Urbayın refikaları- sese memleket iktısad~yatı üzeri~de çok tesviye edilm~ İş bankasının 200 lira.- evvel şehrimizde açılan biçki ve dikiş yurd müdavimlerinin dikkat ve itina 
nın himaye ve teşebbüsleri ile Erzin- büyük bir fayda temın <edecektır. yaş lık çekini, elmas dolab anahtarını, al • yurdundan bu sene 13 . . ~enç kız. mezun ll:e meydana getirdikleri el işleri pek 
canda da bfr çocuk b~çesi vti~u~e .g': ve kuru meyvalarımızın islahile ugra- tın saatile kordonunu ve bir çakısını ~lm~ştur. Sene ~nu mu!1-ase~tıle .Hal- fazla ~akdi~ ~örmilijtür. 
tirilmiştir. Bu ba~enın tanzımı .~çın ŞEfak olan müessesenin Erzincan ye- almışlardır. kevı salonun~a hır ~ergı tertıb edilmiş Resım ~ıkı.ş ,~urdu dire~törü Bayaı: 
sarfedilen para verıle~ bal~ v~ ~usa- mişlerinin de hariç memleketlere ihra- Bunu müteakiıb de evvelce hazır • ve bu hafta zıya:etcılere ~~.bulundu- ~evser Yil~el ı bu senekı mezunlarla 
mere hasılatından temın edılmıştır. cına yardım etmiş bulunacaktır. ladıkları 2500 liralık bir senedi ölüm rulmuştur. Sergı hemen butun kasaba hır arada gostermektedir. 

Bu bahçenin bir kısmında çocukla- tehdidleri altında Albere imıa ettir. Manisa Karaoğlanh köyünde bir mekteb 7apıldı 
rın eğlencelerine mahsus salıncak, at- Tekilin imar pllnı kabil edildi mfflerdir. M • n J • a ' (Hu. 
lıkarınca ve daha başka oyuncakl~r, Alber bunların elinden kurtulunca rusi) _ Maarif Ve-
diğer bir kısmında da halkın oturup ıs- Tokattan yazılıyor: İki yıldanberi be- kendini evine atm1" ve zabıtaya baş kiletinin ka'bul et· 
tlrahat etmeleri için sabit kanapeler lediye heyetince uygun görülmiyerek v~rrnaktan ko~~uştur. Fakat .~irkaç miş olduğu plina 
konulmuş, çalgı yeri ve d~ns mahalle- kabul edilmemiş olan Tokatın imar g~n .sonra yenı hır ~es~le başgöster • uygun bir şekilde 
ri yap·lmıştır. Bu bahçenın tam orta- • 'h t kl'l ta 'b ed'l- mıştır. Boz renk . elbıseh adam çıka - Karaog·ıanıı kövün-• 

1 
tı planı nı aye son şe ı e svı ı 1 . ..1.. hd'd' .1 . 1 - .;, 

sına da büyük bir havuz yaptırı ~ış r. i tir ge ~ış· .. 0 um te .. ı. ı ı e _ı~za a'ttıgı se- de modem bir ilk· 
Havuzdan yangın vukuunda arazoz su m ş · nedın odenmesını ıstemıştır. mekteb yaptırılmış-• k• 1 d 1 Ni-hayet hadise zabıtaya aksedince tır. Valimiz Doktor 

Samsun Halkevı fa ır ere yar ım ar yapıyor failler evi değiştirmiş olmal~rına ra.ğ - Lutfi Kırdar kü.ltü• 
men yakalanmı§lardır. Vak anın faıl - re çok ehemmıyet 

1 ·ma yardımda bulunulmaktadır. Ba-
Sanısun (Hususi) - Halkevi ~os~~- ~·an Aliye Olgaçın başkanlığında Ba

rardım komitesi fakirlere azamı Y ·, Nebahat Servet ve Bay Mümtaz, 
idınıda bulunmak için çok çalışma~ta- ~~al Ardo-., Yusuf Tekinden müteşek
dır. Geçen hafta da fakirler~ yenı en kil olan sosyal yardım komitesi büyük 
~.Y. buğday ve zahire dagıtılmış;r· b'r faaliyet göstermektedir. · 
n.ımsesiz aik!lere ve fakir gençlere a- 1 

leri Ali Osman ile Hızırağah Hüseyin- vermektedir. Vila
dir. Suç!arını itirafda bulunmuşlardır. yetimizin kazaların· 

Tokat - Turhal yolunda bir 
kamyon devrildi 

Tokattan yazılıyor: Turhal ile Tokat 
arasında bir kamyon kazası olmuştur. 
Şoför Kemalin idaresindeki l 7 No. lı 
kamyon, birçok zahire, sebze ve eşya 
yükile 70 kilometre sür'atle giderken 
Yavru köyü önlerinde devrilmiş, şoför 
muavini Murad, müşterilerden Ali De
ğirmenci başlarından hafif surette ya-
1·alanmışlar, Mernlek'et hastanesine 
kaldırılmışlardır. 

Borsada göçmen işleri 

da ve köylerinde 
buna benzer birçok 
mektebler yaptırıl
mıştır. Bu yıl da birçok köylerde mek-ısimde Karaoğlanlı köy mektebi görül· 
tebler yaptırılacaktır. Yukardaki re- mektedir • 

Orhaneli merkez ilkmektebi 7eni mezualan 

Orhaneli, (Husu• 
si) - Kazamız rner- '..:ıılM.-..;• 
kez ilkmektebinda 
bu yıl 23 yavru me, 
zun olmuştur. Dip· -l 

!omaları kendileri· ' 
ne merasimle veril• "' 
miştir. İçlerinde çok 
zeki ve tahsile müs .. 

Bursa (Hususi) - Şimdiye kadar vi- taid çocuklar var• 
layet merkezi He merkeze bağlı ondan I dır. Bu sene ortıt 
fazla köye üç binden ziyade aile iskan tahsillerine başlıya. 
edilmiştir. Burilar arasında doğrudan cak ol~~ 23 yavru. 
doğruya tefiz olduğu gibi adiyen is • dan 4 u kız, 19 u da 
kan şekli de vardır. I erkektir. Yukardaki 

rnsim, mezun olan 23 yavru ile mual limlerlnl bir arada göstermektedir. 

( Küçük memleket habe~lerl ) 
Bursa n btanbal maalllm lllellteb1erl 1 Oltaaaellnde ewl ............ fll'••r 

&alebeslnin ıeslleri ...ı.kim ... ..... 

Bursa kız muallim mektebi talebeleri :ı Orhaneli <BuaUll> - Qeoen kil baamıa 
İstanbul Çapa kız muallim mektebi taıe _ ."arım aaat meaafede Kusumlu t6ytlntln ca
belerl tedtlklerde bulunmak üzere Oemııte mlalnden halılar çalan Jtöyliller ıuçu müt.f'a-
gltmlılerdlr. tib J&talanmlflar, f&PılaD muhakemeleri 

Birada kosa sa&qlan netlcealnde aııı.ar a1 hapae 50 ter llra pan 
cnuına mahtdm olmU4}ardır. 

Blgada on be§ gundenberl devam eden to- 'l'nk1a ... ...ı miifetUıJUti takdir etiNI 
ıa satııına nihayet verllmlf, mtlaa7ede ma- Tratyadatt tarım ve ekonomik hareket.le
halllne gelen S0,000 kllodan ruıa 7.. toza rtnden ötürü Bakanlık umumi milfett1·ıı-

. - Hasan Bey, İstanbul fes
tıvali nihayet başladı .. 

. . . programda ilk defa ola-

k davullarla. zurnalarla.. ra , 

.. . orta oyunu, oynanacak
mış ... 

Hasan Bey _ Eyvah.. bu kAmllen satılarak Bursa fabrikalarına ıeY- takdir" ıe.ettürde bulundu. -· 
seneki festival de bu ı,rürültü 

1 
ltolunmuştur Ziraat •ilett-.mtn te~erl ww 

arasında güme gidecek de-1 Kilosu 80 dan bllflıyarak '12 kuruta kadar TrakJa11 10 ıündenberl dol&f&n Ziraat ve 
yukselen bu bereketli mahsulden memleke- klleU bal ve fldanlıtıar müdilri ptlrmet 

sene... tımlze 20,000 Ura kadar bir para ııtrmlftlr. Ankara1a dönmtlftür. 



CHıdiaeler 1 
FESTİVAL 

• stanbulda festival başlamış; gaze- Bu münasebetle zihnimden şunlar 
1 teler böyle yazdılar; bu sene fes - geçti: İstanbulda Sara!b~u. Parkı ya 
· ı · · ,_ kl"' lmadıgın-a pılclıgı zamanlardı. Türkıyenın her ta-
tıva ıçın ÇOA re aın yapı . ~ _ . . 
göre, inşaallah muvaffak olur, diye - rl afınhda bıber ladd:t türedı_: ~stanmlbulka gt~ -
. .. . . en er e ıye reısı me e e ıne 
~m; ~akat, oyı: zannediyorum kı fes - döndüğü zaman bir park yaptı. Hatta 
tıvalın başladıgmı nasıl gazetelerden etrafı tabiatın muhteşem parkile çev -
ü~rendikse bittiğini de gazetelerden rilmiş olan küçük köylerin bile park -
öğreneceğiz. lan olduğunu gördük: Orta yerde bir 

Şapkayı kendiniz 
yapa bilirsiniz Plaja girenlerin sahildeki eşyasım 

çalan bir mektebli mahkUm oldu 
Mahkeme suçlunun genç olması ve sabıkası bulun

mamasını nazarı dikkate alarak cezayı tecil etti 

Salahaddin isminde genç bir mekteb 
talebesi hırsızlık suçundan Adalar st~lh 
ceza mahkemesinde muhakeme edilmiş
tir. 

Suçlu hakkındaki iddia şudur: 

İşin daha hoş tarafı var: İstanbul havuz, etrafında şebboy, hercai me -
festival yapar da başka şehirler geri nekşe, bir de söğüd ağacı ... Anadolu -
mi kalır? El.bet kalmaz. Onlara da bi- da şimdi böyle ne kadar park vardır! 
rer festival yapmak ıazıın. Bir tanesi Bunlar, Saray.burnu parkından :ıiı
geçen sene yaptı, diğeri de bu sene ya- nan ilhamların eseri abnuşlardı. Is -
pacak, demek oluyor ki memlekette tanbul festivalinin ilhamlarını da birer 

festivaller çoğalıyor. birer göreceğiz! \ 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 

Pandeli isminde biri, yanında bulunan 
bayanla birlikte Heybeliadada cenize 
girmişler ve eşyalarını da, sahilde bırak
mışlardır. 

arasından geçtikleri sırada, şoför Haşi

min idaresinde bulunan kamyon He kar
şılaşmışlardır. Kamyon sür'atli geldiği 

için birdenbire kaptıkaçtıya çarpın~ 

Feyzinin pencereden dışan bıraktığı ko
lu taınamile kopmuş, vücudünün fil~::-r 

bazı kısımları da yaralanmıştır. Güreha 
hastanesine nakledilen Feyzinin yaralan 
ağırdır. 

Şoför Haşim yakalanmış, tahkikata 
müddeiumumi muavini Reşad Saka el 
koymuştur. Suçlu, dün geç vakit adliy -
ye teslim edilmiştir. 

Milletler ve kitab sanayii 

1 

En uzak telsiz istasyoilu 
Milletler Cemi- Dünyanın .me-

weti fikriyat büro- !ieni merkezler -
sunun bir istatis- den en u1.ak tel -
tiğine göre nüfu- ..._' siz istasyonu Bü-
su (63) milyon o- -:: ~ük Okyanusun 
lan Almanyada ortasında, Wallis 
(15000), nüfusu adasındadır. Bu 
(126) milyon olan ~danın en yakın 
IAmerikada (6000). kara olan Avus -
nüfusu (43) mil- tralyaya mesafe -
yon olan İngilte- 6i 300 mildir. Bu 

rede (l 0000), gene nüfusu ayni mikdar ada bir ~ercan ~' ~~ 
parçasıdır. Istas • 

olan İtalyada (3000) nüfusu (42) milyon .. 
' yonun vazüesi, gemilere istikamet gos-

olan Fransada perakende suretile kitab termek ve tehlikeli mıntakalan işa -

satan (60000) perakendeci vardır. 

* 
Bir müşahede kudreti 

1930 senesinin 
beş martında bir 
jandarma ile bir 
jandarma zabiti 
Romada bir mü-
ccvherciye gelmiş 
ve araştırma ya
pacaklarını bildi
rerek mücevherci
nin 30 milyon li
retlik elmasını al-

mış ve jandarma dairesine götürmek ba

hanesile savuşmuşlardır. Neden sonra 

ret etmektir. Telsiz memurları, çok de

fa, bir sene tek bir insan yüzü görme-

den çalışırlar. 

* 
Tohumlarda mukavemet 

kabiliyeti 
Biliyor musunuz 

ki hiyar tohumu 
iyi muhafaza edil
diği takdirde 10 
sene, maydanoz 
tohumu sekiz sene, 
bakla 8, kuşkon

maz, havuç, Wıa
na, marul, turp to
humları 5, mercimek, domates tohumlan 

kendine gelen mücevherci derhal polise to-4, fasulya, prasa, pancar ve bezelye 

rak mücevherlerini çalan adamları ora

koşmuş ve dük.kanında taharriyat yapa-
humlan 3 sene dayanabilirler. 

da bulmuştur. Hayret verici bu büdise Bunların, yolun sağından gitmeleri lfl
şöyle olmuştur: zım gelirken soldan gittiklerini görmü~ 

İki hırsız sokakta giderlerken karşıla- ve sahte jandarma olduklarını anlıyarak 

rına hakiki bir jandarma zabiti çıkmış. tevkif ettirmiş. -······ ............................................. __..... ................ ·-·······--· ...... .......-...... _...... ..... .. 

L SLER 
Bir çirkin 
Kadın bulundu 
Bir müddet evvel bir okuyucum, 

Bay cA. K.• kendisine münasib bir 
eş bulamadığından şikayet etmişti: 

- Çok çirkinim, beni hiçbir ka-
dın istemiyor, demişti ve çok müte-
essir: 

- Ölünceye kadar bekar mı kala
cağım, diye sormuştu. 

Kendisine müjde vereceğim: 

- Ben de çirkinim, çirkin bir er
kekle evlenebilirim. Yaşamak ve an
laşmak şartlarında uyuşmak kaydı 
ile, diyen bir kadın çıktı. 

Ben kendisini çirkin bulan, çirkin 
bulunduğunu da söyliyen bir kadını 
şimdiye 'kadar hiç tanımadım, en 
samimisi, en açık kalblisi olsa olsa, 
nihayet güzel sayılamıyacağını ka
bul eder. Binaenaleyh bu mektub ve 
bu teklü hayretimi mucib oldu. Be
ni şaşırtan ikinci bir sebeb daha var: 
Bu mektub şimdiye kadar bana yol
lananlardan birçoğunun aksine ola
rak gayet sarih bir de adresi ihtiva 
~iyor. Bu itibarla imzasını taşıyan 
'tarafından yazılmış olmamasından 
şübhe1eniyorum. Bunun içindir ki 

; 
adresi kemali itina ile kendime sak
lıyacağun. 

Mektub sahibi: 
- Bay cA. K.• isterse mukabele 

etsin, o zaman adresimi kendisine 
verirsiniz, düşünürüm, diyor. 
Bakalım, ne cevab çıkacak? 

• Bayan, yahud Bay •Hevesli. ye: 
Yazı heyetine sordum: 
- Maalesef mümkün değildir, de

diler. Hikaye sütunu haftanın her 
gününde bir muhanire tahsis edil
miş, içlerinden birisinin yazısını te
hir ederek yerine bir yenisini koy
mak usul haricinde imiş. 

Tavassutum fayda vermedi, ma
zur görünüz. 

• 
«Bahtsız çiçek» e: 

. Sızin vaziyetinizde bir genç kızın 
ılk teşebbüs ed~eği çare evlenmek
tir. Mademki önünüzde iki talih var 
bir tanesini seçiniz, ve nişan gibi 
.nerasimle vakit geçirmeksizin akdi
nizi yaptırtınız. İzdivac teşebbüsü 
muvaffakiyet vermediği takdirdcdir 
ki hayatı kazanmak düşümil'ebilir. 

TEYZE 

Hem şık, hem pek kolaydır. Önce pem
be mavi, bordo, siyah, beyaz veya laci
ver yapraklar kesersiniz. Grogrenden yu
varlak ,.e onü inip kalopun üstüne bu 
yapraklan birinin sapı, öbüTünün altın
da kalmak üzere üçer dörder ufak di -
kişle tutturursunuz. Dikişlerin müm -
kün olduğu kadar görünmemesine dik -
kat edersiniz. Bütün maharet yapraklan 
bir boy ve muntazam kesip, tepeye sıkıp 
ve gizli dikişle dikmekten ibarettir. 

* Caketiniz ropunuza 
uymalıdır 

! '1,, 
/ ~ f" ... -:, 

ı~(~'t.~ 
. n ~ 

\ 

Şu iki rob ve ceketten hangilerinin bir
biri üstünden giyileceği bir ~nkışta gö -
rülüyor değil mi? Sebeb?. Çünkü birinin 
plileri birbiri gibi, öbürünün yakası ro
bun yakasına uygun. Bu tarz elbiseleri -
nizde buna çok dikkat etmelisiruz . 
Sağdaki rob pli ve band süslü. Plilen 

beyaz pikeden, kendi Jaciverd. Ceketi de 
tıpkısı. 

Soldaki robun üstü saten, altı kalın 

kumaş. Ceketi kabarık pikürlii. 

Bu sırada Salahaddin eşyaların yanı
na gitmiş ve bir fotograf makinesi ile i
çinde üç pasta bulunan bir kutuyu çala
rak, kaçmıştır. 

Hadise bilfilıare meydana çıkmış ve 
suçlu genç Adalar sulh ceza mahkemesi
ne sevkedilmiştir. Evveli suçunu ~a
mile inkir eden Salihaddin, mahkeme
de: 

- Ben, bu fotograf makinesi ile pasta
ları sahilde bulmuştum. Maksadım, sa
hihini bulunca, iade etmekti. 
Demiş, fakat, şahidlerin ifadeleri ve 

toplanan diğer delillerle Salahaddinin 
suçu sabit görülmüş ve mahkeme hir bu
çuk ay müddetle habsine karar vermiştir. 

Ancak Salabaddinin evvelce sabıkası 

bulunmaması ve henüz mektebli bir genç 

olması dolayısile, cezası bu seferlik tecil 
c~tir. 

Karısmı tehdid ve zabıtaya 
hakaret eden bir sarhoş 

mahkQm ol~u 
Samatyada oturan Yanola isminde bir 

kadın, kocası Vasilden davacı olarak, po
lise müracaat ederek kocasının kendisi
ni tahkir ve tehdid ettiğini iddia et
miştir. 

Derhal karakola celbedilen V asil, fazla 
sarhoş bir halde olduğundan, zabıta me
murlarını da, tahkir etmiştir. 

Dün asliye 4 üncü ceza mahkemesinde 
muhakemesi yapılan Vasil, mahkemede: 

- Bir haftadır büyük Çekmecedeydim. 
Gelince çocukları alarak biraz deniz ke-

nanna götürdüm. Sonra, eve döndüm. 
Karımı bulamadım. Dün biraz fazla i~-

miştim. Bu işlerin hiç birini de hatırlı
yamıyorum. Sarhoştum, demiştir. Vasil 
mahkeme sonunda iki ay 24 gün hapse 
117 lira para cezasına mahkum edilmiştir. 

Dıvacısı ortada olmıyan 
bir suçlu tahliye edildi 

Katil Osman sorgu hAkimliğine 
verildi 

A vas köyü cinayetinin faili Osman 
dün 2 inci sorgu hakimliğine verilerek. 
hakkında ilk tahkikat açılmıştır. 

Poliste: 

Çimento taşıyarak sırtı çürüyen bir 
bir amele ölüm halinde hastaneye 

kaldırıldı 

Dün Eminönünde bağlı bulunan boş 
mavnaların içinde bir adamın uzun 

müddet yattığını ve bir eseri hayat gös
termediğini gören sandaleıılar, zabıtaya 

müracaat etmişlerdir. Memurlar bu ada
mı yattığı yerden kaldırmak için uzun 

müddet uğraşmışlar ise de mecalsiz bir 
halde ve sırtının muhtelif yerlerjnin çü
rümüş ve etlerinin dökülmüş olduğunu 
görmüşlerdir. Yapılan tahkikat netice -

sinde sırtındaki yaraların bfr kaç gün 
evvel taşıdığı çimentonun sırtını yak -
rnasından ileri geldiği ve bakımsızlık 

yüzünden bu hali aldığı anlaşılmıştır. 
22 yaşında Diyarbakırlı Abdullah oğlu 

Tabir olduğu tesbit edilen bu zavallı a -
mele, mecalsiz bir halde ve ölüm halinde 

Cerrahpaşa hastanesine nakledilmişür. 
Tahirin daha evvel tedavi edilmek ü

zere herhangi bir yere müracaa: edip et
mediği tahkik edilmektedir. 

Dlln Kuzguncukta bir ev yandı 
Dün Kuzguncukta Dereboyunda Aralık 

sokağında Dlmltrlye ald ahşap evde blr yan-
gın çıkmış, ev tamamen yandıktan 
itfaiye tarafından sbndürülmüştür. 

sonra 

Dün geç vakte kadar yapılan tahkikat
tan yangının ne suretle çıktılı henüz kat'l
yetıe anlaşılamaml§tır. Bina ve eşyası al -
gortuızdır. Zabıta ve müddelumumlllk tah• 

Dün, asliye 3 üncü ceza mahkemesin- kltata devam etmektedir. 
de bir hırsızlık suçlusunun duruşması ya- On yqında bir çırağın elleri ezildi 
pılmıştır. Yenikapıda Alişan sokaiuıda oturan ve 

Avram Üsküdar iskelesinde bir mjş- Bakırcılarda Maksudun dükklrunda çabfan 
10 yaşında Haçllln eline büyük bir demir 

terinin kendisine emniyet ettiği bir torba 
p:ırçası dü§erek her 1kl ell de ezilmiş, Cer -

eşyayı çalmaktan suçludur. rahpaşa hastanesinde tedavi altına ahn -

Fakat, hadisenin davacısı da, ortada m~tır. 
yoktur. 4 aydanberi mevkuf bulunan Bir kadın dalgınlıkla aokağa diiftü 
A vramın bu suçunu mahkeme emniyeti Kadıköy İsmail Hakkı bey sokağında o -
suiistimal şeklinde görmüş, davacısı da, turan 55 yaşında İspartalı Fatma, evinde do-

ortada olmadığına Jıazaran, suçlunun 
tahliyesine karar vermiştir. 

Bir yolcunun kolunun kopmasma 
sebeb olan şoför yakalandı 

Çatalcalı Feyzi, arkadaşları Ahmed ve 
Eyüb Çavuş ile birlikte evvelki akşam 
şoför Hasanın idaresindeki kaptıkaçtıya 
binmişlerdir. 

Bir müddet sonra Yenihan ile Çınarlı 

laşırken oda kapısından içeri giriyorum 
zannederek boşluğa açılan pencereye adı -
mını atmış ve dört metre yükseklikten IO
kağa düşerek beli kırılmıştır. 

Piyano indirirken ayağı kırıldı 
Galatada Mandıra sokağında oturan Kos

tantin ile arkadaşı Hüseyin, o civardaki ~ 
randi apartımanından piyano indirirlerken 
Kostantlntn ayağı kayarak piyano ile bera -
bPr merdivenlerden aşağı yuvarlanmış, sağ 
ayağı kınlmışt1r. 

1 iki ahbab çavuşlar: Çocuk için tutulan dadı _____________________________ __;._ __ ~------
\ 

--
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Rus - Japon ihtilifı 
reye doğru gidiyor? 

Mesele şimdi Ruslann büyük kuvvetler getirerek mukabil 
bir taarruza kalkışıp kalkışmıyacaklarmdadu 

Yaftlll: General H. Emir Erkilet 



1 Sayfa SON POSTA 

Büyük Harbdeki 

Deniz muharebeleri 
• 

nın 

Resimle tarihi 
(''Son Posta,, nm deniz mütehassısı tarafmdan tertib edilmiştir) 

Büyük harb, 1870 harbinden itibaren hazırla~mış ve nihayet Avusturya· 
Macaristan Veliahdı Arşidük Fransuva Ferdinand ile karısının katledilmesile 
patlak oermiş bir afet idi. Harbin hakiki sebebi Almanya ile lngiltere arasındaki 

deniz rekabeti, Fransa ile Almanya arasındaki Alsas - loren davası 
!'e Rusya ile Avusturya arasındaki Slav meselesi idi 

2- Birçok mü.zaterelerden ICllll'a bu 1k1 gemi Tü.rt filosuna ldhal edilmif ve is· 
tınye ii.saiibahrlsine ıelmiflerdir. 

5 <Yukarıda) Ruslar ne Almanlar arasındaki harb sahnesi Baıtıt denizidir. 18 
• ağustos 914 de Maıdeburgda Alman kruvazörü Flnlandiyaya karşı blll 

hareklt eısnuında, sis yüzünden, taraya oturmuştur. Gemi, kurtulamamuı ve s18 
açıldıktan sonra Ruslar tarafından imha edllmlştlr. Ruslar, bu gemi içinde Alman• 
ların mühim şifrelerini bulnnqlar ve bundan harbin sonuna tadar istifade etınff

lerdir. Böylelikle Almanlann her hareketi, İnglllzler tarafından vaktinde haber aım,. 
mqtır. 

• 
6 (Bağda) Uzaqartta bulunan Alman harb gemUerl, .Taponyanın harbe ıtrmesl 

• ü.zerlne ilaııü haretelerlnl terketmışler ve amiral Spee komutasında. inıllla 
t.lcaret gemllerlnl yakalamak üzere Okyanuslara açılm~ardır. 

9 Bu hldJseden İng1113 ticareti fevtaUi@ müteessir olnıuş Te İngilizler, 
• Alman gemllerlnt clddl surette takibe başlamışlardır. Bu maksadla Cenu&i A• 

merlka sularına en büyüklerinden 1kl zırhlı göndermişlerdir. Alınanların hlleyl an-

3 Yavuz ve Midilli 29 teşrinievvel 1914 dı!, Tilrk fllosuna mensub dlfer gemilerle 
• birlikte Rusyanın muhtelif limanlarını bombardıman etmlşlerdir. Türkiye bu 

1aretıe harbe ıdrml§tlr. 

I 

1 O (Yukarıda) Bu aralık Manf denlzlnde, İngllizlerln, hummalı blr asker 
• nakliyatı vardır. Bu nakliyat harb gemileri tarafından himaye edll.mek

tedir. Fakat (Yedigen) ismindeki bir Almanın komutasında olan U 9 denizaltı ge· 
mlsl bu himaye kuvvetleri arasına glrmeAe muvaffak olarak bir saat içinde (3) İn• 
gillz kruvazörünü batırmıştır. 

• 
1 1 (Sağda) Uzakşark ve Japon sularında müstaklllen ticaret barbl yapan 

• (Emden) Alman kruvazörü SO a yakın gemi batırmıştır. Nihayet bu gemi 

Ağustos 3 

1: 1914senesi-~un:a)d~:: 
vak'ası Akdenlzde bulunan Goben vt 
Breslav Alınan gemilerinin aranmasıdır. 
Bütün Fransız ve İngiliz gemllerlnln ko 

-vallamasma rağmen iki gemi tak.'ibden 
kurtulmuş ve Çanakkaleye iltica. etmiş

lerdir. 

4 Bu bombardımanda birçok Yhs 
• gemileri batmış, kara tesisatı a..

rab olmuştur. Bununla beraber Yavuz da 

bir iki hafif yara almıstır. 

8 Bu filo Cenubi Amerlkada Kronel 
• açıklannda dört gemiden mü· 

rekkeb bir İnglliz filosunu imha etmiş 
ve sonra kömür almak üzere Valparlzoya 
gltmiştir. Resimler amiralin Valparlzo • 
dakl istikbalini göstermektedir. 

lamamaları için gönderilen gemllerln yerlerine, tahtadan iki yalancı gemi hazırlıyarat 
llınana demirlemişlerdir. Filvaki amiral lilpee DU tuzata sokulmU§ ve Falkand namlle 
maruf muharebede imha edllmittlr. 

(Kokoz) adaları clvannda İnglllzlerln ellne di1tmüttür. Gemi, Kokoz adasındaki telsiz istasyonunu tahrlb etmek istemiş ve bu maksat 
ıa yan tayfasını karaya çıkarmııtır. tıte bôyle zayıf bir anda civardan ıeçen İnglllz ıemisi. Emdenl şekilde görülen hale çevtrınlştlr. 



SON POSTA 
3 Aiustos 

BUyük harb esnasında cereyan ed 
deniz muharebelerinin resi~le tari 

• İngilizler Ruslara yardım maksadile Çımakkale 12: 1915 senesı - boğazını, denız kuvvetlerile. fors~ etm~k ~.ıe
. d .. gemi zayi ederek teşebbüsten vazgeçmışlerdir. Resıın Buve 

mişler, netıce e uç • e ı 
zırhlısının batmasını gösterir. 

ı 3 '(Sağdaki iki resim) Çanakkal enin ikinci zorlanması kara ve denizden 
• müştereken yapılmıştır. Resimler istihkamlarıımzın bombardımanı ile, 

karaya çık~ Fransız bahriyelilerini göstermektedir. 

14 İngiliz gemileri, Çanakkale· 
• deki mevzileriınizi, bombar

dıman ederek Türk evladlarının kanını 
dökmektedir. Buna mini olmak için 
Muaveneti Milliye bir gece karanlık 
limanda yatan düşman gemisine bas· 
kın vermiş ve onu imha etmiştir. Re
simde bu muvaffakiyeti başaran kalı· 
raman gemicilerimiz eörünmektedir. 

15 u 21 Alınan denizaltı, yardım maksadile Çanakkaleye gelmiş ve boğaz
• dan girmeden önce, birer gün fasıla ile, Rikof ve Majestik gemilerini 

batırmıştır. 

. İngiliz sahillerini bombardıman etmek maksa• 

17 AJman amfrali Hip~ .ı ....... c:tır fakat İngilizler de, bunların hareke
• dile 4 emi ile denıze Ç~s • v 1 dır g .. b r ka doğru ilerlemege başlamış ar • 

tinden haberdar olarak, Doker an • 

20. Nihayet batmıP'• 

. arı batmış bir halde İskajeraldaıı avdt11 22 Alman gemilerinden birı Y 

• etmektedir. 

18 Bereket versin ki Alman a
• mirali, etrafını çeviren du· 

manlardan, bir tuzağa girdiğini anla
mış ve geriye dönerek kaçmağa başla· 

ml§tır, 

• 
19 (Sağda) Her ne kadar amiral 

•Hiper kaçmağa muvaffak ol
muş ise de, sür'ati az olan Bluheri kur
tarmak kabil olamamıştır. Bluher teli 
bqına bütün İngiliz filosu ile 2 saat mü-

cadele ettikten sonra ... 

1 6 İngiliz denizaltı gemileri, Çan akkaleye olan asker nakliy 
• teye uğratmak maksadile, Marmaraya girmeğe muvaffak 

Bu meyanda bizim Barbaros gemfmlZ de ba~. 
Lakin az zamanda kahraman denizcilerimiz Marmarada iki 1n 

tısını, Çanakkalede de bir Fransız denizaltısını ya.kalaınışlardır. 
nizaltı Kasımpaşa havuzlarında tamir edilirken görülüyor. Bu ge 

hayetine kadar bizde kalmı,tır 

( B bdek. de ·ız muharebelerine aid resimler burada 
uyuk har ı n · · · ı ı 

bitmemiştir. Lütfen sayfayı çevıranız 21 : 1918 senesi - Senenin en mühim deniz vak'ası meşhut İskajerak (31 mayıs 916) dır. 
bütün Alman ve İngiliz donanmaları çarpışmıştır. Fakat her iki devlet-te 



10 ~ayfa 

Büyük harb esnasında cereyan eden 
deniz muharebelerinin resimle tarihi 

23 (f'ukarıda ve solda) Büyük lıarbde denWer, binlerce torpil ile kirle
• letilmiştir. Torpile çarpıp batan gemilerin haddi hesabı yoktur. Re

simler hep torpil yarası aınu, gemileri göstermektedir. 

. . 2 4 Torpil tehlikesi büyük harbde denizcileri en çok korkutan tehlikele-
• rin ön safında gelmekte idi. Her devletin düşmana kapamak istediği 

mıntak~yı korumak için ilk aklına gelen tedbir burasını torpil tarlaları ile ör
mekti. Öyle ki denizler, boğa?Jar, limanlar ağızları torpilden geçilmez olmuştu. 
Resimde mayın vazifesi almağa hazır bir alman muhribini yüklü bir halde 
görüyorsunuz. 

25: 1911 senesi • Bu sene_ denizal~ı harbinin ~~tün fecaatile baş· 
ladığı bır senedır. Bu sene ıçınde batan gemile

rin adedi 3068 olup, yalnız İngilizler 2217 gemi kaybetmişlerdir. 
Dezinaltı harbine 360 tahtelbahir iştirak etmi§ olup bunun 184 ü batmıştır. 

27: 1918 senesi • Almanlar_ ~Zebruke) yi denizaltı üssü yapm!f· 
lardı. İngıliiler burayı uzun zaman bonıbardı· 

ına_n et~ilerse de muvaffak olamadılar. Nihayet ticaret gemilerini batırmak su· 
retıle, lımanın ağzını kapamak istediler. Fakat resimlerde görüldüğü üzere ar· 
zularında muvaffak olamamışlardır. Gemiler, limana yaklqırken Almanlar ta· 
rafından görülmüş ve açıklarda batırılmıştır. 

26- lngilizler denizaltı tehlikesine ][arşı nakliyeleri kafileler halinde sevke tmeğe başladılar. Amerika harbe airfil· 
ten sonra beher kafileyi 40-60 ıemı teşkil ediyordu. • 

28- ~an donanmasında isyan çıkmış, ve muvakkat muahede mucibince İngilizler rehin olarak, Alman gtınıilerini 
Skapaya (İngiltere şimalinde) çekmişlerdir. 

Fakat .~lm~ donanmasını teslim_e _göttüren amiral (Roder) fecaati evvelden RZmİf ve gemilerini büsbütün tesJ.L•, et
memek 1~ ~-ır sa~ er~e~den but~n filoyu batınmfbr, Resimler gemileri bat!lllf ve batarken göstermektedir. Bu su
retle 150 yı mutecavız gemı bır anda dibe inmiştir. Amiral Roder halen Alman donanması başkomutanıdır. 

• 
29- (Solda) batırılan Alman ge

milerinden biri suyun dibine 
inerken. 

• 
30 '(Sağda) İngilizler bu gemile-

- ri zamanla teker teker tıkar
maktadırlar. Lakin gerek gemilerin 
büyük olması ve gerekse derin suda 
batmlf bulunmaları, ameliyatı güçlük· 
le ilerletiyor ... 

• 
Askerlik bahisleri: Rus -Japon ihtilifı .nereye doğru gidiyor ? 

(Bll§ tarafı 1 inci sayfa.da) 

Japonların iki müfrezesi 30 temmuzda, 
Khassan gölünün batı cihetinde, 1 l tem

muzdan beri Rusların işgali altında bulu
nan tepelere doğru ilerlemiş ve 2 kilo
metrc kadar batılarındaki bir tepeyi ir 
gale teşebbüs etmişler. Ruslar bunları 

men ve tarda knlk1şmışlar, bu yüzden a
ralarında muharebe başlamış ve Japon
lar 31 temmuz. sabah saat 6 ya kadar 
Rusları Çang-Ku-Feng mevzilerinden ta-

mamile tarda muvaffak olmuşlardır. 

Son vukuata bakarsak zaten bu sıra
larda muharebe aramıyan Japonlar için 
bir mesele kalmamıştır; onlar Mançu ve 
Kore topraklarına girmiş olan Rusları 

hem de zayiat ile geri attılar ve verdik
leri haberlere göre bir sürü malzeme 
meyanında 11 tank ile 2 top bile aldtlar. 
Hntta bazı Sovyet tayyarelerini de dü
şürmüşler. 

Gerçi Ruslar Çang-Ku-Feng tepelerini 

zayi ettikten sonra ayni gün, yani 31 1 za kalkışıp kalkışmıyacaklarıdır! Eğer lerini bildiriyor ki bu hareketler daima 
temmuzda, iki defa mukabil taarruzda Ruslar böyle bir yeni teşebbüse kıyam barit için tehlikelidir. 
bulunmuşlarsa da kuvvetli Japon topçu ederlerse, Jap}lnlar şiddetli bir mukabe
ateşi altında muvaffak olamıyarak geri le ve mukavemete azmetmiş buluncıuk
atılmışlardır. Rusların Japonların yeni !arından, iş büyür ve fazla muhtemel ol
işgal ettikleri.yerleri ve gerilerini top ve. mamakla beraber, belki de bir harbe 
uçaklarla dövmekte devam etmeleri ar- müncer olur. Zaten gelen diğer bir takım 

tık hiçbir ehemmiyeti olmıyan teferrü- haberler her iki tarafın yeni tahş:idatta 

Her şeye rağmen, Uzak doğuda bir 

Rus - Japon harbi olursa, hangi taıoı!ın 

galib geleceğini şimdiden merak edenle-

ri de tatmin için, bunu evvelden kestir

mek için peygamber olmnk Uızım olmak-

attan ibarettir. bulunduklarını ve Japonların şimali Çın- la beraber, bu ciheti b:ışka bir yazıda 
Asıl mühim mesele, Rusların büyi\k den ve Şansiden 20 bin kişiyi trenlerle görü~rüz. 2-8-1938 

kuvvetler getirerek bir mukabil taarru- Tiençin Ü?:erinden Mançukoya naklettik- H. Emir Erldlf't 



Meseleler : Dünyanın en pahalı 
plajlan istanbuldadır 

"Sana 60 lira vereceğim, 
ama, kar1mı 

öldüreceksin 1,, 

Japon adalarmda Rus tayyarelerine 
karşı tedbirler alımyor 

'B

n•toraf• l in.el aa11fada) satılmasını havsalası alınıyordu. Zıra cu- (Hastarafı 1 
inci sayfada) ..,. ~ n'Ülü had's d 1 (Baştarajı 1 inci sayfada) 

turup bı"r sayfiyeye tacına.mnmış olan nu da ilave edeyim: Mesela" B;:.ı·kreşte bir · ı e e suçu bulunan Nurinin d b " 60 lir "b' k"' · sın a azı yeni çarpıc:malar ol 
insanlar için nakil vasıtaları pahalıd>r. kahveye gidip bir fincan kahve içecek . . a gı ' uçtik bir menfaat muka - tur. ' muş -
Bu sıcak havada ~ehrin bir tarafındrın olsanız siz yerinizden kalkıp gı..ii.nciyc ~ılı~de, ~aşkası hesabına, bir kadını M k w oldurm - t b os ova mahfelleri, bütün b h"d" 
diğer tarafına banyo yapmak için giden kadar garson önünüze belki on bardak . ege eşe büs ettiğini göstermiş- s ı h k u 

8 

ı-
d kt 

w . 1 w k tır. e er a kında hiç bir şey söyleme • 

bir insan banyo an çı ıgı zaman §OY e sogu su getirir., B d . .. mektedir]er. 

dinlenm
ek irin plUJ"ın gazinosuna ntursa Bunu anlatan meslekdacım · ana t un an bır rnuddet evvel Küçükpa- H k" :ı ~ 0 s- zarda S · · · · are ata dair •bütün hab ı vereceği fint pahalıdır. tanbulun pahalılığından şikôyet için ko- Eı- _ anıy~ ısmınde genç hır kadın, mahfel!erJ tarnfınd . er er Japon 

Ben Şişlide otururum. Geçen gün e - nuşluğu ecnebinin sözlerini tekrarlarken a~glı Nun tarafından vücudünün Bu habe 1 _an venlmektedir. 
vlmden çıktım, otobüs, tramvay, vapur ben de bir ay kadar evvel de lstanbulda ~u iclif yeı1<>rinden bıçaklanmıştır. f.ında Sovy.'; "ı:e gj "?n :6 saat zar
gibi nakil vasıtalarile Fenerbahçedeki bulunduğu sıralarda kendisile konuştu: er al ha~eye nakledilen kadın, Mançu toprakla~are ~ mutemadiyen 
deniz banyosuna gittim. Banyomu yap - ğunı Costes Diendonnt\ aklıma geldi. o da yaraların bılhassa göğüs nahiyesinde dir. ına hucum etmişler -
tım, çıktım. Bir yere oturmadan evvel bana şu sözleri söylemişti: açılması ve tehlikeli bir vaziyet göster Bu akşa tekr b" 
lam yüz yirmi beş kuruş barcetmiş bu- - lstanbulda lyi bir lokantada yemek ".'e~j dolayısilc, alınan tedbirler saye - Josu uçuş ~zam a;.,.;;;:1eı hava fi-
lunuyordum. yemek, akşamları bir gazino veya b~r eğ- sı~ ~ mutfak bir ölümden kurtulabil - çere'k Tupmenın· 

1 

• h.e1. ududu ge-

d 

· 
1 

. . mıştır. sag sa ı ınde Kore a-
Yüz yirmi beş kuruşu her gün enıze ence yerınde - efahet şeklinde değil - . rnzisi üzerinde uçm~l d T 

girmek ıçın snrledecek iktldarda en uslu insanların da ihtiyaç hissettiği . llk bakışda ciddi hiç bir sebebe is- lcr, Korenin şimal" d a~ ı~. ayyare -
büdcesi olan vatandaşlar zannediyorum gibi vakit geçirmek için oturmak, temiz tınad etmiyen bu vak'anın suçlusu da bombardıman etm:~e::.ı· OJ~ d köyünü 
ki pek çok değildir. bir otelde yatmak ve bütün gün bunla- a~lıyeye teslim edilerek, hakkında tah diselerlnin bidayet~ d ı\ ': ud hô -

Gene bu pazar günü Floryaya kod" rın arasında gidip gelmek için nakliye kıkat açılmıştır 18 e kadar olan /::p en u~n saat 

ımi l b
. k d d l ·· t" k h" ·· y ı .;;. on zayıatı şudur: 

gidip ge ş o an ır ar a aşım aya - ucre ı verme ıç lukse kaçmadan, bir . apı an tahkikat sonunda, cinaye - uç sübay ve 27 e d·:ıı·· 67 

b
. i k d · · k t h · · ·· d • · · tın h" · r 

11

u ve er yaralı. nız ır su çme , enıze gırme , ve ren- seyya 1çın gun e vasatı yırmı lıradır. ma ıyetı şu şekilde aydınlanmış - .Japonların t br·· 
Je gidip gelmek için 152 kuruş harcet - Ayni para ile ayni mütevazı hayatı yoşa- tır: Japonların neşrett·g··eb_ıgıt bl" "k~ tl 1 t d • k b l d b" h 1 · M 

1 ı ır c ığe gö-miş olduğunu şı csye e ana ıyor u. ~agıd a yu e e~~~~dseyyBa , . talyada, Is- . decruh Saniye Elazığlı Midhat is- re, sabahleyin saat 9 da bir Sovyet ta-
Halbuki dünyanın bütün diğer mem- vıçre e, unan~1.cı.u a, erlınde ve Ro- mm e birinin karısıdır. Bir gün karı buru, önünde dokuz tank ld - halde 

leketlerinde plajların çok daha ucuz ol- manyanın birçok büyük şehirlerinde üç koca Fevzi isminde bir hemQerilerini Çang - Ku!eng tepesinde bo 1ugu 

Londra 2 {Hususi) - Bugiin Tokyo 
borsasında, bütün esham ve tahvll!t l 
den 7 puvana kadar düşmüşlerdir. 

Tokyo mahfelleri, bir Sovyet - Japon 
harbinin önüne geçilmesi için azP.mi gay
ret sarfedildiğini söylemektedirler. 

Amerikaya gönderilen albnlar 
Nevyork 2 (A.A.) - FedC>rnl Reserve 

Bank J aponyadnn yeniden 5 milyon 
800.000 altın dolar gönderildiğini bildir
mektedir. 24 mart 1937 denberi Amerlkr . 
ya gönderilen Japon altınlanrıın mikdaı. 
bu suretle 346 tnilyona baliğ oJmaktadıı . 

Londra 2 (Hususi) - Sovyet - Japon 
gerginliğinden bahseden Mnn1s"Pı;tcr Gar
dian gazetesi, vaziyetin ciddi olduğunu 
itiraf etmekle beraber, harb tehlikesinin 
mevcud olmadığını ynzmaktadır. 

Bu gazete, son beş sene içmde bu gibi 
yüzlerce hudud hadiselerinin vııkubul· 

duğunu, fakat bunlardan hır:binnin har
be müncer olmadığını hatırl;ttıktaıı son
ra diyor ki: 

cDevletler hudud hadiseleri ıçin har
betmez. Bu hadiseler, ancak, haro n.yeti
ni besliyenler için bir vesile te kil ede-
bilir., !il d ··rı ·· b"l' k" -.ı u unan Ja -duğu malfımdur. o

0

. gun yatşstıya bı ır1.> ·~r?cı sıfatfie ev'.lerine almışlardır. Fev pon kuvvetlerine taarruz etmiştir. Bu 
Bu hususta daima Fransada yaşayan ıyor ve ~n u u~ ç.?k pahalı. bir zının kiracılığı esnasında Saniye ile a _ tabur eeri püskürtülmüş ve sahada üç ----·---------

şimdi tesadüfen İstanbulda bulunan bir memleket oldugunu soyluyordu. Ben bu ralarında bir aşk başlamıştır. Bu mü - tank bırakmıştır. G·· ı ı· . \JI r 
dostum Fransız plôjlan için böyle söy - satırlan ~azarken ~an?:a v: Avustu~- nasebet bilôlı<ırc de devam etmiştir. Tebliğde taarruzdan evvc'l 12 Sov - U me 1 mı, ag ama 1 mı 1 
lüyordu: ya Macarıstan~~ yem do~uş olan bır Midhat ise bu aşk macerasından ha- yet tayyaresinin Çang - Kufeng ve (Baştaıafı ı i-nci sayfacttıJ 

- Ben Nisde bulundum. Param olclu· ahbab.ım. gelmışti. Ne yazdıgımı sordu. berdar ve fevkalade muztaribtir. Kıs _ Shatsa'yı bombardıman ettigwi ilave ve Bu hu t t ğ ~ ·ı · p K d 

1 

t d sus a yap 1 muz rnütt m niın ta'!ı-
.,u zaman en lüks plajlara gı tım. a - en ısıne mevzuumu an amca o a gez- kanç koca nihayet kansını ort d k 1_ cbu yeni tahrik karşısında Japonların kikata göre perakendecilerın vüzdc üç 
ram olmadığı zaman bizim paramızla diği bu memleketlerdeki ~anyoların fi- dmnağa karar verecek kadara i:~ra~ sabırlı davrandıkları> tasrih edilmek - yüze yakın bir farkla satış yapL,klı:m an-
bütün masrafımız 26 kuruşa denize gi - atı hakkında bana şu malumatı verdi: düşmüştür. Fakat bu işi T b'l - · tedir. laşılmıştır. Asagwıdaki cedvel b•ıı"ı vazı-

. B. d 1A • All h" t al" ' ) apa 
1 megı • , rip çıktım. Bileti, bahşişi, duşu hepsı ı • -: ız e P aJ. a ~ e anın yaptığı de bir türlü göze a1amamıştır. Nihayet Sovyet tayyarelerinin faaliyeti han göstermektedir: 

çinde .. Nisde üç sınıf plaj vardır. Zen - plaJ~1:· hHalbukı dmeseı~. Pdelşted1 ebGellerh ar~daşı Nuriye müracaat ederek, şu Kore Japon ordusu genel kurmayı na- Haldeki 
Pl.'rakende 

ginler diyarı olduğu için çok lüks bir ta- o~elının nvuzun ~ ~un ı. a ga ı anyoda teklifte bulunmuştur: mına söz söyliyen salfilıiyettar bir ut, Do fiatı 
ne vardır ... Fakat onun bir benzerini kı bunu yapmak ıçın nıce masraflar e- - Sen benim k "ld" k . mei muhabirine ac:ngwıdaki b tt Domates 2 Kuruş 
b

. i dil . . B . . b ku t H ' arımı o urece sın. ~ eyana a bı.ı - D ız .stanbulda kim bilir daha kaç sene mıştır. anyo yırmı eş ruş ur. a- Bu hizmetine muk b'l' be d 60 lunmuştur: olmalık biber 4 > 

.. ı· . ··ı d" d ğ" ı· . 1 a ı, n e sana Sak gorıniyeceğiz .. Salaş değildir, saray g bı· vuzun ~u .~a ıyen suy~u e ış ınr e:. lira vereceğim. - Japon istihbaratına görP pazar gü _ ız kabağı 3 > 
dlr. içinde ayrıca tatlı su duşları, istir•· Orası luk~n en son haddıdl~. ~largarıt Nuri de bu teklifi kolaylıkla kabul nü Çang-Kufengi tcrlteden Sovyet kıt'ola- Çalı fasulya 6 , 
hat odaları ve ilh .. vardır ve buna 325 adasında hır pengodur. Yanı yırım beş etm'şt" rı, 0 zamandanberi müteaddid d f J Ayşe kadın 10 > 

ku i 
. l 65 k d b" b d .. k ı ır. e a npon O ruş verilir. Bir de b zım paramız n kuruş a ar ır şey, u a mu emmel ve . .. mevzilerini bombardıma t · 1 e de smanpaşa elması 8 > 

k t d 
F k t " · rd" v· s d' ba Bır gun iki arkadaş Küçüı.. ..... zarda n e mış ers ç k uruşa gelecek vasa ı var ır. a • sa - luks bır ye "· ıyana ta ıunı nyo- d 1 . . ...- insan zayiatım mucib olınamı•lardı e irdeksiz ütiim 11 , 

fiah 
12,5 Kuruş 
h) , 

10 > 

15 
15 
.25 
2.5 
25 
40 

> 

> 

> 

> 
, 

na ıunu söyliyeyim ki onlar da en be - lnrında bir şilindir. Yani gene yirmi beş z~ ~!tıklan sırada, Sanıyeyı g~ne .. Fev- Dündenberi Sovyet tayyareleri ~İite- Türbe eıiği 6 , 
yağı dediğimiz plôjdaki konfor bitim en kuruş. Hamburg civarındaki fevkalide Midh bırlıkte konuş~rken, gormuşler, addid uçuşlarda bulunmuşlar ve Man- Kayısı 18 , 
lüks plajlarımızda maalesef bulıınmu - güzel plfljlarda yarım mark yani. gen" at derhal teklıfını Nurıye hatır - k K d k Fındık 6 

b

. t k d 1 b" d · . . . . · t.: latmıştır. çu o ve ore e açı mıntakalan bom- > 2.:J > 
yor. Burada ır a ım a am ar ır enız yırmı beş kuruştur. Bızım memleketl- . . . .. .. bardıman etmişlerdir. Bu derin bir nef- Şeftali 13 , 35 > 
kıyısını kiralıyor, iki tahta baraka çatıp mizdc de herhalde bu fiatta plajlar var- h .. Nurı de .bıçakla Sanı~enın u~tune ret uyandırmıştır.> Vişne 7 > 2;i > 
yüzlerce, binlerce para kazarunak isti - dır amn bu pliijlarla şimdi bahsettıklerim ucum et.mış ve muMelıf yerlenndcn J . . Haldeki tüccar ve kabzımallar ~u yük-" ~ s S? ıat ar an dolayı hem perakcndecilc-

y
orlar. Sonra nnkil vasıtalnrı da çok pa- kabili kıyas değildir. Mesclli No"rt"rsc·"de ağ-1r surette yaralamıştır. apon tayyarelerının mukabelesi k f' 

1 
d 

halı .. , yarım şilindir. Yani on iki buçuk kuruş, Suçlular hakkındaki iddia budur. kabclovyetlerin bu hareketine bir nıu - rın satış yapamadıklarını ve hf m de pı-
Bu sene uzun, uzun Balkanlarda do- fakat bütün bu yerler lüks yerlerdir. U- Fakat onlar, hadisenin bu mahiyeti ta- c oldak üzere Japon tayyareleri, yasaya faz.la olarak gelmiş olan malların 

Jaşmış olan çok sevdiğim bir meslekda- cuz yerlerden bahsetmiyorum. Halk için şıdığını tamamlle reddetmektedirler. bu_ abah, Maııçukonun şark hududunda ellerinde kaldığını söylem•kıe<iirler. 
ıım da gene bizdeki p!Aj fiatlarının ne çok ucuz yerler de vardır. SuÇlulardan Nuri kasden öldürme - eıcumle Ç~g-Kufe~ mıntakasında bir Toptancı tüccarlar bu seneki satıjların 
kadar yüksek olduğundan bahsederken Amerikada uzun müddet yaşamış olan ğe teşebbüs, Midhat da teşvik iddiala-u dçuş ytakp~b arı v~şl dvyet araZlsi budu- geçen seneye nazaran yüzde altrnıc azal-. d .

1 
Ağı alık unu a ı ey emı er lr Japon harbiye ll' 

bana bunu anlattı: bır tanıdığım a bana orası hakkında rı e~ rceza m ·emesine verilmiş- ti b b" ih · mış olduğunu, buna sebeb olarak tn müs-
- Biliyorsun, bu sene ben epey do - böyle söylemişti ve bu milyonerler dl- !erdir • :;;:,";,/ /n~ ır; tar. oldu~unu bH ".;hliklerin azalmakta bulundutunu ileri 

!aştım. Başka memleketlerde tunları gör yarında harikulôde lüks plôjlar vardır k tt \ ~ ır. o~et :· mukabJI hare - surmektedirler. 
düm: Mesela Bükreşde şehir dahilinde ,.e bunlar ateş pahasıd1r. Fakat bunun H•tı • • • ı· Ke 1 e ~ ~~mı: ar ır. Bu o;nbah Çang- İstihlfildn azalması sebcblerı arasındn 
Strandlnr vardır. Şehir dahilinde ha - yıınında ayrıca da halk için yok pahasına 1 erın yaveri gız IC8 ta;;:;eri0:0~'g ı:;;.~:, b:;;:.a~ ~vyet aırt satıeılannın bulunmamasının da !i-
vuzlar sun't dalgalar yapar. Bizim para- denilecek kadar ucuz p18jlar bulunur ve p • ld• 2 k ld le 1 "h t . 1 di u a.:ı. yet - mil olduğunu, eskiden seyyar sırt satıcı mızla oraya soyunup girmek ve istersen bu ucuz plajlar çok rahatsızdır. Mübalfı- arıse ge 1

7 
gün a 1 ;;ğe nı t ayeft ver;ış er r. l~~ı!.1ın_mall.ar.ı müşterinin ayağ•ırn katlar akşama kadar oturmak yı"rmi kuruştur. gyasız denizin içinde yüzülecek yer bulun- d ıOerk ara ant fapod nyanın merkezin- goturduklerını, alıcının malı hem dahn . . . . w ( Ba§tarafı 1 inci .sat/fada) e, sa anın e ra ın a tayyare hücum-R:onsoınasyona geline• fevkalôde nor- maz diyebıhrız. Fakat ışte ucuz oldugı> 1 k b"lh t . ~cu~ ve hem de daha kolay alabllmeler 

f 1
.. b ku frın· herkes ondan istifade edebilir. Wiedemann Bitlerle .beraber butun- akrına nrşı. ~ assa envırat hususunda ımkanlar ld ıı; ınaldir. Limonata, kahve i an on eş - :ı d ~ B th'd 

1 
a şamları ıhtıyat tedbirleri alınmnkta- ı 0 

Usunu söylemektedirler. ruıadır. yemek le yenir, şehirdeki her- Esasen baıJ<n memleketlerde ister u- ugu ayreu an ayn dık.tan sonra d Dil! ih tt b- Bu~u". neticesi olarak diikkiinoılor 
h 

. f" t d fazla de cuz ı·ster pahalı olsun mesele o d<>ğildir. Fransız-Alman hududunu otomobille Jır. er ehe e~ ukQmet makamları kendılerıne lazım olanı alıp yı··ıksek fı'at 
angı bir restoranın ıa ın an · ' a .. -1 kt' p . nponyanın eyetı umwniyesı için m t 

ilildir, fevkalllde lükstür. Temizdir. Bizde Mesele bir şehrin bilhassa o şehirlinin şınış ve og e va - ı arıse gelmiştir. buabn h tah . 1 • . a - lar~a satmakta ve yüksek fiata dn az müı olduğu gibi salaş filan değildir. Bir cığ.eri yalnız eğlencesini değil, sıhhatini de ala- ~it~rin .ra\~~ öğleden sobnra, Fransız netmiştir~va mın en neşretrnesım me- terı bulduklarından mal az satılmnkta 
vardır. Onda .müzik çıgan> Jar varoır. kadar eden böyle bir yerinde fiatlann . os an ı e u uşmuş 'o u arada bir S • ve hale gelen mollann hepsi satılaına-
Açık havada da çok geniştir, fıskiyele~i usgari derecede ucuz olmasının temin e- lngiliz siyaslSi ile görüşnüştür. Ayni ovyetlenn taarruzu ~?.!':~~~::: ..... . 
filiin vardır. Or~larda bir bira - zaten bı- dilmesi lcab eder. günün alqamı saat altıda otomobille _Ha~os nj~nsırun Mosltova muhoblri de • ................................. '"""""' 

• ra dolaştığım her roenılekette halkın is- Türkiyede yüz liralık bir maaş iyl bir Ritz oteline gitmiş, orada Prenses Ho- dunkü Md'5cler hakkında ııı tofsiliitı s OD p O S 
tihllik ettiği en ucuz ve en sıhhi ;çkidlr maaştır ve ayda yüz lira maaıı olanlar benlohe'ye mülilki olmuştur. Prenses vermektedır: a 
ve en lilks lokantada bira on kuruştur - pek çok değildir. Böyle .bir vatandaş yn- Hohe~lohe !l~t~erin ahbabıdu-. Prenses, - Çnng-Kufeng hôdiselerin~cn bahse- F~=.;:=:::==:======~~~~:J 
ve 

0 

plli"do da bira gene on kuruştur. zın sayfiyede, kışın şehırde ev tutamoz, Hıtlenn elçısı ~le Fransız devlet adam- den Tas ajansı Japon piyade kıt'olannın Yevm~ eı,..ı, Hov&dls .,. Halk ..,....., 

Varnada Jı"kı" ,.ocuklu ve karı kocadan mü- ancak şehird. e evi. olur ve işinden çıktık- ları arasında bır konuşma zemini ha - topçu kuvvetlerinin faaliyeti sayesinde _,,,._ ~ ı kt d Sovyet · · · d Yerebatan, Çata.ıçeşme sokıık, 25 

rekkeb b" .
1 

• abıtalı bir otelde tan sonrn bır nnkil vasıtasına atlayıp de- zır ama a ır. . •w• .araz.ısın. ın ört kilometre irine ı S TAN 
8 

U L ır aı enın r . "f d w· d t ld k gırdıgın b ld ek r hergün de pllıja, gazinoya gitmek şartile nize gider v~ ondan ıstı ake ;der: Yüz li- p ıe edmann o .e
1 

b~l"ktçı ar çıkmaz, 1 ı ırm tedir. Birkaç saat ,ı----::-----------..J aycı. yüz elli lira barcetüklcriai nayretle ra maaşlı bır memunı.n at lyatıle eline renses e eşyası e ır ı e oradan ay- sonra. muntaz~m Sovyct kıt'aları Japon- Gazetemizde çıkan yazı ve ı§ittiııı. Bu ailenin reisi bana diyor ki: geçen para ancak_ 75 lira kadar bir şey- rılmıştır. . lan ışgal ettikleri mıntakadan tardet- resimlerin bütlln haklan 
•Ben her V aya gelir çoluğumla, dir. Bu adnmın gunde asgari nakil vası- Prenses, Salsburg c:ıvannda Leo _ mişlerdir. Her iki taraf da ağ\r z..ıyiat mahfuz ve gazetemize aiddlr. 

sene am , . lAj .d. 1 ld K tos d t vermişt" · çocuğumla bir ay kalırım. Hiikumetin b!ı- tasile birlikte.bır pda a gıl yıp ge ınesi için kpo ds lron şab'ldu~ a. ot uracağını ya- ır. -···-
na seyahat 

1 
·n normal surette verdiği l lira yani bır ay a ·~ ıgının oşağı yu- ·ın ost arına ı ırmıı lr. S6ylcndiğine göre Japonlardan 400 ki- ABONE FIATLAAI 

dövizi harcefmem. Yanımda götürdüğü- karı yarısını sarfetmesıne iınka., var §İ ölmüş ve yaralanmıştır. 14 mnkmeli 

nıüz para bize yeter. Böylece tebd~w~va mıd:r? .. . . . . ı·zmı·r fuarında UCU 1 k tUfek ve 157 tüfek terketınişlerdir. Sov-
ve seyahot etmiş oluruz.• onun dedıgıne Agustos ayına henu~ gırılınıştı•·. Daha Z U yetlerdcn 13 kişi ölmüş, 55 kişi yaralan-
bakılırsa Varnada bir aylık muntawnı önümüzde bır buçuk ıki aylık bir deniz (Baş tarafı 1 inci sayfada) mıştır. Japonlar Sovyetlerin bir tankını 
bir hayat için harccdilen para dört haU> mevsimi vardır. bir topunu tohıib etmişlerdir. 
Suadiyeye gitmekle harcedilen para ka· Plajların u~uzl~tılması ve herkesin is- fuarcılık alemine güzel, dolgun bir eser- Protestolar 
dardır. Hatta ondan daha azdır. Kösten- tifadc edeceğı bır şekle sokulması içjn le katılmakta ve bir mily~n ziyaretçiyi Tokyodaki Sovyet maslahatguzarı Ja 
ce gene o""yledir. Yunnnistanda Faler ge- henüz mevsirtı geçmiş değildir. knrşılamıya, ıığırlamıya hazırlanmakta- pon hükumeti nezdın· de protestoda bu-

. b dır. Bu sene yükselen devlet müesseseJe- . . . . -
~~ dyledir. Ama diyeceksiniz ki u mcm· H. H. ri fuarımızın hariçte de iyi akisler yaptı- ~~nmn ga~stv~l Japfon .mı~tarıstlerı tarafın-
e etlenn kambiyosu düşüktür. Ne olur- Askeri fabrikalar- ğ d lil 1 o erı en aaliyetın tehdıdktir neti-

sa olsun. Birlikte Romanyadan burnya ıı; kt ~~ı ır. .. . celer~ne hükumetin nazan dikkntmı cel-
seyahat ettiğim bir ecnebi ile bil5hare Ankara, 2 (Hususi) - Teşviki sanayi e zıncı uann mumeyyız vasfı bol betmek için emir almıştır 
burad k K 1 tım Ba kanunundan istifade eden aSkerl fabrı"kn- ve ucuz satıştır. Fuarda yapılacak satıc.. Tokyo 2 _ Ja · • . a t rar görüştüm. arşı aş · - lardan kazanç vergisi alınını k ~ . pon Sovyet hndud hadı-
.na bır hafta içinde burada eğlenme-den ]arın gümrük ve buna munzam resim- .. . . . yaca tır. scsı bu sabahki kabine toplantısı esno-
harcadığı paranın Köstencede bir ayda Jerden muaf olarak getirtecekler! iptidai Bku~k ~. §?h~ın tm taz~lerini arzcı- sında görüşülmüştür. Ugaki bu mesele 
hnrcadıgı paraya muadil olduğunu yana maddeler cedveli ile bunun tatbik sureti me ' asre erını e ek uzere gidlyo- hakkındn Sovyet hükômctile yapılan dip
Yllkıla sdyledi. Bilhassa bir şişe biranın hakkındaki talimatname Vekiller Heye- rum. Sayın Ba.şvekile de fuarın hazırlık- lomatik temaslar hakkında arkadaslan-
sok•m kuruşa olmDStnı ve suyun par:ı ile tinde tnbul edilmiştir. lan hakkında ızahat vereceğim.. na mo!Qmat vermiştir. ' 
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1 BiR DENiZBANK 
DenizyolL n işletmesi 

17 · nci asrın sonlarına doğru idi. Scddi 
Çine bir ok atımı mesafede Ningting ieh
rinde, gayet şişman bir haydud vardı. Bu 
haydud bütün şehri kasıp kavurur, a -
hali şerrinden yaka silkerdi. Çifte hör -
güçlü göbeği olan ve zeytinyağı ve misk 
ile yağlanan çok uzun bıyıkları ile bu 
haydud, kendisine ormanlar hakimi, tat
lı ve ani ölüm yaratıcısı ünvamnı ver -
mişti. İsmi de Çangdı. 

Yazan: lbrahim H oyi ..ıOlll .. llllİffi İzmir ilave sür'at postası 
İzmir Fuan münasebetile 4 Ağustosdan itibaren mevcud postalara ili

veten İstanbuldan her perşembe saat 11 de bir vapur kalkacak ve cuma 
sabahı saat 10 da İzmire varacaktır. Bu posta dönüşte İzınirden ayni ıüıı 
saat 16 da kalkacak ve cumartesi saat 16 da İstanbula varacakhr. Bn ili
ve postaları İZMİR VAPURU tarafından yapılacaktır. İstanbuldan puar 

günleri kalkan İzmir sür'at postaları da badema saat 11 de kalkacaktır. 

Çangın en büyük, en mildhi~ emeli Çi
nin en vahşi, yırtıcı ve en zengin hay -
dudu, yol keseni olmaktı. Bir arzusu da, 
Taşlar ovasının öbür tarafınd~ oturan 
günahı kadar bile sevmediği, nefret et -
tiği düşmanı Tok-Hi'yi bir biçimine ge -
tirip boğı:ı.zlamaktı. Bu Tok-Hi'nin, Ling
Tok isminde bir oğlu vardı ki köpoğlu-

' nun köpoğlusu, misli menendine az rast-
lanır bir okçu idi kafir ... 

* Bir yaz gecesi idi. Çang kendisine çek -
tiği mükellef bir köpek kıza1 tması ve 
tatlı otlar ziyafetinden sonra, biraz da sı
cağın tesirile ağır ağır nefes alarak, ipek
li bir sedire uzanmıştı. 

Biraz sonra, güzelliği bütün Çini sar -
mış. erkekleri her gördükleri yerde puta 
çe\•iren kızı parlak Zümrüdün kendisine 
doğru geldiğini gördü. Çekik gözlerini 
biraz daha şehlalandırarak konuştu. 

- Gel kızım, ne istersin? .. 
Kız. mırıldandı: 

- Ey yıldızlar hakimi, ve bu milletin 
yüklü çocuğun babası, hayırsız kızının 

dileklerini dinle.. • 
- Anlat kızım. Yalnız §Unu hatırla ki, 

uslu, itaatli bir çocuk isteği, babasına, a
kan, taze suyun mırıltısı gibi gelir. 

Zümrüd gözlerini yere dikerr>k çekine 
çekine konuştu: 

- Semavi baba .. Benim bu yüzsüzlüğü
mü, had bilmemezliğimi bağışla. Fakat 
kalbim kurşun. Hergün aş\c uğrunda 
inliyor, iç çekiyor, geceleri de ağlıyo -
rum. Çünkü Tok-Hi'nin oğlu Ling-Tok'un 
karısı olmak istiyorum. 

Çang hiddetten kudurdu. Bir volkan 
gibi patladı, köpürdü: 

- Sarı köpekler, cedlerimin mezarını 
kirletsinler.. Ben mi sarhoşum.. Deli mi 
oldum, yoksa. Bu acı sözleri hakikaten kı
zım mı söylüyor? Onun sesi mi bu?. 

- Vermem olur mu? 
Yasef hafif bir nefes aldı. İfakat ha

nım elini minde -
tin altına götür -
tlü; çektiği bir des 
tenin en üstünde
ki tek elliliği Ya
hudiye uzattı: 

- Al.. ver üs -
tünü .. 

- Neyin ustu
tıu? 

- Bunun işte. 
Kırk sekiz lira geriye vereceksin .. bo -
zuğum yok. Sabahleyin bir tek liram 
vardı, ciğerciye bozdurdum. 

Yasefi hafakanlar boğacaktı. 
- Şakayi birak be! Vallahi işim var!. 

ffulkan1 Uiraktim.. ye1dim. 

- İyi ya? Ver kusurunu .. al git. 
- Ayağini opeyim, etma sultanim!. 
Cezbeye tutulmuş gibi, kösesinde 

ağız açmadan duran Gurabi efendiye 
döndü: 

- Soylesan a, Kurabiye fendi.. Ku
rabiye paşa!. Senin hanum bana may
taba alıyor. Şimdi bunun serasi mi? 

Gurabi efendi bir sigara yaktı; kan· 
sının yüzüne baktı; mizacını, isti.dadını 
sezmek, anlamak, ona göre müdahale 
etmek istiyordu. Ancak, bunu iyice 
beceremedi; verdiği hükümde yanıldı
ğını farketmiyerek: 

- Yahn! Sen de amma insafsızlık edi
yorsun, ha! dedi. Buraya Karunun ha-
zinelerini taşıyıp getiren şu mübarek 
zata da iki lira verilmez ya? O elliliği 

verİ\Yer i~te! 

Kadın birdenbire köpürdü: 

Cang hiddetten kudurdu. Bir volkan gıbi patladı 

Şimdiye kadar uslu, itaatli olan bir kız 
nasıl olur da, eskiden çok gevşek davra
nan bir babaya böyle bir şey söyliyebi
lir?. Onu böyle kışkırtan hangi şeytan
lhr? .. 

Parlak Zümrüd cevab verdi: 

- Dinle beni baba .. Dün akşam sular 
kararınca leylak bahçesinin ötelerine ka
dar yürüdüm. Oradan da Havuzlar ova -
sına gittim. Burada, bir büyücünün ku • 
lübesi var. Büyücünün ismi 'fsao .. diyor 
ki, ona ilham gelmiş, ve sen ona bir ya
kut bilezik verecekmişsin, ve ben de sev
diğim Ling-Tok'un kancı. olacakmışım. 

Çang güçlükle doğruldu ve: 
- Telaşlanma, bu fena fikirleri aklın

dan çıkar. Gideyim şu büyücü Tsao ile 
bir konuşayım. Derdi neymiş bakalım., .. 
dedi. .. 

Çang yanında 6 mızrakçısı ile geldi, 
büyücünün kapısına dayandı. Tsao üze
rinde kirli bir sarı cübbe, gözlerinde ko
caman siyah gözlükleri ile alacakaranlık
ta oturuyordu. 

- Seni gidi, fena ruhlu kaya yılanın 
mel'un akrabası... Seni, usta i~kence -
cilerime teslim etmeden evvel anlat ba • 
kalım, kızım par1'ak Zümrüde sana bir 

' yakut bilezik vereceğimi, onun da Ling-

Tok karısı olacağını söylemek deliliği ne
reden geldi? .. 

Tsaonun sesi kağpyan bir sesti. 
- Yerler hakimi, dedi, görünüşe al • 

danmamalı. Sizin harikulade güzel kızı
nız, her akşam Taşlar ovasmda Ling-Tok 
ile buluşuyor .. Bunu biliyor ve sizin de 
bana geleceğinizi bildiğim için onu hu -
zurunuza yolladım. Bir acz riolu bir tav
siyem var: 

Altı mızrakçı hazırlayınız, yarın akşam 

kızınızı izletiniz. Buluştukları yerde 
Ling-Tok'u yakalar, ve bu suretle onu 

büyük bir fidyei necat alıncıv:ı kadar e
sir tutarsınız ... 

Çangın kızgınlığı geçmişti. Keyfinden 
katıla katıla gülerek: 

- Büyük amcamın mezarına yemin e
derim ki, bu fikir çok güzel. Sen de hoş 
konuştun Tsao. Bir dizi yakut hakkındır: 
artık .. dedi. 

Ertesi akşam sular kararınca Çang ge
ne sedirine uzanarak beklemeğe başladı. 
Çok geçmeden, mızrakçılardan birinin 
yarasını tuta tuta sallanarak geldiğini 

gördü. ' 

Adam: 

- Ay ay, diye inledi. Sizi aldattılar. 

Düşmanınız Tok-Hi'nin otuz mızrakçısı 

tarafından pusuya düşürüldük ve kızını
zı kaçırdılar. 

Çang ayağa fırladı: 
- Bana kızarmış demirler, ve bir tor

bada da iki sarı yılan getiriniz. Büyü
cü mel'unu üç gün içinde ölmelidir, di -
ye kükredi. 

* Ve Çang, dört işkencecisi, mızrEıkçısı 

ile Tsaonun kapısını kesti. 
- Dışarıya çık, mel'un!. diye haykır

dı. Sana verdiğim yakutlu bileziği getir. 
Ve sana yapacağım iziyetleri, işkenceleri 
duymıyasın diye de, o tatlı ölümüne bir 
an evvel kavuşmak için dua et .. 

Tsao kulübesinden dışarıya çıktı. Ve 
birden arkasındaki kirli sarı cübbeyi, gö
zünden siyah gözlü•, leri çekip çıkardı. Ve 
Çang şaşkınlıktan o'lduğu yerde kala kal
dı. Zira karşısındaki Ling-Tok'tan baş -
kası değildi. 

Ling-Tok yeşil ipekler giyinmiş idl, sol 
bileğinde, Çangın verdiği yakut bilezik 
vardı. Sağ elinde de mücevher kakmalı 
bir hançer tutuyordu. 

- Ey yakında kayınbabam olacak olan 
ve insanların en merhametlisi bulunan 
insan .. diye söze başladı. Bu oyunu kızı
nız parlak Zümrüdle birlikte hazırladık. 
Kızınızı kaçırmasını babam Tok-Hiye 
bildiren benim .. Ve şu dakikada parlak 
Zümrüd de bu sözleri aynen babama söy
lemektedir. 

Babam, kızınız için sizden fidyei necat 
isUyemez. Çünkü ben burada sizin esiri
niz bulunuyorum. Siz de benim için ba
bamdan bir fidyei necat umamazsınız. 

Zira kızınız babamın esiridir. 
O halde, babama bir haber gönder ve 

' yarın akşam beni, altı mızrakçı ile bir-
likte Taşlar ovasına yollıyacağını ona 
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kat da taş gibi bas -
ma yapınırım. An -
ladın mı?. Zaten 
~en bu parayı eline 
geçirsen çarçur e -
deceğine şüphem 

yok ama, nafile: A -
vucunu yala! 

Nerede ise, Ya -
hudiye inme ine • 
cekti. Gözleri kay • 
mış, birdenbire ku • 
tuyan ağzı sağ tara
fa çarpılıyor gibi ol
muştu. 

Odada, üç dört 
dakikalık bir sükun 
hasıl oldu. Ve bu 
müddet zarfında, na •-111111 .. •••lllll 
sılsa İfakat hanım 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

uyuşuk neisınde is
yan etme, d,1yatma 
kudreti bulmuştu. 

- Senin bu para
da bir metelık hak· 
kın yok. BilP.tin pa
tasını ben verdim. 
Talih benim talihim. 
Devlet kuşu benim 
başıma kondu. Sana 
ne oluyor, a mende
bur karı? 

Tarzında karşılık 

verdi. 
Kavga büyüyordu. 

Hatta bir aralık, me
deni kanun devrl11tle 
yaşadı.ğını unutan 
GuJ;Oiobi efendi, karı-

sına: 

insafa geldi. Zahir, Sofada kasketli bir baş, kara yağız bir çehre, beti kuşaklı bir insan göründü _ İleri gitme. A· 

zihninde vaziyeti muhakeme etmiş, ko-ı müşterileri selamlamadan, çıktı, git- yağının bağını çözü veririm. 
casının mürüvvetini yerinde ve haklı ti.. Derneğe kadar vardı. Fakat İfakat 
bulmuştu . _ 2 _ hanım: 

Elliliği yere fırlattı. . - O eski.dendi.. şimdi insana öyle 
- Haydi, ne ise.. büyüklük bende Evın içinde. kendi kendilerine kalın-

Gu b
• f d' .1 k .. h f'f kolay kolay karı boşattırmıyorlar. Ha-

kalsın! Ben koca sözü dinleyen, itaatli ca, ra ı e en ı ı e arısı once a ı -
kadınım. Sayemizde sen de çoluk, çocu- ten başlıyarak, perdesi git gide yükse- fızın oğlu, kadını elile bastı da, öyle i-
ğunla bayram yap.. len bir ağız dalaşına tutuştular. kene iki buçuk yıldır mahkemedeler. 

- Nasıl? Elli lira mı?! Getirdi ise, Yasef doğruldu. Ne olur ne olmaz, 
kerıkli kesesinden bağışlamadı ya? Ken- belki İfakat hanım gene fikrini değiş
dl kısmetimizde varmış, piyonga vur-

İfakat hanım, elll sene mahrumiyet Herü abukatları doyurmak için Tabut-
içcrisinde geçen bir ömrün bütün zehir cular içerisinde iki dükkanını birden 
ve ihtirasını ortaya dökmek fırsatını -istillal etti. Senin dünyadan haberin 

du. Kısmet onun olmuş olsa idi, bilatı tirir de, üstelik ,bu da gider diye parayı 
tı.Jize satmaz, ıkendine alıikoyardı. Ne aldı, cebine koydu. Sonra piyango bile

diye elin yahudisine paramı selsebil tini almadığını hatırladı, onu da istedi, 
edecekmişim? Elli lira ile ben bütün bir kirli cüzdanının arasına yerleştirdi; 
yıllık erzakımı düzerim. Üstelik, iki sendeliye 5endeliye kalktı; bu hayırsız 

bulmustu. k H 1 b' bo .., k lk d .... 
P

• 
1 

be b .. .. .. yo . e e ır şamaga a a, gorur-
- ara arı ra er pangaya goturup 

yatıracağız .. senedini de bana verecek- sün gününü! 
sin! diye tutturdu. Diyerek aklını başına .getirdi. 

Lakin kocası asla oralı değildi: O da Bu esnada, zaten zembereği iyi tut-
birdenbire böyle bir servete konunca, mıyan sokak kapısının, ~ haM 

bildir, ey yıldızlar hakimi! .. 
Ve gene, ona, kızınızın fidyei necatı 

olarak beni"'lle bir miğfer dolusu mü -
ccvherat göndereceğini haber ver .. 

Kızınız Parlak Zümrüdü de, altı mız -
rakçı, ve fidyei necat olan bir miğfer do
lusu mücevherle yola salıvermesini söy-

le. O zaman mücevherlerımizi cihaz ya· 
parak, yanımızda 12 mızrakçı olduğu hal
de (Parlak Zümrüd) ümle birlikte, ve 
babalarımızın da dualarile Yulinin üs · 
tündeki tepelere gider, orada yerle§lıim. 
Ve böylelikle ben de bir haydudbap o . 
lurum .. 

Fakat ey, müstakbel kayınbabam Çang, 
bu teklifimi kabul etmiyecek olursan, bu 
hançerle karnımı deşeceğim. Ve kolunl.i.Il 
yeninde bir hançer saklıyan Parlak Zürn
rüd de ayni şeyi yapacak. O zaman, ne 
siz, ne de muhterem babamın, ahali içi· 
ne çıkmıya yüzünüz olmıyact\k. Zira Çjn 
çarşılarında sizinle alay edecekler, ve 
gözleri size ilişen sarı köpekler de es • 
niyecekler ... 

* Ertesi akşam Çang sedirine geçti, v• 
uzun kahkahalarla güldü, güldü. 

Ve uzakta Yuline doğru uzanan taşhk 
yolda Ling-Tok kolunu sevgilisinin kolu· 
na sarmış, ona en güzel, en ince aşk şar. 

kılarım söylüyordu. 

Arkalarında da, 12 mızrakçı, içleri mü 
cevher ile dolu iki miğfer taşıyorlardı ... 

lbrahim Hoyi 

YARnnd H'ÖSHAMIZDA: 

Plajda bir kaza 
Yazan: B. Gervaise 

Tercüme eden: H. Hatib 

bir tazyik ile ardına kadar dayandığı 
duyuldu. 

İfakat hanım: 

- Gene kimler geldi? 
Deyip de seğirtmeğe vakit bulama· 

dan, merdivenlerden paldır küldür bi· 
ri çıkmıya başladı. Derken, sofada kas· 
ketli bir baş, kara yağız, kayış gibi bir 
çehre. alaca mintanın üzerine sadece 
bir çapraz yelek giymiş, beli kuşaklı 
bir insan göründü. 

- Merhaba babalık! Uğurlu kadem· 
li olsun! Vurmuşsun turnayı gözünden. 
Sahi mi? diyerek Gurabi efendinin eli
ni öpmeğe koştu. 

- Ooo, Necmi, evladım! Hoş geldin! 
- Hoş bulduk, bey babacığım! De-

mek, köı: Salihten yakayı sıyırdın, talih 
l·uşunu kafese koydun, öyle mi? 

- Eh, ne edelim? Tanrı halimize a
cıdı da, son günlüğü verdi. 

- Keyfine bak, bey baba. Artık 
bundan sonra tatlı canını besle, Gez, 
toz, eğlen.. vakıa biraz geç oldu ama, 
tabiatin noksanlarını para düzeltir. 
Görmüyor musun: Beyoğlunda nice 
kartaloz kokanalar, kocalarının, aftos· 
larının kasalarındaki papeller sayesin· 
de, on sekizlik, çiçeği burnunda kızlar 
gibi geziyorlar. Sen de, eğerleyim aklın 
varsa, buradan Parisi boylar, kendine 
bir maymun aşısı yaptırtır, güveylik 
delikanlıya dönersin .. 
İfakat hanını dayanamadı, atıldı: 

- Bir bu eksikti! Öğret, öğret de bu 
akılları, herifi zır deliye döndür, ba· 
kayım! 

- Ne darılıyorsun, hanım anne? Sa· 
na da bir şebek aşısı yaptınrız; sen de 
tazelenirsin. Sonra da, her ikinizi ger
değe koruz. 
Kocakarı bu şakadan hazzetmemiş 

değildi. Bununla beraber, zevahiri ko
rumak için suratını astı ve kalkıp, içe
riye namaza durmıya gitti. 

(Arkan Nr) 
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1 Devlet kapısında e li yll 

Yazan: Veaad trrft 

Prensin kimya sarayı 
Halbuki Prens Nazım Abadın j - İstasyon merkezlerinin hepsini haşmetli Sultan Prens Nazım Abad, 

büyük bir filim olduğu muhak- c:ıç!... katilleri bulana on bin İngiliz liralık 

•Yazan: Eski Dahitiye Nazırı ve es!ci meb'u; Ebubekir Hazım 

~~ymakam Talat Eey mutJsarrıf Abdurrahman Paşa 
ıçı.?: "Atta), battal mutasarrıf, cülusu hümayun yev
mu mes'udunda askeri dairelerin sularını kestirerek 
her tarafı Kerbelaya çevirdi~ diye telgraflar çekiyordu 

kak ve bu beynelmilel ilim a- Hindli eğildi. Başmuhafız ilave etti: bir mükafat vadetmiştir!. .. -- 25-

damı bütün dünyanın dilendiği mahud - Cesed, bir numaralı daireye yatı- Başmuhafızın yüzünü uzaktan, loş-
ANGARYA KABİLİNDEN BİR 

TAHKİK MEMURLUGU 

Bu şikayetler üzerine, serasker ile 
dahiliye nazırının emirlerine binaen 
ciheti askeriyeden Cerrah Kadri paşa 
nın oğlu kaymakam Salih bey le iki 

formülleri elbet bu salonların masala- rıldı mı?... luğa rağmen, seçebiliyordum ve kalın 
rı başında bulmadı. Bir doktor hasta- - Evet!.·· dudaklarını saran acı gülümsemeyi 
sını muayene evinde kabul edebilir, - Ya münadiler?... farketmiştir. yüzbaşı ve mülkiyeden ben, maarif 
araştırmalarını ise pek tabii olarak - Bütün şehre yayıldılar!... Titremiştim de. Radyolar, bir cina-
•bir liıboratuarda yapacaktır. Genç kim- Hindli eğildi ve çekildi. Başmuha- yetten bahsediyorlardı. Prens Nazım 

1890 yılında Çankın redif kayma - müdürü ve iki nafıa mühendisi bu he 
kamlığma tayin olunarak İstanbuldan yeti teşkil ettik. 

yager, pr~nsin iki kimya dairesine ma- fız, salonun ta öbür köşesindeki bir ma- Abad, sarayında geçen bir kan hadise
lik olduğunu söylemişti. Birisi mey - sanın yanına gitti. Bir radyo makinesi sinin katillerini bulana muazzam bir 
danda imiş. Öbürüne, muavin kimy~- vardı. Lambasını yaktı, sesini kıstı ve servet vadediyordu. Sarayda mühim 
ıgerlerin bile girmesine müsaade e~ıl- dinledi. bir hadise vardı demek .. bir adam vu
mezmis. Kimbilir nasıl dikkate deger Salonun derin sessizliği arasında, rulmuş, katil veya katiller bulunama
bir hu; usiyeti var. İşte ben, şimdi yal- gaibden gelen hafif bir ses yayıldı: mış, Prens müteessir olmu.ş, daha bil
nız bir istek taşıyorum. Bu daireleri - Alo! .. Alo! ... Burası Nazım Abad mem neler olmuş, bütün bunlar son 
görmek. Hind saraylar.ının baş döndü- ülkeleri! ... Dün gece sarayında işlenen yirmi dört saat içinde geçmiş ve ben, 
rücü dekorlarını gördüm. Kim.bilir bu cinayetten son derece müteessir olan farkında bile değilim, saltanatın ma
gizli kimya daireleri de nasıl baş dön- haşmetli Sultan Prens Nazım Abad, nastırında yaşadığımı şimdi daha kuv
dürücü birer sır ~klıyor. Bu sırlar be- katilleri bulana on bin İngiliz liralık vetle anlıyorum. Dünyayı kan götürse 
tıi alakadar eder mi? .. Nedir? .. Beşere bir mükafat vadetmiştir. haberim olmıyacak. Tevek.keli çok ta-

Kastamonuya gelen Talat bey, orada . Ben, refikamın hasta olduğunu .. 
bir kaç gün kalmış, vali Ahdurrah.man lıyerek itiraz ettiğim halde paşa: soy 
paşanın teveccühünü kazanarak Çan- - Sizin saniye rütbeniz, askeri kay 
kırıya gitmişti. Talat bey, Plevne mu- mak.amlık rütbesine tekaddüm eder 
harebesinde Gazi Osman paşanın. mai- Heyet riyaseti bizde kalsın, diyerek ıs 
yetinde bulunmuş, (Plevne tarihi) rar etti. 

namında bir de kitab yazmıştı. -. Efendim, dedim, Faham paşayı, 
Bir müddet sonra açılan Çankırı mu t d l - za .ı~.ev etlerine ben takdim ve tavsiye 

tasarrıflığına, ad.l•iye müfettişlerinden ettıgım halde şimdi ona fena halde dar-
Feham paşa namında bir zatın tayini gmırn. Bu infial sebebile tahkikatta bi
için, nezaret vali paşanın reyini sor- taraflığı muhafaza edemiyeceğimden 
muştu. Müşarünileyh: korkarım. • 

mi hizmete çalı:ışıyorwn?.. Casuslarla Ses tekrar ediyordu: rihlerde sultanlar, harb ilan ettik mi 
mı birleştim? .. İllin heyetinin ada~la- - Alo!. .. Alo! ... Burası Nazım Abad diye sadrazamlarına sorarlarmış!. .. Es-· 

- Ben Tuna valisi iken Rusçuk ti- p · k' 
t hk 

. d b ,. aşa, ın ısarınun sebebini sordu. 
care ma emesın e u isimde bir ka- Macerayı hikaye ettim. 

rının beceremediği bir işi başarabıle - ülkeleri!. .. Dün gece, sarayında işlenen kiden inanamadığıma şimdi iman ge-
ceğimi ummuyorum. Fakat henüz ne- c~i;;;n;;;a:::y=e=tt=e=n=s=o=n=d=e=r=ec=e==m=u=· t=e=e=ss=i=r=o=l=a=n=tı=· r=d=im=. ========(=A=r=k=as=ı=v=a=1=·)= 

tib vardı. Bu Feham o ise, dahiliyeye - Faham, dedi, kadirşinaslık etme
muvafakat cevabı vermek istemiyo - miş. Fakat böyle şahsi bir kırıklıkla va 
rum. Çünkü hatırımda kaldığına göre ~~f~nizi if~da tarafgirlik göstermiyece
huysuz bir adamdı, demişti. Paşaya gınıze emmim. sini aradığımı bilmediğim, kestireme

diğim bu esrarengiz dairelere adım 
atışım benim kadınlık gururumu kur· 
taracak, bir kocanın sakladığı şeyi ka
rısı öğrenmiş olacak, bir kadın için, sa~ 
tnirniyeti sarsan bu c.sır saklamak> 
siyasetine muhatab olmak kadar ı.z:t.ı
rab verid ne olabilir ki?.. Bu geceki 
cesareti bana veren de bu.. düşünüyo
rum da: Gizli kimya sarayıma dalabil
dim, binbir kimya şişesi arasında saat
lerce dolaştım, dosya dosya formu:;eri 
gözden geçirdim, netice? .. Pek tabu o
Jarak bir hiç olur. Formülden ne anla
rım ~?... Bu kimyager yazıları, ilim 
hesablan bana ne ifade edebilir? Bel
iki ilim heyetlerinin tahabete yeni bir 
ÇJğır açacağını iddia ettikleri formül'
leri gösterir kağıdlan elimde tutarım 

da gene farketmem. yanımda b~r ~ece 
önceki arkadaşım olsaydı, bu gızlı w se
yahatim faydalı olabilirdi. O, aradıgım 
ibilir ve tanırdı. Yalnızım. Demek 
«gördüm ya! .. > diyebilmek için bu zah
tnete katlanıyorum. Sorsalar: 

- Neyi gördün? .. 
Vereceğim cevab ancak şu olmaz 

ını? .. 
- Kadınlık vakarımın kurtuluşunu .. 
E:eyecam:lan saçmalıyorum, bu_nun 

da farkında değiJ.im. Bir, ne aradıg~ 
bilmiyorum diyorum. Bir, esrarengız 
dairelerde ne var görmek istıyorum 
~Yorum. Şu dakik~ kat'i bir he?e.f ?e· 
~~nde kosan bir azim sahibi gıbıyun. 
U'ç dakika sonra, ne yaptığını bilmez 
serseri bir yolcu oluveriyorum. 
} Saat gene çaldı. Kimbilir gene ne 
.adar zaman geçti. . . . 

Bu salona ulaştığıma sevınmıştım. 
~eden? ... Şimdi kendi kendime soru· 
Y~rurn. Bütün gayem, prensin esra~e~
gız dairelerine girmekse, her misafırın 
kabul edilebileceği bu yazı odasının ne 
ehenuniyeti var? ... Odamdan çıkar~en 
~~in ~airelerini bir bulabilsem ?ı,ye 
İ Şunnı.tıştüm belki Faydası? ... Hıç .... 
st~seyctirn, bu dairelere beni prens de 
~t;~ebi1irdi! ... Baştan~a gezdirirdi. 

ız ı dairelere gı·rmek için bu yerlerde 
dola~- k 1 b·ı· ? :S "0-4 ... a. kadar saçma ne o a ı ır · ·· · 

u dairelerin kapısını bulduğumu far· 
~dellın. Beni görür görmez kapılar bir 

1 
uyurun sallıyarak kendiliğinden açı

dacak ~e~ı ya. Açık olsalardı,. aylar-
anberı bırer bahane ile prensın yanı-

bl'l~ . verilen casuslar, pekala içeri dala
ılırlerdi. 
Ansızın titredim. Bir ayak sesi. Telaş 

tan Yuvarlanmadığıma şükür. Salonun 
ll~Undaki merdivenlere doğru kendimi 
.guç atabildim. Merdivenin iki yanın
daki çifte çifte sütunların biri ardına 
h.enıen saklandım. Yan kapılardan bi
l'ısinde iki H" dl" ·· ·· dil öndekini t ın ı gorun . 
k anıdırn. Harem bahçesinde cariyeleri 
ıı-baçlıyan mahud muhafızdı. Yanında 

:lııi hiç görmemiştim. Başmuhaftz, ma· 
da başına doğru geldi. Dört yana bakın

ı .. ve benim demin geldiğim kapıya 
dogru ilerliyen öbür Hindliye emretti: 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+ 400-13 + 450 kilometreler arasında 
c12350.77> lira. Keşif bedelli yeni şose ve imalatı sınaiye inşasının 25/7 /938 
tarihinden 15/8/938 Pazartesi günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat c926.30> liradır. 
Bu işe aid keşif, proje. grafik, fenni şartname, mukavele projesi ve eksiltme 

şartnameleri her zaman Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 
isteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia Vekfiletinden alınmış mü -

teahhitlik vesikası ile senesi için muteber olmak üzere Ticaret odası vesikasını 
teklif mektublarma eklemeleri şarttu'. Teklif mektubları ihale saatinden laakal 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edile • 
cektir. Postada vaki olacak taahhüt kabul edilmez. c4829, 

ile SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir Çifteler yolunun 13-f-000-21+900 kilometreleri arasında •15976.05• 
lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 25/7/938 tarihinden 15/8/938 Pazartesi gü
nü saat 15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vi
layet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

şu yofda mukabele etmiştim:. - O halde mutasarrıfı ziyaret et-
- Birkaç sene evvel bu adam Kon- mem. Tahkikatı muhabere suretile ida

yada adliye müfettışi idi. Niğde adliye r~ ederim. 
memurları iffat ve istikametinden bah- _ Daha iyi. 
sediyorlardı. Ayni memuriyetle Sıvasa 
giderken Niğnede ugrw adı, on beş gu·· .......................... (Arkası Va?) 

n r ···································· 
.kadar 'bize misafir oldu. O sırada Niğ- "l 

ae mutasarrıflığından infisaı ve ailesi- Bir doktorun günlük 
ni babamın hiyamesine tevdi ederek İs-
tanbula gitmiş olan Gürcü Kamil beyin notlarından 
kızile de evlenmişti. Mademki afif bir 
adamdır, Çankırıya tayinine muhalefet Ev hizmelcileri 
buyurulmazsa iyi olur zannındayım. 

- Pekala! Nezarete muvafakat ce
vabı verelim, bu mealde bir telgraf ya
zılsın. 

Bir müddet sonra Faham paşa Kas
tamonuya geldi, Hafız Mahir efendinin 
evine konuk edildi. Bu muarefeden do
layı kendisini ziyaret ettırn. Beni hür
metle kabul ile Mahir efendiye: 

- Hazım bey evladım sayılır, dedi 
Muhterem babası benim velinimetim
dir. Konaklarında uzunca müddet mı
safir oldum. Hatta orada evlendiril-. 
dim ve Sıvasa giderken kendilerinden 
karzen aldığım birkaç bin kuruşu da iki 
sene kadar sonra gönderebildiğimden 
hala utanıyorum: 

Faham paşayı, iffet ve istikameti 
hakkındaki şahadetimden dolayı, doğ
n.: adamları pek seven vali Abdurrah
man paşa pek iyi kabul etti. Çankırı
daki askeri kaymakamı Talat beyin di
rayetinden bahseyledi. Onunla samirnS 

Evlerinize alacağınız aşcı, hizmetcl ka
dınların veyahud erkeklerin muayenesi
ni ihmal etmeyiniz .. 
Birçok besleme şeklinde alınan genç kız
larda Sll'aca, yan! bez veremi hastalığını 
~örüyoruz. Geçirmiş veyahud geçirmek 
üzeredir. Nad1r olmak üzere bazı hiz
mete! kadınlarda firengi hastalığının 
mevcud olduğuna Şahid oluyoruz. En ba
siti, uyuz hastalığı veyahud kan çıbanı 
gibi hastalıklarla mal'ı1l olduğunu görü
yoruz. Tabii bu, aile doktorlarının ehem
miyetle nazan dikkatini celbetmektedir. 
Bundan başka dahili hastalıklar ile de 
maliU olanlar mevcuddur. Bütün bunla
rın aile reisleri tarafından tedk:lk edll
mesJ, ve hiç olmazsa, ilk defa aııe dok
t.orunun muayenesinden geçir1lmesl çok 
lazımdır. 

Belsoğulduğu akıntısı ile dolaşan kadın
lar Çoktur ve zahiren bir şey görmek 
kabil değildir. Basit bir muayene ile de 
mesele hallolunamaz. Esaslı ve ciddi bir 
muayene ve tedkikten geçirilmesi şart
tır. 

-

Muvakkat teminatı cl198.20• liradu·. 
Bu işe aid keşif, grafik, fenni şartname, mukavele projesı ve eksiltme 

nameleri her zaman Nafia Müd:irlüğünde görülebilir. 

münasebet tesis ve fikirlerile malfuna
şart-/ tılı:dan istifade etmesini söyledi. 

Izzethl Faham paşa, üç günde dört 
defa vilayet dairesine gelip gittiği hal
de bir defa bile bizim odanın kapısın
dan bakmıya tenezzül etmedi, Çankırı
ya gitti. Tabii ben de kendisini uğurla
madım .Faharn paşa, dairede bizim Ah-

Bund~n ba~ka bazı vilayetlerden çalış
mak uzere Istanbula gelen kadınlar ara
sında trahom denilen göz hastalıkları 
mevcud bulunuyor. Görüyorsunuz kl me
se~.e bizde telakki edildiğinden daha çok 
muhlmdir. Ve bütün bunların çaresi pek ' 
basittir: Bir muayene etme. Bunu asla 
ihmal etmeyiniz. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına <iair Nafia Vekfiletinden alınmış mü • 
teahhitlik vesikası ile senesi için muteber olmak üıere Ticaret Odası vesikasını 
teklif mektublarma eklemelP.ri şarttır. Teklif mektubları ihale saatinden laakal 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edilecek
tir. Postada vaki olacak teahhür kabul edilmez. c483h 

Deniz Lisesinden: 
Lisemizin birinci sınıfına on yedi yaşını bitirip on sekiz yaşından aylar almış 

olanlar ve ikinci sınıf için de 16-20 yaşında olanlar kabul edilecektir. 4 Ağus-

tos akşamına kadar müracaat edilmesi. c5014, 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan 15479 lira 44 kuruş keşif bedelli Söke

Ortaklar yolunun 14+000-18-ı-OOO arasındaki esaslı tamirat işine eksiltme 
müddeti içinde talih çıkmadığından 29/8/938 Pazartesi günü saat on birde ihalesi 
yapılmak üzere pazarlığa btrakılmıştır. Muvakkat teminat mikdarı 1181 lira 20 

kuruştur. 
Pazarlığa gireceklerin Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ve 

yaptığı en büyük i~in be~eli on iki. bin liradan aşağı olmaması, müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mımar olması veya bunlardan birile müşterek 
teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. İsteklilerin 

2918/938 Pazartesi günü saat 11 de Aydın Vilayeti Daimi Encümeninde hazır 
bulunmaları ilan olunur. c5029 .. 

Erzincan Belediye Reisliğinden; 
Erzincanda otuz bin lira keşifli bir sebze hali yaptırılacaktır. Bu halin inşası 

. in evvelce münakasaya konulınu~ olan müddet içinde talib zuhur etmediğin
ien bugünden itib~ren pazarlıkla ihalesi münakasaya konulmuştur. İnşaat pa
zarlık hitamında başlıyacak ve 939 senesi mayıs gayeSinde bitecektir. Yapıla· 
cak halin bedeli müteahhidin r:laca~ı istihkak raporu üzerine tediye •edilecektir. 

c4859> 

med Rıfat beyle konuşmuş, Sofyalı Os-

* 
B. O. B. rumuzlle mektub yazan zata: 

Sarih adresinizi bildirirseniz cevab 
veririm. 

man paşanın oğlu olduğunu öğrenmiş, Cenlt llteyen okanculannuzuı Po•ta 
onunla hemşeri çıkmış ve kendisinin 111uıa yollamalarını rtea edem. A.JuJ tak· 
de valiye mensubiyetini anlamış bulun- d.lrde tstelderı makabeleııbı kalabWr. 

cuğundan, artık bana iltifatı israf te- ~ ... ~~~~~----------" 
ıakki etmişti! ·;·······························-············ .. ••••••••••••• 
Çankırıya da varınca, paşanın tavsi- N b • ., 

yesini pek fazla bir itaatle yerine ge- ö etcı eczaneler 
tirerek mutasarrıflığın idaresini ve 
şahsi iradesini Talat beyin keyif ve ar
zusuna bırakmıştı. Çankırıdan gelen
ler, Talat beyin her işe karışmasından, 
mutasarrıfın, onun gölgesi yerine g~
tiğinden şikayet ediyorlardı. Fakat i~n 
garibi, bir sene kadar sonra Talat bey
le Faham paşa da, yekdiğerlerinin aley
hine yaygaraya başladılar. 

Mesern, Taiat bey, telgrafla: cAttal, 
battal mutasarrıf cülusü hümayun yev
mi mes'udunda asker dairelerinin sula-
rını kestirerek her tarafı Kerbela çö -
lüne» çevirdiğini iddia ediyor; muta -
sarrıf da kaymakarnrn, yeniden yapı
lan ve tamir olunan askeri dairelerle 
nezaret ettiği idadi mektebi i~aatında 
vuku bulan ihtilaslarını öne sürüyor, 
muhtelit bir tahkik heyeti gönderilme
sini istiyordu. 

Bu rece nöbetci ola neczaneler •unlar
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 
Aksarayda: <Pertev). Alemdarda.: tEş
ref Neşet). Beyaztdda.: (Asador). Saınat
yada: (Teo.tilos). Emin önünde: CHüseyJn 
Hüsnü). Eyübde: (Hikmet Atlama.z). Fe
nerde: (Hüsameddin). Şehremininde: 
(Hamdi). Şehzadebaşında: <Hamdi). Ka
ragümrükte: <Fuad>. Küçllkpazarda: 
(Hulüsl). Bakır köyünde: (Merkez>. 
Beyoliu cibetindekUer: 

İstlklll.1 cadde.ı>lnde: CGalatasara.y - Ga
rlhl. Oalatada: (Hidayet). Kurtuluşta: 
<Kurtuulşl. Maçkada: CFeyzih Beşik). 
taştl!-: <SüJeyman Receb). 
~iaziçj, Kadlköy ıre Adalarcialdler: 
U.sküda.rda: <İmrahor). Sarıyerde : co.s
m~~!· Kadıköyünde: <Büyük - Üçler). 
BUyukadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
(Tanaş). 
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):'azan: Sııpper 

az et 
- Pekala 
Reseptörü yerine takarak, geldiği 

zamanki kıyafetine girdi. Sonra: 
- Marş ben gidiyorum. 1\-fıistr Algi 

Lôngvı0rtha mukayyed olunuz. Hayır. 
Kapıyı açmıya lüzum yok. Bir işçi ol
duğumu unutmayınız. 

Drununond sokağa çıktı ve Pikadilly 
caddesınden bir otobüse atlıyarak Hep
ıpel sokağını buldu. 

• Heppel sokağının l O numaralı evi, 
11 ve ı 2 numaralı evlerine benziyordu. 
~ı\ralarında şu fark vardı ki Bayan 
Penny'nin isticarı altında bulunuyor
öu. Bayan Penny ise yıllarca Drum
rnonda dadılık etmişti. Bu kadıncağız 
istirahate çekilmiye karar verdikten 
sonra ikametgahı olan Heppel sokağı 
gibi ıssız yeri ne sebeble seçmiş -
ıti? Dostları yıllar var ki bu sua -
füı ceva bınıı almaktan vaz geç -
mişlerdi. Fakat ne olursa olsun bu 
tercihin Drummond'a büyük fayd~ı 
öokunmuştu. 
Kapıdan girer girmez: 
- Dadı, diye bağırdı. Takkeni giy, 

şalını boynuna sar ve hemen iki biftek 
tile biraz peynir tedarik et. Saat birde 
bir misafirim yemeğe gelecek. 

- Kimdir bu ini.Safir ben tanıyor 
muyum? 

- Hayır. Tanımazsın, hiç görmedin, 
edı bin başı Lavsondur. 

- Gene delice ~lere mi girişeceksin? 
- Niyetim öyle. · 
- Amma ihtiyatlı bulun. Küçükken 

çektiğin nez.leleri unutma, hele ayak
larını sıcık tut. 
Drumınond onun gözlerinde hala ço

mıktu. gülerek: 
- 0 1ur, dedıi. Sen haydi yoilan ba -

kalım. 
İhtiyar kadın sokağa çıktıktan sonra 

Drummond bir ·gazete alarak kol-
tuğa yaslandı, günün haberleri 
mutaddan da sönüktü. Delikanlı 
gazeteyi bırakmak üzereydi ki küçük 
bir başlık gözüne çarptı, ve fıkrayı ala
ka ile okudu: 

Esrarengiz Milyoner 

«Esrarengiz milyoner sıfatile kendi
sinden bir çok defalar bahsedilmiş olan 
Bay Serj Menalin latif zevcesinin re
.fakatinde olarak Londraya gelmişlcr
rur. Karı koca Karlton otelinde bir da
ire tutmuşlardır, iki üç hafta kalmak 
niyetindedirler. İngiltereye cenubi 
Fransadan geliyorlar>. 

Drummond' fıkrayı bir daha okudu, 
'demek ki Menalin şahsen sahneye çı
kıyordu, bunun manası da herhalde 
hadisenin en ateşli noktasına geldiği 

· olacaktı. 

Drummond bir sigara yakarak oda
mn içinde -aşağı, yukarı dolaşmıya baş

SON POSTA 

aki 

Türkceye çelirenı Hasmın 'lJpklı:Q 

çık h ber 
teni tabii anlatmıştır. Getirdiği maki
neden bir şey anlıyabildiniz mi? 

- Polis müdüriyetinin bir mütehas
sısına yolladım. Bu makinenin ne gibi 
bir rol oynıyabileceği hakkında en kü
çük bir fikir bile edinemediğini söyle
di. Fakat ilave ediyor ki, içinde bir 
z~mberek konulacak olursa muayyen 
hır zamanda herhangi bir makaniz
meyi harekete getirecek şekilde kulla
nılması mümkündür. 

Hugh Drummond: 
-Garip şeyler, bu sardalye kutula

rı ve Jimmi'nin söylediği kelimeler! 
diye mırıldandı. 

Lavson: 
- Yoksa bir bombanın mevzuu 

bahsolduğuna mı inanmı~tınız? diye 
sordu .... 

- VaUahi başka bir şeye ihtimal ve
remiyorum. 

- Bu takdirde neden yalnız bir fab
rikanın hususi bir kutusunu seçmiş 

olsunlar? Herhangi eski bir kutudan 
işi görebilirdi. 

- Bunun için makul bir sebeb var 
hl, o da kutunun hacmidir. Eğer bu 
·bombalar memleketin muhtelif köşe
lerinde, mühim mikdarda yapılıyorsa 
hepsinin ayni hacimda kutulara yer -
leştirilmeleri lazımdır. Bu gibi işlerde 
«takribi« ölçülerle çalışılamaz. 

Lavson bu muhakemenin doğru ola-

bileceğine pek inanmıyordu. Fakat 
Drummond devam etti: 

- Bilmem Standiş size gönderdiği 
raporda biçare Jimmi'nin madam Po
lene söylediği bir cümleyi kaydetmiş 

mi, benim aynen hatırımdadır. Arka
daşımız romancı Jül Vern'in hayaline 
bile sığmıyacak derecede geniş bir 
komplo, (suikasd) karşısında bulun -
duğumuzu söylemiş. Bilirsiniz ki ar
kadaşımız hiç de kendisini te13.şa kap
tı ran bir adam değildi. 

Lavson: 
- Bakınız burası doğru, diye tasdik 

etti. 

• Lavson yemek tabağını iterek dü • 
şünceli bir tavır almıştı, birdenbire: 

- Unutmadan sorayım. Bahs ara -
sında Gaston isminde bir zatın adı geç
mişti, kimdir bu zat? 

- Standişin raporunu göndermesin
den az sonra Nis şehrinde tesadüf etti
ğimiz bir İngiliz, kıymetli bir adam .. 
günün birinde İngilterenin bir istilaya 
uğraması ihtimali olduğunu bize anla
tan da odur. 

Ve arkadaşının hayret nidası karşı
sında ilave etti: 

- Ben politikadan anlamam, hayal 
ile de uğraşmam, fakat siyasi ufuk ka
ranlıktır, derlerse ona da şaşmam. 

(Arkası var) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Elmalı Hü kıimct konağı inşaatı. Keşif bedeli 

22651 lira 23 kuruşluk kısmın in~aatı. 
_ 2 - Bu işe aid şartnameler ve e\rrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Hususi, fenni şartnameler, 
E - Keşif cetveli 

t 

G - Proje. 
İstiyenler bu evrakları 10 lira mukabıHnde Antalya naCia dairesinden aldırta

bilirler. Bu evrak bilabedel dairede görülebilir. 
3 - Eksiltme 25/8/938 'tarihinde Perşembe günü saat on birde Antalya nafia 

dairesinde eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf t•sulilc ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçin isteklilerin 1698 lira 85 kuruşluk muvakkat 

teminat vermeleri, bund .. 1 başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getiı'meleri 

lazımdır. c4953t 
Nafia Vekaleti umumt müteahhitlik vesikar 
Ticaret odası vesikası. 
Yaptığı işlere aid bonservisler. 

Belediye Sular İdaresinden : 
Üsküdar, Kadıköy ve havalisine daha fazla su verebilmek için Şebekede ya

pılması kararlaştırılan bazı ıslahat ve tevsiat sebebile 4/8/938 Perşembe günü 
akşamı saat 19 dan ertesi Cuma saınthı 7 ye kadar Elmalı sularını kesmek mec-
buriyeti hftsıl olduğu sayın halka bilfürHir. c5013t • 

Ağustos 3 

cu Balkan oyunlarına 
· çin hazırlanmıyoruz? 

9 

40 gün sonra Belgradda yapılacak olan bu oyunlar için ne 
atletlerimiz ne de idarecilerimiz henüz harekete geçmiş 
bulunmuyorlar ..• Ne bekleniyor, muvaffakiyetsizlik mi? 

Atinada yapılan son Balkan oyun Zarında Türk atletleri geçerken 

Kırk gün sonra Belgradda Dokuzun- muzlayıp Berlin yolunu tuttuklar1 za, 
çu Balkan Oyunlan yapılacak ve milli man üvey evrnddnn daha fena vaziyeV 
atletizm takımımız bu oyunlara da iş- te kendi hallerine bırakılan, bu igitı 
tirak edecektir. heveskarları da artııt atletizme bel ba~ 

Ben her sene Balkan oyunlarından lamanın lüzumsuz bir şey olduğunu a
cvvel, büyük müsabakalara şu kadar cı dahi olsa hissetmekte tereddüd et
gün kaldı diye yazar ve uzun tecrübe- mcdiler .. 
lerin verdiği hakikatleri mümkün ol - Halkın nazarında bile bir kıymet ifa-
duğu kadar ortaya atar, dururum. de etmekten ÇOK uzak kalan atletizm 

Mütcaddid defalar Atinada, bir defa o gün, bugün belini doğrultmuş değil .. 
Zagreb'de, bir defa memleketimizde ve dir. 
nihayet geçen sene Bükreşte yapılan Eski tarihlerde büyük bir rağbet gö
Balkan oyunları senelerdenberi o er ren atletizm müsabakalarındaki binler
meydanında büyük ümidlerle toplanan ce seyircinin, nihayet ine ine birka9 
atletlerimiz için 19 3 3 Atina, 19 35 İs - yüz ki~iye indiğini yazmıştım. Bunu 
tanbul oyunları müstesna hep hüsranla dn Dokuzuncu Balknn oyunları arife· 
sona ermiştir. sinde müsabıkile, hnkemile, seyircisile 

Altıncı Balkan oyunları memleketi· yüz on dört kişi önünde yapılan ve adı
mizde yapıldığı zaman bu sporun ati- na da cİstanbul atletizm şampiyonası• 
sinden fevkalade ümidlere düşmüş, bu denen müsabakalar pek güzel isbat et· 
kadar canlı bir hareketi memleketin ti. 
göbeğinde yaptıktan sonra müteakib Atletizm federasyonunun kırk gün 
seneler yapılacak atletizm faaliyeti için kalan Dokuzuncu Balkan oyunları 
artık bu nna spor hakkında endişe et- programını henüz bilmiyoruz. 
miyeceğimizi sanmıştık.. Yalnız Avrupaya büyük bir turne t 
İstanbulda yapılan Balkan oyunları- çin çıkan Amerikalı atletlerin Atina'" 

nın henüz izleri kafalarımızdan silin- da müsabaka yapacaklarından haber· 
mediği bir sırada Berlin olimpiyadının dar olduğumuzu da gizleyemiyoruz. 
gelip çatması memleketin her köşesin- Her Balkan oyunu yeni bir tecrübe 
de ciddi bir faaliyet sarfına vesile ol- vesilesi olduğu için ağlebi ihtimal kırk 
muşken, bir avuç atletin olimpiyad o- gün kaldığını bile henüz hesab etm<!• 
yunlarının esası olan bu büyük hare- '<liğimiz Dokuzuncu Balkan oyunlan 
ketin dışarısında bırakılması bu spora ·kuvvetle tahmin ediyorum- bu defa 
ümid edilmedik bir darbeyi vurmakta yeni bir tecrübe olacak ve avdette1 
gecikmedi. «Gelecek sene bak görün neler yap • 

Bugün memleketin hiçbir tarafında cağız!• diye teselli yollan temin ede"" 
resmi bir faaliyet gösteremiyen basket- cektir. 
bolcuların bile iştirak ettiği Berlin o· Bize göre gelecek senelerin sonu ge
llmpiyadı, atletlerimize kapılarını ka- lecek, diğer federasyonlar gibi antrc
payınca işin aşinaları bugünkü akıbeti nör bile kullanmıya lilzum görmediği
bütün çıplaklığile görmüşlerdi. rniz atletizm bu gidi le yerinde say • 

Grup grup sporcuların bavulları o- caktır!. Ömer Besim 
~ ..,.......,,..,, ,.....,._. ...... ı*ll ......... ~ 

• Devlet Basıme~i Direktörlüğünden: S t k·lat Kapının önünde bir taksi durdu, Jin- Ofset usulilc basılacak 68X 100 1/16 kıt'asında 100.000 ve ayni kıt'ada 40.000 por eş 1 1 umum 
ladı. Finlandiya olimpiyadlara 

şimdiden büyük bir 
faaliyetle hazırlanıyor 

ger Lavson gelmişti. Karşılamıya çık- iki renkli iki okul kitabının bu sayılar üzerinde basım ve cild işi her iki kitab mUdürlUg'IJUne k·ım 
tı: ayrı ayrı iş olarak pazarlıkla açık eksiltmeye konulmu~tur. 

_ Bravo geçikmediniz, bir saniye Bu kitabların kiığıd ve cild malzemesi Basımevimizce temin olunacaklır. Ek- getı·rı·IİyOr? 
:nüsaade ediniz de pencereden bakarak siltme ve ihale 4.8.1938 Perşembe günü saat 10 da Devlet Basımevi Direktörlü- • 
takip edilip edilmediğini anlıyalım. ğünde birbirini müteakib yapılucı.ktır. Bu kitablardan birinin muhammen bedeli Ankaradan ıburaya gelen haberlere 

Pencereden sokağı gözetledi. Hayır 2880 lira, diğerinin muhammen bedeli 1152 lira ve muvakkat teminat mikdarlan göre yeni spor t~kilatı umum müdür
şüpheyi celbedebilecek hiç bir şey yok- da bu bedellerin % '1,5 nisbetinde olup usulü dairesinde isteklilerin eksiltme lüğüne Maarif Vekaleti Milli Sefer -
tu. 1• ıamanından bir saat evvel bu teıninatları Devlet Basımevi veznesine yatırını§ berlik Dairesi Müdürü Kadri Yama • 

La\·son: olmaları lazımdır. nın getirilmesi ihtimali çok kuvvetli -
- Talimatına harfiyen riayet ettim, Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince dir. Kadri Yaman erkanıharb yarba -

dedi. Fakat beni kim takip edecek? lazım gelen teknik ehliyeti haiz bulunduklarına dair mahalli Ticaret Oıiasından yıdır. Almanya, İtalya, Rusya ve Fran-
- Şefi takip etmemişler miydi? alınmış bir mektub getirmeleri ve Ofsette muvaffakiyetle basılmış bir eser sada gençlik ve spor teşekkülleri ara _ 
Lavson bu noktayı hatırlayınca: ibraz etmeleri şarttır. - sında uzun boylu tedkikler yapmıştır. 
- Ah, heriflerin bir tanesini olsun Genel şartname Devlet Basıme\l'i Direktörlüğünden parasız olarak alınabilir. Bu tedkiklere aid de kıymetli bir eser 

ele geçirebilseydik, diye bağırdı. (5017) yazmıştır. 
-Cffi~emens~inew~t~p~ı? --1-----------------------~ er~~Awupakupa~ 
- üç gün evvel. stanbul orman başmühendisliğinden 
Bayan Pennp odaya girdi: Florya teşcir sahasında yaptırılacak sulama tesisatı kapalı zarf usulu ile ek- SOna yaklaştı 
- Lavson sana dadım Janı takdim siltrneye konmuştur. • Merkezi Avrupa kupası maçlarının 

edeyim. Pırlantanın pırlantasıdır .. Da- 1 - Tesisatın muhammen bedeli 10.000 liradır. Dömifinali için Budapeştede (F. T. 
clı getirdiklerini masaya koy, yarım 2 - Teminatı rnuvakkatesi 750 liradır. C.) Fercnsi Varoş ile İtalyanın Jüvcn-
düzinc kadar da bira şişesi bul. Sıra 3 - İhale 5 Ağustos 938 tarihine müsadif cuma günü saat onda vilayette Or- tüs takınılan, Pragda Slavya ile İtal -
peynire gelince seni çağırırız. man Başmühendisliğinde orman alım satım komisyonu tarafından yap1lacaktır. yanın Genova takımları karşılaşacak-
D~ı dışarı çıkınca arkadaşına: 4 - Tesisata aid projeler şartnameler ve evrakı sairesi Başmühendislikte gö- tır. 
- Şimdj konuşabiliriz, dedi. Genç rebilirler. Taliblerin teminat mektublarile birlikte ihale gününde saat ondan ev- İki İtalya takımının finali oynama-

Kranmer Isviçredeki köşkte olup bi- vel komisyona müracaat etmeleri lazımdır. c4692, sı ihtimalinden bahsedilmektedir. 

1940 olimpiyad oyunlarının Fin ' 
landiyad& yapılmasına karar verildik' 
ten sonra Helsinkforsta büyük bir fa ' 
aliyet başlamıştır. Ragbi, bask tbolı 
hokey ve hendbol ollmpiyad oyunla.ti 
programından çıkarılacaktır. 

Yüzme havuzları, bisiklet pisti ,., 
kapalı salon müsabakaları ve polo içil' 
yapılacak yerler 1940 senesine kadtıf 
ikmal edilecektir. 

Kapalı salon 12,000 kişilik olac J.<• 

tır. Olimpiyad oyunları 6 Tenunııf 
1940 da başlıyacak, 21 Temmuzda bi • 

tecektir. 
İsveçliler şimdiden şehirde 4500 ıd' 

şilik yer angaje etmişlerdir. 

Polonya .. Finlandiya 
yüzme müsabakaları 

Varşovada yapılan Polonya, Fit> 
landiya yüzı e müsab§kalarım 62 pıı 
vana karşı 91 puvanla Polonyalılar ıcıı 
zanmışlardır. 



SON POSTA 

YAVRUNUN gürbUZ, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATı 
-

KUVVET ŞURUBU 

• TAL • 
1 N v 

KansızTık, kemik 
vitaminsizlikten 

•astalıklan, dimağ yorgunlul,{lan 
doğma bütün zayıflıktan geçirir. 

VITALIN 

ile 

· b"l esı· ı"cab eden bir kuvvet fUrubudur. Çocuk-Her annenın ı m v 

larınıza Vitalin kuvvet ıurubu vermekle onlan saglam, gür-
büz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

v • 
1 TAL • 

1 N 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudre~ ve kuvvetlerini artırır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

TRHTR
HURUl.RRDRll 

kurtulunuz 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T C Z. t Bankasından: • • ıraa . . lüzumu kadar memur alınmak üzere mü-· 

Bankamızın §Ube ve ajansları 1çın . 
1&baka imtihanı açılacaktır. orta mekteb mezunu olmak ve yaşı 18 den 

. b·ımek için en az 
Müsabakaya gıre 1 ak gartt1r. 

ı=ğı 30 dan yukarı bulunmam ~ . ebı·ıır· !erse de 18 yaşından evvel me -.- • 1 irntihatıa gır 
18 den aşağı yaşta olan ar 

ınurluk sınıfına geçemezler. . . tihanlara orta ınekteb mezunları alınrnıya-
Ankara İzmir ve fstanbuldakı 1m 

caktır ' 
1
. daha yüksek mekteb mezunları itin 

. . . altı ay ıseve -·•-1A--
Orta mekteb mezunları ıçın . :.dd ti zarfmda orta mekteb m~J.Ua otuz, 

bir sene devam edecek olan staJ mu ;, liraya kadar ve imtihandak;i muvafiaki
liae ve daha .... lruı tahsili olanlar~ ı · erilir İyi derecede yabancı dili cFran-

' ...--- 'b surette ucre v • 
~ derecesile mütenası . . ücretleri enısallnden 1~25 lira arasında 
sızca ı ....... m~ -' 1-anca> bılenleTlll • "'"fS"U-ce, nu>• 

Yiiksek tutulur d ·mı· kadroya alınmalan askerllklerı-
n · ola'llarm aı 
.QenUz askerliğini yapmamış askerde bu}unduklan müddet zarfında 

ili ifa edinciye kadar tehir olunur ve 

lll&qsız mezun sayılırlar. 1 ki imtihanda muvaffak olanlar, on beş 
Staj devresini takiben yapılacak m~sbe tinde zamla TEKAÜDE TABI DA1MI 

l . .. re ~ 20 nıs e 
ıradan ~şağı olmamak uze ,,. 

KADROYA alınırlar. h .1. 01anıar • talimatnamesindeki şartlar 
rt lise ta sı ı d 

Yabancı dili bilen ve asga . tl' bir memuriyet devresin en sonra bir 
d . . lik nıuvaffakiye ı . - . . 
aıresınde - beş sene 1 de staJ·a gönderilırl~. Musabaka ımtı -

. . ba kalar nezt ın . B Ça sene ıçin Avrupadaki n 
1 

Afyon Aydın, Balıkesır, ursa, nakkalc, 
hanlarına Ankara, Adana, Anta ya, Erzi~can, Eskişehir, G. Anteb, İstanbul 
Diyarbakır, Denizli, Edirne, 'Erzu~ionya Kütahya, Giresun, Malatya, Maraş, 
İzmir, Kastamonu, Kars, Kayser~ Va~, Yozgat fUbelerimizde orta mekteb 
Samsun, Ordu Sivas, Tokat, Tra z~~ ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
nıczbunları içi~ 16 ve 17 ağustosta, ıs ... 
19 d ba§lanacaktır. 

ağustosta snat dokuz a .b. vesikalar arandığı ve nelerden imtihan ya-
Müsabakaya girecekler~en ne gı ~ lerimizden elde edilebilecek izahname -

pılacağı yukanya isimlerı yazılı şu e 

lerde görülebilir. bilecekleri mahaldeki ban1ta tubesl mü -
İsteklilerin müsabakaya iştirak ;~nel İfleri Müdürıqüne 15/8/taa iarihi-

durlüğüne ve Ankarada bankanın d ~aoı. 
ne kadar müracoat etmeleri lazım ır. 

SOLDAN SAÔA: 
1 - Dünyanın sonu - Kamer. 
2 - Saha - Kısa blr zaman. 
3 - Uzun hayvan - Çalışkan. 

4 - Akaretten gelen - İleri zamıftı 
5 - Fabrikasyon. 
7 - Sabahleyin giyilen. 
8 - Kibar - Hak etmlş. 
9 - Ceriha - GlzU şey. 

10 - Komşu blr devlet - Beyaz - Vilayet. 
l'UKARDAN AŞAÔI: 
1 - Bir kış sporu - Aded. 
2 - Az sıcak - Kırılma, yıkılma. 

3 - K1zb - Bir nevi içti. 
4 - Hatırlar - Abdal 
6 - Yed - Emeller - Şart lfı.hlkası. 
7 - Bir nevi kumaş - Az sıcak. 
8 - Mani olan - Kışın yağan. 

9 - Üye. 
10 - Dlllnl dokundurtup tadını hlssettir

mek. 

Euvelkl bulmacanın halledilmiş ıeklf ·····························-·--·-·····--····---

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
3 Apstos 1931 Çarşamba 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: P1Ak.la Türk musikisi. 14.50: Hava

dis. 15.05: Pllk.la Türk musikisi. 15.30: Muh
telif pUık ne§rlyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
ıe.so: PlAkla cıans mu.sikim. 19.15: Konfe

rans: Eminönü Halkevl namına: İskender 
Fahreddin (Propaganda tarihi). 19.55: Borsa 
haberleri. 20: Saat tı.yan: Grenvlç rıısadha
neslnden naklen Nihnl Asım ve arkadntlnrı 
tarafından Türle musilrlsl ve halk şarkıl:ın. 
20.40: Hava raporu. 20.43: ömer Rıza Dol
rul taratından arabca :söylev. 21: Saat A.yan, 
Şan, Bedriye Tüzün stüdyo orkestrası refa
Jmtlle. 21.30: Tahain xaratut Te arkad8.41ar1 
tarafından Türk mus1klsl ve halk tarkıları. 
22.10: Müzlt ve varyete: Tepeba§l Belediye 
bahçeainden naklen. 22.50: Son haberler ve 
ertesi güniln programı. 23: saat Ayarı. 

ANKARA 
S. Apstos. 1931 Çarşamba 

ÖÖLE NEŞRiYATI: 
14.30· Kanf1k plU neşriyatı. 14.50: Plfıkla 

Türk ,n;usıldai ve halk prkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRiYA'l1: 

18.30: Pl1tla dana muslkisl. 19.15: 'türk 
muslklsl ve halk şarkıları C~ukadder :ve ar
kadaşları), 20: Saat Ayan ve Arabca neşri -
yat, 20.15: Türk musikisi Te halt ıartııarı 
(H. Rıza), 21: Sıhht konferana: (Doktor ve
tlk Vassaf>, 21.15: Stüdyo salon orkestrası: 
22: AjaM haberleri ve hava raporu. 22.15: 
Yarınki program. .............................................................. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlln 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün GfimrüAü 

. * Ha tirli banlıa iti * 

HANGİ RENK 
Sili MES'UD EDER? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudrn, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sııi olduğu -
nuzdan daha !azla yaşlı göste· 
rir. Teninize uyg-.m renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: t:ıraiında 
bir renk ve diğer tarafında b'lŞ· 
ka renk pudn tecrlibe etmek • 
tir. Bu tecrüb<!yi hemen bugUn, 

size parasız clarak veril~e'k 
yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasfü: yapıım:. Bu ye· 
ni cCild renkle:-1> (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vaçıtasılp k:mştırıl

mıştır. Sihranıi~ bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte r('nkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu ycnJ 
pudra sayesinde artık makyajı• 
bir yüz görünmiye'!Cktir. roka
lon pudrası, imtiyaı!ı bir usul 
dairesinde cKrema köpüğü, ile 

PARASIZ 
Bu ıihramiz yeni 
" Cild renkleri ,, 
tecrfibe edilebilir. 

kanştınlmı~r. Bu sayede pud· 
ranın saatlerce sabit ".kalmasını 

temin ettiği gibi pudranın cil .. 
din yağlı tabi! ifrautmı mas • 
setmesine ve Lu su?"etlc cildin 
kurumasına ve s..?rHeşmesine ve 
binnetice buraşuklukların zu -
buruna da mani olur. Her va\it 
krema köpüğ•1 P karıştırılmı~ 

meşhur Tokafon pudrasını kul· 
)anınız ve birkaç g:jo zarlında 
teninizde yapacağ! cazib tekem· 
mülü görünüz, d!hYla kutuların 
üzerindeki Tokalan ismine dik., 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tcredd:.id ettiğıniz· 

de liitfen İstanbulda 622 No. pos· 
ta kutusu adresine (Tokalo:ı 

pudrası 6) rumıızile vaki ola· 
cak talebde siz-? rr.emnuniyctle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake! pudra göndere
ceğiz. 

Balıkesir VllAyetl Nafıa Mftdflrltl
ğiln den: 

1 - Balıkesir hükfunet konağı maliye kısmının ikmali inşaatı kapalı uıt 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşin keşif bedeli 27500 liradır. 
3 - Bu işe aid evrak: 
A - Projeler, 
B - Fiat bordrosu ve mesaha cetveli, keşif hülasa cetveli. 
C - Fenni ve hususi i31"tname, 

D - Nafia yapı işleri fenni. umumt ıartnamesi1 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafia Müdürlüğünde görebtllrler. 
4 - Eksiltme 19/ Ağustos/938 Cuma günü saat on beşte Balıkesir hükfunef k0ıt 

nağında Nafia Müdürlüğü odasında kurulu Komisyon huzurunda yapılacaitu' 
5 - İsteklilerin bu işe aid 2066.69 liralık muvakkat teminatı Balıkesir Mallan· 

dığına yatırdıklarına dair makbuz veya pyanı kabul banka mektubu ile ~8 
yılı için muteber ve işe girmeğe salahiyet veren Nafia Vekaletinden aJumı ı 

müteahhidlik vesikasını ve Ticaret odası vesikalannı kapalı teklif mektublılrıııo 
m ihtiva eden zarfa koymaları ve zarfları 2490 No. lu kanun hükümlertllıl...., 
fiknn tanzim ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. c4966> 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eıkifehir N•fıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir Çifteler yolunun 3 +oso-ıa+ooo Km. arasında cl8'775..94> U. kl'· 
Jif bedelli şose esas tamiratı 25/7/938 tarihinden 15/8/938 Pazartesi gilnü llQ: ~ 
15,15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vildyet 0; -
mi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat cl408.20ı lmıdır. 
Bu işe ·aid keşif, grafik, fenni şartname, mukavele projesi ve eksiltme ıartııa

meleri her zaman Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia Vekfiletinden alın'D'llf aite· 

ahhitlik vesikası ile senesi için muteber olmak üzere Ticaret odası y~ 1 

teklif mektublarına eklemeleri §arttır. Teklü mektubları ihale aaatindea IMk ı 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi ... r. 

Postada viki olacak taahhür kabul edilmez. c4830> 



hJ Sayfa 

Sabıinların en sıhhi~ . 
~ ve en idare/isidir 
fumupk ve taze bir cild, iyi bir -bu• 
rı• baOhdır Fran••zlar, .. ırlardanberl 
CAOUM ••bununu intihap ve tercih 
etmlfterdw. Gayet kuru olup koku• 
•un\.I eonuna kadar muhafaza ede
rek yavat yev•• erir. Şekli bile onu 
gayet ekonomik eder. Yumu••tıcı 
k~pl.)00 oıtdln 9'hhati ve tenin tazeli· 
glnl temin eder. f 

011:.sn'""~<aan .. u 

A ' L M A ·N 

AKO 
Kaloriferler ve difer teshin vuıtalan içia 

en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
BRiKET KÖMÜRO 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERAY A.G. 
Galata 6 net Vakii Han 3 Uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

NEVRALJi 
NEZ-LE 
8Af ve DIŞ 
AtiRILARI 

.... 

, . 

. 
BÜTÜN 
ACRILARI 

DiNDiRiR 

SON POS ~ 

Yalnız 

EViNiZDE 
değil 

CEBiNiZDE 
Bir tife 

NERViN 
SINlR AÖRILARI 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
Uerl gelen bOtQn 

Rahatsızlıkları 

iYi EDER 

M ... 
u 
H 

• 
1 

M 

Bir Nokta: 
Yemekleri müteakıb her ıece ya • 

tarkea temizlenmiyen elitler miknb· 
lara ve onlar derecesinde muzır olan 
yemek kınntılarmın muzır tesirlerine 
maruz bırakılnııştır, demektir. Gecele· 
ri ağız dahilinde 35 dereceye varan ha· 

RADYOLiN 
Bütün hayat imtidadınca Jiı· 
lerin güzelliğini he •ağlamlığuu 

temin eder. 
ANCAK: Bu garantiyi el· 

de .edebilmek ıçın diılef'i 
«RADYOLIN» ile •abalı, öğ. 
le ve akıam her yemekten 

•onra mantar.aman lrr· 
,alamalı lmıa.lır. 

o 

raretle bu mikroblar ve 1alya ifrazatı leyin temizlemeie ka)lnpnak, kınlan 
büyük tahribat yaparlar. Geceleyin fır. bir vazoyu cilalamap uinfmaktan 

~-----------"' ~alanması ~ edilen dişleri sabah· farksızdır. Bunun için: 

Diplomah Mühendis , 
~u, yol ve şimendifer tesisatı in· 
şaatmda tecrnbeli ve di plomıılı bır 
mnhendis kendisine mevki arnyor. 
Alakadarların (Mühendis) rumu-
zile İstanbul 176 No. posta kutusu 
~-• adresine mUracaatleri _ _.,,. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandalıi Şubeleri ı 

SELANİK • ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleıı 

Kiralık kualar servisi 

Modern Türkiye 
Mecmuasını Okuyunuz. 
Her ntlıbuında bir yenilik 
Her nlbhuında bir zenıfnlik 

.............................................................. 

·11an Tarif em iz 
Telı: ıütun aantlm1 

Birinci •ahile 400 lnınıı 
/kinci ıahil• 250 » 

• Oçiincü .ahil• 200 ,, 
Dördüncü .ahi/• 100 » 
iç .ahileler 60 ,, 
Son .ahil• 40 » 

Muayyen bir müd~eı zarfında 
fazlaca mlkdarda 1lln yaptıracak· 
tar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
fJtifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnla.r tçtn ayn 
bir tarife derpi.f edilmiftir. 

Son Poata'nın ticari ilinlarına 
aid ifler için fU adreae müracaat 
edilmelidir: 

tlinclbk Kollektlf llrketl 
l[abramamade Baa 

Aabra eadt ... 

Son Posta Matbaası ································ Nqrlyat Müdürü: Selim Ragıp Eme, 
S. Ragıp EMBÇ 

SABİPLEBI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Sabah - öğle ve Akşam her yemekten sonra 

DAiMA RADYOLIN 

HiLKAT: 
Daima Kanunlarına Sadıktlr • 

!aratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yapmak hakkını 
vermiştir. Her türlü .WStimal ve tabiat kanunlarına aylan lıanbtia 

cezası ölümdür, 

Yu.rddaş! Her uman kencll kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini pr 
den reçir ve cördilğiin en ufak bir arıza üzerine derhal faali7Me seç. 
Kendinde düfkü.nlük, halsizlik, iftahsızlık, kansızlık, kuvvetsldik, ' t.W· 
tik, korkaklık mı bisaediyorsuu? Bunlar uzviyetin imdat ~- Ça -
buk yetif ve hayat ebiri olan 

içm.iye başla. FOSF ABSOL tababetin esasının teşkil eden Mltün 41uktorlar 
1 

tarafından takdir edilen ırın miihhn iliçlann pyet femô Wr •mette tepl-
kinden yapılmış emsaJsiz bir kudı:~t turubuclur. 

Kam tazeler ve çoialtır, iftiha11 açar, hifıza ve zekiyı yübeltir. Siillr
leri, adeleleri sağlaml8ftınr. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve Witla ... -
retleri uzviyette tophyarak ömrü ta büyi bütün neş'elerle reçirtir. ros
F ABSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık dinçlik ve ıençlik apr, 
her eczanede bulunur. 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
laterHnla ? 

Dllnyanıa her . tarafında ••• _.. 
kullanılan, •• cildi tırqtaa ...-. 

pamuk ıfbi 111muptu 

POKER 
tlraş bıçaklarını -k .. •em•z. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Universite mey.kez binasının ön cebhesinin 4564.53 lira keşifli badana " ta

mir iti ıi/8/938 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltme,. tonul
mUjtur • . 

lsteklileriİı ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta 

evvel latanbul Bayındırlık Direktörlüğ.ünden alınmış 3000 liralık bu gibi iflet 
1 

yaptığına dair vesika ve 938 Ticaret Oda~ı kiiıdı ile &elmeleri. Şartname la.-
gün Rektörlükte ıörülür. cf51t. 


