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UŞlarla Japonlar beş [ Selanik itilafmm mes'ud neticesi J 
giindiir çarpışıyorlar Edirne kahraman 

Sovgetler 30 tank ve ağır topların Orduya kavuşuyor 
iştirakile tekrar taarruza geçtiler Dün Edirnede büyük 

lıarb şiddetle devam edigor. tezahürat yapıldı 
Halke~inde. yapılan toplanbda vali Edirnenin gayri 
askerı vazıyetten kurtulduğunu resmen tebşir etti 

Tcrihl .EcHrne den bir görünüş 

Edirne, 3 (Hususi) - Balkan Antan·\zalanan iti'fıfnameden sonra bet dw 
ltı devletlerile Bulgaristu. arasında im· (Dmımı 2 inct ıaJdtıd&) 

~ ....... JWlffa:• 

SoV!JetleTiti gönJ~rJ~lcl~rl gen! lkf Ç8k-t8Jjlr8Sf 
kuvvetler de harekata ıştırak ettıler 

Silahlanma yarışında 
umumi mütareke 

Hitler ingiltereye yeni tekliflerde bulunack 
- Rusya ile .Japonya arasındaki sillblı ufali tefek haberlerden ~aşıldığına 

·• """"aı dünkü vaziyeti bize VÜ· göre, ili dakikada Rusya ıle Japonya 
muna~nm 1 (Dnamı 11 fnd •!ifada) 
~uh getirmekten uzaktı. Fa~t, ge en 

-Yunanistanda Metaksas 
devrinin üçüncü yılı 

.. * ,. 
_ . • .adılı bir doda olan General ilet,,,,._, lwinıi taraltan 

Tlll'lıiyen~ • • • d .,. çolı İf rörmif, .,. ma'ad neticeler almlf 
balııla.a, UıJ,.=:,,~";;, •, • .,,., adamı olarGlı tesalaiir eda 

. B kil Ge- kika, bundan iki tene evvel afıistoawı 
Bugünlerde Yunan_ıs!:ikin~yıldönü· 'dördünde devlet idarelini eline 8lan Yu-

:oeral Metaksas devrııı Fi1h • (J)eYallll ı nci •7fada cıBerıh• ........_, 
münü tes'id etıneğe hazırlanıyor. a 

Hapishaneni_? tarihi 
kıymeti olmadıgı anlaşıldı 

Alman topraklan 
üzerinde uçtu 

Viyana, J (Hususi) - İki Çekoslovak Almanya ·UYa anlaıması J•pıldıfı takdirde hakiki 
askeri tayyaresi, bugün tekrar Alman· ha•a k~wvetini lnıiltere1e bildirecekmiı 

(Devemi 11 hk.i IGJlfadİI) h • 
·-.. -.... ... --.. ·---··- Hitlerln ususi yaveri Wiedemann ın .ıetesi bir hava anlaşması hakkındaki t~ 
Erzurumda tutulan Londrad!11d teıebbüslerl etrafında İnli- lif etrafında fU malfunatı vermektedir: 

Uz gazeteleri lıergün yeni tafsilit ver- cHitlerin ilkönce İngiltere ele 

k 1 1 mektedirler. Bu meyanda The People ga- (Devam1 2 ncı •flİw~ 
a pazan ar 

KumpanyaJll kuranlar ve baatıklan kalp 
paralardan bir ktBma 

(YUISI 3 üncü sayfada -··············································l .. r - ........ _ 
15 inci yd madalyası 

C. H. P. Genel Sekreterl~nden: 
Cumhuriyetin 15. inci yıldönümü 

hatırası olarak, bir tarafında Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleri ile Altı ok, diğer tarafında 
Cumhuriyetin 15. inci yılını tesbit e
den yazı bulunmak üzere Partimizce 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at-
kirlarıınızın, açtığımız bu müsabaka
ya iştirakleri ve hazırlıyacakları nil-

CMESELELER:J 

İstanbul niçin meyva yiyemiyor? 
~a.bz!mallar ikiye ayrıldılar, bir kıımı manavlana 
ıhtıkar yapbklannı tasdik ederlerken diğer kısmı 
bunlara hak veri1or ve "30 kuruşa aldıklan meyYaJI 

60 dan qağı .. tamaılar (1) " diyorlar 

muneleri Ağustosun onuna kadar C. Bir man4t1 düJck4"'"'" fakir haUc iç in fiatçcı mücevher mağcııanndaa 

K
...-: .. Mln dütı tedkfkat yaparkn H. P. Genel Sekreterlijine ıöndenne- farkm ola• camekanı ., 
v,,_,,_ 1eri rica olunur. 

Yerinde adliye sarayı yapıJacalı için 1 rihl kıymeti olup olmadığını tedkik et- Manavlarm ihtik.An yüzünden kabzı- satamadıklarını. bir kısmını hattı clenJm 
~lmak latenen hapishane bin&lilWl ta-1 (DtıHımı ll inci 111.11/adcı) ~---------' mallarm ellerine gelen mallan kolaylık· l (Devamı ıı itici •1/ftl4AJ 



2 Sayfa 

Hergün 
-·-

Yananistanda Metaksas 
Devrinin üçüncü yılı 

'---.Yua:MaM"'8Bk.-
(BafUıraJı 1 inci ıa31Jada) 

an bapek.ili, bugün arkasın~ muvaffa
kiyetle dObı iki si,uet menesı bırUmı§ 
11ıuııınacaktır. 

Geçen iki seneyi Yunanistan ~~ 
mes'ud bir devir olarak saymamız ıçın 
pet çok .ebebler vardır. c~ ~e.. ha 
komşu ve müttefik memleketin ayaset 

kin inin manivelalarına yapıştığı ma es . 
1 
ı· 

gün, ilk iş olarak Yunanistanı bır po ı ı-
lrwıbk panapn halinden kurtarmaya 
karar ..erdi,li zaman, Metaksasm muvaf
fakiyetinden 'Şlıbhe edenler pek çoktu. 
Fakat kJ&a bir zamanda gördük ki Yu
nan b.rekili memleketi, zaman zaman 
had şetillıer gösteren bu müzmin has~
lıktan kolaylıkla kurtardı ve ilk büyiık 
hizmetini yapımı oldu. . . 

Müzmin bir hatalığı böyle radikal bir 
usul ile kökünden kazıdıktan sonra gö
rülecek diğer i.flere birer birer hücum 
etmek kolaylapnı~tı. Kuvvetli bir taar
ruzla düşman cebhesini yaran bir 'ku
maod.an arkasından kuvvetli bir takib 
ile ~ kütlelerini nasıl birer birer 
nw1J6b edene, General Meta.bas ta, :u-
n•M•nm ilerJemesine mini olan mut
kiJlt "ft fmahk cebhesini yıktıktan 80ll

ra llirel' l:ıirer Meki qleri görmek vazife
sini çok 8iize1 yaptı. Gih iktısad, gih 
mali işlerine hücum etü. Bir taraftan 
halk yeiktıswliyatını yükseltecek t.edbirler 
ahdmı öbür tu'aftan da Yunan mallye
silli Jmİ blştan kuracak bir faaliyete ri
ya.et ediyordu. 

Ba p1ıact. JÇbğı ~yler çok mühim 
ve biiJiikliir. Bunları burada saymaya 
imkln )Oldur. J'abt, pı tadar söyliyebi
]iriz ki 'ba&iin Ynnpjsten, çahpn, istib-
111 eden, ,,,...,, ft rahat rahat yapymı 
lir memWrrt olmQftur. San ilryan tec:rii
leıjnin bir IÜD içinde söniivermesi ele 
hallmı Jml rejime kup ne bdar JiM
Wn bağb oldutanu göstermeie kili ceJdi. 

* 

Reslmll Makale: 

Of lıma aırtından 
lndlraılgen baba 

BON P08TA 

=Hayatı bilmigenler ... = 

Hergon bir fikri 
Birdenbire duym111 

Sözün Kısası --------
Yazı Çoi OlduğG için ... 
Bugün Konamadı 

Selanik itilafının 
mes'ud neticesi 

Silahlanma yanşında 
umumi mutareke 



4 Ağuston 

J ponya Çine yeniden 
sulh teklifinde bulundu 
Japonyada altınlar toplanmıya başlandı. imparator 
altından mamul 70 parça eşyayı sahlığa çıkardı 

SON POSTA 

i spanyada 
Cumhurigetciler 
ilerliyorlar 
Barselon 3 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Erzurumda tutulan 
kalpazanlar 

Erzurum, Ağustos - Erzurumda geniş 
mikdarda iş yapan bir kalpazan şeoekc
sinin yakalandığını telgraf haberi olarak 
vermiştim. Tahkikat Herledikçe bu şebe
kenin çok şümullü işler beccrmeğe kalk
tığı anlaşılmıştır. Yaptığım tahkıkala 

göre şunları öğrenmiş bulunuyorum: 

Sayfa 3 

Hatayda seçim 
faaliy ti 

Meb'us namzedleri yakında 
ilan edilecek 

Hongkong 3 (A.A.) - Burada söylen
diğine göre Japonya Çin hükUıne.tin~ 
muhasemata nihayet vermek üzere ılerı 
sürdüğü yeni şartları bildirmiştir. Bun
lar şimdi Hnnkeu'da tedkik edilmekte
C:iir. Bu şartlar pek ağır olmakla beraber 
bundan evvelki şartlara nisbetle pek ha-
fif addedilebilir. 

Tokyo 3 (A.A.) _ KükCımetin, halka 

hitaben malik oldukları altınları mem
leket için vermeleri hakkındaki talebine 
cevab vermek ve bir misal teşkil etmek 
üzere imparator, aile koleksiyonları a
rasından ayrılmış altından mamul '70 
parça eşyayı satılığa çıkarmıştır. Bu al
tınları, Japon milli bankası satın almış
tır. Bu eşya, iki sene sonra yeniden pa
rası iade olunarak satın alınabilecektir. 

Şark cebhesinde cumhuriyetçiler Parti
lo de Guadalaviar ile 707, 1731, 1502 ve 
1552 rakımlı tepeleri Griegos ve Duada
laviar ve Fuas de Albarracin kasabala
rını znptetmişler ve Rio Guadalavinr'ı 

geride bırakmışlardır. 
Frnnkist tayyareleri Hospitalet ve Tar

ragone'yi bombnrdıman etmişlerdir. Si
vil ahaliden birçok kişiler ölmüştilr. 

inci/ içinde 
Eroin 
Kaçakcz lığı 

Trabzonun Falakansa köyünde ikamet 
eden iki ahbab çavuşlar vnr. Birinin is
mi Helim, diğerinin de Hafızdır. Hafız 
eski bir kalpazandır ve sabıkası da mev
cuddur. Bunlar Bilal ile Cemal ısnıindc 
iki ortak daha buluyorlar ve birdenbire 
zengin olmağa karar veriyorlar. Mndeni 
liraları taklid edecekler. Hakikaten tak
lid de ediyorlar. Falakansa köyünde otu
rup bunları binlerle basıyorlar. Bu lıra
ların tanesi onlara yirmi kuruşa mnlol u
yorınuş. 

Adana, 3 (Hususi) - Bugün Hatay
da ikinci rnüntehibliklere (rıamzedle
rin konmasına başlanmıştır. Namzed
ler işi ağusto:sun sekizine kadar devam 
edecektir. 

Seçim komisyonu, dokuzdan on bire, 
ve on yediden on sekize kadar hergün 
delegelik bina:sında toplanmaktadır. 

Hatay Halk Partisi de meb'us nam
zcdlerini bugünlerde ilan edecektir. A
levi, Ermeni, Arap, Rum ortodoks ce
maatleri de namzedlerini gösterecek
lerdir. 

vyork dünya sergisi 
için hazırlıklar 

S .d k. avyonumuzun dahili dekorasyonu için 
eri gı e .~ pb kanın neticeleri bugünlerde anlaşılacak 

Paralan n hususiyeti 
Kalp paralar hakiki liralara nazaran 

daha mat renkte ve sıkletce de daha ha-
fütir, kenardaki tırtıllar da muntazam 
değildir. 

Matbuat şefliği 

Adana, 3 (Hususi) - Hatay Halk 
Partisi bir matbuat şefliği ihdas etmış
tir. Matbuat şefliğine Ahmed Faik 
Türkmen getirilmiştir. 

<cKcmalist Hatay» 
Adana, 3 (Hususi) - İskenderunda 

(Kemalist Hatay) isimli bir gazete in
tişar etmektedir. 
Cevnd Açıknlm ve Kolonel Kolenin 

açı an musa a -
Diğer taraftan ,sergideki resmi pavyo

numuzun dahili dekorasyonu için san'at
kfırlarımız arasında açılan müsabakanın 
neticeleri bugünlerde anlaş:lacnktır. 

Ankara, 3 (Hususi) - 1939 Nevyo:k 
dünya sergisi hazırlıklarına devam edıl-
mektedir. Bu arada Maarif l\füs:eşarJ 
Rıdvan Nafizin riyasetinde bir komısyon Öğrendiğime göre müsab~k~ya elli,. alt-

Kudüs, 3 (A.A.) - Kudüs zabıtası, 
geçende Paris'de yapılan bir tevkif ne
ticesinde mevcudiyeti meydana çıkan 
beynelmilel bir uyuşturucu maddeler 
kumpanyasının izlerini keşfetmiştir. 
Polis Paris'de olduğu gibi Kudüs'de de 
kaplarının içinde birkaç milyon liralık 
eroin bulunan 81 İncil bulunmuştur. 

Filistinin 
Taksimi 

Bundan başka, parayı yere vurduğu
nuz takdirde bir teneke sesi çıkarmakta
dır. Liralar, yeni harflerle üstlerinde (bir 
lirn) yazan çeşiddendir ki, bu ncvı piya
sada az bulunmaktadır. 

Kalpazanlar paralan sarfediyorlar 

bcyanatlan 

Antakya, 3 - Anadolu ajansının hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Helim ile Hafız Falakansa köyünd~ ter- FevkaJade murahhasımız orta elçi 
tibatı kuruyorlar. Paraları basıyorlar, Cevad Açıkalın ile Delege Kolonel Ko
h ılan mikdann, bin liradan çok fazla le bugün saat ı 3 de beni kabul ettiler. 

k · n Nevyork scrkurulmuştur. Bu omısyo . . 
gisinde bnhnssa münevv~r ziyaretçılerı 
alakadar edecek neşriyat ve propaganda 
malZC'mesinin hazırlıklarile meşgul ol-

ş kadar proje gönderilmıştır. ProJelcr 
rm .. k 
arasında bir ekip tarafından muştere en 

h lanmış olanlar da vardır. Bundan 
azır 

1 
.. 

başka dış memleketlerden de eser er gon-

derilmiştir. 
maktadır. · ·---------: 

lmanya ve italy~da Kaymakamlar ve 
Yahudiler aleyhme mektubcular 
eni kararlar verildi arasında y d' 1 Ankara 3 <Hususi> - Dahiliye Vekı\leti • B .. neşre ı- ' Roma, 3 (Hususı) - ugun .. " .. mektubcu ve kaymnkamlar arasında yeni 

le;n bir emirname mucibince, onu~u~- bir tayin kararnamesi hazırlamış, kararna
ceki 'iers yılından itibaren ecnebı t~- me yüksek tasdlka arzolunmuştur. 
b 

. d b lunan Yahudi talebeler r- Du meyanda ngaz kaymakamlığına Bur-
ı) etın e u kabul edılmiye sn maiyet memuru Agllh Erozan, Bfllıi kay-

talyan ünıversıtelerıne mnkamlı~ınn mahalll idareler memurlarıh-
cekle. dır. lfıl- dan Nafi Akinay, Balya kaymakamlığına n-

Di · er t raftan Almanyada da, e~ gmdan Bedri İlhan, Kulp kaymakcımlığına 
? "b en Yahudi doktorlar Arıyen nahiye müdürlerinden. Cevdet Anday, Edrc

den ıtı ar b h ta tedavi etmiyecek- mit kaymakcımlığına Istanbul maiyet me
:ırkına mensu as torlar mu- muru Şadan AJtınok, Cihanbeyli kaymaknm
lerdir. Bazı müteha~s.ıs dok k 'dattan tığına şa.vş:ıttnn Hüseyln Çita~. Şavşat kay-
vakkat bir müddet ıçın bu ta yı makamhğına Seyitgazlden Sureyya Esen-

b t kalacakla.rdır. kan, Daday kaymakamlığına Acıpayamdnn 
ser e.:______ Receb Aydın, Vartu kaymakamlığına Tefen-

Jl l 1lTasgona l nlden Muştak Diğermnn, Gerze kaymaknm-
ı.rı acar J. ~· lığına İneboludnn Şemseddin Akan, oıtu 
S osyalistleri kaymnkamlığına oümüşhacıköyden .. ~.ehmt 

Kaycır, Çankaya k~ymakamlığınn Uskudar-
Bir/eşfi/er . . dnn L~tn Aksoy .. Usküdn.! kaymakamıı~ına 

E mühim ıkı KaramürseJden Ihsan Unal, Karamursel 
Budapeşte 3 (A.A.) ---: . n birleşmiştir. kaymattnmlığınn eski Ayvacık kaymakamı 

nasyonal sosyalist partısı ' 1 Kemal Sonad, Seydişehir kcıymakamlı~ına 
Bunlar Kont Festetiç'in Macar nas) ons AVnnustan Vehbi Güneş, Kfıhta kaymakam-

. . . ile şimdi malıbus b~Iu: lığına eski Daday kaymakamı Sırrı Yılmaz, 
osynlıst ~~r~ısı hareketi> isımlı Kelkit ıcnymammlı na uavudlar nahiyesi 

nan Zalası nın c~a~ar müdürü Mustafa Çakal, Yıldızeli kaymakam-
Macar Nazi partısıdır. H bat ıı~ına Ankara maiyet memuru Hilmi Tuncel 

. · · mebus u ro Zalasi partisinın reısı . tı' _ tavın edilmişlerdir. 
al osyalist par 

şimdi cMncar nasyon - ~ . lmı olan :\fektubcular 

,si:., cMacar har:~eth ism~ı :u :artide Bursn umuru hukukiY.~ müdürlüğüne Var
.yeni partinin reısı olmuştu · 'kdarı tÜ kaymakamı Vedad ozdeş, Muş mektub-
resmen kaydolunan azanın mı cuJuğuna Afyon mektubcusu Aziz Uçak, Knrs 
25.000 dir. mektubculu~una Ulukışla kaymakamı Şadi 

Sevine~. van mektubculuğuna Ulukışla 

F
- ltalyan kcıymatqmı Faik Tunç Akoğlu, Bitlis mektub 
ransız • ki k k ı Os N 

d ctl'uğuna LCıdik es ayma aın man u-
m Üzakerelerİ dur u r1 Arslan, HO.kkfıri mektubculuğunn Emlr-

D" Romadan dağ kcıymakcımı Huseyin Pabuççuoğlu tayin 
Paris, 3 (Hususi) - un ··zarı 

gelıniş olan Fransız ınaslabat.~u k edlldller. ;s · 
1 

ınuza e- tJçilncO sınıf mülkiye müfettişliğine Ed-
londelin, Fransız - ita Y~ e her remld kaymakamı Ömer Bedreddin Oökbe-

relerine tekrar başlamak uzer ıen tayin edilmiştir. .. 
~angi yeni bir teklifi hamil bulunma- Fenike ı nymaknmı Kndri Ozknznnc Ve-
oığı anlaşılmıştır. . er- kfı.iet emrine aıınmıgtır, 

Paris hükumeti de yeni talımat v 
tnek niyetinde değildir. 

lngiliz Bahriye Nazırı 
Almanyaya gidiyor 

Londra 8 • (Hususi) - Bahriye nazırı 
Dufkupper birkaç gün kalmak üzere Y.a
rın Almany' anın Kiel şehrine gidecek!ıhr. 
D d iz tezgt1 -ufkupper, burada Alınan en 
!arını ziyaret edecektir. --

Bingöl kazasının adı 
değiıtirildi 

Ankara, 3 (Hususi) - Bingöl kazası 
adı Karlıova olarak değiştirilmiş, İspar
tanın Sütçüler ve Sürdin Hozo nahiyele
ri lağvedilmiş, Hakiirinin KavDl nahiye
sinin merkezi Kaval köyünden knldırıla
rak Piyanis köyüne götürülmüştür. 

DEKORASYON 
Mağazası için Mevsim Yoktur. 

Her Ay En Modern Mallar Gelmektedir. 
Beyoğlu lstikIAI caddesi 

Kudüs, 3 (A.A.) - Filistini taksim. olduğu zannediliyor. Bilal ile Cemal, ynn- Kayıd neticesinden memnun ve neş'cli 
komisyonu dün mesaisini bitirmiş, bu- larına 500 lir alıp Erzuruma müte,·ecci- .görünüyorlardı. 
gün İngiliereye hareket etmiştir. Me- hen hareket ediyorlar. Hasan isminde bir Evvela Cevad Açıkalm söze başlndı: 
saisinın neticelerini sonbaharda neşre- digeri de Erzincana doğru gidiyor. Başka Elde edilen netice, dedi, iki hükfunet 
decektir. şeriklerinin de İstanbula hareket ettik- arasındaki halisane teşriki mesainin se-

Vekiller Ankaraya 
döndüler 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili 
Şükrı.i Kaya ve Müdafaai l\füliye Veki
li Kazım Özalp, dün akşam ekspresle 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Başvekil Celal Bayar ve diğer Ve
kıllerın de bu nfüjnm Ankarnyn dönme
leri muhtemeldir. 

.Bır müddettenberi şehrimizde bulu
nan Maliye Vekili Fuad Ağrılı da isti
rahat etmek üzere Yalova)'a gitmiştir. 

Hurda demirler 
Hakkında 
Yeni kararlar 
Ankara, 3 (Hususi) - Hurdn demir \ e 

benzeri ilk maddelerin ihracının yasak 
edilmesi hakkındaki kanunun birinci 
maddesine tevfikan kalmfığı 1,5 mıli
metreden ince olan çelik ve demir saç 
kırpıntılarile teneke kırpıntı ve dökün
tüleri müstesna olmak üz2re memleket 
dahilındeki bilumum, dem;r, bakır, kur
şuna, kalay, tutya, aleminyom. antimu
van ve nikel hurdalarile bıınlnrın hurda 
halindeki halitalarının ve kullnnılmıya
cak bir hale gelmiş bilumum muharrik 
veya müteharrik vasıtaların ihracının 

yasak edilmesi ve evvelce muvakkat hır 
tedbir olarak ittihaz edilmi~ olan 2/6317 
sayılı kararnamenin mer'iyetten kaldırıl
ması Heyeti Vekilece kararlaştırılmıştır. 

Kadirli postane 
Binası yandı 
Adana, -3 (Hususi) - Adanaya tt'thi 

Kadirli kazası postanesi yandı. Yangın 

etrafında tahkikatta bulunmak üzere 
Adanadan müfettişler hareket etmiştir. 

Radyo telgraf Ücretleri 
tesbit edildi 

Ankara, 3 (Hususi) - Radyo telgraf 
ücret tarifesi Heyeti Vekilece tnsdil\ e
dildi. Tarife esaslarına göre gemi istns
yonlarile kara merkezleri ve iki gemi is
tasyonu arasındaki radyo telgraflardan 
kelime başına alınacak ücret tesbit edil
miştir. Umumun menfaat ve selametine 
taalluk eden radyo telgraflardan para n
lınmıyacaktır. 

~----~~~ 

Sırb patrikliği 
Belgrad 3 (A.A.) - Peçdeki büyük ki

lisede patrik Gavrilonun Sırb patrıkliği 
makamımı oturması merasimi ynpılmıs
tır. Merasimde kralın mümessili general 
Kristiç ile birçok hükumet azası ve on 
bin kişilik büyük bir halk kalabalığı ha
zır bulunmuştur. 

leri zannediliyor. meresıdir. Bu netice, samimi bir şekil-
Erzuruma gelenler, burada Erzincan de ve bilhassa iyi niyetle olnn teşriki 

kapısında bakkallık eden Hasan, maran- mesailerin neler yapabileceğini isbat 
goz kalfası Mehmed, Hüseyin ve Hayati etmektedir. Bu kadar güzel alametlerle 
ismindeki adamlarla birleşiyorlar. başlıyan ve ilk merhalesi iyi bir netice 

Paralardan, pek azı Erzurumda sürü- ile tamamlanan seçimin ayni surette 
lebilmiştir. Şebeke 9 kişiliktir. Cemal ile, devam etmesi tabiidir. Seçim ameliye
Bilal Erzurumda umumhanede naı aları si tam bir sükiınet ve dikkate değer bir 
sürmek isterken yakalanmışlardır. intizam içinde cereyan etmiştir. 

Kalpazanlar hakkındaki tahkikat me- Bugün ikinci müntehibliklerin nam-
rakla tnkib cdilm<'ktcdir. zedliklerıni kabule başladık. 

Delege Kolonel Kale, şunları ilave 
ltaly askeri kuvvetlerini etti: 

artırıyor 

Roma 3 (A.A.) - İtalya, askeri kuv
vetini dnha ziyade. takviye etmek niye
tindedir. Bugün neşredilen şu tebliğ bu 
niyetini göstermektedir: B. Mussolininin 
riyasetinde maliye nazın ile genel kur
mnylar başkanlarının iştirakile yapılan 

müteaddid görüşmeler esnasında, İtalyan 
silahlı kuvvetlerinin kudretinin artırıl

ması için ileride tatbik edilecek bir prog
ram hazırlanmıştır. 

Üçüncü umumi 
müfettiş geJiyor 

Trabzon 3 (A.A.) - Üçüncü Umumi 
Müfettiş Tahsin Uzer, bugün, Güneysu 
vapuru ile İstanbula hareket elmiş ve 
kalabalık bir teşyici kafilesi tarafından 
uğurlanmıştır. ------
Dün gece bir kaza oldu 

Dün gece Harbiyede bir ]saza olmuş, 
Hariciye Vekaleti Kalemi Mahsus Mü
dürü Refik. Amirin bindiği otomobil 
bir tramvayla çarpışmıştır. 

Müsademenin şiddetinden otomobil 
ehemmiyetli surette hasara uğramış ve 
bay Refik Amir hafifcc yaralanmıştır. 

Thkat sıhhatinde endişe edilecek 
bir şey yoktur. Geçmiş olsun. 

Ayni halisane teşriki mesai bundan 
böyle de devam edecek ve her sahada 
ayni güzel neticeyi verecektir. 

Babaeskili Çek Şeriye 
· meydau okuyor 

Bu sabah Babaeskili İbrahim pehli
' an matbaamıza geldi. Bugünkii gaze
telerin bırinde Çek Şcrinin Türk peh
livanlarına meydan okuduğunu gören 
genç pehlivanımız bu meydan okuyuş 
karşısında sabredemiyerek matbaamı -
za kadar geldiğini söyledikten sonra: 

- c Çek Şeri Tekirdağlı Hüseyin 
pehlivanla ve diğer Türk pehlivanla
rile güreşmek istediğini söylüyor. Be
nim diyeceğim şudur ki Çekşeri Tekir
dağlı ile tutuşmadan evvel diğer Türk 
pchlivanlarile boy ölçüşmeli ve onları 
yenmelidir k i, Hüseyin pehlivanın gü
reşmeğe istihkak kazansın. Bu sebeble 
eğer Çek Şeri bu hafta Kara Ali ile 
yapacağı güreşte onu yenerse istediği 
gün \'e islediği yerde kendisile karşı -
laşmıya hazırım. 

Bu onun bütün Türk pehlivanlarına 
karşı meydan okuyuşuna bir Türk peh-

livanı olmak sıfatile benim cevabımdır• 
demiştir. -······························································································································ 

Sabahtan Sabaha: 

Pratik fikir 
Düşüncede samimt olmakla işde faydalı olmak arasında ne derin farklar 

oluyor. Bunun sebeblcri olacak. Belki de etraflı düşünmemek ve pratik oln
mamak. Gazetelerde Dcnizbankm bir ilanı gözüme ilişti. İzmir pnnayırı mu
nasebetile mevcud seferlerden fnz]a bir de sürtıt postası yapılncağı haber 
veriliyor. İzmiri İstanbullulara tanıtmak için güzel bir fikir. Faknt birçok 
güzel fikirler gibi pratik değil. Şun un için pratik değil ki bu sür'at postası 
İstanbuldan perşembe günü öğle uzeri kalkıyor ve cuma günü akşamı dönü
yor. Perşembe günü hafta ar.ısının en fnnl günlerinden biridir. İşci, memur, 
her sınıf halk vazifesinin başındadır. Denizyolları idaresi bu sür'at postasını 
cumartesi günü öğleyin yapsa ve İzmirden dönüşünü pazar günü akşamına 
bıraksa ne ziyan eder? Herkes hafto. tatilini hem güzel bir vapur seyahati 
ile geçirir, hem de İzmir panayırını görmüş olur. Hatta bu sür'at postası cu
ma günü daha erken hareket ettirilse ve Çanakkale gündüz geçilse daha ne
fis olur. Düşünce basit görünür, fakat ne kadar pratiktir. 

Bürhan Cahid 



SO N PO S TA Ağuston 4 

lıltmiK•JK•JilUD 
İzmir belediye reisi dün 

·şehrimize geldi 
inhisarlar Vekili bu 
hafta izmire gidecek 

Yaş üzüm · ihracı için 
hazırlıklar tamamlandı 

Belediye reisi Atatürke v~ Başvekile İzmirlilerin 
tazimlerini arzederek kendilerini fuara açmak üzere 

iz mire davet edeceğini söyledi ve fuarı anlath 

Bir müddettenberi şehrimiz inhisarlar 
idaresinde tedkik ve teftişler yapmakta 
olan Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali 
Rana Tarhan, bu hafta içinde İzmire gi
decektir. Vekil İzmirde beynelmilel fua
rın açılış töreninde bulunacak ve Ege 
mıntakasında bazı tedkikler yaptıktan 

Geçen senelerden alınan tecrübelerle bu yıl dış piyasa• 
lara külliyetli mikdarda yaş üzüm gönderilecek v~ 

ihracatcılara büyük kolaylıklar gösterilecektir• 
Bu yıl memleketimizden yapılacak 

yaş üzüm ihracatı için hazırlıklar ta-
sonra Ankaraya dönecektir. mı t E t k d t• İzmir belediye reisi Dr. Behçet Salih zaman, pavyon ihtiyaçları derhal tatmin ma anmış ır. ge mm a asın a ye ı-

Uz, dün saat on altıda limanımıza gelen edilmektedir. Hülasa, İzmir enternasyo- İstanbul zabıtasının yeni şen üzümlerin İzmire götürülerek fri-
cİzmir> vapurile İzmirden şehrimize gel- nal fuarı, Türkiyenin medeniyet ve sa- gorifik tesisatlı vapurlara yüklenmesi 
miştir. Behcet Uz, vapurda kendisini kar- nayi halindeki kudretini meydana koya- bir muvaffakiyetİ hem külfetli, hem de masraflı olduğu 
şılıyarak görüşen bir muharririmize ~tın- cak ve bütün dünyaya anlatabilecek bir Birkaç günden- için geçen yılki tecrübelerden istifade 
ları söylemiştir: şekilde tertib ve tanzim edilmiştir. 'beri §!Chrimizde edilerek bu yıl Urla ve Karaburun is-

.,_ Atatürke ve Başvekilimiz Celal Ba- Gerek memleketimiz dahilindeki, ge- misafir bulunan kelelerinden ihracat yapılması karar-
yara tazimlerimi ve İzmirlilerin tazim rek Balkanlar ve Avrupadaki nakil vası- Amerikalı profe- l~tırılmıştır. Bu yerlerde nakliye, a-
ve bağlılıklarını arzettikten sonra, İzmit'- talarının, vapurların, trenlerin, fuara sör Yofliston An· mele ve yükleme işleri için icab eden 
liler namına kendilerini İzmir fuarını eşya ve ziyaretci naklinde yüzde yetmi~e ker, evvelki gün tedbirler alınmıştır. Gümrük idaresi de 
açmak üzere İzmire davet edeceğim. İs- kadar tenzilat yapmaları temin edilmiş- emniyet ikinci şu~ ıhracatcılara her türlü kolaylığı göste· 
tanbulda do··rt beş gu··n kadar kalarak fuar tir. Bu itibarla, ziyaretci adedinin bu se- b ~ • recektir. Birkaç gun·· evvel İzmirden 

e müdürlügüne .. l 
hazırlıkları hakkında aıakadarlarla te- ne geçen senekinden çok fazla olacağı müracaat ederek · şehrimize gelen Tariş üzüm kurumu u-
maslarda bulunacak ve tekrar İzmire 11düşünut·ımuB··ş, icab efuden büt

1
ün

1
tedrtibat a- kıymetli bir fotog- ..._ __ ·- .:1 _ _J n;umal ~-ü~ür Sinklo~ satyia_vıç· BaybuHraakdaknı 

döneceğim. nmış ır. u sene ara ge en er en pan- raf makinesinin ver , uzum na ıya ı ı ın 

İzmir enternasyonal fuarı hazırlıkları siyoner olarak kalacakların çok fazla o- kaybolduğunu söy Profesör Anker frigorifik tesisatı havi vapurlar temin 
ıo ağustosta bitecektir. Bu yıl, fuarımız, lacağı, İzmirde evlerde yapılan pansiyon lemiş ve bulunmasını rica etmiştir. etmiştir. Bu vapurlar Urla ve Karabu-
her itibarla, iyi hazırlanmış ve kabili hazırlıklarından anlaşılmaktadır. Gerek Makinesini nerede kaybettiği hakkın- run iskelelerine yanaşacak ve doğru
takdim bir halde meydana çıkacaktır. pansiyonlar, gerek oteller ve lokantalar- da sorulan suallere Mister Anker müb- dan doğruya üzümleri yükliyerek dış 
Fuarın ~urulacağı saha olan Kültürpark, da halkın aldatılmaması, fazla para alın- hem cevablar vermiş muhtelif tramvay memleketlere götürecektir. Ağustos a
bütün Avrupadaki enternasyonal fuarla- maması için tarifeler tanzim edilmiştir. ve otomobillere bindİğini ve makineyi yında üçer, beşer gün fasıla ile altı va· 
rın kuruldukları sahalardan ziyade sergi Belediye, bu hususta gayet titiz bir kon- nerede bıraktığını hatırlamadığını söy- purla üzüm sevkiyatı yapılacaktır. 
kurulmasına müsaiddir. Gerek memleke- trol için şimdiden hazırlanmıştır. \emiştir. Memleketimizde iklim mıntakaları
timiz dahilinde, gerekse Türkiye hari- Fuarı bir günde gezmek mümkün de-· Zabıta üç saat devam eden bir araştır- nın değişik olması dolayısile, haziran
cinde yapılan geniş mikyasta.ki propa- ğildir. Şöyle biraz iyice görmek için, hiç ma neticesinde profesörün fotografım u- dan teşrinievvele kadar daima yaş sof
ganda ile fuarımız her tarafa tanıtılmış olmazsa üç gün lazımdır. Biraz daha et- nuttuğu otomobili tesbite muvaffak ol- ralık üzüm bulunmaktadır. Şimdiye 
olduğu için, bu sene sergiye ecnebi firma raflı tedkik içinse, bir hafta bile kifayet muştur. !~adar, bu sayede elde etmiş olduğu
ve devletlerin iştiraki geçen senekinin etmez. Bunun için, fuarı ziyaretçilere na- Dün sabah Emniyet Direktörlüğüne muz birçok çeşid üzümlerimizden bir 
iki mislidir. Sergi, pavyonları ve deko- kil vasıtalarile dolaştırmayı, bu suretle davet edilen profesör, makinesinin bu- kısmı yalnız kuru olarak ecnebi piya
rasyonu itibarile de, geçen yıllardaki ser- zamandan kazanmalarını temin etmeyi lunduğunu görünce hayretler içinde kal- salara ihrac, diğer bir kısmı da yaş o
gilerden çok mükemmeldir. Parkın mü- de düşünmekteyiz. mıştır. Bundan sonra büyük bir mem- larak dahilde istihlak, p~;mıez, suc~k, 
hinı bir kısmı ikmal edildiği için, bu se- Yarından (bugünden) itibaren, fuar nuniyetle Amerikan konsolosluğuna giden bulama, şarab, rakı ve diger bazı mus
ne eğlenceler de daha fazladır. Birçok için, haftada iki tenzilatlı vapur tahrik profesör, Türk polisinin mehareti hak- kirat ile sirke imalinde kullanılmakta 
yenilikleri de ihtiva eden fuarı, ziyaret edilecek, bunla~dan başka, belki de, hu- kmdaki takdirlerini izhar ederek konso- idi. 
edecek yurddaşlarımızla diğer memle- susi vapurlar da tahrik olunacaktır. Ban- losluk vasıtasile İstanbul Emniyet Direk- Bugün dünyanın her köşesinden asri 

tede, birkaç söz neşredilmişti. Defter
darın böyle bir şey söylemiyeceği ve 
söylemediği bence yakinen malfundur. 
Bugünkü neşriyatile de, ayni gezete, 
vaziyeti te'vile uğraşmaktadır. İşin aslı 
şudur: 

Muamele vergisinin teşmili, bu nevi
den küçük sanayiciler arasında, biri. 
vergi vermek, diğeri de defter tutmak 
külfetinden mütevellid olmak üzere, i· 
ki noktadan sızıltıya meydan vermiş· 
tir. Halbuki, İstan~lda, bu işlerin ted· 
kiki için teşekkül etmiş bir komisyon 
vardır. Defterdarın da dahil olduğu bu 
komisyon, yapılan itirazları tedkik et
mektedir. Kanundaki sarahat mucibin
ce, defter tutmak istemiyenler "için 
maktuan vergi tarhetmek mümkün ol
duğu gibi, vergi veremiyecek halde ve 
hımayeye mühtac bulunanları bu ver
giden tamamen istisna dahi edebilmelt 
Maliye Vekaletinin salahiyetleri cüm .. 
lesindendir. Binaenaleyh, sanayi erba .. 
bı için, her iki noktadan da endişeye ' 
mahal yoktur» demiştir. 

Barsak ; hracı da kontrol 
edilecek 

İktısad Vekfileti buğday, arpa, tiftiJj 
ve yapaktan başka barsak ihracatının 
da kontrol altına alınmasına akrar ver .. 
miştir. İktısad Vekaleti İstanbul baş 
kontrolörü Hakkı Nezihi, dün bu mak
sadla barsak ihracatcılarını davet ede
rek standardizasyon nizamnamesi esas-: 
ları hakkındaki mütalealarını sormuş .. 
tur. !tetlerden gelecek ziyaretçilerin çok be- dırma yolunun da ayrıca çok kısa ve u- törlüğüne teşekkür etmiştir. tesisat sayesinde taze tutularak cihan 

~eneceklerini ümid etmekteyiz. Gazino cuz olması dolayısile İstanbul halkının piyasalarına arzedilen üzüm ve mey- iBarsak standardizasyon nizamna~ 
ıe büyük antrede yapılan tesisat , her İzmiri ziyaretlerinin de bir misli daha zi- Polisle : valar büyük bir ticari h areket ve kıy- mesinin hazırlanmasına yakında başla-
ıalde, merkezi Avrupadaki fuarlarda yadeleşeceği anlaşılmaktadır. met teşkil etmektedir. San - Fransisko nacaktır. 
:astlanamıyacak kadar güzel ve munta- Fuara İngiltere Sovyet Rusya, Alınan- Beygirin kuyruğundan kıl koparan ile New-York arasında 4000 kilomet- lngiliz sefiri dün yerli mallat 
!anıdır. Evkaf pavyonu, gerek stili, ge- ya, İtalya, İran, Yugoslavya, Yunanistan genç kör oldu relik bir mesafe bulunduğu halde her 
:ek ihtiva ettiği harikulade eserler iti- ve Filistin resmen ve vasi mikyasta işti- Dün Mecldiyeköyünde 19 y~ında bir gen- sene 50-60 bin vagon sofralık üzüm bo- S8rgİSİ0İ gezdi 
)ari]e geçen senekinden çok mükemmel- rak etmektedirler. Bundan başka, Polon- cin bir gözünün kör olmasile neticelenen fe- zu~adan, ~ew-York piyasasına sev-- İngiltere sefiri Sir Pers Loren, bera· 
lir. Sümerbank, İş Bankası ve Etibank yadan, Macaristandan, Yugoslavya ve el bir kaz:ı olmuştur. kedılmektedır. berinde ticaret ataşesi Kolonel Vut ol-\ 
ta fuara vasi tesisatla iştirak etmekte- İngiltere ile diğer birçok memleketlerden Vak'ıının tafsilatı şudur: Türkiye topraklarında dünyanın en duğu halde dün Galatasaraydaki onurı .. , 
.lirler. Bu sene sanayi müesseseleri de de birçok firmalar fuarda yer almışlardır. Saat on ikide seyyar ekınekci Raif, Meci- f' ·· ·· 1 · t• ı· -· h ld bunları ' t dlköyündeki Mehmedin fırınının önüne ge- ne ıs uzum erı_ !e ış ıgı a e, cu Yerli Mallar serg~ini gezmiştir. Serı 
ruara daha ziyade iştirak etmişlerdir. 48 Başta stanbul olmak üzere, bütün ti- 1 k t d hili d ofral k veya b · · b lerek beygirini bir köşeye bağlamış ve kendi meme e a n e ya s 1 gideki iıttin paviyonları ve u meyan .. 
;aatte hariçte yapılarak derhal yerine caret odalarımız da fuara iştirak etmek- fırınına girmiştir. Bu sırada oradan geç- müskirat imali için kullanmanın mem- da Sümerbank, Etibank ve İş Bankala .. 

·=ro=n=u=l=an=p=o=r=~=t=H=p=a=v=~=n=ı=~=ı=a=, =k=a=b=e=tt=~=i=t~ed=ı=~=k=r=.=============m~~"~~~~~~~~~~~~W~~~~~npa~~~~riD~~~~re 
Sus yarın Bandırma seferine 

başlıyacak 

Denizbank Denizyollannın Alınan
ıada yaptırdığı yeni Sus vapuru ya-
ı ından itibaren Bandırma hattında iş
lemeğe başlıyacaktır. Sus yarın sabah 
8. 15 de kalkacak ve 12.30 da Bandır
maya varacaktır. Akşam da İzmirden 
ekspresle gelecek yolcuları aldıktan 
sonra 17.30 da Bandırmadan hareket 
edecek ve 22. 15 de İstanbula dönecek
tir. Sus'uıı yarın Bandırma seferine 
başlaması münasebetile eski tarifeye 
göre bugün akşam kalkması lazım ge
len Bandırma postası yapılmıyacaktır. 

Bir vapur Geliboluda karaya 
oturdu 

Yunan bandıralı Atküy vapuru 0-
desadan yüklediği 7000 ton mikdarın
da buğday ve arpa hamulesini İngilte
reye götür.mekte iken evvelki gün Ge
libolu civarında Vergili baba mevki
inde karaya oturmuştur. Vapur evvela 
kendi vesaiti ile kurtulmıya çalışmış, 

muvaffak olamayınca Türk Gemi Kur
tarma Şirketinin yardımını istemiştir. 
Gemi Kurtarma Şirketi' vapur kapta
nile Loyd mukavelesi yapmış ve Alem
dar tahlisiye gemisini kaza yerine gön
dermiştir. Alemdar tahlisiyesi, dün 
kurtarma ameliyesine başlamıştır. 

numaralı evde oturan 19 yaşında Ibrahim kil etmekte olduğunu nazarı tibara a- atölyesi paviyonunda dikkat ve alakay .. 
beygirin kuyruğundan kıl koparmak istemiş l l"k d V k"'l tl 1936 d ··t . · ·· 1 1.ı 
ve canı yanan beygir de olanca hızile çifte an a a a ar e a e er . a mu e- la duran sefır, sergı burosuna ge ere~ 
savurmıya başlamıştır. Bunlardan birisi İb- hassıslar tarafından tedkikat yaptır- yarım saat kadar kalmıştır. Bu esnada._ 
rahimin sol gözüne rastlamış, delikanlıyı ye- mış ve bunun neticesinde sofralık Ü· Yerli Mallar sergisi komiseri Halid Gü ... 
re sermiştir. züm ihracatına başlanması için terti- leryüz kendilerine sanayiimiz ve so~ 

Hadise mahalline yetişen zabıta tarafın- bat alınmıştı. on sene zarfındaki tekamülü hakkındaı 
dan çağırılan sıhhi imdad otomobili ile İb- 19 3 7 senesinin temmuz ayında· Lon- izahat vermiştir. Sefir bu izahatı ala-. 
rahim Etfal hastanesine kaldırılml§ ise de 
yapılan muayenesi neticesinde sol gözünün draya frigorifik tesisatlı vapurlar ve kayla dinlemiş, takdir ve memnuniyet· 
tamamen kör olduğu anlaşılmıştır. trenlerle yapılan ilk iki tecrübe mu- lerini bildirerek sergiden ayrılmıştır. 
Kartal zabıt katibi üç gündenberi vaffakiyetle neticelenmişse de üçüncü 

Cibalide bir sandal devrildi bulunamadı parti Hamburga tamamen çürümüş o-
larak vasıl olniuştur. Bu da vapurda Ciball açıklannda dolaşmakta olan 4063, 
soğuk hava tesisatının iyi olmamasın- numaralı sandal, havanın . muhalefetinden Kartal kazası zabıt katibi Bay Sadi üç 

gündenberi meydanda yoktur, vazifesine git
mediği glbl evine de dönmemiştir. Bay Sadi 
ayni zamanda maaş mutemedi olduğu için 
bu gaybubeti hayatı hakkında endişe uyan
dırmıştır. Bir suikasde uğramış olmasından 

dolayı devrilmiş, içinde bulunan sandalcılal'J 

kahyası Yusuf lle, sandalın sahibi İsmail de .. 
nlze düşmüşlerdir. Etraftan yetişenler tarar 
fından her ikisi de kurtarılmıştır. 

=============== ==== ============= korkulmaktadır. 

dan ileri gelmiştir. Dördüncü parti ola
rak Londraya, beşinci parti olarak Al
manyaya gönderilen sofralık üzümler 
frigorifik .tesisatın mükemmeliyeti sa
yesinde bağdan yeni koparılmış hissini 
verecek kadar taze ve yüzde yüz sağ

Alacak yüzünden bir adam yaralandı 

fsviçrede toplanan beynelmilel tecLrisa t kongresine iştirak eden Türk Tarih 
Kurumu Asbaşkanı Profesör Bayan Afet, dün sabah İtalyan bandıralı Piyero 
foskai vapurile şehrimize dönmüştür. R esim Bayan .Afeti vapurdan çıkarken 
göstermektedir. 

Bir aparhmanda çıkan yangın 
söndürüldü 

Tepe-başında Kıla vani sokağında Doktor 
Fahreddin Kerime aid aıpartımanın ocak 
bacasından sıçrıyan kıvılcımlarla üst katta 
yangın çıkmış ve tavan tahtaları kısmen 

yandıktan sonra itfaiye tarafından söndü
rillın üş tür. 

Bir tramvay bir kadına çarpıp 
yaraladı 

Vatman Mustatanın fdaresindekt 150 mı
maralı tramvay arabası N~antaşı caddesin
dan geçel"ken Nlşanta.şı Teşvikiye caddesin
de Sipaht apartımanında oturan 55 yaşında 
Praşgüye adında blr kadına çarpmıştır. Praş

güye, vücudünün muhtelif yerlerinden yara
lanmış, vatman yakala~tır. 

Bir hırsız suç üzerinde yakalandı 
Oalatada ZüJefa sokağında. oturan sabı

kalı Hasan, dün saat 12 de Hasköyde Kızıl
minare caddesinde Temele aid yedi numara
lı evde kimse olmadığını görerek bah<}e du
varından atlamak suretlle içeri girmiş, evin 
bahçeye açılan kapısını da kırdıktan sonra 
eşyaları toplamağa başlamıştır. ·Hırsız eşya

ları guvallara doldurup savuşmağa hazırla
nırken bahçeye birdenbire pollsler1n doldu
ğunu görerek kaçmak istenı1şse de derhal 
yakalanmıştır. 

lam olarak satışa çıkarılmıştır. 
Yaş üzüm ihracının artırılması mem

leketin ticari vaziyetinde bir genişlik 
tevlid edeceği gibi bu sayede bağcılık 
da inkişaf edecektir. Şu hale nazaran 
bu sene tüccarlarımızı endişeye düşü
ren üzüm çokluğunurı doğuracağı fiat 
düşüklüğünün önüne geçilmesi için 
şimdiden ihracat için hazırlıklara b~
lanmış ve müsbet faaliyetlere geçil
miştir. 

KUçUk sanayicilerin muamele 
vergileri 

Muamele vergisinin, kanunda son 
yapılan "tadilatla beş beygirden aşağı 
muharrik kuvvetlerle çalışan sanayi 
eııbabına da teşmili üzerine bu kabil 
sanayicilerden bir kısmı motörlerini 
çıkarmışlar ve ayni zamanda alAkadar 
makamlara da müracaat etmişlerdi. 

Dün bu hususta malCUnatına müra
caat ettiğimiz en salB.ıhiyettar bir zat, 
bir muharririmize: 

c- Defterdara atfen, dün, bir gaze-

Dün Feriköyünde Civelek sokağında otu .. 
ran Nusret ile ayni evde mukim Fazıl ara• 
sında alacak yüzünden çıkan .bir kavgada. 
Fazıl Nusret! bıçakla çenesinden yaralamış• 
tır. Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu ya"C 
kalanmıştır. ............................... ._ ..............................• 

ACIKLI BiR OLUM 
935 senesi Galatasaray mezunlarından va 

Tıb Fakültesi üçünc1' 
sömestr talebesindcl\ 
merhum Haydar Moll$ 
oğlu 22 yaşında Hayri 
Arsebük ölmüştür. Ce• 
nazesi bugün saat oıı 
birde Beyazıdda, So-ı 

ğanağa mahallesinde .. 
ki hanesinden kaldın .. 
Jarak Beyazıd cainlln"" 
de namazı kılınacak: ve 

Eyüb'dek:i aile mezarlığına gömülecektir. 
.............. .-..n.•••··········································· 

Üniversite Tıp Fakültesi Cerrahi 
Profesörll Dr. Operatör 

ABMED KlllAL ATA 'f 
Seyahatten avdetle hastalarını 

kabule başlamıştır. 



Ağuston 

Trakyada köylüye 1 yılda 
200,000 fidan dağıtıldı 

Lüleburgaz devlet çiftliği T rakyanın ağaçlandı~l~~~ına 
çalışıyor. Köylüniin tohumluğu da burada yetıştırılıyor 

l t Ç
"ftl' "'i ve aŞt - fidanlık kursunda çalışan i§çiler 

Lüleburgaz Dev e ı ıg ı k 
d 1 gelmiştir Yakında ~aata.baş anaca -

Edirne (Hususi) - Trakyamız a en · 
k k ve fidancılık- tır. 

hızlı hamleyi atan ava 'lyo- Trak f tbol ınuhteliti seçildi 
tır. 2 s, 50, ve 100 binden yar~m mı ya u . . . 
na kadar fidan yetiştiren fida~'!Jikl~r İzmir fuarında Izmır • Istanbul ve 

Bur sanın 
• 
imarına 
Başlanıyor 

Bir komisyon valinin 
riyasetinde toplandı ve 
tedkik grupları seçti 

Bursa (Hususi) - Dün imar komis
yonu, vali Şefik Soyerin başkanlığında 
belediye dairesinde. saat 12 de toplan
dı. Vilayet ve belediyenin bütün daire 
amirleri de bu lopiantıya iştirak etti
ler. Vali ve belediye reisi memleketin 
imarı lüzum ve maksadını tebarüz et
tiren' nutuklar söylediler. imara taal
!Uk eden tekmil vesaik.in toplanması, 
amillerin tedkik ve mütaleası için beş 
büyük grup ayrılması tekarrür etti: 

Birinci grup jeolojik ve jeografik, ir
kinci grup ekonomik, üçüncü grup iç
timai ve siyasi, dördüncü grup tarih!, 
beşinci grup muhtelü avamilin tedki
kine memur edildiler. 

On güne kadar, imar planı programı
nı ihzar için lazım gelen bütün vesaik 
toplanmış olacaktır. 
Beş grupun çalışacağı işler, toplıya-

cağı muhtelif vesikalar ve bunların Ü· 
zerinde yapılacak etüd şekilleri hemen 
tamamen izah ve tesbit edilmiştir. Top
lantı iki buçu'k saat devam etmiştir. çoktur. Bu sene tutan kavaklar bır mıl- Ankara takımlarile yapıl~cak turn~

yonu aşmıştır. 1938 de mutlak olarak vaya iştirak edecek _T~aky~ muhtelıt 
2-3 milyon olacaktır. takımı elemanları seçıldı. Edırnede ku- Bir klJglil kız giz lice 

Lüleburgaz Devlet çiftliğindeki ça- rulacak kampta ge_nçler çalıştırılacak- Dogvurdug"u rocugvu 
lışmalar da devam etmektedir. Bura~a lardır. Orgazine edılen sporcular fede- v 
bütün t humlar ıslah edilmektedir. rasyon emrinde bulunacaklardır. Toprağa gömdü 
Bir yan~an makineler biçiyor, bir yan- Trakya muhteliti bu temaslar için k" .. d a k Hınıs, (Hususi) - Ketenci oyun-
dan da yeni mahsul selek~örler ef~ mto~ hazırlık mahiyetinde maçlar yapaca - ,Jen Veli kızı 20 yaşlarında Fatma ile 
k' 1 k ide edilen ne ıs v ' ıne ere ~eçere e T Bu sene 5000 tır. ayni köyden 22 yaşlarında Aziz, gayri 
humlar koylere verı ıyor. 'ftl"k gelecek Edime Lüleburgaz ve Çorluda ebD meşru münasebette bulunmuşlar, ve 
dek ·· · d n çalışan çı 1 

' ar uzerın ek . liyecektir. hayvan sergisi açılıyor bu münasebetten bir çocuk olmuştur. 
sene 13 000 de ar ış w k'" d b" ··k 

' .. bostan tohumlarını Ziraat Vekfileti bu sene Edirne viU- Çocuk dogduktan sonra oy e uyu 
Trakyanm en ıyı · 60 d b' d d'k d başlamış ve zavallı anne 

da Devlet iftliği hazırlamaktadır. . yetile Lüleburgaz ve Çorlu kazaların a ır e ıw o ~. w 
bin liralık !eni tesisatın bu sene demır- birer ehli hayvan sergisi açmıya ~arar deA ç?cugu gommege mecbur oJm~şt~r: 

1 
b , d ve sırtlarında yapılacak vermistir. Vekalet sergilerde dagıtıl - Hadıse haber alınmış ve çoc~k gomül 

~~ğir;ıe~ is~imiak edilecek'. motö.r ı:e rnak Üzere bir mükaiat listesi hazırla- düğü yerden çıkarılarak tahkikata baş
su atosu ile su verilecektır. ~ift~ık mıştır. Bu mükafatlar için, Edirne ve lanmıştır.-------
için~en geçen bir dere başlıca bır nı - Lüleburgaza ikişe~ ~in, Çorluya 123° Kızı lcahamamm yeni kaymakamı 
met ."ayılmaktadır. 0 

e liralık havale gelmıştır. ·' 1 O d Münhal olan Kızılcahamam kaymakamh-
Dev let çiftliği bu sene ayr!ca 

1 
g~ aç~ Her üç yerde açılacak olan sergiler ğına eski nahiye mUdürlerlnden hnkuk me-

karlık damızlık bir meyva fı~~n ı ı. in için şimdiden hazırlıklara başlanmış- zunu Hamdi onay tayın edilmiş ve kazaya 
l w crb· 

2
00 000 fidan dahi koyler ıç t giderek vazifesine başlamıştır. 

ıgı ı:.ı ı , . f d n da aşı- ~ı~r~. =======::::::::::=====:====:===i=========:=====:,:~~ 

~=J;::~ıi:~f~::~:
0

:,'~ilfig:n~; Malkarada 8 inci alaya sancak verildi 
lık kursundaki 50 koy gencı .. y derile-
posta ile aşıların yardımına gon h _ 
cektir. Devlet çütliği gelecek s:e ay 
vancılık sütçülük dahi yapaca ır. 

Trak;ada yoncacılık da gittikce iler· \ 
1 k gıdası ve ıs-

lemek tedir. Hayvancı ı ' . .. he 
lahı ile mümkün olduğuna hıç ş::J 
Yoktur. Yaş ve taş yoncası t~hu S a~ 
uç senedenberi getirtilın~ıted:r· bae~a
ken köyii bol yoncasını satma~~ . ~· 
.t:nıştır. Tas yoncası daha muhım ır. l, 

• k.t · ve mu-
Devlet çiftliği 1 5 O dekar . : . 1 

. • ok 
\'affak oldu. Susuz yetiştıgı ıçın ç 
faydası olacaktır. · 

Bir köy için sed yapıbyor 

M . w h'l'nde ve Türk-
erıç nehrinin sag sa ı 1 k'" 

y · d k · Bosna o-unan hududları üzerın e ı . 1 . M ın·ara (Hususi) - Malkara seki-
Y.. .. A da nehır erı a ~ k 
~nun kışın Meriç ve r b .. ·ük teh- zinci. alayına dün merasimle sanı caF hve-

~ın taşrnasile her sene pek uy .. _ .
1 

. tir Merasimde orgenera a • 
lı~eler geçirmekte olduğunda~ .bu h~o- ı~eıd:~~ ~Itay, Korgeneral Salih Omur-
Yun feyezandan kurtarılması ıçın . d zırlanan keşif ve projelerine tevfıkan tak, Tekirdağ· valisi Sakip ile or u ve 
~eriç nehrinde bir sed ile mahrouzun vilayet erkanı hazır bulunmuşlardır . 
ınşaatı kararlaştırılmıştır. S or alanında yapılan merasime ge-
Nafıa Vekaletinden bu işlere sarfe- pl Fahreddin Alt.ayın sözleri ile 

dilnıek üzere 51 .JOS küsur lira havale uera [); 

başlanmış ve müteakiben de org~neral 
bayrağı alay komutanı yarbay Ismail 
Hakkıya bizzat vermiştir. 
Yarbayın nutkunu müteakip bir ge

çid resmi yapılarak merasime nihayet 
verilmiştir. 
Yukarıdaki resim sekizinci alaya 

sancak verildikten sonra orgeneral ve 
generalleri göstermektedir. 

ki : 

- Şu sana demin gösterdi
ğim adama ne kızıyorum bil
sen Hasan Bey. 

a büyük bir fenalık 
•.. On dah 

· ak kendisini bir a 

. . . fakat kafir şeytan akll· 
ma bir şey getirmiyor ki .. 

Hasan Bey - Kolay .. herüi 
bir manav dükkanına sokup 
birkaç kilo meyva aldırıver! yapm , kil 

belini doğrultamıyacak şe • 
de zarara sokmak istiyorum.. 

· C Yurddan güzel köşeler __J 

Malatya yolu üzerınae bahar ç içekleri 
ve karlı d.ağlar 

Doğu mektubları: 
• 
Iran transit yolu Köstence 

üzerine uzatılabilir mi? 
Transit işlerini kolaylaşbracak ve lran emtiasını 

Trabzona tevcih ettirecek çare Trabzonu 
Köıtenceye bağlamaktır 

Trabzon iskelesinden bir görünüş 

Tr~bzon ~Hususi) :-- '.fia~it yolu- dilebilecek ve böylece transit yolu hu
nun .ışlemesı gerek Turkıyenın ve ge- dutla kadar inşa edilmiş olacaktır. 
rek Iranın müşterek arzularıdır. Kar- Trabzondan hududa kadar olan bu 
şılıkh temaslar, bu mevzu üzerinde yol iki baş müdürlüğe ayrılmıştır. Bi· 
şüphe etmekliğimize im!km bırakma- rinci baş müdürlük Tra bzondan Kop
maktadır. dağının zervesine kadar 260 kilometre· 
İran Türkiyeye karşı büyük dostluk lik bir mesafededir. Bu kısma bay Kra

bislerile ıneşbudur. Türkiye de İranın mer nezaret etmektedir. Oradan hudu
inkişaf ve tarakkisini memn~niyetle da kadar olan kısma ise bay Fehmj 
takib etmekte ve dost hemhudud dev- Tokay baş müdürlük etmektedir. Ge . 
letle siyasi sahada inkişaf eden kardeş- rek Kramer ve gerek Fehmi Tokay, İ· 
!iğin, iktısadi sahada da ilerlemesini ran transit yolunun mükemmel bir 
arzu etmektedir. tarzda yapılması için ellerinden gelenı 

Ancak şunu da samimiyetle itiraf et- sarfetmektedirler. İşte şu uzunca tafsil 
mek lazımdır ki, transit yolu h~nüz ettiğimiz vaziyete nazaran yolun açıl· 
gerken randımanı verememiştir. Iran ması evvela şosenin tamamlanmasına 
eski bir ahşı.'klığım tesiriJe, mallarını bağlıdır. 
hala cenuptan sevketmektedir. Bu iti- Koyunlar Ziganadan korkuyor 
yadın kolayca bozulmaması için, orta- İran transit işlerinin layikile inkişal 
da bir iki sebeb de yok değildir. edememesinin ikinci sebebi de bu yo· 

Evvela transit yolu henüz tamamile lun, kışın istifade bahş olmamasıdır. 
ikmal edilmemiştir. Tüccar ve halk, kışın Kopun geçid ver· 

Trabzon-Erzurum 320 kilometre ya- memesinden korkmaktadır. Yolu daimi a
pılmıştır. Bu merhalenin Erzurum hu- mele ile açık tutmak da çok müşkül olmak 
dudu pek iyi değilse de gene üzerinde tadır. Şoşenin giizergahmı değiştirmek 
rahatca seyahat edilebilecek şosedir. veya en tehlikeli yerlerde tünel açmak 
Kopdağı şosesinin inşaatı 66000 lira belki derdin önüne geçebilir. Maama· 
ile mütaahhidine havale edilmiştir. fih önümüzdeki yıl şimendiferin Erzu· 

Erzurum - Horasan arasındaki sek- ruma gelmiş olması bu mahzuru da 
sen kilometrelik yol Ruslardan kalma hayli hafifletecektir. 
on iki metrelik geniş ve sağlam bir şo- Trabzon - Köstence hatta 
sedir. Transit işlerini kolaylaştlracak ve 

Horasan, Tahlrgediği> Eleşkirde ka- İran emtiasını Trabzona tevcih ettire
dar olan kısım 60 kilometre mükem- cek sebeblerden bir tanesi de Trabzonu 
mel şosedir, otomobiller korkmadan Köstenceye bağlamak olabilir. 
80-tOO kilometre sür•atıe gidebilirler. Denizbankın bu hat üzerinde etüd 
Eleşkird-Karaköse ise gene zararsız bir yapması herhalde faydalı olacaktır. 
şusedir. Asıl mesele oradan sonra geli- İran, ticaretinin yüzde altmışını Al
yor. Karaköseden hududa kadar olan manya ile ~ yapmaktadı . Tahrandan 
120 kilometrede şose yoktur. Otomo- sevkedilen emtia, eğer l'rabzon-Kö:; .. 
biller, yazın ham yolların üzerinden gi- tence hattı kurulacak olsa 11 günde 
derler. Bu mesafenin ilk 80 kilometre- Hamburga kadar gidebilecektir ki bu 
lik kısmı ihale edilmiştir. Bu sene teş- da İran transitinin Trabzona tcvccc\jh 
rinievvelde bitecektir. Bakiye elli kilo- etmesi için mühim bir lmil olacaktır. 
metre1ik kısmı da gelecek sene ikmal M. F. 
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KUVAFET MAHALLO 
Bu bir gazete serlevhası: 
cHir Amerikan heyeti mahalli kıyafet

leri tedkik için şehrimize geldi.> 
Serlevhanın altında çift sütun bir re

sim var. Resme bakıyorum.. altı tane 
genç kadın, yanyana dizilmişler. Soaan 
birincinin yüzündeki hayret ifadesinden 
aklından geçenleri okuyorum: 

- Ay İstanbul dedikleri yer buı:ası mı 
idi? Şaştım, kaldım .. burası bir Avrupa 
şehrinden farksız, insanları birer Avru
palı gibi giyiniyorlar. Halbuki ben şal

varlı, kırmızı fesli erkekler, sokak orta
larında diz çökmüş nargile içen çarşaflı 
kadınlar göreceğimi ürnid etmiştim. 

Soldan ikinci gülümsüyor .. bu gülüm
semenin de bir manası olsa gerek: 

- Doğrusu zeki insanlarsınız, mahalli 
kıyafetlerinizi yabancılardan saklamak 
yolunu bulmuşsunuz. Ben sanki bütün 
bu gördüklerime inandım mı? Mahalli 
kıyafetle gezenlerinizi kim bilir nereye 
sakladınız? 

Soldan üçüncü de gülümsüyor. Onun 
gülümsemesi daha başka; daha kurnazca: 

- Bir bıraksanız, diyor, şöyle şehri bir 
dolaşsam; sizin mahalli kıyafetlerinizi 

muhakkak bulur, ortaya çıkarırım . 

Resme bakıp ben de gülüyorum. 
Ömer Seyf eddinin bir hikayesindeki, 

gizli mabedi keşfeden ecnebinin keşfi, 
gözlerimin önüne geliyor, resme bir ke
re daha bakıyorum ve ben de gülümsü-
yorum. 

Soldan dördüncünün hali içler acısı .. 
resmine dokunsam, resmi ağlıyacak! Öy
le ya büyük bir ümid, garib garib tahmin
lerle buraya geldikten sonra birdenbire 
inkisarı hayale uğramak· hiç te iyi bir 
şey değil. 

Soldan beşinci gözlerini kırpıştırıyor. 

Anladım, anladım, gördüklerine inana
mıyor .. kendi kendine; 

- Acaba rüya mı görüyorum? 
Diyor. 
Soldan altıncı yani sağdan birinci, eğer 

onlara mihmandarlık eden buralı biri de
ğilse, muhakkak burayı iyi biliyor, ya
hud iyi yerden öğrenmiş. Bakışlarile: 

- Ben size burasının herhangi bir Av
rupa şehrinden, halkının kıyafetçe Av
rupalıJardan hiçbir farkı yoktur deme
miş miydim. Nasıl dediğim gibi d~ğil mi 
imiş? 

Diyor. 
1smet Hulu.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Güneşten daha parlak yıldız 
Amerikalı heyet 

alimi Zwicky gji
neşten beş yüz 
milyon defa daha 
parlak bir yıldız 

keşfetmiştir. Fa
kat küremize o 

• kadar uzaktır ki 
onuncu derece bir 
yıldız hissini ver
mektedir. Şimdi 

ôlim bu yıldızın 

güneşin etrafında~ 

ki seyrinin kaç yıl 
üzerinde olduğu

nu tesbit etmekle meşguldür. 

* Aslan rn güğremesindeki kuvvet 

Bir aslanın güğremefil, kulağın alabil
diği en halli sadaya nazaran 100,000,000 
defa fazladır. 

* Otomobil ve beygir 
Milvoke eyaletinde ise hiçbir otomobil 

iki saatten fazla yolda bırakılamaz. Ta ki 
bir beygire bağlanmış olsun. 

Garib bir Amerikan Adeti 
Amerikanın Ma-

riland eyaletinde 
bir delikanlının 

efradı arasında 

genç kız bulunan 
bir aileye altı defa 
ziyarette bulun
ması izdivaç talebi 
manasına gelir. 
Bu, eski bir kanun 
icabMlı.r. Tatbik e
dilınemekle bera
ber iptal de olun
mamıştır. 

* Sarımsak yiyemeyen berberler 
Nebraskada da, 

şehir berberleri 
sabahın saat yedi
sile akşamın on 
dokuzuncu saati 
arasında belediye
nin emrile soğan 

ve sarımsak ye
mekten menedil
mişlerdir. 

* En zengin dil hangisidir ? 
Dünya yüzünde 

konuşulan dillerin 
sayısı takriben 
2790 kadardır. Bun 
larm kelime itiba
rile en zengini in
gilizcedir. Çünkü 
İngilizcede 700 bin 
kelime vardır. 

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

Bir lıadında 
Aranacak ilk 
Vasıflar ..• 
Bay. K. K. Maçkada oturuyor, he

nüz genç olmasına rağmen kendisi
ne gittikçe inkişaf edebilecek bir is
tikbal hazır:lamıya muvaffak olm~
tur ve evlenmeyi düşünmektedir. 

K~rarı fıkilfuıe :bulurum, bir er
keğin maddi ve manevi imkaruarı 
hazırladıktan sonra erken evlenip, 
erken çoluk çocuk sahibi olması on., 
farı kendi hayatında yetiştirebilmi
ye imkan bulabilmesi bakunından 
birinci ~recede ehemmiyeti haiz .. 
dir ve doğrudur. 

Bununla beraber okuyucum henüz 
teşebbüse geçmiş değildir, daha ev
vel benden: 

Bir genç kızda aranması Iaznn 
gelen ilk vasıfların neler Qlması icap 
edeceğini soruyor: 

Dün mü, evvelki gün mü bilmem, 
bu sütunlarda bir erkek okuyucu • 
mun mektubu çı'k:rruştı, kendi mek
tubunu postaya verdikten sonra gör .. 
müş olacaktır, o satırları bir defa 
daha okumasını tavsiye ederim. 
İçinde on, on iki tane şart vardı, 
hepsi birbirinden mühim. Fakat bü
tün o şartları nefsinde cemeden bir 
genç kızın cZümrütanka» kuşuna 

benziyeceğini düşünenler bulunur, 
bunlardan biri de benim ve başlıca 
iki şartla iktifa edeceğim: 

1 - Genç kızın cahil, anlayışsız, 
hissen kaba olmamasına dikkat edi
niz. 

2 - Aranızda ahengin temin edi
lip edilmiyeceğine bakınız. 

Güzellik, servet, muhit, bilgi bü
tün bunlardan sonra gelir ve bunlar 
olmayınca ehemmiyetsiz kalır. 

TEYZE 

~ 
Marka nerelere B •• •• kd d J k 1 

işlenilir? uyu ere eyo esen er 
ağırcezaya sevkedildiler 
Nişanlısının gözü önünde genç kıza teçaviiz edenlerden 
ikisi yakalanmış, diğerlerinin de takibine başlan mışbr 

Müddeiumwnilik bundan bir ay ka- de arkadaşı Mahrnudu öldürmeğe t~ 
dar önce Büyükdere civarında vukua şebbüs etmiştir. Hadise şöyle başlamış
gelen bir yol kesme ve tecavüz hadisesi tır: Mehmed kahvede oturduğu sırada, 
etrafında tahkikat yapmaktadır. Mahmud içeri girmiş ve aralarında bir 
Yapılan tahkikata nazaran, güpegün- oyun meselesinden dolayı münaka.şa 

~~~__............................ düz vuku bulan bu hadisenin mahiyeti çıkmıştır. Mahmud, bu münakaşa n -

M ka Ih. 1 . . ah . etini· den şudur: rasında fazla hiddete kapılmış, arkada-
ar , e ıse erınıze § sıy z B. ·· ·· k d v Andr h d kil ·· ·· ı 

b. katmak . . kull y • • ır pazar gunu a şama ogru e şına ve ka ve e ere sovmuş, cam arı 
ır şey ıçın anacagınız en ıyı N"k · · d b" · · an1 M ·ka · ı 1 d d 1 

t d Y lık t b. ı o ısmın e ırı, nış ısı an ı e tırmış ve bu sıra a a elleri yara an· 
vası a ır. az man onuzun ce me, su- b" 1 .. 1.t B .. ük' d d · k ı e K h d k"l esk" t k ·· 

t . . . ••v .. b tü .. ır ı~ e uy ere çayırın an ıs e ey mıştır. a ve e ı er t ın eme uze-
ve erınızın gogsune, ro unuzun sen ru- d v d.. 1 k k 1 eçhul M h d d ık tmışla M h h" ılı lbi . . k b" y ih ogru oner er en, arşı arına m re a mu u ısarı ç ar r, e -
ntie, as .. te seb~n kşı ~ g.arnı ure. - beş şahıs çıkmıştır. Bunlardan Bedri, ıned de arkada~ fırlıyarak tabancası ıı 

yaç gos eren ır ço yer erme onu iŞ - b - .. '!rTnı" N"k gırtlagınv a ekm" Mahm d ··1a·· ek k ı 
1 t bilir. . . T k k b. k y ıçagını ç~ ve ı onun ç ış ve u a o urm -a~ ı e e sınız. e mar a spor ır azaga . .. . . 
b lı baş .. 1 b.li B k 1 d dayamıstır. ile dort el ateş etmıştır. 

daşb . ın:a_ sus do a ::;~ kaşll a ye~e~ e Diğe;leri de genç kıza hücum etmiş- Kursunlar Mahmuda isabet etmeden 
e ır mar yı ia e o .u anm ırn- 1 lb. l . . çıkart tınıya t··k . • b f M h d M h 

k .. d ğil" dir F kat t f .. . 1 b" er, e ıse ennı mıya, yır u erunce, u se er a mu , e mer 
ansız e . a e ra mı orııına jr . 

1 
• d 

desen! 1 k d h . b- t başlanuslardır. Niko bıçak gırt agın a di kovalamıya başlamıştır. Polisler de e çerçeve eme a a yenı ır arz · . "b . . 
1 K d y d 1 b k B ' krmıldıyamıyacak vazıyette, muztarı katıl zannı ıle Mahmutlu yakalamışlar; 

o ur. oy ugumuz mo e e a ınız. ır . lr ... _. daki. hn . t f k b b"" b"" .. h"dd tl Mah .... .. ,. ıldızl b. "kzakın .• 1 dig·· b Ye perısan, ~-ıısın sa eyı seyre - a at una us utun ı e enen -
~ ky t ka, ır skırada zı k dsuahs e ~ ul mek m~cburiyetinde bırakılmıştır. Ma- mud memurlara hakaret etmiştir. 
mar a e mar an ço a guze ik d~ b ll · d k r M".dd · · · · d ' ., B d li tır k . r a ise, ort zor anın e enn en u - u eıumumılik tahkikah netıce· 
urmuyor mu. u mo e yap ma 1s- 1 b' k . . h k r . d · · ı .. ~ b.. dd · 

t · b .. ·· kl .. y •• •• h. d y . t · . tu a iline ıçın çırpınmıya ve ay ı - sın e o durmeg-e teşeb us ma esın· 
ersenız uyu ugunu ıç egış ınneyı - . . 

niz. Cebe göğ e her yere uyar mıya başlamıştır. den Mehmedın ve zabıtayı tahkır su-
' s ' Kızın çığlıklarını duyanlar, imdada çundan da mağdur mevkiinde bulunan 

Gündelik elbise 

\ _/ 

yetişerek, iki nişanlıyı mütecavizlerin Mahmudun tecziyesini istemiştir. 

ellerinden kurtarmışlardır. . . Bir hırsız üç ay yirmi Uç gün 
Fakat civarda bulunanlar yetışınce-

ye kadar, m ütecavizler Marikanın pa- hapse mahkum Of dll 
ra çantasını, ve diğer işe yarar eşyası- Evvelki gece bir hırsız hemen bütün 
nı alarak, kaçmışlardır:. bir mahalle halkını uykularından u-

Suçlulardan Bedri ile Mehmed der- yandı.rmı.ştır. 
hal yakalanarak adliyeye sevkedilmiş- Sabahaddin ismindeki bu adam, sa· 
ler ve sorgu hakiminin kararile tevkif baha karşı hırsızlık maksadile Abdül
edilmişlerdir. cebbarın natamam bulunan apartıma
Diğer suçlu Nusret ile hüviyetleri nına girmiştir. Bekci Ahmed de, suçlu

henüz tesbit edilemiyen diğer iki mü- yu görmüş, derhal içeri girerek cürmü 
tecaviz aranmaktadır. meşhud halinde yakalamıştır. 

Mevkuf bulunan Mehmed ve Bedri- Fakat suçlu, yakalanınca işi azıtmış, 
nin suçları sabit olmuş ve ceza kanunu- bekciyi ısırmıya, tı~alamıya baş1a
nun muhtelif maddelerine göre teczi- mıştır. Boğuşma bir müddet devam et
~·elcri talebile Ağırcezaya verilmişler- miş, gürültüyü işiten1cr yetişerek, Sa
dir. Muhakemelerine, bugünlerde ba- bahaddini yakalamışlardır. 
kılacaktır. Suçlu, dün adliyeye sevkedi1miş, 

l ·· ıd .. öldü · Sultanahmed 3 üncü sulh cezada yapı 
nego e uvey anasım renm lan muhakemeyi müteakib, 3 ay, 21 

muhakemesine baslandı gün hapse mahkum edilerek, derhal • 
Bursa (Hususi) - İnegölde üvey a

nası 34 yaşlannda Sabriyeyi öldür
mekten suçlu Nurinin muhakemesine 
şı::hrimiz Ağırceza mahkemesinde baş
lanmıştır. Davacı mevkiinde Sabriye
nin bab:lSl bulunmakta idi. Suçlu Nuri
nin yüzünün her yanını firengi yarala
n istila etmiş, ağzı, burnu ve yanakla-

tevkif olunmuştur. 

Şişlide Münevveri çiğn:yen 
vatman tevkif edildi 

Şişlide 14 yaşında Münevver ismin
de bir kızı çiğniyerek, ölümüne sebebi
vet veren vatman Hakkı, Beyoğlu 
~uüddeiumumiliğince tevkif edilmiştir. 

Solda: Kollar, roba ile bir. ön dik15 tek rını bu yaralar tamamen kaplamıştı. 
Toplantılar: pli ile bitmiş. Suçlu sorulan suallere: «Bilmiyorum»-

Sağda: Bunda da kollar r oba ile a~ni dan başka cevab vermemiş, bir aralık 
parçadan. Eteğin yan parçalan kalçala - hıçkırıklarla ağlamıya Qaşlamıştır. 
rın üstünde cep şeklini alı1or. Nuri ile Sabriye arasındaki geçimsiz-

Yemek bahri: 
lik son günlerde şiddetlenmiş ve Sab
riyenin vak'a günü Nuriye sövüp say
ması üzerine Nuri sivri uçlu bir bıçakla 

Pathcan böreği ekserisi derin olmak üzere on üç yerin-
Bu da pek nefistir. Patlıcanların sayısı den yaralamak suretile Sabriyeyi öl

muayyen değildir. istediğiniz kadar ola - dürmüştür. Duruşma, suçlunun tıbbı 
bilir. adlice m uayenesi için başka bir güne 

Bir kısmını ince ince dilimler, sade yağ- l:ırakılmıştır. 

da kızartırsınız. Kalanını külde veya ~a~ Davacı vaziyetinde olan biri 
fif at:ş:e ~ı~artı~~ tıpkı salata ya~ar gıbı hakkında takibata başlandı 
ezersınız. Içme sut ve rendelerunış kaşır 
peyniri katıştırırsmız. Bir harç olur. Müddeiumumilikce tahkik edilmek-
Kızarmış diliml~i yağlanmış tepsiye te olan bir katle teşebbüs hadisesi, 

bir sıra dizersiniz. Üstüne bir kat •harç> vak'ada mağdur mevkiinde bulunanın 
dizersiniz. Daha üstüne gene bir sıra kı- da maznun sı!atile mahkemeye sevke
zarmış dilim sıralar, en üste harç yayar- dilmesile neticelendirilmiştir. 
sınız. Fırında hafif ateşte kızarınca ne - Bir müddet evvel Mehrned isminde 
fis bir yemek olur. biri Tophanede Fazlının kahvesi önün-

İkmal imtihanlanna hazırlık dersleri 
ç. ı:. K. Çocuk Kiitübbanesinden : İkmal 

imtihanlarına bazırbk derslerine ağu.s~un 
on beşin.el pazartesi günunden ltlbaren ba§
ıanacağından arzu eden ilk okul çocukları
mızın kiltübhanede isimlerini kaydettirip 
devam etmeleri llan olunur. 

Kızılay balosu 
Kızılay Cemiyetinin Kadıköy şubesi bu se

ne için de bir yaz balosu tertlb etmiştir. Ba• 
lonun 6 ağustos 938 cumartesi aqamı Fe· 
nerbahçe Belvü gazinosunda verilmesi tekar
rür etmLştlL'. - -------

Dün dört eroin satıcısı yakalandı 
Zabıta Tahtakalede Kel Ceıaı ile ortağı 

İhsan tarafından bir Ura yevmiye He eroin 
satmak için tutulmuş olan Sağır Leman ve 
arkadaşı '!'opal Yusufu suç üstünde yakala· 
mıştır. Suçluların ikametgahlarında yapılan 

aramada 13 paket eroin bulunmuş ve suçlu· 
lar yakalAnarak asliye ~inci ceza mahk~ 
mesine vn!"ilmişlerdir. 

iki ahbab çavuşlar: lmdad istemek için yakılan ateş 

-- -- --- - -- --
\....~---------------------ı------------:ı;;;;;.----------.... ----------:-~~-:::::--~---:::_~ 



4 Ağustoa 

iki derece 
Kadın hasta kocasının vaziyeti hak ~ 

kında doktor.ıı iza· 
bat verdi: 

- Ateşi pek 
fazla idi, dedi. De· 
recesini alacak • 
tun .. Bir tek dere· 
ce kfıfi gclmiye .. 

cek diye koltuğunun altıııa iki derece 

koydum. 

Memnudur 

SON POSTA 

Ben de 
Yaşlı alim gözlü

ğünü evinde unut -
muştu. Tramvay 
rnevkiinde küçük bir 
çocuğa sordu: 

- Yavrum, şu ge -

len tramvayın üze -

rindeki levhayı oku

sana: Şişli - Fatfö 

midir? 
Çocuk, alimin yü • 

züne baktı: 

Parkın kapısına bir levha asmışl~.rdı: 
c Yanlarında sahibleri olmıyan kopek

lerin parka girmeleri kat'iyyen memnu-

_Demin tanıştığım genç çok 1ıassas ve çok doğru göriişlü 
bir iman. 

- Ben de sizin gi

biyim.. Daha mekte

be gidip okumak, 

yazmak öğrenmedim. 
- Neler eöylcdi de böyle olduğunu anladın? 

dur.~ 

Hiç 
Bayan hizmetçiye seslendi: 
_ Gülsüm ne iş görüyorsun? 

- Hiç efendim.. 
Bayan bu sefer uşağa bağırdı: 
- Ahmed sen ne yapıyorsun? 
- Gülsüme yardım ediyoruml 

* Dalgın doktor 
Doktor hastasına bir tavsıyede bulun

du: 

- Beni çok güzel bulduğunu söyledi. 

- Günde bir öğünden başka yemek \' 
yemiyeceksiniz. Reçete yazdı: _ .. 

- Bir toz yazdım, bu tozu da gunde uç 
defa sabah, öğle, akşam yemeklerinden 
yarımşar saat sonra alacaksıruzl 

* Nasıl? 
İki eski dost karşılaştılar. 
- Yahu nasılsın? 
- Ya sen nasılsın? 
- Çocuğun oldu mu? 
- Oldu ya! 
- Erkek mi? 
- Hayır! 
_Ya demek bir kızın var? .• 

- Nasıl bildin? 

* 
Çalışmışlar 

İki hırsız gece saatlerce uğraştıktan 
sonra kasayı açtılar .. İçi bomboştu. 

Ev sahibi uyanmıştı, kasanın bulundu-

ğu odaya girdi: 
- Açabildiniz mi? Alın öyle is~ ~u on 

lirayı da gidin, dedi, boş yP.re bızı s~ • 
· ·çin verı • atıerce çalıştırdı dememenız 1 

Yorum. 

İtiraf 
liırsızı yakaladı -

~ar .. Karakola götür .. 
ilüler : 

- Ben çalmadım! 
Diye YPmın etti .• 
.._ Sen çaldın! 

.._ B n çalmadım! 

- Parmak izinden 
lınlnşıldı, sen çaldın .. 

- Ben çalmndını. 

- Şe1ıre hangi yoldan gidilir? 
- Bisiklet yarı§\ yapanlar şehre gi-
diyorlar. Peşlerini b\rakmAI 

Boksörün kansı - Bu gece, her va
kitteki olduğundan d4ha güzel görü
nüyorsun! 

Renı parmak izinden 
belli olamaz, çünkü o 

ıtlınan ellerimde el ~ 
clıven vardı ... 

Ö Ya geçmiye bakalım, geliyorlar •• - n sıra ? 
_ Futbol oynıyacak olanlar mı. 
_ Hayır canım, gazete f oto{jraf çıl.an.. 

Tercih sebebi 
Kadın, zayıf erkeğe yüz vermedi. Şiş

manın kolun :ı gir
di, yürüdii. Zayıf 

erkek şaşırdı: 
- Beni bırakıp 

bu duba gibi a -
damla beraber gi
diyorsun öyle mi? 

- Hava güneşli olduğu için tercih et
tim. Gölgesi senin gölgenden dnha ge -
niş te .. 

* Muayenede 
- Gözlerinizden şikayet ediyorsunuz ... 

- Evet doktor miyopum, göremiyorum. 

- Nasıl, mesela? 

- Mesela şu duvarda bir küçük çivi 

var ya işte onu göremiyorum. 

* Bekliyece ~< 
Karı koca sözleştiler: 
Kocası - Kadıköydeki :;aatin altında 

tam beş buçukta buluşacağız. 
Karısı - Eğer birimiz geç kalacak o

lursak? .. 
Kocası - Zarar yok, ben seni gelincı -

ye kadar beklerim. 

* Doğru imiş 
Muallim sınıfa girdi. Tahtada bir yazı 

gördü: 
- Bunu kim yazdı .. Sen mi Necdet? .. 

cMunllim aptaldır• 
- Ben yazdım Bay muallim! 
- Ben seni cezalandırırdım. Fakat doğ-

ruyu söylediğin için affediyorum! 

- Her zaman yemek yediğimız lokan
ta aşçısını değış

tirmiş. 

- Nereden aıı· 

lndın, ~emekler -
den mi? 

- Evet, şimdi -
~e kadar biltün 
yemeklerden siyah saç çıkardı. Şimdi sarı 
saç çıkıyor. 

Tahkikat 
- Tevfik Fikreti nasıl bulursun! 
- Tanımam, fakat neye sordun? .. 
- 'Hiç sordum. 
- Anladım! Kızma talip oldu da hal{-

kında tahkikat yapıyorsun değil mi? 

Sayfa 7 

SEYAHAT MEKTUBLARI : 15 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

Erzurumda alınan ders 
* Muhatabım: «Bundan aonraki yolların, Doğu ilinin en bakımsız 

kalmıı yerleridir. Oralardan geçerken bir Amerikalı görüıile değil, 
harbden, selahetten, ulaletten, cehaletten, tekavelten göz açmağa 
fırsat bulamamıı Osm,\nlı milletinin kendini yeni tedavilerle kur
tarmıı ve Türk olarak meydana çıkmıı bir evladı gözile bak!» dedi. 

..:rzurumdan bir ki.§ m.anzarası: 1stanbu
lun eski sahlebcileri gibi Erzurumun da 

seyyar çaycı.lan vardır 

cephesi imara, refaha, saadete kavuşur • 
ken, bu taraflar, yani sizin cŞarkıo, bizim 
de c oğu, dediğimiz bu canım eyaletler 
maalesef eski harabiyet eski fokrü sefa
letten kurtulamadı gitti ... 

Şimdi her şey değişmiştir.. Şark vila
yetlerimizde eskinin yerine yeni kaim ol
muş ve olmadadır .. Bu sefer de siz in 
safsızlar başımıza birer münekkid olarak 
çıkageliyorsunuz .. İstiyorsunuz, her şe3 
bir an içinde oluversin .. 

Bak saatlerce sana çene patlattım .. İn 
şnllah maksadımı anlamış, on:t göre mu 
hakeme yüı'ütmeğe başlamışsındır ... Şim 
di bundan sonraki yolların, Doğu ilinin en 
bakımsız kalmış yerleridir.. Oralardan 
geçerken bir Amerikalı gönişile değil, 
harbden, .sefahatten, sefaletten, cehalet -
ten, şekavetten göz açmağa ltrsat bula -
mnmış Osmanlı milletinin, kendint yeni 
tedavilerle kurtarmış ve Türl: olarak 
meydana çıkmış bir evladı gözile bak! ... 
Haydi uğurlar olsun!.. 

Vasfi R. Zobu ······················· 
I sm ini t~;;~kİ~;;~~········ 
Yazan Amerikalı 
Genç kız 

Kaliforniyalı bir gehç kız, her yerde 
isminin sorulmasına fena halde içerle
miş. Dalın doğrusunu isterseniz, cevab 
vermiye üşenmiş. Oturmuş, resimde 
gördüğünüz gibi, tırnaklarına ismıni 
yazmıştır. Biz de okuyalım : Helen 
\Vood. 

Bir otomobil bir kunduracıya çarpb 
Şo!or J1my1rln idaresindeki 2764 numaralı 

otomobil Beyo~lunda İstikllU cadde.sinden 
geçerken oradan geçmekte olan kuııduracı A
nastnsa çarparak başından )'aralamıştır. 
Yaralı tednvl altına alınmış, suçlu yakalan· 
m 



8 Sayfa SON POSTA 

• 
Istanbulda ve Ankarada "Beyaz 

Esire,, filmini çevirecek olan 

Edvige F euillere Kimdir ? 
Bu esmer, güzel gözlü Fransız yıldızının san'at hayatı 
tiyatroda başlamıştır. ilk filmini çevirdiği zaman sinema 
· münekkidlerinin müdhiş hücumlarile karşılaşmıştır 
Milli mücadelemize dair bir Fransız 

şirketinin cBeyaz Esireıı adlı bir film çe
vireceğini, bunun için de hazırlıklara 

başlandığını yazmıştık. Bu filmde baş ro
lü oynıyacak olan Fransız yıldızı Edwige 
Feuillere'i sinema meraklılarına şimdi -

den tanıtmayı faydalı bulduk. Aşağıdakl 
yazıda bu çok güzel yıldızın hayatını o
kuyacaksınız. 

Edwige Feuillere, bundan blı: kaç sene 

evvel cCora Lynnıı adı altında tiyatro ~ 
larda aktrislik yapardı. 

Pariste bir müddet (Bouifes) ve (Pa
lais Royal) tiyatrolarında oynadlıktan 
sonra (Conservatoired) a imtihana girdi. 

İmtihanı mükemmel bir surette verdiğin
den büyük mükafatlardan birini almağa . 
muvaffak oldu. 

Bundan sonra film çevirmeğe gaşladı. 
O vakit Cora Lynn ismini bırakmış Ed
wige Feuillere ismini almıştL 

İlk muvaffak olduğu film (Topaze) idi. 
partönerliğini meşhur san'atkar Jouvet 
yapıyordu. Muvaffak oldu demek cfilmi 

beğenildh demek değildi. Münekkidler 
onu hayli hırpaladılar. O bütün bu ten -

kidlere kızmadı, hatta aleyhinde söyle -
nilenlere iştirak bile etti. Ve ciddi bir su
rette çalışmağa koyuldu. 

Geçen sene (Saray) sinemasında sey -
reylemiş olduğumuz (Malakalı Kadın) 

filmindeki rolü de pek beğenilmedi. Fa -
kat müdhiş bir azme malik bulunan Ed
wige daha iyi film çevirebilme~ daha iyi 

rol yapabilmek için çalıştı ve muvaffak 
ta oldu. 

Edwige Feuillere ckadm kadıncık, bir 

Edwige Feuillere'in. en yeni resmi 

yıldızdır, cana yakındır. Onunla görü • 

şenler sadeliğine, samimiyet.ine meftun 

olurlar. Çalışmaktan pek büyük bir zevk 
duyar. 

. Çalışmak ..• İşte güzel yıldızın çok sev

diği bir şey... Sinema sayesinde çalıştı .. 

ğından dolayı sinemaya adeta Aşıktır. Fa

kat kendini çabuk harcamaktadır. Fran

sız sinema münekkidleri onu daha fazla 

çalışmağa, senaryolarını daha iyi seç -

meğe teşvik eylemektedirler. Bunlara 

riayet ettiği takdirde Fransarun biricik 

sinema yıldızı olacağına muhakkak naza
rile bakılmaktadır. 

Edwige Feuillere çok hoş sohbet bir 
kadındır. 

Bundan bir sene evvel başından geç -

miş olan bir vak'ayı hiç unutmaz, her -
kese anlatır durur: 

Edwfge Feuiltere cSaf bi1' genç kız> filminde 

Henüz on beı yaımda bulunan bir de- Aşığına bir mektub yazmış ve onu fik • 
likanlıdan fU mealde bir mektub almıg: rinden vazgeçirmiştir. 

cMatmazel! Şimdi ona adeta ablalık yapmaktadır. 
cSizin için candan bir ıey yapmak is - Çok tatlı bakışlı, esmer güzeli olan Edwi-

tiyorum. Düşündüm, kendimi öldürec~ . . . . 
ğim Bir d kt b b 

,__ ğ B k ge Feuillere son hır sene ıçınde san'at 
. e me u ıra.IM:lca un. u me -

tubda kendimi sizin için öl<!ürdüğümü hayatında çok yükselmiştir. 
yazacağını. Bu sayede size :miikemmel bir Son çevirmiş olduğu film '(Charlotte 
reklam temin etmi~ olurum., Corday) adında büyük bir tarih! filmdir. 

Edwige hemen kaleme sanlını§, genç Bu filmde çok muvaffak ohnuştur. 

Yeni bir film: Boradan sonra 

Metro Goldwin Mayer'in en kuvvetli erkek san'atkarlanndan Robert Mont
gomery ile güzel sarışın yıldız Virgin ia Bruce «Boradan sonra• isimli yeni 
bir film çevirmişlerdir. Bu filmin mevzuu 20 nei asrın hayat mücadelelerini 
güzel bir aşk içinde canlandırmaktadır. Yıukarda iki artisti bu filmden bu'. 
sahnede görüyorsunuz. 

Ağuston 4 

Tarihi Tedkikler: 

Üçüncü Ahmedle 
• 

Nevşehirli lbrahim paşa 
"' * * Üçüncü Ahmed vezirine karıı o kadar samimi davranıyordu ki mek-

tublarında gittiği bir ziyafette oğluna hediye verilmediğinden, hen· 
disinin ağırlanmadığından bile ıikayet ediyordu: «Oğlum Süleyman 
•eltim eder. Bir çıplak midilliye nail olmadı. Ziyadeye bi:z de rıza 
vermez.dik. Haber varmıf iken odalarında meyva tedarik etmeyip 

ben vardıktan sonra getirip §Qdtrvanlı odaya koymuılar!n 

Yazan: Kadircan Kaflı 
Osmanlı imparatorluğunda vezirlerle 

padişahların pek samimi oldukları çok 
görülmüş değildir. Sadrazam da dahil ol
duğu halde bütün vezirler, halk gibi, pa
dişahın köleleriydi. Padişah bunların ha
yatlarına dilediği gibi tasarruf ederdi. Bu 1 

itibarla samimi olmaları zaten pek az 
mümkündü. Bilhassa yükseliş devrinden 
sonra, bugün padişahın çok sever gö -
ründüğü ve iktidar mevkilne getirdiği 
vezir~ ertesi gün mesela Yeniçerilerden 
bir kaç zorbanın hiddetlerini yatıştırmak 
için öldürüldüğü çoktur. 

Kanuni Sultan Süleymanla Pargalı bir 
köle iken .sadrazamlığa ve damatlığa ka
dar yükselen İbrahim Paşanın dostlukla·· 
rı ilk zamanlarda çok sıkı idi. Fakat son 
raları kıskandı, bazı hallerden şüphe 
lendi ve idam ettirdi. te kaldıni, Vardığıına bir mertebe piş .ı 

Osmanlı tarihinde diğer bir İbrahim manım ki kalem ile tabir edemem ... Ha~ 
Paşa var ki o da zamanının padişah.ile 
pek dosttu. Bu adam Nevşehirli bir öz 
Türktü. Zarif, terbiyeli münevver, ye -

ber varmış iken odalarında meyva teda• 
:rik olunmayıp, ben vardıktan sonra ge-: 
tirtip şadırvanlı odaya koymuşlar.ıı 

• 
niliği seven, zevk sahibi bir zattı. Onunla Ziyaretlerde padişaha ve onunla bera. .. 
üçüncü Ahmed arasındaki çok samimi ve ber gelenlere hediye vermek, üxam et ııf 
derin dostluğun bir eşine daha tesadüf mek gayet tabii şeylerdi. Böyle bir ziya .. 
nıümkün değildir. rette üçüncü Ah.metle karşı usule riayet 

'Oçüncü Ahmed Nevşehirli İbrahim Pa· edilmediği ve buna çok sıkıld1ğı anlaşılı~ 
pyı çok severdi. Ona büyük itimad bes- yor. 
lerdi. Onsuz geçen zamanlarda pek sıkı~ Safi S lt b' vl dün g l h ye u anın ır og u yaya e .-
lırdı. Kendisine ~aha ya~ olmak.ve ep 'div• zaman bunu İbrahim Paşaya habe~ 
beraber bulunabilmek ıçın İbrahım Pa- gı . . . · 

k di kı d . t· H d verdı. Ibrahım Paşa Pasarofça muahe . , 
şaya en zını a v~rmış 1• em e desini yaptıktan sonra Edirneye gelmiş..! 
cFatma Sultan ,.aduıdaki bu kızına karşı t· p d' ahl b' likt İ t b 1 d" 1- 1 . . . . ı. a ış a ır e s an u a onece6. .. 
deİrbınahimb~ sepvgısı vardı. d b . A ti. Bu sırada üçüncü: Ahmedin bir oğlu 

r aşa uzun zaman an en • . . . • 
il O anlı . t 

1 
- oldu. Bunu da hemen damadına bıldırdı.1 

vusturya e sm ımpara or ugu a -
rasında devam eden yıkıcı harblere son cSen ki vezirim. Bu şeb saat sekizde bir: 
vermek istiyordu. Bu maksadla Tuna şehzadem dünyaya geldi. İsmini Beyazıd~ 
boylarına gitmiş, düşmanla müzakereye tesmiye ettim. Haktaala kudumunu mü•· 
başlamıştı. Bu sırada üçüncü Ahmedle barek eyleyüp etval ömür ile muam.me~ 
sık sık mektublaşıyorlardı. Üçüncü Ah- eyliye Wnin: Sultan kızımın didesin pus' 
med bu mektublarında sadrazamı gör - ederim. Mutad üzere mehterhane çaldır·~" 
mek için duyduğu sabırsızlığı büyak biP mak ve şenlik olmak ... , 
samimiyetle anlatmaktan çekinmiyordu. 
Bu mektublarda kızı Fatma Sultanın an
nesi Emetullah Sultandan selamlar yazı -
yordu. Diğer şehzade ve sultanlara da 
sevgi gösterirdi. En çok . ikinci Mustafa
nın kızı Safiye sultanı ziyaret eder, o -
rada günlerce kaldığı olurdu. İbrahim 
Paşanın mektublarına yazdlğı cevablar
da pek hususi şeylerden bile bahsedi -
yordu: 

cBenim vezirim, telhisinin geldiği gün 
Safiye Sultanda idim. Mefhumu malu ~ 
mum olduğu saatte kaymakam paşayı ça
ğırıp akçenin tahsiline ziyade takayyüd 
ile, sonra itab ederim deyu tenbih eyle
diın. Tekrar istical görmek üzeredir. Ru
zi kasımadek bu akçeler gelür, eriştir de
yü defterdar haber verir. Hazinei funi -
rede hala iki yüz otuz kese mevcudları 

vardır . .A.sitaneye §imdiden akçe gelmiş
tir. Ona dahi adam gönderecektir. Ruzı 
kasıma tamam seksen iki gün var. İki aya 
değin tahsili melhuzdur. Paşanın tarzı 

etvarı levendane. Devlette perverde ol
mamış. Takayyüd eder, lakin giden mü
başirlere ne veçhile muamele eder, ma
lfunuın değildir. Hemen bir gün evvel 
gelip her işe nizam veresiz. Bana bir do
nanmış at verdi. Bir de çıplak. Donan -
mışın melbusatı gayet ednadır. Sultan ise 
bir naleyn bile vermedi. Hasılı ramazana 

1 

müsadif olduğundan perhizi kemalde. 
Davetlerine binaen vardım. Ne kadar ise 

1 
ırzı saltanat var. Nakise getirtmemek ev
la imiş. Bilmedim. Biraz içağası kütüğe 
cirid vurdular. Mecmuu beş saat eğlenil
medi. Mutad üzere ziyafettir deyu paşa
ya kürk ve hademesine hil'at ilbas olun
du. Olmasın dedim. Lfiltin ağa pek niyaz 
eyledi. Keyfiyeti ahval bu minval üzere
dir, malfunun ola .•. ıı 
Başka bir mektubundaki şu satırlar, o

nun İbrahim Paşa ile ne kadar içli dışlı 
olduğuna şahiddir: 

4'. ... oğlum Süleyman selam eder. Bir 
çıplak midilliye nail olmadı. Ziyadeye 
biz de rıza vermezdik. Bu katlarca olsa 
bari neleri eksilür. Kasden midir, yoksa 
ziyade züğürdlüklerinden midir, hayret-

Üçüncü Ahmed en küçük işler hakkın:• 
da bile damad ve' vezirinin fikrini almak 
ihtiyacını duyar, yahud bunu onunla 
mektublaşmıya bahane tutardı. Bir mek• 
tubunda şöyle ( iyordu: 

cBenim veziı m. Miftah ağası ile peşldı1i 
ağasının taşra tıkmaları hususu mallı ., 
mundur. Selime eski zeameti verilıyor •. 
Mütah ağasına ne vereyim. Çıktıkt: ·-· 
sonra talih olursa yiiz yirmi akçe ile ka~ 
pıcıbaşılık rüüsü veriliyor. Otuz ahç91 
sayi miri (tasarruf demek istiyor) olur."' 

Karısının ve çocuklarının hastalıkla ..1 
rını da İbrahim Paşaya bildirirdi. Hele l1:i 1 

1 

rahim Paşa hastalandığı zaman çok üzül•! 
müştü. Ona sık sık mektublar gönderiyor&! 
hali~, hatırını soruyor; kızı Fatma Sul•J 
tana Ibrahim Paşaya iyi bakmasını ten ı 
bih ediyordu. Bu mektublardan biri da, 
şudur: 

cBenim vezirim. Bu gece nicesin. İlle• 
tin hiffet buldu mu? Şeb td seher fikrin 
ile alude olup rahatım kalmadı. Sahili 
olmak üzere keyfiyeti yazıp şimdi bildi ı 
resin. Teselli olacak cevablar şifayi sadl! 
hasıl eylemez. Vak.iini beyan buyurasın. 
Hazreti Rabbülalemin şifayi tam ihsaıı 
eyleyüp kem günlerin ne göstere, ne dd 
işittire. Sultan kızımın nergis ÇE'Şimlerin• 
den takbil ederim. Paşaya takayyür. e
dip ilaca mukayyed olasın., 

Eskiden yazılarımızda nokta, virgiiJ 
gibi işaretler kullanılmazdı. Okunmaları 
kolay olsun diye burada işaretler ila\?4 
edilmiştir. 

Bu mektublar bize yazı dilimlein şekli 
hakkında da bir fikir veriyor. Eski edebi 
eser lecin uzun cümlelerinden, yabancı 

kelime bolluğundan, acayip ve karışı.14 
terkiblerden şikayet ederiz. Gerek üçün" 
cü Ahmedin ve gerek İbrahim Paşıını~ 
mektublarında bu hal yoktur. HalbuıJ 
bunların da divan edipleri gibi yazına ' 
ları icab ederdi. Samimi oldukları içill 
öyle yazmamışlar. Demek ki eski yazı 
dilimiz.in kozmopolitliği samimiyetsiz "' 
likten ve yapmacıktan ileri gcliyormuŞ· 

Kadircan Kafi• J 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 

14 çeşid pilavlı 
ziyafetler 

1randn zlyafet sofralarında 

bazım on dört çeşid pilı\v 

ve çill\v bulunur 

\f.IC.TOR 
~UEL 

ltalya Krah 

Kalifornlyada San 
fran11iılco lcörfcı.inde bulunan 
bu bapiıhancnin : 

Melek adaaı 
Cennet lcö,cıi 
Altın kap11ı 

Haıtine adalan bu· 
luıımalr.tad ır 

~ ,-~ 

Avusturalya kabilelerinde 
inaan kemiklerinden yapılan 
ve lcıllarla batlanan ölünı 

kemiti, ölrnc11i lazım ırcleıı 

mahkuma göıterilir, başının 
üzerinde birkaç defa dolaJ• 
brılır. Sonra mıhküm bu 
ke111iti alır, battaniycıine 
aarılaralc, derin bir iırtitrak 

alemine dalar n ölür 

geçtiti ıüıı 
etti bir inaceye uyularak, 
büyük bir terazide tartılır 
ft atırlıtı reami merasimle 

Sayfa 9 

L C:x: • .___ --=-
·---·- ~~ 

Garib bir tabiat -
muamması · ve im para toru 

'7' BQyQk barbe iştlrak eden hOkUmdarlıırdan, 
/ bugQn de mevkinii muhataza eden yegılne adamdır 

Bu gördütünüz yelkenli 1116 yıl, t ürlü 
türlü dalgalara götüa gererek Olcya· 
nuıları aşmı,, yüzlerce adal'ı lcurtarmış, 
harbde Fran11zlara kartı lrullanılmııdır. 
' Şimdi bir lngilixin müzesinde ·' 

• bulunmaktadır 
Bu balık 

ıarkı aöyler 

Ha vay' da 
bir doğum baata• 
ncıindf'ki lavha 

albn deftere kaydedilir lılandanın "olkanlk araıiıinde eabun par· 
çulan atılınca ııcak n fıJkıran bir takım 

çukurlar ·Yardır 

* Cumhuriyetin ilk başkanlığına, hiç bir 
vcçhile ihtilalci olınıyan Endülüslü a -
vukat Nicclo, Alcala Zamora getirildi. 
Zamoranın ihtilalci olmadığı, başkanlığı 
esnasında toprağın yeniden taksimine as
la yanaşmaması, muha~ef et etmesi, (ki 
böyle bir hareket haddi zatında İspan • 
yadaki köylü, çiftçi meselesini kökün • 
den hallederdi) ve bazı İspanyollarca İs· 
pnnyanın iktısadi hayatını felce uğra -
tan boğan dini teşekkülleri ilga etmeme
silc anlaşıldı. 

Dnha ilk adımda, cumhuriyet makinesi 
gıcırdamıya, falsolu sesler çıkarmıya bar 
ladı. Yavaş yavaş derin bir memnuniyet
sizlik etrafı sardı. Yeni cumhuriyet kor-

... 

C EDEBIVAT=:f 
Manon Lesko 

Fikret Adilin bu tercümesi bugUnkU tercüme 
içinde parhyın temiz bir ışıktır 

anarşisi 

kak idi. Düşmanlarına hücum etmekten 
ziyade, onlar tarafından bir taarruza ma
ruz kalmaktan çekiniyordu. 

Ve hücum edenler de sağlar ve sollar 
oldu. Yalnız bir sene zarfında, yani 1933 
de mevcud şartlar aleyhinde tam 1500 
grev kaydedildi. 

Cumhuriyetin ilk üç senesinde 1931 de 
hazırlanmış olan planı fiil mevkl!ne koy
mak teşebbüsleri pek gevşek geçti. Bu -
nu gören sağlar da, ortada endişe edile
cek bir vaziyetin bulunmadığını anladı
lar. 
Başvekil Azana orduyu kazanmıya ça

lıştı. Bu emelinde muvaffak olmuş olsay
dı, bugün sürüp giden feci dahili harbin 
önüne geçilmesi ihtimali vardı. 

1933 senesinde İspanyada müdhiş bir 
kargaşalık baş gösterdi. Cumhuriyetten 
umduklarını bulamıyan, göremiyen işc;i 
kütleleri, monarşist ve militaristler de1 

aksinden korkarak parti parti ayrılmış -
!ard ı. 

1932 de general Sanjurjo Sevillayı zap
tederek, kendisini Endülüs hakimi diye 
ilan etmişti. İ§çiler ona karşı ayaklanmış, 
kendisini yakalıyarak hiyaneti vataniye 

suçile muhakeme ve idama mahkfun et • 
mişlercli. 

Halbuki Zam ora, onu af! etti. Bir müd· 
det hapiste tuttuktan sonra serbest bı .. 
raktı. Bu da, cumhuriyet hükumetinin 
ne derece zayıf olduğunu isbat eder. Fil· 
vaki fi.si general, hapisten çıkar çıkmaa 
gene cumhuriyet aleyhinde çalışmıya 
başlamıştı. 1934 de sağ cenah partilerı, se• 
çimde büyük bir muzafferiyet kazandı .. 
lar. işçiler bu muzafferiyeti İspanyada 
faşist rejiminin ilk adımı, veçhesi diyo 
telakki ettiler. Sağcılar da arzularını, ~ 
mellerini saklamıyorlardı. 

İşçiler mücadeleye karar verdiler ve 
umumt bir grev ilAn ettiler. Baz1 mınta· 
kalarda, bilhassa Asturios, Mndrid ve 
Katalonyada bu grevler, birer müscllali 
isyan şeklinde tecelli, tebellür etti. Maa
mafih, bu isyanlar, teşkilatlı değildi. 
Muhtelif eyaletlerde çarpışanlar arasın• 
da da müşterek bir plan yoktu. 

Harici dünya, İspanyanın bu harb son
rası vaziyetinin Asturiadaki isyan neti· 
cesinde vukua geldiğini sanır. Zira mev· 
zuu bahsolan isyan sonunda Asturia eya .. 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Dünün, bugünün ve yarının tarihi 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) tada faşistlerle cumhuriyetçiler mese • mı bir sür'atle giden otomobillerin snçtı-

lctinin büyük bir kısmı 15 gün Asturia lesi vardı. ğı mitralyöz ateşlcrile adamlar öldUrülü
madencilerinin işgali ve idaresi altında Nüfuzlu, ileri gelen monarşistlerden yordu. Bu terör devrinin kurbanların -
kalmıştı. Asturia'lılar, o zaman da, son- biri olan Jose Calvo Sotelo b11 çibanı ko-, dan biri sosyalist meb'usu Asua'nın ar
raları 1936 da general Franko ordularile pardı, ve apaçık haykırdı: kadaşı oldu. Meb'usa yapılan bir suikas-
çarpıştıkları gibi ayni celadet ve oecaat cİspanya demokrasisi, daim& ve kat'i da kurban gitmişti zavallı. 
ile döv:.işmüşlerdi. bir surette komünizme müncer olacak • Bununla beraber, bu öldürmeler, v-..ır-

Bu hadise İspanya tarihinde kara bir tır ... dedi. malar hiç de boş bir maksadla yapılmı -
fasıldır. Zira, eninde sonunda mağltib o- Bu arada İspanyol sollarınfn bütün yordu. Bununla halk cephesinin nizam 
lan Asturia madencilerinin yüzlercesi kuvvetleri birleşerek bir halle cephesi vü- ve intizamı, asayişi muhafaza edemedi -
çoluk çocukları ile birlikte, hiç bir mer- cude getirmişlerdi. ği gösterilmek isteniyordu. Halk cephe
hamet hissi duyulmaksızın, yüzler kı _ Seçimlerde, sol partileri kazandı. İh- si de sosyalistlerin yardımile ayni usul -
zarmaksızın topa tutulmuş, mitralyöz tilalciler seçime fesad karıştırıldığını id- leri tatbik ederek, sağcı düşmanlarını öl-
ateşi ile doğranmışlardı. Fakat bu İspan- dia ettiler. dürdüler. 
yol faciası, 17 temmuz 1936 da bir faşist, İster doğru, ister yanlış, mart ayında, Nisan ayında, hakiki İspanya faciası 
monarşist ayaklanmasile başlıyan hadi- seçim neticelerinin kabul edilemiyece - dramının başlıyacağı apaçık belli oldu. 
selerin mukaddemesini teşkil etti. Ve bü- ğini gösteren hadiseler vuku buldu. Ve Militaristlerin bir darbei hükılmet ha -
tün dünya, aylarca 1917 Rus ihtilalin _ İspanya sahnesinde cinayetler, kötiller ve zırladıkları, ve diktatörlük kurmak is -
denbf:'ri tesadüf ediİegelen en büyük da- isyanlar birbirini takib etti. tedikleri dallandı, budaklandı. 
hili harbi seyre koyuldu. * Cumhuriyetin doğumunun beşinci yılı 

arifesinde Asuanın dostunu öldürenin Bu hadiseler 1936 şubatı seçimlcrile Sanki Şikagonun o en fena günlerinde 
başhıdı Çibanın başı meydanda idi: Or- bulunuyordunuz. Sokaklardan cehenne- muhakemesine riyaset etmiş olan hakim 
:=============================== faşistler tarafından öldürüldü. Bundan 

Nafıa Vekaletinden: 
fen halde kızan antifaşistler de, faşist 

tarargahlarına hücum ederek, içerdeld -
terini öldürdüler. 

Aiuston 4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ......_ ____ _ 
I - İdaremizin Likör Fabrikası için c ıo.ooo, kilo kesme şeker açık eskiltme 

usulile satın alınacaktır. J 
II - Muhammen bedeli beher kilosu c28.95• kuruş hesabiyle c2.895• lira ve mu· 

vakkat teminatı c217.12> liradır. . 

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

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa .. 
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5078t. 

Cinsi Mikdan 

• 

~ 

Muhammen bedeli 
Beheri 
L. K. 

Tutarı 

L. K. 

Muvakkat 
teminatı 

L. K . 

Eksiltmenin 
saati 

1skarta ip 6124 kilo 19 1163 56 87 26 13 
• Kınnap 1713 , 21 359 73 26 97 13.30 
1 - Yukarıda cins ve mikdarları 2 kalemde yazılı ıskarta ipler için 2/8/938 

tarihinde elde edilen !iatlar layık hadde görülmediğinden açık arttırmaları 10 
gün temdid edilmiştir. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Arttırma 12/8/938 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında yazılı saat. 

!erde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki satış komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - Nümuneler hergün Ahırkapı Bakım evinde görülebilir. 
5 - İsteklilerin arttıı;-ma için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen satı~ komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
c5079> 

Sivas - Erzurum hattının 499'"+825 inci kilometresinde güzergahın katettiği 
scrçme dairesi üzerinde inşa olunacak iki defa elli metrelik demir köprünün 
inşn ve montajı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Ve o zaman hükıimet umumiyetle fa- f/lıNll/llıl 
şist sübaylardan mürekkeb olan, İspanya 1 - Ahırkapı Bakım evinde mevcud 1385 kilo ıskarta çul ile Kabataş Leva. 

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

2 - Bu köprünün muhammen bedeli doksan bin iki yüz elli iki liradır. 
3 - Muvakkat teminatı beş bin yed· yüz altmış iki lira altmış kuruştur. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genr.l şartna -

mcsi, 15062 numaralı köprü şaması, Rayprofili, 388 numaralı imbisat tertibatı, 
390 numaralı telgraf hattı, konsolu, 389numaralı kiriş resimlerinden ibaret bir 
takım münakasa evrakı dört yüz elli iki kuruş mukabilinde demiryollar inşaat 

dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenlerin 2490 numaralı arttırma, eksilune ve 
;ihale kanunu mucibince ibrazın;l mecbur oldukları evrak ve vesikaları ve 938 
senesi için muteber olmak üzere Vekaletimizden verilmiş müteahhitlik vesika
larını ve Iiat teklifini havi kapalı ve mühürlü 7,arfiarını eksiltme ~rtnamesi 

ile mezkıir kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 19/9/938 1arihinde saat do
kuza kadar demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
6 - Bu münakasaya gireceklerden laakal elli metrelik bir demir köprü imal 

ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. c2766> c5048> 

askeri cemiyetinin idareyi ele almak, hu- zım ambarında mevcud 26 kalem eşya pazarlık usulile satılacaktır. 
kılmeti devirmek için muazzam planlar 2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10,30 da Kaba 
VÜcude getirmiş olduğunu meydana çı- taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 
kardı. 3 - İp nümuneleri Ahırkapı Bakım evinde, 26 kalem eşya nümuneleri Kaba• 

İspanya cumhuriyetince şüpheli görii- taş ambarında görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı yazılı sa· len zabitler, strateji ehemmiyeti haiz olan 

tı~ komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c5080t 
mevkilere tayin olunmuşlardı. Memleke- ------------------------------~ 
te silfih kaçırılmıştı. Bu, 1936 haziranının 
ortalarında oluyordu. ' 

Müşkülat daha bitmemişti. Sosyalist 
liderlerinin arzularına rağmen 250 bin 
amele bir grev yaptılar. İspanya karış -
mıştı. Grevi bastırmıya çalışan hükumet, 
anarşinin artmasını istiyen anarşistlerin 
mukabelesine maruz kaldı. 

(Arkası var) .............................................................. 

Müzayede ile Satılık Kargir Köşk 
Göztepe Tramvay santralı istasyonuna yakın Taşmekteb sokağında 12 numa .. 

ralı 1340 metre meyvalı bahçesi, 6 oda, 2 salon, 2 banyo, 2 hela, 2 mutfa8ı, elek· 
trik, terkos ve havagazı bulunan iki bölüklü yeni inşa edilmiş sırf mülk kir~ 
köşk Üsküdar İcra dairesinde 938/1526 dosya ile 17 ağustos 938 Çarşamba günilı 
saat 10 dan 12 ye kadar müzayede ile behemehal satılacaktır. Fazla malıimat 
Galat.iı(ia Ada han 10. Telefon: 43837 

iş Dairesi Bölge XVI Amirliğinden : 
Dr. HAF lZ C E MAL ı İkinciteşrin 936, tarihinde Ankarada faaliyete geçmiş olan c1ktısad Veklleti 

(Lokman HeEim) İş Dairesi• nin 27 haziran 938 tarih ve 2/9059 sayılı Vekiller heyeti karan mu-
DabWJ• ml\tehaasm: Psu.r.daıı maada cibince Koaaeli ve Bolu vilAyetlerinden terekküb etmek üzere teşkil olunan 

'

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllb:_ berdn <ı - t> DlvanJol11 nıcnara 104. n te- XVI ıncı İzmit bölgesi teşldllt merkezini muvakkaten Ticaret odasında tesia 
'!::. letonu mu • 1106' ederek 1 ağustos 938 tarihinden itibaren filen ite başlamıştır. c5049. 

Türk Hava Kurumu ~ -------------------------~ 

1 BUYUK PiYANGOSU; i 4 ün~ü keşide 11/ Ağustos/1938 dedir. ~ 
1 Büyiilı ikramiye: 50.000 Liradır· .. ~ 
~ Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.0ao liralık ikramiyelerle ~ - -= ( 10.000 Ye 20.000) liralık iki adet mükafat Yardır... =: 1 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya ~ 
E iftirak etmek ıuretile aiz de talünizi deneyiniz... ..= 
~ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11w 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile el O> m üfetti~ namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

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

4. - Müfettiş namzedlerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan müfettiş ve müfettiş naınzedleri askerlikten avdetlerine kadar 
maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir staj dan sonra müfettişlik imtihanına tibl 
tutulacaklar ve kazanırlarsa el 75, lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. 
c Yeni kanunumuz mucibince bankamı?. memurları da tekaüdlük hakkını haiı
dirler.> 

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

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cıt mhuriyeti Ziraat Bankası Teftiı Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu mlira
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/e/938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma komisyonundan: 

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

2 _ Adı geçen malzemeye aid ~artnamelcr Merkezimiz levazımından parasıı 

alınır. 

3 - Eksiltme 18/ Ağustos/1938 Cuma günü saat 11 de Galatada Kara Mustafa 
paşa sokağında mezkur Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 517 lira 73 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 1938 senesi ticaret odası vesikalarını teminat 

makbuzu ile birlikte vermeleri lazımdır. 
6 - Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usulile teklif mektublarmı saat 10 a 

kadar komisyona mühürlü olarak vermeleri prttır. ~ takdirde ebiltmeye 
&iremezler. c5071t 
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4 Ağu~r-11 

M 1 1 • ı· t b 1 · · iki Çek tayyaresi Alma11I 
ese e er· ~ an . u nıçın toprakları üzerinde uçtı Ruslarla Japonlar beş gündür 

fasılasız çarpışıyorlar Yva Yiyemiyor? (BCL§tarafı linci sayfada) m e . yanın cenubu şarki hududunu aşarak 
Glatz şehri üzerinde uçmuşlardır. Sa-

(Ba§tarafı 1 inci sayjada) 
cfökmek mecburiyetinde kaldıklannı 
dünkü nüshamızda yazmıştık. Dün öğle
den sonra bir muharririmizi hale gönde
rerek orada kabzımallarla görüştürdük. 
Muharririmizin alfıkadarlardan dinlediği 
sözleri aşağıya dercediyoruz: 
Yüzde 15 yerine yüzde yüz kazanç 

Halde 5 numaralı Vehbi Güzel şunları 
söylüyor: 

c- Evet manavlar insafsızca fiat artı-
rıyorlar. Fnkat yüzde üç yüz nisbetindc 
değil Yüzde altmıştan yüzde yüze kadar 
bir kazanç var ortada. Halbuki insaflı, 
makul bir kazanç ancak yüzde on beş o
labilir. Halbuki manavlar çok fahiş fi. 
atlar koyuyorlar. Malı buradan aldıktan 
sonra üstüne konan bütün masrafın ne 
t>lacağını biliyoruz ve onları mr.zur gör
müyoruz. Dnha ucuz satmakla daha faz
la mal satmak imkanı elde edilir. 
Şimdi elimizde fazla mal kalmıyor. 

Çünkü bu sene bu mevsimin meyvala..'"l 
pek azdır. istihsal normal değildir. ~~at 
önümüzde bir üzüm devresi var. Işıtıyo
ruz ki bu sene üzüm istihsali normaldir. 
Biz şimdi elimizdeki alıcıları gözönün·~ 
getirip hali hazırdaki satış kahil.i~·et ve 
kudretine bakınca gelecek üzümleri snt
mak kolay olınıyacak diye düşünüyoruz. 
Satıcı kadrosunun çok noksan gcrünme
si, seyyar satıcının ortada olma~ası bu
na birinci sebebdir. Şimdiki yegan:? en-

.. nra <1"}ccck ü-
dişemiz on on beş gun .so . F-'°. • ~r 
zümlcri sühuletle satmak endışesıd•r. Aa~ 
yısı esasen yoktu. Pek azdı. eri.k,. şef~~lı 
de çok azdı. Mahsul diğer seneler:n ):ı~
de yirmisi, otuzu nisbetinde oldugu 1çıı1 

hiçbir zaman seyyar satıcıdan mal al- hah, saat ~O ile 10.30 arasında cereyan 
maz, çünkü seyyar satıcının sattığ! mal eden bu hadise Glatz'da büyük heye- fBcqtıınıf1 1 

iftd rallfad4J matın durmadan devam ettiğini söylemiş· 
başkadır. Seyyar satıcı ikinci, üçüncü can uyandırmıştır. Tayyare mürette- arası~.da sulhu resmen tutmakta olan tir. Bununla beraber Japonlar, Sovyetler 
nevi mal alır, mannv birincı nevi mal al- batının birçok fotograf çektikleri görül- kıl, dun, evvelki günden daha incelmiş azami kuvvetlerini istimal ctmeınekte-
mağa mecburdur. İstanbul bu, içinde ta- rniiştür. bulunuyor. Japonyanın nagihani bir dirler. Müsademelerin pek şiddctl.. oldu-
baka, tabaka halk var. Tayyareler c::eh • •· • d b' .. d tayyare hücumuna karşı geniş tedbir- ğu tahmin edilmekte ise de bunla: yalnız 

d 
, ~ ır uzenn e ır mu - ler ald ~ .. 

Eu kabahat ne .kabzımallar a, ne de det uçtuktan sonra garb istikametinde . ı~m gosteren haberler, Tokyo- zikredilen mıntakaya inhisaı· etmiştir. 
manavlard~. :aş mal sa~ıyo~uz_ tabii, çü- uzaklaşmış ve hudud boyunca 30 mil ~~n :ş~::-1 ~~ıl gördüğüne alamet teş- Harbiye nezareti namımı söz söylemeğe 
rüyccek, dokülecck, maliyctı yuksek ola· kadar bir uçuş daha yaparak Çek 1 

11 cttıgı gıbı Rusyada muhtelif ame- salfıhiyettar olan zat dün saat 15 de d&. t 
cak, ç~re me!.'•ayı çürütmiyecek bir şek- vak topraklarına dönmüşlerdir. os o- le ~upları .tarafından n~ayişler ya- Sovyet taburunun önlerinde 30 tank oı· 
lin, hır usulun bulunmasındadır.> Bu hadıseyi haber veren Alınan ga- pı~dıg~a. daır olan haberler de sulh ü- duğu halde bir kaçı agır olmak üzı> ~ 
Manavlara hak veren kabzımallar zcteleri, bu meyanda Berliner Tagcb- mıdlermı artırır hadiselerden değildir. yirmi topun himayesinde olara1I Şat" ,_ 

Haldeki kabzımallardan bir kısmı ma- lat ile Lokal Anzayg:er ç k 1 ky Mançu hududlan meselesi silfilı yo- ping'e hücum ettiğini bildirmiştir. Jap -

d a 
, e os ova a- lile oldugu- d h navların tarafın a ırlar. ya karşı şiddetli hücumlar yapmakta- R ' yer e alledilemez. Eğer lar ibu kıt'alann 200 metreye kada-: y, -

Onları da dinliyelim: dırlar. Gazeteler, Südetler meselesinin ka~~a ~aponyaya . ~rşı ~ukabeleye laşmasını bekledikten sonra mukabil ta· 
Sapanca gölü ve civan Bayındırlık halli için Lord Ransimen'in Proğa mu- .. ca _ oI_ı:rsa, silahlı mucadelenin, nrruza geçerek Sovyetleri mevzile.rL"e 

Türk Anonim şirketi meyva satış ekspe- vasalat ettiği bir sırada yapılan bu ha- bugunku m~nazaalı sahayı taşıp bütün kadar tardetmişlerdir. Saat 20 de Çang
ri İsmail Kazesev diyor ki: rekctin bır suiniyet mahsulü olduğunu hudu~~~a sı:aye; etmesi hemen he - Kufeng'e karşı yapılan yeni hır hilcuıu. 
.- Evet bu sene fiatlar geçen sen!.'y: vl' Çeklerin ne gibi gizli emeller besle- men ıdınabı_ ~kansız ~ir .zaru:et olur. diğeri gibi tardedilmiştir. 

nısbcten fazladır. Fakat bunun sebebı diklerine bir delil teşkil ettiğin. yaza- Şu hal~e, ~utun sulh umıdlen ancak Dokuz kadar tayyare saat 18 de hudud
manavlann ihtikarı değil, seyyar satıcı- rak, Alınan topraklarının her t~rlü te- :ya ~ugunku vaziyeti Rusyanın hazmet- da kain Kaojo kasabısını bombardıman 
farın eksikliğidir. Seyyar satıcıların or- cavüzden masun bulunduğunu ilave et- mesı, y~h.ud da üçüncü bir devletin ederek birkaç gayri muharibin öımesino 
tadan kalkması piyasaya çok tesir et- mektedirler. an:ya gmp tavassutta bulunmasına sebebiyet vennişlerdir. 
miştir. Satıcı eksilince tabii mal satıl- Ransiman Pnag'da baglıdır; hu_ :avassut da ancak İngiltc- Tokyo 3 (A.A.) - Sovyetlerin Tokyo 
mamağa başlanmıştır. Londra, 3 (Hususi) _ Südet Alman- reden gelebıhr. maslahatgüzarı Smetanin düıı öğleden 
Manavların fazla ihtikar yaptıklarını lan meselesinde mutavassıt ve müşa- _ T?kyonun ve Moskovanın karşılıklı sonra hariciye nezaretine 31 temmuz v.:? 

zannetmiyorum. Şeftali piyasada beş ku- hid olarak bulurunağı kabul eden Loni suk.ut~arı. ya~ız vaziyetin ciddiyetine l ağustosta Japonların cSovyet arazisine 
ruştan otuza kadardır. Vişne altıdan yir- Ransiman bugün öğleden sonra Oryan del:Idır. ~ç şu!>h .. e yok, iki devlet mer- dahil addedilen• Çang-Kuicng'e kar§l 
miye, üzüm on iki ile on altı, kabuklu ckspresilc Prağa vasıl olmuştur. Lord k?zın?ekı bu_ sukü~m1 arkasında geniş yaptıkları taarruzları protesto eden hü
fındık beşle yedi, armud beşle otuz beş Ransiman Prag istasyonunda hükfunet bır dıploması faalıyeti hüküm sürüyor kumetinin notasını tevdi etmiştir. Sovyct 
kuruş arasındadır. Bir .m.:ınav s~y!ar sa- namına hariciye protokol şefi, Südetler ve U~~ şarklar yakından al~lcadar o- maslahatgüzarı ne General Ugaki, ne de 
tıcmın aldığı malı alamaz, sattıgı malı namına Kunt tarafından .karşılanmıs- lan ?utun me~leketler, - yam, Alman- nazır muavini Horinuşi tarafından kabul 
satamaz. o, semtine göre mal alacaktır. tır. Bugünlerde temaslarına ıbaşlıy;- ya, Italya, İn?'1ıte:r: ve Fr~nsa • Tokyo edilmiştir. Bunun için nota General u .. 
Lüks bir manav ancak lüks bir mal alıp caktır. ve Moskova ıle muternadıyen konuşu- gakinin katibi tarafından alınmıştır. 
satar. Bir de yaş meyva mevzuu bahistir The Pcop]e gazetesi bu seyahat mü- yor~ar. H:r şey bu konuşmaların neti- Japonyada tedbirler 
Yaş meyva çabuk çürür, yirmi, kilo bu_ra- nasebetile yazdığı bir makalede Avru- cesıne baglıd~r. Bu neticeyi anlamak Tokyo 3 (A.A.) - Hava müdafaa er .. 

sühuletle satıldı. Bugünkü şerrıit içinde 
daha fazla istihsal olsaydı hepsi elimizde 

kalırdı.~ 

dan alan bir manav muha~krut beş kil~- pada sulh cereyanlarının kuwetlen- ~~ cer~yanı bır d~r~ce!e kadar sezmek kfuııharbiyesi gece tenviratı kontrolünün 
sunu çürütüp döker, mes.effi kabu~lu hır mekte olduğuna işaret ederek diyor ki: ıçı~. hıç o~azsa ık~ gun da~a _bekliye- bu akşamdan itibaren iş'arı ahire kadar 
fındık ele alalım. o yeşıl kabukıarı çı· Lord Ransiman'ın Südet Almanlan c~gız. Henuz harb ıle sulh ihbmalleri- Tokyo, Yokohama ve Japonyanın merke~ 
kınca aşağı yukarı üç kiloda bir kilo ka- isini mütaiea etmek isteyişi, beynelmi- nın yarı yanya olduğu devirdeyi'z. v: şark ~mtakalannın heyeti umumiye-
Iır. Bizden yediye alan bir adam bunu Jel işlerdeki yeni ruhun bir sembolü o- Son vazıyet hakkında gelen telgraf- sıne teşmıl edilmesini emretmiştir. Ara· 
hcsablıyacak, bunun üstüne kfırını koya- larak telakki edilmektedir. z.;,... Lord lar şunlardır: ba ve polis durak mahallerinden maada 

Manavların ceoabı ~Q Lo d 3 (H " b·'t" h · • Eminönünde manav Aksöz mana,Ja-ı cak, müşteriye öyle __ v..,.cektir. Cftıur. Ransiman'>, Prağda müstakil bir müıa· n_ ra,_ ususı~ -Sovyet • .Tapo_n u un ancı ışıklar söndürülecek, sokak· masrafı yalnız qu degıldır. Hem naklıye- hid olarak ortaya süren bizzat Hitler- huducı musademelerı muntazam bır larda yanan ışıklar da azaltılacaktır. Yal· 

şö;ıe ~~d~~:::~~:'~ dükklinm .kirası si vardır, hem dükkiin kirası, çırağı, ka- dir. Bu fikri ilk önce Hitlerin hususi h_arb vechesini almış olmakla beraber, nız .Taponyanm şimali garbisi ışık kon
a d • Jlidir. Yıkılacağı içın J!'uvak· zancı ... Elbet te bu adam da yaşıyacak. yaveri Wiedeınaun İngiliz hariciye na- s'.!asl ~ahfellerin kanaatine göre mev- trolünden isUsna edllmtı;tır. 
k~t ao;;zu;orum. Ayda alt~.ş Ura .v(.>

1

,ri- Bunun için buradan Akçe veya ~usta- zırı Lord Halifaks'a açmıştır. Hitler, ~ıı ~ahıy:t~~ kalac~k v: daha geniş bir Sovyet Rusyada 

1 
- ı ayda 

0 
fabey armudunu otuz beşe alan bır ma- husus·ı vaver" \'asıtası'le ın· giltere hu"- ıhtılatm onune geçılebılecektir. Moskova 3 (A.A.) - Tas aJ·ansı bildi· 

yorum. çırağım vardır, a~ ı~ e .., - J , • l!nn ban• otuz liraya gelır. Kaza~ç ta na\-ın onu altmış kuruşa satrnağa hokkı kı'.ımelinin Fransa ile birlikte Prag hü- J~ponya miizakcrclcre lınzır nyor: Sovyetler Birliğinin on büyük 
elli beş veriyorum. Meyvahoşlan dukkfı- vardır. . kiımeti nezdinde teşebbüsatta buluna- GereK Japon, gerek Sovyetlerın har- merkezlerinde müteaddid toplantılar ve 

kadar bir külcnin nakliye ma.rafı no- 55 numarada Yani. Is'.'1cldii v_e Dımitri rak Lordun bir mutavassıt olarak ka· be gir~mcınek için birçok sebebleri mitingler yapılmış ve bu toplantı ve mi· 
~~r, biliyor musunuz? Halden küfeyi ka· Masoğlu ortaklarm fikn de §UOur: ~ul edilmesini ve onun Südet Alman- vn~<r- J"npon başvekili Prens Konoye, tinglerde, işciler, mühendisler ve müs-

• ··eren hamal beş kuruş alır. Kan- - Seyyar satıcılar yasak oldu Mal o- lan meselesinde teklif edeceği her han· bugun kabul ettigi Alınan Folkişe Beo- tahdrmler, .Tapon mmtaristlenıtin Uzak-~ıga go u beş kuru§ veririz. Kavık beş nun için kalıyor. Esna! hiçbir zaman gi bir şartın iki tarafea kabul edilmesi- b~t.'." ır:ızetesinin muhabirine, Tokyo prk hududunda çıkardıklan tııhrlkçı bi-
k'::-r:;:ı Kayıktan çıkarması beŞ kuruş. şimdikinden fatla alışveru; etmezdi... ni Lord Halifaksa bildirmiştir. hukumetmin Moskova ile müzakereye dıselerden dolayı derin nefret hisleri ile 
Oradan dükklin• gelınesi on 1turuı. Mal- Bereket versin bu sene mal az, mal ı;ok Çeklerin Südetlere cevabı hazır olduğunu ve Çanlrufeng hfıdisesi- kızguı~annı bildirmişlerdir. 
!ardan biz fazla istemiyoruz. EoJ<ını. şu olsaydı denize dökeoektik. Henüz dök- Prag, 3 (A.A.) _ B. Hodza bugün ni muslihane hlr surette balletınek ar- ~crp:ı-Molot metalorji fabrikas lşcl-
Adana üzümünü on beş kuruşa aldım, medik. Perakendecilerin istediği fiatlar saat 11 de, Alman Südet partlı:i meb- zusunda bulunduğunu söylemiştir, !'."'• huküıııetten küstah .Tapon milita-

d"k yarı yarıva mnktu bir fiat değildir. Benlılı kendi e- uslarından Kundt, Roşe'yi kabul et- Mes'uliyet nstler grupuna en nzimklir bir sureıttı 
külede durunca tan_e ·~e~~tıyorum. Şu vimden vi§ne alıyorlarmış. Adam otuz miştir. .Japonlar, hududda devam edegcl- mukavemet edilmesini taleb etmişlerdir. 
taneyde gı~e~ ~:nş ~;::,. halden aldım, istemiş, on beşe almışlar. Herkes pa_zarlw. Çetclaı ajansının bildirdiğine göre, mekte olan ~iidisclerin mes'uliyelini Uıllngradda, Orconikidze gemı inşaat 
armu u ır .. b" gilnde etsin, ucuza alır ... Manavları~ ~atları n. Hodza, bu münasebetle, B. Kundt'a Sovyetlere yuklemekte ve son günler fDW:>kasında yapılan mitinglerdo aınii•· 
60 kuruşa satıyorum. Itepsını .. 'r.. M arttırmakta haklan vardır. Çunlrii yaş 29 temmuz tarih1i mcktub\ında sordu- zarfında yapılan çaıpışmalara Sovyct daki karar sureti kabul edilmiştır: 
satamam, kim bilir kaç kilosu çÜur. .~~ meyva çürür. O çürüğe attıklarını da he- ğu beş suale mufassal surette cevab ~untazam k.ıt'alarının iştirak ettiğini Japon .militaristleri güruhu ve bunla· 
sela fındığı yediden alıyorum. çten kı 1 saba katacaktır. . . vermiı::tir. Görüşme esnasında hu-kum" et soyl.em. ekt. e. dırler. Sovyetler ise bunun rın Berlın ve R. o~adaki §erikleri fUllU 

k'l bır' buçuk kiloyu kabuğa çı ar, :; k unutm nl -ı oyu, . d" 
1 
kuruş Mehmed Yardımcının _fıkn de şud?r: ile Alman Südet partisi arasındaki mü- a. sın• .. ıddıa eder~k, Japon kuvvc.l.leri- aın ar ki Kızı~ ordu, mukaddes 

yfrmi bir kuruşa ~elır. :::; ;şne yir· _ Geçen sene bu vakitlerde Beledıye- zakerelerin devamı meseleri mevzuu- nın hueumuna ugradıklarını ve bütün Sovyet ~oprağından hır kan• yer dahi 
k~rla satıyorumB'. ~til<etJ~re bakm•· nin seyyar satıeılan ve sırt hamallarını bahsedilmiştir. müsademelerin Sovyet arazisinde cere- terketınıyecektir. Bütün Sovyet halk:, ı;e-
nu kuruşadır. iz11ll - ara kaldırması piyasada çok durgunluk yap· yan ettiğini ileri sünnektedirler. ferber h::ldedir ve güzel ve oevgill vata-
Hiçbir müşteri ibu etiketlere gorc p tı. Hepimizin ağzını bıçak açmıyacak de- H . ha e . 1 ·hı Yelli çarpışmalar ?111

1

.n mu~~aası için parti ve hükfımctiıı 
y=ez. lan manava faz- recede işimizi bozdu. Onlann kalkması apıs n nın arı 1lugün Çanknfeng civarında yeniden ılk ışnretı uzerine silüh elde lralkacnktıı-, 

Seyyar satı~ın k~~ ~:n hiçbir fark yüzünden gerek müstahsil. gerek biz ve k ymet•ı o' -nadı"" çarpışmalar olmuş ve Japonlara göre Tehlikeli oyun 
la müşteri gettmıemı, •• r. ü teri gerek halk çok mutazarrır oldu. H. H. 1 h gı 200 Sovyet askeri ölmüştür. Bu ;ııusus- lfosko\'3, 3 - Tas ajansı bildiriyor: Ja-

~g~&:m~ü~~:r:~:·~M~an~a:v~d=an~a~~=~m~ş~~~=~~~7=~~====== Mlaşd~ ta~~-m~®h~~~~=~~~::~~M-
1 

• ı rı' nı' n toplantıları ber almarnamıştır. Japonya, tehlikeli blr oyun o~amaktadır. 
meğe memur edilen Vali ve Belediye re- Kore ordusu genel kurmayını:ı bu gc- olamk anlamalıdır k.i, bugünkü lıftdlsel ~t' J a PO n e Ç 1 

e '(Ba1 taraf\ 1 inci cayftu!o 1 200 tank •I 'ile oynamaktadır. Japonya ıu ciheti tam 

isi Muhiddin 'Ü'stündağın riyasetindeki ce ynrısı neşrettiği bir tebliğe göre Çan- b;iyuk.iüğündekl mahalli anlagmazlıklar pek 
komisyon, dün öğleden evvel ikinci top- kufengdeki Sovyet kuvvetleri, takriben çabuk, umumi anlaşmazlıkları tevlld edebl· 

- hrimiZe gelen Japon elçi 1'e kom<>Ioslan 
Dün~ 

1 
mı bu Yokohama ile Kahire ve İskenderiye 

M t d ı elik toplantı ar u a o an sen azı}ınlŞ or başnoksolosu B. Tokitaro Kuroki bulun-
defa şehrimizde yapacakları Y 
la J kın ~rk memleketle- maktadırlnr. 

n nponyanın ya ..- .. it' 
rindeki elçi ve konsolosları, dunden ı- Japon elçilerinin bu toplantısına An-
baren gelmeğe başlamışlardır. M _ karadaki Japon sefiri B. Takatumı riya

Dün gelenler arasında JapcnytınID ı. 
&rdaki fevkalade murahhası B. Masnrıki set edecektir. 

Ur. 
lantısını yapmıştır. Komisyon ihtilaf üç piyade alayı ve 200 tankı muhtevi bır iki ordunun haysiyeU 
mevzuu Olan hapishane binasına gitmiş, motörlü f ıikadan ibarettir. Tokyo, 3 - Ha.vns ajnosının muhabiri u .. 
vaziyeti gözden geçirmiştir. Komisyonun Topcular faaliyette diriyor: Şimdi nrtık mevzuubahs olan aov .. 
bu seferki toplantısında Güzel San'atlar Bugün saat 15 c kadar Sovyet kıt'ala- yet - Mnnçuko hududunun tepeleri değil, lk1 

1 
ordunun haysiyetidir. 

Akademisi mimar arından Arif Hikmet, n, Çankufeng tepesın· e at<> .. ctm;"ler ıs· ~ ~ e Tas ajan ının tebliği 

Sedad, d~t Mükrimin Halil, Vr.kıilar de Japonları herhangi mühim biı hnsı:ıra Moskova. S - Tas ajansı blldtrlyor: 
başmimarı Vasfi Egeli, müzeler mimarı uğratamamışlardır. 2 ağustos sabahı, şafak sökerken, Jap ın 
Kemal Altan da bulunmuştur. Hapisha- Muntazam Sovyct Jat'alan kıt'aları Sovyet arazisi dahlllnde kilin za _ 
ne binasının tann~ bir bina olduğuııu 11- Diğer taraftan Havas muhabirinin Tok- zernaya tepesine taarruzlarına yeniden b ... • Sed d • .. . lamışlardır. Bu tepe, bütun gün suren ı r 
dia eden mımar a Çetintaş bu iddi- yodan aldığı malumata gorc .harbıyc ne- çarpışmanın sebebini teşkil eylc.mlşUr. Ja• 
asını isbat edememiş, İbrahim Hakkl zaretinde muntazam Sovyet pıyade kU\'- ;>on kıt'alaıı Sovyet hududunu gcçUkce, 
Konyalı, mimar Kemal Altan, Müddei- vetlerinin dün ilk olarak Çang-Kufcng bunlar Sovyetler tarotmdan topçu nt~lne 
umumi Hikmet Onat, hapishane :t>inası- ve Şaotsaoping'c karşı yapılan tnarruzla- ve tayynrc bombardımnnına maruz t.utulmug 
nın yıkılmasında bir mahzur olmadığ1m, ra iştirak ettikleri tasrih cdiimektedir. ve bu sıırctıc Japonlnra znylnt yerdirllmlıı 
vesikalar g&-termek suretile komisyon Şimdiye kadar harekata iştirak etmiş o-azaiarına anlatmışlardır. Komisyon son lan Gepeunun hudud mubafız kıt'aları Çekoslovak Üniversitelileri dü 
toplantısını cumartesi günü yapacak ve takviye edilmiştir. Japonlar bu taarruz- Ankaradan geldiler 
nihai karar o gün verilecektir. lnrı tardetmişlerse de harbiye nezareti Şark memleketlerinde bir tedkik • ... 

Bununla beraber komisyon. hapishane muntazam kıt'alar tarafından y:ıpılnn yahatine çıkmış olan Çekoslovak fu ... 
binası hakkında tam malUmat edinmiş müdahalenin hadisenin mahiyetini va- versitelileri dün Ankaradnn şehrimize 
bulunmaktadır. Azanın e~ hapis- zıhlaştırmış olduğu kanaatini izhar et- gelmişlerdir. 
hane binasının yıkılmasında bir mahzur miştir. Seyyahlar burada üç gün kalacaklar 
olamıyacağı, ancak A .... :v dairesın· u· ı bı'r ş·dd tı· - d , 1 • u"li" 1 c 1 musa cmeıcr ve şe ırm muhtelif yerlerini gezdikten 
kısmı ile arka tarafta imtidad eden bina- Diğer cihetten hariciye neznrcti namı- sonra cumartesi günü R ma , • 
lann yıkılmamasının daba muvafık ola- na söz söylem~ğe salahiyettar bir zat, 31 ıile Romanyaya, oradan oda ;;e~~=-
cağı kanaatma varmışlardır. temmuzdanbcrı bu mıntakadn rnuhase-- Ierine gideceklerdir. 



-·•~ "Son Posta,, nın Hikayesi 

PLAJDA BiR KAZA 
_111111111 .. 1111111111-111111111~ Çeviren: H. Hatib ~ ... 

Kumluğa geldiği zaman Gerard elli 
kadar insanın sahilde toplanmış, ve ga
yet heyecanla hep bir ağızdau bir §eylet 
söyliyerek denize baktıklarım gördü. 
Bunların önünde mayo giymiş zayıf bir 
adam suyun içinde biraz ilerlemiı, fa· 
kat yükselen dalgalara daha fazla yak -
taşmaktan korkar vaziyette mütered -
did ve çaresiz duruyordu. GP.rard bu· a -
damı hemen tanıdı. Terminus otelinde 
oturan Gaston Labastide isminde bir a
damdı. Bir çok defalar kendisile konuş -
muş, hatta bir kaç kere de beraber tenis 
oynamışlardı . Gerard kalabalığa sokula
rak: 

- Ne oluyor? 
Diye sordu. Bir kadın kendisine, heye

can ve teJaştan titriyen bir sesle izahat 
verdi: 

- Çok müdhiş birşey! diye haykırdı. 
Tasavvur ediniz mösyö, böyle herkesin 
gözü önünde boğulmak.. Kimse kendisi
ni kurtarmak için bir şey yapm!yor. Ter• 
minus otelinden bir madam... Galiba is
mi de Dumont imiş! Şu önde gördüğü -
nüz mösyö ile beraber banyo yapıyor -
larmış .. Böyle bir havada denize girmek 
ne ihtiyatsızlık! Birdenbire müdhiş bir 
dalga kadıncağızı sürükleyivermiş .. Mös
Yü yüzmek bilmiyormuş!.. 

Uzaktan, dalgaların arasında, arasıra 

~iyah bir nokta görülmekte idi. Gerard 
tereddüd etmedi, ceketini ve iskarpinle
rini bir anda çıkararak, denize atıldı. Dal 
galar çok kuvvetli idi. Gerard bütün gay
).'etine rağmen istediği kadar sür'atle iler-

• liyemiyordu. Kazazedeye yaklaşabilmek 
için bir kaç dakika kaybetmişti. Genç ka
dın soğukkanlılığını muhafaza ediyor -
du. Büyük bir cesaret ve gayretle kendi
sini suyun üstünde tutmağa muvaffak 
olmuştu. Fakat kuvveti tükenmek üzere 
idi. Genç adam tam vaktinde yetişmiş bu
Junuyordu. 

Sahilde onları büyük bir sevinçle kar
şıladılaı·. Öne atılan bir kaç kişi - tabii 
içlerinde mösyö Labastide de eksik de -
ğildi - hemen Gerardın kolları arasın -
dan kıymetli yükünü aldılar. Genç kadı
nı kumlara yatırdılar. Ve kendisine gel
mesi için bir hayli uğraştılar. Nihayet 
Madam Dumont gözlerini açtı ve onu alıp 
.oteline götürdüler. 

Gurabi efendi ile evlc1dlığı Torik 
Necmi karşı karşıya kalmışlardı. İhti· 

zar. 

yar sordu: 
- Sen bana 

piyango vurdu-
ğunu nereden ha
ber aldın? 

- İmrahor'dan 

Gurabi efendi başını salladı .. 
- Taciz edenler olmasa, zararı yok; 

bu da bir şöhret. 
- Sen de kapını kapat. Gelen olur

sa, hanım annem sepetlesin. 
- Gene balta oluyorlar. 
- Buradan, birkaç gün için fertiği 

çek. Ahbablardan birinin evine düş; o
rada kapan. Sonra iş tavsadı mı, tek· 
rar meydana çıkarsın. 

- Kime gideyim? 
- Onun orasını paran yokken kes-

tirmek belki de güçtü. Ama, şimdi ce
bin dotu olunca sana cümle alem dost 
olur; kapısını açar; döşeğini serer; önü
ne tabla ile yemek koyar. Mahallede, 
senden bahsedildikce moruktan üstün 
laf etmiyenler bugün Gurabt efendi 
amcamız diyorlar. İnanmazsan, şöyle
cene bir çık, dolaş. Etrafına kulak ver, 
göz gezdir. Bak ne kadar saygı görecek
ıın. Dinine, diyanetine yandığım para!. 

~ 
c- Pekdld sevgili dostum, esasen Parise avdete karar vermiştim.> 

Gerard da keneli oteline gitmiş ve değiş- ı - Hayatımı kurtardınız, demişti. Mü -
mişti. İçinde büyük bir rol oynadığı bu saade ediniz de size dostum diye hitab e
heyecanlı vak'a Gerardı pek memnun et- deyim. Kendimi toplar toplamaz ilk isim 
mişti. Çünkü o, Madam Dumontu sevi - size teşekkür etmek için buraya koşmak 
yordu. Eğer bu vak'a olmamış olsaydı oldu. Bilmem ki size minnettarlığımı na
şüphesiz ki Gerard genç kadına yaklaş - sıl izhar edeyim ... Yaptığınız şeyin bü
mağa cesaret edemiyece~ ve onu böylece yüklüğünü hayatımın sonuna kadar u -
nihayete kadar - hiç olmazsa, bu tati: ni- nutmıyacağım. • 
hayetine kadar - böyle ümidsiz ve cesa - Gerard bu ziyareti sabahtanberi bekli
retsiz bir aşkla sevecekti. Esasen Gerard yordu. Bunun için onun teşekkürlerini 
r~~ibsiz bir ~şık değildi. Bunu k~n~si de işittikten sonra yapacağı şeyleri ezberle
bıliyordu. Rıvayete nazaran Mosyo La- mişti bile ... Kararı şöyle idi: Genç kadı
bastide bu mes'ud adamdı. O genç kadı- nın dizlerine kapanacak, iki uzun haf ta
nın oturduğu otele inmişti. Her yerde be-
raberlerdi. Teniste, plajda, gazinoda bir
birlerinden ayrı kaldıkları yoktu. Bazı 
dedikoducu insanlar Madam Dumont'un 
Labastide'in metresi olduğunu dahi söy
lüyorlardı. Bazıları da bu şeyin kendile
rine aid bir mesele olduğunu ve bu iki 
insanın hür insanlar olduklarını ileri sü
rüyorlardı. Öyle ya Madam Dumont dul 
bir kadın olduğu gibi Labastide de bekar 
bir adamdı! 

* Ertesi gün genç adam yemeğini bitir -
mek üzere iken bir madamın salonda ken
disini beklemekte olduğunu söylediler. 
Bu Madam Dumont'tu. Her zamankin -
den daha güzel, daha cazib, ona ellerini 
uzatmış, heyecanlı gözleri parlıyarak: 

danberi kendisini delicesine sevdiğini iti
raf edecek, ve onu dalgaların arasından 
kurtardığı saniyenin hayatının en mes'ud 

bir saniyesi olduğunu söyliyecekti. Fa
kat işte şimdi, sevgilisinin karşısında şaş
kın bir hale girmişti. Vazifesinden ba~

ka bir şey yapmadığını söyliyerek te -
şekküre hiç hacet olmadığını mırıldan-

dı. Madam Dumont gittikten sonra bu 
cesaretsizliğine canı sıkı.1.ri:ııştı. 

* Tabii bugünden sonra genç kadınla sık 
sık görüştüler. Ve nihayet' bir öğleden 
sonra, Gerardın ne zamandanberi heye -
canla beklediği fırsat kendini gösterdi. 
Genç kadın onu tenha bir kenara çeke
rek: 

Sivas C. H. P. 
1 - Sivasta Cumhuriyet meydanında yapılacak Halkevi binası projesinin tan· 

zimi işi münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu bina için 150 ila 200 bin lira sarfedileceği tasavvur ve tahmin edilmiştir. 

3 - Müsabakaya iştirak etmek istiyen zevat Güzel San'atlar Akademisinin 

ehliyet vesikasını ve tavsiyesini hamil olmaları şarttır. 

4 - Proje 15/Teşrinievvel/938 tarihinde Sivasta C. H. P. Başkanlığına teslim 

edilmiş bulunması şarttır. 

5 - Bina mahallini görmek ve iklim şartlarını anlamak için Sivasa gelmesi 
mecburi olan talih mimar ve :nütehassısın azimet ve avdet ücretleri Sivasta tes· 

viye edilecektir. 
6 - Proje için lazım gelen şartname ve arsa planı C. H. Partisinden mecca • 

nen verilecektir. 
7 - Nafia Vekaletince birinciliği kabul ve tasdik edilecek proje sahibine 3500 

ve ikinciye 800 lira verilecektir. 
8 - Talip olanların Sivas Cümhuriyet Halk Partisi Başkanlığına müracaaUarı 

lazımdır. c5036» 

------------

Baş, dit, nezle, grip, romatizma 
nevralji, kırıklık ve biitüıı ağrılarının derhal keaer. 

- - - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - - -

- Azizim, dedi. Size söyliyecek bir 
şeyim var ... 

Çehresini tatlı bir pembelik kaplamış· 
tı. Genç bir kız gibi mahçup bir bakışı 
vardı. Delikanlının kalbi ümidle titriyor
du. Genç kadın devam etti: 

- Gerard sizden bir şey istiyeceğim ... 
Öyle bir şey ki bunu insan ancak çok sa
mimi, çok iyi ve menfaatsiz bir dostlukla 
kendisine merbut olan bir dosttan istiye
bilir ... 

Genç adam teheyyüçle: 
- Söyleyiniz ... diye haykırdı. Biliyor

sunuz ki en büyük arzum sizin hoşunu
za gitmektir. 

Madam Dumont müşfik bir tavırla o-
nun ellerine sarılmıştı. ' 

- Biliyorum, dedi. 

Küçük bir tereddüd anından sonra: 
- İşte Gerard! diye fısıldadı. Sizden 

buradan gitmenizi rica edeceğim. Evet 
buradan gitmenizi... Durunuz size izah e
deyim... Gaston için bunu sizden istiyo· 
rum ... Evet Mösyö Gaston Labastide ile 
aramızda ... Aman Allahım ... Bakınıı: Gı'.!
rard size böyle bir itirafta bulunabilmek 
için size ne kadar büyük bir dostluğum 

ve emniyetim olmalı ..• Anlıyorsunuz ya. .. 
Evet aziz dostum Gaston ile bir kaç za -
mandanberi sevişiyoruz ... Bu ajlt bir kaç 
gündenberi sıkı dostlukla bizi büsbütün 
birbirimize bağlamış bulunuyor ... Za -
vallı sevgili Gaston size her an tesadüf 
ettikçe rahatsız oluyor ... Tabü benim ha
yatımı kurtarmış olmanız onu biraz kü·· 
çük düşürüyor ... Böyle zanw'tierek üzü. 
lüyor ... Kendinizi bit onun yerine koyu· 
nuz da bakınız ... Hakkı yok mu ya, anlı· 
yorsunuz değil mi Gerard? 

Gerard hiddet ve yeisini saklamak için 
cebri nefs etti. Rengi biraz atmıştı. Bu
na rağmen neş'eli olmağa aayret ettiği 
bir sesle: 

- Pekala sevgili dostum, dedl Esasen 
Parise avdete karar vermiş bulunuyor • 
dum. Görüyorsunuz ya bu suret!e bana 
teşekküre bile hacet kalmıyor. 

Yazan: B. Gervaiıe 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Bedava dişçi 
Çeviren: 1smet Hulun 
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Karnımızı doyurduk, yathk. Fakat az sonra arabacılar 
da dahil olmak üzere hepimiz sancıdan kıvrana 

Taıan: Vedad 'Orfl 

kıvrana uyandık: Zehirlenmiştik 1 
Mahud yaysız yük arabalarına bine-ı 

Ölü kafasının aydınhğında 
Hindli, radyoyu çevirmişti. Gene bo- ı 

ğuk, fakat başka bir ses: 
- Alo!.. Alo!... Burası Bombayı. .. 

Nazını Abad ülkelerinin hakimi Prens 
Nazım Abadın saraylarında dün gece 
işlenen cinayet, büyük teessür uyan
dirmiştır. Tayyare ile vak'a yerine gi_
den emniyet nazırı ve emniyet heyetı, 
katilin hüvjyetini henüz tesbit edeme
miştir. Tahkikat iler1emektedir. Sara
yında işlenen cinayetten son derece 
müteessir olan haşmetlu Sultan ~azım 
Abad katilleri bulana on bin Ingiliz 
liralık bir mükafat vadetmektedir. 

_ Alo! ... Alo!... Burası Kalküta!. ·· 
Prens Nazım Abad ülkelerinin ..... . 

!Muhabz radyoyu kapadı. Yeniden 
gülümsedi. Geldiği kapıya doğru gitti. 
Elektrik düğmesine bastı. Salon karar
dı. Yalnız, masa üzerindeki ölü kafası
nı aydınlatan küçücük ampul yanar 
kaldı. Her yanı gözden süzen muhafız 
uzaklaştı. 

Şimdi karanlık içinde yalnız ölü ka
fasını sezebiliyordum. Titriyordun:· 
Son yirmi dört saat içinde iş~ene:.ı ~~
nayetin mahiyeti ne idi? ... Kım oldu
rülmüştü ve ne diye bütün Hind rad
yoları bu haberi yayıyorlardı? .. Mesele 
ınühim olmasaydı, radyolar işe }tarı~tı
rılmazdı. Bu ülkelerde kim bilir neler 
oluyordu da, dış mem1eketlere işitti.~il
miyordu. Koyu bir taassubun ve vmud
h~ an'anelerin hfila hakim oldugu bu 
Ülkelerde bir cinayet mi gizl~ tu!ul~
nıazdı? ... Son hadise, demek sıyası ~ı~ 
skandal doğurabilecek mahiyette .ı~ı 
ki bir sultan, katillerin bu~unması. ışı
ne, bütün dünya önünde bızzat alaka
dar olmak Iüzumunu duymuştu. 
Başımdan bir kaynar su .dö~ülüyor 

sandım. Tüylerim diken kesıldı. Oldu
ğum yerde bir müddet kımıldanama-

dlın. 
- Acaba? •.. 
İşte bu kelime, bir an içinde büt~~ 

varlığımı çalmıştı. Vurulan, ac~ba so
zünde duracak kadar merd oldugu hal
de bu gece randevusuna gelemiyen ye
ni arkadasım mıydı? ... Kimyager Se
llin!... Hayali gözlerim önünde canla
nıverdi!... Çok kısa bir arkadaşlıkv o
nun samimiyetini ve ilme karş~ w ~a~lı
lığını anlatmıya yetmişti. Verdıgı soze 
daima dakikası dakikasına sadık kalan 
bu temiz ruhlu delikanlının bu gece 
gelememiş olması sakın .. ···· . 
Hayır ... Hayır! ... Bu korkunç farazı

yeyi zihnimden geç.irıneğe bile ~ah~m~ 
rnüı etmek istemem. Sarayda hıç kı~ 
se onun bir ilim heyeti namına, beşe:ı-

t . b"l k gavesıle Ye e hızınette buluna ı me J • 

bu yerlere geldiğini bilmiyor. Ne dıye 
böyle bir fel:lkete uğrasın. 

Y w l'nmdan çıktım. 
avaş yavaş sıgınao~·- ... w. ,.. _ 

Ortalığa yeniden gecenin sessızlıgı .. ha 
k!m. Salonda seçilen, yalnız masa uze
rındeki ölü kafası. Ne tuhaf!.·· Para sa
adet demekse dünyanın en muhteşem 
~i:, servet yuvası olan bu saraylarda, bu 
olu kafalarının saltanatı ne? ... Onla
n.? karanlıkta kalmalarına bile rıza 
go~terileıniyor!. Yavaş yavaş ı:na~aya 
dogru Yaklaştım. Neden?... Bılmıyo
:tuın!. ·· Beni çeken sanki esiri bir ~uv
Vet. Kımıldayan ben değilim. Benı k~
~ıldatan bir el var. Masa başına g:ı~ı
gunin farkına bile varmadım. Goz e
rim ansızın bulutlandı. Ölü kafasını 
aydınlatan lambanın dibinde fransızca 
Yazılmış bir kağıd vardı. Kaptım. 

«Prenses!.. 
«Knğıdı okur okumaz arkanıza dönü

ı:üz: Sakın korkmayınız. Kimyager Se
lunın arkadaş,ıyım. Küçük bir feryadı
nız, beni mahvedebilir! ... > 

Döndüm. Tanımadığım bir delikanlı, 
~amı elile işaret ediyordu. Tanıdı
~ değildi. İngiliz olduğunu anlatan 
bır fransızca ile: 

- Dikkat!. .. dedi. .. Küçük bir ihti-
yatsızlık; bizi mahvedebilir. 

- Kimsiniz? ... diye haykırdım. 
Kımıldanmaksızın cevab verdi: 
- Sizin aradığınızı arayan biri! ... 
- Bir casus! •.• 

- Hayır! ... Bir ilim hizmetkarı!... Selim, bir yurd çocukları olduğunuz r:k Çankır~ yolunu tuttuk. Akşam üs-
İlave etti: için, sizden yardım dilemek cesaretin- tu Ilgaz dagı eteklerine vardık. Handa 
- Başmuhafız radyo ile mr>c:cnıı~;i. de bulundu, ben görünmedim. Ne ya- vali paşa için hazırlanmış odayı açtır' 

Beni görünce belki korkacağınızı dü- zık ki bu değerli arkadaş bugün konu- dık. 
şündüm. Saklı bulunduğum )'t.H•c; .. ı.1 ışamıyacak bir haldedir!.. Kastamonu ile İnebolu arasında bu-
kağıdı yazdım. Muhafız çıkar çıkmaz, - Konuşamıyacak mı?. lunan cKürei Nuhas> yani bakır made-
kiığıdı masa üzerine bıraktım. Sizin - Ölmüştür!.. ni ocağı adlı nahiye merkezindeki ba-
mutlaka bu masa başına döneceğinizi Elimde değil. Bir feryad koparmışım. kırlar pek maruf ve muteberdi. Yazık 
tahmin ederken yanılmamışım!.,. İngiliz delikanlısı hemen kapıya koş- ki bu kıymetli madenin ocakları uzun 
Soğukkanlılığımı muhafazaya çalı- tu, dinledi, kimse bulunmadığına ka- zamanlardanberi işletilmiyordu. Vak-

şırken haykırmışım: naat getirdikten sonra dönerek demin- tile yapılmış olan sini, tepsi, kazan gibi 
- Peki ama ... Ya geldiğim zaman ... ki sözünü tekrarladı: e~ya ~zularak diğer şeyler, mesela kü-
- Gizli köşemde idim!... - Dikkat!.. Küçük bir ihtiyatsızlık ç~~' bu yük sefer tasları meydana geti-
- Niçin?... bizi mahvedebilir. rJlıyordu. Kastamonuya gidenler, bun-
- Sizin aradığınızı bulabilmek i- - Anlatınız! !ardan birer tane edindiklerinden tah-

"çin!... 1 en kik heyeti azasından her birı· u··ç, do""rt - Demin radyoda bir cinayett 
Muhaflzın çıktığı kapıyı dinlemekle bahsediliyordu. Öldürülen, iki gündür veya beş parçalı ve yeni kalaylı sefer 

beraber: yakından tanıdığınız rneslekdaşımd tasl~rı içinde yol yemekleri getirmiş-
- Prens Nazım Abadın gizli daire- kimyager Selim!. Dün akşam sizin y~~ lerdı. ,-

!erinin anahtarını elde edebilmek mnıza gitmek üzere daireden ayrıldı. Karnımızı doyurduk, yattık. Fakat Muharrir Sinob mutasarrıf vekili iken 
için!.. diye ilave etti. Gizli geçidlere daldı. içine bir felaket az sonra arabacılar da dahil ol- . 

Her dakikanın önüme serdiği bek- korkusu ginni~ gibi, şayed gecikirse mak üzere hepimiz sancıdan kıvrana da~r v~~i .olan tahriri sualime: cDev-
lenilmedik hadiseler beni adeta ser - gizli geçidlere bir bak dedi. Vakit ço~ kıvrana uyandık: Zehirlenmiştik! Ara- l~tın filı bır rn:kt:bi~?~.n neş'et etmiş 
sem ediyor gibi~di. Bunu farketti, ya- ilerledi, dönmedi. Merak etmeğe baş- mızda bir hekim bulunmamakla bera- bır zatın bu turlu kotu muamele ve 
nıma yaklaştı: ladım. Gizli geçidlere girdim. Maksa- ber beş, altı saat uzaklaştığımız Kasta- hareketlerde .buluna~ilmesi ihtimali 

- Prenses! .. dedi. .. Ayni hedefe u- dım, sizin dairelerin ize kadar gitmek monuya dönmek, zamanın ilerlemesi aklıma ge:ın:dı!> şeklınde garib bir ce
laşmak için uğraşanlarız! .. Aramızdaki \·e arkadaşımın oradan ayrılıp ayrılma- yüzünden, tehlikeli idi. Zaruri bir te- vab vermıştı. 
fark: Siz, kadınlığınızın gururu hesabı- <lığını anlamaktı. Yedi numaralı geçi- vekkül ile bildiğimiz tedbir ve tedavi- Mutasarrıfın, Talat bey aleyhindeki 
na ben bir ilim heyeti namına bu gece din loşluğunda idim. Bir ses işittim lere başvurduk, istifra ede ede sabahı şikayetlerinden biri de onun asker da
se~ahatlerinin yolcularıyız. Kimyager (Arkası var) bulduk. Yemeklerin, bilhassa yalancı ireleri arasındaki arsanın bir kısmına 
~~===========================~&~~rmb~~~~~~na~~bw~b~z~rm~~~ıWi. 

E 
• t U M •• d •• ı •• "' Ü d ma~dan evvel, kalaysız kablarda pişi- Mutasarrıfın odaşında bulunduğu -

mnıye m m u ur ug n en: rildıkleri için zehirlendiğimize şübhe muz esnada, pencereden, hükumet ko-
l _ şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dahilinde zabıta memurları için maa yoktu. nağı avlusunun bir kısmına ekilmiş o-

kasket azı 3800, çoğu 4187 takım elbisenin yalnız kumaşı Umum Müdürlükten Biz, handa hasta hasta sabahı etmeğe lan arpayı görerek : 
verilmek ve diğer bütün levazımı müteahhide aid olmak üzere dikim işi kapalı çalışırken, şimşekli, yıldırımlı bir yağ- - Bu tarla kimindir, diye sordum. 
zarf usulile 16/8/938 tarihine müsadif Sah günü saat 15 de eksiltmeye konul - mur da başladı. Maamafih, şafak söker Mutasarrıf: 
muştur. sök.mez, hastalığımıza rağmen, sanki - Orası tarla deği1, hükfunet avlusu, 

2 - Beher takım elbise ve kasket için 500 kuruş fiat tahmin edilmiştir. dirı diri gömüldüğümüz bir mezardan cevabını verdi! 
3 - Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak istiycnlerin Emniyet Umum Mu- kaçar gibi ara:balarımıza dolarak han- - Avlunun bir kısmını kiraya veri-

dülüğü Satınalma Komisyonuna müracaatları. dan uzaklaştık. yorsunuz, öyle mi? 
4 - Eksiltmeye girmek istiycnlerin 1570 lira 13 kuruşluk teminat makbuz ~sen· t lrn vv .- ın ~~n azam o asına rağmen, - Hayır, kiraya vermiyoruz, bizim 

veya banka mektubunu muhtevi teklif rnektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2 sellcrın t ı d -a b • esırı e, ag an üyük büyük araba hayvanları için ben ektirdim! 
3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gu .. nü saat 14 de kadar komis taşlar yol u·· · ı - zenne yuvar anmıştı. Bun- - Talat beyin, ailesi için, askeri da-
yona teslim etmeleri. c2744> c489h }arı dereye ı "d bil" Bi yuvar ıyor, gı e · ıyorduk. ireler arasına bostan yaptırmasile, si-
-----------------------------~ r~~e~Fen~ ~mınm,~M~n.ara~~~~~iç~M~rn~k~ 

sellerin yüzünden, dereye uçtuğunu nağı avlusuna arpa ektirmeniz arasın-

T. el Zl
.RAAT BANKASI ~ gördük. Çaresiz, yolu araba geçebile - da ne fark var? Bu pek ehemmiyetsiz 

• cek .kadar genişlettik. şeyden keşki hiç bahsetmeseydiniz! 
• r:ııha.y~t, Çankırı bahçeleri arasında - ! ..... . 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMIYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en az 
so lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

4 " 500 
4 • 250 

40 " 100 
100 " 50 
120 ,, 40 
160 " 20 

" 
" 
n 

" ,, 
5,000 " 
4,800 " 

" 3,200 " 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senedo 4 defa, 1 EylUI, 1 Birinci kfınun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

t bizım ıçın hazırlanan köşke gurubdan Nihayet bu can sıkıcı tahkikatı bir 
• iki, üç saat sonra varabildik. ayda ve saatte beş kuruş hesabile yal-
• Her nedense, kaymakam Salih bey, nız iki yüz elli kuruş harcirahla bitir-

Taliit beyin aleyhine hareket etmek ıniş olduk. 
• istiyordu. Belediye reisi bizim için yaş- . Bir kaç ay sonra İzmir valiliğine ta
l lı başlı bir kadın aşcı bulmuştu. Mide- yın olunan Abdurrahman paşa ile be
• sine düşkün olan Salih bey bunu gö- raber ben de oraya gittiğim için Talat 
. rünce postu oşevine serer gibi oldu. Ka- be · ·· ·· l · ' , yın curum ermin, mutasarrıfın sü -
. sabaya gitti, öğleden sonra döndür-:i k~t ·· h , 5"' ·u ve musama asının kanuni cezala-

rını çe ip çekmediklerini bilmiyorum. 1 
zaman: k 

, - Ben işi tıkırına koydum, demiş! (Arkası var) 
ı Bu cTıkınna konan iş» in ne olduğu- .............................................................. . 

nu merak ettik. Hazretin, kasabadaki 
kadınlardan birisile tanıştığını taaccüb
le öğrendik! 

Binaların inşa ve tamirlerindeki 
yolsuzluklar, hakikaten mutasarrıfın 
iddi s a .':e a~ih beyin temenni ettiği gi-
bi, muhendıslerin muayenesile meyda
na çı~ıyordu. Duvarlardaki çatlaklar 
ve saga, sola çarpılmalar gün geçtikcc 
artıyordu. Salih bey akşam üstü bir 
çatlağa_ kağıd yapıştırıyor, ertesi sabah 
uyandıgımız zaman, bu kAğıdı yırtılmış 
olarak görüyorduk. 

Bir aydan fazla süren tahkikat so
nunda mutasarrıfın, Talat beye isnad 
ettiği her şey sabit olınuştu. Fakat 
gerek müteahhidlere ihale suretile ve 
gere~se hükumetce emaneten yaptırı
lan ınşaatın hepsi belediye ve idare 
meclislerinin iasvib ve kararlarile ya
pılmıştı. V~kıa, bu kararları kumilen 
Talat bey yazmıştı. Lakin evrakta her 
iki meclis fizasile mutasarrıfın da imza
ları vardı. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Şerc çatlakları 
" v- .. ı· ısur ,, 
Bazı kimselerde şiddetli inkıbaz halinin 
devamı net.lcesl çıkan mevaddı gnltnnın 
gayet sert bulunması dolayısllc makadın 
gışayi muhntlslnde çntlnklıır veynhud 
sıynklar husule gellr. 
Normal vaziyette bunların büyük ıztırn
bı duyulmaz. Fakat def'i tabli esnasında 
ve detil tabiiyi müt~aklb çok şlddetll ız
tırab ve vecalarla hastn bir müddet kıv
ranır. Fisürlerde bir mlkdıır sulu cera
hatll glbl bazı ifrazat olur. 
Flsürlerln basur memelerlle hiç aıt\knsı 
yoktur. Basur memelerinin evsafı bUsbU
tün başkadır. Onlardan zaman znmnn 
kan gelir ve zaman zaman şişerek büyük 
hacimde, mor renkte tılşklnllkler meyda
na gelir. \Te nihayet ya içeride vcyo.hud 
ekseriya o uğu gibi d~arda memeler .. 
gayet vdzlh ıarnk görülür. '.Fisürdc bu .. 
yoktur. k 

Bu yolsuzluklara evvelce sükut edil- ı 
k 

Flsürün tcdııvlsl hastayı klor forınlze et-
di ·ten, devlet hazinesine iras olunan tJkten sonra kuvvetle blr torba ağzı gibi 
zararların telafisi imkanları ortadan açmak ve hasta olan nahiyeyi keyl'tıt- · 
kalktıktan, bir kelime ile mutasamfla mekten ibarettir. Birkaç günde geçer, 
kaymakam Talat beyin araları açıldık- hasta dil ıztırabdan kurtulur. ,. 
tan sonra ihbara koyulmak doğru bir t-ee~ .. -b'.""""".t.ı-e1-,-n-o-k-~-o-alanm--ızm--po-m-
hareket değildi. Bu sebeb1e mutasarrıf Jala 101.Wnalannı rtea edertx. AUI tak· 
da kanunen cezaya müstahak idi. Ken- cıtrd• btuteırı müabeleela kalabllli'. 

d\sinin, vaktile niçin sükut ettiğine 
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~ v~,, .... 
Vard Ad sındaki Hayalet 

Dünya güreş şampiyon 
Cek Şeri ile mülikat , ıJ'azan: Sapper Türkceye çe't'lren: Basnun Up.kllıD 

Genç kızın golf arkadaşı Önümüzdeki pazara Kara Ali ile ilk güreşini yapa 
olan Cek Şeri: .. Eğer güreş nıüôdeti uzun olursa g 

geleceğime yüzde yüz eminim,, di1or - Bütün bunlar doğru olabilir, fakat 
zabıtayı harekete geçirmek için eli -
mizde kafi delil yoktur. 

- Fakat ergeç buna mecburiyet 
görülecektir. 

-Mümkün. Şimdi benden bekledi
ğinizin ne olduğunu söyleyiniz? 

- Benimle zabıta arasında temas 
:vasıtası olmanızı istiyorum. Eğer be -
rıim başıma herhangi bir şey gelecek 
olursa derhal harekete geçiniz. Ben si
zi faaliyetirnden muntazaman haber -
Ciar edeceğim. Eğer Standiş ile Gaston 
size telefon ederlerse kendilerine va
ziyeti anlatınız, fakat daha evvel konu
~anların gerçekten onlar olup olmadı
~ı anlayınız. Standiş'in sesini tanır
sınız, fakat Gaston'unkini bilmezsiniz. 
Düşmanlarımız adamlarından birini 
onun yerine koyabilirler. En nihayet 
Lavson bizzat kendinizin de tehlikede 
olduğunu unutmayınız. 

Lavson saatine baktı: 
- Dostum artık ben gitmeliyim, va

ziyeti anladım. Benden istediğinizi ya
pacağım, şimdilik sıhhatinize! 
~ e bardağını kaldırarak bo~lttı. 
Lavson kapıyı çekerek sokağa çık -

tıktan sonra Drummond: 
- Dadı, bu gerçekten yiğit bir adam

Clır, dedi. Ben yukan çıkıp bir uyku 
kestireceğim, bana öyle geliyor ki önü
müzdeki hafta gecelerim pek kısa o
lacaktır. 

- Ne vakit gideceksin? 
- Yarın. Denny bu akşam bana bir 

kaç şey getirecek, kırmızı şarabından 
ikram et. 

Ve merdivenden çıkarken kendi 
kendine: 

- Acaba Algi işi becerebildi mi? di
~e düşünüyordu. !Bu sualin cevabını 
ertesi sabah Morning Post gazetesinin 
küçük ilan kısmında buldu. Orada şöy
le bir fıkra vardı: 

«Hud'a: Kabul ediyor. Açılma töre
ninde bulunacak> 

Bu fıkrayı şöyle tercüme etmek güç 
aeğildi: 

c-Molly Kasteldon kendisine verilen 
rolü kabul ediyor, Burton hafta sonun
da Birşigton köşkünde bulunacak.. 
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- Corc horlarnıya nihayet veriniz 
cie biraz beni dinleyiniz. 

Sir Cor<: Kasteldon bir gayretle kol
tuğu içinde doğruldu: 

- Demek ki horluyordum sevgilim? 
- Horlamasaydınız söyler miydim? 

Maarnafih yemekte içtiğiniz ikinci par
to kadehinden sonra bunda hayret e
C3ilecek bir şey yok .. 

Sir Cort Karteldon çaresiz, karşı 
koltukta geniş vücudünü yaymış olan 
kansını dinlemiye hazırlandı: 

- Molly'nin o genç ile golf oyna-
makta olduğunu biliyor musunuz? 

Erkek hafif bir sesle: 

- Hangi gençten bahsediyorsunuz? 
Lady Kasteldon el gözlüğünü gözü-

nün hizasına kaldırarak kocasına sert 
))ir nazarla baktı. Ve Sir Corç Kastel
don kendisini büsbütün tehlikede gör
am 

- Corc budalalık etmeyiniz. Bu 
münasebetle ne yapmak tasavvurun
dasınız onu söyleyiniz? 

- Bu münasebetle mi? 
- Hfila anlamadınız mı? Size Molly 

bir delikanlı ile, adı da AJgidir sanı
r;ın, golf oynamaktadır, demiştim ve 
Mistr Burton'u yalnız bırakmışlardır. 

- Sahi mi? O halde gidip bir bak
sam iyi olur. 

Kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Kar
şısında tatlı bir güne.şin altında YE!.ii -
Umtrak ovalar kıvnın kıvrım yayılı -
y.odardı. Çayıra çıkmak üzereydi ki 
kö~kün bir köşesinden çıkarak heye -
canlı heyecanlı konuşan iki adam gö-
~ J ..... ---

dalmışlardı ki Sir Corc Kasteldon'u ı bahçıvan kullanır bir adamın evinde 
an_cak aralar~d~. iki adım mesafe kal- bu ihmal ve teseyyübe hayret etti. Et
dıgı zaman gorduler ve birdenbire sus- rafını dolaşmak istedi ve 0 zaman an-
tula_r. lndı ki köşk zannettiği kadar küçük de-
Sır Cor: Kaste~don nezaketen: ğildir. En aşağı on, on iki odası vardır. 
- ~nJur, dedi. Dişlerinin arasından: 
İçlennden biri bir ecnebi şivesile: 
- Bonjur!. diye mukabele edince 

Sir Corc Kasteldon: 

- Bedava verseler istemem, diye 
mırıldandı ve o zaman ev sahibinin 
~ endine doğru yaklaşmakta olduğunu 
gördü: . - Güzel manzara, diye devam etti. 

Içinden de bu iki adamın kim olabile
ceklerini düşünüyordu. Zira şapkaları - Evinizi teftişe çıkmıştım Burton, 
yoktu ve bir gezinti yapmak üzere malikanenizin ucu bucağı yok, dedi. 
köşkten çıkmışa benziyorlardı. - Evet hazan büyük geliyor, bazan 

Sir Corç Kasteldon içinden: da pek küçük. Asıl binada yer kalmadı-
ğı zaman misafirlerimden bir kısmını 

- Şüphesiz diğerlerine nazaran er- bu köşkte yatırıyorum. 
ken gelmiş iki davetli olacak, diye dü-
şündü, eğer diğer davetliler de bunlara - Misafirlerinizden iki tanesine az 
benziyorlarsa hafta sonu tatili mükem- evvel rastlamıştım, ecnebi midirler? 
mel geçecek. Çarls ıBurton gülmiye başladı: Kara Ali Cek Şeri 

Zira selama mukabele eden zat an- - Gördükleriniz davetlim değil, kA-
laşılınaz bir kelime manldanarak ar _ tiblerim, dedi. o kadar muhtelif mese· . İstanbul Bel~yesi F~tival J:Comite-ı tarafı bit:,i ... Pon~mayı biraz da 
kadaşırun koluna girdiği gibi uzaklaş- leler ile uğraşıyorum ki bir İngiliz bü- sı tarafın~an Türk. ~hlivaı:ı:ıanle ~a~ koduya surukledim: 
mıştı. rosu ile müvazi olarak bir de ecnebi şılaşmak uzere getırılen dunya gureş - Siz dedim. Ali Baba ismini 

s· c bürosu bulundurmak mecburiyetinde- şampiyonlarından Cek Şeri, önümüz- nan Ermeni pehlivanla güreşmiş 
. ı~ orç Kasteldon .. k~şl~nnı çattı ve yiın. deki pazar günü Kara Ali ile ilk müsa- Onun ringde namaz kıldığını söyr 

hır sıgaı:a yakarak yurumıye başladı. bakasını yapacaktır. lar, doğru mu? Ali baba için ş 
Hava l>uaz serinoeydi Bir çimenliği - Sahi mi? Vallahi size ne kadar Dün, hem bu güreş hakkında fikrini nın biridir diyorlar. 
~eçti. S~ğına &:~len bir yola sapt~, bu garib .gelirse .g~lsir:, uğraştığınız işler- öğrenmek, hem de diğer bazı mevzular Cek Şeri güldü: 
)~l .:akr~be~. yuz ~etre .kadar otede ~en b1: ~esın_ı~ bıle farkında olmadı- üzerinde kendisile konuşmak üzere - Doğrudur. Güreş yapmadan 
küçuk bır koşke muntehı oluyordu. gımı soylıyecegım. Cek Şeriyi buldum. Güreş organizatö- seccadesini ringe serer ve bir mil 
Kapıyı açmıya çalışh, açamadı, eği- e rü Asımın vasıtasile karşı karşıya ko- yere yatıp kalkar. Bu esnada ba 

Ie:ek ana~lar .. d~liğinden baktı, üstüste Gezintilerine devam eden katibler nuşrnağa başladık. İlk sualimi şu şekil- da Hindlilerin sardığı sarıkların 
yıgılm~ hır suril açılır kapanır sayfiye çimenlikte tekrar meydal}a çıkmışlar- de sormayı münasib buldum: .bulunur. Bunu hayretle seyreden 
veya vapur sandalyası gördü ve Bur- dı. - Bir buçuk aydır istanbuldasınız. rikaWardan bazıları işin uzadı~ 
ton gibi zengin, bir çok hizmetci ve (Arkası "a") Aşağı yukarı profe.5yonel güreşcileri- rünce sabırsızlanırlar: cE yetişir aı 

mizin en iyilerini gördünüz. Bunların diye bağırırlar. Bazıları ise dind 
kuvvetlerini, tekniklerini nasıl bulu- lar: cSusun, günahtır! Bırakın i 
yorsunuz? tini yapsın!• diye bağıranları sust ~~ - Ecnebi memleketlerdeki pehli- ya çalışırlar. Amerikadaki güreş 
vanlara nazaran Türk pehlivanları çok ti bunun Ermeni olduğunu bilir. 
kuvvetlidir. Bilhassa cüsselerine naza- diğer bütün Amerikalılar onu Tü 
ran kuvvetleri harikuladedir, cliyebili- larak tanırlar. Bu adamın pehliv 
rim. Tekniklerine gelince: Minder üs- tarafı hiç de fena değildir. Hatta 
tünde yere yatmış vaziyette teknikleri sektir de diyebilirim. 

, 

, 
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1 Bugünkü program 
ISTANBUL 

ööu: :E;!t:Z~~938 Perşembe çok z~yıft.ır. Buna mukab~~ ~yakta gü: .. ~ Esk~ Türk. ;ehlivanları ha 
14.30: PlAkla Türk muıiklsl. lUO: Hava- zel gureşıyorlar. Sonra goruyorum ki duşuncenız ned1r. 

ctıı. 15.05: PlAkla Türk musiklsf. 15.30: Muh- bir saat mütemadiyen güreş yapabili- - Türkler vaktile çok yüksek 
tem plAk ne§rlyatı. yorlar. Ecnebi peh1ivan1ann hepsi bu- livan yetiştirmişler. Fakat şiındi 
AKŞAM NEŞRİYATI: . . nu yapamaz. Teknik bahsinde size bir Türklerde, ne de ecnebilerde o ay 
!~:3ho:bePllWa dans muaıkisl. 111·15: Spor misal de gösterebilirim Pazar günü bir pehlivan yoktur. 

m...,.. a ert: F.şrer şefik. 19.55: Bonıa ha- . • İb. . k' c· Lo d · · . B' hl' 
berlerl. 20: saat Ayarı Grenvlç rasadhane- yapılan Babaeskılı rahım - Te ır- - ım n os ıçın. c ır pe ı. 
sinden naklen. MüzaUer İlkar ve artadqla- dağlı Hüseyin maçında, eğer Hüseyin- dan ziyade aktördür» diyorlar. 
rı tarafından Türk musikisi ve halk p.rkıla- de tam bir teknik olsaydı karşısındaki- ne dersiniz ? 
rı. 20 . .0: Han raporu. 20.43: öıner Rısa Dol- ni gayet kolay yenebilirdi. Fak.at yal- - Cim Londos'un aktörlüğü v 
~k:~;:~2~~:aı:!:a~e=~:~~= ~:~~ nız kuvvetini kullandı. }br~~ de sı- Fakat ayni zamanda iyi bir pehl 

SOLDAN SAÖA: tından Türk muslldsl ve halk §arkılan. 22.10: nm gibi bir çocuk oldugu ıçın bu acı dır da ... 
ı - Bir nevi slnet. Konaer: Novotniden naklen: M. Kemal Akel kuvvete kolaylıkla mukavemet etti. - Bundan evvel Türk pehliv 
2 - Gösterme • Clddl. dareatnde orkestra. 22.50: Son haberler ve - Pazar günü karşılaşacağınız Ka- rından birile hiç karşılaştınız mı? 
3 - Cemi edatı - Bulunan mlkdar. erteaı ıüntın programı. 23: Saat &yarı. ra Ali hakkında ne düşünüyorsunuz? - Evet, Dinarlı Mehmed ile Ari 
4 - Valide - San'at - B1r nota. --- Onu yenebilecek misiniz? Yeneceğini- kada !ki defa karşılaştım ve kend : = :n°!ra yaPlf&D böcet. A N K AR A ze kani iseniz ne kadar zamanda sırtım ikisinde de yarımşar saat zarfında 
7 - İsti!ham nidası 1. Ata&oe. 

19311 
Pel'felllbe yere getirebilirsiniz? dim. Bundan iki sene evvel de Atü 

8 - Çardağa aıınmıŞ tizüm kütülli - Es- ööu: NEIJRIYATI: - Kara Ali teknik itibarile bütün gitmiştim. Dinarlı ile orada da bi 
met masdarından, masdan tahtın. 14.30: Kanflk pllk netriyatı. H,50: PlAtla Türk pehlivanlarından yüksektir. Ve reşim vardır. Bu güreşte de Din 

9 - ~ir ifi yapan - Nizam. Türt musikisi ve halk prkıJarı. 15.15: AJana her zaman için tehlikeli bir pehlivan- 58 dakikada yendiğimi hatırlıyor 
10 - Ince ip - Hükümdar. !laberleri. d T k . - . · .. k k lrn beb H tti Ba 

YUKA.RDAN AŞAliI: AKŞAM NEŞRİYATI: ır. e nıgının yu se o asına se ' ayre n 
1 - Öldüren Alet _ Faydalı. 18.30: Karıtık pl~k nefriyatı, 19.15: Türk Avru~~da çok do.~a~~ış bulı:nmasıdır. 
2 - Komşu ve dost bir devlet _ Sayı llml. mıı.slki!l ve halk şarkıları (Makbule ve ar- Kendısıle pazar gunu yapacagımız ma-
3 - Yazılı tAtıd - Deniz ölçüsü. kadaşlanl. 20: Saat Ayan ve Arabca neşri- ça gelince: Eğer müddet uzun olursa 
t - Bir bot-Emıet masdarından emriha- yat. 20.15: Radyofonik temsil (Gençler gru- güreşin benim lehimde biteceğine yüz-

zır • Yükaek. pu tarafından), 21: Plak neşriyatı. 21.15: d ·· · · V k" t · d 
6 - Yarclun için verilen. Stüdyo salon orkestra.sı. 22: Ajans haberle- e yuz e~ını1!1. H~. ıt .ayhınkekemdemf:k 
8 - oıacatı betlemet. rl ve hava raporu. 22.15: Yarınki proP"am. - Tekırdaglı useyın a ın a ı -
7 - Vermek - Nebatat ilminde nebaiın 00-····00·--··-·00·---·~ .. ······---··- tiniz nedir? Onu da yenebileceğinize 

bir kısmının adı. kani misiniz? 
8 - Bir meyva - En QOt ite 1arıyan ma- Nöbetci eczaneler - Hüseyin kuvvet itibarile çok yük-

dt'9D. M tte n• x.. sek bir pehlivandır. Kendisini ilk gör-
- aa essı.u - vuemet. -·00

-- .. - .. b .. d içinde' b k 
10 

- Bil -- Mltekl elan •Haliler -- dugum zaman u vucu u a-
- .nunyanm Avnıpa, Asya gibi parça- ·~ or- d k t b 1 b'l •· iht' al lan. ıstıtham nidası - Yed. ludlr: ar uvve u una ı ecegıne ım 

İstanbul clbetindek.Her: vermiyordum. Bu pehlivan eğer tekni-

' , Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: ğini ilerletirse önünde durulamıyacak 
(Esad), Beyazıdd&: {Cemil), Bematnda: 
<Rıdvan>. Emlnönünde: <Be§lr Kemal), kadar müdhiş olacağı muhakkaktır. 
Eyübde: (Arlf Befir>, l'enerde~ CEmllya- Kendisine Avrupaya giderek bir sene 
dll, Şehremininde: CNamn>, ljehzadeba- kadar kalmasını tavsiye ederim. Hüse
şında: Cİ. Halil), Karagü:mrötte: (Suad). yinin bazı pehlivanları yenemediğinin 
Küçükpazarda: (Hikmet Cemil), Bakır- sebebi, karşısındaki pehlivanın daima 

Slavyanın gelmesi 
artık kat'lleşti 

İstanbul Festivali münasebetile 
dan bir müddet evvel çağınlan Ç4 
rin Slavya takımı uzun mubah 
den sonra Çek federasyonunun m 
ade vermemesi yüzünden gelemi 
ğinl bildirmiş ve Festival Komit 
Yınıanlıların, Olimpiyakos takı 
getirtmeyi kararlaştırmıştı. 

Festival komitesi dün Prag'da 
telefon almıştır. Slavya klübü 
ce vaki olan daveti kabul ettiğini, 
rasyondan izin temin edildiği içi 
tanbula müteveccihen yola çık 

üzere olduğu bildirilmiştir. 
köyünde: Cİstepan). 

Beyoflu cihetindekllel': müdafaada kalmış olmasından ileri ge- Festival komitesi bu müracaati 
İstıklfil caddesinde: C.Kanzuk), Gala- liyor. Eğer karşısındaki müdafaada bul etmiş ve yapılacak maçların 

tada: <İsmet>, Taksimde: CNlsamettın), kalmamış olsa ve yerde güreşseler Hft- rarnını tesbit eylemiştir. 
Kurtuluşta: <Necdet>, Yenlfeblrde: <Pa- seyinin yüzde yüz kazanacağına kani- Bu programa göre Slavya, 27 
runakyan>, Bostan'bapnda: (İtimad), • · · Befllr.W}ta: <Nail Halid). im. Onunla yapacagım giıreşe gelınce: tosta Galatasaray - Güneş muhteli 

.Botuiçl. Kadıköy ve Adalardakller: Bunun neticesi üzerinde siz.e şimdiden le, 28 ağustosta da Beşiktaş - Fı 
Üskfidarda: c Selimlye ), Sarıyerde: bir şey söyliyemem. Bunu ancak Kara muhtelltl ile karşılaşacak, 30 ağus1 

<1'urt), Kadıköyünde: <Hftmtt, Rıfat>, Ali ile yapacağım güreşten sonra tayin revanş maçı yapılacaktır. Fuar m• 
Büyükadada: (Halt), Heybelide: <Halt). edebilirim. sebetile Slavya takımının fzmirde 
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Denizyolları işletmesi 

Mudanya hattı postalan 

SATIŞ iLANI 
ı b l o·· d-ncü icra Memurluğundan: 
stan u or u ı "darc sinden 23460 ikraz numarasile borç ali-

Yakub tarafından Vakıf Para ardı . t k gösterilmiş olup borcun ödenme -
k b·ı birinci <ierece e ıp o e . k f 

nan paraya mu a 1 
.1 ve tamamına yeminli üç ehlivu u 

1 t lınasına karar ven en . . 1 
mesindcn do ayı sa 1 d" b" yedi yüz kırk) lira kıymet takdir cdilınış o an 
tarafından 27740 (yirmi_ ye·~ ın ahallesin de eski Hasfırm, yeni Bakkalbaşı ve 
Beşiktaşta Sinan paşayı ati. dm k" 1'> 14 16 46 48 50 52, 10, yeni 1, 3, 5, 30, 

t ay caddesın e es ı ~, ' ' ' ' ' . 
Hasfırın ve ramv <t tarafı tramvay şirketi, sol tarafı Hasfınn caddeSJ, 
32, 34, 34/l, 7 n~mar~lı sa?ı bazan Van gel hanesi, cephesi Bakkalbaşı ve Tram
arkası tramvay şırketı gS:aJ ' ·u u kaddcına iki bab hane ve dükkanlar ve 

·ı T kadımen tevsı m ah .. t 
vay sokağı ı e çevn. ı mı ve iki bab dükkfını, bir garajı ve bir ırı muş e-
elyevm tahtında hır fırf esabası aşağıda yazılıdır. 

·ı bir apartımanın evsa ve nı 

mıBeşiktaş Garaj sokağı 3 nu~a~a: b' a ve kısmen açık olan ve içinde 
. ·1 ve ustu kısnıe n ın kan tl: bi 

Demir kapı.dan gın en .. .. k bir oda bulunan bir antireden çüt a • r 
bir kuyu ve kagir bir kat kuçu. 
kapı ile apartımana girilmckt~dır. "d .. zerinde maltız ocaklı ve sabit yalaklı 

Z ·n kat : Zemini beton bır kon or u 
emı .. k.. .. r·k vard1r. .. 

bir çamaşırhane ve iki om~r u . koridor üzerinde iki oda, bir hela ve maltız 
B. . . kat . (1 No lu daıre). Bır 
ırıncı . · 

ocaklı bir mutfak. . ·a .. ·ndc iki oda, bir bela, mutfak. 
d . ) Bır kon o r uzen .. d b" İkinci kat : (2 No. lu aıre_ ·. en tahta bir koridor üzerinde uç o a, ır 

(3 No. lu daire) kısmen çın: ve kısm 
hela ve maltız ocaklı bir mutiak. . . d r üzerinde dört oda, bir kiler, bir heli 

Üçüncü kat : (4 No. lu daire). Bır korı o . 

ve maltız ocaklı bir mutfak. _ . "k" d bir heli ve bir mutfaktan ıba-
(5 No. lu daire). Bir koridor uzerınde ı ı o a, 

rettir. t . tı vardır Merdivenler nıozayiktjr. 
kt ik Ve terkos CSJSa • Tekmil binada ele r 

GaTaj sokağı 5 numara: . . b ton üzeri oluklu galveniz saç, tavanı kısmen 
. olup zcmını e ' 

Burası halen garaJ 
·· e snç kaplıdır. · · k t 'b t b" beton ve surm . B sı altmd a ahırı bulunan 1kı at an ı are ır 

. kağı 7 numara . ura . . . . bh-
GaraJ s? . kaktan demir bir kapı ile girilmekte ve zemmı çım ' 

k"gı"r evdır. Eve so k d 
a d t hta merdivenle birinci kata çıkılma ·tn ır. 

antre en a ' · · · · d"" r ıt z ocakh . . . . K"" .. k bır· sofa üzerinde bir oda, zemını çını oşe ı, ma ı 
Bırmcı kat . uçu ,. 

. tf k ve mutfağın içinde bır hel:A. 
bır ı:nu. a . K"" çük bir sofn ~zerinde iki odadan ibarettir. 

1kıncı kat · u · t mcYcuddur. Evin altı ahır olup zemini 
Bu binada da elektrik ve terkos tesısa ı 

topraktır. . 30 numara: 
Hasfırın caddesınde . . . beton içinde ekmek tezgahı bulunan tek fırın 
Burası önü istor kepenkli zemd ınıB tıdnın dip tarafında mevcud bir kapı ile 

"k te isatı var ır. u olup içinde elektrı s . 
zemin katına geçilmeı:tedır.. k""mürlük. 

Zemin kat : Bir hela. ve bır . o ı~ ıkı lan bir sofa üzerinde içiçe iki oda, zemi
Birinci kat : Tahta bır merdiv_cn - ç 

ni beton bir hamur dairesi. . k 1 n kiiçük bir sefa üzerinde .zemini be: -
b. erdıvenl~ çı ı a - kk b r. 

lkinci kat : Tahta ır m b"l"h re fırının iki kısımdan mure e ,ızc-
d "baret iken ı a a " · k • · d ton iki un deposun an ı , 3 70 etre murabbaı sathında kagır ve agır ~-

ri karesiman döşeli, cenı an 1 ' mk bc.-ıp merdivenler 27 basamak mozayık 
"h katlara çı an n 1"" b d t lli vara müstenid tezga ve . . . k tt 37 metre murabbaı sat ın a -po re 
·ım· ve bınncı a a d h merdivene tahvil edı ış t murabbaı sathında kenarlan uvar ar-

k t odada 5 70 me re 
beton döşeme, üst a d 'lan yaptı nlmıştır. 
man havuzu ile duvar ba ana k tesisatı mevcuddur. 

Bu kısımda da elektrik ve ter osB halen kahve dükkanı olup zemını 
32 umara . urası k-ı.. 

Hasfırm caddesinde n · · ·ne isabet eden kısımda :ve cuıve oca-
betondur kepengi yoktur. Dükkanı_n gctn-~ mahalli ve elektrik tesisatı vardır. 

, tahta bır ya UA 

ğının üst kısmında kısmen 1 maralcr: 
Hasfırın caddesinde 34, 341. nu .. ;· camekandır. Ve kepengi yoktur. Ze -
Burası halen tek bir dükkan olup honub. yatak mahalli ve arkasında bir kö-
. .. . d kısmen t:ı ta ır 

!nıni beton olup uzerı~ et . tı mevcu ddur. 
nıtirlük vardır. Elektrık esıs:rabbaıdır. 

Umum sahası ; 502 metre m lı nayrimenkulnn tamamı açık arttır-
f ve nıesabası yazı ,.. 

Yukarıda hudud, evsa stl yan Pazartesi günü saat 14 den 16 YR 
ınaya konmuş olup 19/9/938 tarih~e r~ d 

1 açı~ arttırma ile satılacaktır. Art. 
d ki daıremız e 

kadar Adliye binasın a . % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
tırına bedeli muhammen kıym~tm ,, k · takdircıc en son arttıranın taahhüdü 

. 'hale edılece...., a 51 
Çok arttıranın üzenne 1 

• müddetle temdid edilerek 4/10/938 tari-
bnki k:ılmak üzere arttırma on beşd gun

16 
ya kadar gene dairemizde ikinci açık 

h 1 .. - saat 14 en 
ine rastlıyan Sa ı gunu . . . ..ttırınadn da arttırma bedeli muhammen 

ak ve bu ıkincı a. h .. küınl · ·· b arttırması yapılac , 2280 numaralı kanun u enne gore eş 
kıymetinin % 75 ini, bulma.~a i.>OrÇtış geri bırakılacaktır. 

.. . k •t -denmek uzere sa 
:rnusavı ta sı te o . 

8 
a girmezden evvel muhammen kıymetin 

Satış peşindir. Taliblerın aı:t~::Cleri veya milli bir bankanın teminat mek
% 7,5 u nisbetinde pey akçesı 
t b . t leri Hizımdır. 
u unu ıbraz e me . aid ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 
Birikmiş vergilerle beledı!eJe: tenzil edılir, 20 senelik taviz bedeli müşterlye 

ve Vakıf icaresi satış bedelin 

aiddir. . . las k ununun 126 ınC"ı maddesinin 4 üncü .fıkrasınca, 
2004 numaralı ı:ra ~·e ii i ot:li alacaklılar ile ·diğer alakadııranın ve irtifak 

bu I!. yrımenkul uzerınde 
1
P •e hususile faiz ve masrafa dair olan iddialıı· 

h kk h"bl ·· ·n bu hak arını ' 
a ı sa ı eıını . . 20 g··n içı"nde evrakı müsbitelerile bi.1-

. t rihinden ıtıbaren u 
nnı, bu ilanın neşn n . ald hakları tapu sicilile sabit. olmadıkça satış bede-
dirmeleri icab eder. Aksi b e ı aı~- t ı k · 

. k lacaklan ve daha faz a m wua a ma ısteyenle-
lın in paylasmasından h_a:ıç a k . görebilmesi için açık bulundurulacak 
. 19/8/938 t "h" den ıtıbaren her esın rın arı ın - alı dosyasına müracaatlan ilan olu-olan arttırma şartnamesile 934/1451 nun_ıar 

nur. (5060) 

SON POSTA 

Faruki KOLONYAS• 

ilk' ve en eyi Türk Kolonyasıdır 
··································-························· 

lian Tarif em iz 
Tek sfttun santlm1 

Birinci .alıile 400 karuı 
ikinci aahile 250 )) 

Vçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 ,, 
J, aahileln 60 » 
Son sahile 4(J » 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak~ 

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarüe derpiş edilmişti:-. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adres.? müracaas 
edilmelidir: 

tıincdık Kollektil Şirketi 
Kabramanzade ilan 

Ankara caddesi 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 

Nureddin Genç ve arkadaşlan 
Bu gece 

Beykoz iskele 
gazinosunda 

ÇILDIRAN ADAM 
SnbrJye Toksesin 

---~ Kıymetli konseri 

Modern Türkiye 
Mecmuasını Okuyur.uz. 
Her nüshasında bir yenilik 
Her nüshasında bir zenginlik 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Beledlys karşısındrı, Piyerlotl 
caddesinde 21 numaradı ber.lnn 
Ui)cden sonra hastalarııu kabul 

~----1> eder. 
J,üleburgaz İcra l'edkik l\lerclinden: 
Lüleburgazda muklm Bezzaz Yusuf ve Bl

rnderzade1eri ticarethanesi namına tongur
dnto talebinde bulunan Bezzaz Yusuf Yürü
ğün işbu talebi Lüleburgaz İcra tedklk mer
cllnce kabul edilerek verilen iki aylık mchU 
Luleburgnzda münteşir Özdllek, Kırklarelln
de münteşir Ycşllyurd, İstanbulda münteşir 
Son posta, cumhuriyet ve Tan gazetelerinde 
llftn cdUmlşti İcra mas kanununun 
287 ncl maddesi mucibince bu işe komiser 
tayin edlldlğlmden kanunu mezkürun 291 in
ci maddesine tevfikan taratımdo.n borçlu
nun mevcudunun bir defter! tnnzlın ve mal
larının kıymeUeri takdir edllm1ş olduğun

dan aıacakhlnnn lldn tarihinden itJb:ı.ren 
yirmi gün zarfında alacakları mlkdarını su
but dellllerile birlikte komlserllğlmlz adresi 
olan Lüleburgaz mahkeme başkitabcti ad
resine bUdlrmelerl ve hllatına hareket eden
lerin 292 inci madde mucibince kongurdato 
müzakeresine kabul edllmiyeceklerl llfm o
lunur. a:5057• ······························································ 

Son Posta 
Yevmt, Slyul, Hava&s "Je Ha1k pzetea.ı -····-Yerebatan, Çntalçetme sokak, 15 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan ~azı ve 
resimlerin bütün ~kla.rı 
ma}ıfu% ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKtYE 1400 750 4UO 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
30D 

Gelen evralı geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilAvesi lAzımdır. 

4'fl1 ............................................... .. 

: Posta kutusu : 741 i.stanb~ l 
1 Telgra.f : Son Post& 1 
a Telef on : 20203 1 
';, .................................... __ .,} 

KIZILAY 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

ı - Satıoalınacak bir adet Hontken cihazı ve tererruatı 5 Ağustos 938 
tarihine rastlayan cuma gtlnU saat on birde kapalı zarr usuliyle ekslltmeyc 
konulmuştur. 

2 - Rontken cihazı ve teferruatının esas şartları ile fennl vasınımnı 
ve vaziyet planını gOrmek ve bu hususta !azla izahat olmak Uzere istet
lilerJn Yeni Postane civannda Kızılay bsnında Kızılay lstanbul deposu 
DirektOrlOğOne mnracaat etmeleri nan olunur. 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

Jozc1 Patarelli, Avangliya PatareJli ve Ele.na Patarelli tarafından Vakıf Par8"' 
lar İdaresinden 25702 ikraz numarasifo borç alman paraya mukabil birinci de
recede ipotek gösterilmiş oluo borcun ödenmemesinden dolayı satılmasın:ı 
karar verilen ve tamamına ehli vukuf tarafından 22500 lira kıymet takdir edil .. 
miş olan Kasım paşada Süruri Mchmede fendi mahallesinin Kızılcık sokajtıncia 
eski 6, 8, 6, 6 mükerrer, 6 mükerrer, yeni 59, 61, 63 kapı numaralı, sağı Katinanın 
hane ve bahçesi ve Yorginin kagir menzili ve bazan Mösyö Andonun ah§aQ 
menzili, arkası Hacı İbrahim vereselerinin hane ve barakası, solu Antuvnn Çal· 

yan hane ve bahçesile, yumurtacı Mihclakinin hanesi bahçesi, önü Süruri çıJC .. 
mazı ic çevrili iki bab dükkanı ır.üştemil kagir apartımanın evsaf ve mesahası 
aşağıda yazılıdır: 

Demir kapıdan apartımana girildikte: Karesiman döşeli bir antre, merme1' 
merdiven ve camlı bir kapıdan girilen karesiman döşeli bir antre iizerinde 
bir kapıcı odası ve 1, 2 No. h daireler vardır. 

1 No. lı daire : Bir koridor üzerinde üç oda, bir hela, bir kiler, zemini kırmızı 
çini döşeli ve maltız ocaklı bir mutfak; 

2 No. lı daire : Bir koridor üzerinde üç oda, bir hela, bir kiler, bir mutfaktır. 
Bodntm katı: Dar bir k oridor üzerinde bir helU, bir mağaza, çift mermer ya .. 

laklı, kazanlı çamaşırhane, altı adet kömürlük, bir su deposu, tulumbn. (Bah· .. 
çede 6 adet ahşab kömürlük vardır.) 

Birinci kat : 3 No. lı daire : Bir koridor üzerinde üç oda, bir mutfak, bir hela, 
bir ltilcı·dir. 

4 No. 1ı daire ; Bir koridor üzerinde üç oda bir dolab bir helfı bir mutfaktan . ' ' ibarettir. 

ikinci kat : Birinci katın nyni olup S ve 6 No. lı daireler vardır. 
Üçüncü kat :·Bu kat diğer katların ayni olup 7 ve 8 No. lı daireler vardır. 
Dördüncü kat : Bu kat da diğer katların ayni olup 9 ve 10 No. lı daireler vardır. 
Beşinci kat : Bu katta 11 N o. lı daire ile bir tar as vardır. 
11 No. lı daiTe : Bir koridor üzerind~ dört oda, bir hclfi bir mutfak ve bir 

kilerden ibarettir. Taras kısmen karesi man ve kısmen de beton döşelidir. 

59 ve 63 No. lı dükkanlar : Apartımanın altında ve cephede olup zemınleri çi
mento, kepenkleri istordur. 

Um1lmi ersafı : Merdivenler beşinci kata kadar mermer, sahanlıklar karesi .. 

man, sokak cepliesinde çıkmn, arka cephede taraslar vardır. Zemin kat penc~ .. 
releri demir parmaklıklıdır. 

Mesahası : Tamamı 168,~ metre rnur.1 bbaı olup 121,5 metre mürabbnı bina, 47 
metre mürabbaı da bahçedir. 

· Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenh."tllün tamamı açık art
tırmaya konmuş olup 19/9/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Adliye binasındaki dairemizde P.cık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
de1i muhammen kıymetin% 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 4/10/938 tarihine rast. 
lıyan Salı günü saat 14 den 18 ya kadar gene dariemizde ikinci açık arttırması 
yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıramn üzerine ihale 
edilecektir. 

Satış pc~indir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7,5 nisbeUnde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat meklu· 
bunu ibraz etmeleri 1§.zımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenvirlye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve 
vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir .• 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 ilncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifakl 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialanm. 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicillilc sabit olmadıkça satış bedelinin: 
paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 
19/8/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 938/1269 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. 

(5059) . 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnfarı 

Devlet demiryollan yedinci işletme müdürlüğünden: 
Yedinci işletmenin ihtiyacı olan aşağıda yerleri, miktarları, muhammen öc -

delleri ve muvakkat teminat miktarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tcvfilian 
kapalı zarf usulilc ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 11 ağustos 938 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11 de Af
yonkarahisarında yedinci işletme oinasındn eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler ln/938 tarih ve 3645 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiş olan talimat
namede 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla 
muvakklıt teminat banka mektubları ve;1n makbuzlarını ve teklif ~cktublar:nı 
havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncii maddesindeki tarıfat veçhıle 
hazırlıyarnk ihale günü olan yukarıda yazılı günde saat onda eksiltme komis
yonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lıizımdır. İsteklilc · 
bu husustaki şartname ve mukavele projelerini Afyonkarahisarda işletme Y 
başmüfettişliğinden parasız alabllıtlcr. c481h 

Balast İhale Bir M3 nln 
Muhammen edilecek muhnnımen Muvakkat ocağının 

Kilometresi bedel tutarı teminat 
bulunduğu mlkdar bed"li L. K. L K. 

hnt M 3 lmruş 

lzmir • Afyon 234-285 9000 M3 ıo2 9180. - 688.50 
lzmlr .. Afyon 400'-401 10000 M3 136 13600.- 1020.-
Afyon· Konya 227-227+7 10000 MS 132 13200.- 990.-



: 

Diş Doktoru Diyor ki ı 
Kısa bir müddet "RADYOLIN,, 
kullandıktan ıonra, dişleriniz İn• 
ci gibi parladıktan başka mik
ropların kAmilen mahvolduğunu, 
zararlı salya ve ifrazatın kesildi
ğini, dif etlerindeki iltihaplann 
durduğunu ve nihayet ağzınızda 
latif bir rayiha başladığını du
yacakaımz. 

Gayet-t-eni.iz - Gayet 
sıhhi - Gayet ucuz .. 

Her g9n ıabah, öğle ve ak
ıam yemeklerinden ıonra 

diılerinizi 

Sp o rda 

ınız! 

ANNELER 
Billnil Jd çocuk ,.aınız meme 

lofn a~lamaz. Çok iyi bilirsiniz 
kl: Çocutu hırçmlatan ıebebler· 
den birisi de aplf aralarının teır 

.ve saireden piferek. kızararalt 
çocuğu rahatsız etmeıldir. Bu 
itibarla günde ild defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne Adl tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmıt pahalı pudralarft 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bllhu
sa yavruların cildleri ve üra• 
zatı nazan itibara alınarak ya • 
pılmıftır, ' 

Dansla · ··. 

~BAYANLARA ArııK liNilUKLERİHDE HERYERDE 
BÜTÜN RAHATvEKOLAYL/61 VERİR 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L 1 G I N E K A R Ş I 

HORMOBi 
Tabletleri her •.czanede arayınıL (Poata kutun 1255 Hormobin) 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulAbmızı görmeden_ ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannıu alma -
ytDIL 

BMOn mallanmız hem kalite itibarile Av
rupanınlrinden daha yftkaek ve hem de fiat· 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 61 , 
ALEMDAR 
SIHHATEVI 

Sabibı ve M.es'uJ MUdUrU: Dr. Oper•tGr 
uıeı111•• M•l\lll•d Teaer. Dahili. cer

nhl, niat 'H asabi hastalıklar kabul edWr. 
Yatak tıcretlerl 2 liradan baflar. 

Dolumlar•• 111a .. 11 ..,.Uarla kalt•I edlHr. Tel. •a70G 

Matbuat lmelltarıuı 
menfaatine 

Büyük Gardenparti 
ve müsamere 

--··--
8 Ağustos 938 Cumartesi akşa· 
mı Saraybumu Park Gazinosu 

alafranıa kısmında 

Caz, saz, milH oyunlar, var
yete numaraları, dans müsa
bakaları ve z_~ngin program 

Biletler Cağaloğlu yokuşunda 
Birlik merkezinde satılmaktadır. 

······························································ Son Posta MatbaUa ................................ 
Neiıiyat MiidUıiı: Selim Ragıp B!Mf 

S • .Raf9 BMBÇ 
SAIUPLE&L A. ..._ UIAICLlGlı. 

A 
Sizi sıtmadan da koruyacak regane devadır. Bi-
tün bulaşık haıtahkları taşıyan sinekler ·mtma ve 
malaryayı da evinize, kö1ünGze ve yurdunuza ta
ıırlar. Bu pis ve mikrob taşıyan hayvanlan kökün-

den öldürmek ancak FAYDA ile ka~ltlr. 
FAYDA yı l.tanbul, Beyoğlu, Ankara, Karaköy, Bqiktq, Beya
zıd, Eakiıehir Haaan depolarile apğıdaki Hasan deposu acentala
nnda bulabilirsiniz : Konyada Ali Ulvi Erandaç Erzurumda Kulaçlar 
Şevket oğullan, Malatyada lbrahim Işık, Borsada Lofçalı Huan 
Tahsin ve Mehmet Kemal Duraner, lzmirde Kadri Tömekdir. 
En kllçük teneke.si 20 • çeyrek litrelik tenekesi 30 • yanm lit
relik tenekesi 4S • bir litrelik tenekesi 70 • 5 litrelik tenekai 
300 kuruıtur. toptancılara tenzilAt 

MEYVA TUZU 
En hot ve taze merv•l•rın u•arelerl11den ,....._. 

eclllmlf tabn bir e::•rv• tuzudur. 
Emaalıiz bir fen harikuı oldajmadan tamamen taldid eclilala 

INGbJz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - l.tanbul 

Söğütte Büyük Pehlivanlar Güresi 
VerileGek olan ikramiyeler: 
Başa: 100 lira, 25 lirası yenilene verilecektir. 
Başaltıya: 60 lira 20 lirası yenilene verilecektir. 
Ortaya: 40 lira, 15 lirası yenilene verilecektir. 

- Küçük ortaya: 30 lira, 10 lirası yenilene verilecektir. 
TÜRK HAVA KURUMU menfaatine Söğüt f\lbesince 10 eyl\11 938 eumntMl 

günü Söğütte tertib edilecek olan büyük pehlivanlar güreşine i§tirak etmek ar
zu eden pehlivanların güreı gününde Söğütte isbatı vücud etmesi taahhüd ve 
yukarıdaki ücretleri kabul ettikleri takdirde resimleri ilinlara vazedUmek tı.ze.. 
re resim klişelerinin 10 ağusto3 938 giin üne kadar şubemize göndermelerine ve 
sarih adreslerini bildirmelerine dair Handır. c5072> 

BASUR MEMELERiNi 

R"KTA PAT ı ile L tedavi ediniz. 
iç ve dış basar memelerinde, basur memelerinin her tnrltı Utibablannda, 
cerahatlenmit fistOUerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde dalma 

muvattakiyetle pfayı temin eder. 

Şark ispençiyari ·Liboratqvarı, lstanbul 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
· Sabnalma komisyonundan : 

. 1 - 10 tane sandal Bot için satın alınacak 9 kalem penta marka yedek parça
ların 13/8/938 cumartesi günü saat 12 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutari 892 lira ilk teminatı 67 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyonunrladır. Görülebilir . 
4 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile gün ve IUtiD

de Galata eski ithallt gümrülü binasındaki komisyona gelmeleri. c._. 


