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Son Posta 
9 Yatında 

A ziz okuyucu, (SON POSTA) ne~
rivat havatının 8 inci yılını bı -

" " . · ·· kuru -tirdi. 9 uncusuna gı~dı. Bugu~ . ··~ 
luşunun yıldönümünde ilk vazıfcsı, go::ı-
terdiğin teşvik ve yardımdan dolayı 
sana teşekkür etmektir. . _ 

(SON POSTA) ilk günlennde 8 say 
·· 16 say-

falık basit bir gazeteydi. Bugun d 
fa olarak çrkıyor. Sütunlarının altın. a 

mı" ve sevıl-memleketin bir çok tanın -s ••.. 
mis muharrirlerinin imzalarını goru -

" k.. inde 
yol'Sun. Yurdun hemen her . 0 ?es t 
'bir muhabir bulunduruyor. Istıhbara 
teşkilatı içerden d1şarıya doğru yayıld-

. · · de ve dışın a mıştır. Memleketin ıçın . _ 
mühim vak'aları hadise yerme yolla 
.dığı muharrirleri: ile ta~ib edi_yo.r,t~ü~ 
nik bakımından da çok ılerlemış.'trr .. 
lasa her cihetcc tam bir inkişaf halın -
<iedir. ı· ik 

(SON POSTA) sana ve yurda .. ay 
. · h ·ık nusha-ibir gazete olmak ıçın da a 1 b 

sında vet'digvi sözü tutara'k çalıştı, uil-.. 
b ··c hız e gün de bu yolda u un • 

d k n unut --ç~lışmıva devam c. er e 
J mk n verdin. muyor ki ona bu i anı se 

Bugün memleketin en çok okunan ga -
zetelerinin ilk safında bulunuyor, hat
ta son yıl işinde dahi dostlarının ve o
l·uvuoularının sayısını ar.ttırdıysa ~-

• b'orç1udur Sana teşekkur r.u sana · 

ederiz. &rz. 'Pc,ıtd;. 

1 Bugün 16 sayfa J 

Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA - 27 TEMMUZ 1938 · İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 6 kuruş 

Sovyet .. Mancuko hududunda 
5 saat siiren bir çarpışma oldu 

···········································-··········-· .. ·················································· .. ·----
Mu k dende de k~rışıklık İngiliz Başvekili Çek, 
çıktı, Japonlara aid silih Çin -Japon ve İspanya 
depoları berhava oldu meselelerinden balısetti 

Çinde bulunan Japon kıt' alarmdan Çemberlayn, gönüllüler geri alınmadıkça lngiliz-italyan 

b . k Mançukoga gönderildi anlaşmasının mer'iyet mevkiine girmiyeceğini söylüyor 
ır ısmı Londra 26 (Hususi) - Başvekil i 

M k h d d d 3 mühim Çemberlayn Avam Kamarasının lbu -
Son günlerde Sovyet • ançu 0 u '!' un a günkü toplantısında beynelmilel slya-

hadise oldu, iki taraf kuvvetlerı çarpıştılar si vaziyet hakkında beyanatta buluna-
rak, eski ticaret nazın lord Ransi -
man'ın yakında Çekoslovakyaya gide -
ceğini ve Prag hükfunetile Sil.det Al -
manları arasında cereyan edecek olan 
müzakerelerde müşavir ve hakem sıfa
ti!e. hazır bulunacağını teyid etmiştir. 

Başvekil demiştir ki: Südet mesele
sinin memnuniyetbahş bir surette hal
li, muallakda kalan diğer bazı mese -
lelerin de anlaşma yolile halline doğru 
atılmış bir adım olacaktır.» 

Çekoslovak - Südct müzakerelerine 
önümüzdeki hafta içinde başlanacak -

........ M ..... e ... z ... a ... r ...... , .. ç.'l'İl'd'e .. y'"eill""'''' . tırBeyanatına devam eden Başvekil, 
İspanya harbine ve İngiliz - İtalyan an 

dog""'muş bir çocuk !aşmasının tatbikı meselesine de te -
mas etmiştir. 

Cesedi. bulundu Çemberlayn, İngilterenin İspanya -
da da ibir tavassutta bulunmnğa hazır 

Dün Kasım paşada Okmeyda.nın~a Mukden istasyonuntia Avrupa postası hareket ederken olduğunu söyledikten sonra, İspanya -
bir mezarın sandukası içinde yem dog- 26 (Hususi) _ Tokyoda çıkan bazı yeni hAdiseler olmu§tur. " _ (Devamı 11 ind sayfa.da) Çemberlayn 
~~~~~~~:.~M~~~~~~~~a~~~~~ ====~~=============~==~=~~=~ 

muş .. dd . mumiligve haber ve - ışı- ~l s t Mançuko hududunda (Devamı 11 inci sayfada) Tu··rk sporu namına Vak'3nın mu eıu "ttıı!!n!a ~g~or~e~o~vy~e~-~~~~~~~~~~;;;~~=:==:===::===== ··ım ~·ni müteakib cesed oradan !kaldı- .;; 

~-~lar~~ müddeiumdumislio~:~~:t:~~ Mu"dafaasını Mısır Bahriye Nazırı v I k b. h I 
yapılan muayene en.. .. .. .. ocu- ag anaca ır a dırılmasına lüzum gorulmuştu~: v ~ • 

~~nt;;:;.:;;l~~;ı::~:~k ö!1::'!~~~:.·- oyuncaklarla ve Kralm yaven Türkiye futbolu için ingiltereden antrenör 
izmirin Yamanlar. yapan avukat şehrimize geliyor getirtmek imkanı ortadan kalktı 

kamptOda röportaj Çanakkale 26 (Hususi) - Mısır --------- * Jf. '1-

Balkan röportajları 
--···--

Rumen gümrük memarıı elile 
((Zahmet etme» manaıına ge· 
len bir iıaret yaptıklar. sonra: 
uMuayeneye lüzum yok, Türk 

yalan •Öylemez!» dedi. 

Bu gUzel Ve'"Şayam dikkat 
yazı silsilesine bugün 

başladık 
9 uncu sayfaya bakınız! 

bahriye Nazırı ve Majeste K ral Faru - Londradan antrenör istiyen bir klübc İngilterenin resmi futbol tı>iekkülü 
ğun yaveri Mahmud ~anıza paşa yar~ cevab veriyor: cTürkiyeden dönen arkadaşlarından malfunat alan antrenörlerden 
Mahrusa yatile limanımıza gclecektır. hiçbiri istanbula gitmek istemiyor. Bunların içinde paralarını bile 
Mahmud Hamza paşa merasimle kar- alamıyanlar vardırlt 
~lanacakb~ Yat kısa b~ tevakkuftan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sonra doğruca istanbula hareket ede - Üç ay evvel Londrada yapılan cKral mevsim futbol faaliyeti için İngiltere
ccktir, (Devamı 11 dnci sayfada) kupash maçını seyre giderken Galatasa- den bir antrenör getirmemi söylcmişlcr4 

ray idare heyeti arkada~larım bana yeni (Devamı ı ı inci sayfada) 

Kadıköyünde bir ev 
yıkıhrken döşeme 

Dün, Asllye 3 üncil ceza mahkemesi altında fişekler bulundu 
şimdiye ka~ar ~~liye tarihimizde gö - Dün Kadıköyünde Altıyol ağzında 
rülmemiş bır mudafaaya sahne olmuş- harab bir bina yıkılırken eski ıbir fişek 
tur. .. . . - . deposu meydana çıkmıştır. Edindiği -

Bir muddet evvel Şışlıde bır kaza . lfımata göre hadisenin aslı şu -
olmuş, ihtiyar bir kadın bi.r . otomobil ~~~· ma 
altında kalarak, can veımıştı. . (Devamı 11 inci sayfada) 
Kazayı yapan şoför Arifin Asliye ••.••••••••••••.•••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Çekoslovakyada yeni 
selam usulü: "Ha ... Hal,, 

Alman gazetelerine göre Çekoslo -
vakya, halkın sokaklarda birbirlerine 
karşı yüksek sesle vereceği selam şek
lini tesbit etmiştir. Bu selam şekli sa
dece cHa ... Ha!• demekten ibarettir. 

cHa ... Ha!• diye telaffuz edilen H. 
H. harfleri Almanlarca Heil Hitler, Sü
det Almanlannca Heil Henlein, Çek -
ıerce Heil Hodza Ye Slovaklarca da 
Heil Hlinka manasına gelmektedir. Bu 
itibarla selam şeklinden herkes mem
nundur. 

15 inci yll madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
Cumhuriyetin 15. inci yıldönümü 

hatırası olarak, bir tarafında Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleri ile Altı ok, diğer taraf mda 
Cumhuriyetin 15. inci yılını tesbit e
den yazı bulunmak üzere Partimizce 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at
karlarımızm, açtığımız bu müsabak~
ya iştirakleri ve hazırlıyacakları nu
muneleri Ağustosun onuna kadar C. 
H. P. Genel Sekreterliğine gönderme
leri rica olunur. 

Üstad Ercümend Ekrem Talu, mizah edebiyatımıza 
yeni ve ölmez tipler hediye ediyor: 

Gurabi Et endi, · eayan it ak at, Torik 
Necmi ve Takvur Kaşeryan · 

Pek yakında "SON POSTA,, sütunlarında 



2 Sayfa 

Her gün 
Japonya .. Rusya 

Yazan: Muhittin Blrg~ll 

S on günlerde Rusya ıle Japon

ya arasında Mançuların mem

leketine aid bir budud meselesinden do
layı mUhim bir ihtilaf çıktı. İhtilaf he
nüz halledilmiş olmadığı gibi bu yaranm 
üzerine tuz eken htıdiseler de eksik de
ğil. Japonya Moskovada sıkı teşebbüs
lerde bulundu; Moskova da Japonyaya 
sert cevablar verdi ve hatta Litvinofla 
Japon sefiri arasında teati edilen sözleri, 
Moskova, neşr bile etti. Litvinof un ver
diği cevabların sert oluşuna göre bunla
rın neşri, Japonyaya karşı bir nevi mey
dan okuma mahiyetini iktisab ediyordu. 
Fakat zamanımızda acı ve sert sözler 
söyle~miş olması, eskiden olduğu gibi 
meseleler çıkarmıyor. Milletleri temsil 
eden devlet adamlarının hatta birbirleri
ne küfür bile ettiklerini gördük! 

Bir aralık Rusya ile Japonya arasında 
harbin başlamak üzere bulunduğundnn 
bahsedenler bile oldu. Fakat, ihtilaf na
zari sahada kalmaktan henüz çıkmadı ve 
çıkacağını zannetmemek için de ortada 
bir hayli sebeb var. 

* Sebeblerin en büyüğü, iki tarafa da 
aid olan ayni mahiyette sebebdir: Japon
ya Çinde çok meşgul, Rusya da henüz ha
zır değildir. Fakat, bu tek sebeb 'hariç, 
Rusya ile Japonyanın birbirlerini bir da
ha tecrUbe etmeleri için bütün öteki se
bebler mevcuddur. Japonya için, Rusya, 
Şarkt Asyada yayılmak istiyen Japon 
kuvvetine karşı yegane tehlikeli bir ha
sımdır: Rusya için de Japonya, bütün Si
biryanın ve hatta Türkistanm Rusya ba
Jo.mından inkişaflarına mani yegane 
kuvvettir. Her iki taraf için de bütün gü
rültü Çin pazarıdır. Yani kavga Çinlile
rin yorganı üstünde cereyan ediyor. 

Bunun içindir ki Japonya, Çini kendi 
hükmü altına almak istedi ve büyük bir 
işe girişti. İlk hamlelerini kolaylıkla yap
tı; pek az kuvvetlerle pek büyük Çin 
kuvvetlerini dağıttı, ric'ate mecbur etti 
ve geniş geniş Çin ülkelerinden milli Çin 
hfikfunetini çıkarmaya muvaffak oldu. 
Fakat. Çankayşey nizamı kendisini mu
hafaza etmesini bildi. C'in rı " "">ıtiı. hrırb 
uzadı. HattA o tarzda uzadı ki ne 7.aman 
biteceğini kestirmek bugün imkansız gö-

Resimli Makale: ~ Büyük tehlike .. ::::ıı:: = Sözün Kısası 

Bakşişl 

E. Talu 

S iz, İstanbullular, bir yeyipJ. 
bin şükredin: Gazinoya, lo • 

kantaya, plaja gidiyor, bir fincan kali
veye yirmi beş, bir şişe terkos suyuna 
on kuruş verdik diye bütün bir yıl sız .. 
lanıp duruyorsunuz .. Oysa ki bu ver • 
diğiniz para sağ paradır .. ve siz o lo .. 
kantaya, plfı.ja, falana, feşmekana giı "' 
derken, eğer cebinizde 25 kuruş mev
cud ise, onu verip çıkacağınızı önceden 
bilir, öyle gidersiniz. 

Yanıbaşınızda bir memleket var ki, 
orada bir lokanta veya kahveye girdi· 
ğiniz zaman, yiyecek ve içecek fiatlan 
listelerde muayyen olduf,ıu halde, ka9 
para ile çıkacağınızı bilmezsiniz. 

- IJfosab! d iye seslendijPniz anda, 
masanızın yanıbaşma, kibar cenazeıe .. 

Dünyada yaşıyan her ferdin kendisine göre bir düşün .. Haklı jseniz hükmünüzün dostça kabul edilmesi için bir rinin ıskatcılan gibi bir alay arsız in-
cesi, bir muhakemesi, bir kanaati vardır, bu düşünce, mn - açık kapı bırakınız, yanlışlarınızdan geri dönebilmeni.z için san dizilir. Kimi, içtiğiniz kahveyi 0 ... 

hakeme ve kanaatler diğerlerininkine benzemiycbilir, ,.:ı • de kendinize her zaman bir ric'at yolu hazırlayınız ve bili- caktan almış, kimi onu fincanınıza bo-
ı:ifemiz doğruluklarına emin olduğumuz takdirde kendi ka- ni.z ki müsamaha insanı yükseltir, müsamahasızlık ise bir şaltm~, kimi de ıtepsi ile önünüze sür-
naatlerimizi muhafaza etmekle beraber diğerlerininkilere dev ayağına benzer, tabanının altında ferdden başlıyarak müştür .. ve bu itibarla her biri sizdeıı 

=d=e=h=ü=rm=e=t=e=tın=e=k=, =m=u=· s=a=ma=h=a=g=ö=st=e=r=m=e=k=tır=· =· ========b=ü=tu=-n=cc=m=i=ye=t=i =e=z=er=1=b=ü=yu="'=k=b=ir=t=eh=li='k=e=d=ir=.====-===== bir hak iddia eder. Böylece beş kuruşoe 

Denizde 
Doğup bügügen 
Çocuk 

~··························································~ : \ 

i Hergün bir fıkra 
~ MJyoner olmanın 10 şartı .. Eski püskü elbiseler giymiş bi!' di

lenci temiz giyin~ birisine avuç 
açtı: 

' 

- Bana bir sadaka verir misiniz? 
Temiz giyin mi§ adam hiddetlendt: 
- Defol. 
- Bana hakaret etmeyıin ben bir 

eser yazmış insanım. cMilyoner ol
manın on şartı> isimli eser benimdir. 

- Milyoner olmanın on şartını. bi
liyordun da rı.eye dileniyorsun? 

- Dilenmekte o on şarttan biridir. 

\ ' '···································-···················· 
Kur'aya konan genç kız 
Avustralyanın Vinton şehrinde bir 

büyük kur'a tertib edilmiştir. Kur'a -
nın büyük ikramiyesi bir genç kızdır, 
biletleri münhasıran bekarlara satıl -

Güzellik 
Kraliçeliği hiç 
Kimseye yaramıyor 

luk kahveyi gene yirmi beş, hatta otu ... 
za içmiş olursunuz. 

Ankaranm, meşhur vest~yer hara • 
cını hoş gördüren bu soyuntu o dedi • 
ğim mem1ekettc en ufak bir şikayetr 
bile mucib dlmuyor. Bakşiş hazretleri, 
adını bile muhafaza ederek, Cumhuri• 
yet iınkılabımnla beraber, oraya bir si' 
yasi mülteci gibi gidip, sığınmış. Halli 
da kendisite istinas etmiş. 

Hep birden dua edelim de, o da af
fa uğrayıp günün birinde mübarek yur 
dumuza dönmesin .. işte o zaman yan .. 
dığımız gündür! 

.ı.ı~ 
•............................................................• 

Müdafaasını 
oyuncaklarla 

yapan avukat 
' üncü ceza mahkemesinde mevkufe~ 
muhakemesine başlanılmıştır. 

rünüyor. Resmini gördüğ'ün\12 bebek büyük maktadır. 
Harbin bu devamına hizmet eden Amil- . . . Kur'a pek yakında bir kır eğlence- [ 

lerden biri de Rusyanın Çine olan yarr:lı- ve uzun bır yolculuğa çıkan ve ıkı se- si esnasında çekilecektir. Büyük ikra -
mıdır. Bu yardım, geniş mikyasta devam nedenberi de bu seyahatini ikmal et - miyeyi kazanan cmükMab olan ıgenç 
edebildiği nisbette Çin mukavemet ede- memi.~ olan bir vapurda doğmuştur. kızla derhal evlenmesi şarttır. Kur'ayı 
cek, Japonyanın müşkülatı devam eyli- ömründe kara görmemiş olan iki yaş - tertib eden hey'et belediyeden lüzumu 
yeccktir. Son zamanların iki misali, Fi- Jarındaki Seligman Nevyorka çıkan • olan müsaadeyi aldığı, kağıdları hazır
Jistin ve Çin misilleri, gösterdi ki istila l agwlamış tepinmış· tramvaylar _ ladığı için tasavvur derhal tatbik edi- • 

k · ı· ·11 tl · h b t kn'k ınca, ' ' l kt' etme ıs ıyen mı e erın ar ! ı , b'll d k "b' k ece ır. 

J Geçen celsede müddeiumumi Fehmi 
j iddianamesini okumuş, keşif raporunu, 

ıahidlerin ifadelerini ve diğer deli11er1 
zikrettikten sonra, suçlunun tedbirsiz .. 
llk ve dikkatsizlikle vefata sebebiyet 
verdiğini sabit görmüş, suçlu Arifin 
tecziyesini istemiştir. 

Dün müdafaasını yapacak olan suç· 
lu vekili İhsan, mahkeme salonuna bi~ 

. çok oyuncaklarla beraber girmiştir. 
kuvvetleri ne kadar yüksek olursa olsun oan, otomo ı er en, arınca gı ı ay- Yeni evliler için şehrin merkezinde 
istilaya uğrıyan milli kütlelerin göstc:rE- naşan insanlardan fena halde kork - güzel bir apartunan tutularak mükel-
ceklcri mukavemet enerjisinin de netice muştur. lef surette döşenmiştir. 
üzerinde bir tesiri vardır. Şu halde Ja- Satılan biletlerin yekunu şimdiden 

rında bir takım mühim tahkimat vücudc 
ponya müşküldedir ve uzun zaman bu 300,000 i bulmuştur. 
müşkül içinde uğraşıp duracaktır. getiriyor. ------, * Bu ahvale karşı da Japonya şimdilik 5()0 sene sonrası için 

Çin işile meşguldür. Çin meselesini hal- tutulan bahı"s Rusyaya gelince, o da nazik bir mev- lctmedikçe Rusya ile boy ölçüşmek tec-
kidedir. Moskova pekala biliyor ki Çin rübesine girişecek değildir. Çin i~ini kı- Arncrikada Luvizyanada bir milyon 
mukavemeti kırıldığı, orada Japon siya- İngiliz lirasına çıkmıc: olan bir bina var-sa zamanda ve kolay hallederse üst tara- :.-
setine muvafık bir hükumet kurulduğu dır. İki Amerikalı, bu binanın önünden 

fını düşünür; iş uzar ve güçleşirse o za-
zaman, kendisinin bütün Şarki Asyada- geçerken birisi, ötekisine: man da. Rusya düşünecektir! 
ki mevkii sarsılmış bulunacaktır. Çini, - Bu bina acaba ne kadar dayanır? .. 
kendi siyasetinin hakimiyeti altına almış * diye sormuş. 
olan bir Japonyanın artık Şarki Asyada Şu hesablara göre hudud hadiselerine, Arkadaşı: 
Rusyaya nefes aldırmıyacağını hesab et- Japonların sıkı müracaatlar yapmalarına - 500 sene diye cevab vermiş. 
mek güç bir şey değildir. veyahud Litvinofun sert cevablar verip İşte bu cevabdan dayanırdı dayanmaz-

Bunun için Rusya bütün gavretile bunları matbuatla neşretmelerine bak- dı diye bir münakaşa kopmuş, ve niha
şimdi Şarki Asyada kuvvetini artırmaya mıyalım. Bunlardan bir şey çıkacak de- yet 500 sene dayanır diyen 10 şiline bah
çalışıyor. Bu işin ilk safhasında askeri ğildir; Japonya meşguldür; Rusya bugün se girişmiş. 
hazırlıklar var. Vladivostok limanı bir tecavüz edemez. Arada bir, diplomatlar İkisi birden notere giderek, resmi bir 
kat daha tahkim ediliyor: geniş bir ın- birbirlerile sert konuşsalar da iş şimdi- ahidname imzalamışlar, iki arkadaş bun
şaatı bahriye programı hazırlandığı ve lik askerlerin müdahalesine kadar gide- dan sonra bir bankaya onar şilin yatır -
Rusya tarafından düzünelerce denizaltı cek değildir. Çinde dövüşen Japonya ile mışlar, 500 sene sonra bankanın vereceği 
gemileri yaptırılmakta olduğu söyleni- Çiınkayşck değil, belki de . Japonya ile yüzde 4 faiz ile, bahsi kazanan tarafın 
yor. Japon adalan ile sağlam Asya top- Rusyadır. İki taraftan birinin ilk gale- bu parayı alınasım şart koşmuşlardır. 
raklan arasındaki muvasalayı kPsmek besi bu sahada tezahür edecektir. Çın Galib gelen kaç para alacaktır, biliyor 
için çok müessir rolü olan bu denizaltı meselesini bu bakımdan mütalea Pdebi- musunuz? Biz söyliyelim: 
gemileri çok mikdarda Vladivostokta liriz. Muhittin Birgen 158 milyon İngiliz liras1. 
toplanacak ve bu suretle J aponyamn 
Rusyaya karşı harbetmesi müşkül bir 
hale getirilecektir. 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 

Ingilterede hava kraliçeliğine se - Vekilin müdafaasını şeklen de izah ve 
çilen Mis Jessi Glil isminde 19 yaşla- mahkemeyi tenvir etmek maksadile te• 
rmda bir İngiliz kızı, bindiği otomo - darik ettiği bu oyuncaklar şunlardan 
bilin, bir kamyonla çarpışması yüzün- mürekkebtir: Bir tramvay arabası, bir 
den yaralanmış, ve hastanede hayata kamyon, bir otomobil, iki adam, iki a· 
gözlerini kapamıştır. det 'de tramvay durak mevkii. 

Güzellik kraliçeliğine seçilen genç Bunların hadisenin cereyan şeklin~ 
kızların, umumiyetle mes'ud olama - göre, masa üzerinde tanzim eden da -
dıkları, eninde sonunda facialı bir ta - va vekili, bu cameli müdafaasında• şu 
kını hadiselere karI§tıkları iddiası, ya- noktalar üzerinde durmuştur: 
vaş yavaş doğru çıkıyor gibi görün - - Dosyadaki fen raporu isabetli de& 
mektedir. ğildir. Ölen kadın, bir tramvayın arka· 

sından ani olarak, müvekkilimin idare 
ettiği otomobilin önüne çıkmıştır. Mü· 
vek'kilim derhal icab eden tedbirleri al 
mış, fakat, şu vaziyete nazaran kazayl 
önliyebilmek, imkfutsız olmuştur. 

Berlinde kemik toplıyan 
çocuklar 

Son üç ay zarfında, iBerlinde 300 
bin mekteb çocuğu evlerden tam 1780 
ton kemik toplanuşlardır. 

Bu toplaJ!la keyfiyeti beş yillık ken
di kendini idare planının icabatından
dır. 

1.000,000 ton patatesi .. 
Ga lde ve İngilterede 31 bin kadar 

balıkçı lokantası vardır. Bu lokanta -
larm ekserisinin sahibi de ıbir karı ko
cadır. Bu kan 'kocalar, dükk~nlannda 
senede bir milyon ton patates kızart -
maktadırlar. 

iNANMA 1 • 

Keşif raporunda, istinad edilen ot<>"' 
mobil izleri, bir başka otomobile aid ol 
mak lAzım gelir. Müvekkilimin iberae • 
tini, icab ederse yeni i::>ir keşif yapıl • 
masını isterim. 

Mahkeme ihey'eti •ameli müdafaa " 
yı• sonuna kadar dikkatle dinleyip t.8" 
kib ettikten sonra, yeni bir keşif yapıl" 
masına karar vermiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
teftişleri 

Bununla beraber, Vladivostok limanı 
senenin bütün mevsimlerinde kolaylıkla 
kullanılabilir bir liman değildir. Bundan 
başka denizaltı gemilerine karşı da J:ı.
ponyanın müdafaa ve muhafaza tertibatı 
vardır. Binaenaleyh, ne olursa olsun, 
Rusya günün birinde Japonyayı kar§l
sında göreceğini farzediyor ve mukabil 

Hcybeliadanı'iı Çarşı semtinde kanalizasyon yapıldı, her
kes sıhhi şartlardan bir kısmının olsun temin edilmesinden 
memnundu. Fakat geçen gün bir bu semtten geçerken ta
hammül edilmez bir koku ile karpla§tık. Sokağın iki yanı 
ekmekçi, sebzeci, meyvacı ve ka.sab dükldnları ile doludur, 

Yanımızda Heybelili bir dost vardı: 

Şehrimizde bulunmakta olan güII1 ' 
rük ve inhisarlar Vekili Ali Rana Tal" 
han inhisarlar umum müdUrlüğünd8 

tedkiklerine devam etmektedir. veJtil 
dün de öğleden evvel inhisaTlara gele" 
rek, umum müdür Midhat Yeneı•a& 
muhtelif iş'ler hakkında izahat aıroış -
tır. 

o halde insanı tiksindiren bu koku nereden geliyor? 

IS T E A 1 NAN, 
-----..w.:ı.ı.w..~ı.w.ı~_J·~·z~rLıde Sibir a hududla-

- Kanalizasyon, diye anlatmak istedi, anlamadım: 
- Menfezlere sifon konulmamış ta ondan, diye ikmal etti. 
- Peki in,aat esnasında kontrol eden mühendis yok 

muydu? 
- Vardı, fakat ıınl&iılan lüzum görülmedi. 

iSTER INANMAI 
Vekil şehrimizde bir müddet dalı' 

kalarak inhisarlara bağlı müesseseleri 
teftiş edecek ve Ağustos or!talarırı' 
doğru İzmire gidecektir. 
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Haleb havalisinden gelen 15 
bedevi Amuk'ta köy eri bas ı 

Mütecavizlerin 
Ha tayda 

yakalanmaları 
seçim hadisesiz 

için tedbirler alındı. 
cereyan ediyor 

. hususi muhabıri bildiriyor: 
Antakya 26 - Anadolu a3ansııun ti .. de normal bir şekil· 

K ] l · ış· bir serbes ıçm 
ayıd muame e erı gen. . ... H.ninden hiçbir vak'a kay-

ae sür'atle ilcrlemeJrtedır. Seçıın , ---

köyüne de !ecavüz ederek kurşun sıkmışlardır. Müteakıbcn 
Ayrancı ile Ycniyapan köyü arasındaki yolu kesen m;itecaviz· 
ler Türk listesine lı aydedilmiş olan bazı ArablarJ. di::vmüşler 
ve geldikleri yere savuşmpşlardır. 

Cledilmemiştir. . hususi muhabri bıldiri-
Reyhaniye 26 - Anadolu aJansınınah·yelerinden gelen 15 ka .• 

Y · H 1 bd H ... mam ve Harem n 1 "f lk or. a e en - . . r· iftllğini basını§ ve çı t ı 
aar bedevi Amuk'da Alı Mürse ı~ ç B lar Şarkt Ayrancı 
~ekil•nı boğazından yaralamışlar ır. un 

Delegasyon ve mahalli hükılmet, faillerin yakalar.ması için 
icab eden biitün tedbirlerin alındığını bildiriyona\. Çeteniıı 
başında Sallan &~mda bir Arabın bulunduğu ve üç mütecavi
zin teşhis edildiği haber alınmıştır. 

e Filistinde iki günde 
bombalardan ölenlerin 

sayısı 65 i buldu 
Mukabele bilmisil hareketleri devam. ~diyor.' ~udüs, 

Yafa ve sair şehirlerde grevler ılan edıldı 
hr. d miştir. Hayfada muka~le bilmf isdil ~lard~-

Kudüs 26 (A.A.) - Kudüs §e ın e k t1 . devam etmektedır. Hay a a o U· 

David Strit'te Arablann sebze ~aza~- ·~ı erı Yahudilerin mikdarı 5 dir. Diğer 
da vahim neticeler doğurması ihtımali o· ru e~t d .. n sabahki infilak csna:.ında 
fan yeni bir suikasd teşebbüsü .yapılmı~· :~er~ n:;kdarı, son maICımnta gör~, CiO 
tır. Zabıta, cehennem ınakmesını vaktı· kişidir. Bu son malumat ilk eııdışclcrı te· 
1e meydana çıkarmıştu. t' 
Diğer taraftan Mismar Hayarden adın· yid etmiş ır. 

r-
T uncelinde umran 

---···---
Motörlü vasıtalar için 
yeni bir yol yapıldı 

Erzincan 26 (A.A.) - Dcı-sım . O· 
vacık ile Erzincan arasındaki 36 kı
lomctrelik yolun toprak tc.;viyesi bit
miş ve bu suretle buradan Tunccliye 
kadar motörlü motörsüz vosıtrılnrın 

gidiş ve gelişi~e imkan hhsıl olmuş
tur. 

Suriye kabinesi is if 
etti, yeni kabineyi t krar 
Cemil ardam teşkil etti 

Türk malları Almanyaya 
serbest idhal edilecek 
Berlin 26 - Anadolu ajansının hu

susi muhabiri ibildiriyor: 
Türk - Alman ticaret ve tediye anlaş 

maları dün akşam Hariciye Nezaretin
de imza edilmiştir. Almanya namına 
hariciye müsteşarı Baron Weissaecker 
ve Türkiye namına Menemencioğlu bu 
münasebetle samimi beyanatta bulun
dular. 

t 5 Ağustosda mer'iyete girecek o -
lan bu itilaflara nazaran bilumum Tür 
kiye mallan hiç bir kDntenjan ve tak
yide tabi olmaksızın serbest o1arak Al
manyaya ihrac edilebilecektir. 
Menemencioğlu bu sabahki ekspres· 

le> Türkiyeye hareket etmiştir. 
Anlaşma İzmir piyasnsında iyi 

karşılandı. 

İzmir 26 (Hususi) - Yeni Türk - A1 
man ticaret anlaşmasının Berlinde im
za edildiğine dair haber şehrimiz piya
sasında iyi bir tesir bırakmıştır. Yehi 
anlaşmada idhalat, ihracat kıymeti t 80 
milyon mark olarak tesbit edilmiştir. 

Evvelce Trakya müvaridatı için 
\'az'edilmiş olan p1afon kaldırılmıştır. 
Bu şeklin mütekabil mübade1fıtta mü
teznyid bir inkişafa yol açmasına inti
zar edilmektedir. 

ellad gölü 
·rama·mile 
Kurutuldu 

Ankara 26 (Hususi) - Küçük Men-
deres ha valisinde 2 100 hektarlık bir 

Sayfa 3 

• Yeni bir dörtler 
kon/ era_nsına dogru mu ? 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ki k. ' ftçi kolonisinde hakiki bir çarpış· Emir Abdullahın bir teşebbüsü :a 10{~uştur. İkisi Yahudi ve üçü de A· Kudüs 26 (Hususi) - Maverayi Erdün 
rab oınıak üzere 5 kişi telef olmuştur.f' Emiri Abdullah, son günlerd~ Yahudiler 

6 (AA) _ Dün snbahki in ı-
Hayfa 2 . · · f d Arab ma- tarafından Filistindek.i Arablara karşı 

Uk, memleketın her dtara ın a bu infial ika edilen suikasdleri Londra hükumeti 
flafilinde infial uyan ırmış ve . . . • .. :· 
~ara, Kudüs, Taberiye ve Gaze 119. •• ya- nezdın~e pr?t~s.to et~ı~ 'e bunların on:.ı-

Paris 26 (Hususi) - Şamdar- bildirilı- sahayı kaplıyan Cellad gölü baiak1ığı 
yor: Cemil Mardam bey kabinesı istifa tt· bu yıl teksif edilen faaliyet sayesinde 
miştir. Cumhurreisi, tekrar Cemil Mcır- Temmuz sonlarında tamamen kurutu1-
dam beyi yeni kabineyi teşkilc memur muş bi L' vaziyete getirilecektir. 

etmiştir. Bu suretle yıl1ardanberi muzır ve 

l"f5l ir zamanlar bir hayli münaka
lg) şa meV'7Jl.lu teşkil eden dört 

devletler konferansının ihyasına doğııu 
bazı teşebbüsler yapıldığı görülüyor. 
Bu müşahedeye imkan veren Alman 
sefi:ııinin hükfuneti namına Londrada 
yapmış olduğu bir teşebbüstür. Alman
yanın :teklifine göre ÇekoSlovak mese
lesinin bütün cebhe1erden tedkiki için 
Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya· 
dan mürek'keb bir konferans toplamak 
ve bu konferans bir esasa vardıktan 
sonra anılaşmanın esaslarını kendisile 
müzakere etmek üzere Çekoslovakyayı 
da ibu konferansa davet etmek müna· 
sibdir. Vaktile Avrupa sulhunu alaka
dar eden bütün meselelerin bu dört 
devlet arasında görüşülüp bir şekle 
bağlanmasını ileri süren noktai naza· 
rın bu defa muayyen bir mesele üzerin· 
de tevırkkuf etmesi demek olan bu tek
lifin yeniden münakaşa kapılan açmak 
istidadım göstereceği bedihidir. Çekos
lovakya ile Südet Almanlaııı. ve bizzat 
Almanya arasında mevcud nınalluk 
meselelerin bir Avrupa sulhu meselesi 
olmak ha'kımından bu devletleri yakın· 
dan alakadar edecekleri muhak!kakrtı.r. 
Bu takdirde Orta Avrupa ve Avrupa 
sulhu ile alakadar olmak :t?akımmdan 
Sovyet Rusya ve Lehistanın da söyle
yebileceği bazı sözler bulunabileceği 
için binnetice müzakere dairesinin ge
nişlemek istidadını göstermesi tabiidir. 
Bu takdirde Sovyet Rusya ile ayni ma· 
sa etrafında mevki almaktan istinkat 
edec0::t olan Almanya ile İtalyanın va
ziyetlerini te'lif etmek rn'Uşkülleşece'k
tir ki bu da yapılması arzu edilen kon· 
feransm, henüz bir tasavvux halinde 
iken ihma1 ve imhal edilmesi neticesi
ni doğuracaktır. Vaziyet şunu gösteri· 
yor k:i Çeklerle Almanlar arasında ih· 
tiliıf mevzuubahs olduğu zaman Fran
sız - Çek it1ifnkıı tesirini gCic;tercliği 
müddetce Almanları memnun edecek 
brr netice elde etmenin imkiını olmıya· 
caktır. Halbuki F:ransanın bu ittifaktan 
\·azgeçmiyeceğine dair defaatle ilan et
miş olduğu kat'i kararı ise bir başka 
hal çaresi d~ünmeye müsaid değildir. 
Demdk ohıyor ki bu işin gürültüsüzce 
halledilebil'mesi İngilterenin oynıyabi
leceği role bağlıdır. Eğer İngiltere bir 
taraftan Almanları memnun eden, dl· 
ğer taraftan da Fransızları kızdırmıya
cak olan bir formül bulabilirse ne a!A; 
aksi takdirde Çek - Südet AJmanı me
selesi Orta Avrupanın mÜ7.min bir kar
hası gibi için için işlemekte devam ede
cek ve :bir gün gelip bu karha patlıya
rak bir harbin bütün şeametli neticele
rile beraber etrafı kan ve ateş içinde 
bırakacaktır. Bu davanın, bu şekilde, 
başka bir hal şekli tasavvur edilemez 
ve böyle bir meseleyi zaman denilen 
uyuşturucu 'kabUiyeti mahdud bir mef
hum zecri bir surette in'tac edemez. 

pılan protesto grevlerile kendini göste~ne geçilmesını ıstemıştır. 

Japonlar bir şehir iki veya uç ekiple 
Eski hariciye ve dahiliye naıır~ Sadul- menfi tcsırlerile muhitin sıhhi duru -

!oh Cabirl, yeni hükumette nynı na ır- munu bozmakta olan bu beliyedcn köy
lıklnn muhafaza eylemekt<-dlr. EvvcıJce lumüz kurtarılmış ve 2 ı 00 hektarlık 
başvekılin uhdesinde bulunan mnliy~ ve arazi de tamamen ekilebilir hale ge -
ticaret nazırlıklarına iki yeni şahıs tayın 

zabtederken, diğer ça~ıştırılmakta , olan. . edilmiştir. tirilmiş olacaktır. 

bir şehri tahliye ettıler fabrıkalarda hafta tatılı 
. y gtze nehri Ankara, 26 (Hususi) - İkt1sad Vek3le-

Londra 26 (Hususı) - ;n n kuv· tinin rnürakabesi altında iki veya üç e
:vadisinde ilerlemekte 0.lan ap~şgal et· kiple çalıştırılmakta olan fabrikaların 

1 · · Kiu Fiyen limanını 1 b h .. k ·· 

----------
Çok çocuk u 

annelerin para 
mükafatları :vet erının, - d. hafta tatili kanununun ;r u mune tev-

tikleri haber verilıne~~ ~·a onlar Kiu- fikan senede 15 defa hafta tati!ı tavikin- Ankara 26 (Hususi) _ Çok çocuklu nn -
Çin membalarına gore . ~enüz tam3· den nasıl istifade edebilecekleri hakkın- nelere verilecek para mükfifatı hakkındn sıh-

F . · · Ierse de şcorı fı ı · d diril bl ı ıyene gırmış . 1, dir Sokaklarda da şu esaslar kararlaşmiştır: Bu gibi mü- hnt vekaleti al kadar ara gon er b r -
nı ·şgal edcmemış er · . - 1 . t 13 d zahnamede şoyle demektedir: 

en ı l olmaktadır. esseseler cumartesı gun erı sna e Altı veya altıdan !azla slğ çocuğu olan 
şiddetli çarpışma ar) _ Şek•ayi ajansı: başlamak ve 35 saatten aşağı olmamak nnnelere verilmek üzere vekfiletce viH\yet -

Hankov 26 (A.~İ· yetinin cenubunda üzere tcsbit edilen pazar tatilinden sene- Jere gonderllmekte olan para mukfifatının 
~aponlar, ~a~si ~ı a kaın sevkulceyş e· de 15 defo istifade etmemek salahıyetlni alakadarlara tesvlyesi~de bazı vllayetıerce 
ve Sarınehır uzerınde h ·ni tahliye h . 1 caklardır. Bu müesseseler tara- Jfızım gelen sür'atin goste~llmlyerek istihkak 
hemmiyeti haiz YuanŞU şe rı . 

1 
aız 0 a sahlplerlnc vaktinde teblığat yapılmadığı 

t 
. 

1 
ka doğru ric'at etmış er- fından istifade edilebilecek olan hafta ve bu suretle sene nihayet! erlştığlnden do-

e mış er ve şar k.b tınek- - . ·b b 1 ı k a· . , tleıi düşnuını ta t e tatil muddetı 35 saatten J ar.?t u undu- layı b:ızı annelerin paralarını n amıyara o 
ır .. Çın kuV\C ğunn göre her tatil haftası bir buçuk giin sene için budceye vaz'edllmlş ~~an para.dan 

tedır. __ -
1 

kt bir kısmının s:ırfedilmediğl gorlilmektcdlr. . d•.., b•r sayı aca ır. . .. . Devletin içtimai ynrdun vazifesine ve nü -

Bir kadın ıger 1 Müesseseler yalnız cumarles1 gunlerı rus siya.setine taalluku dolnyısııe ehcmmiye-

1 d 
öğleden sonraya tesadüf eden tatil müd- tı göz önüne alınarak bu v~k'ada lhmnl ve 

kadını keserle Yara a 1 detlerinde işcı çalıştırdık1arı takdirde kel- tescyyübu görülen men:,urtalabrlihbnklkında ka
nuni takibatın ynpılncn.,;ı u unmuş ol-

. . . mahalle- nunun bu hukukundan yalnız 45 cumar- makla buna meydan verllmlyerek bu işe nza-
izmir 26 (Hususi) - Azızı)'ed b:.· ka- tesi istifade edebileceklerdir. mi ehemmiyet verilmelidir. 

• E · namıu a "" binde 25 yaşında mıne ~ kavgası 
dın komc:usu Fatmayı h;r al!ıZ dan a 

ır ·,, bacın ,-
sonunda keskin blr keserı- :ıı 
iır bir sur.ette yaraladı. -----

15 inci yıl 
Hazırlıkları 

lngiliz ve İtalyan filoları 
Adriyatik sahillerinde. Ankara, 26 (Hususi) - Cu:nhurfyetin 

Rik 15 inci yıldönümünü parlak bir surette 
Belgrad 26 (A.A.) - Amiral ar· b 1 al - kutlulamak için hazırlıklara devam edil-

tli'nin kumandası altında ' u u~~n "k'e mektedir. Parti umumi idare heyeti bu 
tıncı İtalyan filosu, Kotordan Şı enı !\ 
gelmiştir. İn ·1 

ı:r ı·h d Şibenik limanında gı 
-ı.a ı azır a bir kıs-

terenin Akdeniz donanmasının 
mı da bu1unmaktadır. _ 

Orman umum müdürü 
Ankara, 26 (Hususi) - Orman ~m~oı 

Müdürü Hüsnü Yaman yeni vazıfesı~e 
başlamıştır. Hüsnü Yaman İktısad Veka
~eti müsteşar muavinliğı vazifesini de 
§imdilik uhderinde muhafaza edecektir. 

Kültür kurulu 
Ankara, 26 (Hususi) - Maarif Veka

leti müfettıslerinden Dener kültür kuru· 
~ 

lu azalığına tayin edilmiştir. 

mevzu etrafında iki toplantı yapmıştır. 
Yarın da gene toplantılarına devam ede· 
cektir. 
Yarınki (bugünkü) toplantıda vekalet-

Ier müsteşarları da bulunacaktır. 

Beden terbiyesi 
direktörlüğü 

Ankara, 26 (Hususi) - Beden terbiye
si genel direktörlüğü teşki!Iıtı kurulun
caya kadar Türk Spor Kurumu faaliye
tine devam edecektir. Keyfiyet Kurum 
ve teşkilatına tebliğ edilmiştir. 

Korkunç bir tayyare 
kazası : 40 kişi öldü 
Bogota 26 (A.A.) - Tayyare suku

tu feiaketi yüzünden yaralananlardan 
yedi kişi daha ölinüş ve bu suretle ö ~ 
lülerin mikdarı kırka baliğ olmuştur. 
On dokuz cesedin !hüviyeti tesbit edi -
ıememiŞ'tir. İcra edilen tahkikat, tay -
yarenin pek az ibir irtifadan uçmaJ...-ia 
olduğunu, Reisicumhurun tribününün 
merdivenine çarparak ateş aldığını 
meydana çıkamııştır. Tayyarenin ateş 
almasının sebebi benzin depolarında 
vukua gelen infilaktır. 

Korent kanalı 
genişletilecek 

Atinn 26 (A.A.) - Hükumet, Korent 
kanalını, elli bin tonilatoluk gemilerin 
dahi geçmesine müsaid };)ir hale getirme
ye karar vermiştir. 

Cumhuriyetçilerin 
muvaf fakiyetleri 

Barselon 26 (Hususi) - Nevredılcn bir 
tebliğde cumhuriyetçilerin Bnrselonn ile 
Valensiya arasında Ebr nchrmi geçmiş 

oldukları bildirilmektedir. 500 esil" alın-

ınıştır. Frankist tayyarelerın, durdur
mak için yapmış oldukları teşebbüslere 
ragmen taarruz devam etmektedir. 

Valensiya 26 (A.A.) - Gandiya limanı 
gece yarısı 'Majork adasından gelen bir 
deniz tayyaresi tarafından yeni.den bom
bardıman edilmiştir. Atılan bombalnr, bir 
İngiliz ticaret gemisinin yanı başına 
düşmüş, hasarata sebebiyet vermiştir. 4 
yaralı vardır. 

TUrkofis ve telefon mUdUrleri rvaktne münakaşası yapılmış olan 
dörtler misakına varabilecek bir dört 

İzmir, 26 (Hususi) - Bugün tstanbula devletler anlaşması meselesine gelince; 
hareket eden İzmir vapurilc İstanbul bütün Avrupanın, böyle bir formiile 
Türkofis müdürlüğüne tnyin edilen Ce- dün olduğu kadar bugün de muanz bu· 
mal Ziya ve telefon mildürü Niyazı İs- iunduğunu söyiemitye lüzum dahi yok· 
tanbula gittiler. 'tur. - Selim Ragıp Emeç 
••ı•ı•••••~·~·~:~:: .. ~:;:~:~•••n•n•••••n••••••• •••••••n••••mn•••onn•••••••n•••mH•••••n•••••••••••••• 

Ev ve sokak 
Sokak hayatını ucuzlatmak fçin vergileri indirmeye kadar gidiyoruz. Ga

zino, plaj ve eğlence yerlerinin ucuz olması için çalışıyoruz. Bütün bnnlar 
bizi evimizden dıf.in çekmek için mi? Bazı iktısadl hareketler cemiyetin 
itiyadlarını değüjtirir, derler. Mese Ja bazı memleketlerde olduğu gibi hüktı
met bir pencere vergisi çıkarsa eski binaların pencereleri birer birer kapan· 
dığı gibi yeniler de buna göre yapılır ve miınarlde bile yeni bir stil başlnr. 
Bizim eğlence yerlerini ucuzlatmamız dn bundan farklı değildir. Fakat dışarı 
hayatı ev hayatımızdan daha cazib yapmakta ne fayda var? Ucuzluk aile sof· 
rasmda ve ev hayatımızda olmalı ki refah asıl temiz yüzü ile yuvalarımıza 
neş'e getirsin. Gazinoda, barda, sazda, plajda geçecek vaktimizi evimizin 
sakin, masum duvarları arasında geçirsek, yapacağımız tasarrufla evlerimi· 
zin eksiğini tamamlasak, dışarının eğlencesini evimizin içine getirsek daha 
iyi olmaz mı? 

Dışarı hayat ne yapsak gene mnhdud bir sınıfın hayatıdır. Cemiyetin her 
tabakasında dışarı hayata düşkün olanlar vardır. Fakat asıl büyük kütlenin 
hayatı evine bağlanmıştır ve böyle olmalıdır. En metin cemiyet nile ve ev 
hayatı en kuvvetli o1an cemiyettir. O halde dışarı ucuzluğıyla birlikte ve on· 
dan fazla içeri ucuzluğunu temin etmek lazım değil mi? . Bü.rhan Cahid 



4 Sayfa 

Terkos tesisatı ıslah, su 
mikdarı tezyid edilecek 
Şehirde yirmi dört saatte verilebilen 37,500 metre 

mikabı su, 61,500 metre mika hına çıkarılacak 

Terkos suyu Belediyeye geçtikten son- Terşih havuzlarından ıslahat tamam-
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Memleketimizden yalnız işlenmjş yapakların ihracına 

müsaade edilecek, yapakların balyalarının da muntazam 
ve temiz bir halde olmaları temin o' unacak 

ra şehrin su ihyitacını karşılamak için !andıktan ve yeni şekilde çalışmağa bllŞ- Bir müddettenberi Ticaret Odasın· muştur. Dün sergiyi ziyaret edenler a-
sular idaresi büyük bir faaliyet göster- ladıktan sonra şehir haricinde bulunan da iç Ticaret Umum Müdürü Mümtaz rasında donanma komutanı Şükrü O • 
mektedir. Terşih havuzlarından şehre su bendlerine lüzum kalmıyacaktır. Ma- Rek'in riyasetinde toplantılar yapan kan, Ordu Müfettişi Orgeneral Fah • 
isale edilen su mikdarının küayetsizliğI amafih, bendler tamir edilecek, ileride yapak ihracat tacirleri, dün yapak reddin Altay, sefaretiıaneler erkanı ve 

kullanılmak üzere muhafaza olunacak- standardı"za~•on talimatnamesi ön pro- refikalarile bir çok güzide zevat da yüzünden, her gece bir müddet için su- ., • 
tır. Büyük bendlerin tamiri için geçen J·esi müzake~elerini bitirerek projeyi vardır. Bu zevat, serginin her tarafı-Jarı kesmek zarureti hasıl olmaktadır. dk 

İ sene yetmic: bin lira harcanmıştır. ımz· alamışlardır. nı büyük bir alaka ile te ·ik etmişler 
Tesisatı tevsi etmek maksadile ngiltere- ~ 

Sular idaresi Kadıköy suyu ile d~ ya- Hazırlanan proje esaslarına göre, ve takdirlerini sergi komiserine bil -
den getirilen makinelerden bir kısmı ye- kından alakadar olmakta.dır. Evvelce , memleketimizden ancak iş1'enmiş ya - dirmi~lerdir. 
tine konmuşsa da bir.kısmı henüz güm- Kadıköy halkı flitreden geçirilmemiş su pakların ihracına müsaade olunmak - Sergi açıldığı halde yeniden iştirak 
rükten alınamamış olduğundan, .şehre içerken bu mahzur ortadan kaldırılm1ş- ta, işlenmemiş bir halde gelen malla - talebinde bulunan müesseseler görül • 
bol mikdarda su isalesi gecikmektedir. tır. Kadıköyüne su veren makinelerde Kampa aid bir faaliyet sahnesi rm ihracının önüne geçilmektedir. mektedir. Bütün yerlerin dolu olma -

Bugünkü vesait ile şehre yirmi dört de bazı tadilat yapılmış, hergünkfr su Türk Hava Kurumu, 1936 senesinden- İhrac edilecek partilerde bulunabi- sına rağmen, yeniden yer isteyen be~ 
saat zarfında 37,500 metre mikabı su ve- mikdarı bir misline çıkarılmıştır. beri her sene İnönünde memleket gen~- Iecek rutubet nisbeti, ecnebi madde - altı müesseseye yer temin edilmiştir. 
rilebilmektedir. Yeni makineler yPrJeri- Kadıköyündeki ·su işlerinin ıslahı için, !erini havacılığa ameli ve nazari olarak ler dikkatle tayin edilmiş bulunacak- Bunlar, pavyon inşaatına başlıyarak 
ne tamamen konduktan sonra bu mikdar sular idaresi tarafından hazı:ı;lanan pro- hazırlamak gayesile kamplar açmaktadır. tır. Yapakların en mühimmi olaı: kirli derhal bitireceklerdir. Bu müesseseler 
61,500 metre mikabını bulacak, bu su- je tamamlanmıştır. Proje yakında Nafıa Bu seneki kamp, temmuzun ilk hafta- yapakları Trakya, tip Trakya, Izmir, arasında kibrit inhisarı ve çimento 
retle şehrin suya olan ihtiyacı nis'betcn Vekaletine gönderilecek ve tasrlikten sında başlamış ve gençlerimiz geçen kısa Aydınlı, ince Anadolu, Anadolu, (Ana- tröstü de vardır. 
giderilecektir. sonra ıslahata geçilecektir. müddet zarfında büyük muvaffakiyetler dolu ( t ,2) Şark yapağı, Karayaka, Er - I I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~~ffm~k~~~~ü~m~nalW6y~ mr~bzili~m~üz~eoncimea~ zmir fuarına ~anbul ticar~ 

Mareşal Fevzi Çakmak Avrupa ekspresi dün . ~: i~t~~!i.1::~i:~j,<1~!:.::s ~~r.~9!~ rıı~~~~cı::m. projesi her bir cinsin od ası da iştirak ediyor 

du•• n şehf.lffil.Z8 geld·ı altı buçuk saat geç geldı denler arasında 1936 da sekiz, 1937 de on karakteristik vasıflarını tesbit etmek- Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Şu· 
beş, 1~38 de yirmi iki genç kızımız var- te, gruplannı ve nümunelerini ~saslı besi Müdürü Avni beynelmilel fuarda 
dır. Bılhassa genç kızlarımız arasında şekle koymaktadır. Nümuneler, Istan- İstanbut Ticaret Odasını :temsil etmek Garbi Anadoluda büyük bir teftiş sc-

1ahatine çıkan Mareşal Fevzi Çakmak 
iün sabah saat sekiz buçukta, trenle 

Haydarpaşaya gelmiş, istasyonda, Baş

vekil, Riyaseticumhur başyaveri, vali 
muavini Hüdai Karataban İstanbul ko-• 
mutanı General Halis Bıyıktay ve şehri-
mizde bulunan generaller tarafından 

karşılanmıştır. 

Mareşal Çakmak, Başvekil Celal Ba
yarla beraber doğruca Dolmabahçe sara
yına giderek Atatürk tarafından kabul 
olunmuştur. Mareşal, Atatürke, te!tiş se

yahati hakkında izahat vermiştir. 

- Gilmrilklerde ! 

Gümrllk muayene memurlannm 
ikramiyeleri veriliyor 

Yolcu salonlarında çalışan gümrük 

muayene memurlarına, senelik ikra -
rniyeletinin tevziine başlanmıştır. Di -
ğer gümrük memurlarının ikramiye 
leri de yakında verilecektir. 

Gümrükfer umum müdürünün 
tedkikleri 

Şehrimizde bulunan gümrükler u -
mum müdürü Mahmud Nedim dün 
Gümrükler Başmüdürlüğüne gelerek, 
bir müddet m~gul olmuş . ve başmü -
dür Mustafa Nuri Anıl'dan muhtelif 
Jşler hakkında izahat almıştır. 

Maarif Vekili 

Tarife mucibince hergün saat 7,25 de 
Sirkeci istasyonuna muvasalat eden 
Semplon ekspresi dün 6 saat 37 dakika 
rotarla ancak saat 14 ü 2 "geçe şehrimize 
gelebilmiştir. 

Bu teahhür iki gün evvel Fransada 
ekspresin geçeceği hatta iki yük treninin 
müsademe etmesinden ve yolun kapan-
masından ileri gelmiştir. Bu yüzden eks
pres daha uzun olan diğer bir yoldan do
laşmış, İsviçre, İtalya, Yugoslavya, Bul
gar hatlarından geçerek hududumuz:ı 6 
saat 37 dakika teahhürle girmiş, Sirke~ 
ciye de geç gelmiştir. Fransadaki tren 
müsademesi hakkında henüz mütemmim 
bir malumat alınamamıştır. 

Mil tef errllı : 

Sirkeci meydanı 96 bin liraya 
ihale edildi 

Sirkeci meydanının açılma işi iki 
gün evvel Ankarada Nafia Vekaletin -
de 96 bin liraya bir müteahhid'e ihale 
edilmiştir. Meydanın açılma ışıne on 
beş güne kadar başlanacaktır. 

Bakırköy el işi sergisi kapandı 

Bakırköy Halkevi Sosyal Yardım 

Şubesinin pazar günü açılına resmi ya
pılan elişleri sergisi lbir çok halkımız 
tarafından geziimiştir. Jüri hey'eti de
rece alan eserlere mükafat vermiş ve 
sergi pazartesi günü akşamı kapan -
mıştır. 

,.. Saffd Arıkan dün Kaltür Direktörlüğünden çıkarken 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, dün saat kil, bugün de Kültür DirektörlüğüM ge
on birde İstanbul Kültür Direktörlüğüne lerek maarife ald muhtelif işler üzerinde 
giderek ilk, orta ve yüksek tedrisat mil- alikadarlarla görüşecek ve izahat ala
dürlerile Kültür Direktörü ve ~nel caktır. 
enspekterlerden mürekkeb bir heyeti top 
lamış, İstanbulun mekteb ve ötretmen 
lhtiyacı üzerinde bir müddet görüşmüş
tür. İstanbulun mekteb vaziyeti harita 
üzerinde takib ve teıbit ec:lilmiftir. Ve-

Dün öğleden sonra, orta tedrisat umum 
müdürü A vninin riyasetinde toplanan 

müfettişler de orta tedrisat işleri üze
rinde görüşmüşlerdir. 

havacılığa karşı büyük bir alaka- göste- bul İzmir, Mersin Ticaret Odalarile, üzere bu hafta içinde İzmire gidecek-
rilmektedir. İst~nbul borsasından seçilecek ihracat- tir. Ticaret Odası, İstanbuldan İzmir 

Türk semalarını korumak için icabın- cı ve iktısad Vekaletinin tayin edeceği fuarına iştirak edeceklerle görüşmüş 
da göklere yükselecek olan genÇlerimiz, memurla yedı· ki:şilik bir hey'et tara - w ı 
İn ve nümuneler hazırlatmaga baş aımş • önü kampında yüksek ehliyet ve dira- fırı.dan meydana baetirilecektir. Bu nü-

h h tır. Bu nümunelerin bir kısmı yola çı· yet sa ibi acalar tarafından yetistiril- muneler, partilerin ihzarında ve kon -
mektedirler. Bu seneki kamp, eylul so- trol esnasında ihracatcı ile kontrol da- karılmıştır. Fuarda İstanbul Ticaret O
nunda nihayet bulacaktır. iresi arasında vaki olabilecek ihtilafın dasını temsil edecek mahiyette bir pav 

Gene bu sene Ankara motörlü tayyare hallinde esas olacaktır. yon hazırlanmaktadır. Bu pavyonda 
kurslarına 32 genç iştirak etmiştir. Bu Projeye göre, yapaklar yıkanmış o- diğer §ehirlerdeki Ticaret Odalarının 
gençler muvaffak oldukları takdirde mo- larak da ihrac edilebileceklerdir. Yı - gönderecekleri mallar da teşhir edile • 
törlü tayyare brö.ve~i a~a~aklar ve bu su- kanmış olarak ihrac edilecek malların 
retle havacılık bılgılcrını tamamlıyacak- kafi bir genişliğe nail olmaları, ihrac cektir. 
!ardır. tecrübelerini arttırabilmeleri için hu - İstanbuldaki küçük san'at müesse -

susi tipler de kabul olunmuştur. selerile, el işlerine müteallik nümune -

iktısad Vekili, dün 
Ankaraya gitti 

Projede ambalaj işine de çok ehem- le; hazırlanarak İzmire gönderilmeğe 
miyet verilmiştir. Şimdiye kadar tif - başlanmıştır. Fuarın havuz kısmında 

tik, yapak, pamuk çuval ve balyala yeni pavyonlar inşa edilmektedir. Bu 
rından çok şikayet edilmiştir. Nizam - d t t ı 

n!~~~;saf;::ı~:~~ ~:~~~z!:bi;~~u~ name, tatbikinde zorluk hasıl etme - i:;:'onlar ikmal edilme en u u muş -
k k" k 1 Ank h k mekle beraber yapak balyalarının mun İzmı'r fuannın ı'stanbul komitesi, a şam ı e spres e araya are et et- tazam ve temiz bir halde olmalarını 

miştir. Vekili, istasyonda, vali ve bP.le- mümkün kılacaktır. İstanbulun geniş bir nisbette fuara i.şr 
diye reisi Muhittin Üstündağ, Sümer- tirakini temin için çalışmaktadır. 
bank Umum Müdürü Nurullah Sümer, Bugün de tiftik projesi için son top- lh ed"l8C8k fmdık ÇUYallarlRI 
İktısad Vekfıleti İç Ticaret Umum Mü- lantı yapılarak proje kabul ve imza e- raç 1 
dürü Mümtaz Rek, İstanbul Deniz Tica- dilecek, bu suretle ihrac mallarımızın damga VUrUlacak 
ret Müdürü ve Limanlar Umum Müdür kontrolü için bir aydanberi yapılan 

t 1 t l "h t b 1 akt İkhsad Vekaleti, fındık ihracatımı· vekili Müfid Necdet Deniz, standard op an ı ar nı aye u ac ır. 
İkt, ... ad Veka·letı· İç Tı'caret Umum zın kontrolu··ne daı·r olan nizamname müdürü Faruk, İstanbul iş bölgesi amiri '"" 

HalUk ve İktısad Vekaletine bağlı mües- Müdürü ~ümtaz Rek fındık standard mucibince fındık çuvallarına damga 
seseler erkanı teşyı· tmişlerd· projesi miızakerelerine riyaset etmek vurmayı kararlac:tırmıştır. 

e ır. r .. a· h k t d ek " 
Ayni trenler, Türkofis asbaşkanı Ni- uzere yarın ıresuna are e e ec - İçinde ihrac edilecek fındıklar bu • 

had da Ankaraya gitmiştir. tir. lunan tekmit çuvallara vurulacak olan 
Hareketinden evvel kendisile gornşen Yerli Mallar Sergisini bu damgaların renk ve şekilleri tama-

bir muharririmize İktısad Vekilimiz şun- dün 30 bin kişi gezdi 
ları söylemiştir: mile tesbit olunmuştur. Bu damgalar 

B k d 1 b Onuncu yerli mallar sergı"sini dün 15 Ağustosdan itibaren mecburi olarak c- azı ar a aş arınız, eni, hareke-
timden evvel Ankaraya gönderdiler. Fa- gezenlerin sayısı gene otuz bini ıbul - kullanılacaktır. 

Şehir işleri: 

Eminönü meydanı için yeniden 
450 bin lira geldi 

Askerlill işleri: 

Okul mezunlarını ve tahsilini 
terkedenleri davet 

kat, hakikat şudur ki, bu akşam hareket 
ediyorum. Ankarada bir hafta kadar ka
larak Vekalete aid muhtc1if işlerle meş
gul olacak, ağustosun üç veya dördUnde 
tekrar İstanbula geleceğim. İstanbnld:m 
da, İzmir fuarı için İzmire gideceğim. İz
mir fuarını açmalarını Başvekilimizden 
rica edeceğim. Eğer bu mümkün olmaz
sa, Başvekilimiz, İzmir fuarını açm:ık 
şerefini bana bahşedecekler.> 

Eminönünde Valide hanının arka - Beyoğlu Askerlik Şubesinden: Lise mu -
adll1 ve daha yüksek okullardan mezun o -

sına isabet eden sahadaki yıkılacak bi- ıanlar, askerllklerinl yapmadan memuriyet 

İktısad Vekilimiz onuncu yerli mallar 
sergisinin küşad resmini yaptığı zarn:ın 

kauçu'k fabrikatörlerinin yaptıkları te
menni hususunda sual soran muharriri
mizin bu sualine de şu cevabı verm!ştlr: 

nalardan yalnız ikisinin istimlak mua- aıamıyacaklarından 937/938 ders yılında bu 

melesi tekemmül etmemiştir. Bunlar gibi okullardan mezun olup ta tahslllne ni
da yakında mahkemeye verilecektir. hayet verecek olanların son yoklamaları Be-

N f . V kAl t' Em' ·· Ü meydanının şlktaş Askerlik Şubesinde kurulacak asker • 
a ıa e a e ı ınon Uk meclisinde 1/15/Ağustos/938 de yapıla -

açılmasına harcanmak üzere belediye- caktır. Bu on beş günlük müddet içinde ka· 
ye yeniden 450 bin lira yollamıştır. nııni bir mazerete dayanmaksızın bu mecli-

c- Bu, zaten, Vekaletin elinde bulu
nan tedkik mevzularından biridir. Eğer, 
kauçuk sanayii himayeye muhtaç gi5rü
lürse, icabı hale göre, ya vergi muafiyeti 
veya hariçten gelen bu neviden mamula-

Killtür işleri: 
Orta okul ve liaelerde ikmale 

kalanlara 

~ın resmi arttırılmak suretile himaye e- Beşiktaş Halkevinden: Orta ve Lise 
dllecektir.> talebelerinden ikmale kalanları yetiş -

M"e"s;·~·d .. bİ·r··a~·İe;;~e tirmek ve 1. Ağustosda~ itibar~n _bir 
. . . .. buçuk ay devam etmek uzere Evımız -

Satıe §ırketı memurlarından Bav Ruş- d k' b" 1 ·· t t'k r an 
tü. K d · ·ı B Şah d y"u 1. e ımya, ıyo oJı, ma ama ı ve ıs an emır ı e ayan en e ce ın 
d .. ğü. 1 · 23 t 938 art . k kursları açılmıştır. u n erı emmuz cu.m esı a -
şamı, seçkin davetliler huzurunda ve par- Çevremiz orta mekteblerinden ik -
lak bir surette, Şişli Halkevi salonlarm:ia male kalan çocuklarımızın her gün 
icra edilmiştir. Her iki tarafa sonsuz sa- Halkevine müracaat ederek kayıdları-
adet dileriz. ru yaptırmaları lazımdır. 

se muı dcaat etmlyenler hakkında 'kanunJ 
muamele yapılacaktır. 

Şubeye davet 
Beyoğlu Askerlik .ı,ubeslnden: Beyo~lu 

yerli Askerlik şubesinde kayıdlı 333 dolum• 
ıu ve bu doğumlularla ,nuayeneye tabı kısa 
hizmetlilerden tam ehliyetnamesi olanlar 
1/Eylfil/938 de askere sevkedlleceklerlndeıı 

şimdiden şubeye müracaatları. 

• Eminönü yerli Askerlik Şubesinden: Piya-
de, Atğm. Sabri Güner ot. 325 Hasan (40745) , 
Deniz mayen binbaşı Hasan ot. All Rıza. 
(1718), Deniz Güverte Atğm. Hakkı ot. Asım 
Süleymanlye (31863/2), Deniz Güverte. Meb
med ot. İsmail Llpaekl (737) 
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• Safranboluda gittikçe artan bir 
hayat pahalılıoı başladı 

k · ebrin de çukurdan 
yeni şehrin kurulması ve,. es ı ş tb•to a geçiliyor 
kurtarılması için imar planının ta 1 11 

Safranboludan umumi bir görünilt 
.. d .. nt beş kamyon alarak şehrın taşıma 

Safranbolu (Hususi) - Karabuk ku- 0 
. · n de intizama gimlesini alaka· 

. rtJ ta- servısını 
rulalıberi kazamızıın geçım şa an _ darlara teklif etmiştir. _ 
nıamen değişmiş, burada da hayat pa M - ra denilen yerde çıkan ve bu· 
l aga tıiw. k 
1alılığ1 başlamıştır. . . . e :tün bağlan sulayan suyun geç. gı. ar • 

Bilhassa, gıda maddelerının eskıy ların üstlerinin kapatılar~k sıhhi bır. şek 
nazaran birkaç misli pahalılaşması le sokulması için belediyece tedkıkat 
Safranbolunun ötedenberi pek meşhur yapılmaktadır. Ayni ~~n~ n:ı~vcu! 
olan ucuzluğunu unutturmuştur. '·uru çeşmelere su getırılmesı ıçın d 

Belediye bu pahalılığı önlemek için ;u yollarında tamiret yapılmakt~ v.e 
harekete geçmiş bulunmaktadır. Et ~e lıark üzerindeki köprüle.r ~e yenıleştı
ekmeğe naI'h konmuş ise de narhın du- rilmektedir. Bu işler bitt~ten. sonra 
şü.k oluşundan şikayet ederek kasab- şehir çeşmeleri üzerindekı cİçılemez• 
ların dükkanlarını kapamıya kalkışma- kaydı kaldırılacaktır. . _ 

la ts. kalmak korkusi~ halkı bele- Yeni şehrin kurulması ve eskı şeb 
rı, e ız . 1m i · 1..-1e-

d. ·· atla narhı bir hafta gerı ıin de çukurdan kurtarı ası çın ·uc 
ıyeye muraca . _ . • b 

b k ., vketmiştir. Beledıye, et- diyenin yaphrdıgı ımar planı, kasa a 
ıra mıya ~e h . · · ·· · d tb"k raflı tedkikler yaparak et nar ı ışını yanındaki ?oş arazi u.zen~ ~ ta ı. e-

halledecektir. dilecektir. ilk evvel bır hukumet bına-
Karabük demir ve çelik fabrikaların- sı yapılmak suretile planın tatbikına 

dalcı esisatta çalışan ve mühıtn bir kıs- başlanacak ve b~d~m sonra munta
rnı kasabada oturan işcilerin sabah ak- ıam ve planlı bir çarşının yapılması te
şam nakil vasıtalarını tutmuş olmala- min edilecektir. Belediye reisi Osman 
n, bağlardan şehre ve şehirden bağlara Akın, tahsisatı~ imkinlan n~tinde 

·d· gelen halkm vesaiti nakliye bula- gerek :im8r işlenle ve gerekse dığer be-
gı ıp 

1 
·ntac etmektedir Belediye, lediye başarılarile yakından m~l ol-

mama arını ı · . 
demir ve çelik fabrikasının işcileri içın maktadır. 

İzmir ıuan üç hatta sonra 9 devletin 
iştirakile açllıyor 

. . t . mir Enternasyonal fuarının geçen se -
fmıir (Hususi) - Sekızincr zmır fAı 1 .1 mukayese edilecek tek 

ruarınıın açılmasına üç hafta gibi kısa' neler a~ an e 
bir müddet kalmıştır. Türkiyenin on noktası bıle yokturıe de. b""yük" b"ır noksan 

~ . .:w • te'-*-ül" h • Geçen sene r u beş yrlda elde eı.1.111& genış ıuım am •. • akkat onlar 
lelerin· tebarüz ettirecek olan 938 İz ; olarak gösterilen muv pavy; 

Düzce köylüleri 
mekteb istiyor ! 

Düzceden yazılıyor: Boluya ballı blr 
kaza merkezi olan Düzce nüfusu ve 
köylerinin çokluğu ile birçok tua ve 
hatta vilayetlerden üstündür. Halit 
kültüre kal'fl büyük bir allta goate
rlr. Fakat köylerde ltllfi miltdarda 
mekteb yoktur. Mesela Kabalıt deni
len 6-7 muhtarlık köyiın merltezl 
mektebsiz bulunmaktadır. 

Bolu vilAyetinl ve bütun kazalarını, 
Karadeniz sahilinde Akçakoca iskele
sine bağlıyan umumi şose uzerinde ve 
Duzceyc 16 kilometre mesafede yeşil· 
ilklere büriinmilş bir vadi içinde ko
yün merkezi olan Kabalık çocukları 
tamamen tahsilden mahrum kalmış
lardır. Halbuki Buyük harb senelerin
de butün kaza dahlllnde yalnız Uç 
mekteb oldutu blr sırada. Kabalıt koy 
luleri hayırsever bir köyluye ald han 
ve otel hallndekl bir binayı maarife 
terkederek burada da blr mekteb a
çılmasını temin etmişlerdi. Bu mek
tebe iki muallim yetmedili halde, öt
retrnenlnln aksi kanaati neticesi 928 
yılında kapatılmış ve o giındenberl de 
bu köylerin 300 den ruıa çocutu tah
silden uzat talm14tır. 

Kaza merkezinde dördu ııt. biri or
ta olmak üaere bet mekteb oldulu 
halde, buraya yarım saat mesafede 
Taşköprü köyünde; ve gene ayni me
safede Çiftlik koyünde de birer mek-
teb vardır. Halbuki Kabalık köyleri 
mekteb bulunan muhitlere uzat oldu
tundan çocukların buralara gönderil
me.sine lmtln yoktur. Bu hususta a
llkadarlann ve çaltftan Bolu vali.si
nin nazan dikkati celbedllmettedlr. 

Bir köyla hamile bir kadım 
.töverek ÇOCUğilnU dUşUrttU 

ve öldürdü 
Kızılcahamam (Hususi) - Kazamı

zın ören köyünden Hasanın kansı Se
her isminde bir kadıncağız ~ariada e -
krn biçerken ayni köyden İzzet oğlu 
~ ile aralarında lprvp ç.ılmuf, İs
mail elindeki orakta Seheri Jaraladık
tan sonra karnına vurduğu tekmeler -
le de dört aylrk çocuğunun düljmesine 
sebeb olmuştur. İsmailiın tekmelerile 
yere yuvarlanan Seher birkaç dakika 
sonra zayi ettiği fazla kan neticesinde 
ölmüştür. Katil yakalanmıştır. 

Kızllcahamam mUf tosu vefat etti 
Yirmi beş seneyi mütecaviz bir za -

mandanberi Kızılcahamam müftülü -
ğünıde .bulunan Bay Abdullah, doksan 
yaşını mütecaviz olduğu halde vefat 
etmiştir. İ:Imiı, dürüstlüğü ile kendisini 
halka sevdirmiş olan bu zatın vefatı 
Kızılcahamamlıları QOk müteessir et -
miştir. Mevla rahmet eylesin. 

bir hayli azaldığı gibi bunlar bir nevi 
sergi sarayı gibi, birbirine ekli ve de· 
korasyon işleri ayni olarak yükselmiş
trr. 

Fuar komitesi her akşam saat 1 7 den 
saat 23 çe kadar altı saat devam eden 
toplantılar yaparak fuar hazırlıkları -
nı tamamlamaktadır. Fuarın dekoras -
yon, mimari, mühendis ve diğer tek -
nisyenleri de gecenin saat on birine ka 
dar plan hazırlamakla meşguldürler. 

Almanya ve Çekoslovakyadan son
ra Belçikanın da sembolik olarak fu -
arımıza iştirak etmiş olmaları, büyük 
bir dostluk eseri olarak mütalea edil -
mektedir. 

Fuar ilk defa olarak bu sene dokuz 
ecnebi devl'etle yüzlerce ecnebi fir -
manın iştirakile açılmaktadır. 

- Hasan Bey gazetede bir 
avadis gördüm. 

... Bir Avrupalı mühendis 
yaman bir ölüm silahı keşfe-

Hasan Bey - Bari bir an 
evvel keşfedip ortaya çıbr-

Hasan Bey - Belli oJmnz. 
İspanya meselesi halledilive
rirse tecrübe sahası bulamaz 
da .•• diyormUf. sa .. 

e Hasan Be ! 

Sayfa 

C Yurddan güzel köşeler 

Manisada bir afyon tarlası 

lzmir Yamanlar kampınd 
herkes açlıktan şiki yete 

.,•········································-···········---····················································-
Günde dört dela ~elı NrUİaİ yapdmanna raimen luımp inaanlaJ 
aç sezclilılerini aöyliiyorlar. Y cananlar dafuaın suya ue nelia h~ 
İn1C1nı ilıi ıaatt• bir dJa yfllflelr yemelı ihtiyacı lıarımnda 6ırcıM 

cai daeeede aeılıtınyor. .. 
~-. ..................................................... ___ ............. -........................... ---~ 
İzmir (Hususi) - İzmir körfezinin en 

hakim bir tepesinde, Yamanlar dağınıa 
900 metre irtifaında kurulan Yamanlar 
kampı, diyebilirim ki Veremle mücadele 
cemiyetinin en müessir ve faydalı eser -
lerinden biridir. Zayıf bünyeli, vereme t 
müstaid genç insanların kat't istirahat
lerini temin eden bu kamp, bu sene cid
den iyi bir şekilde organize edilmiştir. 

Kamping sistemindeki yeni çadırlar çam 
ağaçlarının altına kurulmuştur. Kana· 
dada gençlik kamplannda _.ıerce ba
lunan öğretmen Nevzad Cemal Dağemre 
Yamanlar kaınpını cidden iyi bir şekil
de idare etmektedir. 

Kampta coşkun, hattA taşkın bir nq'e 
hakimdir. Şehir bütün gün sıcaktan bu
nalırken kampta, serin rüzgir altın~ 
neş'eli dakikalar geçirenlere gıpta et -
memek mümkün delildir. Gündüzün ye
mekten ve uykudan başka bir feY dü- Yamanlar kampında nef'eli blr g 
şünmiyen kamp insanları, akşamlan saat değilse süveytersiz gezmek imkin.sı 
altıdan sonra harekete geliyorlar. Şehir- Geceleri saat ondan sonra, çadırları 
de erkekleri bulunan kadınlar ve genç kalın yorgan ve battaniye altınd!l t 
kızlar yollara dökülerek erkeklerini kar- riyenlere bile rastlamak mümkün o 
şılıyorlar, geceleri kampın gazinosunda yor. Kampta çadırları kapıyarak ynt 
neş'eli dakikalar geçiriyorlar. mecburidir. Bütün gece çadırlar ci 

Kampta en çok konuşulan mevzu ne - da dolaşan çakalların çıkardıkları se 
dir, bilir misiniz? bunu icab ettiriyor. 
Açlık ... Evet, günde dört defa yemek Yamanlar kampından İzmirin g· 

servisi yapılmasına rağmen 'kamp insan- nüşü cidden nefis bir tablo ile insanı k 
ları açlıktan bahsediyorlar. Yamanlar da- şılaştınyor. Şehrin Yamanlardan bol 
ğının soğuk Yamanlar suyu ve nefis hs- lektrik ışıklarile görünüşü insana, 
vası insanı iki saatte bir defa yemek ih- mehtablı bir gecede semayi seyreder 
tiyacı karşısında bırakacak derecede a - sini veriyor. 
cıktırıyor. Yüzlerce insan sabahları kal- Kampın, gençleri teshir eden bir 
kınca, ilk yaptıkları iş kilo alıp almn - pesi vardır. Buna kampçılar cAşıklar 
dıklarım tesbit etmektir. Filhakika haf- pesit a<Üm vermişler. Burada gecel 
tada üç, dört kilo alanlar çoktur. Kamp tatlı fısıltılardan başka bir şey işit 
müdürü, kamp halkına yemek yetiştir - mezsiniz. Herkes, yakın tanıdıklarile 
mekte, ekseriya müşkülita uğramakta - tepenin bir ucuna oturarak zevkli da 
dır. Kampta geceleri pardesüsüz, hiç kalar geçirmektedir. 

Bursah muallimler 
Edirneda 

lstanbul müzeleri umum 
muduru T rakyada 

Edirne (Hususi) - Bursalı mual - Edirne (Hususi) - İstanbul Mü 
limier gr.upuna dün akşam umurm mü- leri Umum Müdürü Aziz Ogan iki g 
f~tıtiş Ge~eral ~iz~ ı:;>irilt tarafından denberi şehrimizdeki abideleri, müz 
bır çay zı.yafetı venlmış, yemekler de leri ziyaret etmektedır. Bugün de M 
Eğitmenler kursunda yenilmiştir. İki mar Mazh Alta 'la Hasköy Kırkl 
Eğitmenle Bursa kafile Reisi nutuk - . . ar n .. 

1 
b 'böl 1 lar söylemişler, General de ayrı ayrı eh, Vıze, Çorlu, Lu e urgaz ge e 

karşılık vermiştir, Bu arada mual'limin ni gezmiştir. 
Türk inkılibındaki bü.yük rolünü an- -------
latmı.ştır. Bir mekteb hademesi 

Muallimler bugün Eğıtmenlerin top karlSIDI öldUrdU 
rak ve arazi üzerindeki çalışmalarını 
görecekler, yarın sabah bir kol Ana - Niksar (Hususi) - Giran nahiye 
fartalara, bir kol da Kırklareli, Vir.e, sinde mekteb hademelıği yapan İbra 
Burgaz ve Çorlu üzerinden lstanbula him isminde biri tabanca ile karısı 
dönecektir. Bursalı muallimler son de- 1 
rece memrıundurlar. İstanbuıldan 200 öldürmüştür. brahim cinayetini işle 
kişilik bir muallim kafilesi ile, Gü - dikten sonra müddeiumumiliğe çık 
mülcüneden SOO kişiliık Yunank bir mış: cBen şu tabanca ile karımı öldüı 
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E skiden onları erkek gömTek - kırk lira eder. Parmağındaki ıtek taş 
ı · · göğüsleri.le belleri a - yüzüğü sokağa atsan on bin lira verir
ennın eli,,., . • k- ler. Gözüm hep çantasında.. Çantanın 

rasmda ve kadın men ı:ıerınm ~e - kapağında marka var: cM.> .... Tamam-
ı :_.:ı._ •• •• dük." uf"' Tr gayet ufak -erıın.n: gorur · ......, layıp okuyonmı: 
~ılar.. - Mahvederim. 

Fakat son urnanlarda büyüdüler, Pmjda gördüğüm kadımn mayosu-
kadmlara anz oidutar, ça~taıaı:n:a, nun paçasındaki marka cK>. Kadının 
bluzlannın göğüslerine, lmstümlerın_ın yüzüne bakıyorum: 

Her zaman 
giyeceğiniz roblar 

Tw 11441111 27 

Karşılıklı boşanma davas 
dün yeni bir safhaya gird 

yakalarına, mayolarının paçalanna _Kaç yaşındasınız? 

kondular. Diye sormak istiyorum. Görülmemiş boşanma davasına, vini Necati, derhal iddianamesini ha 
Sokakta ilan okumaktan hazetmem Fakat ne diye sorayım?!: 4 üncü hukuk mahkemesinde ve tahki- zırfıyacak, suçlu mahkemeye sevkedi 

Kadının şahidleri kendisinin Nevzad olduğunu, koca"' 
sının şahidi eri de Nezahat ismini taşıdığım söyledilet 

ama nedense kadın elbiselerindeki mar - Sana ne? kat hakimi Rahiınenin huzurunda, dün lecektir. Duruşma, nihayet iki ceısel 
kalan okumaya~ sardım. Hem Diyecek, yah;ı<f da göz süzüp, bo - de devam edilmiştir. neticelenmiş olacaktır. 
ben onlan harf olarak değil, tam ke - yun kıracak: Davacılardan Hacer Nevzadın ve - Bir ÇOCU "'ga tecavüz edenler 
lime olarak okuyorum. - Yınni !beş! kili İsmail Sıdkı, müvekkiline aid ev -

Bir kadın görüyorum: Saçlan bo - Ben markayı tamamlayıp okuyunca lenme ve nüfus cüzdanlarını maıhke - mahkOm oldu 
yah, yanakları boyalı, dudakları boya- yaşını öğreniyorum: meye ibraz et.tikten sonra, hidiseyi Yeni cürmü meşhud kanununa gl_ 
lı .. arkasına, beyaz bir kostüm giymiş.. - Kırk! söyle hülasa etw.i<>+ir re, evvelki gu··n Agı-rcezaya verilen Jf 

Çirkin kadındaki cG.> markasın - :ı: ... ~. • tı• Beyaz kostümün cebi üstünde bir «B.> _ Evlenme ve nüfus cüzdanlann _ adise, dün neticeye varmıştır. 
markası var .. Tamamlayıp okuyorum: dan: daki fotografın sahibi ile, huzurunuz - Bakırköyünde Yılmaz isminde 6 ) 

- Boyalıdır Jlikkat! - Geç git! daki kadın, ayni ismi taşıyorlar. Hacer şın~a bir erkek çocuğunun ll'2ma g 
Otuzluk kızın saçları Greta Garb<r Mfuıasını çıkanyonım, hoşuma gi - Nevzad! Art.ık, devletin tanıdığı bu res.- mege teşebbüs eden, Miço ve Agop 

vari taranmış, dudakları Greta Garbo- den, cana yakın genç kızdaki cS. • mar- mi hüviyete karşı, diğer taraf bir isim mindeki maznunların suçlan 6abit 
0 

vari boyanmış, Greta Garbo gibi bakı- kasını: Pratik, sade ayni zamanda şıktırlar. iddiası ileri süremez. muştur. Miço, 1 sene 3 ay, Agop 9 
yor, Greta Garbo gibi yürüyor .. Giy - - Seni .sevdim! Soldakinin jile.si organddan, keneli İhsanın vekili İrfan :&nin ise, buna hapse mahkiım edihnişlerdir. 
diği bluzun göğsünde bir: cT.» marka- Diye okuyorum. Fakat okur oiku - vual. Eteği de korsajı gibi büzgülü. K<ll- şu cevabı vermiştir: 
sı vaı:ra~:;;ıayıp okuyorum: maz kendi göntleği.min markasını ha - lan yeni biçilllde, kabarık ve üstten eni- _ Bugün Nevzad ismile hüviyet 

tırlıy<?rum: el> ne dikişli. cüıxlaru ibraz eden kadının milvekki -
Bir kadın otomobilden iniyor, Ar - - Inanma! Sağdakinin kumaşı pike. Eteği iki yan- lime yazdığı 11 adet mektub vardır ki .. 

kasındaki rob en iyi terziden çıkmı.ş, Diyorum ve yoluma devam ediyo - lardan cep gibi kesik, bu ceblerden aşağı bunlarda, aynen §U imza bulunuyor: 
çantası en aşağı artmış liralık. Tıskar - rum. kadar düz birer dikiş iniyor. Ayni ceb - c:Nikfıhlın. Hacer Nezaheb. 
pinleri elli lira etmese bile muhakkak İsmet Hulô.si lerden göğsün yanlannda da var. Jilesi 
~==============~========~~~~~~=~w~de~.~ny~aili~~fy~ 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Sahrayı Kebirin kumlan kaJ1yor 

Son zamanda ,"''' 1~,,, 
Muahedelerde eskilik rökoru 

yapılan bazı Hmi 5; Ü f: 
müşahedelere gö- "'--;,,\ ' ' 
re Afrikanm or -
tasındaki Sahra -
yıkebir'in kum -
lan senede yedi------""" 
metrelik bir sür - : 
atJe cenuba doğ -
ru kayıp gitmek -
tedirler. 

Anubis kimdir ? 
Eski Mısırlı -

lann bir çak i -
lalılan olduğunu 
bilirsiniz: Bun -
!ardan Apis mu -
kaddcs bir ökfiz

dür ve bir ilah de 
recesinde ibadet 
görmüştür. Osiris 

~ 

51üm ilfıhıdır. Anubis ise san'at ve ölü
leri ıtırlandırma ilfıhıdır. Çakal ba'"ı ve 
insan vücudile temsil olunurdu. 

4 yıl süren 
Bir .• eğlence •• 
Bir okuyucum, Bayan cM. K.> o ka

dar §aşırmış, o kadar heyecanlanmış 
ki yazı makinesi ile özene bezen"' yaz
dığı mektubunu, zarfına pul yapıştır
madan posta kutusuna atmı" bereket 
versin gene elime geçti. 

Bununla beraber ben meseleyi şa

şırtacak, fazla heyecan verecek rna -

hiyette bulmadım. Kendi dilinden brr 
hülasasını yapayım: 

Devletler ara -
sında mevcud mu 
ahedeler içinde 
eskilik rökoru İn
giltere ile Porte -
kizi birbirine bağ
lıyan meşhur mu 
ahedededir. Bu 
muahede 1377 se
nesinde akdedit -
miş ve o valtitten 
beri mer'iyet ıııevk.ii:nde kalrnışbr. 

Çayın menşei 
Birçok itiyadlar 

gibi çay içme ade
tinin menşei de ef
sanevi bir hadise
ye dayanır. Bu ef
saneye göre çay 
yaprağını Hindli
ler Çine sokmuş
lar ve oradan Fe
leıncnkliler vasıtasile bütün dün
yaya yayılmıştır. Fakat ilk defa çay fida
nı nasıl ekilmiş ve sonra yaprakları ku
rutularak kullanılmış~ bunu bilen yoktur. 

artık devamı dört seneye yaklaşan bu 
meseleye bir nihayet vermek lazım. 
Ne yapayım? 

* Okuyucumun yapacağı ilk şey: 
- Bu sergüzeşt 4 yıl sürmesine rağ

men henüz başına bir felaket getirme
miş olduğu için kendi kendisini tebrik 
etmek, 

İkinci iş te: 
- Meseleyi henüz istikbalinizi teh -

likeye koymamış iken kapatıp bitir • 
mektir. 

* Gençler arasında flörtü, aşk saklam-

Plaj başlıkları 

Her kadın bilmelidir 

bir bez.in arasında sıkmalı. 

Şu hale göre, evlenme memurlu -
ğunda oynanan oyunun, nüfus me -
murluğunda da tekrar edilmiş olması 
muhtemeldir. Ve müvekkilimin iddia
sına göre, bu bir hakikattir. Hadise, 
üstünde ehemmiyetle dunnağa değer 
bir mahiyet arzetmek.tedir. Duruşma 
sırasında, her iki tarafın da birkaç şa
hidi dinlenilmiştir. Kadının şahidleri, 
onun isminin Nevzad olduğunu söy -

1 ıediler. Bizim şahidlerimiz ise, Neza -
·bettir, dediler. Şu halde, bu şahidler -
den bir kısmı yalan söyliyor. Tarafla-

c- iki genç kız bir erkekle tan~ -
mıştık, arkadaş olmuştuk. Sık sık bir
likte gezmiye başlamıştık. Zamanla 
içimde bu erkeğe karşı bir meyil hasıl 
oldu meseleyi kız arkadaşıma açtım, 

bacını mübah görenler vardır. Fakat 
onların arasında da değişmez bir kai
de olarak bilinir ki, flört gayesi bir gö
nül ğelencesi olmaktan ziyade izdivaç 
bahsinde bir zemini yoklamadır, uzun 

Bacaksızın maskaralıkları · 
• o da ötekine ihsas etmiş, bir garib, b"r 

çekintili vaziyet hasıl oldu. Ben şimdi 
ne yapacağımı düşünürken günün bi

rinde sevdiğim erkekle arkadaşım o
lan genç kızın nişanlandıklarını iJit -
miyeyim mi? Fakat bu nişan çok sür
medi, bir kaç ay sonra erkek ni~anlı • 
sını bırakarak, adres dahi vermeden 
meçhul bir memlekete gitti, ayrıldılar. 
Aradan zaman geçti, geçen gün bnk • 
tı.rn ki bu erkek geri dönmüş ve bana 
ilanı aşk ediyor. 

- Artık siz benim kardeşimsiniz, de-
di · et 

sürmez, hele içinde müfred mütekellim 
sigası ile sevmek fiili hiç yer almaz. 
Söylendiği dakikada biter, nişana in • 
kılib eder. Ni:.şanın devam müddeti de 
nihayet bir kaç hafta, zaruri ahvalde 
bir kaç aydır. Daha ziyade sürdüğü 

takdirde halle flörtü bu şekle döken • 
lere evlenmeden kan koca olmuş na~ 
zarile bakar. Esasen bu çeşid müna -
sebetlerden yüzde doksanınm izdi -
vaçla neticelenmediği malumdur ve 

Poliste: 

Koquımıun kapmaa uahw 
uyduran kadın yakalandı 

Salıncagın muzibligi 

nı 

da 
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Yazan: V aafi Rıza Zobu 
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Amerikanın genç 
maliye nazm 

Ruzvelt beş sene evvel 
onu maliye nazın yapbğı 
zaman maliyeciliğin mi-

(Bayburdlu Zihni) yi Bayburdda 
tamyan kimse yok mu? 

Bagburd yolanda f 0 f ör~ sordum. 

minden dahi anlamıyordu 

"Hangi Zihni o, dedı. Şo/or müdür?" 

1 - Slp.raJl IOU 
.ıa tadar içen kim • 

.Je, umumiyetle ba • 

... "' dar dllinol -
ildir. 

2 - S!pr&JI par 
:Uat uclarlDlll ara -
llllda tutan p.hJI, 
etaerl7a yor11111 w 
encUtell bir tlmlt -
tir. 

s - 81prUml 
rumnıla araıından 
toen. ttme. enerım 
olmalcla beraber ıllh 
Dl ele falla ...... 
demekUr, 

t - 8lgaramn :va -
nan ucuna ancla
nnm ltlnde tutan -
Jar, ar IMbJaıı ft 
fl,bllpilllll'lelDll
bu~. 

Tarihten sayfalar: 

Timurfaş paşanın uşağı 
• .. * 

liri lıüreğinin ortaına lıulrin ve sivri bir teY batmlf, baıı dönmiiı 
dizginleri wnıılıı tutan elleri gevıaniıti. Kuvvetli bir el ona ormı • 
:zandan itti. Çalıların arama bat GfGiı JÜfÜrdii, TinmrtQf aon bir 

lıur11Hlllc ıözlerini kaldırdı. Atına IHılıtı 

5 - Slgaruım 
kuv.vetıe tablaya bu 
wan ft -n kim.il 
aabırauı, çabuk h1d -
deUenen blr fÜJI -
dır. 

Yazan: Kadircl.n Kafh 

t - Tabll ldr na-
reat: Bulu, ener
Uk .,. ~t JOrUl -
1llJ1Ul klmlelertn 11-
pıa IGll tanL 

'1 - 81gara11 Da 
bıdar ibUmamla 
tutmak ga:yri tabU
llt ifade eder. Bu 
tadın merutm mlb ........ 

8 - 8lpruındaa 
ber nefea çekitlJı • 
de ajlzını parmak -
ları arka.aloda cıs -
ıe:ven bu tız, tortat 
wbnrmdır. 
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DüN ün, BUGüN un, YARIN ın tarihi: 9 

A vrupanın altındaki ateş 
Çeko~lovakyadaki Nazilerin şefi nasıl meydana çıkb, 

neler yaph ve bu davanın aonu neye varacak l 
Yazan: Emrys Jones Çeviren: lbrahim Hoyi 

Çekoslovakyadaki Naziler şefi Conrad 
Henleini siyasete sürükliyen, sokan spor 
oldu. Organize Alınan atletizminin baş
kanı sıfatile, spor teşkilatında muhtelif 
siyasi zümrelerin toplandığını, bunların 
ayrı ayrı teşekküller halinde birleştiğini 
gördü. 

Henlein, 1933 yılında, Hitlerin çıktı -
ğını ve nihayet iktidar mevküne geçtiği
ni görmüştü. Kütle teşkilatının ve sıkı 

bir propagandanın ne muazzam bir kuv
vet ve değer olduğunu anladı. Ve böy
lece Hitler Almanyanın başına geldik • 
ten 9 ay sonra, Henlein, spor cemiyet -
!erindeki muhtelif siyasi grupları tek bir 
fırkanın bayrağı altında birleştirmeği 

kurdu. 
Henlein de eşref saatte hareket et -

meği bilmek gibi Hitlere has kabiliyf't -
}erden bir nebze vardı. Çekoslovakyach 
bir terör ve şiddet devresinden srmra 
nasyonalist Alman partileri k~atılmış 
bulunuyordu. 

Almanlar yeni bir lider arıyorlardı. Bu 
vasfı haiz olan insan da Henlein idi. Ho
şa gitmesini bilir, kabiliyetli bir şahsi -
yetti. Üstelik harbde de Avusturya or -
dusunda epey yararlıkları görülmüştii. 

İşte, böylece Henlein, Südet Almanları 
vatan cephesi partisini kurdu. 1935 ma -
yısında da ilk defa olarak s.eçimlere işti
rak etti. Partisini kuralı daha bir buçuk 
sene olmamış iken, Alman reylerinin 
yüzde altmışını kazandı. Parlamentoda 
da mcb'usluk elde etti. Yalnız Çekoslo -
vakya değil, bütün Avrupa bile qözünii 
dört açtı. A vrupanın kaynıyan kazanında 
yeni ve ihtimal ki tehlikeli bir unsur da
ha peydahlanmıştı. Siyaset adamları, 

Henleinin bu muvaffakiyeti ile, Hitlerin 
Almanyayı çevreliyen ülkelerdeki bütiin 
Almanları bir araya toplıyan daha bü -
yük bir Reich vücude getirmek isteği a
rasında bir münasebet buldular. 

Bu sırada, Henlein Çekoslovak hüku -
met ve devletine karşı sadakatten dem 
vuruyordu. Amma, doktor Beneş işi pa
muk ipliğine bağlamak istemedi. Valız -
)erini aldı, Avrupaya boylandı. Maksadı 
dostlarının durumunu anlamaktı. Hele, 
24 kanunusani 1924 de Fransa ile yap -
mış olduğq anlaşmaya .ziyadesile ehE'm
tniyet veriyordu. Avrupa yolculuğu müs
bet bir netice verdi. Küçük Antant ta, 
(yani Çekoslovakya, Romanya ve Yu -
goslavya arasındaki anlaşma) şayanı 

memnuniyet bir şekilde çalışıyordu. 

* Buna rağmen, doktor Beneş bu knv -
vetli ittifakları kafi bulmadı. Çekoslo -
vakyanın Lehistanla olan münasebetleri 
pek o kadar iyi değildi, ve bu komşu 
devletin Almanya ile fiskosa başlamış 
olduğu rivayetleri de dallanmış, budak -
lanmıştı. 

Bunun üzerine, Beneş Moskovaya git
ti, ve 1935 mayısında imzalanan, Çek -
SO'lryet anlaşmasını müzakere ve intaç 
etti. 

Bu anlaşma sadece bir ademi tecavüz 
muahedesi değildir. Ayni zamanda, hE>r 
hangi bir harb vukuunda her iki devleti 
birbirinin yardımına koşmıya muvazzaf 
kılan askeri bir ittüaktır. Muahede, Çek
leri sevindirdi, biraz daha rahate, emni
~ete kavuştuklarına inandırdıysa da Hit
leri kızdırdı. Ve Almanya da, Çekoslo -
vakya aleyhindeki tahrikatını aşırı de
recede arttırdı. 

1935 de Mazarik cumhurreisliğincien 

çekilerek, yerine Beneşi getirince, Pski 
gazeteci Hodza başvekil oldu. Bu, gayet 
akıllıca bir hareketti. Zira, Hodza bir 
Slovak olmak itibarile, Alınan ekalli -
yetlerile vaki olacak mücadelelerde, Çek
lerle Slovakları kolaylıkla b~leştirebile
cektf. 

Hodza iki mühim mesele ile karşılaş
tı: Dahilde Henlein, hariçte Hitler ... İlk 
lCllnanlar, Henleinin kullandığı siyaset, 
ülkede bugünkü kadar huzursuzluk, kar
gaşalık uyandırmadı. O da Hitler gilıi 

antikomünist, ve antiliberaldi. Otoriter 
bir devlet taraftarı idi. Amma, dine hü
cum etmiyordu. Daha doğrusu Hen1emin 
ne istediği, ne maksad güttüğü pek helli 
değildi. 

Bir misal olarak şunu kaydcde1ım: 
Henleln beş defa gizli olarak Londraya 

Henlein 

gelmişti. Bu ziyaretlerinden birınae iÖY
le demişti: Çekoslovakyadaki Almanlar, 
öz haklarından başka bir şey istemiyor -
lar. Ve cumhuriyetlerinden ayrılmayı 

asla düşünmü~orlar. 
Fakat Berlinde neye ayni Henleinin 

sesi, Hitlerin temposunu tutuyoc. 
- Bir devlet, bir halk, bir lider!. diye 

haykırıyordu. 

Başvekil Hodza bu Alman meselesine 
bir nihayet vermek azmile, Çeklerle teş
riki mesaiye hazır bulunan, diğer Alman 
partileri şeflerile müzakere teşebbüsüne 
girişti, bu partiler Alın.an ekalliyetleri -
nin Üfte birini teşkil ediyordu. 

* Diğer Almanlara gelince, bunlara ken
di kendilerini idare salahiyeti verilemi -
yeceğini, buna imkan olınadığını H o<lza 
apaçık ilan etti. Böyle bir salahiyet ve
rildiği takdirde Almanların en kesif bu
lundugu mıntakada 400 bin Çek Alımın 
baskısı altına girecekti. Sonra 700 bin Al
man da, bütün· Çekoslovakyada darı gibi 
yayılmış olacaklardı. Teşriki mesaiye 
hazır partilerle vaki olan müzakeresinde 
doktor Hodza. hükumetin Alınan lkh
sadi durumile yakından alakadar olaca
ğını, işsizlere iş bulmak gayesile fünme 
işlerine para sarfedeceğini vadetti. 

Hiç bir cumhuriyet vatandaşının am -
me işlerinden mahrum bırakılmaması, 

resmi işlerde de ekalliyet lisanlarının da
ha fazlaca kullanılmasında esas itibarile 
mutabık kalınmıştı. Fakat Henlein bu 
imtiyazları kıifi görmedi. Ve 1937 sene -
sinde Avrupayı yeni bir harbe sürükli -
yecek buhranlı. günler, huzursuzluklar 
eksik olmadı. 1938 e doğru gerginlik son 
haddini buldu. ' 1 

Hitlerin gelmesile akıbetlerinden kor
kan mutedil Almanlar Henleinin bay
rağı altına sığındılar. 

Henlein gittiği Almanyadan yeni tali
mat ile dönerek 24 nisanda meşhur 

Karlsbad nutkunu söyledi. Bu nutuk pek 
manidardı. Hitler ordusunu Avusturyaya 
göndereli, bu ülkeyi Almanyaya katarak 
büyük Almanyayı vücude getireli daha 
bir ay olmamıştı. Ahali, şimdi sıra Çe -
koslovakyaya geldi.. diyorlardı. Ve Hen
lein Karslbadda istediği şartları ilan edin 
ce, Çekoslovakyanın okka altına gideceği 
muhakkak gibi sayıldı. 

Henleinin talebleri şunlardı: 
a - Çekoslovakyadaki Almanlara 

muhtariyet verilmesi. 

b - Mıntakalarmda demokrasinin kal
dırılınası ve yerine Nazi nazariyeleri]e 
hükumet şeklinin konulması. 

c - 1918 denberi Çek adaletsizliğinden, 
haksızlığından doğan zararlardan dolR ~ 

yı Almanlara tazminat verilmesi... 
d - Ve nihayet Çekoslovakyanın Rus

ya ve Fransa ile olan ittifakını bozarak, 
Almanya ile iktısadi bi rabıta tesisi 
ve siyasi veçhede teşriki mesai ... 

Bu teklifler doktor Beneş ile hariciye 
nazırı Kroftaya Çekoslovakya cumbu -
riyeti dahilindeki ekalliyetlerin talebin
den ziyade, mağlfıb bir devlete şartlar 

dikte ettiren muzaffer bir devletin is -
tekleri gibi geldi. 

Buna da şaşmamalı. Zira Henleio bu 
taleblerile, Çekoslovakya harici <;iyase -

(Devamı 10 ncu ıaJlfada) 
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Holivudun en bahtiyar kadın 
ve en mes'ud erkeği 

• 
ikisi de: «Boşanmak mı? Asla! Hay~tı 

sonun_a kadar beraberiz!» diyorlar 

f-r;:·:~::= .. ;:·;::.:;·ı . İ çifti.. iMi olduklan için 1 
i bahtiyar olduklarını 8ÔJ ,. ı 
i Uyen Jean Crawford n : 
1 Franehot Tone 1 
'······································· 

Şimdi bütün Hollywoodun ağzında ge- dızlardm Franchot Tone'e kanı kayna • 1935 te onu izdivaç hayatına girmiş g'fl 
zen en mühim söz şudur: mıştır. Artık her yere beraber gidiyor, rüyoruz. Jean ile Tone 12 birinciteşrind' 

c- Jean Crawford ile Franchot Tone hep beraber geziyor; lokantalarda. gece gizlice evlenmişlerdir ve artık karı ko' 
boşanacaklar mı? iki yıldızın izdivaçları klüblerinde birlikte görünüyorlar. Holly- cadırlar. Ve bu evlilik üç sene sürüyotı 
nasıl büyük bir hadise olmuşsa, boşan - wood yeni bir dedikodu ile çalkalanıyor: hlla da sevişiyorlar, hala da birbirlerin• 
maları haberi de ayni şekilde alaka ile - Jean Tone'u seviyor!.. diyorlar. Fa- bağlı bulunduklarına kanidirler. Beyıd 
kariılanınıştır. Fakat dedikodusu bol ~ kat Con Krawford güzel gözlerini aça • perde kahramanları aşkın bu kadar u ' 
lan Hollywoodda bu şayianın asılsız, yer- rak: «Hayır .. Hayır!. Aslı astan yok bu zununa nasıl tahammül ediyorlar, şaşı' 
siz, manasız olduğu da anlaşılmıştır. dedikoduların!, diyor. yoruz. 

J ean ile Franchot bir sinema mecmua
sına yazdıkları uzunca bir yazıda bütün 
bu şayialara karşı müştereken hücum e
diyorlar, ikisi de ayni cevabı veriyorlar: 

- Boşanmak mı? Asla, hayatımızın so
nuna kadar beraberiz. Biz evli olduğu -
muz için bahtiyarız!, 
Şimdi Jean Crawfordun Franchot To· 

ne ile nasıl olduğunu, bir film gösterir 
gibi anlatalım: . 

1934 de onda bir hayal kınklığı vardı: 
Douglas Fairbanksın oğlu ile evlidir. 

Bir müddet sonra araları açılıyor ve bo· 
şanma kararını alıyor. 

- Meslek ile izdivaç hayatı birbirine 
asla uymuyor. Onun için bundan sonra 
evlenmeyi düşünmüyorum .. diyor. 

Gene 1934 de aşk başlamıştır. Bir müd
det inziva bayatı sürdükten sonra, yıl .. .............................................................. 

Amerikanın en kuvvetli sinema. yıldızla
rından olan Norma Shlrer son defa. ıMari 
Antuvaneb iSlmll blr fllm çevlrml§tıi. Meş
hur .FransJ.3 Kraliçesinin aşk haya.tını can -
!andıran bu fllmde Amerikalı yıldıs çok mu
vaffak oımuıtur .. 

Bu sene seyredeceğimiz çok güzel 
bir film : "Sisli Rıhtım ,, 

Bu sene göreceği .. 
miz filmler içinde 
Fransız prodüksi • 
yonları mühim bir 
yer tutmaktadır. 

Fransız prodüksiyon-: 
ları içinde de cQuai 
des Brumes • Sisli rıh 
tım, filmi başta ge -
!enlerden biridir. 

Jean Gabin, M!c .. 
hele Morgan, Mic • 
kel Simon, Pierre 
Brasseur, Aimos gibi 

kqvvetli san'atkar
lar tarafından çev • 

!i1miş olan bu fHm 
sinema mevsiminin 
geçmiş olmasına rağ .. 
men dokuz haftadır 

arka arkaya Parisin 

üç sinemasında bir • 
den gösterilmekte -
dir. 

Bu film Fransa, 
Belçika, İngilterede 
pek büyük bir rağ • 
bet kazanmıştır. 

Fransız sinema 
münekkidlerine göre Jean Gabin ve Michele Morgan cSisli rıhtım> filminde 
bu film, bu senenin en iyi Fransız pro - birinde kıt'asını terk ile Havre limarı11' 
düksiyonudur. gelir. Orada dolaşırken Quart Vıttcl ' 

Charles Boyer ile birlikte çevirmiş ol· dında temiz kalbli bir sarhoş ile tıı~~~ 
duğu (Bora) filminde sinema meraklı - Sarhoş onu civarda buluo. n bir kulıJclİ 
Iarınm dikkat nazarını çekmiş olan ve ye götürür. Kulübede bu iki adanı •4 
esrarengiz güzelliği ile bir anda büyük maada Michel Kraus adında bir reSSJ 
bir &öhret kazanan Fransız yıldızı Mic- da vardır. Yemek yiyecekleri sırada ~ti_ 
bele Morgan bu filmde Jean Gabin'in bir kenarda sığınmış olan Nelly'i go 
partöneridir. Kızın orada bulunmasını ilk önce ~ 

Filmin mevzuu şudur: maksadlara atfeden (Jean) kız ile go~ 
Fransız müstemleke kıtaatında vazifei tükten sonra onun hamisinden ka<; J. 

askeriyesini yapmakta olan Jean günün (Devamı 10 ncu sayfaclO 
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Balkan Röportajları 

Yugoslavyadan Romanyaya 
Rumen gümriJlı memuru, ellle "Zahmet etme,, manasına gelen bir işaret 

yaparak: "Muayeneye liJzum uok, TiJrk galan siJglemez ı,, dedi 
Bana, Romanyaya 

(idip de birkaç ha!
\a kalacağımı söy • 
(ediğim vakit: 

- Sakın bu mev 
simde gitme.: sıca -
ta dayanamazsın .. 
oraya ilk veyahud 
ki sonbaharda gidi· 
lir .. 

Diye öğüd ve -
renler çok olmuş -
tu. Fakat benim gi
bi zamanı kendile • 
rine uyduramıyan 

insanlar pek ınadi • 
ren karşı!Ianna çıı • 
kan herhangi bir frr 
satı kolaylıJda feda 
edemezler. Atla 
meydanı nasılısa bir 
arada ele geçirmiş 
bulunuyordum: Ka • 
ranım verdim; ve 
hemen yola çıktını. 

Romanyaya git • 
mek için en nomıal 
ve kestirme tarik 
Karadenizdir. İs -
tanbuldan X-östen • 
ceye her hafta mun

Rumen köylüsü i§ bll§ında 

tazaman itleyen Romanya vapurları bu men, güneşin kızgın sıcağını inadına 
mesafeyi on altı saatt.e btederler Fa- birlkttrmiş de yüzümüze hohluyor gi
.kat ben denizle pek de başı hoş olmı- bi.. 
yan bir, i,namım. Gemiyi duvarda, su- Belgraddan öyle bir sa~tte harek~t 
yu de bardakta görmeyi tercih ederim._ ettik ki, çare yok, bu sıcaga tahammül 
:Yalı 90cuğu olduğum halde, eski cİda- €decek ve tepemizden sanki erimiş kur
rei mahsusa> nın çürük çarık teknele- şun akıtan yaz güneşininı ıtakibinden 
rile yaptığım b.idtaç ıtefer benim deniz- akşama kadar JcUrtıulamıyacağu. 
cilik şevk ve hevesimi sıfıra pek yakın Arada bir, gMı uğrayıp, glh 9ijniye-
bir dereceye indimıiştir. rek yambaşlarmdan geçtiğimiz mamur 

Bu birinci aebeb oldu .. saniyen, Bel- köylerdeki top ağaçlann altında u7.arup 
gaddaki bazı da;tlamnm 1Srarlı da~et- yatmış yorgun köyl~leri görd~ce .. duy
lerine dayanamadım. Oraya da ugra- duğum gıptayı, ettığim hase<iı dunya
mak ve biraz da Yugoslavyayı ve hatti nın her hangi bir bahtiyar kulu ~nde 
,.___ Yunaniıstaru da gördükten ve şu ina kadar uyandıramamış, tahrik e-
a.m.ıuen . . t' 
gezdikten sonra Romanyaya kara tan- demeınış ır. 
kile geçmek ist. Ve nihayet ooyle Ru?1~m ~u~dunt, :a~~ında ~adan 
yapt.m ama, çektiğim s•ıntıyı Alilahla ge91nışız. ıcagm az \.gı hv~d ~~~~n 
ben ve bir de yol aırkadaşılanm biliriz. ağırhğ~ndadn ~arı ~=öşed~r ır taık et u b" -

o kadar ki biraz evvel denize karşı müş 'bulun uguım Av e ar ı am ır 
bes!ediğim ~uhabbeti (!) sizlere izah tatrı uykuya dalacagun esnad~, Yuıgos
~n ben Köstenceden fstanbula va- lav toprağında~ ~u~~n topragma ~eç-

.. ' · _......a.1a göze aldun. tiğimio kapıyı gurultu ıle aralıyan gum· 
purla dönmeyıbd~ ... - -malUın a .,_ rük pasaport ve döviz kontrol memur-

um umf hat en ;ı:,uu.1.- • ' 

y 1 d& &manya da Macaris· larınan anladım. . 
~gos avya genış' lediler bü- önce paramızın rnikdarı sorulqu .. 
111111111 zararına epeyce ' rt 1 .:ı. 
yüdüler Oımıanlı akım ger.iıleyince, sonra elimizden pas~~ .~muz a ınw. 

• Macarlsiana kalan Wt adlan kul.aılcları- En ni-hayete kalan gumrük me~uru, 
· baocı 1miyen birÇ()k bal ve tavrımdan yabancı oldugumu 

mıza hıç de ya ııe . ad w • • ı:....ftnca sordu· . iıet bugüıı pay etmıŞ anl ıgı ıçın aııuWl • 
yerlerı bu iki dev _ Gümrüğe tabi eşyanız, sigaranız, 
bwunuyo.rlar.b ... .--..a.ı1..-ı.ıı.n troN>ll ve kibritiniz çakma~ız, içkiniz var mı? 

Bu suretle u ·wı------ b~r ' d. t k k d 
bu bel~ere' uğrıy~ Türk yolcu bu Ancak y~~da1:.e~ ~~ek~: ~ ~ :r 
.adları asTa yadırgaımyor. . sigaramı~ ırb lı u uıd v ı .rı •.. led~ a 

Enli bi rid gibi u7.an&n eski Aşı· bir şeyım u umna ıgıru soy ım. 
r şe üzerbien 'geçip de Memur, filede istiflenmiş bavuıllardaın 

namız Tunarun . . · · t d-k· Pe te istikametini solda bırakarak sa- en yenısını ışare e ~4"' • 

~ • dev eden trende, - Bunu indiıriniz, ve açınız! dedii. !9' ~gru. yoluna ~1-:,..ı 1üsünde sa- Bellya bakın ki bu bavu1 diğerleri-
&endimizı Bursanın AUAlU... cJ.a b } d " ind" nacak kadar sıcaktan bunahn:VJ vazi- nin altın ~ ~uyor: u, ve onu ır-
,.ıteyi&. fki tarafvnnda alabilttiğirw mek için de ihtiy~r olun~c~ zaıhmet, 
manan sahra, yemyefil olması.na rai· bu cehennem sıcagında bır ışkence e-

hernıniyetini alıyordu. Maamafih, yü
zümü gözümü buruşturrnaıkla beraber, 
verilen emri ifaya davrandım. Bavulun 
biri indi.. ikincisi indi.. asıl mevzuu
bahs olana el koyacağım sırada, memur 
sordu: 

- Ne pasaportu ile lileyahat ediyor
sunuz? 

- Türk. 
O aman, adamcağız gülümsedt ve 

eli1e: cYerter! Zahmet etme!.> gibi bir 
işaret yaparak: 

- Öyle ise, dedi, muayeneye lüzum 
yok: Türk yalan SÖJ'Temez! 

Ve ben, o anda, heyecanımdan ve gu
rurumdan, saatlerdenberi çekmiş ol· 
duğwn sıkıntıların hepsini unuttum .. 

• Akşam oluyordu. Fevkalade uzun, 
muntazam, yay gibi boynuzlu öküzler, 
boyunlarındaki iri çadları çanlata çan
lata köylere dönüyorlardı. Bol paçalı 
kısa beyaz don, uzun etekli beyaz göm
lek ve bu gömleğin üzerJnde kısa birer 
siyah saltta, başlarında d~ geniş kena_rlı 
szyah birer fötr şap~a gıyen g~nç!. ıh: 
tiyar, çocuk, Transilvanya koy'lulerı 
ufak birer şehir kadar mamur ve mun
tazam köylerine, evlerine gidiyoıılar-

dı. 
Ovaya, bu ferah verici manzaınıyı 

doya doya seyretmek için baktım .. t~t
lı munis, iç açıcı .. Yahya Kemalm: 
«Temiz, lekesiz bir yüz .. > e benzettiği 
0 güzel ak§amlardan biri çöküyordu. 
Uzakta, yer yer, ufukta muntazıam bi· 
rer dizi teşı'kil eden ağaçlar gitgide göl
geletti .. koyu birer çizgi ha1ini aldı .. ve 
nihayet bu gölgeler benim hayalimle 
imti7Jlc edince, uzaklarda uzun boylu, 
dik yürüyü.şID, ak tulgalı Yeniçeriler
den müteşekkil bir kol geziyor sandım .. 

Bu rüyamdan beni, sert bir ses uyan
dınverdi. Kondülctör, trenimizin var
m~ dlduğu gan haber veriyordu: 
-Tim~anl! 
Yani: 'l'ımı§varl. Türk tarihindn anh, 

şanh 'Thnnşvarı!. 
Hila orada, :milzede, Yeniçeri Serçeş

mesi Kocamemi'nin mezar taşı, kavu
tı tle, lAylasam ile duruyor .. 

Azıametli ve zengin bir tarihin ser
had1daki b\ı bekci.shıd' ll2aktan hürmet
le se14mlı~arak, gecenin serWiği fle 
beraber yataklı vagona geçtim. 

Erdiınend Ekrem Talu 

Bir amele elini makineye kapbrdı 
Kasımpapda Dere aotatında oturan Te 

Galata iskele oaddeatndekl medeni 911a ft.b 
rtJı:uında çallfan Yatar, sal el.lnl makıneıe 
kaptırarak 7aralalUIUftlr. Yaralı teda.Y1 al • 
tına alıDm)ftır. 

• 

Sayfa 9 

CASUSLUK 
tarihinden birkaç yaprak ... ______________ __ ____________ _. 

Napolyona, Napolyonun 
düşmanlarına ayni zaman· 

da casusluk eden adam 
Karl Schulmeister, Napolyonun c§Siz 

casusu, askeri casusluğun da Napolyo -
nuydu. Mesleğinden çekileli bir buçuk 
asra yakın bir zaman oldu. Bu uzun 
müddet içinde ne sonu gelmiyen siyaset 
entrikaları, ne de ardı arası kesilmlyen 
harbler, modem dünyanın en heye~anlı 
devirlerini yaşamış olan bir halk kütle
sinin 1789-1815 Fransanm yarattığı bu 
yaman casusa bir eı çıkaramadı. 

O, Napolyon gibi pervasız, bütün bil
yük casuslar gibi atılgan, fakat onlardan 
daha cesur, daha kurnazdı. Daha yüksek 
bir enerjiye ve mukavemete aahibdi. 

Karl Schulmeisterin babası papazdı. 
Fakat kendisi eski, asil bir Macar a•1Psi
ne mensub olduğunu iddia ederdi. Eline 
ilk fırsat geçtiği gün bu uydurma asa
leti isbat edecek uydurma vesikalar ha -
zırladı. 

Hususi hayatı gibi askeri fesadcılığın
da da müfritti. Yaradılıştan lükse pek 
düşkündü. İmkan bulur bulmaz ilk işi 
Avrupaoın en meşhur dans hocalarından 
ders almak olmuştu. Üç şeyde gözü. var
dı: Kahramanca dö~riıek, yükselmek 
ve Lejion donör nişanı almak. Üçüncüsü
nü ele geçiremedi amma, ikincisine eri§
ti. 

Napotyon Bonapart 

kası ve fakat hiç yüreği olmıyan bir 
adam' .. 

Napolyonun baş casusu, Avusturya 
ordusu istihbaratını idare ediyor 

Napolyon Bonapartın 1805 de Rusyn ve 
Avusturyaya karşı kazandığı zaferler, 

Karı, hayata mütevazi bir adımla bili- tam zamanında ve tam yerinde başarılmış 
ladı. Kendi Alsaslıydı. Alsaslı bir kız al- faheser birer manevradır. Şayanı dik • 
dı. Ayni zamanda hem zahirecilik, hem kattir ki Schulmeisterin askeri casuslu
demircilikle uğraşıyordu. Fakat kazan - ğa girişi de tam bu tarihlere rastlar. 
cının esasını ticaretten fazla kaçakçılık o sene, Napolyona karşı bütün Avus· 
teşkil ediyordu. Alsaslılann bir çoğu gibi turyanın ümidi mareşal Mackda toplan· 
o da hududda yaşayıp ta zengin olma - mıştı. Bu zat askerlikteki kudretinden 
nın yolunu bulmamayı garib sayıyordu. ziyade Bonaparta ve Fransaya olan taş
Daha on yedisinde iken mükemmel bir kın kinile §Öhret bulmuştu. Fransızlara 
kaçak~ı oldu. Ve bundan hiç bir vakit u- evvelce yenilmişti, §imdi mağlUbiyetleri· 
tanmadL Önce kaçakçılık yüluek bir ze- ain öcünü almak için 1abırsızlanıyordu. 
kA ve sezif kabiliyetlae ipretti. Bunun Koyu bir kralcı olduju için de bütün 
için Napolyonun casusluğunu yapıp yı - Fransanııı. Korsikalı müstevliye bit" kah• 
ğınlarla para alırken bile kaçakç1lıktan raman, bir dihi gözile bakmasına taham• 
bütün bütün vazgeçmemişti. mül edemiyordu. 

Duc d'Enrhim'in öltimü Karl Schulmeister ife bu basit kafalı, 
Schulmeister, casusluktaki ilk büyük safdil kumandana hulfille başladı. Vıya• 

muvaffakiyetini Due d'Enghien'i tuzata naya gitti. Kendini herkese Avusturyay& 
düşürüp Franaaya getirmekle kazandL casusluk etüji sanıldığı için Napojyon 
Duc Enghien bir Bourbon prensiydi. tarafından Fransadan kovulan bir Ma • 
Badende kendi halinde Yll§lJordu. Fran- car Uılzadesi diye tanıttı. 
sız siyasetile en ufak bir alakası yoktu. Mare§&l Mack bu uydurma mültecinin 

Napolyon Bonapart bu ıuçsuz ve za- Fransa hakkındaki bilgilerine hayran ol• 
rarsız prensi Fransaya getirtip yok et • du. Onu himaye etti, askert klüblere t:ı• 
mek istiyordu. Bu suretle Avrupadaki nıttı. Hatti maiyetine aldı. Bu suretle 
kraliyet taraftarlarının &özlerini yıldı - Napolyonun bq casusu daha o senenin 
racaktı. Generallerinden biri bu jte sonbahannda Avusturya gizli istihbara· 
Schulmeisteri seçti. tın.ın ıefi bulunuyordu. 

Karl Schulmeister, prensin ıenç bir Schulmeisterin bu nazik devrede gör • 
kadınla seviştiğini öğrendi. Bu kadını a- düğü i.fler harika nevindendir. Düşrna • 
damları vasıtasile Fransa hududuna kal- nın, her hareketinden Napolyonu günü 
dırttı. Ve oradan kadının imzasile pren- gününe haberdar ediyor, buna rnukabtl 
se bir mektub yolladı. Şüphe üstüne po- ondan çektiği paralara,. muhitine şüphe 
lis tarafından tevkif edildiğini bildirdi. vermeden, kavuşmanııı daima bir kola • 
Prensten yardım istedi. yını buluyordu. Bütün Alsaslılar gibi 

Duc d'Enghien, sevgilisini rüşvet ye • fransızca ve Almancayı mükemmel ko • 
direrek kurtarabileceğini, kendi himl.l _ nuşuyordu. Macarcayı bilmese zaten 
yesi altındaki topraklara döndürebilece- kendine Macar süsü vermiye kalkışmaz
ğini sandı. Derhal hududa koştu. Fakat dı. Fakat Karli Viyananın gözdesi rnev .. 
daha Fransa topraklarına adım atmadan kline çıkaran şey yalnız lisandaki kııd .. 
Sclı ulmeisterin adamları tarafınchm w- reti değildi. Ondan haklı olarak hoşlan-: 
tuldu. mıyanlar, korkanlar bile choş bir deli • 

Altı gün sonra da, Fransaya dönmesi 
kanunen yasak edilmiş bir Bourbon 11 -

fatile, divanıharb tarafından ölüme mah
kum edildi. Zavallı gencin son arzusu 
sevgilisine mektub yazmak, yardımına 
koşamamasının .ebeblerini anlatmak ol
du. Gece onu kurşuna dizdiler. Karanlık
ta iyi nişan alabilmek için de feneri ken
disine tutturdular. Nasıl bir entrikaya 
alet edildiğinin farkında olmıyan kR • 
dm bu dakikada serbest bırakılmı§, mem
leketine dönüyordu. 

, Schulmeister'in Napolyona !takdimi 
Napolyon Bonaparbn imha siyasetine 

acı bir misal teşkil eden bu vak'a Fransa 
tarihinin kaydettiği en korkunq casusun 
yükselme yolundaki ilk mer -
halesi oldu. Muvaffakiyetine mu-
kabil (Karl) a otuz bin do -
lar verildi. Bir sene sonra da ayni gene
ral onu Napolyon Bonaparta fÖyle tak -
dim ediyordu: 

- Efendimiz, ifte size, ateı libi bir ae-

kanlı. olduğunu itiraf etmek mecburi • 
yetinde kalıyorlardı. Avusturya sarav. 
muhitinde centilmen bir zabit gibi ka .. 
dın, çocuk, kumandan, asılzade herkesın 
ıönlünü çelmijti. 
Karı bir yandan Napolyona haber u -

laştırırken, bir yandan da rüıvetle kn • 
zandığı iki (kurmay sübay) a Fransada 
dahili karışıklıklar çıktığına dair yalan 
raporlar hazırlatıp Mackı aldatıyordu. 

Nikbin mareşal kralcı hülyalarının artık 
tamamen hakikat olduğuna kani bulunu
yordu. Fransa harbedemiyecek hale duş
müıtü. Napolyon, Schulmeisterin büttın 
bu düzme haberlerini tekid için bir de 
hususi gazete bastırıyordu. Bu gazete 
Karlın bin bir hilesile Fransadan ı\ vus • 
turyaya sokuluyor, mareşala takdim olu-
nuyordu. · 
• Mack yüksek mevkiine layık olmıvan 
bir asker değildi. Sadece muvaffak ~l .. 
makta fazla sabırsızdı. Bunun için ol • 
masını iatediji ,eylerin tahakkuk etu -

(Devamı ıs inci •11/ada) 
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Kadın gözü ile Yerli 
• • 

sergısı Mallar 
Yazan: Hatice Hatib 

Galatasaray mektebinin ardına kadar Sesimi çıkarmadım: cPek güzelı C!edim. 
açılmış iki kapısından mekteb bahçesine Ertesi sabah onu erkenden uyandırdım: 
.. Yerli mallar sergisine - doğru akan bir cKalk dedim, fabrikaya gideceğiz.> İtira
insan selinin içine katıldım. Onlarla be- zına kulak asmadım. Tuttum, kolundan 
raber içeri girdim. fabrikaya götürdüm ve önüne bir top 

Bahçe hıncahınç dolu! ... Tam solda ve kumaş sererek bu defa da ben: cBak, de
ortada y:iksek bir yerde Şehir bandosu diın, kardeşimin yüreğine inecekti. . 
çalıyor ... Bandonun karşısında yolun k.e- Çünkü dokuz buçuk liraya Beyoğlunda
narında basit kıyafetli kadınlar ve ço- ki dükkandan aldığı Avrupa kumaşı bi
cuklar yerde oturmuş, hem geleni geçeni zim kendi fabrikamızda dokunmuş, iki 
seyrediyorlar, hem musiki dinliyorlar. buçuk liralık bir kumaştı ... cSen al bu-

Bahçede kalabalık arasında k'lşuşar. nu şimdi git o dükkAndan paranın üstü-
çocuklar. .• nü iste, dedim, fakat ben dükkancılan 
, Kol kola dolaşan genç kızlar var... da tenkid etmiY.orum. Kabahat bızim 

Ben evveli bahçeye sapmadan binaya bayanlarımızda, onlara bir şey için cycr-
dogru yürüyorum. Ih veya cucuz, dediniz mi onu alMıycr-

Ve kapıdan içeri giriyorum. lar. Benim de başıma geldL Samüııi bir 
Kapıdan girerken yapılan: arkadaşım vardır. Bayanım bana yolla-
- Sağdan!... dı. Ben de ona iyi bir kumaş gösterdim 
İhtarına rağmen halk gah sağdan, gah ve metresine bizim maliyet fiattmı? olan 

.soldan ilerliyor... iki lirayı istedim. Elinin sırtıle kumaşı 

Her sene sağdan gitme usulüne daha itti: cİki liralık kumaş giyilir mi? ... Ba
hürmet edilirdi... Bu sene bunun ihmal na daha pahalı bir şey veriniz., dedi. Bu 
edılışine sebeb nedir?... defa ben yüz elli kuruşluk bir mal çıkar-

Belki de sıcak ... Çünkü mekteb kapı- dım: cAltı yüz> dedim. Fevkalade mem
sından içeri girince boğucu bir sıcak ne- nun oldu: cİşte güzel bir kumas, dl"di ve 
fesi kesiyor. Insan sersemliyor ... Yapa- bir buçuk liralık kumaşı altı yüz kuruş
cağmı şaşırıyor, sarhoş gibi sağa, sola tan aldı. Sonra kocası bana para vermek 
dalgalanıyor. Akla gelen ilk istek bir için gelmişti. Kendisine meselPyi anlat
an evvel buradan kurtulmak!... tım: cSen bana yüz elli kurus ver met-

Halbuki buraya girerken içimızne ser· resine ama evde altı yüzden de> dedim. 
giyi gezmek için ne büyük bir ıstek ve İşittiğim bu iki hiknye bizde bu zıhni-
nasıl sonsuz bir hüsnüniyet vardı. yeti iyi tebarüz ettirdiği içiu ('ok giızeldir. 

Galatasaray mektebinin böyle bir iş Fakat ben yünlü kumaşlarmmmı daha 
için hava tertibatı ve yapılışı hiç te el- iyi olmasını temenni ederken hıc te böy
venşli olmıyan salonliırında bu istf'ğı bü- le bir zihniyete saplanmış değıiun. Den 
tün pavyonları gezip sergiyi bihakkın kendi hesabıma (iğneden sürmeye ka
görünceye kadar ..muhafaza etmek im- dar) her şeyin memleketimizde yapılma
kansız. sını istiyen ve tercihan memlekE>timizde 

Acaba İstanbulda yerli mallar sergisi yapılanları kullanmağı sevenlerdenim. 
için bir bina ne zaman yapılacak?.. Bunun için yünlülcrimizin, pamuklula-

Bu sene sergiye yüz altmış sekiz fir- rımız ve ipeklilerimiz gibi Avrupa ku
manın iştirak ettiğini biliyoruz. Pavyen- maşlarından farksız olmasını istiyorum. 
lar dekorasyon tibarile geçen seneki pav- Sümerbank pavyonunda görduğümüz 
yanlardan daha güzeldir. Dekoratör Ve- şu rakamlar da pek ziyade cal•h.ı mem
dadın yaptığı İş Bankası pavyonu çok nunlyettir. Bünyan, Hereke Feshane fab
güzel. rikasından bir senede istihsal cailmiş o-

Muvaffak İhsanın yapmış oldu~u deri lan yünlü kumaş 1,535,127 metred•r ve 
pavyonu da iyi yapılmış. ayni fabrikanın pamuklu fabrikaları, 

Sergide geçen seneye nisbeten teşhir Bakırköy, Ereğli, Nazilli ve Kayser! fab
Jıususunda bir itina ve terakki kaydet- rikalannın bir senelik istihsallPri de kırk 
mek mümkün ... Teşhir edilen şeyler ara- dokuz milyon metrelik pamuklu kwnaş
ıında pamuklu mensucat branşındaki tır. 
ilerlememiz çok açık bir surette görünü- Demir karyola ve demir esya sanayiın
yor. Memlekette esasen bir mazisi olan de de tekAmül görülmektedir. Alomin
dericilik san'atı, bu sene de muhtelif fab- yom ve bakır fabrikalarının ımalatl ev 
rikalann teşhir ettikleri eşya ile tek3- kadınlarını imrendirecek bir teııevvft gös
mülunü tebarüz ettirmiş bulunuyor. Cam teriyor. 
sanayii de her sene biraz daha tP.rakki Çorablarm hariçten görünüş'i pPk gü-
edıvor. .zel ama ... İnsan kadın olunca onların ha-

s r iyi bir gijnde otuz, kırk bin kişi rict cazibelerine artlk inanmıvor. Çünkü 
ziyaret ediyormuş. Şimdi bu dakikaca yerli çorablanmızın maalesef cins!erinin 
koridorları ve pavyonları dolduran ka· kötülüğü her kadınca malıim olan bir 
!abalık aldığım şu malürnatı tekzıb ede- şeydir. 
.cek gıbi değil! ... Hem asıl kalabalık yedi Hatta işittiğimize göre Bnşvckilimiz 
bucuktan sonra başlıyormuş! sergiyi gezerken çorabcılara bayanları~ 

Bu sene sergide birinci defa olarstk tec:- çorablardan çok şikayet ettiklPrin~ ve 
hir edilen şey tayyare, planör, otomobil çorabların kalitelerine daha dikkat et
karoserisi, otomobil lastiği, Merinos ipli-
ğı ve sun'i ipektir ... Bunların bu se.."le mek lazım geldiğini söylemiştir. Gene 
yerlı sanayiimize ilave edilm~ oldukla- Başvekil sergide gördüğü otomobil las
.rını büyük bir iftihar ve memnuniyetıe tikleri ile aHikadar olmuş, bu sarı. 'at şu
görüvoruz. besi müntesiblerinin şikayetlerini din-

ip k kumaşlarımız bu sene geçen se- ]emiştir. Bu şube istihlak resminin fnz
nelerden daha cazib, daha modern desen- lahğından müştekidir. Başvekilimiz bu 
lerle süslüdürler. Yün kumaşlarımlz ka- ~an'at şubesinin inkişafı hakkrncla etüd 
lite değil, fakat çeşid itibarile Avrupa .Yapılmasını Sanayi Birliğine f'rr.retmlş

* 
kumaşlarına rekabet edemiyecek bir haJ- tir. 
dedirler. Acaba daha mütenevvı VP. daha 
güzel çeşidlerin yapılması çok müşkül 
müdür? ... Gösteriş itibarile bu kumaş

Sergi bahçesindeki pavyonla~ın niha
yetinde atlı karıncalar ve kayık salın

caklar arasında çocuklar büyük bir neş'e 
ile oynamakta, büyükler de nişan bara· 
kalarmın önüne toplanıp nişan atarak, 
bez toplar savurarak eğlenmf'k"teler. 

ları daha sevilecek bir şekle sokmak 
mümkün değil midir? 

Bir yünlü kumaş fabrikasının sahibi 
ile görüştüm. Ona bu sözleri söylediğim 
zaman: 

- Siz İstanbul bayanlan yerli kumaş
ların yerli kumaş olduğunu bildiğiniz 

zaman onu hemen A vrupadakilerdPn kö
tü görüyorsunuz, diye cevab verrli. Bi
zim bu fabrikalarda yaptığımız şeyleri 

siz Beyoğlu dükkanlarında Avrupa ku
ma ı diye satln alıyorsunuz ve ce~idleri 
bizimkilerden çok güzel diyorsunuz .. 
M I scf bizim bayanlarımız bu yan1ış 

fik malul mesela bizim fabrikamız 

var . Benim kendi kız kardesım bir ke-
re tutturdu: cBen bizim fabrikanın ku
mn!';larını giymem. Yerli kumaslarm çe
şidlcri berbad oluyor. Ben Avrupa kv
ma ı alacağım., dedi. Kendisine söz ge
çiremedim. Çıkmış Beyoğlunda bir dük
kandan dokuz buçuk liraya bir Avru
pa ( ! ... ) kumaşı almış, getirdi, akşama pa-

Bahçedeki kahve iskemlelPri dolu ... 
Şimdi Şehir bandosu susmuş. hoparlör
le plaklar çalınıyor ve süslü kadınlar, 

mislü genç kızlar iyi giyinmiş erkekler
den bir sel bir taraftan kapınm dışına,, 

bir taraftan sokaktan bahçenin i!:ine a
kıyor. 

Yerli mallar sergisi, geçen seneye nis
beten bu sene çok daha muvaffak ol-
muştur. Hatire Hatip ·······-························ .. ··························· 

•~··--------~ ......... -~~----~~~..__ 

SON POSTA 

lmW.&m 
Kendisini saydırmasım 

bir tip 
Maraştan L1ltfi 

karakterini soru 
yor: 
Hayatında sac.ı ... 

lik ve sükunet var. 
dır. Yoriılmaktan 

pek hoşlanmaz, 

daha ziyade hazır 
ve muayyen itler 
üzerinde ve direk
tif altında çalış

bilen 

mak ister. Derli toplu olmak kayıdlarile 
pek üzülmek istemez. Baıkalarınm hu
susiyetlerine, dedikodulara karışmaz. 

• Sakin bir tip 
Galatadan Mus-

tafa karakter:Tli 
soruyor: 

Kendisine ç . -
düzen vermesinı 

ve kendisini gös
termesini ve say
dırmasını bilir. 
Kadın mevzularilc> 
alakadar olur ve 
kıskanç davranır. 

Arkadaşlarına menfaat temin edebilir. 
Bu sebeble aranır, sevilir ve hazan da 
çekememezliğe mevzu olur. 

• Eğlenceyi seven bir genç 
An.karadan Ali 

im.zaide sorulu.-
yor: 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 
Göründüğü ka· 

dar sert ve keskin 
tabiatli değildir. 

Arkadaşlığı ilerl"-
dikçe kendisı 

emniyet ve itimad 
çoğalır. Hile, riya ve dolambaçlı işleri 

başaramaz. Sevdikleri ve sevmedikleri 
hakkındaki hislerini pervasızca meydana 
vurur. 

• Neş'el" bir genç 
lmnbuldan Di· 

mitri de karal:t" 
rim soruyor: 

Dünün, bugünün ve yannm tarihi 
(B<l§taraf t 8 inci sayfada) Çekler de bo§ durmadılar, ve hudud • 

tinin ekalliyetler dolayısile Almanya ta- larında bazı mütehassısların iddiasınca, 

rafından idare edilmesini istihdaf etmiş- Fransızların Maginot hattından dnha 
ti. Ve bu tekliflerin Berlinden geldiğine müessir istihkamlar vücude getirdiler. 
de h19 kimsenin şüphesi yoktu. Berlinde, Hitlerin hariciye nazırı Ribe 

İşler bu halde iken, Çekoslovakya ayni bentrop İngiliz sefirine, cÇekoslovakya
zamanda müdafaa plinları ile de me~gııl daki hadiselerden dolayı Almanların da
oluyotdu. Çünkü bir harb olduğu tak - ha ne kadar sabredeceklerini bilemem ... 
dirde Rusya ve Fransadan yardım ge - gibi sözler söyledi. 
linciye kadar dayanması lazımdı. Ve kü- Çekler sulh kokan nutuklar söylüyor
çücük Çekoslovakya harikulade kuvvetli lar, Fransızlar da, Çekoslovakyaya karşı 
bir ordu vücude getirdi. O kadar ki az vadlerini yerine getirmek için canla ba§
bir zamanda, iki milyon 700 bin kişi tu- la çalışacaklarını bütün dünyaya ilan e
tan 34 piyade ve 4 süvari kolordusunu diyorlardı. 
seferber edebilirdi. Birinci hatta da 800 İngiltereden bazı ihtar sesleri yüksel· 
bin kiti verecek bir vaziyette idi. Hava di. Çek ekalliyetleri meselesini hallet -
kuvvetleri de umursanmıyacak kadar e- mek üzere müzakerelere girişildi. Herkes, 
hemmiyetsiz değildi. 650 birinci sınıf ve bir şey yapılmalıdır, kanaatini besJ~ -
720 de ikinci sınıf tayyaresi vardı. Sko - mektedir. Fakat ne ve nasıl yapmalıdır?. 
dada dünyanın en tanınmış mühimmat Bunu hiç kimse bilmiyor. Hülisa, Çekos
fabrikalan hani harıl çalışıyordu. lovakya kelimesinin harfleri ister so • 

Binaenaleyh Beneş ile Krofta, Hen - nundan, isterse başından teker teker söy
leinin taleblerini 'kesenkes reddettiler. lensin, her iki tarafı da tatmin edecek bir 
Fakat Alman hududlarında, Almanların sulh anlaşması yapılmadığı takdirde sulh 
rnutad manevraiar diye isimlendirdıği as- uykusuzluğu, tedirginliği yılan hikayesi 
kert tahşidat müşahede edildi. Vazıyet gibi uzayıp gidecektir. 
gergindi. (Arkası var) 

Bu sene seyredeceğimiz çok güzel bir 
film : " Sisli Rıhtım ,, 

(BCL§tarafı 8 inci sayfada) 
için kulübeye iltica ettiğini anlar ve kızı 
sevmeğe başlar. Bu sırada dışarıda siluh 
sesleri işitilir, kulübenin sahibi Panama 
işe müdahale edince mütecavizler kaçar. 
Az sonra kulübeye Zabel girer. Elinin 
biri kan içindedir. Nelly bu adamı görün
ce bir köşeye çekilir. Zabel taarruza uğ
radığını söyler. Gün doğarken herkes 
kulübeyi terkeder. Kartpostalcı olan Za
bel düilln.ına gider. Quart Vittel rıh -
tunlarda dolaşmağa başlar. Nelly ile 
Jean da gezmeğe çıkarlar. Ressam Kraus 
anlan tahassürle süzer. Nelly ve Jean 
rıhtım üzerinde dolaşırlarken üç serse
riye rastgelirler. Bunlardan Lucien kıza 
hitab ederek Maurice'in nerede olduğu
nu sorar. J ean kızarak Maurice'i dövcr, 
serseriler kaçarlar. 

Jean kızdan ayrılarak şehre gezmeğe 
çıkar. Genç kızla akşamüstü buluşmayı 
da kararlaştırmışlardır. 

Jean az sonra cebini karıştırırkf'.n 100 
franklık bir banknot bulur. Parayı NeJly 
koymuştur. Jean bu para ile kıza hediye 
almağı tasarlar. Karşısına Zabelin dük
üm çıkar. Zabel vaktile Nelly'nin ha· 

miliğini yapan adamdır. Jeana bazı tek
liflerde bulunursa da delikanlı reddeder 
ve Panama döner. Adam ona ressamın 

elbisesi ile pasaportunu verir ve kaçma
sını tavsiye eder. Fakat J ean sevgilisini 
görmeden gitmeğe razı olmaz. Gece kız ile 
dolaşırken gene üç serseriye rastgelir • 
ler. Jean kızarak Luciene tokat atar. Lu· 
cien intikam alacağını söyler. 

Nelly delikanlıya bir itirafta bulunur: 
Maurice'in vaktile dostu olduğunu söy

ler. Jean sesini çıkarmaz. Geceyi bir • 
likte geçirirler. Sabahleyin otelin gar· 
sonu onlara kahvaltıyı getirirken ıehir
de çalkanan havadisi bildirir: cMaurlce 
öldürülmüş ve denize atılmış. Polis tah
kikat yapıyor.> 

Jeandan şüphe edilmeğe başlanır. 
Nelly Zabelin yanına gider. Zabel 

Nellyi sevdiğini ve onun yüzünden Mau· 
ricei öldürdüğünü söyler ve kızın üze -
rine atılır. Tam bu sırada Jean çıkar ve 
Zabeli döver. 

Vapura giderken yolda karanlıkta üze
rine silih atılır ve yere yuvarlanır. Nelly 
koşar ve sevgilisinin ölüsü üstüne ka -
panır. 

. Zeki, şakacı \ e 
alaycıdır. Aklı işe 

yatar. Neş'esini 

nadiren zayi eder. 
Sev6t maceraları- ~f llllllllllllllDllftfllll~llllllflllllllllllllllllllllDllınlllllllllmlfllDlllUlllllllDllUllllUDlllUIU1M5:. 
le ve kadın husu- - Tiirk ff K :::s 
siyetlerile alaka- ~ ava urumu = 
;~=~~d!~~;~~de ~! mücadeleye i Buy u K pi y AN GO su 1 

~:~!',,.!~~:mıyan bir tip =-~== 4 üncü keşide 11/ Ağustos/1938 dedir. 

1 Fahri de fotogra· Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ••• 
fının tahlilini esti- ~ Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § 
yor: 

Serbest ve so
kulgan değildir. 

Muhitini bulduğu 

zaman ve arkadaı::-
lannın yanın<' 

konuşkan olur. B r 
şeye kolaylıkla i

~ ( 10.000 •• 20.000) liralık iki adet müklfat Tardır ... · 
~ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya 
=. ifti.nık etmek 1Uretile Iİz de taliinizi deneyiniz ... 

~il llUll lll IUllUUllllllllllUlllll lllllllllllllllll l il il Ulll lll lllllll lllll llllllllllllllll UIH llllllllUHll 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık Emlak nanmaz. Menf aatlerinl dağıtmakta cö
merd davranabilir. 

• Aylık kira 
Mahallesi Sokalı No. sı cinsi lira Kr. 

Herşeyden enel emniyetve itimad Galata Yenloami FermeDeeller 118 Dllkkln 16.00 
Akacrr4ydan Meh T·"'slm ---- a..-- .rul&Aala uını tenller • . . Abşab eT 4.00 

med Çak47' sorı•- T ban llA.hzk A--..., 1 op e ~- esen 164. .,-umana tında dtlttan 7.00 
yOT: • • ti• • 1 et daire tı.00 

- Mııvaffak o?cı- • • 1M • 2 el • 18.00 
cak mıyım, sevile· • • 164. • 3 ctl • U.00 
cek miyim? • • 164 • 4: ctl • U.00 

Sevgiliye emni- • • 164 • 5 ol • 6.00 
yet ve itimad tel- Yukanda yazılı vakıf mallar 31-5-939 sonuna kadar kiraya verilmek nzere 
kin ettikten ve sev açık arttırmaya konulmuştur. lhalesi 29-7-938 Cuma gtınQ saat 1 de yapıla-
meğe ehil oldulr~ cakbr. 
tan sonra se· isteklilerin Beyoğlu Vakıfiar MOdOrlOğtl Akarat Şubesine gelmeleri. (4632) 
mek bir hak olur. Yalnız sevginin se~ _______________ _ ....:..... ___ .-.:..-------~. -___:_ 

liğe pek tahammülü yoktur. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

l.im • 
Adres 

• • • • • 
• 

Kadıköy Vakıflar Dlrekt6rlUğU lllnları 

Muhammen kıymeti muvakkat mahallesi sokağı No cınsi mnıaııazat 

teminatı - -L. K. L. K 
390 00 29 25 Kwltoprak ZOhltl 2 ev tam 

paşa tahta köprll 
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Sovyet _ Mançuko hududunda 5 saat Çocuğunuzu hangi 
mektebe vereceksiniz? Kaf Dağının arkası 

süren bir çarpışma oldu 
37 Japon generali tekaüde sevkedildi 

Tokyo 26 _ Aralarında 37 si general 

Bütün mekteblerin 
kayıd ve kabul 

şartlarını veriyoruz 

(Baş tarafı 7 inci sayfada.) 
buranın yabancısıyım.. İki ay oldu me
muren geldim .. 

burada kahve açtığım zaman köyliiler 
cacı SU> diye bir şeyden bahsediyorlardı.. 
Merak edip gidip baktım. Bizim maden 
suyu dediğimiz şey işte .. Şimdi iki üç 
şişe tedarik ettim. Gelen geçen yolcula -
ra veriyorum.. Köylüler de şaşıyorlar: 

- Bilen yok mudur? .. 
- Bilmem, bir soruşturayım ... (Baştarnfı 1 inci sayfadtıJ . 

ker himayesinde 300 Sovyet askerı, h~
dudu teşkil eden Ussui. ne~rini. ~~çm.ış~ 
ler ve Yanlin ve Hsinhsıngtıng .ıw:ylerın 

1 . atec.:" ver-işgal ederek Manço ev erını :.-ı.:: 

ınişlerdir. Japon kuvvetleri mukabil ta
arruzda bulunmuş ve Sovyet kıt'alarını 
geri atmıştır. Çarpışma beş saat sürmüş
tür. 
Diğer taraftan Dömei ajansı da şu ha

beri vermektedir: GazetelP.rin Possort 
körfezini hudud mıntakasından alarak 
neşrettikleri haberlere göre, Sovyetler, 
dün, Kingçungun cenubu garbisinde 

olmak üzere 105 Japon sübay1 yeniden 

tekaüde sevkedilmiştir. . . . 
'l\K kova 26 (A.A.) _ Tas ~Jansı bıldı- Üniversite fakülteleri ınm _ 

riyor: Harbinden gelen haberler~ ~or_e, İstanbul Üniversitesine bağlı :fakültelere, 
Japon polisinin kanunsuz hareket.ıcrı yu- ancak tam devreli lise mezunlarından ol -
"nıden Sovyetler Birliği vatandaşları gunluk 1mtlhanlannda muvaffak olanlar ka

zaruasında nefret ve endişe ile heyec:ın bul olunuyor. Kaydolmak ve devam etmek 
için hiç bir yaş kaydı yoktur. Bir :fatillte -

artmaktadır. den veyahud ecnebi blr üniversiteden me -
Son zamanlarda, Sovyet vatandnşlürı- z.ın olup dıı balta bir fakülteye girmek is-

nı Sovyet vatandaşlığını ~erk için açık teyenler de kabul edilir. Ancak aynl zaman
surette icbara teşebbüslen Ç1Jk fazlalaş- da iki fakülteye birden devam etmek caiz 

kta o ıunmuştur değildir. Kayıd muamelesine bir Eylfilde 

Bitişik masada oturan kılığı kıyafeti 
yerinde bir adamdı bu .. Bilmesi lfızımclır 
düşünccsile sordum .. Olmadı ... O da me
rak etmiş olacak ki, sormağa gitti... Am
ma bir daha da dönmedi.. Fazla bekleme
ğe de vaktimiz yok... Malum n, husıJsi 
otomobille seyahat etmiyorum, eşya do
lu kocaman bir kamyonla onlar bana de
ğil, ben onlara tabüm .. Şaka değil, 1rana 
fabrika (!) yetiştirecekler .. Çabuk yola 
çıkmamız lazım ... İşte biz de çıktık ... 

- İşte buraya cKopdağı hanlar1> der
ler .. 

Bunu nasıl içiyorlar, diye .. İstersen açı:t .. 
yun da iç! 

-Aç ya .. 
- Pnttt!! ... 
- O ne yahu!!? .. 

- Gazozlu bayım, gazozlu ..• 
Ben bu kadar kuvvetli ve bu kadar 

şiddetli patlıyan maden suyu Avrup -

nm hiç bir yerinde görmedim .. En km -
vetlisini Moskovada içmiştim .• Kafk;ıs -
yadan geliyor, demişlerdi.. Amma o da 
böyle değildi... 

mış ve halen faşlalaşma u · başlanır, 30 Eylfıle kadar devam olunur. 30 

A . zamanda muhakkak olıırak, Sovyet 
ynı . b k tJ' Eylfilden sonra müracaat edenler dekanlar 

- Yani? 
Mançuko arazisine daha iki taarruz yap
mışlardır. Her iki defada da Sovyet as
kerleri hudud muhafızları tarafından ge
ri püskürtülmüştür. 

vatandaşları hakkında umumı ır a ı- meclisi kararile alınır. Kaydolunmak Jste -
~ hareketi hazırlanmakta ve Sovyet yenler pullu bir istida ile rektörlüğe müra -
am · J'•k:r i f k"lteyl t uatamlaşlarmın oturduğu evtere po b er.at ederek girmek istedikler a u as-

- Yani, meşhur Kopdağının burası e- Hey güzel yurdum hey! .. Böyle nadi • 
teğidir.. Şimdi burada bir mola \'erdik _ de şeyleri bağrında saklayıp bizlere gös-

,,. ı k ulmaktrı rih edeceklerdir. İstidaları lle beraber altı f d hususi işaret er on -
tara ıBn an Rus gazeteleri açık surette fotograf, aşı kitıdı, sıhhat raporu, nüfus 
dır. eyaz ' kağıdı veya .tucUkll sureti, ikametg!h se -
bu işaretlerin düşmanlan tanız:ays yar- nedi ve oJgunluk imtihanı şabadetnamesl 
dım edeceğini bildirmekten ç.?kınrr.emek- ibraz edeceklerdir. Üniversitenin edebiyat, 
tedir Bu hareketlerin Japon - Man\il fen, hukuk ve iktısad fakültesinde tnhsll 

ten sonra ha babam tırmanacağız.. termiyecek kadar hasis değilsin .. Amma 
- Bir kahve içelim. ne edelim ki: Bahşettiğin nimetin kad-

Bundan başka Mukdende rie baz: karı
şıklıklar çıktığı haber verilmektedır .. ~u 
§ehirde bulunan Japonlara ai1 bazı sılah 

- Olur... rini bilip ondan istifade çarelerini asır .. 

- Hasan!! Hasan!!. larca düşünmemişiz .. Esasen bu yerler 
- Buyurr!!.. bizim değilmiş ki ... Şimdi seni berumse-

ve mühimmat depolarında yangın çık
mıştır. Yangın sebebleri ve karışıklıkla-

ak~larının yalnız malumatı tahtında müddeti dört. sene, tıb fakültesinde P. c. N. 
~ v il fakat ayni zamanda müzaheret ve kursu da dahil oldutu halde e senedir. 

- Bize kahve getir... dik artık ... Gücümüzün yettiği kadar lCi-

nn mahiyeti hakkında henüz tafsilat 
yoktur. 

t:~iki ile yapılmakta oldu~u muhak- * - Başüstüne. .. tüflerin den istifadeye çalışıyoruz... Sen 
Kahveler geldi. .. Adamın elinde bir de öyle cömerd ve öyle zenginsin ki: Bize 

Pekinden bildirildiğine göre Şansi e
yaletinde bulunan Japon kıt'alarından 
bir kısmı sür'atle Mançukoya gönderil-

kaktır. Fakat Japon - Mançu makam~a:ı, Galatasaray lisesi 
vatandaşların karşılıklı vazıyetlerın~n Derslere blr Teşrinievvelde başlanır, Tah- gazoz şişesi gibi bir §işe vardı_ serptiğin nimetleri toplamağa yetisemi-

- O nedir? yoruz bile ... Amma çoğu gitti, azı kaJdı 
mu

"tekabiliyet esasına göre tanzını edıl- sil müddeti 12 senedir. Beş senes1n1 iptidai 
l ş sınıflar, dört senesini lise birinci ve son üç 

diğini herhalde nazarı dikkate a mamı senesini de lise ildncl devre sınıflar tefkll e- - Maden suyu artık.. Bundan sonra biz sana bakacak, 
- Aman ne iyi, ne maden suyu bu? sen bizi besliyeceksin ... İşte bunu yapa-

o]sa gerektir. df>:. İptidai sınıflara 7 - 12 yaşındaki ta -
m~i~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~e alını~ Bunhn y~an ~~aktttt llie 
== v 1 k bir ha 1 bl rincl devre birinci sınıfa, yani altıncı sı -

- Bayağı maden suyu işte.. bilmek için değil mi ki, sırtında yer yer 
- Canım adı ne?. Kisama mı, Afyon -mektcblcr açıyor, cahil cvladlarınm to .. 

Türk sporu namına ag anaca :~~~:~~:.:~· .. ~:.~·:~~~~~.::·;~~ mu?.. runlarmı bilgiye, saadete doğru yollu .. 
- Bu Afyon mafyon değil.. Hem bu - yoruz... Çok değil.. Az bir zaman sonr• 

nun ismi de yok .. Ta şuradan kayaların sana da uğrıyacaklardır ... 
zarak Londraya döndüler. .. . Tedris ücreti EylüJ, Kanunuevvel ve Mart 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) Orada neler anlattıklarını bıımıyorum .. aylarında· ve üç müsavi taksitte verilmek ü-
. · d den g35 Be li zere llk kısım lçln 275, tlli kısım ve ihzarı 

arasından çıkıyor .. Ben Rizeden gelip Vasfi R. Zobu 

di. Büyük Britanya futbolüniı ı .arek~t'b' fakat tahmin etmek kolaydır. 1 r n sınıflar için 300 llradır. Bir kısım memur 
cFutbol Asosiyeşin:t in umumı a .ı ı c·limpiyadından dönüşte milli takım .b~ş çocuklarına yüzde on tenzilat yapılır. 
Mister Rous'ı bu maksadla zıyaret ettım. antrenörlüğü için Mister Bouth getırıl-
Ziyaret sebebini dinliycn MisteT ~ous'ın K d k"" .. de b. ev 

8 ylldanberi konuşmıyan 
ve gülmiyen garib adam 

bana toptan verdiği cevab şu oldu. mci~İiba Ankarada yapılacak bir maç a 1 oyun ır 
c- Türkiyeden dönen anf..renörlerın ,·eya bir takıQl görüşmeler .için dave.t e~ k 1 ~ d"" Biga, (Hususi) - Şehrimize bağlı 

1 ı ali şartı l yı ı ır en oşeme Kocagiir köyü.nıde sekiz seneden.beri sa-bepsi şikayetçidir er.:t . dilen baş antrenör bazı m ar J erı 
Ben ise buna şu mukabeıerl~ bulun- sürmüş, bu yüzden çıkan bir ihtilaftan it d f • ki b 1 d ğır ve dilsiz olmadığı halde hiç k imse 

d sonra mevsim başında ve yarı yolda kon- a ın a ışe er u un u ile tek bir laf konuşmıyan ve hiç gül-
u: Bizde futbol amatör bir teşkilata turatı bozularak Londraya donmüştü. (Baştarafı 1 inci sayfada) miyen ?iır .adan: yaşamaktad~r. Bu a-

bağlıdır ve amatör klüpler ar&sında o.y- Evet, şu olmuş, şöyle olmuş, böyle ol- Altıyolağzı caddesinde eski Osman- fdamın .. ısm.~ Velı Tatardır, daıma etra-
nanır. Bu vaziyette talebe, mı>rnuı ve 1ş- muştu ... Bunları Türk sporu namına yü- lı h" d "d h b b ' k b' :na bön bön bakar, yatmayı çok sevEr, . ane anına aı ara ır aç ına b .. d de .. .. .. v t kta 
Cı'lerden teşekkül eden takımlanm.ız. sı- zu-müz kızarmadan hatırlıyamazken ıinı- B b' 1 d b' . . k u }"UZ en omrunun çogunu ya a 

d vardır. u ına ar an ınsı, ya ın za- . . t· K tarafı d'a h 
1 zin antrenörlerin istediğ~ şaı:ı~ ıçm c di dayak attığımız, çalışmaıanna imkln mana kadar inzibat karakolu olarak geçıırmış 1:: arısı '!'1 . n azır a-

alı amıyorlar' memnunıyet:::ız_lıic bı.ın- vermediğimiz antrenörlerin bir de para- k 11 lm kta 'd' So 1 d K nan yemegı tek başma, gızlıce yer, ye-ç ş u anı a ı ı. n zaman ar a a- k d k---:ı· . ıı... kıJd -
dan husule gelmiş olsa gerektJr.t dedım: larını gasbetmiş vaziyete gil'iyoruz, doğ- . k" bel d ' .. h d' r-· b me esnasın a ~ııuısıne 1ua ıgını 

dakı aı oy ·eı· ıHlhiye .md u enldısfıkıgl ınce udn. - hissederse derhal sı~r ve yatag-ına ·· .. meden sonra aramız rusu bir bu eksikti. ı y·~ 
Bu kısa gonış M'ster alı ., arın maı ı am o arına aır ok 1 rak kl B "zd k 1 anlaşamamazlık halledilmiş ~e 1 

• • Gülmeli mi, ağlam mı Ôme "Verilen rapor ü7.el'ine binaların en'ka - ~ v u ~I 
1
sa ~nır. u yu en aç a -

Rous iş bekliyen antrenörleruc>n beşıııı ı: Berim zı bir müteahhide satllmıştır. Müteah- ı~d ~~ m kır U:·
1 

. nfff•V• 

..+" h'd d d" bah b' 1 ıkt v e er ış enne o .. Hıgı zaman bana takdim etmi~.ı. 8 h • N ı e un sa ına arı y ınmaga V-"i v d k lk 
1 z ora M sır a rıye azırı Od la d b" . . . d" t:'J yatagm an a ıyor, evde ne bu-

Londradan 1stanbula gelir f .. f> me .1~ 1 başlamıştır. a r an ırısının aşe - 1 . fd ·a· 
l den b - h 1 "k" l" k k ursa yıyor, sonra yen en gı ıp yatı-

d •. .. kestirdiğim antrenuı er 

1 
• me ta ta arı so u ur en azmanın ucu v 

a gozume ı da m•ıtabık ka- ve Kra ın yaverı b' . t d"f tm• b' ~· Yatagı da karısından ayndır. Ba-
ri üzerinde arkadaşl~r a. d mektublaş- sert ır cısrne es~ u e ış, ıraz s~- zan karısının yanana sokulduğu, bir ço-
lıp konturat işleri uzerın e h • • ı· ra bunun ço~ ~ zamandan k.alma bır cuk gibi kendisine yaltaklandığı ve o-

l dk şe rımıze ge ıyor bomba oldugu anlaşılmıştır. Bıraz son- r d ek d'iv' k·a· 
mağa baş a. ı · ld bitti derkeT'. Futbol ra döşeme tahtaları kaldmhp artında- mmK edı~ . en yem ye 'bagı kvılsaa 1 ır. ta .. 

Ben her ış o u d'~ · b:r f ı ·ncı· ıayfada) . k k 1 _ b 1 .. .. en ısıne ne zaman ya gı 
. d dün hiç beklemt> ıgım · (Ba§tara ı ı kı topra azı maga aş anınca, çuru- .. d .. 1 . k 1 . .:ı F k t 

Asosyeşın en Ş h 'rnizden beklenmekte olan Mısır .. 11 .. d b" 1 tüfek ıçın e goz en apa ıuır. a a uyuyup 
mektub aldım. .. -..4·· e rı K lın yaveri Mah - muş çuva ardıçın ekmın erced :ı.. mh:r uyumadığı belli değildir. 

. d kendısı··ıe goru;-,u- bahrı·ye Nazırı ve ra . misi de mey ana çı ış ve erJıal a- V 1. . ,,,..· . d beti Nisan bidayetın e , .. . ı k 1 a . . . . . e ının yaz me .. .,ımm e gara a-
.... ·ık söz obra.ı\'. cTurkı- mud Hamza paşa merasım e arşı an - dıseden zabıta haberdar edılmıştır. Fi- 1 B bi .k. ta k-
gum zaman bana 1 ı'ka" ... ·et- k b ada bı'rkaç gün kalacaktır. kl . bombanın um • h bd 7.a ır. azan r ı ı ay mun zaman oy 

.. lcrin hepc:ı ş " ca ve ur şe erın ve umı ar en k h . ktn- l F k t h' 
yeden dönen antrenor · b dn - J. ld _ 'ht" 1 ·ım kt d' Z b a vesıne çı gı o ur. a a gene ıç 

. t Rous mcktu un .k l\a ıgına ı una ven e e ır. a ı- k . -ım 1 00. b"' b 
çidir:t diyen Mıs :r ' Amerı anın genç ta tahkikata devam etmektedir. onuşma.z, gu ez, ya nız n on a: 
Bunları yazıyordu. a k ka.r. Velı yanında konuşulan her şeyı 

~:- 0~iz~:l:!~!~ :ı~~aec:~ .. e~~~,:~;~~ maliye nazırı inniliz Başvekili Çek, ~~~~~~·e ~t ~~~~~u~~ıı~~u~~~~ ~: 
ç .. k · den dorını au. re f d ) ç~ J • kl lıkl k 

hemen hepsi Tur ıye • t ··7cri11c arı- (Baş tarafı 7 inci :«ıy a a . • ın • apon ve ıspanya C.'ll annın yaramaz arına ses çı ar-
nörlerden aldıkları malııma. u:ı • ld g-u için babası ona, bılhassa mıyor. 

. t emer Hatta mıfrt'- adam o u · t t 1 1 • d b h ıı· B ga 'b k .. 1" . d' 40 1 d g~jma~ ~apmak .~ eb~e klilp.te 1dv fngiliz para işlerine dair hiçbir §eY emnıye ı·c ~ mese e erın en a se 1 u rı oyu şım ı yaş ann a-
norlerımızden bırı, ır .. k zer Vakta ki Roosevelt onu ma 1Y dır, sıhhati tam, vücudü sağlamdır. İki 
lir<1$1 ala.cağı olduğunu ileri S".ırerek te - me ı. ak istedL Babası Morgcn- fBastarafı 1 inci 1t1yfadaJ çocuğu vardır. 

Erzurumda 
Yeni inşaat 
Erzurum 26 CA.A.) - Bu sene, Erzurum 

vllAyetlnin en mühim iş yıllarından biri ola
caktır. Başlanan büyük yapı ve imar işleri 
çok ileri safhalar arzctmektedlr. Vllliyetin 
hususi büdceslnden ve 1mar birliğinden glrl
şllen işler, dokuz yüz bin lirayı geçmektedir. 
Bu meyanda birisi merkezde on be§ sınıflı 
~c yirmi dokuzu nahiye ve köylerde beşer, 
uçer sınıflı otuz ilk okulla, lkl yüz bin llra
bk bilyiilr: •lnema, Erzurum şehrinin elek -
trttı, betonarme topni ve menfezler, parte 
kaldırımlar, doğumevf, nümune evleri, sıfat 
istasyonları, Kaymakam ve nahiye mudür
lerl -konaklan, parklar, büyük fidanlıklar ve 
teferrüatı olmak üzere üzerinde çalışılan 
doksan dört parça büyük inşaat vardır. 

Hare ve para 
Cezaları hakkında 
Vekaletin bir tamimi 

Ankara 26 (Hususi) - Hare ve pa
ra cezalarının ne suretle alınacağı hak 
kında Adliye Vekaleti alii.kadarlara şu 
tamimi göndermiştir: 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlıkte 
hükmedilen para cezası ve harcın tah
siline başlanmak için hürriyeti bağla
yıcı cezanın infaz edilmesini beklemek 
mecburiyeti hakkında mevzuatımızda 
hususi bir hüküm mevcud olmamasına 
binaen bu gibi ceza mahkumiyetleri 
kat'ileştiği takdirde hürriyeti bağlayıcı 
cezanın infazına başlanmakla bera -
ber para cezası ile harca aid olan kıs -
mının da derhal infazı için ilamın iki 
suretinin maliye dairelerine tevdi edil" 
mesi lazımdır. 

liflerinizi kabul etmedi.> _ . . n~ı !ai~lsın aklı başından gidiyordu. daki gönüllülerin ger_i alınmasına baş-
şu kısa fakat acı mektuba. gore hızı~ ,ta~~ h ru bu fikrinden vazgeçirmek Ianmadıkça İngiliz - ltalyan anlaşma -

- ..ı d antrenor Reısıcum u ak lama ,. te . . - . . il. 
5,.;n bundan böyle Loıl'Ura an . . k alıştı fakat muvaff o aı. sının da mer ıye gırınıyecegını ave 
~· kt ıçın ço ç t d iht' . t' getirtmek kabil olmıyaca ır:. . t bu .. kü netice karşısın. a ıyar eylemış ır.. .. . . . . 

Emet'in imarı için istimlaklere başlandı 
Bu imkansızlığı biz daha o.nceaen de Faka tagunRoosevelt'in kendisınden da- BaşVekıl sözlerını bılfilıare Çın har-

tahmin edebilirdik. Çünkü: Mo~g~ v, üfuzlu gördüğünü kabul et- bine intikal ettirerek, Çine istikraz ya-
1933 senesinde Taksim stadmöa yapı- ha ıyı v~ niyetinde kalmıştır. pılmadığını fakat bu memlekete yar -

lan Galatasaray - FenerbahçP. maçınd~ mek mec ur - dına için başka çareler düşünülmekte 
iki taraf oyuncuları arasında bir kavga Tar·ıhten sayfalar olduğunu söylemişt~r. . . A 

<'ıkmıştı. Çernberlayn İngılterenm sılahlanma 
• Londradan geldikten bir ay sonra bu (Baş tarafı 7 inci sayfada) hareketine temas ederek memleketin çok 

"h' maçı scvreden Gat;:ıtasarayın D' . ledi. İki küreğinin ortasına kes- kuvvetli olduğunu ve sulh jçin çnlışıl-
en mu ım • .. - d k ıye ın başı d" ı · t .. .. padifut balkonun onun e e- . ivri bir şey batmış, on - makla beraber ngilız menfaatlerinin ve 
an renoru • 1 k ..ı" üşu" seVTcder- kın ve s tan 11 g fi . ·- .1 • 1 mali hayretle o para -uov r . . müş, dizginleri sıms.ıkı tu e er ev - bayrağının ~r: nınv~ı~nenı ı:nesm~ ~ ;:ı 
k b h e oyuncularrndan bırı . ı· Kuvvetli hır el onu omuzun - meydan verılmıyecegını de soylemıştır. 

en, Fener a ç . vzındA sig:ıraSJ şemış ı. ..~ d" . . 
hızla koşup gelmış ve ag t "re dan itti, çalıların arasın~ başaş:"'' u - Muhalefet hderlerın~~n Atli ve Ar-

' şaşkın şaşkın etrafına bakınan an rcno şürdü. Timurtaş gözlerim soO,nbbirdır lrub~ - ~ibald Sinkler, Başvkeidkılm ~eyan~tının 
bir yumruk atıp balkona tırmanmıştı. vetle kaldırıp atına baktı. en ırc bazı noktalarını ten etmışlerdır. 

o yumruktan sonra Padifut Londraya ik" .. misli hızlanarak uzaklaşıyordu ve Gamalı Haç tapyan1ar yakalandı 
döndü. Herhalde: cİşini ·yarıca bırakıp ~ 1t.~çde kanlı hançerini hala elinde tu - Prag 26 (A.A.) - Zabıta, Düşko 

· b' takım par- us un k dı d ek tl · · · tar f ne için geldin?:t dıyenlere ır ç ve yakışıklı uşa var · mıntakasın a c e enrun ıç a ın -
lak hikayeler anlatmıştır. . tan g: d Çelebinin süvarileri yetişti - da ufacık gamalı haçlar tasıyan bir ta-

Eski futbol federasyonunun muhtelıf MeT. e tac:ı Şehzadenin önüne götür - kım Henlaynisiler ya'kalarnıştır. Hal -
Jer ımur ~ 

tarihlerde getirdiği Sleyt ve Pegnam: . .. · M hmed Çelebi onun başını kes - buki bu haçın taşınması Çekoslovak -
Ok elı duler. e - b" H l ta ft "k" c- Milli takım için program Y • . . Edirnede saltanat suren en u- yada yasaktır. en ayn ra arı ı ı me 

d l duruyo tırdı ve · .. d 1 t · tt'kl · d d kolu bağlı sokak sokak o a§lP - .. k kardeşi Süleyman Çelebıye gon er- mur bu haç an evzı e ı erın en o -

Emet ( Husu ~ 
si) - Emet beledi
yesi kasabanın ima· 

rı üzerindeki çallŞ"" 

nıalarma devam et
mektedir. Son defa 
yaptırılan memle • 
ket bari tasına göre 
istimlak işlerine 

başlanmıştır. Şiın • 
diye kadar iki ek • 

mekçi dükklnı, 1 
terzi dükkAnı, 6 

bakkal ve 1 yazıha
ne istimlak olunmuş 
ve yıktırılrmağa baş· 

lanmıştı. Diğer semt
lerde de istimlakler 
yapılmaktadır. 

Bu suretle çok yakın senelerde .. met bambaşka ve çok güzel bir çehre ta • 
kınmış olaeaktır. 
Yukarıdaki resimde Emet belediye binası görülmektedir. 

ruz. Bize bosuna para veriyorsunuz!> de- ~ Ka.dirca.n Kaf!ı layı azledillnişlerdir. 
yip mukavelelerini kendi arz:.:u::la:::r:.:il::.::c_b_.>-_d_ı_. _______________________________________________________________ .. 
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= Nafıa Vekiletinden: 

SONiANIN ASKI i 
1 1 -

12/Ağustos/938 Cuma günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binasında 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda cem'an 

4500 lira muhammen bedelli Vekalet binasında perakende teslim şartiyle 25,000 

litre benzinin talibi çıkmaması yüzünden yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 
~mı Çeviren : Sezai Solelli .• flllll .. HH~ • Muvakkat teminat 337.50 liradır . 
Sonia kayalıkların arasın.dan sa~il~ \geçirdi. . K~d.e~i, neş'esi, sevg!s~, bütün 

aoğru inmeğe başladı. Keskın ve sıvrı her şeyı bırıcık kızı Aydası ıdı. 
taşların narin ayaklarını hırpalamaması Fakat bir gün Sonia hakiki sevginin 
içın oradan oraya atlıyarak kumsala ne demek olduğunu öğrendi. 
vardı, bir kayanın üzerine oturdu. Bir yaz günü idi. Biraz hava almak için 

Tatlı ve serin bir şimal rüzgarı lıafif yeşil tepelere çıkmıştı. Bir ağaca daya -
hafif esiyordu. Sonia başından beresini narak tepelerin arasından bir nehir gibi 
çıkararak yanına koydu. Sarı dalgalı kıvrıla kıvrıla akan denizi seyrederken 
saçlarını rüzgarın okşayışına bıraktı. birdenbire elindeki mendili düştü. Ha
Güne<: biraz evvel batmıştı. Gök yüzün:l, fif bir rüzgar bu zarif ipek parçasını bir 
denizi. uzaklardan görünen evleri her kaç metre ileriye fırlattı. Sonia mendili 
şeyi tatlı bir gölge kaplamıştı. Biraz aşa- almak için bir iki adım attı. Fakat o za
ğıda demirliyen yelkenlinin vakitsiz ya- mana kadar dikkat etmediği birisi, genç 
nan ltımbalarından başka bu loşluğu bo- bir delikanlı ondan daha evvel davran
zan hiç .bir şey yoktu. dı, mendili aldı ve Soniaya uzattı. Bu ta-

Sonia ince parmaklarını ateşli alnına nışmalarına vesile oldu. O günden so!lra 
gö•urdü. Koyu yeşil gözlerini uzaklara, her gün ayni noktada birleşirler, bir ağa
ta uzaklara, şekillerin noktalaştığı yer - cm altında elele saatlerce otururlardı. 
l e dikti. Yavaş ya\·aş koyulaşan ka - Haftalar geçti... Sonianın Monsene kar
ranlıklar gözlerinin önüne bir perde gibi şı olan duygusu hakiki bir aşka dönd:i. O 
gerıldi, etrafını görmez oldu. Sonra bu zamana kadar sevginin yalnız evlad mu
karanhklar arasından küçük, beyaz bir habbeti olduğunu sanan genç kadın, bir 
nokta belirdi. Gittikçe büyüdü, büyüdü ... erkeğe karşı duyulabilecek en yüksek 
Beyaz küçük bir kulübe şeklini aldı. sevgiyi öğrenmişti. Monsen de Sonia)'J 

Bu ev Norveçin efsanevi sahillerinde çıldırasıya seviyordu. 
yaprakları yerlere yatan muazzam a - Monsen bir seyyar tiyatro kumpanya
ğaçların gölgesine sığınmış basit bir ba- sında aktördü. Sonianın bulunduğu koy
Jıkçı evi idi. İşte Sonia bu evde doğmuş- de bir buçuk ay kadar kaldılar. Ayrıla -
tu. çocukluğu pek sade ve zavallı geç _ cakları vakit ikisi de bunun im.kansız ol
mişti. Annesi, Sonia henüz daha altı ay- duğunu anlamışlardı. Sonia canı gihi 
Iık iken, bir kış gecesi, kısa bir rahat _ sevdiği Aydasını aldı, Monsenle bera -
sızlıktan sonra ölmüştü. O zamana ka - ber kaçtılar. 
dar babasile dargın olan ninesi Soni~nın Aradan· seneler geçti. Üçü beraber şe
yeşil gözlerinin hatırı için bu uzun dar- hirler, memleketler, kıtı'alar dolaştılar. 
gınlığa nihayet verip gelmişti. Sonia bu Fakat birbirlerine karşı duydukları sev -
müşfik nineyi de hayal meyal hatırlı - gi, itimad bir an bile sarsılmamıştı. Bu
yordu. Onu da beş yaşında kaybetmişti. gün Sonia otuz beş yaşında idi. Hala 

gençliğini, eski güzelliğini muhafaza e -
Tam çocukluk çağında böyle yalnız diyordu. Ayda büyümüş kocaman bir 

kalması Soniaya başka bir hal, bir Rğır- genç kız olmuştu. Annesininkini .rndıran 
lık, adeta büyük bir kadın hali vermi;;tL iri yeşil gözleri, gür dalgalı saçları vardı. 
Civardaki balıkçı çocuklarının oyunla - Sonia, Aydaya bakarken hazan kalbinde 
rına pek karışmazdı. Yapabildiği kcıdar 

tuhaf bir sızı duyardı. Kıskançlığa bı::'n
ev işlerile uğraşır; boş vakitlerinde ka - ziyen bu sızı kendi güzelliğinden, kendi 
pınm eşiğine oturur, başını avuçlarının 

varlığından bir parça olan Aydaya karşı 
içine alır, saatlere~ karşısında uzanan garib değil mi idi!.. 
mavi denize, onu nihayetsiz bir aşkla ku- Sonia titredi.. Hafif hafif esen şimal 
caklıyan kayalıklara bakar dururdu. 

rüzgarı dakikalardanbcri hareketsiz du-
On beş yaşlarında idi. Bir gün bal,ası ran vücudünü ürpertmişti. Kalktı, geldi~ 

kendisi gibi bir balıkçı ile beraber geldi. ği yoldan, kayadan kayaya atlıyarak geri 
Hans ismiq.de olan bu adam kaba sakalJı, döndü. 
iri çam yarması gibi bir şey idi. Kalın gür Artık ortalık büsbütün kararmıştı. !Je
kaşlarının altından İ..l'].sana yiyecekmiş ride geniş bir çamın dalları arasına sak
gibi bakan kocaman patlak gözleri vardı. lanmış, gözlerden kaçan küçük bir ku
Aşağı yukarı kırk beş yaşlarında idi. Ba- lübenin penceresinden dışarıya hafif bir 
ba,;;ile beraber yemek yediler, içtıler ve ışık sızıyordu. Sonia bu kulübeye doğru 
geç vakit gittiler. O gece babası eve gel- yürüdü. Kulübeye yaklaştıkça penceıe
medi. Ertesi günü akşamüstü geldi. So- de bir takım hayaletler beliriyordu. So~ 
niayt yanına çağırdı. Onu Hansa vermek nia dikkat edince sapsarı kesildi. Bütün 
istediğini söyledi. Sonia hiç itiraz etme- vücudü titremeğe başladı. Güç halle pen
di. Çünkü ne bir başka emeli, ne de bir cerenin dibine vardı. Vücudünü bir ke -
se\·gilisi vardı... nara siper ederek içeriye baktı: 
Sonianın hayatında iki mühim dE>ği - Ayda başını Monsenin göğsüne yasla-

şiklik oldu. Evlendiği gün kocasının kö- mış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Monsen de 
yüne, iki saatlik mesafedeki Fyordene parmaklarını Aydanın dalgalı saçlarında 

gittiler. Bir buçuk sene sonra da Sonia- gezdiriyor, hafif hafif okşuyordu. Arada 
nm sarışın gürbüz bir kızı oldu. İsmini sırada genç kız yaşlı gözlerini kaldırıyor, 
Ayda koydular. Bundan sonra Sonia bü- bir şeyler mırıldanıyordu. Monsen iğilc
tün hayatını kızının üstüne titremekle rek Aydanın alnından öpüyordu. 

1 Sou Poata'oın edebi tefribtı: 32 1 
.., 

BABA -OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 

Emin olunuz ki, ben babanıza ne ı - Yapmayınız bu şeyi yalvarırım. 
parası için ne de bana vereceği müref- Bilemezsiniz bunu öğrendiğim dak.ika
foh hayat için varıyorum. Görüyorsu - danberi ne müdhiş azablar içerisinde 
r.uz ki burada rahat bir hayatım var. kıvranıyorum. Sizi erişilmez bir saadet 

- O halde niçin babamla evleniyor- zannediyorum. Sizi hayalimde Allah
sunuz .. niçin beni öldürmek için mi? laştırmıştım. Sizi, üvey anam ... Siz ba
Söylesenize niçin babamla evlenmeğe bamın karısı fakat bu müdhiş bir şey 
~alkıyorsunuz? yalvarırım .. yalvarırım ben bu kıs-

- Sizi bunu söylersem daha fazla kançlığa .. babamı böyle vahşice kıs -
üzmekten korkuyorum. kanmağa dayanamam... Dayanamam 

- Ha anladım babamı sevdiğinizi diyorum size ... Yapmayınız bu işi .•. 
söyliyeceksiniz. Feriha ona bakıyordu. 

- İyi tahmin ettiniz. - Yazacaksınız ona bir kağıd değil 
Genç adam kahkaha ile güldü: mi? Bu izdivacın imkansız olduğunu 
- Bunu kendisine söyleseydiniz bel- bildiren bir kağıd yazacaksınız değil 

ki inanırdı, dedi. Fakat siz böyle bir şe- mi? .. Yoksa .. yoksa siz yazmazsanız. 
~'c beni inandıramazsınız. Sizin gibi - Ben yazmazsam ne olacak? 
.güzel bir kadın o yaşlı adamı sevsin!? - Babama gideceğim ... Babama sizi 

- Siz ister inanınız, ister inanmayı- ne kadar sevdiğimi itiraf edeceğim ... 
.nız yavrum. Hakikat budur. Hem Babamdan bu izdivaçtan feragat etrne
ben tam babanıza uygun yaşta bir ka- .sini istiyeceğim, babama yalvaracağım. 
öınım. Eğer o kadınla evlenirsen kendisini öl-

Onunla münakaşa ederek bir netice- dürürüm diyeceğim. 
ye varamıyacağını pekala anlıyordu. Feriha pençe gibi kıvrılm.ı.ş tırnak ~ 
Gene yalvarmağa başladı, larile onun ellerini yakaladı. 

dı. Sonia düşmemek için duvara dayan 
Elini alnına götürdü. Başı ateş gibi ya 
nıyordu. Gözleri kararıyor, kalbi bay 

-
l -

lacakmış gibi çarpıyordu. 
Bunca senedir her türlü sefalete a cı-

' ir ya, rahatsızlığa katlanarak hakiki b 
t -sevgi için asude, rahat yuvasını terke 

mişti ve senelerdenberi bel bağladığı 
sevgi bir hayal gibi bir an içinde böyle 
yıkılıvermişti. Monsen, bütün kalb 
sevdiği adam, işte Soniayı aldatıyord 

Hem de en fecii Sonianın ruhu, onun b 

bu 
ce 
ile 
u. 
ir 

parçası olan Aydası ile! .. 
ru Başını kaldırdı. Karanlık denize d0ğ 

baktı. Yeşil gözlerinde bir iki damla y 
belirdi. Hedefsiz ve aşksız hayat bir h 
ti. Boş geçecek senelerde ıztırabla ôlüm 

aş 

iç-
Ü 

beklemekten ise bir an evvel. .. 
... Birdenbire ayağı bir şeye çarptı. S 

nia müvazenesini kaybetti. Küçük bir ç 
o-
ığ-

lık kopararak yere yuvarlandı. 
az Evin içinde bir gürültü oldu. Bir 

sonra Monsen elinde lamba ile kapıyı a 
tı. O zamana kadar kendint toplıya 

genç kadın ayağa kalkmıştı. Monsen, S 
niayı görünce hemen yanına koştu. Da 

ç-
n 
o-
r-

gın bir sesle: 
- Sana çok kızgınım Sonia, dedi. Bö 

le serin havalarda atkını almadan sa 
y-

at-
lerce dışarıda kalıyorsun .. 

Sonra gülerek kulağına eğildi: 
n-- Bir cürüm var. Ayda nişanlısı He 

drikten gebe kalmış. Seni duyar da k 
zarsın diye korkuyor. Demin· ağlıyar 
bana anlattı. Ben de elimden geldiği k 
dar teselliye çalıştım. Sakın kızcağıza s 

1 -
ak 
a -
u-

rat etme, içeride hala ağlıyor. 
Sonia Monsenin omuzuna dayanma 

düşecekti. Kollarını sevdiği erkeğin bo 
nuna sardı ve içten gelen bir sesle m 

sa 
y-

l -
rıldandı: 

- Ne kadar me.s'udum bilsen! .. 
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Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı An karada Nafia Vekaleti Malzeme Mü -
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şart namesinde yazılı vesaikle birlikte ayni 

gün saat 11 de komisyonda hazır bulunm aları lazımdır. c2644> c4833. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Satılmak üzere mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine Ahmed tarafından 

getirilen iki adet resim ile Makbule tar:ıfından getirilip satılamıyan bir armonik 
ilan tarihinden itibaren on beş gün için de sahibleri gelmedikleri takdirde satı-
lacaktır. (B.) (4847) 

ne SABAH, öGLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

.. . 
• • • • \. • • • J "' 

' . . 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C Ziraat Bankasından : 

Bankamızın şube ve ajansları için Iü zumu kadar memur alınmak üzere mü-
sabaka imtihanı açılacaktır. . 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak ve yaşı 18 den 
aşağı, 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel me • 
murluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldak.i imtihanlara orta mekteb mezunları alınmıya
caktır. 

Orta mekteb mezunları için altı ay, liseve daha yüksek mekteb mezunlan için 
bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mekteb mezunlarına otuz, 
lise ve daha yukarı tahsili olSınlara 80 liraya kadar ve imtihandaki muvaffaki
yet derecesile mütenasib surette ücret verilir. İyi derecede yabancı dili cFran
sızca, İngilizce, Almanca> bilenlerin ücretleri emsalinden 10-25 lira arasında 
yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış ola11ların daiıni kadroya alınmaları askerliklerı
ni ifa edinciye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları müddet zarfında 

maaşsız mezun sayılırlar. 
Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, on beş 

liradan aşağı olmamak üzere % 20 nisbetinde zamla TEKAÜDE TA.El DA1Mt 
KADROYA alınırlar. 
Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki şartlar 

dairesinde - beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresinden sonra bir 
sene için Avrupadak.i bankalar nezdınde staja gönderilirl~r. Müsabaka imti • 
hanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, G. Anteb, İstanbul 

İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Gire.sun, Malatya, Maraş, 
Samsun. Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mekteb 
mezbunları için 16 ve 17 ağustosta, lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
J9 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan ya
pılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahname -
lerde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi mü 
dürlüğüne ve Ankarada bankanın Pers0nel İşleri Müdürlüğüne 15/8/938 tarihi-
ne kadar müracaat etmeleri lazımdır. c480h 

- Susunuz dedi. Allah aşkına susu- 1 
- Ne söylemek istiyorsunuz? Halbuki siz bana yirmi yaşında gibi 

gözüktüğürni:1 söylüyorsunuz. Yi1;.qıi ya

~mda gibi görünsem, hiç değişmemiş 
olsam beni hatırlamanız lazımdL Hay-

nuz .. susunuz .. çılgın çocuk .. ne yap- - Ne mi söylemek istiyorum? Bil
t:ğınızı bilseniz ... Kime ne yaptığınızı miyorum. Yalnız yapmak istediğim şe
bilseniz böyle konuşmaktan utanırdı - yı biliyorum: Saadetimi müdafaa et
nız .. hayır belki herkesin, belki bütün mek ... Necatiyi muhafaza etmek ... 0-
dünyanın benim saadetime mani ol - nu hiç um.maclığım bir zamanda bir
mıya hakkı vardır ... Fakat sizin .. hayır denbire buldum. Saadet hiç bekleme· 
hayır sizin buna hakkınız yok... Siz.. . diğim bir anda karşıma çıktı. Hayır, bu 
biliyor musunuz .. size .. ben sizin için.. defa ne Necatiyi, ne de saadeti kaybet
Ben sizin ölmüş olan biçare anneniz meğe razı olacağım .. o zaman o feda
için bütün bir hayat neye katlandım. J;:arlığı yaptığım zaman siz müdafaasız 
Biliyor musunuz? .. Bomboş bir hayatı minimini bir çocuktunuz ve biçare ana
bir yük gibi sırtımda taşımağa .. gençli· nız felaketlerin en müdhişine uğramış
ğim dümdüz, heyecansız, aşksız, saa- ' tı. Onun yeni bir darıbeye tahammülü 
detsiz ve neş'esiz geçti.. sizin için .. si- ka.lmaml§tı. Neden Necati ile evleniyor
zin saadetiniz, ikinizin saadeti için ... 

Halid şaşırmıştı. Bu kadın ne demek, 
ne anlatmak istiyordu? 

Bu sözleri söylemekten muradı ne 
i.di? 

- Siz daha gençsiniz, bana karşı 
hissettiğiniz ve mukabelesiıni ömrünü
zün sonuna kadar göremiyeceğiniz bu 
aşkı pek kısa bir zamanda unutur, ye
niden seversiniz. Sizi sevecek bir genç 
kızı sevebiQirsiniz. Fakat benim şimdi
den sonra, bu yaştan sonra yeniden bir 
aşk hissetmeme, bir saadet bulmama .. 
bir saadete kavuşmama imkan var mı
dır sanıyorsunuz? Benim ,bir kere daha 
sevmem .. buna imkan var mıdır? 

Yüzüne düşmüş olan saçları, bir el 
darhesile arkaya doğru attı. 

muşum, parası için mi evleniyormu
şum ... Bütün bir hayatı onun hayaline 
bağı1ıyarak aşksız ve saa.detsiz geçiırir
ken ondan bir menfaat mi bekliyordum 
zannediyorsunuz? Menfaat .. 

Halid titriyordu. Hiç de beklemediği 
sözlerin hakiki manalarım pek de an
lamıyordu ama .. bu kadına ne cevab 
vereceğini şaşırmıştı. 

- Gözüme iyi bakınız, yüzüme iyi 
bakmız. Siz beni hiç, hiç hatırlamıyor 

musunuz? .. Beni hayatınızda bir kere 
bile olsun bir yerde görmüş olduğu· 
nuzu hiç hatırlamıyor musunuz? 

- Hayır!. .. 
- Ben de sizi tanıyamadım ama siz 

değiştiniz ... Siz o zaman kü ·· tünüz. 

di zihninizi biraz yorunuz .. yok ha!. Pe
ki o halde ben size kendimi hatırlata

yım.. babanızı hastanede bulmak için 
Alı.karadan Afyona gittiğinizi hatırlı
yor musunuz? 

- Evet. 

- Sizinle ayni kağnıda oturan siyah 
çarşaflı bir kadın vardı.. siyah çarşaflı 
yabanC1 biır genç kız .. hani siz onun ya
nına sokulup da onunla komşnuştu
nuz ... 

- Evet ... Hatırlıyorum ... 

- İşte o kadın.. o kadm bendim ..• 
Halid biraz durakladı. 

- Ben de o araba ile Afyona gidi
yordum. Ben de Afyona Necatiyi bul-

mağa gidiyordum. Necatiyi bulmağa 
Bana mektub Y<i:Zmışıı: « Yaralandur 

Gel beni gör. Seni görmeğe ihtiyacII 
var» demişti. Bu mektubu alır alma).> 

ben, evimi, hasta büyük baıbamı, her 
şeyimi terketmiştim. Necatiyi bulmak 
için Afyona gidiyordum; Necatiyi sevi
yordum. İkimiz ayni teşkilatta çalış
mıştık. Ayni gizli teşkilatta. Bir gün o
nu bana: «Sakla!» diye getirmişlerdi. 

Arkası var 
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Karanhk dehlizler içinde 
Halbuki ben, merasim ve an'a

ne gereği, sevdiğimi ancak zaman za -
man görebilmekten bile şikayet . ede:
J..en şimdi bir de onun benden bı?. ~ır 
sır sakladığını öğreniyorum. En ~w~y~k 
ilim heyetlerinin nüfuz edemed1gı .. bu 
sırları prens Nazım Abad, bana da so.) -
leıniyecektir elbet. Şu dakikaya kadar 
bu derece büyük bir ilim adamı oldu
ğunu saklaması bir çok şeyi öğrenmek 
liğimi istemedigine en büyük delil de
ğil mi?. 
Düşündükce bunalıyorum. Düşün -

memek de elimde değil. . 

ı{~Ük delikten içeri sini seyre ba§ladım 

Sayfa 1~ 

4, .................................................................................... ~ ---r.f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İatanbulda 1 
t darağacı albnda biten memuriyet hayah: 48 1----• 
~,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·• •• r 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım • 

Biz Abdürrahman paşa ile bir mazbatayı gözden 
geçirirken içeriye yaver girdi: "Tosya kazasından bir 

köylü geldi, efendimize maruzatı varmış! ,, dedi 

Ben de, bir fırsat bulup, kendisinden j Ben her taraftan gelen cevabları, 
nereli olduğunu soramadım. Lakin bilhassa bu mazbatayı vali paşaya O• 

Türkcesinin düzgünlüğüne nazaran A- kumak üzere iken yaver içeri girerek 
nadolu Rumlarından olduğunu tahmin - Tosya kazasından bir köy1Jü geldi 
etmiştim. efendimize maruzatı varmış, dedi. Ab4 

_ 2o _ durralunan paşa Kastamonunun en 
ileri gelen eşrafını, az çok, misafir oda 

PATATES VE HAŞHAŞ (AFYON) sında beklettiği halde fakirleri, bilhas-
ZİRAATLERİ - BİR CEHAL~'T sa köylüleri derhal lkabul eder, sözle-' 

GARİBESİ rini pek ziyade dikkatle dinlerdi. Hay 

Kastamonu ve mülhakatının bir ço- rete şayan bir hafızası bulunan müşa 
ğunda arpa, buğday ziraatinden en fe- rünileyh, Kastamonuda do.kuz sene ka 
yizli yıllarda bile ancak yüzde 6-7 ve dar kalarak vilayetin mülbakatım mü .. 
nadiren 8 nisbetinde mahsul alınabil- kerreren devir ve teftiş ettiği için köy 
diği için vali Abdurrahman paşa, da- lerin bir çoğunu, ahalinin ileri gelenle 
ha bereketli ve kıymetli maddelenn, rini tanırdı. Kendisine müracaat eden 
bilhasa haşhaş (afyon) ve patates zi - leri ahba:bca kabul eder, hükı.imete. 
raatlerinin ihdas ve tamimini arzu et - mahkemelere düşen işleri ihtimamla 

takip ve tacil et'tirirdi. 
mişti. 

Galiba, yalnız Bolu livasının bazı Valilerin muvaffakiyet amillerinden 

Binbir rayıhalı bir banyo, müf~kk.ı
remi tazeledi ama vücudüme yenı bır 
hayat ve sükfmet aşılayamadı. ca:~y~
ler, sinirimi ve yalnız kalmak istegımı, 
küçük bir rahatsızlığa hamlettıler. 
Doktor bir emrim olup olmadığını sor
muş, menfi cevab verdim. Akşamdan 
cariyeleri savdım. Prens seyaha_tte 
imiş, gece dönecekmiş. Hasta oldug~
tnu kendisine kat'iyen söylememelerı
ni cariyelere tembih ettim ve kapımı 
kilidledim. . 

Her lahza gözlerir11, beklen_Hm~~ık 
bir hadise ile karşılaşmak endış~sı .1le 
dört yanda. İçimdeki sıkıntı gıtg~~e 
çoğalıyor. Bu sadece blr sıkıntı ~~;gıl~ 
korkunç f eHiketlerden çekinmeklıgımı 

Rehberim ansızın durdu. Ses çıkarma- gözlerimize doğru süzüldü. Nasıl fer
maklığımı işaret etti. Duvarda küçük ')'ad koparmadım, hala şaşıyorum. Kü
bir çizgi vardı. Üç de nokta görülüyor- çük bir delikten muazzam bir salon gö
du. Sormak istedim, elile ağzımı kapa- rünüyordu. Burasını henüz görmemiş
dı. ıtim. Muhteşem bir şeydi. Mermer sü-

Hemen cebinden bir harita çıkararak tunlar arasından inen geniş bir merdi
baktı. İkinci düğme üzerine bastı. Hiç ''enin eteklerinde bu salon bir zengin
aürültü çıkarmaksızın duvarın bu kıs- lik jlfthına ve bembeyaz tüllere bürün
~ı oynar gibi oldu ve kuvvetli bir ışık müş bir geline benziyordu. (Arkası ı•ar. 

mahallerinde haşhaş ekilir bulunuyor- başlıcası. mülhaikatı ve bilhassa köyle-
ri tanımalarıdır. 

du. O zamanlarda ( 1888) ecnebi mem-
leketlerden getirilen patatesin okkası, Vaktile, bir !köy hakkında kendisin-
Kastamonuda iki kuruşa satılıyordu. den malUmat istediğim Tekirdağı liva· 

nı sının ihtiyar mutasarrıfı: 
Halbuki patatesin ekmesini, bakımı 
bilenler ve ziraat mütehassısları ok - - Kendi kendini medh ediyor, diy6 
kası on paradan satılmak şartile her taaccüp buyurmamanız ricasile arzey• 
dönümde iki bin kuruş kar bıraktığını liyeyim ki bendeniz buraya geleli iki 
hcsab edivorlardu. buçuk sene olduğu halde kasabadan iki 
Haşhaş ~ ziraatini, afyon istihsal ve saatlik bir yere bile gitmedim, demiş~ 

terbiyesini dokuz, on yaşlannda iken ti. (Arkası var) 
ihtar eden garip bir his gibi. . . 

Tam vaktinde cGanj hakimesı> nın 
tablosuna yaklaştım. Bir gece önceki 
gibi gözlerine bastım. . Geriledim .. ve 
ışıkları söndürdüm. Ge~ıd. açıldı. K~ : 

• 
HANGi RENK 
Sili MES'UD EDER? 

İspartadn gördüğüm için bu ziraatin 45 numaralı teıJ::::~ (Mnhles) kelime· 
Kastamonu vilayetinde de yapılmasını leri CMuhles> ve 46 numaralı tefrikanın ikin .. 
ben üzerime aldım. Almanyada ziraat el sütununun 17 ıncl satırındaki (İstonbul< 
tahsil etmiş olan idadi mektebi müdü- dal kelimesi de <İnebolud:ıl olacaktır. Bq 

rü Celal beve de (meşrutiyetin sonla- ~-~~~ •• ~.:~~~~-~?.ı .. ;~~?. .. :~::: .. ?.~~--~~~?.1:~~:. "k bir elektrik fenerının çerçe\ esı 
çu .. ı · t dm· içinde, görünen goz erı a~ı ı :. .. 

_ Görüyorsunuz ... dedı ... Sozumde 
durdum. Kapılan sürmelediniz mi?. 

- Evet!.. 
- Şu halde korkmayınız. Kapılar 

sürmelendiği vakit buraya girmek im
kansızdır. Beni buraya getiren geçid-
den başka bir yol yoktur. 

Dışarıda zifiri bir karanlık. Tabiat, 

Hinde küstü. 
- Hazır mısınız? .. diye sordu. 

- Ne için?.. . 
- Gizli bir geçidden prensın çalışma 

<>dasına kadar gideceğiz. Benimle bera-

b k .. 1 er gel ece sınız .... 
. . .. 1· olup olmadığını 

Kapının ıyı surme ı . . 
bir kere daha gözden geçırd~. . . 

Bir Llihza. cGanj hakimesı>nın tım
sah)arının beklediği geçide dalmıştık 
bile. . 

. . k · dor Serin bır lnce ve çıplak bır on · . 
hava bu koridora ebedi dost. ~elkı. ışı~ 
var ondan istifade etmesini bız ~ılmı= 
Yor~z Rehberimin küçücük fenerı, an 
cak bir kaç adım ötesini bize göstere-

biliyor. 
Ansızın durdum: 
- Ya birisile karşılaşırsak?... . 
- Korkmayı ruz. Bu geçidlerın. kı~-

sece bilinmediğinden o kad~.r emındıı-
ler ki mürakabcyc lüzum gormezler.da 10 KADINDA 9 U 

Her Jahza yeni bir geçid. Her ?'a~ İ 
<iolambaçlı köşeler. Buralarda. ~stıbk·~= FENA RENKTE B R 
ınet şaşırmadan yürüyebilmek ıçın u PUDRA KULLANIR. 
"11i;k tecru"be laAz.ım. Genç kimyager bu 
J... Fena renkte bir pudrn, yiirii-

PARASIZ 
Bu sibramiz yeni 
" Cild renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

hususta iyi bir kaptan. d k' . ce nu"ze korkunç bir makyaj mnn-ın k:ırıştırılmıştır. Bu sayrd':? pu<l· 
- Bakınız, diyor ... Şu yan a ı zarasını verir ve sızi olduğu • 

Pa ranın saatlerce sabit kulmasını 
ınerdiven, harem bahçeler'inin son - nuzdan daha fazla yaşlı göste. -

b. altı temin ettiği gibi pııdranın cil • 
viyonlanna kadar uzanan ır yer rı·r. Teninize uyg'l"?. renkte lm 
Yolunun başlangıcıdır. Az ileride bu din yağlı tabü ifraz:ıtmı mas • 
geçid diğer bir geçidle buluşur. Bura- pudra intihab etmenin yegane sctmesine ve Lu su:-etlc cildin 
dan ta iki kilometre ilerideki bir ma- çaresi, yüzünüzün bi: t:ırafmd:ı kurumasına ve s~rtleşmesine ve 

' g1 k ·· k" bir renk ve diğer tarafında hlş· binnetice burnşuklukların zu • 
ğaraya kadar gizlice tme mum un: k 
dür. Korkak hiikümdarlar, her hangı ka renk pudn tecr:ibe etme. · buruna da rnfıni olur. Her vakit 

rında dahill) e nezaretinde bulunan ) 
patates işlerini yüklettim . 

Kitabların \'C vukuf sahihlerinin 
yardımile, bütün köylülerimizin anlı
yabilccekleri derecede sade bir dil ile 
patates ve hashaşın ziraatJerine ve af
yon istihsaJine dair mufassal birer ta
limatname yazdık. Beni, o zamana ka
dar, hiç bir yazı bu talimatname 
kadar yormam1ştı. 

Bu iki talimatname Vilayet gazete
sinde basılmakla beraber ayrıca (3000) 
nüsha bastın1arak bütün köylere gön
derildi. O zaman Sinop, Bo1u ve Çan
kırı liva halinde Kastamonuya bağlı 
idiler. Talimattan başka, haşhaş koza
larını çizerek afyonları akıtacak çakı
lar da yaptırıldı; liva, kaza. nahiye mer
kezine kadar bunlardan birer nümune 
gönderildi. 

Fakat bu kadarla da kalmadık. 'Af
yonkarahisarından vesair mahaller -
den tohumlar getirterek ücretsiz ola -
rak her tarafa yolladık. Biz de Kasta
monuda yarım dönüm ve bir ev -
lek birer sahaya bu iki mahsulü 
ektik. Ayrıca fiilen vaki olan müşahe
de ve tecrübelerimizi ve her taraftan 
alınan malUmatı muntazaman gazete
ye yazıyordum. 

Neticede, Kastamonuda altmış ku -
ruşluk arpa ve buğday alınabilen bir 
yerden altı yüz kuruşluk afyon ve ona 
yakın bir nisbette pAtates yetiştirdik. 

Mülhakattan bazılarında afyondan, 
patatesten umduğumuzdan r.iyade is
tifade edildi. İkinci sene için gazete ile 
mükerreren teşvik1erde bulunduk. Zi
raat mevsiminin hulülünde ne kadar 
araziye ne kadar tohum ekildiğini sor
duk. Llikin hiç birinden memnuniyet 
verici bir malumat alamadık. Bahusus 
Taşköprü kazasından gelen cevab, ıi

yadesile esef ve hayretimizi mucip ol
du. k b'l k n tir. Bu tecrübeyi heme:ı bugun, krema köpüğ"" karıştırılmış 

bir tehlike karşısında aça ı me ıçı ı k ·ı k ı · Abdurrahman paşanın gazabına ug--
bu yolu yaptırmışlardır ve ~n ı:nahrem size parasız c ııra verı C'~e meşhur Toka l)ll pucıı·asını kul· 
hizmetkaArlar bile bu yerlen bılmez. yeni ve cazib renklerdeki To· lanınız ve birkaç g:.in zaı fmda ramak korkusile kaymakam yalnız oa-

k l Udrasil0 vapınız Bu ve. tenı'nizde yapacn~i cazib tekem. şma cevab vermekten çekinerek idare 
Biraz sonra ilave etti: a on P - • .. J t! ni cCild renkle:h (Kroınoskop) mülü görünüz, daiMa kutuların meclisinden mazbata yaptfrmış. Bu 
- Bu yana saparsak harem ~zla~ı- tabir edilen en son ve modern üzerindeki Tokalor1 ismine dik· mazbatada şöyle deniyordu. 

nın dairelerine çıkarız. Birer avı:~nı~ bir makine vaı;ıtasi~P karıştırıl· kat ediniz. Teninize uygun renk «Afyon ziraati külfetli ise de pata-
tnumıarı arasında bütün odaları gozet mıştır. Sihranıi~ bi• göz, tam ve intihabında tcredd\.id ettiğiniz· tes yetiştirilmesindeki kolaylıktan do-
letnek ve konuşanları dinlemek müm- kusursuz bir incelikıe renkleri de 1Utfen İstanbulda 622 No. pos- layı bu ha valiye ve ahalinin kaıblliye-
kündür. Görüyorsunuz ya ... Bu ~erl~r~ intihab eder. ta kutusu adresine (Tokalo.:ı tine pek muvafık ve sair mezruata nls-
de, zavallı esirlerin en küçülk bır gızlı Tene gayet uygun bu yeni pudrası 7) rumuzilr? vak! ola- betle çok kArlı ise de babadan, dededen 
harekette bulunmalan imkansızdır. dra sayesinde ar.tık makyajh cak tal~bde siz<? rr.emnuniyetle görülerek alışılmamış olduğu için ge-
Küçücük bir ihtiyatsı.zlık, mahvolma- pu kt' r k muhtelif renklerde nümunelik çen sene teşvik ve hattA biraz da taz-
ı bir yüz görünmiye•!C ır. o a" 
arına kAfi gelebilir. 

1 
pudrası, imtiyazh bir usul altı ufak pake~ pudra göndere- yik ile ekenlerden bir çoğunun bu sene 

Tevekkeli duvarların da kulağı var- on ... ğ.. ·ı ce~iz. ekmemiş olduklan maalesef maruz-
' l~~....,;~a~i~re:s:in~d~e~cKllİİremmlaİ!ıiik!bip!u~u~,~ı~e~~~·~~~~~~~~~~~~~_l~~~~~~~~~ dır demem· ı . dur.• 

Ankara borsası 
-····-

Açılıt • kapanq fiatlan 26 - 7 - 938 

ÇEKLER 

Açılı, Kapa111' 
Londra 6,20 6,20 
Nn-Yorll 12.5,96.lli l25",c625 

Parla 5,4825 3,4825 

Mlllno 6,63 6,6, 

Cenene 28,84 21,84 

Amaterdaıa 69,26 69,:lS 
Berlln ro,6125 ri0,6125 
Brtlbel 21.305 21,305 
Atlna 1,14 l,H 
8ot7a J.6'71) ı.6'76 
Praı 4,376 4 . .375 
Madrld 6.20 6,20 
V&rfO'T& 2.S.7325 2s. 7325 
Budapefte 24,92 24.92 
Bütreı 0,9575 0,9375 
Bel~ad 2,87 2,87 
Yoltohama 5•·37 56°37 
Btokholm St.966 31,965 
Mmlı:O'fa 23,7875 217875 

ESHAM 

Anadolu 
Açılıı Kapaıııı 

llft, " 80 
petln 40 65 40 65 
A. Şm. 'Jr. 60 nı:leU - -Bomontl - Nektar - -
Aslan çimento 12 su 12 35 
Metkez Bankuı 108 108 
it Bankuı lO 10 
Telefon 8 51» -
tttıba t H Detir. 11 50 l1 CiO 
Şark Dellrmenı l 06 -
Terkos , -
İSTİKRAZLAR I< 

' ı 

Açılıı Kapaaıı 

TO.rk bozcu ı P9llD 
• • 11 • 

• • l ..adeli 19 25 19 20 !~ 

ı.. 

lsTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
--

26/7/938 
·• 

FIATLAB 
,. 

Cl N 8 l Afatı Yukarı 

K. P. K. P. 
BuRday yumuşak 6 28 ' li 

. 
Butday aert 5 15, 6 20 1 
Bı.ılday kWlca i 26' G 50 3 
Arpa 7emllk 4 so, 
Qndar 4 2fi 4 Sr; 1 
Mısır sarı 4 " 1 
Keql kılı tabak 2\1 
Yapak Anadol 415 
Piıynlr beyaz sı S7 sa sı 
25. yat ı. el 47 58 20 
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Ad sındaki Hayalet 

l'azan: Sapper Türkceye çeviren: BasB1lD lJ'pklırD 

Köşkde neler oluyor? 
Bu müddet zarfında sız bir telefon 

rehberi bulur, fakat konsierje maksa-
0.ınızın ne olduğunu hissettirmekten 
çekinirsiniz. Köşkte telefon olup olma
dığını anlamak için listeyi dikkatle 
gözden geçirirsiniz, eğer varsa abone
nin ismıni yazarsınız, maamafih bu is
min bugünkü kiracıya aid olması icap 
etmezse de bilmek gene bir faydadır. 
Bunu müteakip köşk civarında bir ge
zinti yaparız, geceleyin de yo1umuzu 
kaybetmemek için. 

- Ya .gece? 
Drummond gülümsedi: 
- Gece de gezintimize devam ede

riz. Fakat yapacağımız şeyi biraz da 
,tesadüfe bırakarak ... 

Öbürü: 
- Allahım, diye haykırdı, köşke ha

lbersizce girmek niyetinde değilsiniz 
ya? 
, - İsterseniz bu harekete, bir tedki
ke teşebbüs etmek sıfatını verelim. 
E şimdi haydi bakalun bir telefon reh
beri bulmıya ... 

Drummond arkadaşını yeknasak ça
lışma ına bırakarak otelden çıktı. En 
~akın tramvay istasyonuna teveccüh 
etti. Aşağıda göl biraz sisli idi ve sisin 
içinde bir gtin evvel Standiş ile Drum
mondun binemedikleri ayni küçük va
pur, Fransız sahiline yakın olarak ha
yal meyal görünüyordu. 

Drummond aradığı iskarpinciyi ko -
faylıkla buldu ve istediklerini alarak 
otele döndü, bir garsonla odasına yol
ladıktan sonra bara girdi Arşi Kranmer 
oradaydı ve arkadaşını gi)rür görmez: 

viçreliler insan adamlardır, mahpusla- j Mösyö Lenod cevab verdi: 
ra fena muamele yapmazlar, ibunun - Eğer işten bahsetmek istiyorsa-
için pek merakta değilim. nız beni yann büromda bulabilirsiniz. 

Otelin barı gaybubetleri esnasında - Korkanın ki yarın pek geç olur. 
dol.muştu. Ekseriyetle konuşulan dil Bu mesele için resmi etiketten vazge<J
Fransızca idi, Maam.afih A1'manca ile mek suretile bir istisna yapacak olur
İngilizce de işitiliyordu. sanız kıymetini takdir edeceğim b~ 

Bar memuru siparişleri alırken bir yük bir lutuf göstermiş olursunuz. 
aralık Drummonda: - O halde bir iki dakikaya kadar 

- Tam karşınıza gelen zatı görüyor yanınıza gelirim. 
musunuz, buradaki konsolosunuzdur, Nazikana bir selamla ayrıldı. Drum-
demişti, adı Mösyö ~nod'duır. :ınond da arkadaşının yanına dönünce: 

Drummond mırıldandı: - Şu masanın etrafı daha tenha, o-
- Garip ~ey, bu isim İsviçreliye ben- ı aya gidelim, dedi. 

ziyor. On dakika sonra konsolos yanların-
- Evet, İsviçrelidir, fakat İngiltere- daki sandalyeye oturarak: 

de uzun müddet yaşadığı için İngiliz- - Size ne hizmetim dokunabilir 
ceyi pek iyi konuşur. baylar? diye soruyordu. 
Druınmond: - Birinci derecede müsaade ediniz 
- Teşekkür ederim, dedi ve arkada- kendimizi takdim edelim: Ben yüzbaşı 

şına dönerek fısıldadı: Drummond, arkadaşım Kranmer, bu 
- Acaba istediğimiz malumatı ve- sabalı'tanberi Territet'de bulunuyoruz, 

rebilir mi albay Talbonun ölümü münasebetile, 
- Sormaktan bir şey çıkmaz, zaten tahmin ediyorum ki gazetelerde oku -

bu tarafa doğru geliyor. muş alacaksın1z .. 
e Konsolos kaşlannı kaldırarak mırıl-

Mösyö Lenod bir emir vermek üzere dandı: 
barın ortasından geçerken Drummond - Polise mi mensupsunuz? 
yaklaşarak: - Hayır, gizli hizmete desek daha 

- Beni mazur görünüz, dedi, eğer doğru olur. 
yanılmıyorsam İngiliz konsolosusunuz? Drummond bir sigara yaktıktan son-

- Evet efendim. ra devam etti: 
- O halde bana bu gece bir kaç daki- - Vey'toda bir adam vard r ki bu 

kalık bir mülakat verirseniz size min- meseleye karışmış o1ması ihtimal da-
netdar kalırım. hilindedir. (Arkası var} 

1 

- Müjde, diye söylendi. Bir nokta 
üzerinde talihimiz gülümsedi. Mevzu
uba olan köşkü Mayer isminde bir zat 
l<:ira .aı:ıış. Maamafih İsviçrede Mayer / 
ismi, Ingilterede Smith ismi kadar ,...__,__.,_-+-_ 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

·Barsak/ardan 
Gelen entanlar müteammim olduğu için bu maluma - 2 

t ın işimize faz~a yarıyacağını sanını - ~ 
yorum. 

- Ne olursa olsun gene bir şeydir. "" 
İskarpinleri aldım, sizinkiler de benim > 
odamda dır. 6 

- Akşam yemeğinden sonra alırım. 
~ O halde çıkalım . 7 
İki adam bir meydana varıncaya ka- 8 

lo--4---!~-t-

................ .._+--

O.ar şoseyi sessizce takip ettiler. Sonra 
9 

.__...,__._ 
solda bir yola saparak bir tepeye çık-
tılar. Bulundukları noktanın takriben 

SOLDAN SAÖA: 
bir kilometre aşağısında göl ve gölün 
bir kenarında orta asırdan kalma, şiın
di müze olarak kullanılan ~iyon şato
su görünüyordu. 

ı - Polis ve jandarma merkezi - Şart lA

• 
hikası. 

2 - Yavaş - Etek. 
3 - Bakırdan tabak. 
4 - Köle. 

Küçük bir ev 
köşkler seyreldiler. 

kümesinden sonra s - Hatırlatmamak. 

. Kranmer birdenbire: 
- Geldik, dedi. Sağ ilerimizdeki ilk 

köşktür. 

e - Bir ecnebi kadın ismi - Yağmur au
yundan basıl olan dereler. 

7 - Bir nota - Bir meyva. 
8 - Olmamış - ıArabcaı evet. 
9 - Büyfiklük. 

- Durmıyalım, önünden 
sonra konuşuruz. 

ge<Jtikten ıo - Yemek arasında yenen yeşillik - Ne

Köşk yoldan takriben 40 kilometre 
gerideydi ve uzaktan gayri mesklın 
görünü) ordu. İçinde bir köpek bulun
duğunu gösteren bir .şey de yoktu. Maa
mafih birinci katta bir pencere açık 
kalmıştı. Perdeleri rüzgarın tesiri al
tında arasıra da1galanıyordu. Tam iki 
İngilizin geçtikleri sırada evin içinde 
l)ir ziya parladı. Bunun sayesinde ge
niş omuzlu bir adamın hayalini göre -
bildiler. Ma~mafih bu, bir sariiye sür-

fer 
YUKARDAN A~Atl: 
ı - Toparlak makarna - Duygu. 
2 - Vzun baston - Sayı. 

3 - '.Ruhu olmıyan - Deniz ölçüsü. 
4 - Çok iyi - Sporda takım - Bir nota. 
5 - Bariz - İ§ltmek masdarından emrl

hazır. 

6 - Ateş - İçilen şey - sonuna bir o:Rı 
getirlllrse kıfın yatan. 

'1 - Bir nota - Ana babadan intikal ede
rek. 

8 - Bir nevi reçel. 
9 - Şart IA.h.lkası - Alınat masdanndan 

eınrihazır. 

öü. · ıo - Hatırlamak - Şef. 
Drummond ile Kranıner yüz metre 

l:adar yürüdükten sonra birincisi duı
du: 

- Artık bu taraflarda yapılacak bir 
işiıniz yoktur. Otelin barına dönelim. 
Dostum bilmem dikkat ettiniz mi, ben 
işimize yanyacak iki şey gördüm. Bi
rincisi şoseden ayrılarak eve giden yo-
1un her iki tarafmda fundalık bulunu
.şu, ikincisi de köşkün yola nazaran e
peyce marn bir satıh üzerinde bulunu
~udur. İcabında fundalığa sak1anmak 
mümkün olacağı gibi şooeden köşkün 
içini görmek de mümkün olacaktır. 

Kranmer güldü: 

10 

- Bana öyle geliyor ki bu gidişle 
hapisaneyi boylıyacağız. Maamafih 1s- hvdki bulmaccll&9 MllccHlm'f ,_. 

Mfizmin kalın barsak lltlhabları ekseri
yetle (Koli basil) denilen bir mikrobun 
üremestle alakadardır. Bu mlkrobların 
kana karışarak bobrek.lerde hüveyza Utl
habı 11piyellh husule getirdiği ve idrarda 
fazla cerahat çıkmak suretile hastalığın 
ilan olunması sık sık tesadüf edilmekte
dir. Bu gibi böbrek ve hıiveyza lltihab
lannda birçok defa yapılan tedaviler ne
tice vermez. Fakat idrarın esaslı tedkik 
ve tahllll lle ve muayene! hurdeblniye 
yapılarak koli basiller idrarda görülfir. 
o zaman koli basm telef etmek için ya 
aşı veyahud birçok müzadı taaffün idrar 
llft.cları kullanmak suretile hastalığın te
da vislne çalışılır. Bu piyelltıer bazan çok 
uzar. Fakat bıkmadan sıkı bir surette te
daviye devam olunmalıdır. Muhakkak ki 
devamlı ve fenni bir tedavi lle hastalık 
iyileşir. Dalma barsaklarınızı sağ.lam tut
mağa çalışınız. Bilhassa kalın barsak.lar
dakl iltihabın perhiz lle, Uacla tedavisl
ne gayret ediniz. 

Vlktor Poşe'nln dedi{ti gibi, lnsanlan 
ihtiyarlatan kalın barsaklardır. 

Cenb llteyen okayuculanmınn poıta 

pulıı yoliamalarını rica ederiz. .Aul talı:· 
dirde lsteldetl mukabeleslı kalabDlr. 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cibetlndekller: 

Aksarayda: (Ziya Nurn. Alemdarda: <E
sad). Beyazıdda: (cemil>. Samatyada: 
(Eromos> Eminönünde: <Sallb. Necatı) . 
Eyübde: 

0

(Arif Beşir). Fenerde: (Hüsa
meddin). Şehremininde: (Nazım). Şeh
zadebaşında: (Asaf). Karagümrükte: 
(Suad). Küoükpazarda: (Yorgi). Baltır

köyünde: Cmlll). 
Beyotl• elhetindeldler: 
İstiklll caddesinde: (Galatasara1 - Ga
rih). Galatada: (Hidayet>. Kurtuluşta: 
<Kurtuluş). Maçkada: <Feyzi). Beflktaş
ta: (Ali Rıza). 

Bo(aziçl, Kadıköy ve AdalardakDer: 
Üsküdarda: (Ahmedlye). Sanyerde: (A
san. Kadıköyunde: C8aadet - Q.mıan 

Hulfısi). Büyütadada: (Halk). Heybeli
de: (Halk). 

KAYIP: 1924 senealnde Beykos Darill'ey-• tam mektebinden aldılıın p.badetnanieml 
kaybettim, yerusinl alacağımdan esltislnin 
hükmü yoktur. (1118) 

Giimrükler Bqmüd~ 
Osmaa Calh hllr 

Çeklerin meşhur Slavya 
takımı şehrimize geliyoıı 

Slavya bir ay sonra Taksimde biri Galatasaray-Güne 
diğeri de F enerbahçe - Beşiktaş muhtelitlerile olma 

üzere iki maç yapacaktır 

Gilneı - Galatasaray mutı.teliti 

İstanbul festivali münasebetile yapıla- si için Taksim stadının ucube duvarı 
cak spor hareketlerinin başın<Ml, §ehrimi- meçhuldür! 
zi üçüncü defa ziyaret edecek olan Çek- Ömer Besim 
lerin meşhur cSlavya> takımının yapa
cağı iki mühim maç gelir. 

Slavya memleket futbolünün inkişafın
da belli başlı rol oynamış bir takımdır. 

Galatasaray ve Fenerbahçe kliipleri
nin teşebbüsile 1923 de ilk defa İstanbula 
gelmiş olan cSlavya> şehrimizde yaptığı 
üç maçı da mühim sayı farklarile kazan
mıştır. 

Galatasarayı 7-0, Altınorduyu 7-0, 
Fenerbahçeyi 10-1, üç klüp muhtelitini 
de 5-3 mağlub etmiş ve hiçbir Avrupa 
takımına nasib olmıyan bu \yüksek neti
celerle memleketimizde unutulmaz bir 
hatıra bırakmıştır. 

T ekirdağh Babaeskil' 
ibrahimle karşllaşıyo 

Pazar günü yapılacak ol 
bu güreş çok heyecanlı 

olacakhr 

Slavyanın İstanbulu ziyaretinden bir 1 
sene sonra ilk defa iştirak ettiğimiz 1924 

Faris olimpiyadının futbol turnuvasında 
Türk milli takımı - Çekoslovak milli ta-
kımile karşılaşmış ve takımımızın çok 
güzel oynamasına rağmen Çekler, bizi 
5-2 mağlCıb etmişlerdi. 

A vrupada büyük bir nam ve şöhret 

yapan Çek futbol takımalrı o tarihten 
sonra sık sık İstanbula geldiler. 

Moravska Slavya ve meşhur Sparta da 
şehrimizde güzel ve parlak maç yapan 
maruf Çek takımlarıdır. 

Merkezi Avrupada batın sayılır fut
bolcülerin başında olan Çekler, Fransız- 1 ların tertib ettiği cDünya kupası> maç
larında çok talihsiz bir oyunla müsaba
kaların haricinde kalmışlardır. Şimdi ise 
Merkezi Avrupa maçlarında önlerine çı
kan takımı yenip durmaktadırlar. 

Slavya takımının bugünkü formu hak
kında bize kuvvetli bir fikir verecek olan 
İtalyanların Ambrosyana ile yaptıkları 
maç güzel ve parlak misaldir. Maruf İ-
talyan takımını bu maçta 9-0 gibi çok 
yüksek bir sayı farkile mağlub ettiğine 
göre tam otuz gün sonra şehrimizde iki 

maç yapacak olan Slavyanın kuvveti i
çin fazla izahat vermeğe lüzum görmü
yorum. 

Mevsim tatili içinde bulunan dört klü
bümüz, kuvveti cihana yayılmış oJan 
Slavyaya karşı çok fena bir vaziyette 
çıkacakları için bugünden tezi yok ge
ceyi gündüze katıp çalışmaları icab ede
cektir. 

Haddi zatında otuz gün bu kadar mü
him bir maç için kafi bir zaman de-ğilse 
de, iyi ve ciddi bir mesai programı on 

beş sene evvel bizi tanımış olan Slavya
ya k8J'§ı dayanabilmemizde hır hayli de 
rol oynıyabllir kanaatindeyim. 

Bizden Bekirlerin, Zekilerin, Nihadla
rm onlardan Ştapel, Çapek ve Vanikle· • 
rin yerlerini alan oyuncular bakalım on 
beş sene sonra yapılan bu üçüncü karşı
laşmada nasıl neticeler alacaklardır. 

Slavya ile yapacağımız maçın mühim 
hususiyetlerinden biri de on bet sene ev
,vel Taksim stadında ilk maçı yapmış o
lan Çekler, bugün gene o stadda maç ya
pacaklar ve sahanın hfili eski hamam, 
eshi tas olduğunu görünce de biraz olsun 
·hayret edecekler. 

Allahtan ki blec:i PMniçk•dan ıayri-

IBabaeskili Ibrahlm 

Geçen hafta bir takını karışıklıklar d 
layısile tehir edilen serbest güreş m" 
bakalan pazar günü Taksim stadmd 
yapılacaktır. 

Serbest güreş müsabakalarının tehi 
dolayısile Eyübde yağlı güreı müsab 
kası yapan Tekirdağlı Hüseyin ile Bab 
eskili İbrahim elli beş dakikalık müs 
bakada çok çetin bir milcadele yapmış] 
ve neticede berabere kalmışlardır. 

Ötedenberi Tekirdağlı Hüseyine me 
dan okuyan Babaeskili İbrahim, bu m 
nasebetle ilk defa serbest güreş müsab 
kasında Türkiye başpehlivanı Tekirdağ 
Hüseyin ile karşılaşacaktır. 

Tekirdağlı için bir izzeti nefis, Baba 
eskili İbrahim için de bir şöhret mı>sele 
olan bu müsabaka bu hususiyeti ... itlbaril 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Amerikah atletler lsveçde 
ilk mUsabakalannı yaptılar 
Avrupada büyük birturneye çıkan A 

merikalı atletler birinci müsabakayı 
veçte yapmışlardır. 
Amerikalı koşucu V enzhe bin bt>f y\1 

metrelik yarışta 3.49.4 gibi fevkalade 
derece almıştır. 

Müsabakalarda birinciliği kazanan a 
letler şunlardır: 

100 - Johnson 10.4 (Amerika) 
400 - Mallat 47.8 (Amerika). 

1500 - Venzhe 3.49.4 (Amerika). 
110 mania - Walcott 14.2 (Ame.rika) 

Sırık ııtlama - Varoff 4.27 (AmPrika) 
Uç adım - Anderson 14.66 (İsvt>Ç). 
Gülle - Kreek 16.05 (Estonya). 
Disk- Kotkas 4.50.02 (Finlandiya). 



27 Temmuz 

Açık arttırma Hanı 
i • MEMURLUGUNDAN : . B GA ıCRA 1 B"g nın Demetoka nahiyesinden Alı 

Zonguldaklı uncu Kadri Kansuya bor~ u s/nea karar verilen. 
O. Ahmedin mahcuz olup paraya .~e:: ~:umarasında kayıtlı Karabiganın na-

Biga tapusunun ağustos/937 tar: k". d (ehlivuk\ıf tarafından tamamı-
k .... Kuru gol mev un e Z k . 

hiyesinin Tokatkırı oyu . • ) do.. yol, batı akıntı, poyrazı e erıya 
n·a 150 lira kıymet takdir edılmiş olan ~ hdud 2 H 2579 M2. mesahada 
ve kıblesi Ali halen sahibi sened tarlalar e ma 

bulunan tarlanın beşte bir hissesi. . 
1 

k kullanılan işbu tarlanın top-
, h otlnkiyesı o ara . . d 

Evsafı: Halen mcr a ve ayvan . . 1 p kuvvei inbatıyesı orta ere-
. li lak bır arazı o u 

rağı her nevi ziraate elverı.ş su 
cededir. nda kayıtlı Karabiganın Şehidler me-

Yinc tapunun ayni tarih ve 3 numarası t mma 112 lira kıymet takdir 
zarlığı mevkiinde (ehlivukuflar tarafındaln amt akıble Şehidler mezarlığı ve Ali 

1 poyrazı yo ça ı, . h" 
edilmiş olan) doğu ve batı yo • ah d bulunan tarlanın beşte bır ıs-

7579 .1Vl2 ınes a a bey tarlalarile mahdud 2 Hr. · 

sesi. . . b:ıtiyesi orta derecededir. 
Evsafı: Ziraate elverişli kuvveı ın · kayJtlı Karabiganın Azatlı mevkiinde 
Tapunun ayni tari1ı ve 4 numarasınd;O lira kıymet takdir edilmiş olan) taraf-

(ehlivukuflar tarafından tamamına k ile mahdud 9193 M2. mesahada 
ğl Ragup ve azma 

ları şehirli Hacı Emin o u ve . 
b · hissesı b' bulunan tarlanın beşte ır · d ~ ehliwkuOar tar~mdan tes ıt 

Evsafı: Bir hektara yakın rnesahakda o~ ı~ngbuantı~vesi orta derecededir. 
1 · li ve uvveı ~ k"' edilen bu tarla ziraate.e verış · k tl Karabiganın Kabalar mev ıın-

"h 5 numarasında ayı ı . dil . ;ı } do-Tapunun ayni tan ve a 925 lira kıymet takdır e mış o an 
de (ehlivukuflar tarafından tama.mı~ k ·meleri ve defterdar azmagı ve Çı
ğu Karabiga caddesi ve Hacı Emın 386;r~. mesahadaki tarlanın beşte bır 
nar köprü hududu ile mahdud 18 Hr. 

hissesi. 
1 

kt olup toprağı ziraate elverişli ve 
' halinde kullan• ma a 

Evsafı: Halen mer a . 
kuvvei inbatiyesi birinci derecededır. d k tlı Karabiganm Azatlı akağı mev-

"h 6 ııumarası•ı a ayı dilm. 1 ) ta Tapunun ayni tan ve d 136 lira kıymet takdir e ış o an -
kiinde (tamamına ehlivukuflar tarafın an. hd d 3 Hr 2175 M2. mesahadaki 
rafları sahibi sened ve Metrez azmagı ıle ma u . 

tarlanın beşte bir hissesi. ak azılan bu yerin 3 Hr. 4000 M2. 
d 3 Hr 2175 M2. olar y . rd d . 

Evsafı: Tapu kaydın a · t b"t edilmiş olup hali bazı a a zı-
yakın olduğunu ehlivukuflar tarafında.n . es tı lveri<:li ve kuvvci inbatiyesi de 

b t la her ne\'ı zıraa e e -s 
raat edilmekte olan u ar 

orta derecededir. d k t1 Karabiganın Şehidler meznrlı-
.h 7 numarasın a ayı ı kd" d"l Tapunun ayni tarı ve f d 240 lira kıymet ta ır e ı -

ğı mevkiinde (tamamına eh!ivuku~~a~~;:~i; ~lu ve Metrez azmagile m~
miş olan) tarafları yol ve Alı bey 1 4 de bir hisse tarlanın 5 de bır 
dud 5 Hr. 5158 M2. mesahada bulunan tar anın 

hissesi. _ .. k bu yerin 9 Hr. yakın olduğu ehli-
Evsafı: Kaydına 5 Hr .. 5158. ol~:a~l~oz~a::n mer'a halinde kullanılmakta ol-

vukuflar tarafından tesbıt edılmı~ 
1 
~- kuvvei inbatiyesi orta derecededir. 

t prağı ziraate elveı ş ı ve . l ğ 
masına rağmen ° da kayıtlı Karabiganın Şehıdler mezar ı ı . tarih ve 8 numarasın . . . 

Tapunun aynı hl" kuflar tarafından 240 lira kıymet takdır cdılmış 
ki . d (tamamına e ıvu ·1 hd d 5 mev ın c . b Metrcz a?.magı ve sahibi sened tarlaları e ma u 

I ) taraflan Ali ey ve . . b b' h" . 0 an M2 esahadaki tarlanın nısıf hissesının eşte ır ıssesı. 
Hr 5158 · m · k fl · k d na nazaran 5 Hr. 5158 M2. mesahada ve ehlıvu u ar ta-
Eıısafı: Tapu ay ı , · 1 b 

rafından 7 Hr. yakın olduğu tesbit edilen ve halen mera hal~de kullanı an u 
tarla da ziraatc elverişli ve kuvvei inbatiyesi orta der~ededır. . • 

· tanih ve 9 nıımarasmda kayıtlı Karabıganın Şehıdlcr mcznr.ıı
Tapun~~n :yn;amarnına ehlivukuflar tarafından 240 lira takdir edilmiş olan) ta-

ğı nıevkıı~d ( M t ez azmagı ve karaağaç tarla ile mahdud 5 lir. 5158 M. 
narı Alı bey ve e r . · · 

ra lanın nısıf hissesinin beşte bır hısscsı. 
mesahada tar 5 Hr 5158 M2. mesahada ve ehlivukuflar ta-

T kaydına nazaran · · 
Evsafı: apu d ğ t b"t edilen ve halen mer'a halinde kullanılan bu 

d 7 Hr yakın ol u u es ı 
rafın an · . . k vvei inha tiycsi orta derecededir. 
tarla da ziraate elverışlı ve u nda kayıtlı Karabiganın Şehidler me?.arlı-

Tapunun ayni tarih ve 10 ~un::;~ tarabndan 65 lira kıymet takdir edilmiş 
ğı mevkilnde (tamamına ehlivu zmagile mahdud 1 Hr. 3189 M2. mesahada 
olan) tarafları Ali bey ve Metrbe.z ahı·ss,es·ı 

. · · beşte ır · 
tarlanın nısıf hıssesının k" h linde kullanılan bu tarlanın kuvvei jn-

. da mcr'a otla ıye a 
Evsafı: Halı hazır t ağı ziraate elverişlidir. 

batiyesi orta derecede olup opr de kayıtlı Karabiganın Karaağaç mevkiin-
"h 11 numarnsın a 1 ) 

Tapunun ayni tan ve f d 100 lira kıymet takdir edilmiş o an ta-
bı. kuflar tara ın an abd d 2 H de (tamamına e ıvu . . . d Ali bey tarlalarile m u r. 

t feynı sahıbı senr . h. . 
rafları azmak ve ara 1 nısıf hissesinin beşte bır ıssesı. 
2982 M2. mesahada bulunan ta2r98a2nıMn •I ue ehlivukuflar tarafından 3 Hr. yakın 

·· 2 Hr ... • ... · Evsafı: Kaydına gore . · , h rnde kullanılmasına nazaran topragı zıra-
ed"l bu yerın mera a ı 

olarak tesbit ı en . . b f ·esi orta derecededir. 
ate elverişli ve kuvvetı ın a ı) da kayıtlı Karabiga.ınn Kaba tarla mev-

·1 e 12 numarasın ' d" d"l · 1 ) Tapunun ayni tarı ı v af d 950 lira kıymet tak ır e ı mış o an 
kiinde (tamamına ehlivukuflar tar, ın an g ve yol ile mahdud 18 Hr. 3860 M2. 

. d . ve Metrez azma ı 
tarafları Karabıga cad esı . ·n beşte bir hissesi. 
mesahada tarlanın nısıf hissesını ' h l" de kullanılan bu yerde 240 aded 

' kısmen mer a a ın . 
Evsafı: Kısmen tarla -..e ... evcud olup toprağı her nevı zıra-

. . mahsus dut agacı m 
ipek böceği yetıştır~~ye ati esi de orta derecededir. 
ate elverişli kuvvetı ınb Y d kayıtlı Karabiganın Metrez a1.magı 

"h ·e 13 numarasın a bd" d"lmi Tapunun ayni tarı v f dan 375 lira kıymet ta ır e ı ş o-
mevkiinde (tamamına ehlikuwOar ı:ırba ın batı ve kıble Azatlı yolu ile mah-

oyrazı Alı ey ve . . . 
lan) doğu Metrez azmagı, P f hissesinin 5 de bır hıssesı. 

h da tarlanın nı sı 
dud 9. H. 1930 M2. mesa a . 1. e kuvvei inbatiyesi orta derecede. 

. ·raate elverış ı v .. 
Evsafı: Toprağı her nevı · zı d k tlı Karabiganın Azatlı mevkıınde 

' · ih 14 numarasın a ayı · d"l · 1 ) d ~ Tapunun aynı tarı ve 0 r kıymet takdir e ı mış o an ogu 
(tamamına ehlivukuflar tarafından 11 d~r~ıblc Ragıp efendi arazisile mahdud 
Ali bey batı mezarlık, poyraz Sancıde . ' h" . 
2 Hr 75'79 M2. mesahada tarlanın beşte hır ıssesı. l b lunan bu yerin 4 Hr. 

. d 2 H 7579 M2 olarak yazı ı u 
Evsafı: Tapu kaydın a r. t. b"t edilmiş olup halen mer'a olarak 

ğu hlivukuflar tarafından es ı . · · t d d yakın oldu e . . 1 · .. ı; kuvvei ınbatıyesı or a erece e. 
g ... ı her nevı zıraate C' ven~ ıvr t 

kullanılan ve topra d k tlı Karabiganın e rez azmagı 
. t ·1 ve 15 numarasın a ayı d" d"l · Tapunun aym arı ı . . f d 370 lira kıymet tak ır e ı mış o-

ehlıvukuflar taı a m an ·1 hd d 
mevkiinde (tamamına Ar b batı ve kıble Azatlı yolu ı e ma u 
lan) doğu Metrez azmagı, po;::n ~ı:~ın nısıf hisse tarlanın 5 de bir hissesi. 
9 Hr 1930 M2. mcsahada bul 1 . ı· ve kuvvei inbatiyesi orta dereeedc. 

. ~ 'i ziraate c verış ı .. 
Evsafı: Topragı her ne-.. d kayıtlı Karabiganın Ova mevkıınde 

. ·h 16 numarasm a . · afl S k Tapunun ayrıı tarı ve n 110 lira takdir edılmiş olan) tar arı a ar 
(tamamına ehlivukuflar tarafında k boz hali ile ınabdud 2 Hr. 7579 M2. me· 
Mehmed ve Hacı Emin oğlu ve Azma ve 

sahada tarlanın betşc bir hissesi.. . r esi orta derecededir. 
Evsafı: Ziraate elverişli kuvveı ınba ıyk ti Karabiganın Kumlar mevkiin-

• ·7 17 numarasında ayı ı . dilmi' 1 ) d Tapunun aynı tarı ı ve 
20 1. kıymet takdir e ş o an o-

de (tamamına ehlivukuflar tarafından 1 k bılra . sahibi sened arazisile mahdud 
l l kkı oyraz yol ve ı esı 

ğu yol, batı anatarcı a • P ir hissesi. 
3 Hr. 6772 M2. mesahada tarlanın 5 d~ bM2 hada olduğu yazılı ve ehlivu-

.. 3 Hr 6772 . mesa 1 ' 
Evsafı: Tapu kaydına gore · .... bit edilen bu tarla ha en mera 

kuflar tarafından tamamı 4 Hr. yakın oldugu tes 

SON POSTA 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO> müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek içln Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

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

3. - Müsabaka 'l, 8 ve 9 Eyliil/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - .Müfettiş namzedlerine cl40> lmı aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan müfettiş 'namzedleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız mezun 
sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tabi 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75> lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdi't'. 
c Yeni kanunumuz mucibince bankamız memur lan da tekaüdlük hakkını haiz
dirler .• 

5. - İmtihan programı ile sair şartları 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 Cıı mhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/e/938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402, 

Nafıa Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Niğdede Gebere barajı inşaatı. Keşif bedeli 

c401 324> lira c92, kuruştur. 
2. - Eksiltme 2/8/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 12 de Nafıa Vekaleti 

Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3-='" İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve projeleri c20> lira clO> kuruş mukabilinde Sular Umum Müd:.ir
lüğünden alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl9 803> liralık muvakkat teminat 
vermesi ve c200> bin liralık Nafıa Su tşlerini veya mümasil inşaatı taahhüd e
dip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğu· 
na dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi, istekli
lerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Poı.iada olan gecikmeler kabul edilmez. c2359> c4348> 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 1 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 200 adet vagon muşambası 8/9/1938 Per -

şembe günü saat 11 de kapalı zarl usulü ile Anknrada idare binasında satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayjn 
ettiği vesikaJarı ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermelerı lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarrıda Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

sellüm ve Sevk Şefliğındcn dağıtılacaktır. (4781) 

~-ı--> Diş T ABIBI ' 
RA TiP TÜRKOGLlJ 

Sirkeci : Vjynna oteli sırası. 

No. ~6, Kat 1 de hergl\n öğleden 
sonra saat 14 den 2ı> ye kadar 
hastaları knbul eder. 

DÜZELTI\IE 

Gazetemizin 24 haziran 1138 tarihli sayı
sında Emniyet Sandığının 938/474 kayıdve 
77943 hesab numaralı muameleye a.ld gıyabi 
tebligat llfmında Vaslllk1 Dlmltrl kızı yazı

:acak yerde Vasillk1 Dlınitrl oğlu suretinde 

'il••••••••••••••'" yazılmıştır, tashih ederiz. 

halinde kullanılmakta olup toprağı her nevi ziraate elverişli ve kuvvei inbati
yesi de ortn derecededir. 

Tapunun ayni tarih ve 18 nıımarasında kayıtlı Karabiganın Şehidler mezarlı
ğı Göbekçi yeri mevkiinde (tamamına ehlivukuflar tarafından 300 lira kıymet 
takdi redilmiş olan) doğu merkez azmagı, batısı Azatlı yolu, poyrazı Şerife ha-

nım, kıble sahibi sened ve Zehra tarlolarile mahdud 7 Hr. 3544 M2. mesahadaki 
tarlanın 5 de bir hissesi. 

Evsafı: Bu tarla dahi halen mer'a olarak kullanılmakta olup toprağı zirantc 
elverişli kuvvei inbatiyesi orta derecededir. 

Tapunun ayni tarih ve 19 tıtımarasmdrı kayıtlı Karabiganın Sancıdede mevki
inde (ehlivukuflar tarafından tamamına 165 lira kıymet takdir edilmiş olan) do
ğu Hacı Emin oğlu yetimleri, batı maliye hazinesi tnrlnsı ve Zehra poyrazı Ka
rabiga saman yolu, kıble sahibi senrd, tarlalarile mahdud 5 Hr. 7916 M2. mesa
hada bir tarlanın 5 de bir hissesi. 

Evsafı: Halen mer'a olarak otundan ıstüade edilen bu yerin ziraate elverişli 
toprağının kuvvei inbatiyesi orta derecededir. 

Yukarıda evsafı yazılı ve yeminli 3 ehlivukuf tarafından tamamının kıymeti 
takdir edilmiş olan 18 parça tarlanın borçluya aid hisseleri açık arttırma suretile 
satılacağından ve arttırma bedeli peşin olduğundan arttırmaya iştirak edecekle
rin muhanunen kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bır 
bankadan teminat mektubu getirm~leri lazımdır. Müterakim vergi, belediyeye 
aid tanzifat ve tenviriye ile vakıf bor~ları borçluya aid olup satış bedelinden 
tenzil olunur. 

Birinci arttırma 26/8/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 8 den 10 a kadar 
dairede icra edilecek, birinci arttırmada muhammen kıymetin % 75 şini bulduğu 
takdirde üste bırakılacak aksi halde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze

re 2280 sayılı kanuna tevfikan satış 15 gün daha tcmdid edilerek 10/9/938 tari
hine rastlıyan cumartesi günü yine dairede saat 8 den 10 a kadar yapılacak ikin
ci arttırma sonunda yeminli 3 ehlivukuf tarafından takdir edilmiş olan kıyme
tin % 75 şinl bulduğu takdirde üste bırakılacak ve aksi halde satış geri bıraktln
rak mezkUr kanuna tevfikan borç beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil 
olunacaktır. 

İcra ve İflas kanununun 126 cı mnddesine tevfikan hakları tapu sicllile sabıt 
olmıyan diğer alakadarlarla irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını faiz ve mas-

rafa dair olan iddialarının ilan tarihinden 20 gün zarfında evrakı müsbitelcrılc 
beraber dairemize bildirmeleri bildirmedikleri takdirde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmıyanlarm satış bedeli paylaşmasından hariç kalacakları ve bu işe dair 

fazlaca malfunat istiyenlerin de dairemizde mevcud 936/47 sayılı dosyadaki ev
rak ve takdiri kıymet zabıt varakalarilc 26/7 /938 tarihinden iUbaren dairemizde 
asılı bulunacak açık arttırma şarbıamesini görüp nnlıyacakları ilan olunur. 

(9203) 

Sayfa 15 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
27 Temmuz 1938 Çarşamba. 

ÖliLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plflkla Turk musikisi. 14.50: Hava· 

dls. 15.05: Plfıkla Türk musikisi. 15.30: Muh· 
telif plfık neşriyatı. 

AKŞA!\1 NEŞRİYATI: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.20: Konra4 
rans: Kadıköy llalkevl namına: Nahid ae .. 
lAJ Toker (Boz söylemek san'ııU). 19.55: Bor
sa haberleri. 20: Grenvlç rasadhaneslnden 
naklen snat Cıyarı. Nihal Asım ve arknda§ln
rı tarafından 1.'iirk muslklsl CYegfıh, Hicaz)~ 
20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Dol .. 
rul tnrafından arabca söylev. 21: Saat lya.-. 
rı: Şan, Bedriye Tüzün .. Stüdyo orkestrasl 
retakatllc. 21.30: Tahsin Karakuş ve arW 
daşları tarafından Türk musikisi (Hicaz ı~ 
lıı. 22.10: Müzik, varyete: Tepe başı Beledl-c 
:ve bahçesinden naklen. 22 50: Son haberle~ 
ve ertesi cilnün programı. 23: Saat fiyan. ıı 

,.,.,.,., 
AN KARA 

27 Temmuz 1938 Çar amba 
ÖliLE NEŞRİYATI: 
14.30: Kanşık plfık ne.şriyntı. 14,50: PlCılW!i 

Tıirk muslkJsl ve halk §arkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Pllikla dans muslklsl. 111.15: Tür 
muslklsl ve halk şarkıları (Muk.addcr)~2 
saat fıyarı ve arabca neşriyat. 20.15: 
musikisi ve halk şarkıları (Handan). 21: 
ht konuşma (Dr. Vefik Vassaf). 21.15: Stüdc 
yo salon orkestrası. 22: Ajans lınbcrlcrl. .............................................................. 

Casusluk tarihinden 
birkaç yaprak 

( BCl§tarafı 9 ncu ,;ayfada) 

ğine çabucak kanıyordu. Schulmeistcr oc 
nu Fransada isyan çıktığından B'Jnapru)r 
tın ordusunu Ren kıyılarına çekmiy~ 

mecbur kaldığına inandırmıştı. Mareşal 
Mack, otuz bin kişilik bir ordu ile l>\l 
çekilen kuvveti takib etmek hülyasına; 
kapıldı. Halbuki karşısında bozgun ve da• 
ğmık bir ordu yerine saldırmıya hazır. 

taze bir kuvvet buldu. Sağdan, soldan: 
sarıldı ve esir düştü. 

Bu sırada Schulmeistcr hfılfı A vustul"9 
ya gizli istil1i>3ratını idare ediyordu. ı 
Düşman ordusu hakkında mallımat ala.
bilmek için Fransız safları arasına gu-t
yor, ve gıiya her sefer bir mucize kabi • 
linden kurtulup Avusturyaya dönüyor • 
du. Hakikatte mütemadiyen Avusturya.. 
dan Fransız kumandanlarına haber ta • 
şıyordu. t 

Gene de korkmadan Viyanaya gitti. 
Çarla Avusturya imparatorunun riyas~ 
ettiği gizli hnrb meclisinde hazır bulun • 
du. Avusturya - Rus kuvvetlerinin ügfe 
biri mahvolmuştu. Fakat Karı bu darmh 
dağın edilmiş cepheden meclise uydurma 
muvnffnkiyet haberleri getirdi. Kalan; 
kuvvetlerin de imhası için. hazırlndı(t 
tabiye planlarını ilk bozgunu telafi ede;. 
cek bir stretaji diye kabul ettirdi. Rus • 
Avusturya ordularını en yanlış yola sın. 
rükledi. Ve Napolyonun yeni zaferlerine 
zemin hazırladı. 

····························································ft!ı 

.. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Hııvnd.ls ve Balk gazetesi 

Yerebatan, Ç:ıtalçeşme sokn.k, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddır, 

ABONE FIA TLAAI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TtlRKIYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2i00 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur-. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
IUuılardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşlu~ 
Pul ilavesi lazımdır. 

,.,, .............................................. .. 
: Posta kutu.su : 741 lstanbuı \ . . 
: Telgraf : Son Posta : . . i Telef on : 202-03 i 
~'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-'r 
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FERRAT ELiK URUBU 
Kansız/ılı, Umumi zaflget, Kemllı hastalılıları Bel 11e111elıllğl Dermanıızlılı ve haatalılıtan geni lıalllanlar ICÜI 

Bir çok tanınmq doktorlar tarafmclan taYliye eclllea PBRRAT ÇELiK •URUBU' na her ecmedea ara;rımz. Depo1a : Ankara caddul 88 No. Ttlrlriye Eczanaiclir. 

A N ınnıııuıııamıııımı a K 
1- Saflam ldr iuuda kum miktan ajvhjuwa onda Wrlclir. Ve takriben SO milpr larmia 

50 milyar beyaz JUYarlac:ıldardaa mlrekkebclir. Kamn aniyetimizde opadıjı rol pek mtlbimdir. 
E Vlcadlmllztl tqldl eden her hlceyreye iham olan pdaJI d•laal cltlrdlljl sihl llm&f lalceyreleria 

1 eakaaaı da alrtlldeyip çıkarır. Aynca da Ttlcaclla ikam ,a.terdiii mıatakaLarcla da Jeai ini 
ia .. lar yapmak kudretini Miz lrimyeYI maclclel•le hlcrel.t ele ihtiYa eder. Demek; bir lwa 
altanabma b&ttla azamet Ye feYketile yqama11 için ba IÜHD milyarlık mahafu Ye bmra 
orclU1UDa iyice koruyup bakmua Ye daima tazeleyip çojaltmUI ilamdır: itte bmıa ~ E 

1 -e 

1 
== 1§ 

Kan, kuvvet, iştiha '5Urubunu tavsiye ederiz. == 
POSFAR90Lı tababetin a.11m tqkll eclea Ye umum doktorlanmaz tarafuadaa takdir edilen 1 

en mlihim illçlana pyet fenni bir aurette birleftirilmaindea yapılmıf emulalz bir bayat eluiriclir. ii 
Bir life sizlere bay aba b6t6n zevk Ye net' eleriai tattıracak Ye yatadığmız mllddetçe halsizlik 5 
yeia, utırab, dlıtlnce, korkaklık, tembellik p.termiyecektir §§ 

FOSFARSOL'UI diğer mukarn illçlarc:lan ayıran hatlıca buu; devamlı bir aurette kan, kuv• ii 
Yet, iftiba temin etmui Ye ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde teairiai g&ter• ii 
melidir. E 

F08FARSOL1 muhakkak bir aurette kanı tazeleyip çojalbr. Tatlı 1>ir ipha temin eder, 1§ 
adale Ye 8İnirl.-İ utlamlaftmr, aykuuzlutu, fena dllftlnceleri, yorpnfup l(İderir, muamıid :: = inlnbazlan pçirir. Vlcucle daima rençlik ye clinclik Yerir. Zeki ye hafızayı parlabr. laaan maki· == 
neaine IAzım olaa bitin kalori ye enerjiyi Yererek tam .,.naaile azim Ye irade ubibi eder. Ve 1§ 
her tetebblaDnde mayaffakiyete kaY11fhırm'. § 

FOSPAR80L; r&net tihidir. pdirği ne Def'e, ıGnllik Ye heyecan uçar, her eczanede bulunur. § 

'llBlllHllllllmllHllHlllll•llmlllRHtmllHllllUllllHIH-lllllllHllllllUHlllllllHlllHHHllllllllllllllll, 

V • R O ... A HER TüRLU YANlkLAR 
1 .... l<AN CiBANLA~I MEME iLTiHABI 

• 
Her DHi •1..- .._. ........ .,. .. , .... 

lelenıai öldir•• t...tur . 
,._,... bplu d•rw•_. 

...... , v. .... nıı ... ı .... 
huarchr. A,,..a •b• aJıMcak d• 

... ,.._ .....,.. .. ilclirtcl. 
............ deri ... ..,.,....., ZeWrlı 

detiklir. Pratik .,. .--... 
........... ., . .,..... .............. ,.,... .... l 

Nafıa Vekiletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan lf: Trabzon içme su tesisatı. Keşif bedeli 517 999 lira 

83 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1/8/938 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 12 de Nafıa Vekl

leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf u
aulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
prtnamesi, fenni şartname ve projeleri H lira 90 kul'Uf mukabilinde Sular U
mum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24470 
liralık muvakkat teminat vermesi 200 bin liralık içme su itlerini taahhü.d edip 
muvaffakiyetle bitirdfii ve bu kabil su i§lerini bqarmakta fenni kabiliyeti ol
dulun• dair Nafıa Veklletinden alınacak fenni ehliyet ve müteahhidllk vesikası 
lbraz etmesi. 

4 - İlteklilerin te~ mektublaruıı ikinci maddede yazılı saatten bir .. ı ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlülüne makbuz mukabilinde vermeleri Jhun. 
dir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c228'1• c4352ıt 

KIZILAY 
İstanbul Deposu Direktnrluğunden : 

ı - SabnalUlacak bir adet Rontken cihazı ve teferruab 5 AIUllot 988 
tarihine ruttayan cuma gtıntl saat on birde kapab zarf UIUUyle eblltme1e 
kODUlmuttm'. 

2 - Rontken olbaZI ye teferruabmn esas prtlan lle fenni Yl•ftannı 
Ye vaiJet plaDIDI ,ormet ve bu hu8ulta fazla lıabat almak bere lltek· 
Werln Yeat Postane clYannda KmlaJ balalnda Kmla7 lltaabal dlpol1I 
DlrettOrlDtone mftracaat etmeleri illD olunur. 

OSMANU BANKASI 
T0RK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARiHi : 1883 
Sermayesi: 11.lltMI tngtllz lirası 

Türkiyenin batlıca tehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her torlu banka muameleleri 
J&par. 

Han Tarifemiz 
Tet sütun aantımı 

ıalail• 400 kunıı 
ıalail• 250 ,, 

Vpı.cii aalail• 200 ,, 
Dördiinci ıalül• 100 ,, 
Is ıalail.ter BO • 
Son .mi• "' • 

Muayyen bir milddeı zarfuıda 
fazlaca mlkdarda Oh yaptıracak .. 
lar aynca tenznatlı tarlfemlı-den 
lltifade edeceklerdir. Tam. 7UUD 
ve çeyrek tayfa illn1ar için ayn 
bir tarife derpif edllmlftlr. 

Son Posta'nm t1cart il4nlanna 
atd lfler içiD 111 adrete müracaaı 
idllmelidir: 

tlA•Olbll KelleldU llrkttl 
~ ... 

Aabra ...... 

-··-··-···-... --. ... -............................ _. 
Son Posta Mat.._ ............ _...__..__ 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün aöGü& 
hastahklann11 

kara habercisidir 

Hastalık ihtimallerini 

G R i P 1 N 
alurak yok edebilÜ'Siniz. Gripia, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarla hazırlanır. 

Rahatsızlıkları, ağrılan defet
mekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbiniıı:e, midenize 
ve böbrekleriniV! yorıunJuk 

vermez. 
lcab~da 3 kate almabilir. 

l.mine dikkat, taklidlslnd• 
sakınınız ve Gripin yerine 
bqka bir marka Yerlrlene 

fiddetle reddediniz. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1• 

• İdare Merkezi : ISTANBUL (GALATA) 

7'irlriyeddi Ş.w.riı 

tSTANBUL (Galata ve Yenk:aml) 
MERSİN, ADANA Bia-

1' ıınanidandalıi Ş.Weriı 

SELAN1K • ATİNA 

• Her nevi banka muameleletl 
Kirahk kasalar lervlll 

DOYÇE ORIENT BOK 
Dresdner Bank Şubeli 

Merkezi: Berlln 

TiiTlıiyetlelıi ıubeleri: 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: tat. Tütün Güınrql 

* Her tirli 6anla iti * 

KUVVET fURUBU 

TAL i N v • 1 
Kan11zlık, kemik lautahlduı, dimai ,...-w. • 

Yita•m•zHktea clofma llltla •,.tbldan pPı• 

VITALIN 
Her annenin bilmeli lcab eden bir bYYet f11111badur. Ç.Ü• 
lannıza VitaliD kanet iuraba Yermekle onlan ajlam, ... 

biz Ye Def'eli Jetiftİrİninİz. 

Mektep çajmdaki ı-çlerle emzikli kadm yeya Uat11 .... 
ba7atl bclret Ye .kanetleriai arbnr. 

INGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYOOW • lsTANBUL 

Cildinizin tahrif edilmemesini 
laterM11la ? 

DIDJUID her tarafuada .... ... 
lmllmıla, Ye cildi brqtaa -

pamuk tihi ,....... 

POKER 
brq bıçaklannı w--. 


