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A vrupadaki gerginliği 
arttıran şayialar 
• • 

lngilterenin Italgaga karşı 
Yugoslav topTağmda 

bir deniz üssü kurduğu bildiriliyor 
Almanya vo ftalya, lngiltere ile Fransaya meydan okuyabilmek için 

lspanyol asilerine 1arclım ediyorlarmıı 

Y llfmrırların lblm ınıntalca•ın41ılcl tdrl611fı 

arbi Anadolunnn zaran 
iki milyondan fazla 1 

Müstahsilden baıka alivre sabı yapan tacirlerde 
büyük zararlara uğradılar, üç ihracat 

rırmasımn kaybı 450,000 lira 
lznıir, 12 (Huauet) - Son yağmur- bat, maalesef zannedildiiinden çok de

ve yirmi dakika kadar devam e- ha fazladır. lkmat V ekl!eti yaimanm 
dolunun prbt Anadolunun bağ tahnôab hakkında lzmirden telpafla 

incir mmtakalannda yaptığı tahri • (Devamı t unm •Jfada) 

Türkiye - lran - Irak ve 
Efganistan misakı 

Irak Hariciye Nazın Nuri Sait Pqa "Son Posta,, ya 
misakın hükümlerini anlabyor · 

----------------
Portekizde 
isyan batan 
memleketi 

sardı 

Dün gece hariçle 
mıJıabere kesildi 

Asi dınanma11 ordunun da 
iltihak ettili laildiriliror 

....... 18ıamnda 1ee1 Wr --= A· 
iller tanfmdan .......... ,..,... 
tna teiutnde ,avwa kacllldlJarak ......... 

Anadolu ajanaa din Lizbondan al .. 
dıiı fU telarafı Depettİ: 

Lizbon, 12 (AA) - Yabanca 
memleketlerde dolapn flyialum ter
line olarak, 1 izboa 'da hic bir bnfık· 

(Devamı 8 lae1 ..,,..., 

Devlet çiftlikleri 
Ziraat Vekili Almanyadan 
dönünce lzmir Ye Trakyada 
birer devlet çiftliği açılacak 

Ankara 12 (Huswd) - Ziraat Ve -
Wetlıice kurulacak devlet çiftlikle .. 
rinden biri İzmirde, diierl Trakyada 
olacaktır. Devlet çiftlik1eıinhı faaliye-

. t.e aec;irllmeai için Ziraat Vekili Muhli-
Narl IWt............ ........ Waier t; bmesine intizar edilmektedir, 

~ ~ri f8hrimizde IMl-ınna aq.,"1trr~ eP.re1ile C... pevı.t çlftWderi. ke,rıüiıon bJlnnma. 
frak Hariciye Nazın Nuri P.,.. ~~ ~ aı«ı ta) pı ~ ~ IJ1aı" ,,,_..H't 

idare itleri telefonu : 20203 Fiab S Kurat 

Sovyetler dördüncü dil 
kurultayının Moskovada 
toplanmasını istiyorlar 

Rusyada beynelmilel bir Şark dilleri 
kongresi için hazırlık yapılıyor 

Şehrimizdeki Sovyet ilimleri dün gazetecilerle kon• 
tular ve dil kurultayımn ilme hizmetlerini aalatblar 

M. Samaelo~ (IOWa) ._ ....._ muharriri ile ...._ 

Dil Kurultayına iftir&k eden SOY • Meaçaninof' dan ve, Haca Cabitul • 
yet ilim adamlan, yarın, Ruqaya si- laloğlundan mürekkep olan ba heyete 
decek olan aporculanmuda birlikte riyuet eden Semüeloviç. dGn, pzeteıo 
memleketlerine döneceklerdir. (Dnlmu 11lllCll ..,,_) 

1 
müfettişllK ihdas edilecek 

Seyhan ve Esede yapılacak olan yeni tefkillt valilerin 
salihiyetlerini eksiltmiyecek, bilakis arbracaktır 

Ankara. 12 (Huauat) - 937 )'llılbiri fce'de, dijeri Seyhan'cla olacak• 
IGinde daha iki Umumi Müfettiflik ib- br. 
du edilecektir. Bu müfettifliklerden (Devamı 8 iaci •Jr.da) 

Erkek kıhğı ile gezen 
kız gene sahnede 1 

Ba,,,,. Remzige Atln1111 iamini takınan Melebadı11 
lc•ndialni öllbnl• telullt ettilini 6lltllrtli 

Melekzad ~ hWr edljor ........ ban:ua 
öclenmeaiai • teclim, balka bir teJ yapmadun. tliıor 

.... • ...... IOltla -~· 
(Y._ 1iMI1a71ada) 
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I-le g
0 n ' Resimli Makale a Genç kızları bek/iyen tehlike a 

Hayat pahalılığı 
Devam edecektir 

·---Yazan: Muhittin Birgcn

Arada bir hayat pahalılığından bah· 
setmek adettir. Son günlerde gene on
dan bahsediliyor ve hatta bu hususta 

. tetkikat yapacak bir de komisyon ku
nıJduğu söyleniyor. Bu haber. bano bu 
hususta biraz düşünme vcsiles~ \erdi. 

* Hayatımız pahalı mıdır? 

Pahalılık ve ucuzluk nisbi biny·ydir. 
Bana pahalı olan size ucuz olabi"ir. Bu
nun içın bu suale birdenbire kcsthici 
bir cevah \'ermek doğru olmaz. Eğe1 
harbden e\"velki hayat nisbetinı ele a
lırsak bugün, kütle için, yaşamak da
ha müşkül, yani hayat pahalıdır. Bi -
zim memlekc lcki kıymetleri ka
zanclarla karşılaştırıp bunu bir de baş
ka memleketlerdeki nisbetlerle ölçer
sek hayatımızın gene pahalı olduğunu 
görürüz. Bundan başka bir de paha -
lılıeı hayat seviyesine nisbet edersek 
görürüz ki yaşayış seviyemizi yük -
seltmek istedikçe pahalılık ni-:;beti ar 
tar, alçalttıkça da bu nisbet ki'ıçüiür. 
F'akat, her ne de olsa hayatımt.l paha· 
hdır. Ben bu hükmü kolay verebiliyo
rum, çünkü bu bahis üzerinde kendi 
kendime çok tetkikler ve muka) eseler 
yapmışımdır ve dünya buhranı çıktığı 
tarihten itibaren de dünyanın her ta
rafındaki hayat maliyetlerini yerinde 
görecek ve tetkik edebilecek kadar çok 
memleket, çok hayat gördi.im. Yoksa 
chayatımız pahalıdır» hükmüni.i ver -
mek için evveJa çok düşünmek ve çok 
tetkik etmek zaruridir. 

* Peki, bu pahalılığın sebebleri ne -
dir? 

Muhtelif sebebleri var. Bunları bu
rada sayıp dökmek kabil olmaz. Fa -
kat, en mühim sebeb şudur: Bilhassa 
buhran çıkalıdan ve gene bilhas~a 
memlekette göze çarpan sanayileşml' 

hareketi başlıyalıdanberi kah köy 
mahsullerini, kah mamul maddc>leri 

_himaye etmek ihtiyacı hayatımızı pa
halılaştırmış ve araya bir de döviz me
selesinin doğurduğu klering, takas ve 
saire karışınca bu pahalılık büsbütürı 
artmıştır. Fiatlann yükselmesi mana
sındaki pahalılığın -başlıca fımilleıi 
bunlardır. Bunun için biz de bu ınese
leye bugün için yalnız bu noktadan ba
kacağız. 

* Sanayileşme bir ihtiyac mıdır? 
Eğer bu, bir ihtiyac ise bunun muh

tac olduğu himaye siyasetinin verece
ği pahalılığı kabul etmek te bir zaru -
rettir. Dünyada bugün hakim olan gi
dişe göre sanayileşme zaruretine inan
mak icab ediyor. Bu işin teferruatı 
tıünakaşa edilebilir. Fakat, esası mü -
nakaşa etmeğe mahal yoktur. Hayatı
mızda bir pahalılık olacaktır; o zaman 
yc>gane yapabileceğimiz şey, bu paha
lıhğın tesirlerile mücadeleden ibaret -
tir. 

* Belki sakin zamanlar için sanaj ileş 
me kapısını hafü tutmak fikri bugün
kü hayatımızı kolaylaştırmak için bil
hassa tavsiyeye değer bir fikir •ılabi -
lir. Fakat, böyle mi1Ietlerin azdığı, si
lahlanma işinin şaha kalktığı bir za -
manda sanayileşme işi artık sade bir 
milli müdafaa işi olmuyor, belki harb 
zamanında hayatı ucuzlatma davası da 
oluyor. Bu bak1mdan• diyebiliriz ki Ci
han Harbinden evvelki ucu1luğun 

... harb esnasında doğurduğu pcıhalılığı 
pek çoğumuz pek iyi hatırlarız. Bütün 
mamul maddeyi haricden getiren bir 
memlekette harb nagihani bir kıtlık ve 
müthiş bir pahalılık yapıyor. Demek, 
ki muayyen bazı şartlar içinde ucuz -

Bugün henüz tanıdıkla . 
tı bir delikan1ı ile başba~ 
derin bir müsahabeye dal
maktan çekinmezler ... 

Yarın bu müsahabeyi so
kakta veya bir toplantıda 
ikinci ve daha derin bir 
müsahabe takib edebilir. 

Öbür gün vapurda veya 
trende şöylece bir gezinti -
de hiçbir mahzur görülmi
yebilir. 

Fakat ailelerin nezaret 
leri altında yapılrnıyan mü
sahabe ve gezintilerin biz
de gene kızlar için felaket 
doğuracağı muhakkaktır. 

___ Ö __ Z_A _______ S_l_N __ D~A.;;.;__) 
Yapmak istediği 
Şakaya kurban 
Olan adam 

Şakacılığın ifratı daima fenadır. Bu
nun bir misali geçenlerde İngiltcrede ı 
cereyan etmiştir. Sidney Nep İsminde 
bir adam karısını korkutmak için, ya-
tak çarşafile kendisini asm15tır. 1 

Kocasının şakalarına alışmış olan 
karısı, kocasını asılı gorunce y.:ınına 
bile gclmiyerek, uzaktan, na~ılsın iyi 
misin diye sormuş ve sonra da ç::ı.l'şafı 

1 

keserek bahçeye kitap okumaf.ı. git -
mıştır. Geldiği zaman kocası"lı gene I 
yerlerde görmüş. dürtmüş, fakat a -
damcağız bir türlü ayılmamış, işiu ve
hametini anlıyan kadın kıyameti ko -
parmışsa da iş işden geçmiştir. 

Porteklzde 13 yaşında bir kız 
boga gUreşcmıı yapıyor 

İspanyadaki insanlar birbirini ha -
ğazlamakta oldukları için artık boğa 
güreşleri unutulmuş gibi iken komşu 
Portekizde bu güreşler büyük bir rağ
bet kazanmakta, bu merak kadınlara da 
sirayet etmektedir. 

·--------------· 
11LGüN BiR FIKRA 

Erkek güvercin 
Üstad Halit Ziya rşaklıgil kuş -

lara meraklıdır. Köşkünde biı: yığın 
giivercin besler. Fakat kollcksiyo -
nu iamam olmadığı için her gün ye· 
ili bir cins giiverciıı aramakla ,·akit 
geçirir. 

Gene bir giin Bakırköyünde ona 
bir kuşçu tavsiye ettiler. Üstat Ü -

şenmedi, trene bindi. Kuşçunun e • 
vine gitti. 
Kuşçu üstadı, cins cins gi.ivercin

Jerlc dolu bahçesinde gezdiı-i)·or, 

J1epsi h:ıkkında ayrı ayn tafsifüt , ·e
riyordu. 

Halit Ziya, bu giivercin sürüsii için
"1e ayrı bir güzellik taşıyan bir çift 
~üvercini beğendi. Fiahnı sordu. 
~uşçu hiç düşiinmeden: 
- Eğer çiftini :ıhrsanız dört liraya 

ıeririm. Yalnız erkeğini alırsanız 

50 kurunmuz:ı alırım. 
Halit Ziya ~aştı: 
- Amma yaptınız, bu nasıl fiat?!. 
Kusçu gii!erek: 
- Sebebi var efendim, dedi. Bu 

çiftin ~u güzel erkeğini ben tam o
tuz defa sattım, otuzunda da hura -
va dişisinin ~anma geldi! .. 

* ~-~--~----------------· Ölüm döşc'ğinde 
Yapılan 

izdivaç merasimi 

l\~111 

Mis Möryel Smit isminde bir lngi -
liz kızı Londrada bulunan nişanlısı ile 

görmiyeceğiz ümidile herhalde harb - evlenmek üzere Neucastle'den payi -
den daha uzun olan sulh seyahatimi - tahta gelince, nişanlısının Londra has
zin pahalılık içinde geçmesi reva mı- tanesinde müthiş bir apandisit krizin
dır? Bu doğrtJ. suale de şu cevab ve - den yatmakla olduğunu ogrenmiş, 
rilebilir: hastalığın seyrini takip eden doktorlar 

Şimdi ise Portekiz kadınhrı arasın -
da da boğa güreşleri yapanlar başla • 
mıştır. Lizbonda Kontiha Tirtrono is -
minde on üç yaşında bir kızcağız bu 
kanlı güreşlerde pek büyük bir mu -
vaffakiyet temin etmektediı 

Yeni doğan sanayi. elbet, yarın bu-
hastadan ümitlerini kesmiş bulundukgünkü derecede himayeye muhtae o -

lacak değildir. Ve o zaman mamu: eş· !arından nikah yapıldığı takdirde, vnzi-
ya fıatları düşecek, hayat ta yava1 ya- yelle bir iyilik olması ihtimalı düşü • 
vaş ucuzlıyacaktır. Bu cevab d::ı doö-ru, nülmüş, vilf.yetten alınan hususi bir 
fakat tahakkuku zamanına kadar. şim- müsaade ile iki genci evlendirmiş'er. 
dilik bir ümid ve teselli unsmuciur. !Tekrar Neucastle'e dönen genç kız bir * j kaç saatlık kocasının öltimü haberini 

Her ne olursa olsun, tutulmuş bir ik- 1 almı~tır. 
tısadi siyaset )'olu \rardır. Tef errt1at - ............................................................. . 

tında kusurları olsa da esası mc>mleke la mücadeleye ihtiyac yoktur. Bilfıkis 
tin tarihi ihtivaclarına tekabül eden bir pahalılık doğuran öyle ikinci d~reccde 
esastır. Bunda bütün gayretim.zle de- unsurJar da vardır ki bunlarla rnüca -
vam etmek mecburiyetindeyız. Tür - 1 dek etmek şarttır. Bunları olsun ya -
ki~·e pahahlıkian kolay ku, tulamaz. j pabilirsek gene hayli faydalar temin 
Fakat, bu demek değildir ki pahalılık- etmiş oluruz. 

Beş suçtan dolayı 
Mahkemeye dü~t1n 
Baron karuı 

Lady Sunter isimli bir fngili:ı: haya· 
nı, otomobilini nizami ıür•atten daha 
hızlı sürdüğünden, vazife başında bu
lunan bir polise hücum ettiğinden, va
zifesini yapmak isteyen ayni polisi 
müdahalelerile işinden alıkoyduğun -
dan, seyriise,fer memurunun veTdiği i
şaretlere kulak asmadığından ve gö -
türüldüğü polis karakolunda da kas -

il den bir cam kırdığından ötürü mahke· 
rrteye sevkedilrniştir. 
Daktilolar ısrar edince patronlar 

boyun •lmlşler 
Faşistliğin harici tezahürü ü nifor -

madır. T riyestede, banka direktörleri 
maiyetlerinde çalı,an 200 daktilonun 
siyah yünlü ,uzun kollu elbiseler iiY
melerini emretmitlerdir. Bu emir teb
liğ edilir edilmez, daktilolar hiç sesle -
rini çıkarmamışlar, fakat ertesi günü 
i~lerinin başına geleceklerine dört arka
daşlarını direktörlere murahhas yollı -
yarak: 

- Renkli elbiseleri giymemekten -
se hep beraber işleri terkecleceklerini 
bildirmişler, ve karar geri alınmadıkça 
greve nihayet vermiyeceklerini ıöyle
mişlerdir. 

Müdürler kararı kaldırmı~lar, dakti· 
!olar da gene eskisi gibi şık ve zarif o
larak işlerine devama başlamışlardır. 
Amerikada eokaklar mıkn•tl• 

ile temlzlenlyor 
Kanadanın Kivoki şehri belediyesi 

sokakların temizlenmesi için yeni bir 
usul tatbik etmeğe başlamı5tır. Kive
kide artık sokaklar insanlar ve maki -
neler tarafından temizlenmeme kte ve 
büyük bir mıknatıs bunların vazifesini 
görmektedir. 

Bu cesim mıknatıs Kiveki ile Ray
ber arasındaki altı mil uzunluğundaki 
caddede 9 kilo ağırlığında çivi, tel gibi 
maden parçaları toplamşıtır. Diğer bir 
caddede de topladığı madeni şeyler 6 
kilodur. Belediye topladığı madeni eş
yanın satışı ile fİmdilik işlerini tedvir 
etmektedir. 

•• •• ozun ı~a ı 

Trokyada mehtap 

!. Talu ---

s emplon - Ekspresi buradan, gece 

saat onda kaldıranlar. bu müna· 
sehetsiz saati, sırf demiryolları üzerin· 
deki tr~nlerin amedşüdünü nazarı dik· 
kate alarak tayin etmişlerdir. 
Başka seferki yolculuklanmda, beni 

yakınlarım ve dostlarımla son dak!ka· 
ya kadar beraber bulunmaktan mah • 
rum bırakan bu hareket zamanını terin 
etmiştim. Fakat bu defa yumuşadım. Zi· 
ra, bana, hayatımda temaşa eylediğim 
en mühip ve latif manzaralardan birini 
bir kere daha doya doya görmek saa· 
detini bahşetti: 

Trakyada mehtap! 
Ben, bunun kadar güzel bir şeyi peli 

nadiren gfümüşümdür. Kompartima • 
nın yalnızlığı içinde, ışıkları söndüri.ip 
te, gecenin derinliklerine doğru solu}( 
soluğa koşan trenin penceresinden dı· 
şarıya baktığım vakit, ıssız o\·aya gü· 
müş bir örtü seren mehtabın, buralar• 
da da, güzel yurdumun başka yerle .. 
rinden farksız olduğunu anlıyorum. 

Ucu, bucağı olınıyan .. Her iki taraf· 
tan da engin denizlere uzanan ıssız o• 
va.. Trakya ovası.. Benim mukaddes 
Trakyam! 

Üstüste gelen felaketlerin, istilala " 
nn ,çıplak bıraktığı, imara vakit ko " 
madığı topraklarının üzerinde, müte .. 
hassir nazarlarım öbek öbek ağaçlıklar, 
şen ve zengin köyler araştırıyor. 

Fakat sen bu çoraklığınla gene de 
güzelsin! Taşından, toprağından vataxı 
kokusu alıyorwn. Senin üzerine dök'ii· 
len Tolunayın nuru, seni asla yadırga· 
mıyor .• 

Tren yürüyor .. Ve sen uzandıkça u
zanıyorsun. Sana bakmaktan usanmı .. 
yan gözlerimin, uykunun tazyiki al .. 
tında nihayet kapandığını hissediyo " 
rum. 

Şimdi, deminden gördüğüm manza • 
ra, olanca güzelliğile hayalhancme in° 
tikal etti. 

Seni artık düşümde görüyorum, gö
rüyorum güzel Trakya .. 
Uzanıyorsun .. Nurlar altında .• 
Ebediyete kadar! 

.. ........................................................... -
Biligo.,. Musunuz? 
1 - Balkanların eski ismi nedir? 
2 - Rumeliye ilk defa geçen Os " 

manlı paşalarından hangisidir? 
3 - Osmanlıların müessisi olan Sul' 

tan Osman111 ilk karısı kimdir ve kımil1 
kızıdır? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Hibe mitolojiye göre gençli1' 

ilahesidir. İlah Jüpiterin ve ilahe Yıl' 
non'un k1Z1d1r. Gene ilahlardan Her ' 
cule ile evlenmiştir. Dijon müzesinde 
bu "ilahenin mermerden bir heykeli 
vardır. 

2 - Akademi Fransezde bulunnıtı5 
olan, büyük harpte şimal ordularını idı:ı· 
re eden ve 9 uncu Fransız kolorc.usıı 
kumandanlığını yapan Fransız mare· 
şalı Foş'tur. 

3 - Kırım muharebesinde sulhu irı1• 
zalıyan ve 1 8 7 3 de ikinci defa ı c;ic.i • 

cumhur olan Fransız mareşalı Mak JJD' 
hondur . 
--·--··-··-. • • l • • • ..... ··- . ....... • • • • 1 •• ,_.; 

Şlmal memleketlerinde askerli" 
mUddetl 

Harp bakımından dünyanın en ba~· 
tiyar memleketleri hiç şüphe yok ki şı• 

luk yapan bazı 8miller, şartlar değişin- r 
ce pahalılık ta doğurabilirmiş. Fakat, 
bizde muhtelif sahalarda meydana ge
tirilmiş bir sanayi hayatı uyanırsa o 
zaman herhangi bir ihtiyac zamanında 
hem elimizde milli müdafaayı mamul 
esya bakımından daha iyi temin im
kanlarını veren bir teşkilat, hem de 
hayatı evvelce olduğu gibi tahammül 
fevkinde pahalandırmıyacak kuvvetler 
bulunur. Şu halde buglin pahalılık ya
pan bazı amillerin de bir lıarb halinde 
nisbi ucuzluk kuvveti teşkil etmesi 
mümkündür. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir gazeteci arkadaşımız bir ay evYel İsviçrede bir şe

hirden diğerine gider_ken pardesüsünü trende unutmuştu. 
İstasyona indikten birkaç saat sonra hatırlayınca gar me-

bileceğine hiç kimse ihtimal \~ermiyordu. Fakat arkadaşı
rr.1z bu sabah İsviçre demiryolları idaresinden bir mektub 
ald1. Bu mektubda pardesünün bulunduğu ve posta ile fs
tanbula gönderildiği yazılıdır. 

1 mal memleketleridir. Avrupanın kı)'l' 
sında bulundukları için dünya yerirı ' 
den oynadığı zamanlarda dahi kılları• 
nı kıpırdatmamı~lardır. 

Mesela İsveç, yüz senedenberi hat~ 
görmemiştir. İşte askerlik • müddetl 
dünyanın her tarafında ar.ll!rılı::~eJJ• 
lskandinavya ve şimal memleketle .' 
rinde bu müddet ne kadardır bilir fl'l

1
' 

muruna koştu, haber verdi. Kendisine içinde pardesünün 
unutulmuş olduğu vagonun şimdi İtalyaya geçmiş oldu -
ğunu, maamafi oraya da telgraf çekeceklerini söylediler. 
Hadiseye şahid olan lSizler arasında pardesünün geri gele-

Biz bu hadiseye bakarak, trende unutulmuş eşyayı alıp 
götürnıeğe tenezzül etmiyecek im~anların yaşad1klan 

memleketlerin de bulunabileceğine inandık. Fakaı ey o -
kuyucu sen: 
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siniz? Tam 3 ay ..... . 
Bu müddet Sovyet Rusyada iki ıe' 

ne ile dört sene arasında tehalüf edef• 
Almanvada jki, Fransada da iki selle' 
dir • 

] 



Rüştü Arasla Yunan 
Başvekili arasında dün 

yapılan mülikat 
lieyetimiz Atinada tezahüratla karşılandı, General 
Metaksasla Dış Bakanımızın mülakab 4.5 saat 

sürdü, heyet 6,30 da hareket etti 

IGİ\tina, 12 (Hususi)-Tevfik Rüf-,lerdir. 
>eti Aras'ın riyasetindeki Türk he - Tür~ Bakanlar. ger~k Pirede ve ge
- ınurahhasası bugün muvasalat et- r:~ Atmada geçtıklen .. her. tarafta aha
~ .. "e tezahüratla karşılandı. Tevfik lının muhabbet tezahuratıle karşıla\ -
'lftü Arasla Genera! Metaksas ara - mışlardır. 

~~lc.i mülakat tam 4,5 saat sürdü. . Rüştü Aras ~un~n matb~tına, A -
ınülik tt "k' d l d k" tınadan geçmesı munasebetile kullan • 

11...L _ a a ı ı ev et arasın a ı dıkl . • if d ı d d 1 te 
.~aj .. bak b" k arı samımı a e er en o ayı -
ılı - nazar muta atının ır ere kk'" 1 · · bundan dola b'lh 
~ t · d"ld" - . b"ld' .1 k §e ur ennı ve yı 1 assa le.lir eyıt _e ı -~gı .. resmen ı ırı _me - mütehassis bulunduğunu bildirmiştir. 
~ Tevfık Ruştu Arasla heyetı mu- Aras her defa Yunanistanı ziyaret 
"- sayı getiren vapur .b~radan tam fırsatı 'buldukça ~~ mes'ud olduğunu 

t 6,30 da hareket etmıştır. ve burada kendisını vatanında gibi te-
l Atina, 12 - Türkiye Dıf Bakanı Iakki ettiğini ilave etmiştir. 
a. ~~v~~k Rüştü Aras ile iç Bakanı Şükrü ~y~ da hem eski ~azet~i .. ve 
~ .. Şukru Kaya ve yanlarındı-ki yüksek ~~~. de .~rkıye M~tb~at dir~ktorlu -
~~ ~hsiyetleri bugün saat 14,:~0 da gunun tabı bulundugu iç İşlen Bakanı 
:_~Ye varmıslar ve vapurda fç Bakanı sıfatile Yunan ulus ve matbuatına sa
~~ kakı"s 1·ıe' Dış B k ı w D · .. mimi selamlarını bildirmiştir. 

a an ıgı aımı B b k M R'' t·· 
liate "'1 d · D B k 1 w aş a an . Metaksas, ili? u A -

)l:ı şarı a avru ıs ve ış a an ıgı 1 .. .. t '' w •• d d 1 k · d 
;~ k ~ , • ras a goruş ugun en o ayı pe zıya e 
~ille l m .. :nurları taraLından selam - memnun olduğunu, kendisile Belgrad 

le ış ardır. mülakatı esnasında sıkı münasebetler 
~n eı.a _Tü.:kiye, : ugoslavya ve ~~ w ~ tesis etmiş bulunduğunu, kendisinin 
'Ya .ı~guderl.er~le ~ov~et~er Bırlıgı Yunanistana karşı <>lan derin sevgisini 

S elçısı de Pıre ye mmıştır. ehemmiyetle takdir ettiğini ve bu sev-
~ Rüştü Aras saat 15,30 da Dış ginin Yunan hükumet ve ulusunun 
~ nlığına gitmiş ve orada Başbakan dost ve müttefik Türkiye için olan mu
~taksas tarafından karşılanarak ken- h~b~tine çok uygun olduğunu söyle-

ıle uı.un ve samimi bir görüşme yap- mıştı~. 
"ııftır. M. Metaksas diğer Yunan Bakanla-
~ctak b d 9·· .. k B . rının Rüştü Aras ve Şükrü Kaya ile o-

~tıya ot 81~
5 d uTn .. ank Bsonkra 

1 
uyu krı- lan görüşmeleri çok samimi ve dostça 

ıt e ın e ur a an ar ve ar a- 1 . . 
"ilfları . b. . . o muş ve ikı devlet ve ulus arasında 

i•tir ş~:efıne ır çay zıyafetı ver • mevcud kardeşlik münasebetlerinin bir 
.._..t · T urk Bakanları ve arkadaşları kere daha müsahede ve tesbitine im -

18 de ayni vapurla hareket etmiş- kan vermiştir.· 

Türk - lngiliz 
dostluğu 

·-·------~~~------~ 

~giliz ı,azeteleri yeni iş 
eraberliği devresinden 

bahsediyorlar 

'~ndra 12 (A.A.) - Daily Teleg 
gazetesi yazıyor: 

'tt~tkiyeye Boğazlar üzerinde 'arzu 
~ hakkı temin eden mukavelenin 
~ keresi Türk - İngiliz dostluğunu 
~!'at teiis etmiş ve iki memleket a -
~ ltıda yeni bir iş beraberliği devresi-

Yol açm~tır.• 
~~zete, İslanbulda Kral Sekizinci 
~ltda. yapılan samimi kabu~den do
~ sevme göstermekte ve Ingiliz -
~tecim anlaşmasının daha çok sıkı 
~ :münasebetlerine doğru mühim 
\.&.dun teşkil ettiğini kaydetmekle -

Sovyet Rusya 
israr ediyor 

T roçkinin ikametinden 
doğabilecek vaziyetlerden 

Norveç mes'uldür deniliyor 

Avusturya ve 
• 

ltalga arasında 
Yeni görüşmeler 

Nuremberg 
Nutuklarının 
Hariçteki akisleri 

Sayfa l -

E 

Cim Londos 
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·-----------------~~l 
Saylav Mithat Alamın 

dün defnedildi • 
cenazesı 

Cenazede vekiHer, saylavlar, valiler, bütün teşekküller 
reisleri hazır bulundu, pek çok çelenk gönderilmişti 

Müessif bir otomobil kazası netice
sinde vefat eden Mara~ Saylavı Mitat 
Alamın cenazesi dün kendisini seven
lerin gözyaşları arasında defnedilmiş-
tir. Cenaze merasimi Sirkecide araba 
vapuru iskelesi önünden başlamıştır. 
Cenazede K7mutay Başkanı, Maliye, 
Mi]]i Müdafaa, Maarif Bakanları, şeh
rimizde bulunan saylavlar, lstanbul ve 
Ankara valileri, Parti ve Vilayet idare 
heyetleri, vilayet, belediye ve parti er
kanı, resmi ve hususi teşekküllerle 
mali müesseseler reis ve azaları, ve da
ha bir çok zevat hazır bulunmuşlar -
dır. 

Cenazeye pek çok çelen gönderil • 
miştir. Cenaze alayı en önünde bando, 
onu müteakiben çelenkler, eller üze -
rinde taşınan tabut ve halk olmak Ü .. 

zere teşekkül etmi~, polis ve asker 
müfrezeleri alayın önünde ve iki ta • 
rafında mevki almışlardı. 

Liman mütehassısı 
geldi 

Şehircilik mütehassısı da 
on güne kadar geliyor. 
Kömür depolan Kuru

çeşmede kalacak 

İktısat Vekaleti başın üşaviri Fon der 
Porten mezuniyetini bitirmi~. dün Al
manyadan fehrimize dönmüştür. 

Başmüşavir dün liman umum mü • 
dürü Raufi ile görüşmüş, ken -
disi Almanya.da iken burada yapılan iş· 
ler etrafında izahat almıştır. 

Liman ve rıhtımlar müdürlüğünün 
hazırladığı müstakbel Galata meydanı 
projesi vilayetce gözden geçirilerek 
tekrar Liman idaresine iade edilmiştir. 
Bu tetkikat neticesinde projenin şehir
cilik mütehassısı Prosta gösterilmesi 
kararlaştuıılmıştır. Prost da on güne 
kadar fehrimize geleceğini bildirmiş • 
tir. Müstakbel şehir planına Galata 
meydanının Merkez Rıhtım Hanı önü
ne yapılmasının muvafık olup olmı. • 
yacağı kararı mütehassısa bırakılmış
tır. Bu hususta Prostun da fikri alın • 
dıktan ıonra işe başlanacaktır. 

Kömür depoları Kuruçeşmede 
kalacak 

Bu hüzünlü ve matemli alay Şehir 
Bandosunun çaldığı cenaze marşile a
ğır ağır Beyazıta kadar yürümüş, ce -
naze namazı büyük bir cemaatle Be -
yazıt camiinde kılındıktan sonra tabut Kuruçeşme kömür depolarının baş-
cenaze otomobiline konulmuştur. . . ka bir tarafa nakli etrafında Liman U-

Cenazeyi takip edenler otomobille Cenaze merasiminden hll' lnhba mum Müdürlüğünce yapılan tetkikat 
Edirnekapıdaki Şehidliğe kadar gitmiş- ve dostlarına taziyetlerini beyan eder. tamamen bitirilmiş ve netice lktısat 
ler ve merhumun medfeni ebedisine T eşek kur Vekaletine bildirilmiştir. 
tevdii esnasında hazır bulunmuşlar • Maraş Saylavı Mitat Alam'ı yaşat • Evvelce yapılan tetkikler sırasında 
dır. mak için başı ucunda sabahlara kadar depolar için müsait bazı Yf'\ ler tesbit 

Defin mera.imi hazin olmuş, mer- canla başla didinen değerli doktorlara edilmişse de sonradan burala: \ 1 fırtına
humun hizmetleri, vatanseverliği ya • çok acı ölümü dolayisile mektup ve tel- lı havalarda yükleme, boşaltma işlerine 
dedilmi9, Allahın rahmet \?e mağfireti grafla baş ıağısında bulunanlara ve muvafık olmıyacağı anlaşılmıştır. 
temenni edilerek gözyaşları ile kabris- kendisine ıon hürmet ve tazimi ifa e
tandan çıkılıpıştır. den arkadaş ve dostlara, kederli ailesile 

Son Posta kıymetli bir saylav kaybe- kayın biraderi Gaziantep Savlayı Ali 
den Maraşlılarla merhumun ailesine Kılıç minnetle teşekkür eder. 

Köpek mücadelesi 
Köpeklerin kuyruksuz 
kalmasile neticelendi 

Soğuk hava 
antrepoları 

lngilterede tatbik edilen u
sul hakkında malumat alındı 

lstanbul belediyesi uzun zamandan
beri şehirde bir köpek mücadelesine 
girişmiş ve bir köpek kuyruğu getire- Limanda soğuk hava tertibatını ha
ne 10 kuruş vermek suretile bu işi ha- vi antrepolar tesisi etrafında tetkik • 
şamıağa uğraşmıştı. Fakat şimdiye ka- lere devam olunmaktadır. 
dar yapılan bu savaşın hiç bir fayda Liman Umum Müdürlüğü tetkik -
vermediği, çünkü köpeklerin öldürül- lerini derinleştirmiş ve yabancı mem -
meyip sadece .kuyruklarının kesiidiği leketlerde kullanılan usulleri gözden 
görülmüştür. geçirmek üzere müracaatta bulun • 

Şimdi belediye yeniden bir köpek muştur. lngilterede kullanılan soğu'k 
mücadele projesi hazırlamaktadır. hava tertibatlı antrepolara ait malfı -

Bu yeni projeye göre canlı bir kö· mat dün gelmiştir. Bilhassa beiıkların 
pek getirene belediye 25 kuruş vere - avlanmalarından itibaren ihraç edilin
cektir. Bu suretle hem esaslı bir köpek ceye kadar geçirdikleri safahata ehem
savaşı yapılmış olacak, hem de işsiz miyet verilmektedir. İngiltereden ge -
ve güçsüzlere birer meşgale çıkmış o· len malumat yakında Türkceye tercü
Jacaktır. Toplattmlan köpekler beledi- me edilecek ve esaslı tekilde etüd edi-
ye tarafından öldürüleceklerdir. lecektir. 

Eyüpte bir verem dispanseri açıldı 

Verem mücadele cemiyeti tarafın • hinden bahsetmiş: «Hayir sahibi va -
dan Eyüpde açılan Verem dispanseri- tandaşlarımızın yardımile daha bir çok 
nin küşad merasimi dün yapılmıştır. dispanserler açabilmeliyizı> demi~tir. 
Merasimde bir çok doktor ve davetli -
lt>r bulunmuştur. Dispanseri açan ge· 
nt-,.al l\11"hmet Ali kı a bir nutukla ve· 

Dispanserin inşaası ıçın def' aten 

J .)()0 lira veren Hayrinin bir resmi an-

rem mücadelesinin Türkiyedeki tari- treye asılmıştır. 

Akıntılar gözönünde tutularak kö -
mür depolarının kuytu bir yer olan 
Kuruçeşmede kalmalarında z~ruret ha
sıl olmuştur. Almanyadan şehrimize 
gelen İktısat Vekaleti başmüşaviri 
F onder Porten de buna muvafakat et-

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıecekl nöbetçi en.aneler lf1Ullardır: 

istanbal clhetindekı'1er: 

Betonarme Köprü· lnşaah Eksiltme ilanı: 

Nafıa V ekileti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Sinop Vilayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerinde 31500 lira keşif be • 
delli Karuu köprüsü İnfUtmın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 29/9/936 
Salı günü ıaat 16 da Nafıa Vekileti Şose ve köprüler Reisliği eksiltme ko • 
misyonu odaaında yapılacaktır. 

Eksiltme tartııamesi ve buna müteferri evrak 157.5 kuruş mukabilinde 
Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 2362.50 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenleriıı res • 
mi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müte
ahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları ve bizzat Mühendis olmadıkları ve· 
ya bir Mühendisle beraber bu ite girmedikleri takdirde asgari 10 metre 
açıklığında Betonarme bir köprü yapmıt olduklarına dair vesika ibraz etme
leri lazımdır. 

Teklif mektuplannın 29/9/936 ıalı günü saat 15 e kadar Ankarada Şoıe 
ve köprüler reisliğine verilmeai lazımdır. ((768» «1091» ..... _ ... _._...__. ______________________ _ 

·---9ümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza kıtaab için 662 tane şaplı köseleden yular bağ • 
lığı, 662 tane zincir yular sapı ile 576 kilo eğer sabununun 17 /9/1936 per• 
fembe günü sa.at on dörtte ayn ayn pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarları: Yular batlığı ile zincir yular sapının 1636 lir' 
ve eğer sabununun da 404 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - istekliler yular sapı ile yular başlığı için 123 lira ve eğer aabun\J 

için de 31 liralık ilk temine.tlarile komisyona gelmeleri (1243) 
--------~~------------------------------~--~--------_,. 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu ili Merkez ilçesinde Hudutları şartnamede yazılı kalınca ve 

Konur oğlu Devlet ormanından "bir yıl içinde imal ve ihraç ohınnııı" 
üzere,, numaralanmış ve ölçülmüş gayri mamul 1978 metre mik'aP 
ve 120 desimetre mik'aba denk 3653 adet devrik çam ve 1078 
metre mfü' ap ve 221 desimetre mik' aba denk 927 adet devri~ 
köknar ağacı bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle arttırmıya kO" 
nulmuştur. 

2 - Artbmıa 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Onns0 

Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - Beher Gayri Mamw metre mik'ap Çamın muhammen bedeli 

210 kuruş, Köknarın 170 ku11Jffur. 
4 - Muvakkat teminat 450 liradır. 
5 - Şartname ve mukavelename projesini görmek isteyenler bil 

müddet içinde hergün Boluda ve lstanbulda ·Orman Müdürlüklerine 
ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. "968,, 

--------------~----·~----~~-____.;A 

Bu hafta 
IRENE DUNJ.\'E'un tatlı ve muhrik seti 

RİCHARD DIX1 in şöhreti 

SABA 'f Sinemasını• 
tık programını teşkil eden 

KAHRAMAN 
HAYDUD 

emsalsiz filminde 
her seansta salonu doldurmaktacıır· 
Bu filmin mevzuu müessir, tıabne
leri hareketli olup bilcnmle 101\5 

ve mizanseni göz kamaştırİnnktıı~tri 
tınveten : ÇlN PORSELENLBF 

ve renkli Silly Senfoni 

MOHiKANLARIN SONU 
J1]81l 

FENİMORE COORER'in bütün dünyada okunmuş ve her za 
okunacak ölmez şaheseri 

Beyazlarla kırmızı derililer kaJ'fl karşıya!... f ••• 
Tarihin azim ve korkunç hakiki tablolatl 

inanılmaz heyecanlı sergüzeştler ••• (Trader Hom) mümessilleri tarafıodııl> 
Bu herlkullde eserden ehnen bUyUk film 

Çarşamba gününden itibaren 

ALKAZAR SİNEMAS/NJN 
büyük muvaffakiyeti olacaktır. 

' 

b 
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MEMLEKET HABERLERİ Memlekette spor ve 
gençlik hareketleri 

Devrekte mekşuf bir 
bakır madeni var 

Bu maden işletildiği takdirde imar bakımından geri 
kalmış olan Devrek büyük bir inkişafa mazhar olacak 

Pazar Ola Hasan e. 

- Niçin geldin Hasan - Dairede bir işin varsa :eY. eğer alacağın varsa takib edip bitireyim. 
emen vereyim. 

Boyabatta frengi 
Mücadelesi 
Yapılacak 
Boyabat (Hususi) - Bağlıca köyün

de köylüleri tenvir etmek üzere kay
makam ve halk partisi başkanı ve tay
yare kurumu reisi ve sair ileri gelen 
zevatlardan mürekkep bir heyet köye 
gitmiş köylülere hava müdafaasının 

ehemmiyetinden bahsetmiş ve bundan 
sonra köylüler muayene edilerek hü
ktlınet doktoru tarafından kinin dağı
tılmışbr. Daha sonra tayyare kurumu 

Muhtelif spor teşekkülleri seyahatler tertip ediyorlar, 
maçlar yapıyorlar - lzmitte at koşulan yapıldı 

·-

menfaatine pehlivan güreşleri yapıl- Nevphir • N'ıide maçım yapan takımlar 'bir arada 
mnştır. Nev~ehir (Hususi) - Niğde spor-ımektedir. Geçen1erde verilen bir müsa-

y akında merkezi Boyabat olmak üze- cuları bura gençliği ile bir maç yap - merede Mavi yıldırım piyesi oynan
r~ Sinop,. A~~cık, C?erze havalisinde mışlardır. Maç baştan nihayete kadar lIUf ve gençler büyük bir muvaffakiyet 
hır frengı mucadelesıne başlanacaktır. samimiyet içinde devam etmiı ve 2-2 göstermi§lerdir 
Bu hususta tetkikatta bulunmak üzere beraberlikle neticelenmiştir. · 
Sağlık Bakanlığı enspektörlcrinden Emet ıençlerl çahpyorJar Yakında Gençler birlfl1 spor fllbesl-
doktor İrfan buraya gelmiş, tetkikatı- Emet (Hususi) - Emet Gençler bir- le temsil şubesi TaV§a.Illıya giderek bir 
nı bitirerek Ankaraya dönmüştür. liği büyük bir faaliyetle çalışmakta ve maç yapacak ve müsamere verecekler

Silivride mektep 
ihtiyacı 

her h~a mutazaman müsamereler ver- dir. 

Kesan - Gelibolu maçı yapılamadı 

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

R
Hidiseler /._....~"""· 
arşısancl 
Yağmurun karları 

Bir kaç gün evvel yağan yağmu
.nın zararlarını yazmayan kalmadı. 
Yalnız karlarını _şimdiye kadar kim
se yaunadı... Onlan da ben yaza. 
yun. .. 

* Seyyar şemsiyeci Nesimaçiler 
yağmur gününde tamam beş bin 
§emsiye satmışlar, ve tas tamam ye
di bin beş yüz lira kazanmışlardır. 

* Belediye, selin bozduğ kaldırım-
ları tamir etünneğe başlamış, bu 
yüzden kaldırımcı esnafırun cepleri
ne bir kaç bin lira girmiştir . 

• Yağmurda. evlerinin damlan a-
kan elli bin kişi; evlerinin damlarını 
aktartmışlar. Ve dam aktaranların 
aldıkları paranın mecmuu yüz bin 
lirayı tutmuştur. 

Jt.. 
Yağmurda sokakta kalıp, kaçacak 

yer bulamıyan şemsiyesiz on bin 
genç kız, şemsiyeli on bin genç er
keğin şemsiyeleri altına sığınmışlar, 
bu say('de de on bin genç erkek göz-
1 e gönülden mahfuz olmuşlardır. 

* Yağmur, mevzudan yana zijğürt
lemiş muharririn de çok iş::?.e yara
mış. O da; mevzuunu bulabilmiş. ve 

1 
yazısını yazmı.şbr! 

İMSET 
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Üç de a evlenen ve her üç 
karısı tarafından da Bu 

öldürülmek istenen adam 

Kedi meraklıları ile 
haşhaşa dertleşme 

Edremitte bir kedi yüzünden ortaya koskoca mesele 
çıkmış. Herkes hayret içinde " Böyle şey olur mu '' 

diyor. Onu siz gelin de bir de bize sorun 
Yazan : Osman Cemal Kaygıh 

Üçüneü kadın nihayet maksadına muvffak oldu ve 
cinayetten sonra zabıta memurlarına teslim olarak 

" katil benim ,, df'di 
Dünyadaki kocaların en garibi ve 

.en talihsizi olan Barberin katli Ame • 
rikada büyük bir alaka uyandlnnıştır. 
Bir aydanberi gazeteler hep bu biçare 
adnmın maceralarından bahsetmekt:? -
dirler. Bu adam şimdiye kadar üç de -
fa evlenmiş, iiç kansı da kendisini iil
dürmeğe teşebbüs etmişler ve nihayet 
sonuncusu maksadına muvaffak ol ~ 

Büyük ordular 

S ovyet Rusya bundan bir ay kadar 
önce ansızın yeni bir karar aldı: 

Ac;kerlik yaşı bundan sonra on do - Gazeteler yazıyorlar: 
kuzdur. Edrem.itin Havran kazasında garip 

Yüzlerce tayyaresile, tankları, zırhlı bir kedi meselesi ortaya ç~~' .~rada' 
otomobilleri, zehirli gazları, ağır ve ha- güzel bir kedi yavrusunu bır türlu pay
fif toplarile zaten dünyanın en büyi.\k laşamıyan iki aile kedinin kanını ve 
ordusu olan Rus ordusu bu karar yü - yaşını tesbit için hayvanı Ankara bay
zünden bir misli çoğalıyormuş. Yani tar fakültesine göndernıeğe karar ver
hazarda bir milyon iken iki milyon o- mişler. 

luyormu.~. Bir kedi için bu kadaı külfet değer 
Ötedenberi Sovyet Rusyanın düş - mi? diyeceksiniz. 

r 

manı oldugu-nu söyliyen, Nazi Alman- Onu, siz gidin de kedi merakhları- Is , __ k ı·si 
tanbulun meshur bir başıu• ·e< ı muştur. ya da bir karar verdi: na sorun! 

Barber evinin muhteşem salonunda Askerlik müddeti bir yıldan iki yıla Ben bu meraklıların içinde öyleleri- hiç eve almayıp bahçedeki bir kultibC-
alnmdan aldığı büyük bir yaranın te- çıkarılmıştır. ni bilirim ki kedisini koynuna alma- de yatırdığımız bu koca alık yaz Jm 
sicile ölü olarak bulunmuştur ... Polis Böylelikle dünyanın en yeni, en kor- yınca gece yatakta gözüne uyku gir- geceleri beni yolda bekler, karşılal'• 
ve müddeiumumilik tahkikatta zorluk kunç silfilılanna malik olan beş yüz elli mez. peşime takılır, söylene söylene beni~' 
çekmemişlerdir. Zira katil derhal mey- bin kişilik Alman ordusu bir milyon iki İstanbulun şimdi en meşhur kedi le evin kapısına gelir, orada yiyecegı· 
dana çıkmış,: yüz bine çıkıyormuş. meraklılarından biri de Nayzen Tev- ni tıkmır, kulübesine gider yatar. 

- Bu suçu işliyen benim, demiştir. Fakat bizim bahsettiğimiz bu ra - fiktir. Evinde beş tane kedisi olan Tev- İkincisi şimdi iki buçuk yaşında taJll 
Kabadayı katil Barberin son kan - Barber kamlar sulh zamanına aittir. Bir adam figı-• son zamanlarda evine, barkına ı- ve lekesiz bir tekirdir ki bunun adı ~ 

sıdır. diğini tesbit ettiler. Bunun üzerine ya- yirmi yaşından kırk beş yaşına kadar sındıran, onu: Tekirdir. Haşarı mı aşarı, cıngoz h . .. rnıı 

Kadın müstantiğe verdiği üadede şu kalanan karısı kocasının hiç sebebsiz o- askerliğe hazır bulunduğuna göre harp •Bir abam var atarım» cingöz, avcı mı avcı, yu1:ıcı mı yırtıel· 
sözleri söylemiştir: . larak ihdas ettiği kıskandık hadisele- zamanındaki asker sayısı sulh zamanın- -Nerde olsa yatarım!» canbaz mı canbaz, asabi mi asabi! ~ 

- Kocam beni hergün ölümle tehdid rine dayanamıyarak onu öldürmeğe te- daki miktarın en az on misli olmak ge- Felsefesinin numarasız kalender ve vin içinde fare değil, sinek uçurnıatı 
ediyordu. Hayatım devamlı bir azab scbbüs ettiğini söyledi. rektir. Bir kısmı geri hizmetlerde ça - derbederliğinden kurtarıp odasına bağ- bahçeden kuş geçirmez. Akrebi tırna~ 
ve korku içinde geçiyordu... Nihayet Mahkeme Barberin bir numaralı ka- lışacaklarından mesela Rusların cep - layan biricik sebep de işte bu kediler- larile delik deşik eder; yaz gecele 
onu öldürdüm ve işin içinden çıktım. nsını esbabı muhaffefe ile üç sene hap- heye sürecekleri asker sayısı on beş dir. bahçede dolaşan kurbağalarla fu.t~l 
Kadın sözlerine şu yolda devam et- se mahkfun etmiş ve aralarındaki ni - milyon, Almanların asker sayısı .da se - T vfik nl ... (Bizim çocuklar) oynar gibi oynar. Yalnız bu yaz bı~ 

miştir: kfilıı da feshetmişti. kiz milyo~ _olabilir. A vr~pada bır ~arp (b~ ~a:ı:;~°cbizim yavrular) bahçeye dadanan küçük bir kirpi iJS 
- Dört sene evvel Milgvupikte yer- Bundan sonra Barber 1920 de Mery koparsa dıger devletlenn askerlen de d B" anı haftalarca hatta ay- de ayni oyunu yapayım derken kur!. b l ta t O · b · bett l - d - ka er. ır zam ar ' _ _.tte leşmiş olan Bar ere nış un. za · Gronton isminde bır dul kadınla ev- u nıs . e o acagın an aşagı ~1 .. rı larca ev bark yüzü görmeden gününü, tortop olup da dikenleri pençelul• 

man kendisi 47 yaşında idi. Ben yirmi lenmiştir. Yeni evliler balayı seyahat- 60-70 mılyon adam, en korkunç o um . . t 
1 

d geçiren Tev- batınca bizimki afallam1ş, acı acı JJl 
~ · d 2 7 . . tal ·ı b' b' 1 · sald aklar gecesını ras ge en yer e yaşımda oldugum içın aramız a yaş lerini geçirm~k. iç~ A '::upaya gıtmış- vası arı e ır ır erme ırac - fik şimdi akşam olup da ortalık karar- yavlayarak oradan uzaklaşmıştı. 

fark vardı. . ler, Barber bırıncı tecrubedeıı us.lan - dır. dı mıydı olduğu yerde aıtık bağlasa- üçüncüsü henüz üç, üç buçuk ayl~ 
İlk görüşmemizde iki defa evlendi - mamı.ş, gene loskanclık sahnelen ya- Tarih sahifelerinde (büyük) diye a- nız d~az ve: (Sarman) dır ki şu resimlerini gö:.dıJ' 

ğini, fakat arzu ettiği aile saadetine ratmağa başlamış ve hatta bir gün Nis- nılan orduların ne kadar küçük olduk- _ Çocukların evde karınlan açık-
1 

ğünüz kedilerin en sevimlisi, en guı~ 
ermeğe muvaffak olamadığını anlattı. te bir kazinoda otururlarken, kansını lan hemen göze çarpıyor. Serhas Yu- , en nazlısı olan (Cici) nin bu se11ell-' 
Geçmiş vaziyetleri o kadar acıklı bir kalabalık içinde tokatlamıştı. nanistan üzerine yürürken bir milyon bbak yavrulanndandlr. Ötekiler ~~; 
fu,ette tasvir etti ki, kocama ben de Barberin ikinci karısı çok zengin ol- kişiye kumanda ediyordu ve artık hiç kek olduğu halde Sarman anası gı"' 
mandım ve acıdım. duğu için Barber karısını bir türlü bı- kimsenin bu kadar bir ordu toplıyamı- \ di~idir. 
_ Kalbi çok elem görmüş bir insanı rakınak istemiyor, yaptığı kabalıklar - yacağını gururla söylemişti. Halbuki Onun anasına bakln. kWnın da ne 
biraz da teselli etmek maksadilc ev - dan sonra gönlünü alarak tekrar ba - zaten bu miktar biraz da ş~irilmiştir. kadar güzel, nazlı, sevimli olduğunıl 
~endim ... Fakat maalesef bu kanaa • rışıyorlardı. Fakat bir gün kansı Bar-

1 

En büyük ordular yüz bin, iki yüz anlayın! 
timde yanıldığımı çok çabuk anladım. beri yabancı bir kadınla yakalamış, bin, üç yüz bin rakamlarile gösterilirdL Diyebilirim ki ben ömrümde bunuJl 
i'Ve hatta eski kanlarına karşı da mer- kocasının kıskanclığının hep sahte ol- Cengizin bütün Asyayı ve hatta şar- kadar insana sokulan, bunun kadı.ıt 
ıba~et duymağa başladım. duğunu anlayınca, tabancasına davra - ki Avrupayı kasıp kavuran ordusu üç kendisini insana sevdiren kedi yavrU" 
Oldürdüğüm bu adam tasavvur e - narak, Barberi öldürmeğe teşebbüs et- yüz bin kişilikti. Fatih İstanbulu iki su görmedim. Ya şeytanhğı, oyuncuJıl; 

dilemiyecek kadar kötü pir adamdır. miştir. yüz bin kişi ile kuşatmıştı. Kanuni Sü- ğu, canbazlığı harikuladedir. 
İnsanı her dakika ölümün eşiğinde tu- Barber t 925 te de çok güzel bir şan- leymanın Viyanayı kuşatan ordusu üç dnl' 

b' .. dd t Önceleri bir buçuk, iki ay ka tar. tözle evlenmiştir. Fakat ır mu e yüz binden daha azdı. Haçlılar da bun- kendisini son derece kıskanıp tımuıl~· 
Kadının bu ifadesinden sonra tah - sonra kansının üzerine bıçakla hücum !ardan daha çok değillerdi. Avrupamn İstanbulun güzel kedilerinden biri mağa, dövmeğe .. çalışan çapk.m . Te~~ 

kikata başlıyan müstantik şu neticele- etmesi üzerine ölümden zor kurtul - gönderdiği en büyük ordu Napolyon mıştır, külhaniler şimdi dört göıle \..,,.. 
re varmıştır: muş, ve mahkeme nikahı feshetmişti. Bonapartın :Moskova seferini yaptığı manca bekler, hatta yavruların birisi şimdi bu çok guzel, çok sevımlı, ıc 

Barber ilk defa Umumi Harb · Bütün bu maceralardan sonra hala (büyük ordu) dur ve beş yüz bin ldşi biraz midesini bozmuştu, vaktile gidip nazlı, ayni zamanda çok oynak, ço t 
den evvel Bety Blak isminde bir A - evlenmekten vazgeçmiyen Barbcr bir ı"dı". n0··vu"şen ordul'"'r ancak cı"han har- .. 1 k d b' kase yo- şaklaban kızla öyle canciğer oldul9 

ı · f k b' 'ld" El " sütçu er apama an ona ır ki sabahları saatlerce o koskoca bahçe' merikalı kızla ev enmişti, a at ır müddet sonra kendisini o uren en binde milyonlarla sayılmağa başlandı. ğurt bulmalıyım! p• 
müddet sonra Barber birçok kıskanc- Bubcrle evlenmiştir. Bu gı"dişle bir gu··n gelip te askerlik - d f 

1 
deki bütün ağaçların üstündeki ya 11 

lı h • k k B · ik Deyip oldugu yer en ır ar. rakları hall ç mapuğu gibi didik didır k adiseleri çı arara etyyı tazy yaşının yediden başlıyacağma, yetmişe Tevfiğin kedilerini henüz göreme-
etmeğc başladığından, ara1armd:ı cid - Menemencioglu ltalya elçisini kadar süreceğine ve bir harp koptuğu elim, nası1 şeylerdir, ne renktirler, cins- ediyorlar. 
Oi bir geçimsizlik baş göstermişti.. Her kabul elti zaman memleket nüfusunun yüzde leri, cibilliyetleri nedir, soylan sopla- Anla2ılan bizim sevgili ve sayın tiS; 
gün kavga ediyorl~r. ~arbcr. 1'."~Sl~l doksanının filen harbe gireceğine ar - n kimlerdir, şeytanlıkları, yaramaz- tadımız Hüseyin Rahmi de kediyi Ç0

1
, 

odaya kapatıyor, bır kopek gıbı oldu~ Hariciye Vekaleti umum katibi Nu- tık şüphe etmemelidir. tıklan, avcılıkları nasıldır, nazları, ni- seviyor ki vaktile bize (kedim nası, 0 

rcceği.?i ~öyl?yor~u. B~rber 0 
günler- man Rifat Menemencioğlu, dün, Pe- Acaba bu kadarla mı kalacak, yoksa yazları, mevsiminde hoş yahut nahoş dü?) adlı pek nefis yazıyı vermişti· 

de muthış. bır mıde agrısına tutul~u, rapalasta ftalyan büyü~ elçisi Karlo bir çocuk anasının karnından çıkar çık- avazlan ne bıçimdir? Bun lan bilmiyo- Bizim yazıcı arkadaslar içinde .AJ(tı' 
derhal yetışı;n .. <l.oktorlar adamcagızı Gallinin 7jyaretini kabul etmiş ve bir mıız koluna bir mavzer, yüzün,, bir gaz rum. Lakin öyle anlıyorum ki her in- gündüzün de kediye dehşetli mc~ 
muha~ak bır ol~mden kurta~tl~r, ve l maskesi takmak mı lazım gelecek?.. • sanda kırkından, ellisinden sonra bir vardır. H--tta bundan iki yıl önce bl v--; hastalıgın da zehırlenmekten ler gel müddet görüşmüş erdir · u tı 1 

ı · - Turan CAN çeşit hayvan, eşya, çiçek tiryakiliği Maltepe üzüm bağlarında bana .Anl{ . 
·ıı başladığı gibi Nayzen Tevfiği de şim- radaki kendi bahçesinde on beş, yırrrıJ 

---o ,,-~~ Deniz müesseseleri bir binaya di adamakıllı bir kedi merakı sarmış ... güzeı kedisi olduğunu söyıemış ve btı11~ 

C O .. N u·· L J 1 s LE R 1 L ·~./ toplamyorlar Kediyi, hem de kırkmdnn sonra de- lann içinden mavi tüylü bir Ank0r.~ 

Genç kızları 
Baştan 
Çıkaranlar 
Bana Ankaradan O. Özgür imzası 

Uc mektup yollıyan genç, ya kendjni 
mutlaka fena, ahlaksız gös1ermiye 
azmetmiş, yahut ta Teyzeyi kızdır -
mıya karar vermiş bir adnm ulacak! 
Yazdığı mektubu ona ilham eden fı. 
mili başka türlü izah etmek mümkiin 
~f'ğildir. 

Bana hiilasatan diyor ki: 
- cLiseye devam eden bir kızla 

bir senedir sevişiyorduk, pek iyi de 
geçiniyorduk. Fakat kız günün bi -
rinde nişanlanmamızı teklif etti. Ha
diseden ailemin haberi yoktu. Red
dettim, kızdı ve benden ayrıldı. Tey
ıeciğim, şu kızların vefasızhğma ba
kınız.• 

• ğil, ta çocukluğumdanberi ben de çok yavrusunu bana posta ile göndercecfP 
İktısadt müesseselerin bir bina dahi- severim. Şimdiye kadar benim elimde ni vaadetmişti hfila gelecek ... 

Bu okuyucu hakkında iyi bir fikir 
edinilmesine mani olan sebepler: 

1 - Yazdığı mektupta kızm ismini 
saklamamıştır. Erkekliğin birinci 
prtı ise konu~tuğu kadının ismini 
herkesten sakJamaktır. 

2 - Bir li. c talebesi ile muaşaka
da olduğunu iddia etmi~tir. Li~c ta
lebesi ise hiirmet edilmesi lazım ge
len bir çocuktur. 

3 - Fazla o1arak maksadnıın eğ
lenmek olduğunu anlatmıştır. 

Dedim ya, bu okuyu<-u mutlaka be· 
ni kızdırmıya azmetmiş olacak. Ak
si halde ft>na bir adam olduğuna 
hükmedeceğim. 

* 
Aydında: Bayan K3driyeye: 
Anlattığınız vasıfları haiz bir u -

danun iyi bir koca olacağına Jıükme
dilemez. Füat acaba yanılmıyor 
musunuz? 

TEYZE 

linde toplanarak işlerin daha ziyade büyüyüp ölmüş, yahut kaybolmuş, ya· k d ' · · ·n dD' 
l Kedi meral-.. ının, e ı sevgısını 'tlı; 

sür'at e neticeleneceğini gözönünde ni çalınmış kedilerimin adedi herhalde ha doğrusu umumiyetle hayvan nıeı 
tutan Vekalet bu gibi müesseselerin yirmiyi geçer sanırım. Hele bundan al- ·g·sın· in n~ demek oldug-unu bil' 

R • . .. 11 d 'J' kall ve SC\: ı \;; •• Merkez ıhtım Hanına naklini iste • tı yedı yıl oncc a cm e ı lp em e- b.. . eli T.>dr midin }lnv .. 
mişti. dilip henüz üç yaşındayken evimden meye~l~~' t~ 1

0
1
' kş~k eli~ .. e bir tütlil 

be lı k ı b 1 t .. 1.. b' ran na.uıyesın e ı e ısıne 
9

• 
Tahlisiye umum müdürlüğü dünden uçurulan yaz ara ı, 0 uyu ır ak d' ked" · d t" AnknC 

Van kırması kedim vardı ki ona hfila ıl er ıremez, mm e a ·ı p ,ıı, 
itibaren Çinili Rıhtım Hanındaki dai- yananın ı daki baytar fakültesine gönderı ı rl)'e 
relerini Merkez Rıhtım Hanına naklet- . .' .. . . . . şı ve kanı tayin ettirilir miy!~i.ş? ~biı 
meğe başlamıştır. Kınım guzel, sevımlı kedisı varsa alay ederler. Yukarıda dedigun g sO' 

Gene Çinili Rıhtım Hanında olan Allah hağışlasın, şimdi as1an ve kapla- siz gidin de onu kedi meraklılarına 
Türk Gemi Kurtarma Anonim S:rketi nın kim bilir kaçıncı batında torunla- run! 
de Merkez Rıhtım Hanının beşinci ka- n. olan bu hayvanlardan üç tad~e var. Bundan bir kaç ay önce Paristc .n~: 

k. 1 Biri sarılı, beyazlı ve tam on ort ya- b" k d' . . d .. ...,çan bııl tını ıra amıştır. . . ') dl b k lan ır e ı sergısın en soz ... d·ıef 
F 1 ıd d ",. k R h şında (Tıtını a ı, yan una , yan "d k' ht lif kC ı 
·ener er aresi e ıvıer ez ı tım sağır, fakat çok aç gözlü bir zavallıdır. gazeteler ~ s~rgı e ı mu. : . de bj); 

Hanına naklediJecek ve bütün deniz Zaten çocuklugu-nda ve genclig- inde bi- arasında hır Istanbul kedLc;ının mırııt 
b 1 b. b' cJ h" ' k .. f ,.. 1 1c: oldU,., müessesatı u suret e ır ına a ı ~ raz alıkça olan bu hayvanın önüne fa- mem :ıç yuz ranga sumı..,. 

]inde bulunmuş olacaktır. reyi koysanız yüzi.ine bile bakmaz, he- yazmışlardı. n 
5
er· 

men kafasını öteye çevirir. Lakin yiye- Biıim yakında açılacak hayvn 
1 
ul~ 

Bir ismi düzeltiyoruz cek içecekten açıkta ne bulsa kapar ve gisinde de bir kedi paviyonu ktı arııtl 
819136 tnrlhll sayımızda çıkan ~şckkür il, - çiğnemeden yutar. Mübareğin yaşı i- sanırım ki şu bizim kü~ü~ . Sn~irifl' 

nınc!a bir lslnı yanlış blldlrilml.şUr. Bu lslnı lerlcdikçe pinponluğu, sünepeliği, ap- annesi olan Topkapının ( Cıcı) 51 

kabile B:ı.yan Nefise olacak yerde kabile Ne- tallığı da o kadar artıyor. İhtiyarlık ciliı!i alır. :gaygıJJ 
sime olmak cerettı. Düzeltiyoruz. dolayısile biraz da pisçe olduğu için Osman Cemal 



Şair Nizım Hikmet 
ayni zamanda meşhur 

bir doktormuş 
Bunu, şairin 

şii rinden 
yeni yazdığı bir 

•• v • 

ogrenıyoruz 

Şair doktor Namn 11.ikmet hataların dan birini muayene ederken. 

Ben Doktorum Beni bir telefonla muayene e~! . 
Diye yalvardı da dostum Selamı İz-

Doktorum, 

Baş, bel, omuz ağrıJarmı 
hastalanmın; 

Ya taklarmda hora teptlrerek, 
iyi ederim. 

Bir ,kilometre uzakta bastalan.ıu:~. 
Bir Sarman. 
Kediyi 
İyi 
Bir muayeneden geçirdi, iki gözüm; 

Sözüm 
Ona ... Lodos, 

Çarpmıştı da De:mas Prekos · 
Hastalığına tutulmuştu. 

Kurtulmuştu 
Amma ben yazar yazmaz; 
Şu reçeteyi: 

cSinamekb 
cİki çeki> 
1Bir de eskb 
•Terlik teki>. 

* Doktorum, 
Hastalanın var; 
Plfıjlardaki kumlar, 
Kadar! 

* Doktorum, 
Hastalarım o kadar çok ki; 
O kadar vaktim yok ki: 

zet; 

Yok, dedim, vakktim: telefonla değil. 
İyi bil, 
Telsizle . 
Bile 
Nabzını dinlemiye .. , 

• 
Doktorum, 

Şükrü Hazım, Etem Vassaf, M. Ke-
mal; 

Meşhur alim Hafız Cemal, 
Fahreddin Kerim, Mazhar Osman, 
Üçer yaşlarında birer toraman 

Ben 
En ağır hastaları, 
Tedavi ederdim 

Birer birer, 
Azraille beraber. 

Doktorum, 
Hastalarıma verdiğim ilfıç, 

Güllaç! 
Amma hap, 
Yap, 

Yut diye vermem güllacı. .. 
Bulurum kamı acı, 

Derim, 

- Git bakkala, 

ken 

Sayfa 

Alkışlanacak bir sirkat 
.. .. * ---------~ 

Dört muallim etrafımı almışlar, elbirliğile yaman 
b:r hırsızhk yaphklarını söylüyorlardı. Beni inan

dırmak için hayli uğraştılar. N.hayet inandım 

- Siz dansederken hesapsız adım 
atıyorsunuz. 

- Alışkanlık meselesi, param çok 
olduğu için dalına hesapsız hareket 
ederim de. 

-.. ···-·-·····---... -····-···--····-·-··-······ 
1 LfJOATCLMIZAB 

Baş hakkında 
Başına buyruk - Dünyada rahat ya -

şıyan insan demektir 

Ben dün, dört bildik muallimle ko -
nuştum ki, bana; elbirliğile yaman bir 
hırsızlık yapt1klarını söylediler. 

Ben evvela. gülerek yapılan bu ıti -
rafın bir latüe olduğuna hükmettim ... 

Fakat onlar, beni; müştereken yap
tıklarını söyledikleri bu hırsızlığa inan
dırabilmek için vermedik tek teminat, 
ve etmedik tek yemin bırakmadılar. 

Ve, - belki inanmıyacaksınız amma -
nihayet beni, bu sırkat filini ~!edik -
!erine inandırdılar da ... 

Ben, vaadcttik1eri izahatı , sonsuz bir 
merakla beklerken onlar aralaı ında ko
nuşuyorlar, gülüşüyorlar, hayretimi 
gittikçe büyütüp uzatıyorlardı. 

İçlerinden birisi arkadaşına: 
- Fakat, dedi, hayli tehlike atlattık 

ha! 
- Hakikaten ... Ben o geceyi her ha

tırladıkça soğuk soğuk terliyorum. 
- Meğer hırsızlık, hiç te kolay ~ de

ğilmiş. 

- Ne olursa olsun ... Ben pişman de
ğilim o heyecanı göze aldığıma ... 

- Benden de al o kadar. 
Çaldığımıza değmedi mi sanki? 
- Ne diyorsun yahu ... Milyon değe

rinde pırlanta çalmış bir hırsız bile, o 
gece benim duyduğum sevinci tatma -

Baş göz etme - Bir insanın 
belaya sokmak. 

başını mıştır. 

Baştan çıkmak - Bir kimse hak -
kında, dedikodu yapılırken kullanılan 
bir tabirdir. Kıskançlığı ifade eder. 

Başbehisı - Köroğlu, ka!iık düşına
nı, evdeki, bizimki. 
Başağrıtma - İş aramak için kapı 

kapı dolaşma. 

Baş tacı - Giizel kadınlara verilen 

Bir hapishane köşesinde tabii bula
bileceğim bu konuşmanın, bir mPktebin 
müdiriyet odasında, ve dört muallim 
arasında geçmesi hayretimin hududunu 
gittikçe genişletiyordu. 

Fakat, yaptıkları sirkatin mahiyetini 
ağızlarından dinleyince, kasıklarıma 

ağn girinciye kadar gülmekten ken -
dimi alamadım. 

Meraktan çatlamama çok az kalmış-
isimdir. ken, dört muallimden birisi, gülerek 
Baş eğmek - Kılıbık insanlarda gö- söze başladı: 

rülen vasıftır. - Bilmem sen, Kocamustafapaşa -
Başvurmak - Hiç bir neticesi olmı- ı daki cSünbül efendi> tekkesini bilir mi-

yarı işlere kalkmak. I sin? Bu tekkede, içi çürümüş, yana yat-
Başsağhğı - Sevdiği bir yakınını mış, kuru, ve asırlık bir ağaç vardır. 

kaybeden insana nisbet vermek! Ve bu ağacın bir dalında, kalın bir 
Kadın başı - Her gün renk değişti - zincir sallanırdı. 

ren eşyaya denilir. Ayni manaya gelen Halk arasında kökleşmiş batıl bir iti-
bir kelim~ daha vardır: Bukalemun. kada göre, bu zincir o ağaca, bir evli -

Erkek başı - Hic bir zaman ağrısız ya tarafından sarılmış. 
kalmıyan baş demektir. Ve o zincirin oradan yere diişeceği 
Aybaşı - Memurların otuz gün iple gün, kiyamet kopacakmış. 

çektikten sonra kavuşabildiklcri bir Buna inananlar, zincirin yere düş -
nesne. mesine mani olmak maksadile, yıkı] -
Masabaşı _ Düşmanları birbirine mak için hafif bir fırtına bekliyen bu 

kof ve yanpiri ağacın etrafına duvar 
dost eden yer manasına geldiği gibi, çevirttiler. Kiyametin kopmamasını 
dostları birbirine düşman eden yer ma- daha fazla sağlama bağlamak için de, 
nasına da gelir. ağaca dışarıdan aynca destekler vur-
Sokakbaşı - Alacaklının, borçluyu dular. 

Yazan: Naci Sadullah 

adamlar, bu zincirin kudsiyetinı ıddia 
ettiler. 

Ve bu yüzden cami avlusu, bır nevi 
cbatıl itikatlar kabesi> halini alcıı 

Cuma günleri, içinde mahut ağacın 
bulunduğu duvarları tevaf eden mi a -
rarsınız? Kim bilir hangi zirzop tara -
Cmdan oraya atılan zinciri şapur şupur 
öpenler mi ararsınız? Avludaki şadır
vanın acı ve mikroplu suyunu: 

- Mukaddes ağacın köküne değmiş
tir! diye çocuklarına maşraba maşraba 
içirenler mi ararsınız? 

Çürük ağaçtan dökülen parçaları şi

fa niyetine yiyenler mi ararsınız? 

Biz bunların önüne geçmek için baş 
vurmadık çare bırakmadık. Fakat kon
feranslarıml7.a kulak veren olmadı. Na
sihatlerimiz bir kulaktan girdi, ötekin
den çıktı. Ne yaptıksa, ne söyledikse, 
bu acayip, bu batıl, ve bu muzır iti -
kadın kökünü kurutamadık. 

Sonunda, oradan mahut zincirı a~ır -
mıya karar verdik. Ve bir gece dört ar
kadaş, bu karan yerine getirdik 

Güldüm: 

- Kiyamct kopmadı mı? 
- Kopmaz olur mu? KiyameUn hem 

de kızılcası koptu. Fakat bittabi sade, 
o zincirin efsanesine inananlar arasın
da ... 

Günlerce dövündüler, içlerinde ki -
yamet kopacak diye varlarını yoklarını 
satıp cünbüş edenler oldu. Korkudan 
dilleri tutulanlar oldu. Endişeden ya -
tağa düşenler oldu. Fakat asıl kiyame
ün bir türlü kopmadığını göriince: 

- Demek, dediler, evliyanın ruhu, 
dualarımızı kabul etti. Ve bir gece fır
tına şekline girerek, düşmek tehlikesi
ne maruz gördüğü zinciri alıp gfitür -
dü! 

Bu alkışlanacak sirkatin kahraman
ları, yüreğimi takdirle ve neşeyle dol
duran hikayelerini böylece tammnla -
dıkları zaman içlerinden birisi: 

- İşte, dedi, o zincir, asıl şimdı ö -
pülecek hale geldi. Çünkü onun saye -
sinde, işlenmemiş kafaları zehirliyen 
üç beş softadan da kurtulduk! 

Adapazarhlar muallim istiyorlar 
Adapazarı (Hususi) - Muhtelif 

köylerde halkın yardımile inşa edılen 
ilk okullara muallim tayin edilmemesi 
yüzünden köylerde kültür vaziyeti sö
nük gitmektedir. 

beklediği mahal. Bazı zincire vurulacak kadar zır deJi 

B~~m~-D~~ıhlrooMcl ,-,-============================= zanneden insan! 

Aklı başında - Dünyayı bir cennet 
zannetmiyen, bir cehennem olduğunu 

Köylüler bu seneki ders yılında mek· 
teplere m uallim tayini için kaymakam
lığa müracaat etmektedirler ve bu mü
racaatlar her gün tekerrür etmektedir. 

bilen insan. 

** ···················--······························· ........ ....... _······-······-· .. ········· • -···-·-·--··- Bir deste güllaç yakala. . .- TEKAÜT EDlt.MIŞ BiR 
MEMUR SERBF.sT HA YATTA 
ÇALIŞMASIN MI? 

F.SldŞEH1R KAHVELERİfalDE 
GECE 9 DAN SONRA 
RADYO NEDEN ÇALINMAZ? 

- Bu şapka bana yakqtı mı? 
- Dur bakayım, bir kere fiatını öğ-
reneyim de... Yakıpp 7alofmat:\ağını 

Bir de sini al güllacını hazırıa, 
Ve ye, safayi hatırla! 

* Doktorum, 

Bir çırak yetiştiriyorum 
Yerime şimdi. 

Bu çırak ta kimdi? 
Diye sorma. bak, 

Bu çırak; 
Benim oğlum. 
Benim iki ayağım, iki kolum 
Kadar bana bağlı. 
Ensesi benim ensem kadar yağlı, . 
Orhan Selim. 

O bana yoldaş, 
O bana sırdaş, 
Doktoruz, 
Doktoruz dedik ya be arkadaş. 

Nazım Hikmet 

Kopya eden 

Gazete sah ip leri, 
muharrirler, 

muhabirler, gazete 
ressamları 

KOŞUSU 
Bugünleı·de adet oldu, her gaze

te bir müsabaka yaptırıyor; kinıi 
pehlivan güreştiriyor; kimi horoz 
dövüştürüyor; kimi de müvezzileri 
koştun1yor. Bu adete biz de uymak 
istedik ve biz de bir koşu fertib et
tik.. Tertib ettiğimiz koşu, gazete 
sahibleri, muhar rirler , muhabirler 
ve gazete ressamlan arasında ya • 
pılacaktır. 

Koşuya iştirak edeceklerin yüz
de on pey akçcsile birlikte idare -
hanemize müracaatleri ilan olunur. 
KOfU önümüzdeki perşembe cünii 
yapılacaktır. 

Koşuyu seyretmek istiyenleri o 
gün Son Postanın mizah sütununa 
davet ederiz. 

istanbula yakın, san'at merkezi olını

ya yüz tutmuş bir şehrimizden bir mektup 
aldık. imzası Kazundır. Bu okuyucumuz, 
resmi veya husust bir çok mües.5eselerde 
mütekait memurlara yer verilmekte olma
sından fikAyetçidir: 

- Bunların tehacümü karşısında hlzlere 
iş kalınıyor, diyor, ve mütekait memur kul
lanmanın yasak edtımesinl istiyor. Muha

kemesi şudur: 

- Bu mütekait memur ya işe yarar bir 
adamdır, o halde yerinde kalmalıydı. Ya -
but ta 1§e yaramaz, o halde serbest bir ha
yatta kullanılmamalıdır. 

* Okuyucumuzun ortaya attığı mesele yeni 
değildir. A vrupanın bir çok memleketle -
rinde de incelenmiş, bazı yerlerde müte -
kalt memur kullanılması .. takyit edilmiştir. 
Fakat her ne olursa olsun halledUmesi ko
lay bir iş değildir. Lehinde ve aleyhlnde 
söylenebilir. işte bir adam ki kanun onu 

Eskişehirli bir okuyucumuz, Eskişehir 

belediyesince verilen bir karardan şikayet
çidir. Diyor ki: 

Belediyemiz Porsuk kenarındakı kır knb· 
velerinde gece 9 dan sonra radyo çnlmma
mnı yasak etti. Porsuk Esklşehirın hemen 
hemen biricik gezinti yeridir. Butun dun -
yada gece hayatı 9 dan sonra ):ıaşlarken 
~kişehlrin bu biricik gezinti ~erinde ye

ni ba4Iıyan gece hayatı neden sonsun"•· 
Okuyucumuzun söylediğinden ~phı> et -

mek hatırımızdan geçmez. Fakat bizim bll
dlğlmlu gore halkın uykusuna hurmet et
me zamanı gece 9 da değll ıı de başlar. 

Bunun içindir ki, inzibati ve beledi nok -
tadan mahzur yoksa bu takyldln gc·,ışıe
tllecetıne ihtimal vermek yanlış bır duşun
ce olamaz 

............. ·-····------····--··········· .. -
müre!feh y~tmak için çalışmak ıste -
mektedlr. 

Ne hakla mlni olncnğız? Dcnilehile -
ceğl gibi işsiz kalan gençlerin: 

- Peki biz ne yapac:..ğız? Sunlı ıle de 

1 
tekaüde sevketmiştir. Fakat o, vücudunu 
henüz dinç ıörmekte, ailesini biraz daha karşılaşmak mümkündiır. loma IÖylerim. 

-=-~~~~~~~~====-==-=-=_2__~~~~~~~~~---" 
'MSET 
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---J Yazan: Orhan Selim ~---------

KAN KONUŞMAZ! 
Türkige - İran -
Irak ve Ef ganis
tan misakı 

Portekizde isyan bütün 
memleketi sardı 

Son Postamn Edebi Tefrikası: 85 (Baştarafı 1 inci sayf9.da) (Baftarafı 1 inci sayfada) ğunu bildiriyor. 
- O sana yine bir defa olsun «seni kutu balığı, karpuz masalara yerlesti" nevreye gidecektir. lık vuku bulmamıştır. 8/ 9 tarihinde is- MiHiyetperverler, milislerin muka .. , 

seviyorum» demiş; dedi. Cevat bana rildi. Süheyla bir parça kızararak: ' Nazır, dün, Uluköydeki Irak sefiri yan hareketi üzerine tesis edilmi·1 olan vemet imkansızlığı önünde teslim o-
bunu da söylemedi ya .. Tanışt1ğımızın - Ben evde kendi elimle kek yap- Naci Şevketin evinde gazetecilere bir ihtiyati durum ertesi gün kaldırılmış· lacaklarını ümid ediyorlar. 
haftasına bir gece yarısı i~en döner- tım, dedi. çay vermiş ve gazetecilerin sorduğu tır. O zamandanberi bazt deniz mües· Madrid de muhasara altında 
ken.. Ömer: muhtelif suallere şu cevapları vermış· seselerinde ve limanda demirli gemi • Seville 12 (AA.) - Radyo ile neş • 

Cevat Zehranın sözünü kesti: - Malum, ev kadınisın, diye takıl- tir: ferde bazı ihtiyat tedbirleri muhafaza rolunan resınl bir tebliğ General Fran-
- Ben nazariyeci değilim malum ya dı. Sizin mektepte kızlara ya1nız oku- - Şark misakı ne vaziyettedir? Ne edilmiş olmakla beraber, Lizbon'da ha- ko kuvvetlerinin Tietrad vadisini işgal 

nazariyeyle.. mak, yazmak, tenis oynamak değil, mahiyette bir mi&ak oluyor ve bu mı " yat hiç bir suretle bozu1mamıstır ettiklerini ve General Molanın San 
Omer derhal bahse girişti: böyle pasta filan yapmak gibi, deh~etli saktan istikbalde neler bekleniyor? Buna mukabil dün gece sab~h~ kar- Martin de Val de Glesiasdaki kuvvet-
- Şakayı bırak Cevat, fakat senin mühim, hayat! ehemmiyeti haiz ev iş- - Misak, ınahiyet itibarile ademı şı Paris radyosu da şu haberi verdi: !erile yeniden irtibat peyda ettikleriıU 

b P · 12 bildirmektedir. Bu kuvvetler bu su • 
u nazariye dü~manlığın, bu şeylerde leri de öğretirler. tecavüz misakıdır. Bu misak ile, dört arıs, - Portekizle, Fransa a" 

d v · ı · d d · h · V ki dah k d 1 t d h h ·ı f h k rasındakı' telefon ve telgraf muhabera- retle Madridi tamamen ihata etmiş ve egı , ış e e nazarı yeye e emmıyet a t a ço erkendi. Fakat Ce- ev e arasın a er i tı a . a em u - payitahtın en mühim iaşe membalaril• 
vermemekliğim çok kötü. Boyuna bu- vat: sulü üzere halledilir. Kabul edilen ha- tı saat yİrmi üçten itibaren tamamile olan irtibatını kesmiş bulunuyorlar. 
nu söyleyip durursun! ccBiz nazarıye- - Haydi, dedi. Şu .ifi bir an önce kem usulü mütenevvi olduğu için, bu kesilmiştir. Lizbonda bulunan muh • Tebliğ, Madrid radyosunun Oviedo. 
den anlamayız». Hata ediyorsun Cevat temizliyeiim. • usul ile halledilemiyecek bir ihtilaf ka· telif gazetelerin muhabirlerinden hiç Teruel ve Huesca şehirlerinin muhasa-
Nazariye hayattan, pratik.ten, kavga- Zehra ihtiyatlı kızdır. Peynirden, ek- lamıyacaktır. bir haber alınamamıştır. Bu vaziyet ra edildiği hakkında neşrettiği haberi 
dan ayrl olduğu zaman palavradır. Fa- mekten ve kek.ten bir mikd.;ı müna· Misakın ancak imzası kalmıştır. Portekizdeki askeri ve bahri isyanın tekzib etmektedir. 
kat nazariyesi olmayan kavga da mağ- sip akşama sakladı. Bu misak fikrini ilk ortaya atan şiddet kesbetmif olduğu zannını kuv· Asiler 10 tayyare mi düşürdiller? 
lup olur. Nazariye hayata, pratiğe gir· Cevat Ömere takıldı: Türkiye Dış Bakanı Tevfik Rüştü A· vetlendirmektedir. Paris 12 (AA) - Cuma günü yedi 
eliği vakit kuvvettir. Hasta ha.atalığını - Süheylayla alay ettin amma he- ras'tır. Misak evvel Türkiye, İran ve İspanyada vaziyet hükı1met uçağının Talevera bölgesin -
bilir amma onu tedavj eden doktordur. pimizden çok kek midir, nedir, ondan Irak devletleri arasında akdedilmiş, da" Pariı, 15 - lspanya<lan gelen ıon de ve üç uçağın da şimal cephesinde 
Sen hasta olarak yalnız ıstırap çeker· yiyen sen oldun. Hani nazariye ile ha sonra, Efganistan devleti de, müza- haberlere göre Sen Sebastiyenin asiler yere düşürüldüğü Burgosdan bildiril-
sin. Bu ıstıraba kızaram. Fakat bu ııtı- pratiğin birliği. kereler neticesinde misaka iltihak et - eline geçmesi artık bir emri vaki hali- ınektedir. 

b · k · · d d k Or mı'ştı"r. ne gelmı'!Cltı"r. Hük' umA et kuvv-etlerı· ta -
50 ya~i:U tae~· are egırcı··dih.ükimıet ra ı geçırme ıçın ayni zaman a o - da bir çeşme vardı. Avuçlarını da- T Ull' 

tor da olmağa mecbursun ..• Kitapsız yayıp kana kana içtiler. Misak, hala, bizimle a!akası olan di- mamile mağlup olmu~ vaziyettedir • Londra 12 (AA) _ Tiınes gazete. 
kavga, ka~.gasız kitap olmaz.. Süheyla dağlara çıkmağı teklif etti. ğer devletlerin iştirakine açıktır. An· ler. sinin hususi muhabiri Valansiyadan bil· 

Zehra Omere hak verdi. Süheyla Tepelere tırmandılar. Orda en yük- cak, imza eden devletlerle iltihaka ta- Sen Sebastiyen, 12 (A.A.) - Ha· diriyor: 
bahse karışmadı. Zaten o böyle ko- sek tepede kayalar vardı. y orulmuslar- lip olan devletlerin kar::n!ıklı muvafa- vas • Üç asi tayyaresi şehir üzerinde Madridin hava kuvvetleri üçü İngiliı 
nuşmalara karışmak hakkını daha gö" dı. Oturdular. ' kati Ianmdır. Misakın Cenevrede tes- uçarak beyannameler atmışlar, teslim ve yirmisi Fransız olmak üzere elli ya· 
remiyordu kendinde. Süheylaya öyle Cevat Zebranın dizine yattı. cil edileceği tabiidir. olmak için şehire kırk sekiz saat müh- bancı pilotun gelmesile mühim surette 
geliyordu ki bir şey söyliyecek olsa o- Süheyla Ömere baktı: · Misakın beynelmilel tesirine gelin· let vermişlerdir. Bu müddet pa:zar sa- t~~ye edilmişlerdir. Hükfunetin şiın-
na: «Dur bakalım, sen daha kim olu- - Sen de yoruldun mu Ömer~ ce: Hiç bir devletin aleyhinde olmadığı bahı nihayet bulacaktır. di lu~u kadar tayyaresi mevcud bu· 
yo~~un)) diyecekler. Ömer gülerek cevap verdi: için iyi karşılanacağı şüphesizdir. Sivil halkın büyük kısmı kaçmaya lundugu anlaşılmaktadır. 

Omer de kaç zamandır Süheyladaki - Eveti.. Şöyle biraz çekil bakalım. - Filistin vak'aları ve son tavassut hazırlanmakta ve kamyonlar mütema- Madridde 3ooo kişi idam edilmi5 
hu haleti ruhiyenin farkında. Bu sefer Süheyla kımıldandı. Ömere yer aç" teşebbüsü hakkında, bizi aydınlatır mı- diyen insan yüklü olarak Biİbao'ya ha- . ~ndra 12

. (A.A.) - Time,;; gazete-
b ıd . Ö sınız"'. k t" t kted" sının Valansıyadaki muhabiri, Mad • u yarayı deşmek için fırsatın ge ı· tıılar. mer de Süheylanın dizine yattı. r re e e me ır. ·dd lfil b .. , rı e ey aşına kadar öldürülen 
ğine hükmetti: Aşağıda fundalıklar, yollar. dere ve - Iraklılar Filistin Arablarına kav- · Pamplun, 12 (A.A.) - Havasın kimselerin adedi 3000 e yüks ldiY• . 

- Sen ne dersin, Süheyla> dedi. tA uzaklarda Boğaziçi denizinden bir mi rabıtalarla merbutturlar. Irak, ayni Sen Sebastiyen cephesindeki muhabi- bildiriyor. e gını 
Haklı değil miyim? Hani sana bir haf- parça. zamanda İngiltere devletile de dost ve ti, şehrin karadan tamamen çevrilmiş ı Bu idamlar, yeni ihdas edilen inkı • 
ta evvel verdiğim kitapta ne yazıyor- Sabahki karanlık, ağır bulutlar ay· müttefiktir. Bu iki sebepten dolayı ta" olduğunu ve şehre hakim olan tepe • Iab mahkemesi tarafından verilen ka-
du? dmlanmıştılar. vassut çaresine başvurduk. Fakat, bu lere bataryalar yerleştirilmiş bulundu- rarlar üzerine yapılmıştır. 

Süheyla isteksiz cevap v~rdi:. Cevat, <<Çarşambayı sel a1dm türkü- şartlar içinde mutavassttın vazifesi o 
- Evet, öyle .. şey.. sünü söyledi. Türkü bittiği zaman: kadar güç ve naziktir ki, çok dikkate Erkek kılığı ile gezen kız gene sahnede f 
- Şeyi ne} Senin bu meselede fik- Ömer: ihtiyaç vardır. Okuyucularımız hatırlarlar; geçenlbir müddet sonra da Adnan namımü&-

rin yok mu? - Halk havalanna bayılıyorum, Müşkülatı takdir etmekle beraber, sene İstanbul matbuatını çok dediko- teannı taşıyan Melekzad karakola g& 

- Var! dedi. Tabiattan, sevdadan bahseder- ümidimi kaybetmemiş bulunuyorum. dulu bir dava işgal etmişti. tirilmiştir. 
- Ne? ken bile yaşadığı, ezildiği dünyadan na· Her halde neticenin hayırlı olacağını Hadise şu idi : Melekzad inkar ediyor! 
Süheyla Cevadın yüzüne baktı. Ce" sıl şikayeti var köylünün. zannetmekteyim. Filistin Arablarının Kurtuluşta oturan Melekzad ismin· Melekzad tehdidi inkar etmiş, ve a-

vat çıkıştı adeta: Zehra da alaturka şarkılarını çok muhik ve makul ~ikayetlerinin nazarı deki genç bir kadın, erkek elbiseleri ralarında kıskançlığı tevlid edecek 
- Söylesene .. Yüzüma ne bakı- sevdiğini söyledi. itibara alınacağını umuyorum. Şimdi" giyerek, gene o civarda oturan Remzi- birisinin de mevcut olmadığını söyle .. 

yorsun?. Sana bir hafta evvel verdiği Ömer: den bu şikayetlerin mahiyetini takdir ye ile arkadaş olmuş, bu arkadaşlık u • miştir. 
kitapta ne yazıyormuş? -Alaturka ile halk havalarını birbi- etmek güçtür. Çünkü, İn~iltere hüku • zun müddet devam ettikten sonra Hadise Melekzada nazaran şu şe .. 

- Aşağı yukarı şimdi Ömerin söy- rine karıştırma, dedi. Hele piyasa sar" meti, bir tahkik heyeti göndermeğe ka· Remziye bir gün Melekzada darılmış, kilde cereyan etmiştir: 
!edikleri.. kılan dinlenir şey değil. Alaturka 'de- rar vermiştir. Bu heyet vaziyeti tetkik Melekzad bu dargınlığa tahammül e- Remziye geçen vak'adan sonra para-o 

Ce;.ı:at bu sefer yumuşak bi.T ee~le: nilen şey kozmopolit ... Halk havası ederek raporunu hazırlayıp İng.'iltere dememiş, ve Remziyeyi sokakta ö - sız kalmış ve Melekzad'dan borç para 
-Oyleyse demindenberi ne ~ekele- yerli. Kozmopolitlik. başka, beynelmi- hükumetine verecektir. İngiltere hü • lümle tehdit etmi~. istemiştir. Melekzad da bankadaki 256 

yip duruyorsun be kızım .• insan dü- !elci yerliyi, miJliyi inkar etmez. Yerli kumeti, ona göre bir karar alacaktır. O zamanlar üçüncü ceza mahkeme· lirasını çıkararak Remziyeye vermifı 
ıııündüğünü dangadak söyler.. lelcilik başka.. Beynelmilelci yerliyi, Vaziyet, azçok, tabii bir mahiyet a- sinde hafi olarak rüyet edilen bu dava fakat aradan zaman geçtiği halde Rern· 

Çırçıre gelmiştiler. Kahvede kimse· milliyi inkar etmez. Yerli ve millilerin ~ca, heyet~ te~~~vv~l _sıral_::nda neticesinde Melekzad üç gün hapse ziye parayı iade etmemiş, Melekzad 
ler yok. yekilnQ beynelmilol olur. Amma koz- ı.şe _başt~yadcahgınıahlm~ b.e =-lm cak, mahkum olmuştu. karakolda: 

Cevatla Ömer iki masa ta~ıyıp getir- li l boy ...;~;d· vazıye ın a av ır a aması Ayni vak'a tekrar ediyorl - Ben bu parayı istedim, o kızdı, 
T mopo t yama ı gça ~u.n. ır. irin İıi..ı:riltere hükfuneti Filistine yeni 

diler. Sonra iskemle buldular. Onları r-.., 9 Remziye artık Kurtuluşta oturma - şimdi onun için bana bu iftirayı attıl 
da yerl~tirdiler. Zehrayla Süheyla pa- A~ğı indikleri vakıt kahvede yine askeri sevkiyat yapıyor. Bu sevkiyatın maktadır. Geçen hadiselerden sonra e- demiştir. 
k. ı · 1 G ı_Av l sırf ihtiyat kabilinden olduğunu zan _- vı·nı· degVı'ı::tı'rerek Maçkada Mehmet Alı' Tahkik ah ll" d b et erı açtı ar. azete z..agıt arı ma~a- kimseler yoktu. Kannlan acıkmı.ştı. nediyoru.m. 'Ümid ediyorum ki, bu kuv T atım a ın e yapan ir ınu• 
larm üstüne yayıldı. Peynir, ekmek, Zehranın «ihtiyatmm yediler. vet, hiçbir tarafı ezmek veya incitmek bex apartımanına nakletmiştir. harririmiz Remziyenin evine gitmiş " r i Cevat: niyetile gönderilmekte değildir. Remziye geçen sene ortalığı birbiri- tir. Remziye muharririmze mahcubi -
Bir Doktorun - Haydi çocukJar, dedi. Dönelim. Tavassut bahsine gelince: Filistinde, ne veren dedikodudan sonra Melekzad yetle: 

· GUnlük Pazar Tam merdivenlerden inip yola çı- bizzat ahvali tetkik ettim. Fevkalade ile tekrar barışmış ve son vak'aya ka- - Ben bir şey söyleyemiyeceğirıı. 
kadarken arkalarından bir adam ba- komiserle görüştüm ve vaziyet hak - dar da arkadaşlıkları hiç bir arizaya uğ- işte bir şeydir başıma geldi, ne yapa • 

Notlarından (*) ğırdı: kında bir fikir edindim. Fikrimi iki ta- ramadan.devam edip gitmiştir. lım çekeceğiz! demiştir. 
~ _ Hey nereye gidiyorsunuz.? rafa da söylemiş bulunuyorum.. İki ta- • Beni ölümle tehdid etti! Diğer taraftan Melekzadın evine it' 
Grip romatizmaşı Ömer döndü cevap verdi: raf bu fikrimi kabul ederse, 0 zaman Dün akşam Remziye saat dokuz den arkadaşımız kendisini evde bula"' 
Omuzlarında ağrıdan, M d d tavassuta başlıyacağım. Henüz müza - raddelerinde tel~ııı içinde Maçka kara· mamıştır. Beyazıt tarafında bir yer6 

- üsaa e e rseni:z: evimize.. kere halindeyiz. İngiltere hükUmeti -,. 
Boynunda tutukluktan. _ Peki ya paralar~. koluna müracaat ederek şu şikayette misafir gittiği kendisine söylenmif ,. 
Ve akşam üzerlert gelen ateşten. kendi noktai nazarına göre mandater 
Şikayet eden hastayı muayeıre etttm. Cevat söze karıştı: devlet sıfatile Milletler Cemiyetine bulunmuştur: tir. 
Gün~ ve dağlık arazide bir kaç hafta - Ne parası.. karşı taahhüdleri bulunduğunu ileri - Melekzad, sen başka erkeklerle Ortada bir şikayet mevcut olduğun .. 

Kahveden seslenen adam AJtAgı~ ya sürmüştür. Filistinde Yahudi yurdu konuşuyorsun!.. Bu hareketinden vaz- dan mesele mahkemeye intikal ede • kamp geçlrmlş. Alışmadığı. ~u ha.va sık -y-- l • 
sık nezle yapmış. indi: bunlar arasındadır. Yeni tahkik heyeti, geçmezsen seni öldüreceğim diye be" cek ve işin mahiyeti yakında anJ~ı • 
Ciğerleri de zayıf. _ Ne parası olacak, diye böbürlen- Yahudi muhaceretinin ölçüsünü de an- ni tehdit etti. Kendisini kefalete rap • caktır. _. 
Bademcikleri şiş. di. yediniz içtiniz babanızın . . lıyacak, yani Filistine haricden akın et- tetmenizi isterim. ·---·--............ - ...... __.-: 
Çocukluğunda kemik rahatslzbtı da çek- b ? . J , evı mı miş olan Yahudilerin miktarı, Filistin Bu sözler üzerine zabıt tutulmuş, ve Gelecek sene iki yen• 
miş . u~sı . . . . .. .. iktısadi tahammülünün derecesin: aş- M~·~·a;-~~kt~;~J~;· · d.'~'""bö·y.ı~···;ı~ğil~ umumAı müf· etti.şlı"k ı·hdaS 

evat kasketını kaşlarının ustune mış ve Arab unsurunun siyasi ve me 
Kendisl veremden '1iphc ediyor.. k k d b k ld . - Filistinin içinde ve dışında hiçbir A -
Muayenemde bir grip sonu adale roma - çe ere a amın urnuna so u u: deni hukukuna dokunacak mahiyete rab Filistinin baştanbaşa Yahudi ol - edilecek 
tızması ve mafsal ağrısı geı;irdijpnl söy - - Babamızın evi değil, dedi. Amma girmişse, ona göre tedbir alınacaktır. masına tahammül edemez. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ledlm. sana ne oluyor Bu arada Milletler Cemiyetine karşı _ Türkiye _ Irak münasebatı ne E U ... M'"f . ı · -· Aydın. 
Yatakta istirahat tavs!ye ettim. 

Bir s ri kalsyum ve novaljln şırıngaları 

yaptım. 

Kuvvetli gıda aldı. 

B b ah 'b' · t k 1 ge mu.mı u ettış ıgme r-. . 
- en uranın s ı ıyım .. s eme, yaptıklan taahhüdün infaz edilip ni - merkezdedir? Denizli, Isparta, Muğla, lzmir, Manı~ 

masa, su parası.. hayete erdiğini de görmeleri mümkün- _ Irak _ Türkiye münasebatı sevi - 1 k E rrııl"' 
Ö 1 b h kt Ba ı esir vilayetleri dahildir. ge 

mer: dür. Fi istine il assa şar an gitmiş şen iki kardeş münasebatıdır. Eminim I ti lY 
- Peki amma babalık, diye itiraz bazı ifratkar Yahudi muhacirleri var ki, bu muhabbet, iki milletin heyeti u- fettişliğinin merkezi zmir vilaye JShİ" 

k ı ı l b k. A,...,bla c"dd n ese a·· ·· k .. lacaktır. Yeni teskilat valilerin sa . etti, is em e eri, masa arı iz kıyıda ı, rn n ı e Y uşurece soz- mumiyesi arasında nekadar samimi i- ' rıl· l · · k ·1 · k bil .. k" arttı 
ve bir ay ted:ıvlden sonra iyileşti. köşede bulduk, yüklendik getirdik. Su ler söylemiş ve hareketlerde bulun - se, iki milletin iş başındaki ricali ara· yet erını e sı tmıyece a ıs .. 

------------• gürül gürül kendi kendine akıyordu muşlardır. sında da o kadar samimidir. Değil yal- cak ve her vilayette birer va!i rrı:.~ro 
Alkol frlksiyonlan yapıldı. 

(•) Bu notlan kesip aaklayınız, Y• • k S l d k Onlara kalırsa Filistin aslen Yahudi nız şahsım ve iş başındaki hükfunet, vinliği ihdas edilecektir. Valılet l.l iıı 
hut bir albüme yaptfhnp kollekaİyon içti . . en ne orta ar a gözü tün, ne l .1... etler 

de Yardım ettl'n bt'ze.. yurdumuş. Yahud bütün Filistinin Ya- bütün Irak ricali ayni hisle mütehas- iş emle meşgul olmaylp Vl ay _,J -

yaptnız. Sıkınh zamanınızda bu notlar d d 1 . k- ''- ı f ı· n .. f~C hu i yur u omasını istiyorlar. Halbu- sistir. Iki millet kardeştir ve ebediyen w..mması yo unda . aa_tyet s .... 
--==bır=· =d=o=k=to=r=gı=ib=i =im=d=ad=m=ma=="=etitehilir=·=~·~· ~---------~(Ar~ka=s:ı~va=r:!.) _ _ck~i_;A~ra:b~l:a~ra~g~o::_:· r,::e!...., ~v~a:zı~·ye~t~b~o~·s~rl::e~d~e~ğ~iL::_ kardeş kalacaktır. ceklerdir. 
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r Hikdge 1 Güzin eldiven mağazası L _____ ___. 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

R ANIN KIZI Yazan: İsmet Hulusi İl\1SET 
- Affedersiniz bayan.. - Ne dediniz yalnız bir çift mi? 

Yazan; Kedlrcan Katlı - Buyurunuz bay! - Evet maatteessüf öyle. Mağaza sa-
Sn Posta'nın tarihi t•frikası Numara 1 10 - Bana bir çift eldiven verir misi - hibi bütün piyasayı dolaştı. Son gün-

niz' lerde bizim mağazadan pek fazla el • 
Küçük Ali yakalanmamak için el - du. Demişti. G~nç satıcı kız, beyaz bir kutuyu gü- diven satıldığı için piyasadan topla • 

lerini direk parçasından ayırmış, Meh- Direğin talcı]masını bekliyemezdi. Nitekim diğer Türk gemilerinden deri parmaklarile açtı. Bir çift eldiYen mak mecburiyetinde kalmıştık. Fakat 
met te onun gibi yapmıştı. Fakat Kü- Takılma işi devam ederken ayni za- ikisi de, kaçan diğer İspanyol gemile- çıkardı: şimdi hiç bir yerde kalmadı. 
çük Ali bayılacak derecede kuvvetsiz, manda yola da çıkılmalıydı. rini kovalamağa başlamışlardı. - Bunu nasıl buldunuz? Genç kız iç!ni çekti: 
Mehmet te yorgun olduğu için yaka- Gardiyan tokmağı kütüğe vurdukça Lakin işler llvas Reisin umduğu gi- - Bilmem elime tam gelir mi? - Hem.·· 
landılar. Hemen bağlanarak sandalın kürekler denize dalıp dalıp çıkıyordu. ... - Giydireyim. Bu, hem, deyişinde acıklı bir hal var-

J P d bi olmuyordu. Direg~ in yerine konul- . . d . . k ı d 1\.T t" oo· 1 .. . tah içine atıldılar. an ortan onun gemisi epeyce kü- Satıcı kız eldivenı gıy ırır en a ıcı ı .. neca ı onu Y e gormıye :ını • 
Y tk ması VC yelkenlerin ,..,-Jtilmeaİ biraz U· k ·· "l kı bak d ··ı ed d" Bu 11rada Amiral Portondonun ge - çülmüştü. e enlerini iyice ıri"'irmi"'ti r- er ek te, alıcı gozı e za 1yor u. mu emez ı. 

T-T T zuyordu. di ·· d H 
misinde sağ kalan yüz eJli kadar as - ve küreklerini alabildiğine çalıştırıyor- Bütün kainatı ye gun e yaratan - em ne. 
ker ve zabitin !iiôh!aı:nı atarak kol - du. Bununla beraber ltyas Reis en kü- Allah, bu kızı yaratabilmek için mu - - Mağaza sahibi beni bugünden iti• 
larını katdırdıldarı '\"e teslim olduk - f lyas Reis Aydın Reisle ıörüşür • çük bir yılgınlık göstermiyordu. Zira hakkak sekiz gün uğraşmıştı. Güzeldi baren işten çıkarıyor. 

klz, hem ne kadar güzel, erkek onun - Sebep? 
lan görüldu··. ken: Uzun Vcl" d r t ·ı d h .. ı e, ~opur smaı e, atta kadar güzel bir kızı bütün ömründe - Artık eldiven kalmadığı için be • 

Türk gemilerile çah~an dig~er Is - - Yoldaşlarımı her halde kurtar - tıu yeni leventler de onun 1·ç·ın bu""tu"·n · d · · k 1m 
T T görmemişti. mm e ışırn a ıyor. 

panyol gemiler;nden ikisi batıyordu. malıyım. Bir iki saate kalmaz yaka - şu fspanyol askerlerinin hepsinden de- _ Tamam değil mi? Necati düşündü: 
Beş tanesinin güverteleri de Türk le- larım onu.·· ğerliydi. (Arkası var) Bir rüyadan uyanır gibi c!:vap ver- - Benim bir mağazam var, orada ça• 
ventlerinin ellerine ieçmişti . İki Is - d • • di: lışır mısınız? 
pany~l gemis_i. --~~rdaları parçalanmış Avrupa akı gerginliğı artıran şayialar - Tamam teşekkür ederim. Güzinin yüzü güldü 
ve guvertelen olulerle, yaralılarla do- (Baştarafı ı inci sayf da) 1 •11 • h" l _ L ., A ı_d . Fişi aldı, kasaya parayı verdi Ve - Çalışırım! 
1 ıd - b ]d k J d a u a ya sa ıp o m~ suretue, ~ enız· dükkandan çıktı. - Adresinizi verin, üç gun .sonra si• 
u o ugu a e açıyor ar ı. atında aynen ~u mütalea yazılmakta - d-1-" k · · b k 

T e&.ı uvvet müvazenesını ozma , * ze haber gönderirim. 
Her tarafta Türk topları, Türk tü - dır: "'-b...ıı 

f k T k J 
• '--«= cuüttank boğazının ehemmiyetini Genç satıcı kızını yaratan Allah na- Güzin adresini verdi. Necati mağaza-

e leri ve ür kı ır•arı zaferi kazan- B" · b h be · k k 
r « ızım u a rı venne ten ma sa- azaltmak isterler.» sıl ona güzelliği ölçüsüz verdiyse, dük- dan çıktı. Ne yapacağını düşünüyordu. 

mıştı. dımız Cenubi Avrupa"da hüküm aüren Makalenin biraz aşağısında da şöy- kandan eldiveni alan Necatiye de para- Güzine yalan söylemişti, mağaza fi • 
Jan Portondo hu hal hrtısıncla ve pek garip rivayetlere meydan açan le yazılıdır: yı ölçüsüz vermişti. Necati zengindi. lan yoktu .. ~e?.'oğlu; caddesinde dal 

Türklere hücum etmenin, hatta ora - asabiyetin derecesini göstermek için • cİspanyada hangi hükiimet şeklinin Hem çok, pek çok zengin: O isterse bir gın dalgın yuruyordu. Kapalı bir ke • 
larda kalmanın, bile bile ölüme git - dir. Otranto'dan baflıyan 80 k.ilomet· iktidar mevkiine geleceği, kimseyi a- çift eldiven değil, genç kızın çalıştığı pengin üzerinde bir kağıt gözüne iliş • 
mek olduğunu anlamıştı. Şimdr için- relik geniş bir deniz yoluna ve Ama _ lakadar etmez. Başka devletlerin iç mağazayı bile satın alabilirdi. Amma ti. 
de bulunduğu gemiden daha büyük o- vutluk tarafında Sasano adasına sahip poli~ik?:_ı~a. müdah~e. etmemek, Fran- buna lüzum var mıydı? «Kiralık mağaza.> 
lan le.endi gemisi bile yalnız llyas Rei- ve Draç harp limanı üzerinde de imti- sız ihtılalinın ~~ -?1uhım ve _en ~aşlıca Aldığı eldivenler ellerinde, genç kı- Necati sevindi. Kafasının içi birden-
ıin gemisine lcaTsı koyamamıştı. Hal- z1 1:ı. l ltal Adr· ·1t•· esaslarından bındir. Fakat şımdıye ka- zın hayali kafasında sokak sokak do - bire aydınlandı. Mağazayı hemen o 

ya arama ıA o an ya, ıyatı m d b··t·· A ih ·ı:.rı k .. gun·· k. al d LA 1 tad:1:. Ü 
buki şimdi Türk Femilerinden ikisi, ü- h 1. d k Adri L!'-'d ar u un vrupa tı cu..ıanna arşı laştı. Onu görmek tekrar tekrar gor • ır a ı. azım ge en u&tı · ç 

ana tarını e ın e tuttu ça ya~ e b•taraf kal ı· b. d b·re ek . . .. ' .. d- gu·· n ı"çın· de yaptırdı Ve evın· de bır" ik 
çü birden ona çul!anacak1ardı. J ·ıt . . b. .. .. bah .. •-=-· . ı an spanyanın, ır en ı ' m JStıyordu. Duşun u: · • 

. . ngı ere ıçın ır ussu rı '~ı aı • garbi Akdenizde en mühim strate1"ik _ G"d b. ift ldiven daha alı - miş olan bir şehir halkına bir sene ye-
Başını avuçlarının ıçıne alarak ol- saı bak d fı kül ı er, ır Ç e . . . ~ 

duğu yere oturdu. ~akı d ım :.~ sark n~~r, :rv ce
1 
yş i?oktalara sahi~ olan, C~belüttarık bo- nm. tatışec11ek Mka~ar çokteeldi:ı...ctnı 

1 
magbazaya 

. . a mm an ı e pe caz P eme o- gazını kapatabılen ve nihayet Fransız Gitti. Bir çift eldiven daha aldı. Bir şı 1. agazaya zgaıı ar ar uldu. 
Gernmın kaptanı ona sordu: lamaz » İngil" bahr. · · tertibatını bo- K d b ld 

N d · · ı_ d · ve ız ıyesının çift söz daha etti. asa ar u u. 
-.- e. emre. ersın~z, xuman an... Almanya ve ltaıya lap.ayol iülerine µbilen bir koalisyon tarafına geçmesi, Ve akşam evine Güzin hakika • 

herıye mı_. serıye mı> niçin yardun ediyorlanmt 1 herkesi endişeye düşürebilir.> döndüğü zaman Yarınki nushamızda : ten üç gün sonra 
- Gerıye... . Prag"da çıkan <<Pracer Preael> bazı Macaristan Almanyadan tanare alıyor elinde dört çüt el- Necatiden bir 
Kaptan da zabıtlerle askerler de bu d l J • J adak ..... 1 d ç k l k telerinin" dikl · d" d ÇamlarJn peri.Si• mektup aldı. Mek. . . ' ev et erm spany ı ası ere yar ım e os ova gaze ver erı ıven var ı. 

ernrı sevınçle _karşıladılar. ?..aten on- ettikleri haberleri münasebetile ltalya bir habere göre, Macaristan, ordusu i- Necati artık a - tup çok kısa idi. 
dan bunu beklıyorlardı. b"lhaa Alman .____t_tad . ,ın Almanyaya 60 tayyare ısmarlaml§- det edinmişti; her Yazan·. Mua•z•z 'r"ah•ln cHemen Bey .. 

ı Şa Ik . b.. ..k .. .t ve ı sa yaya çaıuuu. ır, ., ı j • ._ ~ 1 d 
mparator r enın uyu umı - d. k·· tır. Bücher - Yungmann fabrikası ma- gün ayni mağaza- vg un a şu numa-

lerle yola çıkardığı, amiral Portondo - ıyor . ı. . . . . mulatından olan bu tayyareler, esas i- ya bir kaç kere r~lı mağazaya 
nun mağrur olduğu İspanyol filosu «Asılerın muayy~n hır_ ıkı ~Jet ta- tibarile spor tipinde iseler de, icab et- uğnyor, ayni genç kızdan bir kaç çift müracaat ediniz. 
ınahvolmllfbl, ltalyadan kalkarak 1 ... rafından yardım aormeaindeki .Lep, tiği takdirde, harb tayyaresine tebdil- eldiven alıyordu. Necati> 
panya kıyılarında Türk filosunu an - çok vazihtir. Bu devletler «bot,eviznı- leri kolaylıkla kabildir. Tayyarelerden Necatininu aldığı eldivenlerin sayısı Güzin, mektubu aldığı gün ~ numa• 
yan bu donanma bula bula belasını le» mücadele r;ibi sudan bir bahane ile pn beşi, hava tarikile Macaristana gön- arttıkça kalbindeki ateş te artıyordu. ralı mağazaya gitti. Camekanın üze • 
bulmuştu Pyrene dağlarının eteğinde Franaanın verilmiştir. Bu hidise, Çekoslovakyada Necati bu kızı sevmişti. Fakat bunu bir rindeki itina ile yazılmış yazıyı okudu. 

On be; lspanyol gemisinden doku-'- cenup hududunda tehlikeli bir mmtaka oldukça :~Y_?k bir hayre~e ~!an • türlü bir .yol .~ulup kıza IÖ~liyemiyordu. cGüzin eldiven mağazası> 
. d·ı · •. .. bat- .. . . .. . , mıştır, çünkü malUın oldugu uzere, ba- Yalnız bır gun cesaret edip adını sora- Necati kapının önünde duruyordu. 

EU csır C ı muı, UÇU yanmış veya vucuda ~brm-L Şimalı AL!L-dan ah d J · ·b· ek 'I.•- G .. · d ~ .. ""d .. 
.. •• "T • e- ICA, • 1"UD&A rış mu e e en mucı ınce, g~ JIU.il• bildi: uzın ona ogru yuru u. 

mış,. uç~ de kaçmıştı. nenızde yanan Franaaya asker nakliynbnı güçlqtir • caristanın, gerek Avusturyanm hava _ Adınızı sormak isterdim. ' - Teşekkür ederim, mektubunuzu 
ıemılerın parçaları, bu parçalara ya - mek, nihayet, Balear aclalamıda bir kuvvetlerine sahip olmalan memnu • aldım. 
pışan yarah veya sağlam İspanyol as- üssü bahri teaia etmek, Ceuta ve Me- dur. - Güzin! - Fakat geç kaldınız, mağazada bü• 
kcrleri çırpınıyorlardı. - Güzel bir isim. tün satıcılar tamamdır. Boş yerimia 

Jlyaa Reis son dakikalarda Ja; Por- Sovyetler döraüncü dil kurultayının - Ben de sizin adınızı sorsam! yok. 
tondoyu da haklamak ve oraya esir - Necati.. * Güzin şaşırdı. Gözleri bulandı. Ağ • 
düşen arkadaş!armı kurtarmak ıçın Moskovada toplanmasını istiyorlar Güzinin çalıştığı mağa7Jl!lm sahibi lıyacak gibi idi. 
dönüyordu. (Baıtarafı l inci nyfaa) lunmak, ömrümün .. yılı -reflerinden eldiven satışındaki artışa hayret edi - - ~y~ey~ ~i n!ye çağı~d~uz? · 

Koca Atıi onun omuzuna el attı: l_!_ r- - Sızı nıye mı çagırdım soylıyeyınu 
K . 

1 
Ka 

1 
cilere, Scıvyet konsıoloshanesinde ua biridir. yordu. Ben cGüzin eldiven mağazası)> sahibi 

Ded. açıyor• yeuı ·•• çıyor ··• çay ziyafeti, ve bir beyanat Termİftir. Bu vesileyle, Türk ilimlerile ve e - Ayın birinde dört çift, ikisinde sekiz Bayan Güzinle evlenmek istiyorum da. 
ı. Beyazıt umumi kütüphanesinde, ve diplerile sıkı temaelarda bulunduk. çift, üçünde on altı çift, dördünde o - Bunu söylerken elile de kendini gös• 

flyas Reisin gözleri büyüdü. Ka - sabık evkaf müzesinde yapbğı uzun Bu temaslar, memleketlerimiz ara - tuz iki çift .. Günden güne artıyordu. teriyordu. 
zanmış olduğu zaferin bütün sevinci tetkikattan çok memnun kaldığını bil- sındaki ilmi rabıtaların da sıkılaşması Mağaza sahibi mağazaya satışile teva- Güzin: 
tan ki o anda silinmişti. diren değerli müsteşrik, demiftir ki: için çareler bulmamıza yardım etti. zün edecek mikt~:da eldiv~? .~lmtştı. - Ben mi, dedi, cGüzin eldiven ma• 

V b 1 B · k Be L!'- • • d B ela So tle a· ı·~ · · ı. ··ı ·· Fakat onlar da bıtıyordu. Çunkü Neca- g-azası- sahı"bı· sı·z mı· benırn· le evlen • - ay ta ansızıar... enım en ço - n, tetıuAatm nebce•n e, ura , vye r ır ıgmın ~u tur . bakı • ' 
1_ k w ela b d t b. k L ı· . .__,._ la be be h k b .. !~L b" aı~L .. tı artık ne numaraya yor, ne çe - mek ı"stı·yorsunuz? &or tugum uy uza en... ır ço ııuymet ı veaı~r ra r, ayatına artı uyua. ır ~ gor • •t d S d . · 

H d k K Ar d"' d.. Ça- ed b" ·ı Al rd edeb. d"" M 1 k . d ,_~ h l"f şı arıyor u. a ece. - Benimle evlenmek istemez misi. omur anara oca ıye on u. gatay e ıyatı e tıno u ı- um. em e etım e&.ı mu te ı mü - _ Eldiven! niz? 
Ona; yatı arasındaki münaacbetleri aydınla- şahedelerim, bana, bu alakanın müte- Diyor, ve hangi cins, hangi numara Güzin karşısındaki gence baktı, çoW 
- Haydi ..• Onun ar.kasından gidi- tan iki kıymetli eser buldum. kabil olduğunu göstermitti. eldiven olursa alıyordu. samimi idi. Yavaşça işitilir, işitilmez 

yoruz. Sonra bir kaç yıl önce, bir Sovyet Maksadımız, hu mütekabil alakaya * bir sesle: 
müsteşrikı, Kur'anın en eski Türkce cevap verebilmektir. Bir gün gene mağazaya girmişti: ' - İsterim! Diyecekti. 

Fakat baş direk kırıktı. Bu halle yo· 
la çıkamazdı. Onu tamir gerekti. 

tercümesini ele geçirmişti. Be biz, hu Çıkaracağımız bir mecmuada, Türk - Eldiven! Diyebildi. Bu anda o her zarnankin· 
tercümenin klişelerini, 19:!4 de, Dil ilim ve ediplerinin makalelerini de bu- - Yalnız bir çift kaldı. den bin kat daha güzeldi. 

Bundan başka, direk sağlam olsa bi
le Aydın Reist~ıı izin almadan ora • 
dan ayrılamazdı. 

Kurultayına takdim etmiştik. lunduracağız. « Sovyet - Türk ilmi 
Halbuki, yaptığım tetkikat bana Mecmuaarn adını tqıyacak, ve ilk sayı

gösterdi ki, bugün aalı Lcningrad kü - sı bir aya kadar çıkarılecak olan bu 
tüphanesinde bulunan o Türkce tefsi- kıymetli risalede, mcıkalelerin hem 

Yağmurların tahribatı 
Koca Alinin omuzuna el attı: 
- Çabuk, direği değiştireceğiz ..• 

Haydi ... 

(Baftarafı 1 inci aayfada) 

rin suretleri lstanbul kütüplaanelerin - Türkceleri. hem Ruacalan bulunduru- malumat istemiştir. 
de de bulunmaktadır. lacaktır. Ve bu mecmua, üç ayda bir ~ fazl Turgudlu ve 

Yalnız, ayni tefsir, zaman zaman, muntazaman neşrolunacaktır. Yagmurlar en a 
Diğer leventlere de emir verdi: 1 'hl w At t .. k.. h la k kt Manisa bağlarında zarar yapmıştır. 

de 
tasnı ere ugramıştır. a ur un uzur rına çı ma an , ~ . . 

- Durmuş; Kırh Hasan!.. Siz .. ll"d . . . .. l . . . T urgudlu da yagmurun husule getırdı-
,_ 1 b Fakat buna rağmen, tashih edilmiş muteve ı sevıncını, muze erımızın ve . .. .. . . w 

ouraya ... EsirlC!ıi 1ıardiyan ara na - k""t'' h I . . . . 1. ği seller üzümlerı suruklemıştır. Yag-
1 1 I d" · b" suretlerde, aslındaki lisanın bütün a • u up ane erımızın sonsuz zengın ı - . . Öd . . 
&ın. Şu spanyo gemisinin ıreğıni ı- w· k d d _ t kd" . . l . murlar, Aydın, Nazıllı, emış ve dı-
~rn tekneye alın. Ben Aydın Reı·se gı·- nasırı zerre kadar kaybolunmamıfhr. gıne arşı uy UiU a m gız eyemı- . . k I d d ... S t ·· t "k · l k t · ğer ıncır mınta a arın a a zarar yap-
diyorum. Çabuk dönerim. Bu tefsirlerde bir araya gelen un - yen ovye mus eşrı ı, mem e e ı • 

Esirler Is nyol gemisinin ambar- surlar da, 17 nci asırda kullanılan Kaj- mizde gördükleri dostane hüsnü kahu- mıştır. 
larına tıka :sa dolduruldu. Direğin 1 gar Türkcesinden, 13 ve 14 ünc .. ü ~sır- le açıkca tetekkür etmif, ve demiştir Ne kadar acı bir neticedir ki müs -
sökülmesi pek güctü. Koca Ali: ]arda kullanılan Altınordu edebı lısa - ki: tahsil bu yıl fazla verimle ve jyi fiatla 

_ Baltalar nerede... Çabuk balta ından, ve 15 inci asrın Çağatay dilin- - Gelecek yıl, Rusyada, büyük ve geçen yılların zararını tamamen ka -
den mürekkeptir. Bu itibarladır ki, bu beynelmilel bir Şark Dilleri Kongresi pıyarak borçlarını ödiyeceğini ümit e-

te~ii;~·bağudı. kıymetli vesaikten mühim hakikatler toplanacaktır. En büyük arzumuz
0

da, diyordu. 

D. w• d.b. d k t. d" T·· le k çıkarılabileceğine kaniim. bütün dünya ilmine hizmet eden ör- .. k l . . 11. h" . 
ıregı ı ın en es ır ı. ur a • .. .. . .. b . l M Uzüm re o tesının e ı ın tona me-

dirgasına taşıttı. Bunun haricinde, söylemek isterim duncu ~ıl _Kurultayı~~~· oB~~ ~ ~s- ceği muhakkak görülmektedir. Rekol-
Bu iş yarım er at kadar sürmüştü. ki, yalnız Türkiye kültür tarihinde de-ıkovada ıçtıma etmes.ı ı_r. ızı u yu .• tenin düşmesi fiatların haşdöndürücü 

ıı · · · · d v ·1 d ·· T ·h · d b ·· ·· k b · ı rekten arzumuza erıştırec~k olan hıç yas Reis Aydın Reısın gemısın en 1 gı . unya ı ım tarı ın e uyu ır ro . .. - bir şekilde yükselmesini temin etmiş-
dönmüş, sandaldan kadirgaya çıkıyor- oynamıt olan Dil Kurultayında bu • bır teşehhusten kaçmmıyacagızl 

ltir. 7 numara 10 kuruş, 8 numara,, 
11,25, 9 numara 13, 10 numara 16, 
11 numara 19.50, 12 numara 22 ku • 
ruşa kadar yükselmiştir. Bu fiat yük • 
selişi, elinde mahsul bulunan müstah• 
sili sevindirmiştir. 

Müstahsilin karşılaştığı büyük zarat 
karşısında maalesef alivre satış yapa!\ 
büyük tüccarlar da zarara uğramış • 
lardır. Bilhassa orta ve aşağı fiatlar~ 
büyük alivre taahhüdüne girişenlerin 
zararı zannedidiğinden çok büyüktür, 
Üç ihracat firmasının yüz ellişer hin Qı. 
radan fazla zarar gördükleri anlaşıl • 
maktadır. Garbi Anadolunun yağmurw 

lardan gördüğü zarar orta bir hesaplc 
iki milyon liradan fazladu. Al:nanya • 

daki üzüm alıcıları yüksek fiatla tek • 
lifler yapmışlardır 
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CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta ·nm zabıta romanı: 68 

Gavur Mehmet, bunları tetkik eder- rası, kuyunun dibi değil... işte, fener 
le.en: daha hala aşağıya iniyor ... iniyor am-

- Kulenin zemini görünüyor. Bu- ma, ben de iyi bir budalalık ediyo -
Tası, her halde. zind:mların üstüne te- rum. 
s~düf ediyor ... Fakt.t, acaba zindan - !Jiye mırıldandı. Ve sür'atle feneri 
lara nereden girilıyor? .. Hele şu mer- yukarı çekmiye başladı. O tahtadan iti
divenden inelinı de, alt katı da bir göz- haren İpe nişan koyarak, sonra ipin 
den geçirelim. o kısmını kulaçladı. Tam sekiz kulaç· 

Diye söyleniyordu. tı. 
Merdivenden ir>ınek, o kadar kolay Sekiz kulaç .. Az şey değildi. Tabii. 

olmamıştı . Az kalsın, bir kaç defa a - dir ki, bunun alt kısmında da 0 kadar 
yağı kayarak aşağıdrıki taş zemin üs- hir derinlik olmak 15.zım gelirdi. Şayel 
tüne düşecek .. Parça parça olacaktı. aşağıya inerken ip kopuverirse, kuyu
. Nihayet, alt \;:ata varmıştı. Orada da nun dibinde bir külçe kemik kesilmek 
derin bir (oh) çc::kerck geniş bir nefes pek tabii idi. 

almıştı . Ve ondan sonra da kulenin al- Gavur Mehmet, acı bir tebessümle 
tındaki zindanlara inmek için bir yol gülümsedi: 
aramıya bas,lamu,ı tı Fakat·, ne bir ge- Ne olurs l C h · - a, o sun... e ennemın, 
çit, ne bir kapı, ne de bir merdiven bu- taaaa gayya kuyusuna düşeceğimi bil-
lamamıştı. sem, gene ineceğim. 

O zaman; dcr!n derin düşünmiye, Diye söylendi. 

ve: Hemen, ayağa kalktı. Elindeki ipin 
- Eyvah!.. 1311 kadar emeklerim üzerine, yarmışar arşın fasıla ile dü -

bo~a mı gidecek?... Zindanlara, ıne - ğümler yapmıya başladı ... Sonra, ipin 
miyecek miyim~ . ucunu, oradaki büyi;k mermerin al -

Diye söylenrr.iye başlamıştı. tından geçirerek taşa sımsıkı bağladı. 
Birdenbire kulenin ortasında, üze- Ucunu kuyudan içeri sarkıttı. Feneri 

rini otlar biirümi.lş küçük bir taş yığı- kapadı. Tutulacak yerine kısa bir ip 
nı, Gavur Mehn~edin nazarı dikkatini bağlıyarak boynuna astı. Belindeki in
celbetmişti. Derlıal oraya giderek, tet- ce ve sivri uçlu bıça~t çekerek dişleri-
kike girişmişti. nin arasına aldı: 

Taşlar, muntazam surette istif edil- Hadi bakalım .. Ya, karnı, ya sırtı 
mişti. Gavur Mehmet, bunu görür gör- Bismillah ... 

mez: • Diyerek ipi yakalad:. Bacaklarını 
- Bu taşlar buraya~ gelişi güzel a- kuyuya sarkıttı. Ve sonra birdenbire, 

tılmışa benzemiyor Her halde, bir boşluk içinde sallandı. Ellerini ağır a
maksatla lerle~tirilmiş olduğu, aşikar. ğır düğümler üzerine indire indire, o 
Hele şunlardan bir kaçını kaldırayım. zifiri karanlık içinde kaym:ya başladı. 

Diye söylenmişti ... Ve taşların bir Biraz sonra ayakları hafifçe oynıyan 
kısmını kaldmr kaldırmaz, gözüne bir tahtalara çarptı.. Gavur Mehmet, ih
mermer kapak ilişmişti. tiyatlı davrandı. Bastığı yerir. sağlam o

Gavur Mehmet, sevincinden titre- lup olmadığını ayaklari!e muayene et-
mış. tikten sonra, elinden ipi bırakı. Boy -

- Bu1clum. Nihayet buldum ..• Bu nunda asılı olan feneri yaktı. Sür'atle 
kapağın altında. mutlaka zindana ini- etrafına baktı. 

lec.ck merdiven vat. Yukarıdan gördiiklerirıde, aldan -
Demişti. Ve taşları, sür'atle bir ke- mamıştı. Bastığı katC\s tahtasının iki 

nara çekmişti. Meydana, hemen he - tarafında, küçük iki kapı vardı. Kalas 
men bir metre murabbaı cesamette ka- tahtası, bu iki küçük kap. arasında bir 
lın bir mermer taş çıkıvermişti. köprü vazifesi ifa ediyor; bunun altın-

Gavur Mehmet, bu taş kapağı ya - da da kuyunun derinliği. uzayıp gidi
na doğru kaydırıp ta deliğin ağzını a- yordu. 
çıncıya kadar bir haylı sıkıntı çekmiş· 
ti. Ümit, ona harikulfade bir kuvvet 
vermişti. Fakat deliğin ağzı açılıp ta 
içerisini görür görmez, birdenbire e
lini dizine vurmuş; acı bir teessürle: 

(Arkası var) 

Keskin icra memurluğundan: 
Keskinde Mehmede 220 lira borçlu Kes -

klnln Kavurkalı köyünden Sofu Mehme1in 
yeminli ehli vukufinr tnrafından O . koydcn 

- Hay Allah müstahakını versin. kardeşi ile müşterek Hüyük mevkiinde ta -
Bütün ümitlerim, boşa gitti. punun 69 sayısındn 7 dönüm, halen 25 dô -

Demişti ... Çünkü önündeki delik, nüm tarlnmn beher dönümü ıoo kuruş kiy
dibi simsiyah görünen derin bir kuyu- metıı Yine dıığdn tnpunun 70 numara.;mda 
dan ibaretti. kayıtlı 7 dönüm halen 20 dönüm tarlanın 

- Bu kadar vakit kaybettiğime mi beher dönümü 35 kuruş klymetli Kıraç tar -
yanayım. Bu kadar tehlikelere göğüs lanın nısıf hissesi. 

gererek çektiğim emeklere mi acıya· Diğeri Keskinin Bedesten içerisinde 250 

yım? .. Ben, 0 haydutların nöbet bek- lira kıymetli ve senede 30 lira kıymetinde 
)edikleri o uzun uzun yeraltı yolla - icar getiren ahşap bir dükkan. 

d 
· l kt Yukarıda tnrlalar ve dükkan açık nıtırma 

rın an gırmeye ça ışma ansa, şura -
d k 1 

. d 
1 

• • v. . ile müzayedeye vazedilmiş olduğundan tak-
an o ~y~a zm an.ara. ~nıverecegımı dir edilen kiymetln yüzde 75 şlnl geçtiği tnk-

zannetmıştım ... Ne aksılık?.. dlrdc en çok artıran 12-lu-936 pazartesi gü-

Diye söylenirken, birdenbire aklına nü sant on dörtten on altıya kadar dairede 
bir şey geldi: ihale edilecektir. Aksi takdirde son artıranın 

- Sakın bu kuyunn da zindanlar- taahhüdü baki kalmak şartı ile müzayede 
la bir münasebeti olmasın. Hele şunu on beş gün daha uzatılacak, 28/ 10/ 936 giinii 
bir iyice muayene edeyim. 

Dedi. 

saat on dörtten on altıya kadar dairede ikin-
el aı·tırma en çok artırana ihale edllecektH·. 
Hakları tapu slcllll Ue şahit olm::ıvan ı,otckh 
alncaklılarla diğer ı.ı.lakadann ve irtıtak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husus ile 

Gavur Mehmet; lıer türlü ihcimali 
düşünerek, buraya iyi bir hazırlıkla 
gelmiş; lazım olabilecek her şeyi ya -

faiz ve masrafa dair olan ve iddialarım ev
nına almaY.ı ihmal etmemişti. 

rakı miisbltelerile birlikte 20 gün içinde bil· 
Kuyunun başına diz çöktü. Evvela, dlrmeJeri lazımdır. Aksi takdirde haklaı·ı ta-

kuyu nun içini dinlt•di. Sonra, elinde- pu sicllll He sablL ohnıy:mlar satııJ bedelinin 
ki feneri alarak içine gezdirdi. Kuyu, paylaşmasından hariç bırakırlar. Daha 

derindi. Dibini göremr.di. ziyade malümat almak lstlyenlerin Kc~k!•1 
Beline sar,r:iığı gnyet kuvvetli bir icra dairesine muracnntlan ilan olunur. 

frenk sicimini çıkardı. Fenerin tuta - ------------
cak yerine bağladı. Kuyunun içine saf- Jslanbul ikinci lrıns Memurluğun-
kıtt '. Fener aşağıya inerken duvarları dan: 

Müflis Antikacı S. 1 hıyimin işieri 
tetkike haşladı. hakkınaa if!l\s idnresince izahılt verll-

Birdenbire o kadar sevındi ki; az 
kalsın, elinden ipi kaçıracaktı. 

- Hah ... Yakaladım. işte, brşı -
lıklı iki büyük delik. Adeta, kar~ı kar
şıy::ı açılmış iki kapı. Ortalarına da bir 
tahta uzatılmış. Dernek ki, bir taraf
tan öbür tarafa geçiliyor ... Fakat, bu-j 

mek ve icap eden kararlar itlihnz 
e<l lmek Ozere nlacnklıl mn toplımrıııı
sınn ıozum görOlınUş o;duğu 1da11 nl ı

c tldıların 17/9/H3H µerşc;nbe gtlntı saat 

11 de ikinci ir.ıls da ires ' ııcte hıızır 

tıu.nn rırnlıtrı ifü\ı:; idare kururıle ilt\n 
o~unur. (2f)580) 

SON POSTA EylUI 13 _ 

ittihatçılar Devrinde 

MUHALEFET Qr 
doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

Son Posta"nın siyasi tefrikası - 53 - Yazan: Ziya ş.k.ir 

Senelerdenberi ınilli mücadeleye alışmış olan Rum siyasileri, Türk siyasilerini 
idraksiz bir çocuk gibi aldatmıya çalışıyorlar, buna uygun şahsiyetlerin 

dimağlarına bir parmak bal çalıyorlardı 

(!hlafı izamım·ı·z ) dediği ( ecd.~dı 1 dırım b~~d~n d~şseydi, itti~atçılar, bu 
kıramından) murekkep mecnun su - kadar buyuk hır heyecan hıssetmiye • 
rüsü; saraydaki gözdelerinin yatak o- ceklerdi. 
dalarını şaşıracak kadar cahil ve gafil Fakat; bu heyecanı aralarında his· 
oldukları için; hiç düşünmeden, istik- settikten sonra, harice taşırarak gü • 
bali zerre kadar görmeden bu (imtiya- lünç olmak istememişler: 
zat) ı veriverrnişlerdi. Ve .. Sakalları~ - Hele, buna da s:lbrerlelim. Hesap 
na inci dizdirmek efsanelerinden da • görme zamanı gelir. 
ha bariz bir surette, cedbecet mecnun Demişlerdi. 
olduklarını isbat eylemişlerdi. Bu vak'anm üzerinden c1e tam ye • 

Beyoğlunda (Varyete) tiyatrosunda 
bir konferans verecek; (mesleki si -
yasi ve içtimai) sini İ7ah eyliyecekti. 

Daha tiyatro kapı!arı açıimadan, ti· 
yatronun önünde bir hC\lk kitlesi bi • 
rikmişti. En meraklı bir komedi oy • 
ııanıp ta dühuliye i\lınmıyacağı ilan· e-

dilseydi, gene bu kadar müşteri <:«:lbe
dilemezdi ... Fakat şunu da arzedelim 

ki; bütün bu (erbabı merak) ın dört • 
te üçü, ittihatçılardan mürekkepti. 

(Arkası var) 

E, bu eçhel mecnunların son hafi - di gün geçmiş; nihayet 1324 senesi 
dezadelerinden olan prens Sabahaddin eylul' ayının 4 üncü perşembe gunu 
Bey nasıl olmuştu da, tam on iki sene gelmişti. O gün, prens Sabahaddin Bey, 
Avrupa kaldırımları çiğnemesine ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Geçenki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

bir çok (ulumu fünun) tahsil ve teteb
bü eylemesine rağmen; bu cehalete, 
cinnete ve vatani cinayete iştirak eyle
mişti. 

Filhakika, kanunu esasiye, bu yolda 
bir madde dercedilmişti. Fakat bu, bas
ma kalıp bir sözden ibaretti. Öyle bir 
söz ki; hiç bir teyit kuvvetine malik 
değildi. Halbuki Prens Sab.oıhaddin 
Bey; sanki malik oldukları bahçenin 
yoncalarını, komşusu olan fakir inek
çiye bahşeder gibi, büyük bir cömert
lik göstermiş.. Sanki kendi namına 
verdiği bu gülünç söz yetişmiyormuş 
gibi; (rüfekayi sayinin de imtiyazatm 
yalnız muhafazasına değil, takviyesi
ne çalışac.ağını) vaadetmişti... Hiç şüp
he etmemek lazım gelir ki bu sözler, 
tam bir şuurun eseri değildi. 

Görülüyor ki; Rum milletinin (si
yasileri), (Türk mütefekkirleri} ile a
deta eğleniyorlar .. Bir taraftan: 

Spor -\ 1 
• 

lstanbul yüzme 
ı_ 

Şampiyonası ,. 
LOSYON 

4 3 üncü me!:.tep 5 2 Ömer Faruk, 
İstanbul Erl:ck Lisesi 4 76 Cclfileddin, 
Nurosmaniye Selvili mescit sokak 4 de 
Nihat. 

BÜYÜK SULU BOYA 
Ankara İstiklfü mahallesi Dinç so

kak 13 de Nilıifer Biner, Kozlu P. T. T. 
memuru oğlu Yılmaz, Yeşilköy ilk mek
tep 42 Sabahat, Beylerbcyı Yalılar c.,d
de 5 7 de Behice, İstanbul 2 7 nci mek
tep 3 /B den ı 5 Fethi. 

LASTİK TOP 
Beyoğlu Sent Poşeri mektebi 225 

Şefika Ateş oğlu, İstanbul Erkek lisesi 
1 /B den 291 H. Sıtkı Elçin, Vefa 1":r
kek Lisesi 3/C den 360 Nureddin. 

ALBÜI\I 
- Kanunu esasinin bahşettiği hu • 

kuk ile iktifa edeceğiz. Osmanlılığın İstanbul 44 üncü ilk mektep A/3 den 
205 Kıvmet, İstanbul Erkek lises!. E/ 1-

bütün şeraitine samimi bir surette ria- den 5 69 İbrahim, Karagümrük Kara-
yet eyliyeceğiz. baş caddesi 45 de Şecaattin, Gele.nbevi 

Derlerken, diğer taraftan da: orta mektep A/2 den 675 Fehmi, An-
- Asırlardanberi devam eden im • kara Devlet demiryolları hasılat dairc-

tiyazatımızı muhafaza etmek isteriz, sinde memur Sabri kızı Süeda, Konya 
diyorlardı. Abdülaziz mahallesi 66 da Kadri. An-

Akıl ve mantık bu iki fikri nasıl bir- kara İç Çelebi Seyhan sokağı 1 O ela 
leştirebilir; bu derece kaypak ve zıt iki Elman, Tekirdağ Ortacami sokak Mes-
fikrin s?hiplerindeki samimiyete nasıl cit karşısında 3 7 de Erhan. 
itimat edilirdi. - MUHTIRA DEFI'ERİ 

Senelerdenber milli mücadeleye a • Diinkü şampiyona yüzmelerine iştirak Mahmutpaşa Yeşildirek 15 de Necati, 
lışmış olan (Rum siyasileri), heniiz üç' . ede .. nlcrdcn bir. bay~n n Ankara Çanka~ada Binba.şı . Zeki oğ-
dört aydanberi siyaset çemberi çeviren lstanb.ul S~porl~? aJa~lıgı tc.rafın - lu Muammer, Istanbul 2 ıncı mektep 

T .. k . ·ı .. 'd k. b' k "b" dan tertıb edılen yuzme Istanbul sam- B/4 den 167 Yaşar Sultanahmet Ter-ur sıyası ermı ı ra sız ır çocu gı ı .. . • ' . 
ld . l l J piyonası dun Moda denizhamamların · zilik mektebinde s Uyar Istanbul Kız 

0 ~tmıya ç~ ışıyor ar; m~a vas~ta Y~ • da yapılmıştır. Bu müsabakalara Ga - orta mektebinde A /2 d~ 543 Malike, 
pab:Ieceklerı u~gun şahsıyellcrm dı - latasaray, Beykoz, İstanbul Susporları Tokat Ardala sokağında 4 de Cihat, 
maglarına da bırer parmak bal çalıyor- kulübü yüzücüleri iştirak etmişlerdir. Kayseri işletme dosya memuru Meh
lardı. Yüz metro serbestte Galatasaraydan met Uzer Adanada Postane ciwmnda 

ittihatçıların bir kısmı, prens Saba - Orhan birinci, Susporlarından Mah - kundurac; Şükrü, Konya Kız Muallim 
haddin Bey aleyhinde böylece esip sa- mud ikinci. mektebi caddesi 82 de Orhan. 
vururlarken, diğer bir kısmı da: Yüz metro sırtüstünde Beykozdan KART 

- Hele acele etmiyelim.. Bakalım, Agah birinci, Beykozdan Nihad ikinci. Alay köşkü caddesi Şengül hamam çık
bir konferans versin .. Maksadını ale • Dört yüz metro ser~cstte Galatasaray- mazı 13 de Yaşar, Nevşehir eczacı kal-

. h · O d h"k"" dan Halis birinci, Istanbuldan Mch -nen ıza etsın. n an sonra u um ve fası Nuri kardeşi Hüseyin, Konya kız 
kararımızı veririz. med ikinci. 4 X 200 bayrak yarışında orta mektep caddesinde 82 de orhan, Ge 

Diyorlardı. Galatasarcıydan Halil, Orhan, Cihad, libolu ceza evinde Hüseyin Ak.ay. Zi-
Prens Sabahaddin Bey, cidden müş- Ali takımı 1 O dakika 51 saniyede bi - le İstiklal okulu 20 Turgut Scydan, 

d B 
rinci, Beykoz takımı ikinci gelmişler - Bevog-lu 47 ncı· mektep 54 F·~rda, Sul-

kül bir vaziyette i i... ir t.ıraftan, tür- J ... 

lii türlü tefsirlere uğrıyan (akidei si - dır. tanahmet Üçler mahallesi 4 de Ragıp 
h d k h 

110 metre manialı koşuda Okur, Kumkapı Yeniçeriler cadde Fah-
yasiye) sini izı:ı e ere şö retini sars-
mak istidadı gösteren velveleyi suslur - Türkiye rekoru yapıldı ri Bey apart. 67 Süleyman Vural, 
mak lazım gelmekt~ .. Diğer taraftan Yedinci Balkan oyunları hazırlıkları Kadıköy Gazhane Telkafes sokak 4 d~ 

1 k Yu .. z güldürücü neticelerini vermeg-e Bedıiyc, Nurosmaniye Şeref soka 
da ittihatçı arı ·ızdıracak ( esınayi üs - h k ba--ladı. Dün yapılan seçmelerde iki Küçük apar. 67 / 69 Neza at, Kum ·a-
tiine sıçratmak) tan çekinmek icap et- ':t k 60 c h't n· b J·ir Türkiye ı<.>koru kırılmış VP ,.: : ğerleri pı orta me tep ..ı ı , ıyarı e" 
mekte idi. yerinde tutulmuştur. asliye ceza hakimi Sadık kızı MPlfıhat, 

İşte 7.avallı prens. böylece bocalayıp 100 - 10.9 Semih İstanbul Lisesi 803 Nihat, Maliye ve--
dururken; Anadolu Tafnak klüplerin - 200 _ 2 3. 7 Vc><lad kal eti Milli Emlak Müdürlüğünde Ce-
den biri bir münasebet.le İstanbulun er- 400 _ 5 4.8 lV1e1ih malccldin vasıtasile Cahide, Samaty& 
menice gazetelerine b!-:-er telgraf çek- ı ı o _ 15,8 Fa ik (yeni rekor) Jincıkaclın Dana yokuşu 24 Orhan Gök, 
miş ; uzun uzadıya bir takım ınethü se- Yüksek _ 1.80 Pulat İst·mbul Erkek Lisesi 814 V. Öıman, 

1 ./~5 cu··ç atlet) To1:at Memleket hastanesi opcratöril nalardan sonra; 
[Avrupada ;kongremize iştirak e- Uzun - 6.80 Semih Lutfi o · ı ·ı Yı1maz, Gerede tuhafiyeci Settar 

den, Sultanzade Sabahaddin I3ey, bi - Disk - 45 Veysi Se\ im, Alemdar mah~llcsi Çata!çeş":ı~ 
· · B' 1 d · · Dünki.i te<.:rlibc kosularından snnra sokak 50 de Sermed, Istanbul Kıı J.V1 

zımdır. ız onun a, aıma aynı gaye ve " < 1 11. kt b' 32 1· r B . ]\nura-
. ak" d v • G k milli atlet tnkımı kadrosu seçi1nıistir. a ım ıne c ı r an. uısa · 

aynı maksadı t ıp e ~cegıı: ere · ra· , · · 11ır d 8 d T AksarnY . . · · · ·. ,.. . ı Bugi.in seçilPn takımda sıhhate ta • ıye - ıncı .L\Jura e uran, ....... 
bız ve gerek o, lJırbırırnıze veroıgı - _ ı.. 

1 1 
dıl h. b. • .................................................... .. 

. ' .. . . . k . alluk eden SC've ) <1 ma tça w ır at-
ınız sozlerı, hıc hır Zdman na zetmı -

11 
d - · 1 •. 1 . k. I Bugu·'nku·· boks maçı 

~ et egış · ı ı mıvecc ·tır. · 
yeceğiz.1 ı ı o 1,1 • oluk mü~abaka ~avri 1i ·ami 1 G::ıl::ıtasaray kulübü tarafından dn -

Diye, bi·· boşboğazlık etnıicıti. ve kevfi h•ıı ekette ısrar eden Fener - yet eclılen Romanyalı boksör bugün ıl~ 
E 1 "h ·ı· ı . . . " 1 . el ;:ıcnk ğer; ttı at ve "\ . ·'" rPynıyetı - ba!ıçc. k 11 ıı 'mı A' ll .ı zm Fedı;;ı ... ~yu _ nıaçmı Taksım sladyoınun a yap ' 

ıı in merkezi um um! bın....:sına elli yıl- j nunca tl.cııye edilmiştir. 1 tır. 
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Türkiye Naft Sanayii 
Türk Anonim Şirketi 

• 
Meclisi idaresinden: 

Şirketimiz Meclisi idaresince görülen lüzum üzerine bu kere umumi 
Liaaedaran heyetinin fevkalade surette 28 Eylul 1936 Pazartesi günü saat 
11 de İdare Merkezimiz olan Galatada Voyvoda caddesinde Nişastaciyan 
liamnda toplanacaktır. I.bu fevkalade hissedar Umumi Heyeti toplantısı
na nizamnamenizin 55 inci maddeı.i mucibince esaı nizamnamenin tadi
line müteaJlik huıusatta her bir hiueye malik olanlar bir rey sahibi olaca
ğından birer hisıe sahibi olanlar da i&tirak edebileceklerdir. 

Ruznamenin dijer mevadch hakk~da gene nizamnamemizin 52 inci 
nıaddesi mucibince aıgari yüz hisse ıenedine malik olanlar iftirak edebile
cekJenfu. Bundan dolayı niaahi ekuriyetin anlqılmas\ İ9İn İfbu Heyeti 
llmumiyede asaleten ve \'eki.leten hazır bulunacak hissedarlann 1 imil ol -
duklan hisse senetlerini, nizamnamenin 57 inci maddesi hülanüne tevfikan 
Şirketi?niz veznesine içtima gününden bir hafta evvel teslim edip makbuz 
almaları icap eder. 

İDARE MECLİSİ 
RUZNAMEt MÜZAKERAT 

1 - Meclisi idare azalarının 6 ya ibliğile yeniden ·intihap ve tayini. 
2 - Nama muharrer müessis r.":öse senedi ihracı ile bilabedel mücuis -

}erden bir veya bir kaçına tahsisi hakkında esas mukaveleye atide 
yaz.ılı bir maddei müzeyyele iliveıi ve kezalik 73 lİncü maddenin 
apğıda yezıh veçbile tadili. 

3 - E&as nizamnamemizin 37 inci maddesinin atağıdaki yaz.ıh tekilde 
tadili. 

MADDEİ MÜZEYYELE 

Nama muharrer olmak üzere (1000) Bin aded müessis hissesi ihraç edi
lecek ve bunlann beherine işbu nizamnamenin 73 üncü maduei muadcıe
leıııi mucibince hisseyi temettü tevzi olunacaktır. 

Meclisi 1dare itbu müessis hisseleri tensip edeceğ! müessislerden bir 
'\'eya bir kaçına tahsis eylemek salahiyetini haiz olacaktır. işbu müessis 
lıiase hamilleri emvali fİrket üzerinde bir guna hakkı tasarrufa malik ol -
ınadığı gibi Şirketin unur v~ muamelihna dahi müdahale edeıne:ı:ler ve esas 
lbukavelename ahkamına tabiiyete nıecburdurlar. 

73 ONCO MADDENİN METNİ HAZIRI 
------------------~~~----~----
Safi kir her nevi umumi ve idari masarifin tediyesine 

'\'e meclisi idarenin tensip edeceği adi ve fevkalade amor
tismana muktezi meblağın tenzilinden sonra tesbit olu
nur. 

Bu suretle teshil edilecek olan safi kirdan evvelemir· 
de ihtiyat akçesi olmak üzere (o/o S) \rüzde bet ifraz edi
~. Mütebaki safi karın bir lasmı veya tamamı He
Yeti Umumiye kararile muayyen bazı hususat için veya 
fiiphcli alacaklara veya münaziünfih emvale kar,ılık 

teşkil etmek üzere fevkalade ihtiyat akçesi namile ifraz 
edilecektir. 

Buncian sonra kalacak bedeli tesviye edilmiş olan kısım 
İçin (% 6) yüzde altı nisbetinde birinci temettü itasına 
kifayet edecek meblağ ifraz olunur. 

Kalacak olan meblağdan nısfı sureti hususiyede Şu·ket 
Umurunun tedvir ve idaresile mükellef olan azalara ücfet 
olarak tesviye edilmek üzere (o/o 1 O) yüzde onu Meclisi 
idareye ve mütebaki (o/o 90) yüzde doksanı dahi hisse 
lenetlcri eıhabma tevzi olunur. 

73 ÜNCÜ MADDENiN MUADDEL METNİ 

Safi kir her nevi umumi ve idari muarifin tediyeaine 
ve Medisi f darenin tensip edeceği adi ve fevkalade amor· 
timnana muktezimebaliğin tenzilinden ıonra tesbit olu

nur. 
Bu suretle tesbit edilecek olan aafi kirdan evveJemircle 

ihtiyat akçesi olmak üzere ( % 5) yüzde hCf ifraz edile· 
cektir. Mütebaki :safi kirın bir kısmını veya tamamı He
yeti Umumiye kararile muayyen bazı husuaat için veya 
fÜpheli alacaklara veya münaziünfih emvale ka11ıhk tet
kil etmek üzere fevkalade ihtiyat akçesi namile ifraz 
edilecektir. 

Bundan sonra kalacak temettüden hisselerden bedeli 
tesviye edilmiş olan kısım için (o/o 6) yüzde altı niabe -
tinde birinci temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraz 
olunur. 

Kalacak olan meblağdan ( % 1 O) yüzde onu müessis 
hisse senedi sahiplerine badettefrik mütebaki ( % 90) 
yüzde doksanı dahi hisse senetleri eshabma tevzi oluna • 
caktır. 

37 iNCi MADDENiN METNİ HAZIRI 

Meclisi idare azası şahsen alakadar bulundukları husus
llltın müzakeresine iştirak edemez ve Heyeti Umumiye • 
der. izin almadan kendi veya tahsı ahar namına bizzat 
•eya bilvasıta Şirketle bir muameleyi ticariye yapamaz -
lar. Keza Heyeti Umumiyenin müsaadesini almaksızın 
Şirketin icra eylediği muameleyi ticariye nevinden bir 
iti, muameleyi kendi veya ahan hesabına yapamıyacağı 
tibi ayni nev'i muameleyi ticariye ile metgul bir Şirkete 
t-hıcn mes'ul iza sıfatile dahil olamazlar. 

37 iNCi MADDENiN MUADDFJ... METNi 
~----------------------------~ Meclisi idare izası tahsen alakadar bulundukları busu.a-

salın müzakeresine ittirak edebilir ve kendi veya pbsı 
ahar namına bizzat veya bilvasıta Şirketle bir muamelei 
ticariye yapabilirler. Keza Şil'ketin icra eylediji mua • 
melei ticariye nevinden bir muameleyi kendi veya ahan 
hesabına yapabileceği gibi ayni nev'i muamelei ticariye 
ile mqgul bir Şirkete phsen mes'ul iza sıfatile dahil 
elüilirler. 

JUV ANTIN KANZUK' Ankara Nümune Hastanesi E ş-
Saç boyalan tabipliğinden : 

Hastanenin ihtiyacı olup miktar, cinsi ve tahmin fiathrile eksilt
menin şekli ve muvakkat teminatı yazılı eczeıyı tıbbiye ve ron ll.:en 
filimi 13/Eylül/936 tarihinden 28/Eylül/936 Pazartesi tarıhine kadar 
on beı gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

. J 
/ 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tnbil renk \'erir. Ter ve yık1ın

makla çıkmaz. YegAne zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyusıdır. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu · lstnııbul 

Son P sta 
iLAN FiATLARI 

- Gazetenin esas yazıaile bir ıü

tunun iki ıatırı bir (aantim) 
sayılır. 

2 - Sahıfc5inc aörc bir santim ilan 
fiatı 11unlardıı: 

SabUe 1 - 480 kW'Uf 
1 2 - %50 .. 
.. S-%M • 1 

.. ' - 100 .. 
Diğer yerler : 60 1 

Son sahife : - 30 .. 
l - Bir santimde vasati (6) keli· 

me '\'ardır. 
4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 

n yere göre ıantimlc ölçülür. 

Şartname ve listelerini görmek isteyenler Ankarada Ni:mune 
Hastaneai Bqtabipliğine ve lstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
MüdürJüğüne müracaat etsinler. 

Eluiltme 28/Eylül/936 Pazartesi günü saat Onda Ankarada Nü
mune Hastanesinde teşekkül eden komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek 
isteyenler bir gün evvel Hastaneye müracaat ederek paralarını Ma· 
liye Veznesine yahrma.ları lazımdır. ..856,, "1198,, 
Lira Kr. Miktarı Muvakkat Cinsi Eksiltmenin şekli 

Teminat 
Lira Ku. 

3462 00 14 Kalem 259,65 14 kalem Rontken filmi 
Ye malzt mesi açık ek

siltme ile 
200 00 24 Kalem 15 Hayatı Kimya laboratuvarı 

425 00 51 Kalem 32 
C\."l8Sl 

Bakteriyoloji 
eczası 

300 00 12 Kalem 22,50 Marazi teşrihi 
eczası 

,, 
Pazarlıkla 

Pazarlıkla 

Pazarlıkla 

1 lstanbul ~al\ıflar DırektörsüJU lıa ıurı 1
1 

--------------------Değeri Peyparası 

Lira K. Lira K. 

15 83 1 20 Büyükçarşı'da: Sahaflar caddeşinde 23 - Nr: Iı dük-
kanın 6/50 - Hissesi. (,369) 

156 16 11 75 Tahtakale: Demirtaş mahallesinde Uzunçarşı cad-
desinde eski - 124 yeni - 299 Nr: lı dükkanın 
1382400 - de t 38240 - hissesi. (5913) 

516 84 38 76 Beyazıd : Eski Çarşı yeni Beyazıd mahallesinde Bat• 
pazarı Hacımerniş caddesinde 24 - Nr: lı dükkanm 
tamamı. (5806) 

293 30 21 97 Beyazıd: Çarşı' da Yorgancılar caddesinde 70 - Nr: h 
dükkanın tamamı. (2415) 

Yukarda yazılı mallara ilk arttırmasında ish:kli çıkrnadığmdan 
ihalesi on gün uzatılmıştır. isteklilerin 21 /9/936-Pazartesi günü saat 
15-te Mahlülat kalemine gelmeleri. ( 1245) 

<D 

Siz de 

iş 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

KUMBARA. DESTEKTİR. 
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Her pakette bir kupon, her 50, lOU, 150, 200 kupona İnhisar mamulabndan 
LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

• ikramiyeli 

Yenice 
Aynca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜYÜK YENİ
CE PİYANGOSUNDA F ordor Turing 1936 modeli zarif bir F ord otomobili veya bunun yerine 
bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT-

LERİ, iÇKi SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v. s... . 
. ' - : . ' ~ 

Her eczanede arayınız. 

Nişamaşında - Tramvay ve Şakayık caddesinde ~ ·- . _,._.,.~~--~ ... 

lvATll Şişli Terakki Lisesi 1 GÜNDÜZ 1 
ANA· iLK ·ORTA· LiSE 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana Ye geni~ bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKİLA Ti 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGlLİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her 
talelebe iştirak eder. Mektep hergün ıaat 10-17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZAR-

TESi, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefos : 42517 

Gecel - Günsel - Kız - Erkek (Eski : İnkılap) l ' 
VUCA ÜLKÜ LiSELERi 

Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi ÜlkOmen 
Kayıd muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan 1 
bnşka hergUn 10 - 17 arasında okula müracaat edilebilir. # 

1steyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon: 20019 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
4281 Sayılı Tütün Eksperiliği nizanmasi dairesinde eh!iyetname 

almak isteyenlerin 11 / Teşrinievvel I 936 tarihine kadar inhisarlar 
Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. Bu müddetten sonra 
müracaatta bulunacakların ehliyetname alamıyacaklan ilin olunur. 

.el 026» 

TüRK ANONiM ELEKTRiK SiRKETiNiN 
Anadolu Ciheti Abonelerine İlan 

Şirketimizin Kadıköyünde muvakkithane caddesinde 83 
numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden 
itibaren iskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karşısında 
"ELEKTRİK VE GAZ EVİNE,, nakledileceği sayın müşterile-
rimize ilan olunur. 

Direktörlük 

l9te bu en ufak f•rk 

Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatnbilir. ÇUııkU: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
dllfUn veya mahiyeti meç
hul bir keştin neticesi de· 
ğildir. Krem Pertev ~!ok ça· 
lışılmış ve çok tecrübeler
den sonra kibar mnlınfıle 

takdim edilmiş yeg!lııe Krem 
olup başlıca fevaidi: Cild· 
dekt mesaınatı yurnuşatarıık 
kapatır. Bu suretle lıu me· 
saınatı lıarict tesirattnn mu· 
hafaza ederek cildin pOrnz
ıerini def'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gen~·lik ve te· 
ravetl temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka ynpur ki 
yuzın sıcağın, kışın, soğuğun 
tahrıbatına mani olur. 

\ 

,... Dr. IHSAN SAMI ~ 

Hayrabolu Urayından: 
Her sene sonbaharda yapılmakta olan Hayrabolu hayvan ve etya pana-· 

yırı bu sene dahi 15/Eylul/936 Salı günü açılarak Üç gün devam edeceği 
ilan olunur. «807» 

1 Gonokok Aşısı 1 
Bclııoğulduğu ve ihtilatlarına karşı pelc te· 

l 
ııirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultanmah-1 

mut türbeıi No. 113 '- , 

'-IUSusi ŞARnARIMIZ ~AK'K'INDA 
GIŞ(l~RiMiZD~t't MALUMAT ALiNi Z 

• 

PALAS - ALALEMCI MAH 

Kadıköy Havagazı 
Şirketi Abonelerine tıan 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 83 
numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden 
itibaren İskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı kartlBlDda 
"ELEKTRİK VE GAZ EVİNE,, nakledilt:ceği sayın müşteri
lerimize ilan olunur. 

. .· . - ·- ·. . ·- '. 1 • 

[inhisarlar U. Müdürlüğünden: - 1 
idaremiz ihtiyacı için fUbıamesi mucibince 24 ton mazot 14/lX/936 ta· 

ı·ihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ıatm almacalmr • .1. • 
teklilerin şartnamesini görmek üzere lıer gün ve pazarlık için de tayia olu· 
nan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatafda lnhiMrlar 
levazım ve mübayaat Şubesi müdürlüğündeki alım Komisyonuna m\lraca· 
atlan. (918) 

* * Şartname ve kataloğu mucibince 200 adet Kofre arabası tebrleii 24/ 
9/936 tarihine rastlıyan Pertembe günü saat 15 de pazarlıkla aatm ahnacak· 
tır. İsteklilerin ,artname ve kataloğu görülmek üzere her ıün Te pazarlık 
için de tayin olunan, gün ve saatle % 7,5 güvenme paralariyle bir&:te Ka• 
bata.şta inhisarlar levazım ve mubayaat tubesindeki alım komisyonuna mil· 
racaatları. «1248» ......................................... 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

&. cı Ketlde 11 I Birinci Te,rln I 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Aynca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
imal olunacak 417 tane dolap için 2,5 X 28 X 330 eb'adında 640 adet 

kestane tahtasile 3 X 125 X 205 eb'adında adet kontr plak alınacaktır. BU 
kerestelerin muhammen bedeli 1790 liradır. 

Ekeiltme 28/9/936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on bette ya .. 
pılacağından isteklilerin muayyen saatten evvel 135 liradan ibaret nıu " 
vakkat teminatlarını vezneye yatırdıktan sonra fabrikada mütetekkil ko .. 
misyona müracaatları. «1223» 

,.. BiÇKi ve DiKiŞ 
Esaslı surette öğretip musaddak 

diJhOma veren 

NEKTAR K. ZARUKYAN 
tnlebe kaydına başlanmıştır. Pa· 
zardan ınnuda herglln 9-12 ve 
1 '+ - 18 e kadnr mnrucaat kabul 
olunur. 
Adres : BeyoOlu Alten Bakk•I 

Babil caddesi sayı 63 

bon .. 1.1~.a a •• a .. oJ.a.:a•• 

Ne~riyut Md. : Selim fütgıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞA.KLIOU.. 

SAHIPLERit s. Ragıp EMEÇ 


