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Ankara yenı sıyası 
iy"tler ari~e • de 

Romen Jkıpekili oe Iran H 
Vezirinin Ankara sega'Adt: ı 

Yunan Başvaklll ıran Hariciye Romen Başıakffl 
dün akşa11 Ntzmnın beyanatı _Çarsam 

Ankara dan ayn ldı gunü a 

l'iab. kmut 

Balkan erkinıharbiye 
hey'etlerinin toplanbsı 
Yunan hey'ell bugün geliyor 
Yııgoalav heg'•tl •11ın 24 inde, Romen 

Jıeg'etl de !tJ aında 11elecelı 
Antarada toplanacak olan dOlt ft 

müttefik devletler er~arbiye he
yetleri bugünden itibaren pbrim1ze 
ıelınektedirler. Bugün Yunan erklm
harbiye heyeti ,ehriınize gelecektiE. 
Heyet deniz yollan nbtımına çıkacak 
ve merasimle karşılanacaktır. tatikbal 
merasiminde vali, İstanbul komutam. 
merkez komutanı ve sair zevat bual 
bulunacaklardır. 

Ayın 24 ünde de ekspresle Yugoslav 
askeri heyeü gelecek, ayni meraaımle 
karfılanacak ve ayni gün akşam üzeri 
Ankarayı gidecektir. 

Romen erkanıharbiye heyeti ayın 

26 ımda ve saat 19,30 da gelecek, bu 
heyet te Yunan heyetı gibi deniz yol
lan rıhtımında karşılanacak, ve aynı 
gQn Ankaraya hareket edecektir. 
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Her gün Resimli Makale: X Çalışma kudretini kaybeden; ümidini kaybeder. X Sözün Kısası 

Celal Bayar ve Metaksas 

Yazan: Muhittin Bire• 
la) iri, Yunanistanın siyasi süitlın 
lg) ve huzuru namına büyük hı: 

ner yapmış mühim bir şahsiyet, ötek: 

Kömür 

._..,..,..,..,..,..,.,_ E.Tıthı 

K apkaraclır, yamru yumrudur, 
çehre züğürdüdür, dokuna • 

nın elini karalar, şudur, budur amına, 
dünyalar kadar itibarı vardır. 

Hava biraz kekremsedi, gökyüzü .. 
nün poyraz, karayel ciheti azıcık bu • 
landı, kuşlar havada çılgın çılgın de .. 
virler yapmağa başladı, geceleri Ayaz 
paşa -ukalalar general ayaz derler
semt semt kol gezmeğe çıktı mı, her ta
rafta, her evde, her mecliste onun bah
si geçer, her düşünce ona aid olur, her 
ağızda onun ismi dolaşır. 

Türk iktıs'idiyatını, tarihin en ağır blI' 
buhran devrinden selametle kurtamıış 
t-ir iktısad !Rşkilat yaratıcısı ve Türkiye· 
.nin yarın1<i Başv~kili Ankarada konuşu
yorlar; Tüık - Yunan dostluğunun en 
mühim amc!clerinden biri olan Dr. Ara~ 
da orada, bu büyük tarih işinin e'"!. e~Ki 
mütehassm sıfat!le bu müzakereler~ ış
'tirak ediycr ve nihayet. bütün bu sıya
setin ilk il!ıamcısı olan Atatürk te ko
nuşmaların gidişini takib e<!iyor. Ba~ve
Y.il Metaksas, dudaklarında Türk dosilt.
:Una karşı Yunan ruhundan kopan kaı;, . 

dderle gek.il; Başvekil Ct!lfil Bayar da, 
ağır. temk:nli, fakat hesabh ve kalöde•: 
dökülen wuerle Türkiycnin Yunan mU· 
lt>ti hakkı·ıc?a beslediği do.stluk ve mı.
h2bbet duygularına tercüman oldu .Me
taksas bir taraftan, Celal Bayar öbür ta
raftan, iki memleket arasındaki dos~Juğıı 
rn azami lruvvetile ifade ettiler ve bu 
nada iki .ru1letin hislerini, birbir1ı:?rını 
karşılamıya ve kucaklamıya giden iki 
cı&lga haHnde hareket ederken gö:cfük. 
Bütün bunlar, fU içinde bulunduğumuz 
mu~ül dür.ya dakikası bakımından çok 
·~i şeylerdir. L 'L- t \:, 4 

Bazan tesadüf iyi baJr.ımlı, feM ve bakımsız eserleri yan 

yana getirir, birincisinde muntazam bir çalı§Illanm izlerini 
bulur, ötekinde bir lakaydinin netic~lerini sez.er, birincisi

nin daha ileri gideceğine, tl:incisinlıı de büsbütün çöküp 
batacağına hükmederiz. Muhakkak ki işin iç yüzünü bilme
den verilen bu hükümde hata vardır. 

Eğer her hangi bir eserde göze çarpan fenalık, bir yanlış 
görüşün, bir yal'!lış hareketin, sahibine arız olan maddt ve
ya manevi bir hastalığın neticesi ise bedbin olmıya mahal 
yoktur. Bu fenalık daimi olamaz, hayat kadar uzun değildir, 
tashih edilebılir. Ümidi kaybettiren şey insanın tenbelliği, 
lakaydisi, malik olduğu kuvvetleri kullanabilmek azmini 
knybetmiş olmasıdır. 

Kazancını onun yüzünden temin e
denlerin yüzleri güler, gönülleri ümid
le dolar. Limanda boş duran vapurlar 
onun şerefi kudumile müşerref ol • 
mağa, onu çıktığı yerden yükleyip 
memleketin dört tarafına ulaştırmak 
için müsabaka ctmeğe koşarlar. 

Ev kadını biran için başka dcrdleri
ni unutur, geceli gündüzlü onun işti .. 
yakile bihuzur olur; kocasını sıkıştırır, 
üzer .. hfila boş duran onun evdeki ye· 
rine bakıp bakıp içini çeker. 

( S 7r\t z A : ~ s o N D A ) O başlı başına bir kuvvettir. Varlı • "'=" " A ğmın ıüzum ve ehemmiyetine kani ol· 

"'------------------------------------------------- muş, bu sebeble de şımarmış, mesd ve • • Dil Ü lll''- mağrur, insanlara ve tabiate tahakküıYJ 

"ı, ~ * 
Metaksac; Yunanistanın dahili !•yasct 

l~ibarile g<.?\irmiı olduğu acı günleri n
'll:ım yaşam~ ve memleketini bwıci?n 

kurtarıp on!\ huzur ve sükfüı vermı)"<' 

11hdetmiş bir insandır. Bu bakımdan onu 
Lir sulh .ınamı olarak ta\~f edebiliriz. 
Dahilde sulh istiyen ve Yunanistana sulh 
içinde çalışma imkanlarını vermeğe az
meden bir insanın hariçte de sulh istiye

c<.>ğinde v<? dünyanın sulhun~ çalışac&· 

f1ında şüphe yoktur. Celfil Bayara gc.ı:n
<:f, o da T:.!rkiye iktısadiyatını, sır! iı<:.ı-

• ndi olan hır buhran içinde, emin bir )!-
mana doğna sevketmek için. pek az kap· 
tana nasib olan bir kahramanlık ve ma-
haretle mücddele etmiş bir in~andır; sul
hun iktısa:t denizlerinde oldı~ğu kada:, 
bütün dünya üzerinde ne kadar ırü~im 
bir nimet olıtuğunu, rolünün bütün der'rı 
duygularile Jıissetmiştir. Öteki gibı o da 
t:Ulhcudur. Elbet iki sulhct.tn:.ın başb:ışa 
verip yaptıklan hasbıhallerden de anc:ık 
~ ve dostluk, muhabbet ve kardeşlik 
~ıkabilir. 

* Bugünlerde, Balkan devletleri büyük-
!erinin bu farzda haşhaşa verip konuş

Böyle bir imtihana 
Girmek ister misiniz? 

Resimde gördüğünüz gençler, umumt 
adaba muhalif bir harekette bu1unmu
yorlar. Bu zavallılar, sadece, Holly
wood'da bir mütehassısın nezareti al
tında filin stüdyolarına seçilecek olan 
namzedler arasına girmek için buse im
tihanını geçiriyorlar. 
. Nasıl böyle bir imtihana girmeğe ce
saret edebilir misiniz? 

malarında elbet hayır vardır Dür..yndu Dünyanın en cimri zengin 
bütün siyasi kuvvetlerin hareket halinde h 

kadınının ayalı bulundukl~m. propagandalarına en son 
luvbeti \'e diplomatik kuvvetlerine en son Dünyanın en zengin kadınlanndan 
faaliyet haddini verdikleri bir devirde, biri, Madam Wilks'dir. Wall Street ca
büyük de·ılctlerin kendilerine ekliyecek dısı diye tanılan bu kadın, 1916 da his· 
kuvvetler srRdıkları bir zamanda böyle se senedlerindcn milyonlarca dolar ka
tki sulbcu ba~başa verirlerse elbet dün- zanın Hetty Wilks'in biricik kızıdır. 
yanın bu vaziyeti üzerinde konuşurlar Sokakta, kaç yıldır giydiği eski moda 
ve sade vats.nlannı ı-iikun ve huzur iç·n· elbisesile ve bir elinde de muhakkak 
ete tutmaya matuf tedbirler üzerircie fi. surette bastonla dolaşır. Pazardan al~ 
kir teatisile iktifa etmiyerek dünya sul- verişini kendisi yapar. 
hu bakımından uhdelerine düşen va- 30 odalı harab, viran bir köşkte, bir 
ıifeleri de düşünürler. iki hizmetcisi ve köpeği ile yaşar. Ya-

Bugünlerde bu tarzda ve bu ruh için- nında bir de, hayatını korumakla mü
de konuşmalar sade Yunanistanh '.fürki- kellef bir muhafw vardır. Cemiyet tş
YP. arasında delil, oütün Balkan d<;vlet- lerile zerrece alakadar olmaz, hayır iş
leri arasında yapılmalıdır. cBalkanlar !erine karışmaz. Ayda yılda bir kere, 0 
Balkanlılanndır!:> prensibine bir de cBal- da pek cüz't mikdarda teberrülerde bu
kanlarda yalnız sulh hüküm sürmclı vt lunur. 
Balkanlılar yalnız sulh için çalıpnalıdır-
lal'> prensibini llive etmek icab eder. Bir keresinde, evinin karşısına düşen 
Türklerle Yı•nanlılar arasındaki bu uzun, arsanın mezarlık yapılacağını duyar 
başbaşa konı:.:malar, bu milletlerle, bun- duymaz, inzivasından çıkmış, emlik a
lann dostlan ve müttefikleri uasmda d:ı 1ım satımı idarehanesine giderek, bu 
tekrar edilmeli ve bu suretle Balkanlar, arsayı satın almıştı. Madam Wilks'in ne 
bir taraftan kendi sulhlerinı temiıı ile yati, ne de opera locası vardır. Mücev
!- ·aber di~er taraftan da dimya~fa sulh herleri de pek azdır. Nevyorkta S. Lou-

e emniyet unsuru olmak Ü7.ere iki katlı is'de, Bastonda ernl&ki, altın madenie
bir sulh lehfnde ellerinden ge]~,i yap- ri, kağıd fabrikaları ve Amerikan1n her 
malıdırlnr. §imendifer şirketinde hissesi vardır. 

HERG·u·N BiR f IKHA Mil~a9b8a'!.az•eı n etmeğe alışmış bir kuvvet. 
q n Yeryüzünde cennetten bir parça o· 

Kazıklı Voyvoda 
Meıhu.r Karuzoya alt bir fıkra. an

latı110Tlannıı: 
cltaruzoyu hudutta çevirmit1er, pa

nportwıu ıormU§lar. Kcm.ızo, ceple
rini 41"Clmıf. Pasaportu bulamamış. 

- Evvah, demiı, kaybettim. Fakat 
ı>en. Karuzoyum. 

- Nanı iıbat edersin? 
Karozo: 
- tsbatı kolay/ demif w bir ~arkı 

IÖylemif. 
Bu ıayede de hududu geçebilmiş.> 
"'1cnıyı anlattıklan mecliste bir 

McsriUyalı varmış. Derhal söze kan§
mq. 

- Bıı hal bir defa da benim ba§tma 
gelmifti. 

- lln halcU ıen Karuzo gibi hüvi
yetini isbat edememişmnı:fir. 

- LüZ1ım kalmadı. Ben me~1ıur Ka
zıklı Voyvodayım, isteneniz isbat e
deyim! Dedim. Bana p<ısaPort ıoran
lar dtt1ıcl ı,ıanımdan kaçtılar ve ben 
de kolumu sallıya sallıya hududu geç
tim. ,. __________________________ ... 

Uykusuzluğa karı" 
Müessir bir 
Çare bulundu 
İyi uyuyamıyor musunuz'? Geceleri 

uykunuz mu kaçıyor? Hiç üzülmeyin, 
kendi kendinizi tedavi edebilirsiniz. 
Bunun için de ilkönce sırtüstü yatınız, 
fikrinizi bir yere toplayınız, sonra göz· 
lerinizi bir noktaya dikiniz ve kendi 
kendinize •gitgide içim geçiyor. Uyu
mak üzereyim.• diye birkaç kere tek -
rarlayınız. Böylelikle kendi kendinizi 
uyutabilirsiniz. 

Bunları söyliyen alelade bir hokka
baz, bir şarlatan değildir. Bunlar, Ox
ford üniversitesi, tecrübi ruhiyat ens
titüsü müdürü Doktor William Brovn
un iddiasıdır. Mütaleasını da şöyle 
hülAsa etmektedir: 

- Uyku pasif bir harekettir. Siz 
kendi kendinizi uyuttuğunuz zaman, 
kendi kendinize harekete geçmiş olu -
yorsunuz ve ben, kendimi ~tediğim za 
man uyutur, bundan da büyük istifa· 
deler temin ederim. Bu hal, hifıza kuv 
yetimi arttırdığı gibi, bu hassamı kul -
1anabilmek iktidarını da çoğaltır, şek -
linde yapacağınız nefsi telkinlerden de 
,çok istifade edersiniz, demektedir. 

lan ilahi Boğaziçinin güzelliğine, be • 
kareline pervasızca el uzatabilen yal .. 
nız odur. Ne koskoca İstanbul halkı • 
pın iştika feryadlan, ne de ammece rne 
ta olan mahkeme karan, onu, kapkara 
ve kirli mevcudiyetile konup yerl~ • 
tiği Kuruçeşme kıyılarından uzaklaş .. 
tıramarnıştır. 

Cihan harbi bir rivayete göre onun 
yüzünden çıkmış, onun yüzünden ~ 
pelerce sürmüştür. Milyonlarca insa • 
nm kızıl kanlan onun kara varlığın:ıtı 
uğruna akmıştır. Sulh muahedeleriniıl 
acaipliklerinde en mühim amillerden 
biri gene odur. 

Yerin dibinden yerin yüzüne onun 
- - - 1radar meşakkatle, tehlike ile çıkan \'I 

Dunya guzemk müsabakası ougün - çıktıktan sonra da onun kadar klı~e~ 
lerde Tunusta yapılacaktır. Yukarda - ve ehemmiyet arzeden, cihana nuk 
ki resimde. bu müsabakalara iştirak e- meyleyen, cenneti cehennem, cehenne: 
decek olan muhtelif milletlerin güzel- mi cennete döndüren, insanların ısın 
lerini Paristen Tunusa hareket eder - ;malannda, beslenmel~nde, kımılda " 
>ten görüyorsunuz. malannda, havada, denizde, karada a1c 

Daktilolarda geni bir 
inkılab oluyor 

la hayale sığmıyan mesafeler aşmala ,. 
rında, hasılı hayatlarının en önemli te" 
zahüratında birinei derece rol oynıyaıı 
neyi tasavvur edersiniz? 

K - ·· b·ıd· - · · k kara yatX1 
t · . . omur .. şu ı ıgımız ap , ... 
ngilterenin tanınmış maliyecılermden . k. k. ıı· madde ölü . _ _ k b. rı yumru, çır ın Ye ır ·· 

Sır Harold Bellman bu hafta ltüyu ır 1 b' 1 yıllık mü"teha -
. Se d . b' d b. kl orman arın ın erce "' 

sergı açtı. rgi eyınce ır en ıre a ı- ' . 
knik ilik. 1 . d 'ba t sesı .. 

nıza en son te yen erın en ı re T kk 1. d ( her) deme ,. 
b .... k b' li Halb ki s· H ld eve ~e ı a ına cev uyu ır yer ge r. u ır aro un . 

1 1 
açtığı sergi ufak bir büronun bugünkü )lllŞ er. 
ihtiyaca göre nasıl tertip edilmesi llzım 
geldiğine dairdL 

Bu büroyı. gezenler evveli 1875 yılının 
mart ayını gördüler. Bunun ne demek ol 
duğunu ben de size arilatayım: 

İlk defa olarak Clemens isminde bir 
1at yazı m&kinesi ile yazı yazmıştır. Çok 
işgüzar bir adam olan Clemens, maalesef 
mektup yazmasını sevmezdi. Bu .ebep
ıen yazıyı baıkasına yazdırmasını ister -
di. 

Nihayet düşündü, taşındı. Bir çok mü
hendislerle görü§tü. İlk yazı makinesini 
meydana getirdi. Bu tahtadan yapılmıştL 
Sonra işe demir ve çelik karıştı. Nihayet 
bugünkü daktilo meydana çıktı. 

Ancak.. 20 inci asırda da hlla 19 uncu 
asır hayatı süremez ya.. İşte yenf 
sergide gösterilen büroda bir çok ye
nilikler de var. Bunlardan biri W! 
malcin~nin kendi kendine çalışmasıdır. 

Otomatik bir ıekllde hazırlanan makine 
ile istenilen miktarda mektup, kopya ve 
saire hazırlamak imkanı vardır. Bundan 
başka şef emrederken makine de ııesin 

:thtizazına göre işlemekte ve yazıyı yaz -
maktadır. 

..... ..,,,-
-Aİ;;;;;; .. ;;a;i;;;;~ııs 
Meselesini tekrar 
Ortaya attı 
Hamburg, 20 (Hususi) - Alman ıir:! 

nazırı Walter Darre burada söylediği f
6 

nutukta müstemleke meselesini tekrar:,. 
taya atmıştır. Nazır, ınüstemlekelerle ıtl 
raber Almanyanın 5 milyon ınilıterııı' 
kaybettiğini ve Alm:ınyada 100 ad•ıd• 
ancak 43 hektar arazi düştüğü ba et 
Fransada 83, Amerikada 301 ve. 5!',,Y r 
Rusyada 313 hektar isabet ettiğin! JtB 
detmiştir. 

Bütiln Kırkç~şme 
Suları kesiliyor _ 

Türk milleti ile Yunan nıılleti. arnsm
da dostluk ve tesanüd, iki milletin akıllı 

r~~======================:=:::=============~======:::::' 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Belediye kırkçeşme sularını ~At111ı-eSI 
len kesecektir. Belediye sular ıdB ut• 
bu husustaki hazırlıklara başla~~;i}J 
Halen 38 cami şadırvanında, .. b~rd' 
fabrikalarda, patrikhane ve kiliSe , c\J' 
inhisarlar idaresi depolarında rne 
kırkçeşme sulan da kesilecektir. sıJ" 

Gerede muhabirimiz bildirdi: cleyi merkezden sormıya lüzum görmüştü. Bugün iki ta

başları arasındaki görü~ ve düşünüş a
hengi, bu iki milletin böyle umumi bir 
sulh çerçevesi içinde müsbet va tesirli 
bir f aa 1. yet gösterebilmelerini temine 
kafi bir birlik vücude getiıir. Biz Türk
ler, bu birliğe daima sadakat gösterece-
fimizi temi.n edebiliriz. Yunan milleti
nin gayeye sadakatinden de tamamile 

cGeredc ıle Bolu arasında haftada üç defa kamyon ile clipten demirci Tahir usta tercih edilmek suretile mesele 
cposta nakliyatı yapmak mür.akasaya konulmuştu, ortada cbitirilmiştir. Tahir usta haftada üç defa Gerede ile Bolu 
ciki rakip vardı, fiab kırdıkça kırıyorlardı, .nihayet bu işi carasında bir kamyon işletmek işini bir sene ınilddetle be
c bedava yapmıya talip olmuş!&rdı. Posta idaresi de mese- cdava yapacaktır.> 

Belediye camilerden kırkçe.,~;ıı;e.ı 
yunu kestiği takdirde, vakıflar 1 eri " 
tasarrufunda bulunan bu suyun:.~ bit 
ne mer'i kanunun ahkamına .g~ isti" 
başka suyun bedava veriıme:itll t et " 
yecek, belediye bu talebe rnusbe b" ' 
vab vermezse belediye aleyhine ~ ' 
mamcıların yaptığı gibi dava aÇS iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

•miniz. Mııhitti" BiTgen tır. 



Maliye ve gümrük S'4~......._ 

aponların ın a ını yarma ~!!~ılı~u•u~~-Ko~eruvalrideatrdl- e Milletler ve orduları 
k ıd 

-.a • Quo vadis Britannia? 

1 
• k e rektörü Tevflk Kars varidat direktörlüğüne, 

t bb 
ee 1 a ım a 1 Urfa. varidat direktörü. İsmail Hakkı Muo va Yaun: Selim Ragıp Em~ 

eşe Us er • r~~~t dlrektörli.ığüne, Elaziz varidat direk -
törü Nuri Kocaeli varidat direktörlüğüne, A" vusturya başvekili M. Şuşnı 
Çorum varidat direktörü Ahmet Fevzi Kon- geı enlerde, aşag~ 1 A t • • t •ı . J ya vaı:'ldat direktörlütüne, Van varidat dl - . . "r • • • vus uryaaa 

Cın k t' l mukabıl taarruza geç ı er, Japon rektörll 8eyfl Urla var~·~· dlrettörlUl!üne. tertıp edılcn sıya~ı bır toplantıya rlyuel 
l a arı • • h k t • d d Balı.kem v~ri~a~ direktör~. Nusret Van vart- j ettı. Toplantı bıtınce, bu mıntaka valisi, 

k t
i • 'n ılerı are e ı ur U dat dlrektörlüğune, Emlnonü tahakkuk ee- halkın ianesi ile satın alınmış be§ adet 

U'lJ'lJB ıBTlRl fl Cemal Sincan. varidat direktörlüğüne, Ma tayyareden mürekkep bir hava filosunu 
" k d · ite ld n1sa defterdarı Ihsan İstanbul varidat dl • . • _ 

. londra 21 . r de Çlıl müclafa• melde olmaların• binaen pe tlya e mıişk1lllegurme o u- rettörlütüne, t.oan. varidat dlrektörO Raif Avusturya ordusuna hediye etli. Bu mu-
•ttıar1111 (Hususi) - Şanghayuı filDA ın tuvvellerinbı tunu tabu! etmeı:tedlrler. Giresun varidat dlretlörlütün•. Denhll va • . oasebetle nemleket müdafaasının kudsi· 
lıareket· Yıı_rnıak teşebbü.ünde bulunan Jaıı:;: la rruza geç- Chantounı cephesinde Japonlar, takviye lnlaabnın gelme- ddat dlrektörO Nuri İaparta varidat direk - yetine temas eden M. Şuşnig bilhassa ıi-
ltıi§lerd 1 akiın kalmış ve Çin kıt'aları muka a sine tntizareıı San nehre doğru yapmakta oldukları ileri ha- törlüğüne Kasımpaşa tahakkuk oerı Meh - zeı inde ehemmiyetle durulmak lazım ge-

ş
. ır. d 

1 
dır med Ali Balıkesir varidat direktörlüğüne, !en bir cümle ile b .. t"" b' be ım·ı 1 

t •nıau Çind k " , ilerleyişi de .ıurmuttur- reketlerinl dur urmuı ar · Mll4 varidat direktörü H1hnl E1Adz varidat . . . u un . ı~ yne 'e 
a'tt,,iye k e 

1 
Japon kıt alarının , 

1 
vaziyeti hayli Tokyo 21 (A.A.) - Tebliğ: Changhai cephesinde muhasema· dlrektörliltüne Edirne varidat direktörü Ha- sıyasi vaztyetı ıfade etmıştır: 

ltıij uvvetin · f den bu kıta arın ' B ' ı k · lkütd.. e ın ızar e bn baıJaiJUI olduğu tarih olan 14 ağustostan 20 Ukteşrine ka- i~ Çorum varidat dlrektörlftl!ilne. 8eyban • ır mem.e etın siyasi terazide i!•d• 
lıığer ~': . . "ld"ğine göre 12 dar bu cephede Çin :ayyarelerinin zayiatı, ıudur: varldal dlrektörn Zilhtn Dlyanbe>lr varidat ettiği kıymet, ordusunun ifade edebildi-

So\ry t araftan, Japon membalarındaıı bıldırı 1 zil al· direktörlüğüne, Giresun varidat direktörü ği kıymetten ibarettir.~ 
?l'ıak: ve 6 Amerikan tayyarecisi, Çin ordusunda va e Muhtelif bava muharebeleri esnasında Japon tayyareleri, Hüsnü nenızı~. varidat direktörlüğüne, İçel Bu sözler şu hakikati bir defa daha te-

"'· Uzere Nanki 
1 

. 
1 

d" 147 Çin tayyaresini düşürmüşlerdir. varidat direktorü Cemll Balıkesir varidat dl- .. . . .. • . .ı.1yenç· ne ge mış er ır. b" . Chanai ve rektörlü'"ıne İstanbul eski tahakk k • ft baruz ettır.:nış oluyor kı, bugun ıçın, sı· 
Ch ın 21 (AA) J erkanıhar ıyesı, ., Karada bulunan 204 Çin tayyaresi bombardıman edilmek "'.. • u ,.e . 'k 1 

•ntoun · · - apo~ . . ·ylememek- f Aml Edirne v.,ıdat dlrektörlül!ilne. m.an yası vesı •·arın, muahedelerin, dostluk 
tedirler. çg· eyalet~~rjn~eki ~azıyete daır bır ~~ı:ıerde bezi- suretile tahrib edilmiş ır. Malmüdüril Avn~. _ ~hl~t Malmüdürlüğilne, ve .ademi tecavüz itilaflarının ehemmi • 
l:tıetıer w ın teblıglPrıne gore Japonlar, bu Y 14 tayyarenin harab olduğu da istihbar edilmiştir. Malazk.ird malmuduru Ismall Cide Malmü- yetı, onlara verilen veya verilmek iste-

Jap e ugranuşlardır. . . ç·n Zayiat ye!:Unu, 365 dir. düdüğüne, Cide Malmüdürü Hft.mid Malaz - nen ehemn,;vetle mütenasiptir Beyne\ 
lij . 

0
n tebliğleri T . , · alindeki hareketlerının 1 - d J 1 46 t di ldrd Malmüdürlüğüne, Kars gümrük muha- . .. ~ . · .. • erın Japon , . aı~uan ın şun ukabil taarruzlar icra et- Bu devre eı:ınasın a apon ar, ayyare zayi etmişler ·r. sibi Fahri İstanbul gümrük baş direktörlü-! mılel ~una:._hetlcrm son derece mubalAt· 

mevzılerıne akurane m tü muhasibllğlne, izm1r ihracat gümrüğü sızlaştıgı ŞU devirde, bir milletin güve -
t:"·ı ki ki G Metaksas muhasibi Rıza Kars gümrüğü muhaslbllğl- nebileceği tek şey kendi kuvvetidir ki 
rı ı· t e . d k rışı 1 arın • ne, ~nh~arlar tahsilat memuru Nedim Ki- orıun da en mükemmel mümessili ordu-

s in e a D R 
Us gumrük m_uhaslbllğine, Kilis gümrük mu- sudur. Avu5turya başvekili b ·· l rl1 

U
••n arb •ye hasibi Emin Izmir ihracat gümrüğü muha - .. . .' ~ soz ~ e, •• ı l slbliğine, İstanbul tahsil şube şefi Münib yuzlcrce defa tekrar edılmış bır hakıkaU onu•• be t ee ı •• a ına mıyor • • • İstanbul tahakkuk şube şefliğine, Kadıköy bir kere dnha söylemiş olmaktan başka 

ır ur u Mektebını gezdı tahakkuk şube şefi Murad varidat kontrol bir şey yapmış olmuyor. Fakat Arabın 
lı. - _ memurluğuna, Zonguldak varidat memur dediği gibi buna biz cettekrarü ahsen• 

'1Jnd .. . . · blanna muzaheret . • muavini Salm Bakanlık zat işleri direktör - diyebiliriz 
nıuslümanları da f ıhst~n ara .

1 
D<ıst Başvekil sınıf:ara gırdı lülü mümeylzltğine, Bursa tahsil kontrol · * 

d
. . d·Ier y ahudı er . - memuru Ali Kocaeli tahsil kontrol memur- i e ılmesıne karar ver I ' ,. d• 

1 
3, 4 dakıkada teşekku\ luğuna, Amasya tahsil kontrol memuru Mus ngilterenın sulhu korumak için, bil • 

Yeni muh t kanunundan ıikayet e ıyor ar d b. b .. ı··..... t ft• tti• tafa Kocaeli tahsil kontrol memurluğuna, hassa manf'Vl sahada katlandığı feda • 
l.o a cere e en ır o ugu e 1§ e ElAzlz husu.t muhasebe memuru Basan 81- kiirlıklar azim 

1.uı.,,•dra, 21 (Hususi) _ Hindistanın Filistine kabul edil".'ek Yahudilerin ~- Ankara, 21 (Hususi) - Muhterem mi- lrd ta"'"" l'flll!ine, Kul• tapu labsll me • lngllterel dir. Sırasında lah-
liar 

0 
§ehrind ki .. l" ı o Fi dedini yalnız ili ko.ınıser tayın edecektır. ~afirimiz General Metaksas bugün saat muru Hadi Galatasaray tahslllt şefllğine, nereye rik derecelerini a-

... Uı had· 
1 

~ .. m~s um~n ar, 5 n - tkinclteşrin ayı için tesbit edilmif olan Dlf Bakanlık muhasebesi blrlncl mttmeyt-"'1ıııi§le ı;ıe erı uzerıne bır k~gre ~k- . ınikdar bindir. 12,15 de H~bi~ -~tebmi ziyaret et- .ı Muhiddin 8eyhan tahsilli ,.fllljne Dlft- gidiyor.un ? şan ve bazı del.a ıliaıa,, '<lir. Kongrenin neticesının, Hm- sabit azami ' . mlf, mektebin onunde, mektebın komu- nı muha,.b&t memurıanndan .....,, teRll haysiyet kırıcı bir '1ıı. llliislilJnanlarının Filistin Arabla- Yahudi gazeteleri bu !eni kanun liyı- tanı Albay Halid, alay komutanı Musts- bey'•U mllmeylBllJtlıı•, Buna muhasebe me- mJhiyet ala•ı öyle vaziyetler hAsıl olmuş-
"'4r llıUzaheret etmelerine karar veril- basının yapıhnıl vidlen ilılAI demek ol- fa ve diller mua111mler tarafından karp- muru Hamdi ulWI fabrikalar mubuebe tur ki, bunlara kacşı, İngiltere gibi biı 
Jilı.~-lr. Bu h . . d ğunu ve Arablann tazyiki karşısında t mtlmeytzlitı.ne, kültür Bakanlılı muhasebesi . t 

1 
-

1 tah . 1 
'"1sti ususta yakında hır beyetın u . . . .. ki b" lıf lanıruJ ır. . . memuru ıta1• terııan m.ıtye mnhaaebell ımpara or.ugun nası aınmd edebll-
lt "_• gitmesi muhtemeldir. İngılızlerın gostenniş oldu arı ır z General Melaksas ve kendısıne refak3t !tinci mnmeyjzl!Rlne, hukuk m(lşa.trııtı dos· miş olduğunu anlamak cidden güçlep. 

~~dua 21 (A.A.) _ Filistinde gece eserinden ibaret bulunduğunu yazmak- eden vekilleriınlz harilacılık, tabiye ve ya memuru İrfan ter!lan mllmeyjsUAe, la - yor. İngilizi•rin realist bir millet oldu • 
}t .. dı~~de kargaşalık içinde geçmiştir. tadırlar. tahkim_at . sınıf_ !arına ~derek verilen yln edilmişlerdir. (Devamı yann) tunu bütür. dünya bilir. Fakat realitenin 

ıı.,; -te zabıtaya taarruz edilmiştir. Nuri - Müftü ile ıöril§til derslerı dınlediler. sert çehresi ve keskin manzarası ne 
0 

. 

ba irı.a·~dliye dairesinin altında bir bom- Beyrut 21 - Şamda bulunmakta O· Mekteb komutanı misafirlere mekte- ıran Ha rı'cı'ye 1

Jrsa olsun, nihayet, dünya ahenginir 
t.>- fılak etrn· t' lan eski Irak hariciye veziri Nuri paşa bin her tarafını dolaştırdı ve uzun uza- devamı pa!-ırısma, bir memleketin, bıı 
"'-lld'" ış ır. ı· b l M teati ud~ - .Jeriko yolunda tüfek ateşi Kudüs müftüsüyle mü akatta u un - dıya izahat verdi. ~ner~l etaksas ve yüzüne tokat yiyen İsa peygamber gibi 

~Ok k~ ·ıılrniştir. Nablus'ta memurlar bir muş ve Suriye Hariciyuke NaNzıru:m zi- vekillerimiz mek~ebınd~sltırahKat sa~onun- Naz 1r1n1 n bey a na t l ıl'ğer yüzüru çevirmesi haklı bir hayret şı eri tevkif . 
1 

d ' vafetinde söylediği nut ta urı paşa, da bir müddet dınlen ı er. endılerine uyandırmaidan hali kalmıyor. 
etmış er ır. · 1 ·11· b' h""kum" tl Fi b. · t rih · · · f 1 t.>- Yahud·ı d .k,. t • cbütün Arap ar mı ı ır u e e - Harbiye mekte ının a çesı ve şı.mdıye Maama ih ngilizlerin de, dig-er m·ıııet· 

"""d' ı er e şı aye çı d uhd · d Dün sabah ı::ehrimize geldi~ni bildır' -ı\'a.h" tis 21 (AA) y h d' eteierı· listinin Arap camiasın a esme te - kadar bu mektebde kuman anlık ctnli<ı • a• Jcrden her halde daha korkak ve daha "d a u ı gaz • • diğimiz dost ve müttefik İranm Hariciye 

l
"'d " ilerı·n · h. - . . . h 

1
_ rettu"p eden rolü oynamak üzere hür ve olan zevat hak.kında izahat verildi. · etsiz ol d kl • •c k nıu aceretı merelesını a . f da iki k.. .. Nazırı ekselins Samiyi, saat 11 de Vali naysıy ma ' arı meydandadır. ~ :t ~anun layihasına şiddetle hü- müstakil olmasını bekliyorlar.> de - SalonuMn. bırfirta;a ın kil bu uı:;:tü~.kldur~- Muhittin Üstündağı makamında ziyaret Vücuda gt!tirmiş oldukları büyük eser rnıştir B k • 'h göre miştir. yordu. ısa aşve erın İ b 1 k il k bakıldığı z<ıman, bilakis, bunun aksi ,,·· 

ı . u an un layı asına • •"' .. • "' - '1o# neyi ifade ettiğini sordu. Kendisi1ıe Milli etmiş, staıı u omutanı e mer ez ko- :re çarpar. !'i 

S 
_.. • .,...._ •'"' k J · ah t mu tanına da birer kart bırakmııtır. . ""'et ı· •• •• fraD QCU ar Müdafaa Vekilimiz_ şu ız a .1 v_ erdi: Öyle ise bu Eyüp sabrına ne mana ver· •11 n kt b Vali Üstündağ bilahare Perapalasa gl-

G 
00 U c- Bunlar Harbıye me e ının yaı kü- mek lazımdır? diyeceksiniz. 

b 
1 

derek bu ziyareti iade etmiştir. 

M 32 k a 
tükleridir. Her sene mezun. o anlar için Onu İngilizlerin müttefikleri de anla· • t k asa kılı I Dost nazır saat 12.30 da Taksim Cum-e a sa Si bu kütüğe bir çivi ça r. kincı kütük .'l'ladıkları ıçindir ki hayretle soruyorlar. 

I~ ) tt• J daha bir yaşındadır. İlk çiviyi bu seneki huriyet abidesine merasimle bir çelenk Quo vadis Br't . ? S l" R E Yaret ettı· şga e ı er mezunlar çakmışlardır.• _ koymuş ve hususı defteri imzalamıştır. -··-·--· annıa. e ım agıp mec ı\. old Vali ve Belediye reisi 1.tstündait saat Türkiyenin yüı;;~k'.ş";.fi .. At;tÜ·;k'ün Li-

..... nkara 21 . İ saıamanka 21 (A.A.) - cTebliğ.: As- Atatürk'ün mezun ugu sene 1 p ~•t İnön·· (Hususi) - Başvekil s- . piıesinde şarki mınlakada ha.- General KAzım Özalp bu izahab ver>r- 3-
30 ~a .. erap.alasla_ misa~r .nazır ıere- d~rliği altında kaydettiği terakki ve in· 

Ynıetli u _iki .günden beri şehrimizin/ '"~ı_eı' _ce a etmekte olan dört kol, ıleri ten aziz bir hatırayı canlandırdı ve Baş- fı~--~" kofıı~ ~y~fe~ vermıı;tır. kışa! hamlelerinin, !randa büyük bit 
sın ;ıısaf!ri bulunan General Me- re a ~~r "ne devam etmiıler ve yirmi vekll Metaksasa Alatürlr.iln Harbiye mek- u se mısa ırıınız öğleden sonra Yıl- takdirle takip etmekteyiz. 

b~a ıl.tı1ı: •tıkü ziyaretini bu sabah saat ~areke :._n ı ışgal eylemişlerdir. Bu kıta- tebinden mezun oldultlan sene çakılan dız ve Dolmabahçe saraylarını gezmiştir- Türkiyenm ilerlemesi ve kuvvetlen· 
. Gene a

1

rapalasta iade etti. uç kasa tf metre derinliğinde ilerlemiş- çiviyi gösterdi. 1317 oeneslne aid olan bu U..t lllWI'Ul bey"""b mesi, kendisine dost olan lranı bil -
l!ııi b· ra Metaksas Inönünil çok sa- al, on o çivi bir ayyıldızla silslenmiıtir. Kardeş ve muttefık İranın Hariciye hassa memnun eder. 

S d ır surett k B ··18kat 'erdır ~ı k A Nazırı, dün Perapalasta kabul ettiği bir franda 
akika .. e arşlaıdı. u mu ... · liesinde dokuz kasaba işga.Iı Başvekil Metaksas ea• ere tatürkün k d t ~nan il surdü. İnönünü uğurlayan Leoıı cep Harbiyeden mezuniyeti yılını tesbit eden ar a aşımıza ıu beyanatla bulurunuıtur: Yeni ran dahi her sahada inkişaf eı. 

• iki ~!bakanı ayrılırken güler yüz- ettık. . 21 (AA) Havas ajansı mu- bu larihi yakından tetkik etti. Kiizım - Me~le~etime d~nerken, büyük dos- mektedir. Memlekelimizde iktisadi sa-
rcıe top] liik ihtisaslarını şu kelime - Ab~t~r~e~ GiJ'o~ ~eı:i bu sabah teslim Özalp ilave ederek: tu~.u~;u~k~enin. Yuksek Şefi Cumhur- hada başarılan işleri ifade etmek İÇİ.nı 
•- "'okadı: ha ırınt e . • c- Generalim, benim mezuniyet s~- reısı a r e tazımat sunmak ve mes- size kısac:ı şunu söyliyebilirim ki, sekiı 

'ıı- tnern . 0ımucı ur. t t .. .. . lekdaşlarım arasında birkaç gu"n geçir- sene 1·çı·nde !randa yapılan şo d 

G 
nun ve mutmainlJn·• Valencia 

21 
_ cTebliğ>: Cenub cephe- nem de 1318 dir. smet nonunı.inkü 1319.. k .. b seve e-

0

,. .. . d umburiyetçl kıtaat, Loma de ııar- Misafir başbakan Harbiyenin hatıra me uzere uraya gelmiş bulunuyorum. miryolları, mevcut olan yolların on 

11 Ullu••ter srıenroetcepelerı'ni işgal etmiclerdir. Bu kı- defterin. e bugünkü iht.isaslarmı tesbit Ankarada, hususi surette herhangi bir misline baliğ olmuştur . .., 
1 

d mesele hakkında müzakerede bulunacak Ayrıca kadınlarımız da · r 4 h 
il i hareketi devam etmektedir. eden bır yazı yazdı ve ımza a L d ğT Ç" k" T"" k ' t ıç ımaı aya-e Selesı• taatın er Bu sırada misafir başbakan nizam ha- de ~·~~· un ~· l ur ıye ve ran arasın- tı benimsemiş bulunuyorlar. Peçe ta • r, d • olan r d b" böl"k .. k i h a u un mese e er muahedelerle tanztm mamen kalkmıştır 

Vı l •şah amartmt~ ın e ır u gorme arzusunu z u edilmiş bir vaziyettedir. Filisti~ M 1 • e talga Akd~nı·zde bir yola etti. Mektebin önündeki meydanda 3, 4 Ziyaretim resmi olmakla beraber dost· Cenevredekı' m A~ esı !.o ~ dakika içinde çelik gibi bir bölük !eşek- . . . esaunız malumdur. 
haı:dra 2_1 (Hususi) - Ademi mü - Malik olmak isteriz,, kili ed ivermişti. Harbiye bandosu bir :~:m:~~~~;ket mahıyetınl de haız bu- Bilhassa _Filistinin taksimine muha • 

&r hakkkoınıtesinde dün varılan karar- 4-ad11J marş çaldı. General Başbakan bölüğü as- .. . ·1 .. lefet etmış ve daha müsait bir hal 
8

• d (B:uırıraf1 ı ınct sayı- Turkıye - ran munasebatının miistak- resinin bulunmasın . t . t"k ç 
le d,. 1n a mütaleada bulunan Gior- Çın' • Japon meselesi . kerce teftiş etti. Bundan sonra mekteb b 1 . k' f 'k d" ı ıs emış ı 
· a Italia'run başmuharriri Gayda, d komutanına, muallimlere ve diğer sübay- e ıtnbışka 1 1 dtısa 1 sah.~da olacak~~r. Si- Sadabad paktı devletleri bu hususta zırd k Bundan sonra Çin - Japon harbın en yase a ımın an en mutekamil munase- prensip it"b .1 . k . 

1 

iına .. • i nikbin vaziyete rağmen bahseden hatib, !ngilterenin ~?k.uz dev- !ara teşekkür etti. Mektebden ayrtlarak batla bağlı bulunuyoruz. h" · ı arı e aynı no taı nazara 
88

• ~E!kt ınuteyakkız bulunmayı tavsiye let konferansına fctirak edecegını, _Çınde Ankarapalasa döndü. S"dabad • kı ıp bulunuyorlar. Ancak teferruattı 
eve kom't d k b ı d'l tek 'S ih t 

8 mısa bazı değişiklikler 1 bT •tin j ı e e a u e ı en • hükilm sürmekte olan sefalete n a~e. hakkı verilmemelidir. SBdabad Paktına gelince, bu pakt dört y k 
0 

a ı ır.• ı iliıv:alya için bir yenilik olmadı- vermek için azami gayret sarfedeceğmı Gerek İspanya, gerek Çin mesele - memleketin ayni noktada temerküz eden arına şam Ankaraya hareke! ede. 
etmektedir. bildirmışlir. sinde hükiımet ahmak bir siyaset takib hissiyatının beliğ bir ifadesi ve d" cek olan dost nazır bugün şehrimizin 

taJYada 10 f . t 
1 

ht tfÇI partisi liderin~• !"""1dleri . etmektedir. Bu sıyaset memleketi yeni nın bizim yaşamakta olduğum k unya- şar_inı temaşa yerlerini gezecektir. Ek· 

d h 

aşıs a .. ey an Edenı· mu''teakıb kursuye gelen ış bir harbe sürüklemek istidadını go··s _ da sulhun m h f uz ısının- selans Samıyı ev\'elce de üç de.fa İstan· ' u a azasına yarıyan en b ld b 1 
a a mahkii.m oldu çi partisi lideri Atli, hük~etin ~u • termekledlr.• mükemmel bir vuıtadır. u a u unmuştu~. Fakat birinci defa 

-,!:<'•dra 2 ı (Hususi) - ltalyada Fa- mi siyasetini şiddetle tenkıd etmış ve . Lordlar kamarasında Umumi su tt b i il . olarak Ankarayı zıyaret edecektir. 2-;~ ~leyhine har k tl ı'tham edilen İspanya meselesinde vanlan anlaşma - Dığer taraftan Lord Plymut da Lord hakkında nik:i!. ~!~ç~ r;;ü:yı a~zı:et k c.ün:ıhuriyet bayramını hükfunet mer "'ış e e e d · ı· ki 
1 

k d hük·'I.- k azı ezımızde geçırecek <>lan kıymetli mi· 
,., ı, Yeniden 2 - 18 sene arasında a temas ederek, emı.ş 1!; .. : ar ~arasın ~ . wnet~n harici siya- arışıklıklar varsa da bunlar geçici safirimiz, bilahare Bağdad yolu ile 



Her yıl kış 
kurbanların 

mevsiminde bu denizde verdiğimiz 
sayısı 300 olarak tahmin ediliyor 

Karadenizde on iki gün evvel başlı- f göre bu şekilde münferid veya toplu 
yan şiddetlı fırtına dün kesılmiştir. Bü olarak boğulanların - sayısı bir senede 
yükderede bekli) en vapurlar da dün 200 - 300 kadardır. 
taınamile Karadenıze çıkmışlardır. Di- Kızılcahamamda 
ğer yelkenli ve motör gıbi küçük deniz Kızılcahamam (Hususi) - Hava -
vasıtaları oldukları yerlerden aynla - lar birdenbıre soğumuş, hararet dere
mamaktadır. Çünkü ölu dalgalar de - cesi sekize düşmüştür. Bu seneye ka -
vam etrnekted ı r. dar kazamızda havaların bu kadar er-

Hora döniiyor ken soğuduğu görülmemiştir. 

Serfes körfezindeki kayıklara yiye - Afyonda 
cek götüren ve onları emniyet altma a- Afyon (Hususi) - Birkaç gündür 
la.o gemi kurtarma şırketinın Hora va- yağan yağmurlar yüzünden havalar so 
puru, körfezde bulunan yelkenli ve mo ğumuştur. Yağmur çiftçileri sevindir -
törleri dün akşam çekerek İğneada li- miştir. 
manına götürmüştür. Hora, Büyükde- Bigadn bağlar zarar gördü 
reye dönmektedir. Biga (Hususi) - Son yağan yağ -

İğneada limanında, fırtınadan ka - ~urlar. bağcıla~a hayli zara: ~e~iş : 
çan otuz kadar yelkenli kayık ve mo - hr. Ba~l~r henuz. ~z~lma~ıgı .. ı~~n ~~g 
tör vardır. Bunlar, odun ve kömür yük ~ur kutuklerdeki uzuınlerı çurutmuş-
liyerek gelmek için havanın düzelme- tur. 

Kütahyada sini beklemektedirler. 
Kütahya (Hususi) - Havalar bir -

Bir senede fırtınadan boğulanlar denbire soğumuş, devamlı yağmurlar 
Son fırtınada denizde boğulanla - başlamıştır. Halk, şimdiden sobalarını 

rm sayısı yirmi kadar tahmin edilmek- kurmuş, yakmağa başlamıştır. 

tedir. Fakat Karadeniz bilhassa kış Geredede 

ION POSTA 

" Türkkuşu ,, 
filosunun seyahati 

Filo teşrinisaninin onundan 
ıonra Atina, Bükreş ve 

Belgrada gidecek 
Türkkuşu propaganda filosunun 

memleket dışına yapacakları seyahat 
programı hazırlanmışhr. Bu programa 
göre, seyahate teşrlnisaninin onundan 
sonra başlanacak, dost memleket payi
tahtları olan Atina, Belgrad ve Bükreş 
ziyaret edilecektir. 

Bu ziyaretler esnasında paraşütle 
atlanacak, muhtelif hünerli uçuşlar ya 
pılacaktır. 

Hal'de yeni 
mesele 

bir 

Kabzımallar konturatlarının 
feshini isteyeceklerm iş 
Kabzıınallarla maliye arasında ver

gi tahakkuku meselesinden çıkan ih -
tilft.f hala halledilememiştir. Maliye, 
kabzımalları tüccar ve komisyoncu ad
detmekte, binaenaleyh beyanname ver 
meğe, defter tutmağa mecbur saymak
ta ve vergiyi de gayri safi varidat ü -
zerinden tahakkuk ettirmek istemekte
dir. 

mevsiminde hemen hemen daimi şekil- Gerede (Hususi) - Havalar adama-
de fırtınalı geçmektedir. Sahillerde kü kıllı serinlemiş, sobalar kurulınağa baş Şimdiye kadar defter tutmadıkları 
çük taka vesair deniz \'asıtalarile ha - lamıştır. Yağmurlar da alıp yürümüş, ve beyaname vermedikleri için tarhe -
yatlarını kazananlar her sene yüzler - bu yağmurlar rencber ve zürraın yü - dilen vergiyi yüzde yüz ceza ile tahsil 
ce kurban vermekted.r. Söylendiğine zünü güldürmüştür. etmek üzere de icraya müracaat etmiş 

____.._....._.. _.._..._ bulunmaktadır. 

Poliste: Mü le/errlk ı Diğer taraftan kabzımallar da Tica-
- - ret mahkemesine başvurmuşlar, Tica -

F eriköyde bir hırsız yakalandı Veremli inekler teabit edilecek ret mahkemesi, Ticaret Odasının bun -
Evvelki gece Feriköyde gece yarı - İstanbul vilayeti sınırları içindeki lann kabzımal mı yoksa tüccar ve ko-

undan sonra bir takım silah sesleri i - misyoncu mu olduklarını sormuştur. ineklere tüberkülin aşısı yapılacaktır. 
titilmiş ve halk heyecana düsmüs,tür. Ticaret odasında hazll'lanan rapor, • Bu aşı sayesinde veremli ineklerle sağ 
Hadise şöyle olmuştur: lam inekler tefrik edilmektedir. Hazır- oda idare hey'etine verilmiştir. Yakm-

Evvelki gece Feriköyde Yay mey - lıklara başlanmıştır. İstanbulda mev _ da, oda, neticeyi mahkemeye bildire -
danı caddesinde Kazancı Mehmet Ali- cektir. cud beş bin ineğe bu aşı marttan itiba-
nin evine iki kişi gı"rerek bir takım eş- Belediye de, bunların tüccar ve ko -ren yapılmağa başlanacaktır. 
ya çalıp kaçarlarken mahalle bekçisi misyoncu olmayıp kabzımal oldukları 

Üniverıitede bir hldisenı"n Ali tarafından görülmüşlerdir. Bekçi neticesine varmıştır. 
Ali kaçmakta olan hırsızlara durma - tahkikah devam ediyor Kabzımallar, bu yanlışlığın tashih 
}arını ihtar etmişse de hırsızlar bu ib- Geçen hafta üniversite konferans edileceğini, verginin, eskiden olduğu 
tara aldırış etmemişlerdir. Mahalle salonunda inkılap dersi bittikten sonra gibi, tuttukları yazıhanelerin gayri sa
bekçisi bunun üzerine silahını çekerek bir talebe kürsüye çıkmış, sınıfta ka - fi varidatının yüzde kırk beşi nisbetin
havaya ateş etmiş ve hırsızlardan Üs - lan talebe namına Ankaraya bir hey'et de tarh ve tahsil edileceğini ümid et -
küdarda oturan Hasanı yakalamış - gönderileceğinden bahisle arkadaşla - mektedirler. Eğer bu üınidleri tabak -
tır. Hırsızın diğer arkadaşı Amavud rından bunların seyahat masraflarına kuk etmezse, arlık kabzımallığa devam 
Halid kaçmıştır. Silah sesleri üzerine karşılık olmak üzere para toplamak is- edemiyeceklerini, hal müdürlüğü va -
heyecana düşen halk biraz sonra ha - temiştir. sıtasile, belediyeye yaptıkları üç sene -
diseyi öğrenince sükunet bulmuştur. Bunun üzerine, evvelki gün Hukuk Jik konturatlarm feshini isteyecekleri -
• · iki eroinci yakalandı Fakültesi profesörlerinden Ebülula, ni söylemektedirler. 

Galatada oturan Necatinin eroin dekan Sıddık S~ Fazıl ve İktısat Fa 
sattığı haber alınmış, evinde kaçakçı- kült~ .dekanı Ö~er Celfilden mürek: Mahkemelerde: 
lık bürosu memurları tarafından yapı- kep ınzıbat meclısı toplanmış, bu had.i-
lan aramada beş gram mahlut eroin, seyl~ ~lakada:. g~rü~en talebeleri din - Hırsızhk niyetile değil 
beş tane de kaçak fişek bulunmuş ve lemıştır. Bugun mzıbat meclisi tekrar arkadaşma hizmet fikrile çalmış 
müsadere edilmiştir. Necati yakalan - toplanacak, konferans salonuna neza - Dün hırsızlık suçundan Rifat is -
mışhr. ret e~en mernu~lann ve d~ğer bazı ta- minde bir genç Beyoğlu cürmü meş -

Bir ay kadar evvel ero:ncilikten be- 1?benın .de malumatına muracaat ey - hud müddeiumumiliğine teslim edil -
şinci ceza mahkemesine verilen Y cdi- lıyece~tır. . miştir. 
kulede oturan Koçonun vaziyeti şüp - Tamır edilen camilerde tetkikat Rifatın suçu Şişlide Mehmed ismin-
heli görülmüş, üzeri aranınca, bir gram Belediye imar şubesi müdürü Ziya, de birinin diikkanına, açık olan pen -
eroinle bir miktar afyon çıkmış, Koço mühendis mektebi profesörlerinden ceresinden girmek suretile, içeride bu-
yakaJanrnıştır. Fikri1 İstanbul vakıflar idaresi başmü- lunan ceket, pantalon v. s. gibi eşyayı 

Bir amelenin 3 parma~ı koptu dürü Hüsarnettin dünden itibaren ye- çalmış olmaktır. Suçlu bu eşyayı kol -
Üsküdarda Salahaddin çavuş ma _ niden tamir edilen camileri tetkike tuğuna sıkıştırarak, kaçmağa niyet et-

hallesinde oturan Abidin Balaban'ın başlamışlardır. tiği sırada, civarda bulunan askerler 
çaJıştığı marangoz fabrikasında sağ e- Maliye mektep kantinlerinden tarafından yakalanarak, polise teslim 
linin üç parmağını makineye kaptıra _ vergi istiyor edilmiştir. Suçlu Rifat müddeiwnumi -
rak kestirmiş, tedavi için hastaneye Mekte 1 . b" • d b.lha likte verdiği ifadede: p erın ır çogun a ı ssa . ı d · 
kald~nlmıştır. leyli liselerde Kantin teşkilatı vardır. - Benım bu rnese e e b1r kabahatim 

Bır araba bir tramvaya çarpb Talebelerin buradan alacakları defter, yoktur .. Gal~~da ot.ur:ın arkadaşım 
A ba t ·ı· "d · d . - kal kit · ek . . Hakkı ile bırlıkte Şışlıde dolaşıyor -ra cı smaı mı aresın eki yuk a em, ap, yıyec ve ıçeceklerm - d k. M bah' d '" kkan .... 

rabası dün Sirkecide Antalya amban den elde edilen kar ile fakir çocukla _ ru e~z~u ıs u ın onune ge 
önünde vatman Tevfik idaresindeki rın ihtiyaçları giderilmekte ve mekte- ınce,Bar a başkımR: 'f t d"'kl.J:.-
646 al t b" b k - ana a ı a şu u A<Uıın sa-numar ı raınvay arabasına çarp- ın azı no sanlan tamamlanmakta - ' . 
mış ve tramvayın iki metrelik kısmını dır. Maliye, bu kantinlerden kazanç hibi kazancı Me~med?ır! kendisine d~ 
hasara uğratmıştır. Kazaya sebebiyet vergisi istemektedir. Mektepler kan • ~~c~ ~ar .. El~ıse~e:_ a~ zaptetti. 
veren arabacının ehliyeti yoktur. tinlerden kazanç vergisi istenmesinin b" uş .. \~zıyetlıe ad a· B ,dşu el-

doğru olamıyacağını maarif müdürlü- ~~1 • ı~er en a ~e~ e ı. en . e, ana 
Bir .POiis kendı" tabancası"le -.. b"ld" . l d" A • ] bır ıyılık etmek ıçın atladım ıçeriye gune ı ırmış er ır ve manı o unma - ·· 

Yaralandı · t · 1 rd" ceketle, pantalonu aldım. Dışarı çı _ 
sını ıs emış e ır. . 

M l 'f :..l ·ı d lt d 1 k kınca hırsız dıye yakaladılar, demiş _ 
Evvelki gün Necati isminde bir po- ese e maarı .ıuaresı e e er ar ı f 

r Be ·ı d arasında görüşülmektedir. ır. . .. . ıs memuru yog un an Çağlıyan Io- G . k- ü _ 
1 

. 
1
. Rıfat dun geç \·akıt, sorgusu yapıl-

kantasmda çalgı dinlerken birdenbi - azı . ~pr .. 5~ • ~a zemesı ge ıyor ması için, Beyoğlu sulh ceza mahkeme-
re tabancası kazaen yere düşmüştür. Gazı koprusu ıçın kullanılmak üzere sine sevkedilmiştir. 
Yere düşen silah sademe i1e ateş al - Almanyadan getirilen dubaların sayı - --- ---
mış ve çıkan kurşun Necatiyi ağırca sı onu bulmuştur. Köprünün üst kıs -
yaralamışhr. Yaralı Beyoğlu Belediye mına aid parmaklık vesaire demir ak -
hastanesine kaldı;ılrnış. tabibi adil En ,samdan bir kısmı Almanyadan yola çı-
ver karan hastayi muayene etmiştir. karılmıştır. 

Motosiklet yolcuları tahdid edildi 
Belediye motosikletlere iki, sepetli 

motosikletlere de üç kişiden fnzla adam 
binmesini menetmistk. 

Doktorlar ne diyorlar ? 
(Ba.ş taTa.fı 1 inci sayfada.) 

Faruk Küçüğün cBen bir tımarhane 
kaçkınıyım!> röportajının ilanını gördü
ğümdenberi kafa patlatıp duruyorum: 

Acaba bu genç gazeteci hakikaten deli 
mi? 

Yoksa mütehassısları cidden aldattı 

mı? 

Mütehas.gsJan aldaltı ise muvazenei 
D kliyesi yerinde olan bir adam kendine 
deli süsü verebiliyor demektir. l\ldatma-

tai nazarları arasında fark vardır. onJJf 
herkese bir kulp takarlar. Bir insaıısd 
kaşı yukarı mı kalktı, fazla mı söylüJG'ı 
çok mu gazete okuyor? Bunların hepSill' 
latince bir isim uydururlar. Delidir, ~ 
vam lisanı kullanmıyayım, muvaze!I 
akliyesinde teşcvvüşat vardır, damgasıııl 
basarJa-. 

Maahaza hekim daima a1dannol1lf' 
Çünkü hastalıklar o kadar çok tene~ 
t!tmiştir ki. 

dı ise nasıl tımarhaneye girebildi? * 
Çünkü uzaktan uzağa duyduğuma gö- Fahreddin Kerim dedi ki: 

re, ilkönce Tıbbı Adlide dört gün müş:t- - BazJ müelliflerce bizzat temaril' 
hedede kaldıktan sonra Bakırköy tımar- .Jahi cinnettir. Çünkü tcmarüz edenle~~ 
han.esine sevkedilmiş. Şu halde (Ben bir çoğu, mitomavi dediğimiz yalancw 
tımarhane kaçkınıyım!) muharriri Tıbbı cinnetilc malüldtirler. Akıl hastalıklatl' 
Adliyi de atlatmış oluyor. Oluyor amma, mn temarüzü oldukça güç işlerdendiı 
ben bir türlü buna inanmak istemiyo- Bazan sathi bir hile, mütehassısın göıill2' 
rum. Öyle ya, akıllı bir adam, kendini den kaçabil'rse de müşahede tamik edi' 
=ıasıl deli dıye gösterir? lince mesele meydana çıkar. Esasen buıı' 

Bu sualin cevabını almak için dün İs- dan dolayıdır ki tababc>ti adliyei ruhiye' 
tanbulun sayılı doktorlarından bir ço- de ve tababeti askeriyede müşahede1' 
ğunun kapısını çaldım. çok ehemmiyet verilir ve müşahede~ 
İlkönce Şişli çocuk hastanesi başheki- neticesini almadan rapor verilmez. Sol' 

mi Dr. Ömer Vasfiyi buldum: ra laboratuvar tahlilleri ile elde edUeO 
- Doktor, dedim, akıllı bir adam ken- neticeler, onları kolaylıkla meydana çf 

dine deli süsü vererek mütehassısları al- karır. 
databilir mi? * 

- Tıbbı Adlt delidir dedi ise delidir.. Cerrahpaşı hastanesinin başheldJI" 
- Öyle değil doktor, bu çocukcağız b- Rüştü: 

marhaneyc gitmeden evvel arkadaşlarına - Azjzim, dedi, bu-sualin jçin bende" 
böyle bir şey yapacağını söylemiş! cevab bekleme, bizim asabiye mütehssSI" 

- Vallahi azizim bir şey söyliyeyim sı Ahmed Şükrü) ü gör .. 
mi? Bu zatın böyle bir işi düşünmesi bile Bay Ahmed Şükrü cevab vermek ıst 
bir deliliktir. Akıllı bir adam gazeteciltk mcdi! bil 
yapacağım diye bu kadar azaba katlan- - Monşer beni mazur görün ... Ben 

hususta bir şey söyliycmem. Gazetele~ 
* hiç benim i:;mime veya resmime ıesad 

mez. 

Operatör Mim Kemal sualime şu ce- ettiniz mi? r 
vahı verdi: - Doktorcuğum, ben gazete için 50 

- Ruhi hastalıklar mütehassıslarının nmvorum. Kendim için soruyoruDl·· ıııS 
eline düşerseniz haliniz harabdır. Onlara - Dedim ya beni mazur görün, yal·~ 
göre, kendileri başta olduğu halde akıllı antiparantPz şunu söyliyeyim ki d~~f 
kimse yoktur. Herkes az çok delidir. Fa- temarüzünü deJi kadar yapan da bıı;r
kat bir şubenin mütehassısını aldatacak deli demektir. af# 
kadar deliliği takJid eden hastaya tesa- Görüyorsunuz a doktorlarla konuşrrı 
düf edileceğini zannetmem. dn bu hususta beni tenvir etmedi.. }ti' 

Fakat, §UllU da hatırdan çıkarmıyalım Faruk Küçüğün yarından sonra ~1 fJ' 
ki delilik, akı11ılık mukayesesi için bif öl- cak yazıları belki bize bu hususta bır 
ÇÜ yoktur. kir verecek. O vakit kendisinin bak~ 

Bu hususta, bizim gibi normal düşü- ten deli o1up olmadığını anlıyabileceP' 
nenler ile asabiye mütehassıslarının nok- * * ~ 

-------------.... J 
Uzahşarkta geni "Ben bir tımarllane 
Bir mesele daha! Kaçkınıyım!,, 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) (Baştarajı 1 inci sayfada) dl' 
salahiyetlerini Çinden alıyorlar ve fakat yaklaştı. Yazı yazmakta bulunan bir 3 

Sovyetlerin ıiyasetierini güdüyorlardı. mın önündeki kağıdı kaparak parça. ~ 
Bir aralık, her iki tarafın da bu havaliye ~a etti. Zavallı adam, neye uğrad!S" 
sokulamamasından ıstifadc eden genç bilmeden Faruk Küçük: rtJJ 
Türkistanlılar burada milli bir hükumet .~ Sen kim oluyorsun da karŞ1 ., 

kurdular ve bu hükumetin başına, cihan şapka ile oturmağa cesaret ediyorsuıı· 
harbindenberi oralarda kalmış Türk za- diye haykırdı. .J) 
bitlerinden bazılarını getirerek milli bir Her şeyi anlamıştım. Zavallı fa~ 
ordu yapmaya muvaffak oldular. Fakat çıldırmıştı. İşte o zaman, ilk defa olB tıl' 
bu vaziyet çok devam etmedi. O zaman- makinemle çıldıran bir arkadaşımın~ 
danberi bu saha SovyeUerin nüfuzu al- reketlerini tesbit etmek bedbahtlıg .... 
tındadır. İhtimal son zamanlarda yeni uğradım.:. A 
bir hareket olmuş ve bu suretle bu şe- Bu izahat gösteriyor ki Faruk J(ÜJ; 
hirlcr Sovyet tayyareleri tarafından yalnız doktorları değil, gazeteci arka tıı"• 
bombardıman edilmiştir. !arını da aldatmaya muvaffak olınuŞ fe*° 
latanbul limanının plAnlan geldi Bu muvaffakiyeti kazanmak iç~ satıJJt' 
İstanbul liman ve antrepolarının as- tiği emek iyi neticeler vermiş rnı! J3 bİ_. 

ri şekilde inşası için Londradaki Kip da yarın başlıyacak olan yazıınrı 
müessesesine sipariş edilen esas plfın- ~~:~~.. . ..... • . ~ 
lar, dün Londradan Liman Müdürlü - de tasdik edildikten sonra inşaata rı~· 
ğüne gelmiştir. Liman İdaresi esas çilecektir. Liman, Karaköyden Fırı ,p 
planlara aid tafsilatı İngilizceden Türk lıya ve Eminönünden Sarayburtl bil' 
ÇEye tercüme ettirmektedir. Müteakı - kadar uzayacağından bu sahalardıı·ııı, 
b.en p~~ ve. tercü1:'1eler İktısat Vekale- hAassa karşı taraft~ bazı binalar i5~,ıııs 
tme gonderılccektır. lak edilecektir. Lıman ve antrepO 1'~ 

Veklılet, planı tasvib ve hükfunetçe inşaatı iki seneye kadar bitir~~ 

Bu hafta & O M E R Sinemasında 
DİT A P ARlO - PlERRE BLANCHARD • PIERRE 
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FRESNAY'I 
Bnynk bıırbln hnkikt bir safhasını tasvir eden ve tamamen 

Selanikte çevrilmiş olan 

MATMAZEL DOKTOR 
.MOessir ve Wsst casusluk filminde görünOz.. • 

M•tmazel Doktor, asle11 latenbullu • Bir Frananua zewc•" 
Blr Ahn•n caeu•u • Belçlk•h ANNE llAAIE LE&SEA dit• 

ili 
SiZE 

Şehir tıyııtrosu 

Dram kısmı Tepebaşı 
Tiyatrosunda 

Bu akşam s~at 20.30 da 
ÖYLE GEL. YORSA 

a Perde 
Yazan: L. Piraııdella 

Operet kısmı Fi'ansız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

iNTiKAM MAÇI 
Komedi 3 Perde 

Y828D: P. Veber ve A. Heuze 



' Yunan Başvekili dün 
akşam Ankaradan ayrıldı 

(Ba: taraf! l itıci sayfada) I r 
smet lnönüne "eda R "" f b, . ""' 

General Metaksas !smet lnonüne 1:eda eSml e zg 
ed rken: .Bizi unutmayınız.. emiştir. Ankara 21 (A.A.) - ReJımi tebUğ: 

Sıvas -Erzurnm haltt tamamlanınca Balyada kanii 
Refahiye ormanlan işletilecek 1 Birüy~:~!~·~için İsmet İnönü de: cYeriniz Tuı 't millet'- Elen B vekili ekselans B. Metaks s, 

nin knlbindedir> diye cevaô w ımişlir. Ankarayı zıyar.eti e nasında, Tiirkiy' 
Celal Bayan1an ayr.ılırkeıı Reisicumhuru K. Atalürk ta:rafJndan 

K3ymctli .misafir Celal Bayanı veda e- kabul edılmi§ ve BaŞ\lekil Vekili C -
derken keııdisini ıve Bayan Bayarı yo- lal Ba) ar ve Haricıye Vekili Dr . .Anıs 
kında Atinada görmek temenn·sinde bu- ile uzun -.e dostan göni melerde bu 

k .. kemınel ormanları var -
Ref h. (H .) - Refahiye Erzin· j ~annda p~ .. ,mu. vil~ tıerin 'kereste terJib cdile.n türkünün söylc~~e-

a ıye ususı ' d V.e butun cıvar "ye: ., . " • •--•- . tedi bir ı,.;..,ı • 
cana b ğl b' k erkezidir. ZcvKer, ır. nla d temin edilrneA:· ilme manı OilUOIA .ıs ' ~ 

a l ır aza ım "bt' atı bu orına r an . ··ıd"-.1·· iki' !in.' • de yaraladi ~kili· · . Cc li 15• imlerinde üç na- ı ıyac . . d kömür made- yı o ucuu, --ırıy.ı · lunmu§ v bu sene Ankarada yapılııcak Junmu§tur. • sa \ e nger . . .. ed. Zevker ınahiyesın e 
hiyesi vardır. Kasabanın nüfusu bını mu- t. ır. dı B' tün daınarlan .meydanda ol- Balıkesir (Hususi) - Balyanın Ha- Balkan toplant.ıSIIU ima ederek: Şubat!a 1kı dost ve müttefik 1UH'mle:k t .d ' -

zaten gor coeğiz• demiştir. let d mları, göriı meleri csno.sınd 
Mısafir !başbakan söylenen sözlc.rd n gerek bey.nelmil~ me eleleri ve gerP, 

tE-cavizdir. Umumi nüfusu 2:!!,000 dir. 105 nı varh rl.d ~ değildir. Kaza dahilinae cı Hü eyinler köyünde ıki gün evvel 
P d ~ıık ve .kı- duğu a e dır ve ki · '"l ·· arça köyii \"ardır. Muhitin ag .. ddit tuz :memlihaları var kanlı bir ırak'a olmuş, bir şı o muş, 
iJ.ll cok fazla olmalil <lolayı~e mul~~ ·v.ar kazaların tuzu bu mem1ı- iki kişi de ağır surette yaralanın şbr. 
buı ada her nevi mahsulat m~yua- !Caa ~~ncıtemin edilmektedir. Zengın or- İki gün evvel bir gece köy delikan
ltif ı;:elınt.:nektedır. Halkı fakır~u. hala~ bu havaliyi ihya edecek derece- lıları tıirkü öyleyip eğlendıkleri sı • 
Bu \ uzde•: 1 .. aramağa harice giderıcr. man a~ı 'sn de hem bir kereste fabrika - ,rada bu kövden Mehmet oğlu Sa1ıh n· ~ il 'nın ı.le genış ı ~ 1 " • • 

illıa :>a. L.~211bulun kuru kahvec en , ehem de ihraç yollaunın birdenbıre içeri girmiş, kız karde ının 

çok mütehassis olmuı;, teşcltkur ve 5:1}· me.mlcketlerfoı doğrudan doğruya -
s•larının Atati.ırke arzını dil ıniştir. Hikndar eden meseleleri etrafıle t 

Mamak ma ke fabrikasında kık etmışlcr ve dostane ve bcyneln ı-
Anka.ra, 21 (Hususi) - Başvckfil"t Ve- Jel miına C'betlerinin m s'ud ink' 'fı 

kili Cel:ıı Bayar ve Milli Müdafaa Ve.kil nı buyuk hır memnuniy y nid ı 
h~ Re~nbiyelidir. Ka~ba~ın ~~ sının o:a=~~mnsı yüzünden isti!ad~ e- üzerine yapılan bir tür'küyü söyli~.e • 
r~?atı aı olduğundan beledıyesı de 1:1 . ç~k uz ektedir. Ancak Erzurum - Sivas mi) eccklerini ihtar etmiştir. Bu.~ uz • 
goz çarpacak işler ba§Braı:nıyor. Vakıa d.ilememdif hattı ikmal edilirse bu or - den çıkan kavga büyümüş, Salıh ta • 
l · c sımen er .. t • tasabanın evleri oldukça muntazam .s an1 a n istüade edilebilir. Gayet guı-- bancasını çekerek rastgele ateş e megc 

General KAzım Öuılp bu sabah saat on muşa.hede fırsatını bulmulilardır. 
birde misafır başbakanı oteldi! ziyaret İkı dost ve müttefik m mle>k<'t d v- ' 
elmişler ve hep birlikte Mamak maske l<'t ad m arı, inkişafı 'Umumi ulh r-
fabrikasına gidilmiştir. eı ıne esaslı bir surette faydalı oldu-
Fabrıkada misafületle vekilleıimız, ğunu gostermiş bulunan B ikan An-

Sıhhiye Vekaleti erkanı ve maske fabn- tanlı paktına ba hlıklannı bir kere 
de ) enj ımar isleri ) oktur . .Kar.anın umu- ~. kar uan ihraç eder. Tereyağ, yün, y;ı.- başlamıştır. Çıkan kurşunlardan odada 

· - · var buz oy Ma lf "d Ad u·· rin 
il" Yet itibarile maarife çok ihtı~cı • ğı başlıca mabsulatıdır. ar .ı a • bulunan Ahmet oğlu em, ,uu~e~ 
dır. Bılhas5' kesafeti nüfus itibarile ınelt- pa. _ 

1 
rde mektep kifayetsizliğine ·yar- ve bir köylü yaralanmışlardır. lfos~. -

tepler kafi g ımemektedir. Mel"kez kasa- resı :y e çok hayırlı bir iş görülmü§ o - yin aldığı yaraların iesirile hemen ol-
hada beş smıflı bir ilk mektep vardı:· dım erse müştür. 'Diğer yaralılar Balıkesır has-

kası müdı.iru tarafından karşılandılar. Di- daha mu ahede eyliyerek ki m ml • 
r_ktörün odasında fnbrıka mamulatın- k t tarafından ıt kib e.dı en deale ~ 
uan mükemmel bir maske hakkında ıza- iki m :m1eketm müşte.x: k m n'(aatle-
bat verildi Fabrikada bir maskenin ipti- rine h r noktadan mut bık bulun. n 
d&i malzeme halinde mükemmel bir k.o- bu si~aS{'te devamı kararlaıtırml§lar-

Röyierde mektep hemen yok ~bi~ir: c:- ;u~. _ _. tanesin: kaldırı~ı.ş,. ~alih yakalana -

Yurdd
...,....a'"' .. s'p'" or ·har8k etlert rak adliyeye venlmışUr. 

Edirne (Hususi) -
Geçen sene havala -

rı.~ müsnadesizliği 
~'tiziınden Edirncııin 

§ampiyonluğu tahak

k~k etmemişti. Bu -
gün Edimesporla -
l!zunköprü futbol 
takunıarı kaI'§Ilaşa -
:tak lig maçlarına ni
hayet Verilmiştir. 
Edırnespor çok gü

ıeı Ve Canlı bir O • 

~ndan sonra Uzunköprüyü :2-0 maJl~p 
e~lir. Edirnespordan Vahit, !srnaıl, 
lrıknıet ve Sadullah çok güzel oynıyarak 
takunıarıııın galibiyetine vesile olmuş • 
11?"dır. Saha çok kalabalıktı. Maçta E
dirne 'alisı Niyazi hazır bulunm~ . ve 
llıaçı büyük bir alaka ile takip etmi§tir. 

Basketbol müsaJaablan 
l"avtızspor klübü cumhuriyet bayra • 
~da iki maç yapmak üzere GalaW2: • 
~Yın B. basketbol takımım davet etmış

ftr G •. bir alatasa.ray kabul ettiği taJcdirde ıyı 
s gün Yaşanacaktır. Reslınde Edime -
Por takımı görülmektedir. 

Merz; fonda mınlaka şaınpiyonas 

ruma vasıtası oluncaya kadar geçirdıgi dır. 

s:ıfahat anlatıldı. . İkı dost v.e müttefik memleket d v-
Kıymetli bir devlet adamı olduğu ka- let adamları, Yunanistan ve Turkıye 

dnr mükemmel ve mazisı büyuk mm. nf- tara(~dan takib ıcdilen beynelmil 

Odun ve kömür 
buhranı fakiyetlerle dolu bir asker olan Yunnn s'y,a et arasında me:vcud tam :mu• • 

Suşehri (Hususi) - Burada ı::iddetli bir b b k f "- k d la' ır nş a anı aurika ile çok ya ın an a • bakalı çok büyük bir memnuniyct.h:-
yakacak buhranı var. Burada .elektı ik, kadar oldu. Ayrılırken gördüğü mükem- görmü lcr ve iki memleketi birbirin 
havagazı, maden kömürü ve saire gibi ya- ı· tt d l d l · · b'ld' dı' b me ıye en o ayı tak ir erını ı ır · ağ\ıyan entenle cordinle paktının, 
kacak vesaiti yoktur. Halk bu husustaki Misafir başbakan Harbiye mektebini arnhırındaki samimi ve dostane m'ü-

ıihtiyacını sadece odun ve .kömürle ic • de ziyaret ettikten sonra otele dondü. nast'betlerin icablarma tamamılc ~e~ 
darik ebnektedir. Fakat henüz Suşeht:i Tü' k t An'karapalasta kendilerini r mn • vafok eylediğini bir kere dahıı mü a-
için makta verilmediğinden odun ve 'kö- buat ve ajans mümessilleri bekliyorlardı. hede etmişlerdir. 
mür bulmak imkfuıı yoktur, halk güb - General matbuat erkanımızı çok mülte- \..., 
reden ~akacak tezek yapmıya başlamı§· fit olarak 'kabul ettiler ve şu beyanatta ·-------------·"' 
tır. Bir kısım halk ta bahçelerindeki mey- bulundular: da Yunanıstanın daıma artan bır -elıem 
va ağaçlarını kcsmc'ktedirler. Halk Su- ~Türk_ Yunan mukarenet eserinde son miyelte bir kuvvet ve sulh amıli olma-
'"""" · · · b' ı kt t mı'n'ni sı ırin hir durmadan dinlenmeden "a-F-''r1 ı~n ır an .evve ma a e ı derece büyük bir rol oynamış olan Türk :r ~ :r 
t tmektedır lışıyorJar. 

CAtatu··rk Bus-tü» ma"l .tertib etmi§tir. emennı e · • matbuatının mümessillerine hitab edebil-
>" Borsada Hayranlığım yalnız ziınamdadarmı-

Bu maçların ilk devresı yapılmı§, De- • .. .. diğimden dolayı babtiyanm. Türk rnnt.-
Bw·sa (Hususı) Odun ve komur za değildir. Türk milletini ımüttehid, 

mırs. ~norla İdmanyurdu futbol takımla- . - . .. .. buatı takdire şayan görüş genişliği ile 
:r buhranı devam ediyor, belediye komure "k' .11 t d fk. . el .. çalışkan, kanqatkar ve onu terakkı ve 

1 1 dır ı ı mı e arasın a e arı umumıy er u-
rı karşı aşmış ar • ık 3 5 kuruş narh koymuştur. Fakat burada . d 1 1 t . 1 k "tek medneiyet yolunda kazandı - ı yem iü-

Bı·rın' cı· devred€ iki taraf da gol. ç. a- · .. .. . ~ zcrın e 1ayır ı esır er yapara mu a-
.:.ı...: 1a okka ile komur bulmak ımk"nı yoktur. bil 1 ku tli b" t da h.d tuhnta eriştiren bütün 11a ıflarlıı mü ~ 

1 ikin i devrede her ın.ı - . . .. an aşmaya vve ır arz a ım 
ramamış ar, c Belediye bu vazıyet karşısında bir ko - 1 t cchhcz olarak yakından · lf "ll. Zi -
raf <ia birer gol yapmışlardır ve maç mur deposu bile açmayı düşünmekte -

0 mTü~şkur. t cile . . . d t yaret edebildiğim her yerde .. rk tek -
ı..~.. b neticelenmiştir r gaze e nne şunun ıçın e c- . _. . .. .. 

birbire u=a ere " .. ·.. . dir. • ı:ıekkür elmeliyim ki Yunanistanda yapıl- nıgınm esaslı rolunu mu bede eyle -
Önümüzdeki haf~ Türkgücu ile (H ) B da ra1n ~ d ıl klardır Adapazarı ususı - ura l ız makta olan gayretlerin ehemmiyetini ilk un. . .. .. 

J)eıniı:spor karş aşaca · mahrukat buhranı değil, mahrukat 'hti- takdir ve buriu tebarüz ettirenler arasın- .. Beyanatımı Celiıl Bayarın bır sozu-
Büstü İdrnanyurdunun . .kazaıunası knn da vardır. HalJc yakacak bulama - ıda yer almışlar ve tecrübe]· d stl n ya- nu tekrarlıyarak bıtirmek isterim. 'Tur-

pek .muhtemel görülmektedir. makta, bulduğu za~ da eski fintın dört, rnştığı veçhile elde edilen 
1 

n;tic:;erden kiyenin kurucu gayretleı mde oldu· u 

Ballkesl•rde bı•r beş nıisB~i fdiat tdalebıble lkarşılapnaktadır. tlolnyı duyduğumuz sevinci .kendılerine gi~ı bhizdzat klendı mk illi gavretlerimızd: 
ıga a o. un u unaımyor d mal etmişlerdir. muşa e e o unan ·urucu ga.} retler, 1kt 

·ı t • B'ga (Husu.sı) - ~u:ada yakacak o- e.Burada bahsettiğim ve lb raberimde milleti kardeşcesine bir~ığınin vasfı ba-
81 C raClaSI dun bulmak bır haylı guçl~ştir. Da- kı)metli bir emanet olarak götürect>ğim rizi olmakta~ başka bır şey ~eğıldır. 

Balıkesir (Hususi) _ ~ehri~zde irclerde ve .~ek!eplerde bıle yakacak bütün duygularımı size anlatabilmek için E nsen mukemmel olan Türk - Yu-
bir cinayet o1muş, Sefer !51111ndc bır, a- yokt~r .. Hen uz koylere de mnktn veril- güçlükle kelime bulabilirim. Evvela şu- nan ıdeali 'tmnamile 'tabakku1<: etm ş bu 
dam karısının dostunu agır surette ) a- memıştır. nu söyliyeyim. Türk milletinin hakkında lunuyorsa ~a, kultur. ve duygu sa hala: 

1 tır. Vak'anın tafsilatı şudur: E evra'arı fi . T k daima hududsuz hayranlik duymuş ol- rında oldugu kadar sıy~ et \'C :konom~ 
ra ;~aniye mahallesinde o~ura~ ma- ge man . 1 ~ı. ra ya duğum şanlı şefmi yakmaan tanımak sa- sahalnrmda da ona d~ıma yenı ~ enı 

. . Sefer yedi senedenben evlı bu - köylüsüne gösterıhyor adetini C'lde ettim. En yüksek devlet a- ınk f ') lnrı bulncagız.• 
kınıst. ·ansı Şadiyeden son zaman - 'Edırne (Hususi) - Ege mnne\'ral n- damlarma has olan siyast göriı leri ve Ziya'fetler 
Iundugu k ·e bu şüphesi git - nı takip etmek ve filme çekmek uzcrc keza çok derin ve geni~ vukuf ve "lmi An r 21 - Saat 13.30 d 
1 da süphelenmeg ' ib t .,, 1 ki b ar oı; .. dii •.. nden karısını tak e - umumı mı.ifettış General Kuzım Dırı ın ben· mcbh ut bıraktı. u · u unde en el kurma) Ba k ı 
tikçe buyu gu emırlerilc izmıre gitmış olan Vehb': 1z- Dı r t raftan Türkiye cumhurı) tı Mare al Fevzı Çakmak ve r fıka a· 
,ıne~ .:,aş:~t~~fer karısına işe gide- mırden Edirneyc donmuştur. Film Truk- ıukumetinin bir bahtiyarlık olarak b - rnfınd Gencr 1 Metal· "\ e refi · ı 

•. ~ a k m gelemıyeceğini söy - vanın butıin koylerinde gösterılccektır. ınd bulunan Başvekil Vekılı Ceıal Bu- ercf er c b'r ö le yeme •i, at 17 e 
cegını ve alşa evin bir tarafına · . J. - ~rırın ~üksek vasıflarını ve bü,Jı.ik k' a- de Dahılıye Vcki i \C Parti enci sek-
liyerek ayrı mış 'e Bigada bir Kamyon kazası setim takdir cdebilmc>k imtzyn1.1111 da el- releri Şukrü Kaya ve rcfık ı tnrafın· 

.. saklan~ıştır. gittig·ine kanaat B'ga (Hususi) - Burada yeni şo _ de ettim. Başvekil Vekili Celal Bayurın dan Marmara köşkünde bT çay ziynfc· 
Şadıye kocasının 1 y ı· ı · t' - . . en sonra ötedenberi 'tanışmak- förlüğe başlıynn bir ge.ncin kamyonu Türk - una.n d~vlctinc yaptığı müzalıe- 1 \erı mış ır. 

:ti . . getırdık_! Kad. haber göndermiş ve at saba haricinde 40 kılomet.:re sür'at- rd çok muhimdır. ~ na 21 (A.A.) - Ga eteler Celfıl 
Aıı.a.rbı~e muhabere stajyerleri ~ını ta oldugu ~e Kadirin kansının ~ a giderken bırdenbire bozulmuş, kam- Başvcltil Vekili Bayar, salı günkü Bayar tarafından söylenen güzel söz • 

ltun erzıfondan yazılCYor; Halk~ ta: eve aımı~t~: •.. c;~rünce saklandığı e bir hendfiıe devrilmiştir. :Şoför - nutkunda -olduğu gibi Yunan gazeteci - lerın Yunan rnı11etınin 'kalbınde derm 
•ta ne Harbiye muhabere staJyerle~ yanına gır a1!~ı ta:aneasını çekmiş ve ~ haberSIZ karny<:1"a ~mış olan ma ~er~~ )~aptığı ~ana_tta ta kalblenn:ıi- bir mnk:s bulacağı noktası.nda ısrar ıe-
...... 3111da futbol karşılaşma.lan y.apıl yerden çık . 1 etm•ctir Bu sı - "faturacı Mehmedm oglu Şerif de ze ınufuz eden eozleri bu1muştur. 'Bu - derek Türk - Yunan dostlugunun hu .iki 
·•ıl§. b n:....ı.;yeliler K dirin üıerme a eş ~ . d ın1 1.~1 il.. y ·11~ h nc- . d 1 g l' u müsabakalarda LJ.öJ.'~ a . k Şadiye odadan ı- kamyonun .altında Ad mış, eğe kemik- un unan mı n:~ ve omın o umctı, e\' et mevcut oldukça yani ebedıyen 
v: ıb gelmişlerdir. En son yapılan 1·e- rada Sefen~ ve ~~çmıştır. leri kırılmış ve başından ayaralannuş- Kralın münevvel" sevk ve ;&resi altm- yaşa)acağını tebarüz ettirıyorlar. 
~ nu.ıçın1 da Harbiyeliler 2-1 kazan· şarı fırla~ı..: . d ağır surette y ralı hastaneye kaldırılmıştır. G 

ın~lar , . r .nan e- Muhtelıf yer1enn en ld 1 - !.!.1::-!--···-.. ····--···-.. ·····----····- 1 M t k 
dilznışle~~· mıntaka şampı)onu :aralanan Kadir hastaneye ka ın nede sev ilisinin _başı ucunda ya~alan- enera e a sasın 

E .lr. . .. .. .. ~1 Sefer yakalanmıştır. • Sef e _ mıştır. Seferin dort yaşlarında bır kız 
Skİşelıirde Atatürk~ şVak'a •a sebeb olan ve açan ocu~u da vardır. s p t b 

ko~k şehir (Hususi) - Ha!ke.v~ sp~r .· karı~; Şadiye bir gün sonra hasta - ç g - on os aya eya na tı 
~kliibleri teş,·ık ıçın bır ~ ee.r Diyor ki: 
~ ~ Pazar Ola Hasan ~ General Metaksas b~ sabah llaydnr-ıcmniyet buldum. Bir emniyet ki mute-

na ::ıya mll\·asalat etmış ve mera ımle kabild . V.c Türk - Yunan miinasebatı
.ar ılanmıcrt1r. Misafir Başvc'ktl kanfüsı- nın n k rakteristik çızgisinı teşkil ~der. 
ni Tuz1ada karşılayan Son Posta muh r- Ankarad yaptı ım görüpneler ıki mem
rirme şu beyanattn bulunmu tur: leke.t ar daki ha lan daha takv.iye Pt-

1stanbula. tekrar ge1mck ıçın azm t- mek ga) e ıne matuftur. Turkıye ıve '1'u
mış b~lun rak memlcketu:ne donuyorum. nanı t n dort devletin şkıl ettığı B 1-
ıÇunku burada memlekctımı seven bir kan ant ntına daima sadık kalacakiardır • 
• uUe arasında lbuhmduğumu hı edıyo - Ankar.-:ı hakkındaki ıhtısaslarım luınlculU

rum. Netek'm biz ıyunanlılar da a~ nı dedır. Ankoranın bir banka oldugunu 

l~~~~~~~~~!J~2~~~~~~~~~,!;~;~;;:~~;;.ı=~:::~~~;~~ kuvvetle 'TürJdyeyı seviyoruz. Burada ge- söylıyebılırım. Orada gördüğum !aalı)'Ct Hasan ~y - Anladım, fU çirmiş olduğum bir kaç gün benım ıçın ve tckümül şayanı hayrettir ... 
_ öyte eski iki ııe boyası atiL· 1938 modeli ,Yeni :tür '!l'adyo aSUi unu~ul~az bir h.atıra olacaktır .• Bu- General Metaksas bu akşam Yunanis-

bi - Hasan Bey şu sokakta blmıc,· 'lllanlann evi -d~fı1 mi? rada derın bır samimıyet ve çok kat'ı bir tana hareket edecektir. 
r eski ev var. .... 
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Hlidls~ler Karşısında: _SPOR mi r KUSURLAROMD~ ·-Her ay bir meslek Peşte takımı 
haftaya geliyor 

Kıymet Vermeği 
Öğreneceğiz? 

Haysiyete 
Zaman 

Ne 

KAnunusanl ayıydı, kar dil boyu ol

muştu. İnsanı iliklerine kadar donduran 
bir rüzgar esiyor
du. Ben düşe kal
ka yürüyor, işime 
gidiyordum. Bir 
aralık ncş'eli bir 
sesin şarkı söyle
diğini duydum: 

_ Bu deli de kimdir? 
Dedim ve baktım. Ses bir fırından ge

liyordu. Pişirici fırının kapağını açmış. 
Gevrek kokulu sıcak ekmekleri fırından 
çıkarıyordu. Göğsü, bağrı açıktı. 

- Deli değilmiş, dedim, mes'ud insan

mış. Keş ki ben de bir fırında pişirici ol-

~y~m. . 
Aylardan şubattı. Bir gece geç va~ıt 

Beyoğlundan evime dönecekt~. M~v~f
te titrıye tılrıye 
tramvayın gelme
sini bekliyordum. 
Nihayet geldi. ön 
sahanlıktan içeri 
girrniye hazırlanı
yordum. İki şık, 
güzel kadının ara
sında sıkışmış du
ran kondüktör be
nimle alakadar ol

madan zili çekti ve tramvay yürüdü: 
- Keşki, dedim, ben de bir kondüktör 

olsaydım. 

Mart gelmiş, hava değişmişti. Gazete
ler grip salgınından bahsediyorlardı. E-

vimin karşısındaki eczaneye girenlerin, 
çıkanların sayısı çoktu. Bir akşam ecza

cıyı kasasını sayarken gördüm. Sayıyor, 

sayıyor bir türlü bitiremiyordu: 
- Keşki, dedim, ben de bir eczacı ol

saydım. 

Nisan ayının içinde idik .. Yağmur şa
kır şakır yağıyordu. 

Köprü üstünde herkes sınl sıklam ke
silmişti. Yalnız bir kişi koluna şemsiyeler 
takmış, bir tanesi-
ni de başına açmış. ~ 
Şemsiyesiz ve he- 11'.~~;ı,.. 
men bir şemsiye 

alıp başına açacak 
parası olmıyanlar- .,,,,,,v_.,.._.. 

la alay eder gibi 
bağın yordu: 

- Haydi şemsi
yeler ucuz ucuz. 

- Keşki, dedim, 
ben de bir şemsiyeci olsaydım. 

Mayıstı; sayfiyeye çıkmıya niyetlen
miştim. Suadiyede kiralık bir eve bak

tıın. Kirasını sordum. Ev sahibi yüzüme 
bakmıya bile lüzum görmeden· 

- Mevsimliği altı yüz lira! 

Dedi. 
- Keşki, dedim, ben de Suadiyede evi 

olup, kiraya verenlerden biri olsaydım. 

Yazan: ismet HulOsi 
- Yahu buraya bakan kimse yok mu? 
Kumların üzerinde mayosile yatan ve 

gözlerini biraz ö
tedeki sarışın ka
dından ayırmıyan 

bir adam yerinden L-::;::~Ci~~Q 
kalktı: 

- Ben bakıyo

rum, bir ıey mi is
tiyorsunuz? 

Ne ala işdi bu: 
- Keşki, dedim, 

ben de bir pl~jda 
memur olsaydım. 

Ayın 30 unda Ankarada, 
31 inde lstanbulda 
müsabaka yapacak 

Cumhuriyet bayramında biri Ankara
üzere ikJ da, biri de İstanbulda olmak 

müsabaka yapmak --~~--·-----. 
üzere çağın.lan 
Peşte takımı, gele
cek cuma sabahı 

İstanbula gelerek 
ayni gün Ankara
ya gidecektir. An
karada Macar ta· 

Temmuzun en sıcak günü idi. Matbaa kımı birinci müsa. 
adeta yanıyordu. Neşriyat müdürü bana bakasını ayın otu. 
bir iş verdi.. 

zunda, ikinci mü· 
- Git, dedi, soğuk hava mahzenleri 

hakkında bir röportaj yazısı yaz. sabakasmı da ayın Ankarada1ci maçı 
Gittim, içine girdim. otuz birinde İstan- idare edecek olan 

- Keşki, dedim, ben de burada çalı- bulda yapacaktır. Bay Kemal Halim 
şan bir amele olsaydım. AnkaradakI maçı eski hakemlerimiz-

Ağustosta bir gece kıra çıkmıştım. E- den Kemal Halim idare edecektir. 

pey yüriidüm. Bir ağaç altında bir deli- Askeri liseler atetizm 
kanlı gördüm. Biraz ötede koyunları ot- müsabakaları başhyor 
luyordu. Kendisile biraz konuştum. Ben -
gürültülü şehre dönmek için ona veda Kuleli, Maltepe, Deniz Harbiye ve li-

ederken 0 da ağa- sesi ile Deniz Gediklisi arasındaki sene
cın altında yere u- lik atletizm birincilik müsabakaları pa
zandı ve ağustos zar günü sabahı Kadıköy stadında yapı
böceklerinin nin- lacaktır. İki hafta devam edecek bu mü
nisile tatlı bir uy- sabakalara sabah saat onda başlana-
kuya hazırlandı. cnktır. 

- Keşki, dedim, Kastamonuya güreş muallimi 
ben de onun gibi gidiyor 
bir çoban olsay-
dım. 

EylUlde üzüm
cüyü, teşrinievvelde sobacıyı, teşrinisa-

nide oduncuyu kıskandım. 

Ve kanunuevvelin son günü bir içki 

fabrikası sahibi olamadığım için çok 
üzüldüm. İsmet HulUsi 

Büyük dericiler 
Küçüklerden ~ikayetçi 

Dericiler, S beygir kuvvetinden a -
şağı veya fazla kuvvei muharrike kul -
}andıklarına göre büyük ve küçük de
riciler diye iki kısma ayrılmaktadır -
lar. Küçük dericiler, yani beş beygir -

den aşağı kuvvei muharrike ile iş gö -

renler, muamele ve istihlak vergisin -
den muaftırlar. Bu muafiyeti göz önü

ne alan bazı fabrikalar, kuvvei rnuhar

rikelerini beş beygire indirmek sure -
tile muafiyetten istüade etmek yolla-

rını tutmuşlardır. Bu vaziyet, büyük 
derici ünvanı verilen dericilerin şika-

yetlerini mucip olmaktadır. Küçük de

riciler dün Sanayi Birliğinde toplan -
mışlar, bu bahis üzerinde görüşmüş -
lerdir. 

Güreş federasyonu memlekette bu spo
ru layık olduğu şekilde yapabilmek mak
sadile eski güreşçilerden muallim yetiş
tirmeğe karar vermiştir. 

Bu maksadla üç aydanberi federasyon 
antrenörü emrinde çalışan Beşiktaşlı gü
reşçilerden Kemal, Kastamonu vilayı;ti
ne tayin edilmiştir. Zamanında çok bü
yük bir muvaffakiyet göstermiş olan 
Kastamonunun yeni güreş muallimi, bir 
kaç güne kadar Kastamonuya gidecektir. 

Bazı klUpler federasyonun 
kararrndan memnun değil 

Futbol Federasyonu tarafından yeni 
baştan tertib edilen İstanbul lig teşkilatı 
üzerine, vaziyetleri değişen klüplerden 
bazıları bu şerait içinde haklarını ara
mağa lüzum görmeden faaliyetlerine ni
hayet vereceklerini bildirmektedirler. 
Anadolubisarı İdmanyurdu vaziyetin

den acı acı şikfıyet edenlerin başında 

gelmektedir. 

Avrupa güreş şampiyonasına 
iştirak etmiyoruz 

Yazan: Suat Derviı 
(Bqtarafı ı inci ıa.yfa.da) cebinden iki bilet çıkarıyor. Kontr, 

hürmet ettiğim için itina ile giyinmiştim. bunlara bakıp yırtıyor ve biraz evv 
Bana refakat edenlerin hepsi de elle- suali için ilzür bile dilemeden ynnımlZI 
rinden geldiği kadar giyinişlerine itina uzaklaşıyor. 
etmişlerdi. Hiçbir göze serseri hissini ve
remezlerdi. Fakat bilmem onlar bizi na
sıl göriiyorlardı? Yanımızda adet üzere 
adam başına bir bilet var. İçimizden biri
nin de kız kardeşi son dakikada caydığı 
için iki bileti mevcud. Yani biletli veya 
davetiyeli bir toplantıya gitmek için la
zım gelen §eraiti tamamile ve hatta faz

* 

lasile haiziz. 
Demir kapıya yaklaşıyoruz. 
İnsan bir yere gittiği zaman hüsnü ka

bul görmesini ve kapıların önünde açıl
masını diler. Fakat biz yaklaşır yaklaş
maz demir kapı üstümüze doğru kapan
dı. Bir çift göz şüpheli bir bakış1a bizi 
süzüyor: 

- Biletsiz girilmez efendim. 
Allah, Allah.. Biletsiz olduğumuza ne

reden hükmetti bu zat: 
- Biliyoruz, buyurunuz biletleri. 
Evvela biletlere, sonra yüzümüze ba-

kıyor ve tekrar biletlere bakıyor: 
- Giriniz! 
Ne bir tebessüm, ne bir hüsnükabul.. 
Burası aralık gibi bir yer. Biraz ileri 

gidiyoruz, lkinci bir kapı.. Bu kapının 
önünde de başka bir adam. Yüzümüze 
garib garib bakıyor: 

- Biletiniz var mı baknyıın? , 
Llıhavle diyorum içimden. İnsanın bi

leti olmazsa ilk kontroldan r.asıl geçer? 
Ve bir hayır cemiyetine muavenet için 
verilen bir süvareye gelenler böyle mi 

karşılanır? 
İkinci kontrole de biletlerimizi gösteri

yor ve içeri giriyoruz. Her yer dolu .. Ni
hayet kenarda bir masaya oturuyoruz. 
Garson geliyor. 

- Üç dondurma! 
- Kartsız olmaz efendim. 
Konsumasyon kartımız olmadığına bil

mem ki nereden hükmetti. Herhalde bi· 
rim halimizde emniyet telkin edemiyen 
bir şey var. 
' - Kart var! 

- Ama herkes için bir tane lAzım .• 
_,_ Bizde de herkes için bir tane var .. 
- Pekala gösteriniz! 
Gösteriycruz kartlarımızı, getiriyor 

dondurmaları .. 
Bahçede biraz dolaşıyoruz. Kenarda 

b;r masa kurmuşlar, üstünde satmak için 
bir takım çiçekler teşhir ediliyor. Üstü 
başı tertemiz, ve elbiselerinden de be§ on 
kuruşluk çiçek çalmağa ihtiyacı olmadı
ğı göze çarpan genç bir mektebli çiçek
lere bakmak için yaklaşıyor. Hemen &ert 
ve adeta küstah bir ses yükseliyor: 

- Çekil oradan, yaklaşma! 
Bir Türk mekteblisine bu emniyetsiz

liği gösteren kimdir? Ve buna nasıl ce
saret edilir? 

* 

Başka bir gün stadyom kapısından 
riyoruz .. Gene bir el yakamıza yapışı 

- Biletiniz var mı? 
- Davetiye var. 
- Bu mtlrekkeble yazılı 

Matbu davetiye değil. 
- Nasıl davetiye değil ... Pekalfi 

hu davetiyl!rlir. 
Ve elimdeki bileti çeviriyorum. :M 

bu tarafı görülüyor. Kontrol eden 
rnahcub olmuyor. Yalnız kuru bir: 

- A!.. diyor, sahih davetiye imiş. 
Davetiyenın arkasına stilo ile yazıl 

bir iki kelimeyi görünce çevirip öte 
rafına bakınağı ihmal eden bu zat 
davetiyeye dikkatli bakacağına içeri 
ren aavettıye itimadsızlık göstermeği 
herkesin içinde -0na hakaret etmeği d 
kolay buluyor besbelli. 

* Daha sa)' alım mı? Bunun 
tane var ... 

Halbuki bir kapıdan giren veya 
tramvayda yolculuk yapan insanla 
biletlerini nezaketle kontrol etmeğe 
imkan vardır. Haysiyete kıymet verm 
öğrenrneliyi :ı. 

~------------------

iki kadının 
Tuttuğu batılı 

Bir haziran günü arkadaşlarla beraber 

plaja gitmiştik. Banyomuzu yapmı~ dö
necektik .. 

Küçük dericiler, kendilerini, adeta, 

makinesiz ve hususi ve iptidai bir şe -
kilde çalışan tabaklar imişler gibi mü
dafaa etmekte, bu vaziyetin devamını 
jstemektedirler. 

Alman güreş federasyonu tarafından 

Münihte bu ayın 28 inde tertib edilen 
Avrupa serbest güreş müsabakalarına, 
bizim takım da davet edilmişti. Beynel· 
milel müsa baltalara iştirak jçin Spor 
Kurumu Umumi Merkezinin müsaadesi 
lazım olduğundan Güreş Federasyonu 
aid olan makamdan müsaade istemişti. 

Spor Kurumu bu hususta !azım olan 
kararı vermemiş olduğundan bu müsa
bakalara Türk takımı iştirak ıetmiy~ 

cektir. 

Tramvaydayız. Kontrol geliyor, arka
daşım ccblnden aldığımız biletleri çıka
rarak ltontrole uzatıyor. Kontrol biletle
ri eline alıyot ve sert bir çehre ile: 

Sicilya adalan uzaklarında kö . 
balığı avına çıkan iki kadın, resın1 

gördüğünüz şu üç tonluk balığı yaka 
la.mışlardır. Bu balık 8 metre uzunlu 
ğunda olup kuyruğu da 2 metredir. 

Soyunma kabinesinden bağırdım: 

CÖNÜL iSLERi . 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Zafranboluda oturan Bay cH. Ö.> 
nün söy:edikleri şu: 
c- Ben beş senedir bir bayanla sevi

§iyoruın. Onda tam ruhumu okşayıcı 
bir tip mevcut. Kendisi beni çok sevi
yor. Fakat evli, iki çocuğu da var; 
mes'ut olacağımızı zannetmiyorum. 
Siz ne dersiniz?> 

* Bu okuyucum mektubunun sonunda 
benim vereceğim hükmün hülasasını 
kaydetmiştir. Bu mütaleaya her han· 
gi bir mütalea eklemeyi faydasıı bu -
luyorum. 

* İzmitte Bay (H. T. S.) e: 

Aşka en yakın his nefrettir. Muka· 
bele görmiyen tışık sevmekte devam 
etmez, ekseriyetle düşman olur, fakr.t 
kalbinin üzerinden duman kalkınca 

altında gene aşkın alevi göriilür. 
Bahsettiğiniz kız sizi 'Seviyordu, &· 

çılmakta geciktiniz. Bir yalanla ağzı . 
nızı aradı, veya o yalan başka yerden 
kulağınıza geldi. Sizden de beklediği 
mukabeleyi göremeyince hissi değişti. 
Fakat söyledim ya bu iki his yekdiğe
rine yakındır. Birinden öbüriine ko • 
lay geçilir. Bir insanı korkutacak his 
düşmanlık değil lakaytlıktır. 

* Konyada Bay (R. T.) ye: 

Mektubunuzu ne kendi sütunuma, 
ne de gazetenin bir başka yerine ko • 
yamam. Muayyen bir §ahsa karşı o ka
dar mütecavizane kelimeler ile tariz -
]erde bulunuyorsunuz ki bilmediğim 

bir şahsa karşı bu hayali yumrukları 
indirmek için kendi kendime bir se -
bep bulamam. Hem kanunt Akıbetleri 
de vardır. Bu hareketimle sizi de ko
rumuş olurum. 

TEYZE 

lstanbul mmtakası voleybol ve 
basketbol teşvik müsabakaları 

7 İkinclteşrtnden itibaren pazar ıünler1 
öğleden sonra Bultanahmed Alemdar cadde
si 25 numaralı <YMCA> cemiyeti Jlmn~tlk 
salonunda mevsim müsaba.talanna başlana
caktır. Müsabakalara girecek takımların Bl
rtnclteşrln sonuna kadar yukardakl adrese 
herııiin saat 9 dan 18 e kadar müracaat et -
melert Voleybol ve Basketbol İstanbul A -
janlıp tarafından blldlrilml.ştlr. 

- Bunlar, bu tramvayın biletleri de
ğil diyor. 

Bir papaz karısile aşıkın 
öldürdü 

ArkadaŞlm gülüyor: 
- Ya! diyor, cebimde kalan dünkü bi- Amerikada 66 yaşlarında bir paP8 

Jetler olacak .. Bugünküleri hangi cebime 44 yaşındaki kansını tabanca kab~s 
koymuşum acaba? Bir dakika müsaade ,le vura vura, ve 65 yaşındaki uşag 
ediniz, ;şimdi bulurum. da tabanca ile öldürmüş, sonra da pO 

O, ceblerini karıştırırken kontrol sert lise haber vererek: 
bjr sesle soruyor: - Geliniz, karımı ve aşıkım öldür 

- Aldığınızdan emin misiniz? düm. Başa gelen çekilir. Bununla be 
Parlak bir liUal değil mi? ;raber yaptığımdan pişman değiliıll· 
O daha bu suali sorarken arkadaşım Demiştir. 

1 Bacaksızın maceraları : Muziblik :ı 
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Tarihten say/ al ar-: 

göğe çıkan deniz 
Otomobil ile lstanbuldan Avrupa ya 1 

Yarılan ve • 

V . . H Fir'avuna bağırdı : " Musa buradan 
ezırı aman, v 1 · • ? 

sihirbazlıkla geçti, sen T anrılıgın a geçemez mısın • " 

F ransadan lngiltereye 
16 Kale ,, ye vardığımız zaman vapurun kalkmasına 
bir çeyrek vardı. Ne pasaportumuza bakılmış, ne de 
gümrük muayenesi yapılmışh. Derken bir memur 

l'ilistinde kıtlık oldu. Mısır hüküında
rının veziri olan Yusuf, babası Yakupla 
~n bir kardeşini de tendi yanına getirt
ti. İsrail oğulları çoğaldılar. On iki kar
deşten on iki kabile meydana geldı ve 0 

kardeşlerin adlarile anıimala başladı. 
liikayesi meşhurdur. 
).{eşhur olduğu kadar da uzund~r: 
l3iz Yalnız Hazreti Musanın denızı ya

rıp Ünunetmi nasıl geçirdiğinden bahse -
decev· gız. 

).{Usa ka . . Mısırdan çıkaracaktı. c· , vmını z· 
ızlice kaçmağa karar vermişlerdi. ıra 

r.ir'aVUn ve Mısırın yerli halkı onların 
i?ıttiklerini istemiyorlardı. v • 

Pakat bir çok geceler yola çıkmaga nı
)'etıendikleri ve hazırlık ta yaptıkları 
halde birer aıgel yüzünden bunu yapa -
ltılYorlardı. İhüyarlar dediler ki: 

- °YUsuf p be .. lmeden evvel , eygam r o . 
e\1ladlarım Mısırdan giderken be~ım 
~butunıu da alsınlar. Kudüse götürsun -
erı~ demişti. Onu almadığımız için Allah 

Yola "'~--- d ~ldir . t •-.uuunıza razı e~ · 
~· htiyar bir kadın yusufun mezarının 

ıl Yatağında olduğunu söyledi. Musa o
:Ya gittL Allaha yalvardı ve Yus~fu~ 
rı:Yaz ınernıerden, ek yerleri hiç belit ol
lad~an tabutunu çıkardL Bir yerde sak -

Sonra kavmine şöyle dedi: . 

l - Allah Mısırlılan öldürecektır. On
arın · e '- lllallarmı davar ve oğlanlarını sız 
~ıs- t ' ·· de •h ·•ıe etmiştir. Yola çıkılacak . gun _ 
ğ· ep beraber bir dosta düğüne gıdece 
. ıı; süslü olmak isteriz· aıtınıarınızla 
hıcf ·· ' · de 
d ' guınüş ve kattanlarınızı venn . 
•-o~arıaıırn~ diyerek onların mallarını ıs
~Yırı. 

Onun de:cıiği gibi yaptılar. 
daGe.ce geldl Herkes, başkaları onların 
'- ~ttikletini bilsinler diye, birer tavuk 
~esıp k ·· d· ı anını evlerinin tapılanna sur -
u er. 

an~abahleyin İsrail oğullarmın kaçtıkları 
1q aşıldı. Telaş ettiler. Fir'avuna koştu
dı r. O da hemen asker topJamaja baş!~ : 
oı~~a~t o gün her ev halkından bir kışı 
bıa uştu. OnJan gömmeden yola çıkıla -
lta Zdı. Geciktiler ve böylelikle Musanın 

\'ıtıı epeyce uzak gitti. 
de ~Usanın kavmi şimdi Süveyş körfezi 

d tıılen deniz kenarına vardılar. Ark'l • 
~ - d .. w~ ~vıısır askerinin karakollan a go -

'"lld.. ı 
1 u. srail oğullan Musanın etraCını 

1·dılar: 

" - Önünıüzde deniz ardımızda kılıç; sa-
.r ıca ' tt onlar bizden on misli çoktur; harbe -
enıeyiz. Halimiz nice olur? 

r -b S~kın korkmayın, Allah bizimle be
a t:rdır. 

" Burada öyle saçma ı•Y yok! ,. demez mi? 
Yazan: Va•fl Rıza Zobu 

- 20-
Londrada, Türkiye 

lehine mühim bil 
hareket olacaktı. Sü· 
varil erimiz orada 
beynelmilel müsaba
kalara girecekler, h.i9 
filphe yok ki bir kaQ 
ehemmiyetli muvaf
fakiyet kazanacak
lardı. Bu havadisi 
:Abidin Daver bize 
haber verdiği zaman; 
Pariste daha fazla 
duramadık. Londra . ' 
gibi bir yerde Türk 
süvarilerinin üstün
lüğünü seyretmek, 
insana doyulmaz bir 
haz vereceğinden, gö
rülecek başka yer
leri dönü§e bırakıp 

Londraya doğru ha
reket ettik. İlk he .. 
def cKale> ıehriydi. 

Fransanın fiınali ve 
İngiltere için en mü· 
nasip bir kapı olan bu 
limana iki yol var- Londradmı bir manzara 

-

YAZAN __ _.___.. Ertesi giın yola çıkacaklardı. Fir'avun 

CT C ı korkusu bir türlil İsrail oğullarının yü • 

dır. Biri şimalden, denl ! yakın geçer; ö- nuşrnasından başka hiç kimsenin ~aban
teki de daha aşağıdan ona müvazi iler - cı bir lisanla anlaşmak istediğini görme
ler ki. numarası da cl6> dır. - Biz ne ak- dim. Bereket versin Daver, seyahate kü
la hizmet ettikse ettik, cl6ı numaralı yol- çük kızını da beraber getirmişti. Kolejde 
la cKaleı istikametine hareket ettik. - talebe olan küçük Bayan Daver, bizim 
Dönüşte §imalden gelince anladık ki: cl6> can kurtaranımız oldu. Daha ilk adımda, 
numaralı yol, şimal yolundan hem uzun, aç olan karınlarımızı vapurda doyurabil
hem bozuk. Sonra da sık sık köylerden mek için, tercümanımızın deHilct ·ne muh
geçmek llzım geliyor. Köy içlerinden taç olduk. Bundan sonra artık, onun be· 
geçmek otomobilin sür'atini kestiği için, ğendiği, onun istediği ve onun sevdiğı 
yol uzunluğuna bir de cağır gitmek mec- şeyleri yemeğe, içmeğe, seyretmeğe mec
buriyeti. karışınca, oldukça sıkıcı, mü- burduk. Maamafih, yemek seçmek için 
nasebetsiz bir seyahat oluyor. Bundan İngilizce bilmek te kifi gelmıyordu. On
dolayı, Paristen Londraya gitmek isti - ların yediklerj yemeklerin cinslerini de 
yen ı~re şimal yolunu tavsiye ederim, ra- bilmek lazım. Öyle ya, Londrada tı.irkçe 

-
uran an - reklerinden çıkmıyordu: 

- - Ey Musa, korkarız ki Fir'avun su al-
Musa: ...... ' _ Haydi yüruyunuz. 

Dedi. 
_ Nasıl yürürüz. Burası balçıktır. in-

san veya davar burada çamura gömülür 

ve ölür. 
Güneş ve rüzgar çıktı; yollar kurudu .. 
Musa atını denizde açılan yollard_a~ bı

rine sürdü. Diğerleri .de ardından gıttıler. 
On iki voldaki on iki kabile birlıirle -

rini göre~ıyorlardı. Çünkü her birinin 
sağında ve solunda ~ağ gi~i d~niz yığıl -
mıştı. Tam orta yerde İsraıl ogulları Mu-

saya dediler: . 
_ Ey Musa, diğer yollara gıden kar -

deşledmizin hali nicedir. Sağ mıdırlar, 
yoksa deniz iÇinde boğul~ular mı? Kor -
karız ki boğulmuş olalar... . . 

Musa Alıaha dua etti ve o anda on .~kı 

l ın aralarındaki deniz parçalan goğc 
vo l ı ·1 -ıktı. Kubbe gibi asılı kaldı ve sraı o • 
~ullarının h€psi birbirlerini gördüler. 

Böylece denizi geçtiler. 
Musa oniara dedi ki: 
- Korkmayın, durun. Fir'avun askerı-

nin halini görün! 
Fir'avun denizin yarıldığını, bir kısmı-

• b"r kubbe gibi tepede durduğunu 
nın aa ı ' d . 
görünce korktu. Veziri Haman a sor u. 

_ Nice idelim? 
- Hemen fırsattır. Denizin o tarafı sar~· 

lıktır. Kaçamazlar. H~sini kılıçtan geçı-

reJiın. .. . . , 
- Şu asılı duran denizi gormez mı~n. 

Bunca askerle o kadar suyun altına nıce 

uğrıyalım? . 
- Musa buradan sihirbazlıkla geçtı. 

.. ? 
Sfn Tanrıiıkla geçemez mısm · 

Fir'avun Allahlık iddiasında buh;nu-

yorciu. Bunun için: 
_ Doğru söyledin. 

Dedi. 
Fir'avun atını sürdü. Asker ~~ .. o~~ıı 

gibi yaptılar. Korkanları zorla yuruttu -

ler. • . . .. k" tarafına yak
Mısır askeri denızın ote ı 

On 'arı seyreden İsrail oğullan 
Iaı;mıstı. •1 

1 
bUyük bir korku içinde ka~~ğa }~ ~<:. -

. uusa onları tutmak ıçın gu~:ıuk 
nıyor; m. 

çekiyordu. . , . • 
Fir'avun asken tam Kıyı) a En sonra 

ki 
. --ırada Musa elindeki sopayı 

gelece erı .. . . . 
d .. denize vurdu. Bırdenbıre y2rı 

kaldır ılvt_ bır· çağıltı ve gu··mbürtü ol-
öğü ine en l 

g tk· ta afa yığılan ve tepede ası.ı du-
du. ı r 11 . . 1 

d . ıları gene eski ha erını a ma-ran enız ı:.ı •• • 
ı d lar Fir'avunun yuz bınlercc as-

ğa başa ı · _ 
. kendisi orada boguldular. 

kerı ve h" k" 
0 

gün Musanın kavminden ıç ımse 

emc·k yememişti. Akşa~ da yakl~şmış-

tında ölmemif ola. Zira o her insana ben
zemezdi. Gene çıkar da başımıza belA o
lur. 

Musa dua etti ve deniz dalgalanarak 
Y.'ir'avun ile askerini suyun üstüne çı -
kardı, gördüler. Bu aralık ölülerin üst ve 
başlarındaki kıyn'letH e§yayı almak içıo, 
İsrail oğullarının yüzme bilenleri suya 
daldılar. Çok mal aldılar. Musa: 

- Mısırda aldıklarınız helaldir amınıı, 
bu helal değildir. 

Diyerek engel olmak istedi, lakin din
letemedi. Nihayet Kudüs yolunu tuttu-
lar. 

* Bunlar din kitaplarının yazdıklarıdır. 

Hepsinin doğru olduğu hakkında tarihin 
malum vesikaları yoktur. Ancak biisbü
tun inkar etmek te kabil değildir. Din 
kitaplarında olduğu gibi tarihlerde de 
Musa adınaa br adam vardır. (Musa) nın 
manası Mısır dilince (çocuk) olduğur.a 
göre bir sandık veya beşik içinde Ni!e a
tılması, Fır'avunun kardeş veya karısı 
tarafından bulunmuş olması tarih iJmı 
bakımından da teslim edilmek lazım .ge
lir. Esasen İşrail oğullarının Mısırda yer
li halkın kôtesi gibi angaryalarda çalış • 
tmldığı, büyük zahmetler çektiği, Fir'a _ 
vunlardan Mineftah zamanında orad.ın 
çıktıltlao da sabittir. 

Mineftah, en meşhur ve büyük Mısır 
hükümdarı ikinci Ramses veya Seıosti -
rısin on üçüncü oğlu olup ondan sonra 
tııhta çıkmıştır. 

Büyük İskenderden sonra Mısırda bir 
s&Jtanat kuran Batlamyüsler zamanında 
'.\'aoılan tetkikat neticesinde Mısırın dr.ri
ier ve papirüsler üzerine yazılmış oları e~ 
kı kayıtlan arasında İsrail oğullanmn 
Mısırdan çıkışlarına ait malumat bulun~ 
muştur. 

Bu mevzu ve Musanın phsiyeti bir çok 
buyük san'atkirları hlfrekete getirmiş -
tir. Meşhur Leonar dö Vinçi Musar.ın 
fevkalide güzel bir heykelini yaptı. A -
de1i olduğu üzere eserini örterek bir sene 
sonra .baktığı zaman hiç bir kusur bul -
mamış, bunun kusurunu da bizzat yapa
yım diyerek çekiçle ayak parmağının bi
ıinı kırdığı rivayet olunur. 

hat bir yolculuk yapını~ olurlar. öğrenmiş bir İngiliz, İstanbula gelse de, * bir lokantada listeyi okuyarak kendıne 
Öğleden sonra iki buçukta cKale> ye yemek seçmek istese, bilmem işin içinden 

gelip rıhtıma yanaştığımız zaman, bizi çıkabilir ml? Mesela şöyle okudugunu 
götürecek vapur, istim üzerinde duruyor- farzetsenız: cElbasan tavası!ı ... ne de -
du. Londrada az kalacağımız için otomo- mek?. Neyle yapılır? Et midir, sebze mi
bili götürmemiye karar vermiştik. Rıh - dir? Hamur mudur? ... cİmam bayıldı!ı 
tım üzerindeki bir garaja arabamızı bı- deyince arkasından bir cimdat!, sc~i bek
rakıp bilet gişesine koştuk. Vapurun lemez mi? 
kalkmasına on beş dakika vardı. Halbuki Okuduğu hastane raporu mudur, ye _ 
daha ne gümrük muamelesi, ne pasaport mek listesi mi~ cHünkar beğendi> neyi 
vizesi yapılmamıştı. Bundan dolayı va - beğendi? Meçhul!. cVezir parmağI>, cka
pura yetişeceğimizi ummuyordum. dm göbt:ği,, celmasiye, bunlar da nedir? 
Ben valizleri açmağa, pasaportları mua- Sütlti mü, şekerli mi? Hamurlu mu, ça _ 
yene ettirmeğe hazırlanırken, gümrük murlu mu? İstediği kadar türkçe lisa -
memuru seslendi: nına vakıf bir alim olsun, bunlardan na-

- Ne bekliyorsunuz? Vapura koşsa - s!l bir şey anlamazsa, biz de ayni müşkü-
nıza! lata uğradık. Uysal tercümanımız listede 

- Daha muayenemiz olmadı da... okudu~unu bize mesela şöylece tercü -
Adamcağız imtihanda, bilmedilf bir me edıyor: cAltıncı Jorj haşlaması!> ..• 

sualle kaışılaşmış bir mektep talebesi Gelin de işin ıÇfnden çıkın. cJorj haşla -
gibi, suratımıza baktı. ması. nt! demek? .. Haşlanan Jorjun nere

- Gümrük muayenesi için bekliyoruz! si? Neresi olursa olsun! Acaba haşlan _ 
diye tekrar ettik... dıktan sonra dönmüş mü, yoksa çorba ha-

Memur bir kahkaha attı. Bu sefer biz linde mi? 
bir şey anlamamı§tık. O seslendi: Daha vapurdayız. Rıhtımdan yeni ay _ 

- Burada öyle saçma şey yoktur. Hay- rıldık Asri ve muazzam bir liman olan 
di çabuk vapura! ·K~le> den yeni uzaklaşıyoruz, Bunun 

Oh, ne iili memleket! Hiç olmazsa pa- karaya çıkması, gümrüğe girmesi trene 
saporta bir mühür bassalardı. Şu insan - binmesi, J..ondraya lnmesi var. All~h biz
lar ne tuhaf mahluklardır. Alıştıkları lere Fahur. tercümanımıza da çene kuv _ 
şeyleri öyle ararlar ki .• Nene lAzım se - veti ihsau etsin! Varacağımız Lond d .. d"' .. ra a 
nın? Yürü işte, mühim bir sıkıntıdan uç. ort gun dilsizlik tecrübesi yapacağız 
kurtuldun!.~ Hayır •. Adeta yadırgadık. galıba. Vcufi R. Zobu 
Bir memleket hudutlarından çıkıyoruz 

da, ne gümrük, ne de pasaport kaydına 
ihtiyaç göı ü~müyor. Cenneti ilA da bile 
binbir türlü sual ve cevaplara maruz ka
lacağımızı düşündükçe, bu sorgusuz şe

hir gözüme girdi. cNereye gidiyorsunuz?ı 
bıle diyen olmadı. Vapura atladık. 

Ycnan bahriye/ileri 
Deniz harp 
Akademis.fnl gezdiler 
Yunan donanması kumandanı Amırtl 

Ekonomu, dün Averofta donanma 'm
mandanı Amiral Şükrü Okan serefine 
bir öğle yemeğı vermiştir. :ı: 

Saat 13 de Akayın bır vapuru, Yunan 
zabıtlerini alarak Heybeliadaya gi:ıtkir
müş ve miıo.afirlerimiz Deniz Harb Aka
demisini gezmişler ve izaz edilmışlerdir. 

t .. Musa burılan söyledikten sonra b3 -
Urtlen veya mersin ağacından meşhur 

:~Pasını denize vurdu. Hemen o anda de
dJ~ sağa ve sola ayrılarak on iki yol açıJ-

y M oruca niyet ettı. Onun dıninde 
tı. usa .. d t t ı 
olanların her yıl ayni gun e o uç u -

İsrail oğullarının geçişinden sonra 
Fir'avun ile askerlerinin denizde boğul
duklarını gösteren yukarıdaki tablo din 
kıtaplarının verdikleri izahata tamamile 
uygundur. Açılan yolun kapanışı, hwa
ya kalkan denizin inişi, Musanın heybet
li halı ve brde§i Harun, sarp kıyılar ve 
kayalar üstündeki İsrail oğullarının man
zarayı hayretle ıeyredişleri çok mükem
mel gösterllmiftir. 

2Wcı1I Ca" 

İşte bu dakikadan itibaren İngiliz li _ 
sanı konuşmak mecburiyeti başlıyordu. 
Kendi lisanından başka bir dille konu • 
şan bir İngiliz aramak: Aynarozda dişi 
mahluk istemek kadar yersiz sayılabilir. 
Bilmiyorlar mı, yoksa biliyorlar da ko _ 
nuşmuyorlar mı? Bunu telkik edecek 
kadar memleketlerinde uzun müddet 
kalmadığım için bir ,ey diyemem; fakat, 
Londra konsolosluğumuzun hizmetçisi o
lan bir İngiliz kadınmın fransııc. ko _ 

Saat 18 de Amiral Şükrü Okan tara
fından Parkotelde Yunan amirali şerefi
ne 200 kişihk bir gardenparti verılmiştır 

Amiral Ekonomu, akşam Averofta hu~ 
susi bir dine vermiştir . .malan Adet oldu. 
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llifrl&W Reslmll fıkra müsabakamız 

Panik bilhassa Paris ve Londra borıalannda tesirini 
göstermiştir, lstanbul borsasında teıir yapmamışbr 
Nevyork borsası büyük blr panik geçir -

mişt1r. Bu panlğln bilhassa Parla Te Lon • 
Cira borsalannda fazla tesir yaptJlı g5rW -
müştür. Bu panik İstanbul borsasında blr 
tesir yapmamıştır. Borsa paıı1kler1 ve Nev
york borsasındaki panik hatkmda b1r bor • 
sacımız ile görüştük. Dedi :ti: 

ı- Borsa panlklerlnln blr çok aebeblerl 
olabllir: MeselA s1yas! vaziyetler Ozer1nt her· 
kes elindeki tahvllAtı borsaya arzeder, bu 
vaziyette tarafı mütekabU bulunmadılı lçtn 
sukut başlar: Harb ho.ll, herhangi btıyül: 
sermayen bir şirketin bozulması vesalr ae • 
bcbler borsalarda panik yaparlar. 

Amerlkndaki sukutun ve Nevrork borsa
sındo.kl paniğin sebeblerine gelince: Plya • 
samıza şu şek.ilde aksetmiştir: 

1 - Ruzvelt'ln son nutklle Avrupa a1ya -
setine ka~ıık ıstemış olması. 

2 - Ruzvelt'in New Deal <Nudll) mte -
mi sanayllnln teşkilAUandmlmnsı, 1!t1hsal 
fazlasının önüne geçilmesi için hazırladığı 
planın kabul edilmesi üzerine pamuk rekol
tesinin ihtiyaçtan fazla olmam ve tlatm çOk 
düşmesi üzerine elinde fazla miktarda ato:t 
pamuğu bulunan sınat fabrftalann b{lJii:t 
zararlJrıı glreceğinl hisseden bu fabr1:talar 
eshamını hlimll kimselerin, ayn! zamanda 
ellerindeki hlsseler1 borsaya arzetmelerl O. -
zerine p'nlk başlamıştır. 

Ruzveıt lstlhsall tahdld lş1nl tanunu e -
sasiye sokmak için bir teklif hazır~tır. 

lll33 sencslndenberl Nevyork borauındıı 
buna benzer büyük bir panik olmatnl§tır. 

Nevyork borsasında baş gösteren bu pa
nik İstanbul borsasınıı tesir etmemf.§tir. 

'Ünitürk yükseliyol' 
Frnnkta blr lstlkrar görülmektedir. Pa -

rıs bors:ısında frank 146 da açılmıştır. Frank 
la alftkadar olan Ünltürkde de yükselme var 
dır. Dün Parls borsa kapanl§ telgrafı birin
ci tertlb Ünltürk içln 134 frank gelmlştlr. 

Borsamızda 13,60 da açılan Ünltürk H U
ra alıcı flatile kapanmıştır. 

Tayyare gumrUk teşkilatı 
genişletiliyor 

Gümrük B~müdürü Mustafa Nuri, dün 
Yeşllkôye giderek tayyare istasyonundaki 
gümrük teşkilatını tetkik etmıştlr. İleride 
Bükreş ile İstanbul arasında muntazam se-
1'cdere b:ışlanacıığından teşkllA.ta yeni blr 
veche verilecektir. 

•1 

Koyun hırsızhgı yozonden kavga 
Kızılcahamam (Husus!) - Çamlıdere 

nahiyesinin Kasura köyünden Şevki ile 
kardeıi Tahsin ve Yusuf ve diğer rü -
fekası Geredenin Şayi köyüne geçerek 
Şayililerin yirmi kadar davarlannı çal -
mışlardır. Buna. mukabil Şayililer de bir 
gece Kasuralıların altı davarlarını alıp 
götürürlerken birbirlerinin izlerini takip 
eden her iki taraf Kasura ile Şayi ara • 
sında kar~ılaşarak yekdiğerile müsademe 
etmişlerdir. Vak'a jandarmaca haber a
lınır alınmaz çıkanlan kuvvet cümlesini 
yakalamıştır. Vuku bulan araştırmada 
çalınan davarlardan yapılan on kilo ka
dar kavurma ile üç kilo yağ Şevkinin e -
vinden çıkarılmış ve müsademe mahal -
Jinde sakladığı memnu eslihadan mav • 
zer de jandarmalar tarafından gömüldüğü 
yerden çıkanlmış ve müsadere edilerek 
vak'a failleri cumhuriyet müddeiumu -
miliğine teslim edilmişlerdir. ........................... ·-···················-·------·---·--···-··· .. ········· .. ··-............... __ ._ . 

. . .... !... . • 
• • . .. .. • '!. 

Tutumlu bir gen9 
~i:Iana okuyu • 

cutanmızdan Sa
mi ıoru11or: 

- Zengin 111 
muvaffak olacak 
mıyım? SwUecek 
miyim? 

Tutumlu olmak 
para sahibi olına • 
fa delAlıt eder. 
Sevilmek için de 

__ .. __ 
sevmesini bilmek llzımdır. Haline 
tutacajı fite, muvaffak olabllir. 

göre 

Hayab seven neş'eli bir tip 
i'. FikTd isimli 

Dkuyucumuz· 
da §U'nU BOnLlJOf': 

- istikbalim ne
lir? 

Neı'esini ve ha
yata olan muhab
betini muhafaza 
ettikçe g(lçlükle lh 
tiyarlıyacak ve 
mil§ldlllere kolay-

lıkla karp koyabllectktir. 

Hayatım seven bir tip 
tzmirde Salih de 

fotografınını tahU
lini isttyerek soru-
7J01': 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 
· İnce yapılı vı.. 
hassastır. Çetin iş
lere, mücadeleye 
gelemez. Hayatını 
fazla sever. Daha 
cesur ve metin olınası lAzımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

lsiın • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll lçln bu kuponlardan 
6 adedl.nln gönderilmesi ıarttır. 

1 
Son Postanın kıf mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye blldlrece 

esbit ederken udece gürıüıı vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kale.si, hikAyesf. romanı klfi değil, biraz si p listeye bağlıyarak bize gönderecek 
a eğlence llzıın. diye düşündük, bu dü- siniz. ~ 

şünce ile bir müsabaka tertib ettik. bu Bu 5W'etle siz okuyucularımız hem gu 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuı, hem gQzel bir 

1 

Mu b k sim görmüş, hem de bir müsabakanın 
sa a anm esası verdiği heyecanın zevkini tatınıı olacak 

Meflıur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 
rası.nı seçtik. Her fıkra içlıı bir resim 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık

Mükafatlar 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd 
( 40) a bdar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para milktfatı verec 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ği.ı. Mü.klfatlann listesi §Udur: 
nl dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün l Jdıfye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • &O • 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık.. 1 • 15 • 
·anın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • G er lira 
oracağız: 63 • 1 ıer buçll lir• 
- Hangi resim, hangl fıkranmdır? Müklfa.t kazanan okuyuculan noter 
Siz de bize meseli (40 numaralı resim, tayin edecektir. Milsabakamıza 20 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel ba§ladlk. Yirmi birinci :resim v 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 88 fıkra)'l aptıda bulacaksınız. 

Resim: 21 

Fıkra: 21 
Su ile araıı iyi değil. 1 

B•kri Mailala, bir pn alıbablarile, birlikte kaiığa binmiı, dolaıı
yorda. Halil bir meltem kayığı ıallamağa baılayınca, Bekri telafla 
haylıadı: 

Bir kurşun hırsızı mahkOm oldu 
Beyoğlunda Küçük Hendek soka -

ğında, kapıyı kırmak suretile Nar a -
Baş, diş. nezle, grip, romatizma ve btltla ağrıJa. partımanının çamaşırhanesine giren ve 

rı iZi derbal keser. lcabrnda günde Uç kaşe ahnabilir bir kurşu~ boruyu .k~er~en yakalanan 
• ~uad adliyeye venlmiştı. 

- Aman, beni kaTaya çıkarın! 
- Bu tela,ın ne yahu .. Tehlilıe lilan )'ok! dedilerıe de, Bekri ıı· 

rar etCi: 
- Aman, beni karaya çı'kcuın! 
- Yahu, dediler •• Biz can değil miyi2.. Kayık batarsa, hepimis 

için tehlike VaT .. 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. . Suçlu, Asliye 4 üncü cezada yapı -

Bekri, batını salladı: 
- Hayır! Siz bana benzemezıiniz. Benim ıu ile aram iyi değildir) 

• Son Poste • nm 
edebi romanı 

-7-

4 • • ·; • • ' ... ' • '" 

- Yııan ~ l Hafid fahri 0U11SOJ 

lan duruşması sonunda 3 ay müddetle 
hapse mahkfun edilmiştir. 

mayolu kadın resmine gözleri ilişince yeni bir hayal uyanışile Filibedeki ço- ağızlarından işittiği bu türküleri, kalt>e 
Floryayı hatırladı. Artık her şey, her cukluk hayatından dehşetli bir günü sıla hasreti dolduran bu iniltili, içli hB' 
renk, her resim, hatta her ses, her ke- hatırlattı ve filinin on dakikalık istira- valan, çok sonra, Balkan harbinde, 138' 
llıne eskisinden daha kuvvetli bir vu- hat fasılasınd~ locaların arkasında si- bıali yokuşundan aşağı, kırık arabaları. 
zuhla zihninde mazisinden bir köşeyi, garasını içerken, bu çok uzak bir mazi- parçalanmış yorgan ve şilteleri, t~ 
bir levhayı aydınlatıyor<lu. de yaşadığı 0 belalı günün zihninde keçileri ve yağmur altında yalınaY 

Florya! kalmış bütün dağınık kopuk parçalan- .koşup ağlaşan çocuklarile İstanbulıı .. a-
Üç yıl evvel Nerlınanı işte ilk defa nı, tahtadan mükapl~rını yanyana diz- kın eden sefil Türk muhacirlerini gor-

orada tanunıştı. mekle bir resim vücuda getiren çocuk- düğü gün tekrar işitir gibi oımuşt~ 
Acaba doğru mu söylüyordu? lu bir sahne ve kendisi bu sahnenin o- Bu akşam gene ona gidecekti. Fakat !ar gibi birbirine ekliyebildi: Yalnız şunu hissetmişti ki bu defa '.ftl_ 
Biraz sonra kızı, Köprüde Boğaziçi yuncularından biri deg·il mi idi? Hele niçin iki aydır kendisini arayıp sormu- nanın ve bu""tu··n Rumelinın· 0··z evladll 

Ne korkwıç bir hatıra! Adnan o za- . . iskelesine götürürken kendi kendine üstelik ak saçlarile Don Juan rolüne yordu? Hatta bir aralık, apartım.anında man henüz on yaşında ya var, ya yok- rıydı bu ınliyenler ... 
hep bu suali tekrarlıyordu. çıkan bu kukla kim bilir ötekilerden onu aradığı günler pek açık bir yalan- tu. Eylill ortalarında bir gun.. , sabah ı::a- Maamafih Adnanın bir lahza bsş1'' 

Vapur iskelede hazırdı. daha ne kadar çok gülünçtü! la hizmetciye evde yok dedirtmişti. De- ~ a.r o 
Mahmure, Adnanın elini öpmek ister Birden başı döner gibi oldu ve mi- rnek ki aralarındaki münasebeti kesmek fakla beraber yola çıkmışlar, on iki sa- b~r geçi?e sapan .~üşüncel .. e~ te~ aııe 

gibi eğildi. Fakat o, derhal, elini kaldı- desinde bir bulantı ile elinden son si- istemişti? Ya .şimdi.. neden tekrar ona atlik yoldaki Hisar kaplıcalarından Fi- gwı~, _Hısardan Filıbeye donuş güJl t• 
np kızın hafifçe başını okşadı ve yalı- garayı fırlattı. Sanki yanında birisine geliyordu? libeye dönüyorlardı. Arabada yanında çevriliyordu. Han~~n 5_?nra gene Y:fr 
dakilere selamlarını yollarken gEilip söyleniyormuş gibi: Artık onu sevmese bile, bu akşam yalnız dadısile ahiretlikleri Gülsüm koyulmuşlar ve ~um~uz :uzayan bt" 
tekrar kendisini görmesini söylemeği - Açlıktan! diye mırıldandı. yalnız bu muammayı anlamak için gi- vardı. Adnanın anasile babasına gelin- g.ur~t 0.~asına ~uşm~lerdı. 0 .. gur~d~ 
de unutmadı. Sahi sabahtanberi hiçbir şey yeme- decekti. Gidecekti, fakat bu gidiş, bu- ce, üç gün evvel 1'.,ilibeye dönmüşler, tın bır Türk ~l~ıne çoken acılıgını 

-IH-
miştL Biraz sıhhatini düşünmeli idi. günkü beklemediği ziyaretten sonra, Cumaönü meydanı arkasına düşen ma- ;nan ancak şıındi anlıyordu. 1' 

Galatada rastgele bir lokantaya gir- Mahmureye karşı bir nevi ihanet sayıl- P.allelerindeki konaklannda akşama Uzun yol, ıssız .ova ve uzak, çt~P 
eli ve sıcak bir çorba ile tatsız bir et ve maz mı idi? O çocuk ne derin bir iti- onları bekliyorlardı. tepeler ... Saatlerdır bu manzara 5 i-

Adnan iskelede yalnız kalınca, her kokusuz bir çilek kompostosu yedi. madla onun kollarına kadar sokulmuş- Adnan artık o yolculuğu şimdi gibi ,g~diyo~u. Yol dikleştikce fayton;:iŞıe 
zamanki gibi bütün varlığında derin Yemekler mi kötü idi, yoksa ona öy- tu. Öyle ya öteki, muhakkak ince bir hatırlıyordu. Sonbaharda tararmış kır- .çınd:kıler sa:s~hyorlar ve ~er ı"'lıldllr 
bir boşluk hissetti. Ayağına bir sancı le mi geliyordu? hesabla ve ihtimal sadece bir ihtiras lar ve tepeler arkasından geçen tozlu devnlecek gıbı oluyor, hafif ç g 
saplandı. Mel'un romatizma .. diye söy- Lokantadan çıkarken duvardaki sa- bakıyesile tekrar kendisini anyan bir yol bitip tükenmek bilmiyordu. Yolda koparıyorlardı. 

1
o 

Iendı. Sonra Karaköye doğru yürüme- ate baktı. Henüz d&dü çeyrek geçiyor- kadındı. Mahmure ise?.. bazan bir saman arabasına yahud sırt- Artık bu bitmez yoldan ·ve arabsJ11'' 
ğe başladı. Yürürken etrafına boş ve du. Bu düşünce ve mukayeseden, ancak, larında oraklarla tarlalardan dön~n u- tozlu, bozuk yoldaki takırtısında~t~ce 
kayıtsız nazarlar fırlatıyordu. İşte hiç Şimdi ne yapacaktı? Daha akşama bir sinemanın kapısındaki ilfınlan gö- zun saç ve sakallı komitacı kıl kl B 1_ mış usanmışlardı. Havada da gı. 51, 
kim , ı ı u " - .. k t f . t k n bır · sc ona yakın değildi. Tramvaylar, vakit vardı. Yazıhaneye gitse büsbütün rünce :sıyrılır gibi oldu. gar köylülerine rastlıyorlardı. Öğle üs- gogsu sı ış ıran, ne esı ı ~ya ufUlCt'ıı 
otomobiller ona yabancı çehreler taşı- sıkılacaktı. Zaten bugün kimseye söz- tü, solgun bir güneş altında, aşağısı kıntı V?rdı ve akşama .do~. 
yor]ardı. Bazan selamlaştığı adamlar bi- Jü de değildi. Nerimana ise ancak do- taştan ve üstü beyaz badanalı kerpiçten kalın, sıyah bulutlar belı:r.mış ı. bııJcl' 
le sanki çok eski bir zamanda başka bir kuzdan sonra gi<lebilirdi. O zamana ka- Sinemada yerlilerle Avrupalıların eski bir hanın sallanan uzun tahta par- Adnan korkarak bu bulutlara filı' 
diyarda rastladığı şahısların birer dar bu sıkıntılı saatleri nasıl öldüre- mücadelesini tasvir eden bir Afrika makliklı taraçasında süd içmişler, pey- yor, dadısı cYa~ura !utuımadan sbtı' 
mankeni, otomatik birer kuklası .. i~. ki ce.k:~? . . filmi gösteriliyordu. nir, yumurta yemişler ve karşıdaki bir beye varsa~!· dı?'e. t;Iaşla~!yor, ar gibi 
o geçerken kurmuşlar, yolunun ustune Tunele bınıp yukarıya çıkarken bir Ornıa.nlar tutuşuyor, nehir _ ağacın dı"binde gayda çalıp yanık Tuna cı da bu fıkre ıştırak edı) orınUŞ 
bırakmışlardı. Zaten hayat hep böyle sinemaya gitmeği düşündü ve vagonu ler taşıyordu. Yıkılan bir tahta köprü- ,türküleri çağıran köy delikanlılarını habire beygirleri kamçılıyordu. J 
kuklalarla dolu gen~ ve binbir dekor- terkederken, camda, bir krem ilanının nün sulara kapılıp sürüklenişi Adnana dinlemişlerdL Adnan. vaktile Bulgar (Arktı$1 var 



Rıdvan Sadulla -
hın canı sıkılmıştı. 
Jfanedemedill btt 
tnuamma ile sinir • 
lendiği anlqılıyor • 
du. 

btt!11~ 
1innt deJdlra sür • 
dil Yirmi dekı'Jra 
IOJlra ellerimiz bot 
01araıc serko.m•aer 
Osrnanın bulundu -
lu noktaya döndük. 
· Serkomfser: 

- Şu halde herif 
Gçiincü kata kaçtı! 
decii. Mutlak orada
dır. 

Daha fazla emin 
oJınat için tekrar 
J>encereye 7atlq -
tı ve bahçedeki po
lis ,_memuruna • • 
Aaıdi: 

Deli mi? 
~~ı-..ı .... 
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Saragında 33 
iı\d•ı Bir 

. Haremağasının Hatıralar_• 
Yazan: Ziya Şakir 

Bir gün Abdülhamidin oda kapısı açılmış, içeriye 
sarışın bir kadın başı uzanarak genç şehzadeye : 
- Ne güzel piyano çalıyorsunuz! diye fısıldamıştı 
Abdülhamid, piyanonun üstündeki 

aynadan gördüğü bu latif çeh
reye birkaç saniye baktıktan sonra, 
birdenbire başını geriye çevirmişti. 

Daha hala, kapının aralığında duran 
genç kadın, kaçmamıştı. Bilakis, gü -
lümseyerek yanına yaklaşmıştı. Munis 
bir tavırla genç şehzadeye sokularak: 

- Ne güzel çalıyorsunuz, aslanım. 
Ne olur. biraz daha çalsanıza! 

Diye mırıldanmıştı. 
Abdülhamid, genç kadının bu yumu

şaklığı karşısında fena halde sersemle
mekle beraber, derhal yerinden fırla
mıştı. Korkusundan: 

- Gidiniz .. çok rica ederim, derhal 
gidiniz. 

Diye yalvarmıştı. Çünkü Abdülha
mid, bu saraylının gelişini; amcasının 
.kendisine karşı yapmak istediği bir 
tecrübe sanmıştı. 

Genç saraylı, bir kaç dakika orada 
kaldıktan sonra, çekilip gitmişti. Fakat 
Abdülhamidin kalbinde de derin bir 
tesir husule getirmişti. Günlerce ve 
gecelerce onun hayalini hafızasından 

çıkaramamıştı. Hayatında, ilk defa o
larak aşkın ateşile yanmıya başlamış -
tı. 

Onun günden güne sararıp solması, 
Valide Sultanın nazarı dikkatini celb 
etmişti. Bu hassas kadın, nihayet bir 
gün onu isticvaptan geçirmişti. Abdül
hamid, gene amcasının imtihanı korku
sile evvela müphem cevaplar vermiş
ti. Fakat sonra, hıçkıra hıçkıra ağlı

yarak aşkını itiraf etmişti. 
Bu itiraf karşısında, Valide sultanın 

tüyleri ürpermişti. Çünkü. Abdülha -
midin bahsettiği kızı, Sultan Aziz he
nüz gözde etmişti. Ve o da çıldırasıya 
sevmekte idi. • 

Valide sultan: Abdülhamidin aşkının 
ciddiyeti karşısında , çok derin bir eza 
ve ıztırap hissetmişti. Eğer onun der
dıne derman olmak mümkün olsa, her 
şeyi feda edecekti. Fakat oğluna gidip 
de: 

- Bu genç gözdeni bırak. Çünkü o
nu yeğenin çıldırasıya seviyor, demek 
mümkün değildi. 

Abdülhamid, artık Beşiktaş sarayını 
ıterketmişti. Hemşiresi Cemile sultanın 
Alemdağındaki çiftliğine çekilmiştL 
Fakat orada da, bir türlü sükun kesbe
dememişti. Boğaziçi.ne gitmişti. Ora -
da da vakit geçirememişti. Nihayet, bir 
teselli ve şifa bulmak ümidi ile, üvey 
validesinin Nişantaşındaki dairesine 
gelmişti. 

Bu kadın, elinde büyüttüğü Abdül
hamidi görünce, son derecede mütees
sir olmuş ve derhal tedavisine koyul -
muştu. Fakat doktorların tedavileri, 
hiç bir tesir husule getirmiyordu. Ab
dülhamid, vakit vakit derin baygınlık
lar geçiriyor ve sonra, dakikalarca ih
tilaçlar i<;inde ç1ırpınıyordu. Presto 
kadınefendi bu halleri gördükçe. dil
hun oluyordu. 

Bir gün Abdülhamide birini tavsiye ------- . ... 
frangını fıkara bir çirkin kıza vereceğim, 
demişti. Çirkinlik kızları büsbütün ok -
kanın altına götürüyor. Haksızlık! Kimse 
de onlara hnkkile acımıyor ... 

Sen~Ierce bu sözleri tekrar etmişti. 

Yazıhaneye bir kız katib almak lazım ge
lince o da herkes gibi en güzelini, en se
vrmlisini secerdi ve her seferinde d<: 

böyle bir haksızlık ettiği için üzülürdü. 
Nihayet tahvilattan birine bir milycın 

frank çıktı. İhtiyar noter adağını yerinf' 
getirdi ve artık kendisinde hayata gül • 
mek hakkını buldu. 

Yeıı .n <i nüshamızj ı: 

NASIL AYRILDI 
Yazan: Salahattin Eni• 

etmişlerdi. Bu adam, Balıklıdaki tekke
nin şeyhi idi. Esasen bu şeyh, saray a
damlarından birinin ifşaatından istifa
de etmiş: 

- Hastayı bana getirin. Ben, iyi ede
rim.. demişti. 

Abdülhamid, derhal atına binmiş, 
Balıklı tekkesine gitmişti. Fakat o ka
dar halsiz ve mecalsiz idi ki; Nişanta
şından oraya gidinceye kadar bir hayli 
ıztırab çekmiş, bir kaç yerde istirahat 
etmek mecburiyetini hissetmişti. Fa
kat tekkenin kapısına varır varmaz, iş 
değişmişti. 

Bizzat kendisinin naklettiğine göre, 
şeyhin karşısına çıkar çıkmaz, hıçkıra 
hıçkıra ağlamıya: 

- Bir tek ümidim sende kaldı. Genç
liğime acı. Ne yaparsan yap; beni kur
tar ... 

Diye yalvarnuya başlamıştı. 
Şeyh ile, bir saat kadar bir odada ka

panıp kalmışlardı. Şeyh, ne yapmıştı? 
Onu hangi efsunla, hangi şaklabanlıkla, 
nasıl bir düzenbazlıkla oyalamıştı? Bu
nu, kimse bilmiyor, kendisi de bu hu
susta ketum davranıyordu. Gene kendi 
rivayetine nazaran, aradan bir saa.t ge
çip de, şeyh ile odadan çıktıkları za
man, artık Abdülhamid değişmişti. Ay
lardanberi gülmiyen yüzüne, bir tebes
süm gelmişti. Gelirken, at üzerinde in~ 
liye inliye durabilen Abdülhamid; ü
mid edilmiyen bir zindelikle atına bin
miş, hiçbir yerde istirahat etmen sa -
rayına avdet etmişti. 

takriben bir sene kadar evveldi. Bir 
gün, Abdülhamid bir iş için ikimizi me
rasim köşküne göndermişti. Oraya git
miş, işimizi bitirmiştik. Yalnız başımı
za avdet ediyorduk. Bilmem nasıl oldu? 
Bu mesele aklıma geldi: 

- Kuzum haci efendi.. şu meseleyi 
bana anlat. Balıklı şeyhi ile efendimiz 
bir odaya kapanıp kaldıkları zaman, a
caba şeyh efendi nasıl bir tedavi usulü 
tatbik etti de efendimiz bir saat zarfın
da şifayab oluverdi? 

Dedim. Bunu, bilse bilse, o bilebilir
di. Malfun ya, evvelce de arzetmiştim. 
Sonraları, haci Mahmud efendi na mile 
kahvecib~ı, ve gid~ müdürü olan San
sar Mahmud; Abdülhamidin efendilik 
zamanında da en eski hendesi idi. Ve 
o gün Balıklı tekkesine o da gitmi.~ti. 

Benim bu sualim üzerine Sansar Mah 
mud güldü: 

- Bunu, ben de çok merak ettim. Ni
hayet bir gün, efendimizin alt çenesin
den girdim, üst çenesinden çıktun, bu 
sırrı öğrendim. Dur da, sana naklede
yim. Fakat dikkat et. Sakın ağzından 
kaçırma. 

Dedi. Ve bu hadiseyi şöylece naklet
ti. 
- Bilmem yalan, bilmem gerçek. Malı 

mud efendinin anlatışına nazaran, Ba
lıklı tekkesinin şeyhi, çok zeki, çok 
kurnaz, çok ehlidil bir adammış. Genç 
Abdülhamidin, mutlaka bir gönül ille
tine tutulduğunu anlamış. Her halde 
böyle olacak ki; onunla haşhaşa kalın-

Burada, küçük bir istirahat yapaca- ca: 
ğım. Sansar Mahmudun vefatından, (Arkan var) 

Belediye Sular idaresinden: 
Eb'at ve mikdarı şartnamesinde yazılı cem'an 80 ton betonarme demiri satın 

alınması idaremizce açık eksiltmeye konmuştur. 
ı - İstekliler bu iş için tanzim edilen şRrtnameyi levazım servisinden parasız 

olarak alabilirler. 
2 - Açık eksiltme 27/10/937 Çarşamba günü saat 15 de Taksimdeki Sular İda-

resinde yapılacaktır. c7203> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan 

1 _ 63 sayılı motör için yaptırılacak olan 3 tane piston kolu ile 6 çift grank 
yatağının 25/10/937 pazartesi günü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. 
Tasınlanan bedeli 585 lira ve ilk teminatı 44 liradır. 
2 - Şartname ve evsaf komisyondadır alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesika • 
larile Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (7223) 
- -----------------------------

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
--------------------------

1 
I - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş olan 3 adet sigara makinesi ıçın 

teklif olunan bedel haddi liyıkında görülmediğinden pazarlıkla alınması karar
laştırılmıştır. 

II - Pazarlık 6/XI/937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de Kabapt
da levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 30,000 lira ve muvakkat teminat 2250 liradır. 
IV - Şartnameler her gün 150 kuruş mukabilinde adı geçen komisyondan 

alınabilir. 

V - İdarece alınması mutasavver makin eler (Molens, Standard ve Müllerı. 
olup bunlardan başka firmalardan pazar lığa iştirak arzusunda bulunanların, 

fiatsız teklıf ve kataloklarmı münakasa gününden, en geç 3 gün evvel Tütün 
F'abrika1ar Şubesine ibraz ederek pazarlığa iştirak vesikası almalan lAzımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralarile biriikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin Ol\lllur. c7216, 

Malın cinsi 

Kanaviçe ıskarta 
Çul • 
İp • 
Kınnap • 
Tönbeki bezi 

, derisi 
Kırıntı be~ 

Soba 

Mikdan 

4193 Kilo 
1703 • 
5054 • 
1440 • 
uı • 
407 • 

40 • 

~ 

8 Adet 

Bulunduğu yer 

Ahır kapı , 
• 
• 

Ciball Tütün Fabrikası 

• 
• • • 

Fener, Bomonti, Balat, Bahariye, A-
hırkapı Bakım evlerinde. 

Yukarıda cina ve mikdan yazılı eşya 25/X/937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan hizalarında yazılı 
yerlerde hergün görebilecekleri ve pazarlık için de % 15 teminat paralariyle bir
İikte muayyen gün ve saatte ICabataııa Levazım ve Muba,aat Şubesindeki Sa-
bf Komisycmuna plmeleri illn: olunur. cB.t c6888t 
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Denizlerin Makyavell 

Kaptan Bum • Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğla 

Arhk öz vatanıma kavuşmuştum. Sayısız eller ııkıyor, 
hesapsız biralar içiyor, rahat bir ömür geçiriyordum 

- Sefarethanemize müracaat edip 1 zi hatırlıyacağıın ve harb biter bitmel 
ataşenaval kaptan Barthing'i görünüz! sizi en mükemmel vapurlarımı7.dmı bi· 
Tavsiyesinde bulundu. Kendisine tara- risinin süvariliğine ta~ edeceğim .•• 
fundan gönder.ilmiş olduğunuzu söy- Biraz sonra cBerlin• deki mabmatı 
leyiniz!.. bahriye ile temasa gelmekliğim husu-
Dediği gibi .ıde yaptım. sunda emir aldım. Meğer amiral cTir-
Öğle yemeğini kaptan cBarthing•le pitz• cEmden• in karşılaŞtığı vapurlar 

karşı karşıya yiyorduk. Kendisi pasa- hakkında malfunat istiyonnuş. Binaen
portum için icap ed~n ~uameleyi he- aleyh birkaç hafta bu büyük ihtiyarın 
men yaptırıp a~am uzen apartımanına erkimıharbiyesine memur edilmek, 
döndüğüm zaman Al.manyaya avdet k d" · · b' k d f la akın.il-- go-r-. . en ısını ırço e a r y UilU etmem ıçın her şey hazırdı. Saat dokuz- . . .. .. 
da, deniz yolu ile cKopenhag• tan ~ek, kendisıle goruşmek fırsatına na-
ayrılıyordum. ıl oldum. 

1915 yılı ikinci teşrininin onuncu gü- cBerlin• de bulunduğum sırada her-
nü öğleden sonra saat dörtte uzun se - kes beni görmek istiyor, her taraftan 
yahatim sona ermişti ve ben vatanınıa davetler yağıyordu. İlk önce saraya da
kavuşmuştum. cWarnemunde• limanı- vet edildim. Sa Majeste İmparator ve 
na girdiğimiz zaman sahilde büyük bir İmparatoriçeye bizzat cEmden• mace
kalabalık toplanmış olduğunu gördüm. rasını ve cSingapur• dan kaçışımı an-
Bu liınan doğduğum kasabadan yirmi lattım. (Arkan aır) 
dakikalık bir mesafededir. Mevsim bir 

hayli ilerlemiş olduğundan bu kadar 1 D v o 1 
kesif bir kalabalığın böyle pliijda top- _ R A 
lanmış olmasına bir mana veremedim. - -
Kendi kendime: B ·· k ·· 

- Bu adamlar akıllannı mı kaçır - ug Un U program 
mlf?lar? .. dıiye söylendim. ,-z çoktan 
bitti. Yoksa harp vatandaşlarımın adet
lerini değiştirdi de artık yaz yerine son 
baharda mı denize giriyorlar? 
Meğer iş büsbütün başka imiş ve 

plajda gördüğüm kalabalık beni kar
şılamak için toplanmış hemşerilerim 
imiş. Babam evvelce civardaki şehir
de mevki kumandanlığı etmiş oldu -
ğundan onun yerine mevki kumandan
lığına geçmiş olan albay askeri bando 
muzikayı bile göndermek neEaketini 
göstermiş. 

Karaya ayak basar basmaz bando 
muzika: 

cDeutschland über alles!• marşını 

çalmıya başladı. Belediye reisi yanın
da kadınlardan mürekkeb bir heyet 
bulunduğu halde beni resmen tebrik 
etti. Halk etrafımıza üşüşmüş hayretle 
beni seyrediyordu. Birisi eliıne bir zarf 
sıkıştırdı. Baktım ki annemden gelmiş 
bir telgrafname. 

Benim için getirilmiş hususi arabaya 
bindim. Etrafımda beni evime kadar 
götürecek alay sıralandı. Bandomuzika 
şefi elindeki değneği kaldınr kaldırnıaz 
tannan ve şakrak bir hava etrafı çın

22 Birinciteşrin 1937 CUMA 
İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslldsl, 12.50: Ha.,... 

dls. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musiklal, 19: P1Jano 
solo: Cemal Reşit tarafından, 19,30: Radyo 
fonlk dram (0 ... ) 20: Mustafa Te arkad3flan 
tarafından Türk mls1klsl ve halk p.rkılan, 
20,30: öıner Rıza tarafından arapça ~ylev, 
20,45: Semiha ve arkada§lan tarafından 

Türk muslldsl ve halk şarkılan, (8aat aJVl), 
21,15 Orkestra, 22,15: Ajana Te bora mber
leri, 22,30 Plflkla sololar. Opera .,. operet 
parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
23 Birlnciteşrin 937 Camarielıl 

İSTANB1JL 
Öfle netrfyatı: 
12.30: Çocuk tiyatro: Kedi - TDld •· • 

12.50: Havadis. 13.05: Muhtelif pllk netr1 ' 
yatı. 

Akşam neşriyatı: J 
18.30: PlAkla dans musiklsi. 19: Kl1Qk 

Türk muslklsl: Nebll oğlu İsmall Ballı. 19. 
30: Konferans: Dr. Fahreddin Kerllll O'Dtt 
Yorgunluğu). 20: Sadi ve arkada§lan tara
fından Türk mus1.kls1 ve halk şark.ılan. 20. 
30: Ömer Rıza tarafından arabca aöyleT. 20. 
45: Semahat ve arkadaşlıı.n tarafından Tftrk 
musikisi ve halk şarkıları, (saat l.JV1). 21. 
15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa baberle.rt 
22.30: Plfıkla sololar, opera ve operet parça-

la tınıya ba§lad.ı: Lauterbah valsı...l _aT'rı_. -----

lstanbul 6 iilCI Noterliğine 
xxıı 

ÇİN DENİZİNDEN BALTIK 
DENİZİNE 

Artık öz vatanıın:a; ılık yuvama ka
vuşmuştum. Sayısız eller sıkıyor, he
sapsız bira içiyor, kayıtsiz ve şartsız 
bir ömür geçiriyordwn. Çin kıyılan, 
cSingapur• zindanı; cSomatra•nm ce
hennemi havasını, hattıüstüvanın sı -
caktan tüten vahşi ormanlan, cJolo• 
denizinin insan kanı içen korsanları 
falan benim için uzaklarda çok uzak
larda kalmışlardı. Bunları trs*ı kor
kulu bir rüyayı hatırlayan mes'ut 
kimseler gibi hayal meyal hatırlıyor
dum. 
Muvasalatımdan iki gün sonra 

cHamburg - Amerika• şirlfetinin mü
dürü umumisi bulunan Her c Albert 
Ballin» den bir telsiz aldım. Bu kıy
metli ve yüksek adam beni görmek, 
benimle görüşmek arzu ediy<>rmuş. Ta
bii derhal cHamburg•a koşarak kendi
sini ziyaret ettim. Beni dostça kabul 
etti ve: 

- Sicilinizi tetkik ettim kaptan La
uterbah! dedi, hiçbir kaza yapmamış 
süvarilerintizden imişsiniz. Müessese
mize mensub kaptanlardan birisinin 
cEmden• in kahramanca seferinde bi
rinci sınıf bir rol oynamış olmasına 

doğrusu pek memnun oldum. Elinizi 
sıkmak isterim kaptan cLauterbah• si
zi tebrik ederim. 

Biraz görüştük ve cEmden» deki ser
güzeştlerimden, cSingapun dan kaç
tıktan sonra başundan geçenlerden 
,bahsettim. Tamanı müsaade isteyip 
kendisinden ayrılacağım zaman umu
mi müdürümüz tekrar elimi sıkarak: 

- Kaptan Lauterbah, dedi, daima si-

9 T. sani 937 tarihinde ayda (23-25) 

lira bedel mukabilinde Recep Gürden 
kiraladığım Yenicamide eski 70 ve yeni 
35 numaralı dükkan kirasına mukabil 9 
T. sani tarıhli ve İstanbul İkinci Noterli
ğinden musaddak borç senedile işbu ki
ıayı Recep Gür'e aydan aya (23-25) lir8 

iizerine te:iJye edecektim. Recep Gür'iill 
sHrih bir adresi olmadığı gibi kendisi de 
nezdime gelmediğinden ve esasen :tendi· 
s:nin mukaddema benden 1 T. ani 938 
tarihinde kıraladığı mezk\ır gayrimeıt" 

kul hissesi içın ayda yedi buçuk liradan 
mezkur gayrimenkul işgalim tarihi olall 
9 temmuz 937 tarihine kadar kendi isti" 

carı tahtır.da geçen sekiz ay dokuz gün· 

ıük bedeli ıcardan matlubum bui'JfiaJl 

ti2.35 liraya mukabil 9 temmuz 937 ~ 
,inden 9 T. evvel 937 tarihine kadar kell• 

uisinin benden matlubu bulunan 69.75 lı-
radan mar.s:.ıbu surctile bakiye kalan 7,40 
!ira ile 9 T. sani evvel 937 tarihinden 91'. 
s3ni 937 t:ırfüine kadar bir aylık (23,25) 

liranın mecmuu olan (30,65) lirayı bU" 

gün kendisinin adresi malUm olınadığıD• 

,.fan bu baptaki hüsnüniyetimi isbat ın-ıic.· 
c;adile ve ıJanen yapılacak tebligat neti· 

cesi gelip dairenizden almasını temine# 
veznenize Pmanet suretile tevdi eciJYO" 

rum. Ve scırlh adres gösterinceye ır.adaf 
da bu surt..•tle muamele yapacağıındaD 
keyfiyetin Son Posta gazetesile i1ln sure
t; le tebliğ ve isalini taleb ederim. 

11 
ADRES: Yenicamide 33-35 n11111arl 

mağazada hazır elbise ticaretile aıefP1 
Nuri Givn 
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EtUün iztirapların çaresı 

tsON POSTA 

BiR DOKTORUN 

' ,ayanı hayret ketfl : 

A L G O P AN Buruşmuş ve ihti-
1 llfl ve dlfl atrıyaaıara, I b. 'I d 

a111111 ve Dübtı ·yar ~mı ş ı r CI e 
oıaaıara, Bomatt•• 

w• 1teıatrııarıaa G E N ç Li G i N 1 
Senelerden beri 
tecrübe edilmiş 

en tesirli 
ve zararsız ilaçtır. 
Daima ismine ve ~adeni 

kutularda kı 
r nıarkası na dikkat. 
. Taklitlerinden sakınınız. 

Her eczanede bulunur. 

------- --·--
Nafıa Vekiletinden:. 

kadar yapılacak demıryolu
fran iıudutların:ı 

Dtyarıbe.kirden itıbarcn Irak ve 1 .•. kısmının inşaatı ile ray fer-
. . mi kilometre ı~ 

nun Diyrmbekirden itibaren .ılk yır k ulmuştur. . 
§1Yatı kapalı zarf usulile eksiltmeye on C roartesi gu"nü saat on bırde Ve-

d"f eden u 
1 - Eksiltme 6/11/937 tarihine te~ u . ·ıtıne Komisyonu odasında yapı-

t.. D . ınde ki Eksı aalctimiz Demiryollar İnşaat aıres 
Jacaktır . · d 

. . ekiz yüz bm lira ır. 
2 - Bu işlerin muhammen bedelı s 
3 - MU'l;akkat teminatı 35750 liradır. f·ı· fenni §artname 91. B No. lu la ıı ve pro ı ı, 
4 - Mukavele projesi, takeometre P tclgrııf hattı şartnamesi, ferşi-

. . 1 şa rtnamcsı, .. 
ll'lnlzeme tıpi, Bayındırlık ışlcrı gene . ' rncnto normundan murekkep 
" t . . .. f t cet velı ve çu . 
ı a talimatnamesi, vabıdı kıyasıı 18 T d Deroiryolları inşaat dairesın-
bir takım münakasa evrakı kırk lira mu kabı ın e 

den ver ilmektedir. T 1 arttırma, eksiltme ve ihale 
5 · k ·51·. nler ?490 No. u 

- Bu mtlnnkasaya g.rme 1 ı)e ... kl vrak ve vesaiki ve bilumum 
k b bulu ndu arı c anunu mucJbhıce ibn::zma mec ur .

1 
klerine dair Nafia VekA-

n ~ t 'c:Ieri ni yapabı ece 
a .. .(a işlenni veya demiryol inpa ıır - teahhitlik vesikalarını '\i e 

!etinden verilmiş 937 takvim senesi içind c muteber ;1~ratına göre hazırlıyarak 
fkıt tekliflerini havi ı:arflarını mezkur kanunun arı kadar Demiryollar 

· .. ·· ·aat ona · 6111/937 tarihine tesadtlf eden Cumarte :» gunu :ı d rniş olmaları la:zımdır. 
lniaat dah;slııdcki komisyona makbuz ınukabilın e ver c3944• c7150• 

iade ediyor 

Vlyanada bir bb mecmuası. tennln en 
son zaferini ilA.n ediyor: Buruşuklukların 
yalnız sebebi zuhuru değil, ayni ES.manda on
ların izale çareslnl de bulmutlardır. Arttk 
anneler ve hattA. büyük anneler gençlik se
nelerindeki ter ve taze tenlerini ve 60 - 60 
yaşlarındaki hdınlar, gençllklerindekl bu -
ruşuksuz ve y urr u§alt clldlerlni temln edebi· 
lirler. 

But'm;ukJuklann sebebi 
İ!ltlyarladııfunızcıa yüziımüı buruşukluk

ıarla dolar. Cllrl, besleyici vt canlandırıcı 
unsurunu l.aybı~der. Bu unsuru, şimdi tema-
11 itlnn ne se< l .mlş genç hayvanlardan istih
sale muvnffaktyet. hasıl olmuştur. Clld bu -
nunla beslendlkte yenlden gençleşir ve ta2.e
leşlr. Viyana tin1verslt.es1 profesörü Doktor 
Stejskal'ln bu şayanı hayret kt!şfintn 11t1 -
raal hakkını munhasıran Tokalon mtıeae -
sesi tara!ındıın bfiyiik mall fedakAd.ı:tlarla 
temin edUmtştlr. 

Hastahanelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan ıatlh

sal edilen ve Blocel tabir edilen bu oev~r. 
yalnız (Penbe renglndeld) Tokalon kremin -
de mevcuttur. Haatahanelerde 60 yaııann -
dakl kadınlar Uzerlnde yapılan tecrübeler -
de, alb hafta zarfında buru~kluklann zan 
olduğu gorfilmfi§tilr. Her at.p.m yatmazdan 
evvel clld unsuru olan penbe rengindeki To
kalon Jcremlnl kullanınız. B1z uyurken, cll -
dlnlzl ~er, bunıtUklutları aerlan izale e
der. B1r kaç hafta zarfında blr çok seneler 
daha ıenç görilnmtlf olacabınıa. Gtındllz 
lçln de cyatsıs> beyaz renilnde.ki Tokalon 
tremlnl :tullanınıs. Siyah nottaıan crtur, 
en ~ .,, çlrtın bir clld1 J'UDlU§atıp sQRl-
ıeıtlrlr· 

Son Posta 
YeTml, Slyaat, ~T&dla -" B&lk ıuetee1 

Yerebatan, ÇaWçepne liokat, =. 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütüıt haklan 
mahfuz ve gaıeteınize aittir. 

ABONE FIATLARI 

TfiıudYJ: 
YUNANiBTAN 
ECNEBİ 

·-;ıı-~~~~-· 1 • 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
ıc... Kr. Kr. Kr. --1400 7ö0 400 160 
~o 12'20 110 210 
2700 1400 800 800 -Abone bedeli peşindir. Adres 

değiştirınck 25 kunı§tur. 

Gel•n .oralı weri 11erilme~ 
ilanlardan merııliyet alınma. 

Cevap ıçın mektuplara 10 kuruıluk 
Pul ilavesi lhımdır. 

Posta kutlUU : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef 011 : 202,03 

Betonarm~ köprü inşaab 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Kııyserj Vjlayeti dahilinde Ürgü9 - Kayserı yolunun o+soo ncü kilomet

resindeki Ürgüp köprüsünün betonarme olarak inşantı kapalı zarf usulilc mU
nakasaya çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli <36.000> liradır. 

2 - Eksiltme 1/11/937 tarihine müsll elif Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Ve
kaletinde Şose ve Köprüler Reisliğı Eksıltme Komisyonu odasında yapılacalttır, 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak cl80> kuruş muk:ıbl
linde Şose ve Köprüler Reisliği kalerrJnden alınabiıir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c2700> liralık muvakkat teminat 
vermesi ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekaletimizden alınmış müteah
hitlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz C'~mcsi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli· 
ne kadar Komisyon R..?isliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

c3797> c6914:ı ...._ _________________________________________________ ~ --. . 
• 
Is tan bul Liman lşlet~e 

idaresinden: 
ı - İdaremizin inşa ettireceği yolcu llalonu binasmın pazarlığı 2/ 11/ 937 salı 

günü saııt l4 de İdare Şefler Encüweninde yapılacaktır. 
2 ...... Bu işin muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talihler asgari 250.000 lir~ kıy-

metinde mimari bir tek bina yaptıklarını tevsik edeceklerdir. 
8 - Talihlerin referanslarını nazarı dikkate alacak olan idare işi en ucuz ftaı 

verene vermeye mecbur değildir. Teklif bahiblerinin vücuda getirdikleri eserle
rin bir listesi teklifnameye raptedilccektir. 

4 - Teldifler Encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 
6 - Bu işe aid şartname ve projeler fen servisinden 25 lira mukabilinde alı

nacaktır. 

8 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat biirosuna müracaat edilecektir. 
c704h 

~cıtılı1' lJıı Fabrikası 
Midyat Mal Müdürlüğünden: 

Muamele vergisi, ruhsat, ünvan harcı ve zam cezalarından 28651 lira 81 kUJ'Uf 
borçlu Siirtli Yusufun Midyatm Işıklar mahallesinde kfün ve 11400 liraya karp 
birinci derecede ve birinci sıra numaras:ile Estelli Ali oğlu Şehmusa ipotekli 
tahtanı iki oda, bir ahır, üç eyvan, dört su kuyusu ve avlu, fevkant altı oda, bir 

eyvani müştemil 110 ve 45 beygir kuvvetinde tam teşkilatlı iki motör ve si • 
mcns elektrik makinelerini havi un .fabrıkası ve bmasının tamamı tahsilat ko. 
milyonunun 2 ve 4 numaralı kararlarllc ve kapalı zarf usulile satışa çıkarıl • 
mıştır. 

A) Birinci ihale 11/l. te§I'in/937 gününden itibaren 21 gün sonra l/2.Teşrin/937 
11at 11 dedir. 

B) Muvakkat teminat vergi kaydındaki 51200 lira Joymetin % 7,5 u 3840 li· 
radır. 

C) Talip olanlann yevmi meıkQrda muayyen saatten bir saat evveline kadar 
teklif mt:kfubu ve teminatlarını havi zarfı .Midyat .kaymakamlılmda müteşekkil 
idare heyetine tevdi etmeleri ve muayyen saatte haur bulunmalan ilin olunur. 

(6955) 

Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Bursada Kirmasti çayı ve Apolyont gölü seddele

rile tefcir .kanalları ve teferrüatı, keşif bedeli c562 l39ı1 lira c99• kuru~tur. 
2 - EksıJtme: 9/Sonteşrin/937 tarih:ne ra.>tlıyan Salı günü aaat 15 de Nafıa 

Vekaleti SuJar Umum Müdürliiğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kap&lı zarf 
usulile yaJ>Jlacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme prtnamesı, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
prtnamesı, fennf şartname ve projeyı c28> lira •12> kuruş bedel mukabilinde 
Sulu Umu.ın Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekUierin c26 235. lira ,50. kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve ·150 ooo,. liralık nafıa işlerini taahhüt edip muvafla· 
k.iyetle bit.rdiğine ve bu kabil işleri baıtarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa 
Vekaletinden alınmış mütcahhiUik V<'Sl kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tublarını ikinci maddede yazılı saattl'n bir snat evveline kııdar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermele ri lfızımdır. Postada olan gecikmeler ka· 
bul edilmez. c3805> c6928ı. 

lstanbul Saraçlar Cemiyetinden : 
İdare heyetimizin nısfını tebdil ıiçiıı l/11/937 Pazartesi günü leÇim yapıı.

raktır. Cenuyet rnensublarının tayin 01unan günde saat ondan on altıya kadar 

Fatih Refahiye sokak No. 61 de Sara<:'ıar Cemiyeti merkezine hllvf,.et cüzda11-
larile birlikte gelerek reylerini kullnıım alnrı rica o!unur. 

den alınız. Reçetelerfılls 
bQyGk bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hamıamr. Keskl·n Kaşelerı· Grip, nezle, baş ve diş atn-

lannı, muan .. *t 18Dql&Q bir U• 
da k~. Kıymettar bir llAç~ır. 
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Ôkıürllk, Nezle, Boğaz ve Göğlls hastalıklarile Se1i kıaılanlara ıif ai tesirleri çoktur. 2S kuruş. 

r 

GRiPi • 
ın 

Tercih edilmesindeki sebeb 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, hastalık 

baılangıçlanna karıı te

siri yüzde yüz olan ve 

hiç zararsız en kuvvetli 

mlsekkindir. 

GRIPIN 
Nezle, soğuk alg1nhğı, grip rahat11zhklarmda, baf, diş, mafsal, 

romatizma, lsab ve adale ağrılarında icabmda gUnde 3 
kaşe kullanabilirsiniz. 

ls!m ve markaya dikkat, taklitlerinden sakının1z. 

--- ~~--~--~-----------------------------

SONBAHAR GELDi 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EWfi 
YERLi MALLAR PAZARLA81"4 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGJN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın aruındaki kapnblar, 
dolama, meme iltihabı Ye çatJaklar, fleponlar, yanıklar, traı 

yaralan, erl'enlikler, koltuk alb çıbanlan. 

T eüvisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
.. rk l•peaflı•n Uborlltllw•n, ISTAN9UL 

DA YMON Fenerler 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 aoo 111•tre ıtık v•r•• 

DAİMON 
Fen erleri gelmiştir. 

iyi Pflk alM•tl lfl• Y•l•ıa 

DAİMON Pilleri 
Yı 

D A 1 M ON Ampullarım 
kullanımı, •• ber yerel. D A I M O N 

markuuıa dikkat ediaiL 

Saatler lıırbırını tcılr.ıp ediy0< ve hdld •obofıleyin 
ıoı:e bır kuvvetle kollıabılmok ıçtn ime ldıım 
olan .tıkın bır uy\vyo bir türlG ko1(VlomıvorvL 

lıte burada 

VALi DOL imdadımıza yeti,irl 
O"" bır lere lecrvbe edınıı. Zororıız ,,. 
ıııurlen le•ktn edıcı olan bv ıl6ç vy~usuı:luOo 
lor,, vmvlmaz bır devOdır. 

VAllOOlı damla, ıulılef ,,. hcıp 
halinde her eczanede bulunur. 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkar.makla ka?.'iyyen çık

maz, tabii renk veren tanınnuş 

yegane sıhhl ~ boyalarıdır. 

İNGtı.tz KANZUK ECZANF~I 

BEYOOLU - İSTANBUL 

YARIM BAŞ 
Ağrılan, uabi zafiyet, asabi 

ökıllrilkler • A. Do L '• 
kUfı gelemezler. "f ecrübe ile 
aabittir. 

---
ilan Tarifemiz 

Birinci .ahil• 400 hrq 
llrinci sahile 250 » 
Uçüncü «ıhile 200 ,, 
Dördüncü sahile 100 » 
iç ıahil~ler 60 » 
Son ıahile 40 ,, 

MuayyP-n bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden iı;tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bir l:ırifc derpiş 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari Hanlarına aid 
işler için şu adrese mıifacaat edil
melidir: 

lıhedılı: Jl:oUektU &lrbtı, 
Jl:a,lu'ıUllansacle Baıa 

Aakara ........ 

Son Posta Matbua 

J 

Nep'iyat Müdürü: Selim Ragtt> Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAllİPLDi: A. BkrlM UŞAKLIGlL 

Yalnız güzel diş değil, de mir 
gibi sağlam diş yaratır. Bunun 
için daima RADYOLiN kullanmak 
ve günde 3 defa dişlerinizi 
onunla fırçalamak kafidir. 
DAiMA RADYOLIN 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

fırçalayınız 

BATANLA8 BILIYIB MUSUNUS'I 
Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti tarafından ade~ zamanlarınızda kullanmak 

için yalnız 

FEMiL ve BAGI 
kabul edilmiştir. Kadınlık ilemini ihya eden {FEMİL) mucidine bütün ct'1ıa
nın asri bayanları binlerce teşekj(üı mektubu göndermektedir. Bayanlan biı 
çok bıktırıcı, üzücü derdlerden kurta r3n (FEMİL) gayet sıhhi yum~ 
ufak, kar.ı hem emen ve hem de mı; tıafaza eden hususi iki cins pamuk~ 

yapılınl§ bir tuvalet bezidir. Büyük e~zanelerde, parfümöri ve tuhafiye nıa
ğazalarınd~, kadın berberlerinde bulunur. Kutusu 65 kuruştur. 

Banka, Şirket Ticaretha

ne, Yaz1hane ve bütün 

müeaeselere IUı• olaa 
1938 ECE AJANDASI 

çıkmıştır. BUtlmuın Kırtasiyecil_.
arayınız. Deposu : latanbut, ~ 

caddesi Afitap matuaa No. ııı 
TeWon: 21"4 


