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Celil Bayar Başbakan Vekilliğine tayin 
edildiğini Devlet teşkilatına bildirdi 

-CUMHURREiSININ TEZKERESi 
Bir buçuk ay mezuniyet isteyen 
Başvekil İnönünün talebi · tasvib 
edilmiş, Başvekilet V ekiletine Ce1il 
Bayarın tayini muvafık görülmüştür 
Ankara, 27 (Hususi) - Cumhurreisi AtatürkUn 

Başbakan Vekili Ceial Bayara gönderdiği tez
kerenin suretini bildiriyorum. Aynen şudur: 

"Başvekil Malatya meb'usu ismet lnönU SUr
menaj neticesi olarak mutlak istirahat şeklinde 
mezuniyete ihtiyaç hissetmekte olduğundan 
bahisle tedavisini bitirebilmek Uzere bir buçuk 
ay müddetle mezuniyat istemiş ve talebi tensib 
edilerek BaşvekAlet VekAletine sizin tayinini1 
muvafık göru:muştür. 

Keyfiyet Buyuk Millet Meclisi Riyasetine ve 
kendisine teb.iğ olunmuştur. 
Başvek61et Veklllnln dUnkU me99ullretlerl 

Ankara, 27 (Hususi) - Ba~vekAiet Vekili 
Celal Bayar bugün öğleden evvel ve sonra Baıba .. 
kanhğa gele: ek gllnlfik itlerle meşgul olmUJtur. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

• 
Istanbul - Londra yolu 

r Üzerinde 187 köprü 

bulunan İstanb·uı 

Yolun uzunluğu 155,5 kilometre genişliği 7 metredir 
Nafia Vekaletine 3,350,000 liraya malolmuştur 

11~----~ 

Yolun açılma mera$imine aid blr bıtıba, k~§ede Nafıa. Vekili Ali Çetinkayo 
nutkunu söylerken 

Dün, is~al ·Edime - Londra y~ r:-;-, _____ J. ___ , 

lunun inşası bitirilmiş olan İstan - f stanbul • Luleburgaz 
bul. - Lüleburgaz ~ısm~ın açılına tö - yolunun açılma merasi
renı, çok parlak bır şekılde yapılmı§ -
tır. minde bulunan arkada· 

Bu merasimi yapmaya giden hey'e- şımızın yazısı 11 inci 
BCl§Vekil Vekili Cel41 Ba.yar Ankarada timizin başında, Nafia Bakanunız A • d d 

li Çetinkaya bulunuyordu. sayfamız a ır. 
'--------------------------::::::~~------:~ (Devamı 2 nci sayfada) 

Türk parasının kıymetini Parisi .. h.~yecana İş müddeti önümüzdeki yıl 
düşürmek isteyenler dün duşuren tekrar tayin edilecek 

meydana çıkarıldı esrarengiz hadise lzmirde tetkikatta bulunan Jş dairesi müdürü: "Biz 
iş kanununu yumruk yumruğa 

Türk parasının kıymetinin düşürülece- Tahkikat neticesinde bu şayiaları çı-
ğine dair şayia çıkaranlar hakkında bor- karmakla borsa rnensublarından hiç bi
sa komiserliğince yapılan tahkikat bit- rinin alaka, kusur ve kabahatı olmadığı 
miş ve dün tanzim olunan rapor Maliye görülmüştür. Tesbit edildiğine göre bu 
Vekaletine gönderilerek Başvekalete ar- hainane manevralan çevirmek istlyen-
zedilmiştir. (Devamı 11 inci sayfada) 

Kaybolan eski Rus 
Generalinin bürosunda 

bir mektup bulundu 

gelmeğe lüzum görmeden başarmış bulunuyoruz" dedi 
İzmir, 27 (Hususi) - İktısad Ve.kaletil dürlerile hasbıhalde bulundu. İş kanu .. 

iv dairesi müdürü Enis Behiç bugün Ti- nunun hedeflerini ve icablarını izah ede
caret Odasında iş veren müesseseler mü- reh dedi ki: (Devamı 11 inci sayfada) 

1. Nankln tekrar bombardıman edildi 1 J 
Eminönündeki binaların 
istimlikine başlanıyor 

Şimaıt Çinde Japon müfrezelerinden biri harekat sahasında 
Çin • Japon harbine ald t&f.sllü 1 üncO. saytamısdadır.) 

General Skobline General Miller 

Paris, (Husust) - Son günlerde ar
ka arkaya vukua gelen hadiseler, bü • 
tün Parisi heyecan içinde bırakmakta-
dır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Orta mektebi er 
kaldırılacak 

Buna mukabil ilkmektebler 
sekiz seneye çıkanlıyor 
Maarif Vekileti, memleketimizde son 

iş Bankası önllnde yapılmakta olan asfalt gol 
tramvay caddesi arkasındaki yollardan 

geçirilerek Divangoluna kadar uzatılacak 

.. 

senelerde maarif seviyesi yükselmiş ol- Eminl>n4 meydamnın bugünkü halt 

duiundan bızzarure maarif te§kilitı b.- Belediye, ErninönWıde, içinde ild de binaların ist:mlikine karar vermtıtlr. 
{DBVGmı 11 inci •a11fada) banka binası bulWMUl ıenif bir aahadalt j (Devamı 11 inci ıayfcıda) 



Her gün -----
Buhranı ucuzlukla t1e 
Serbesti ile genen 

1 Memleketler 
- Yazan: Muhittin Birsea -

B undan sekiz sene evvel, büyük 

buhran başladılı sıralarda, Av-

* Bu iki memleket bu kalkınmayı nasıl 
temin etti? Bu, uzun uzadıya tetkik edi

.. ...... - - SON POSTA 

Resimli Makale: il Çocueun hakkını alanlar .. X 

1 STER 1 NAN 1 STER l N AN 1\1 A~ 
len bir hadısedir. Zırai mahsullerin para l 
etmeje bqlaması elbette bu işde Amil ol
muştur; her iki memleketin ı.tihsal kuv-

vetlerini arUırmaları da tabiatile bu i- ----------------------·---------------------..J 
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Sözün Kısası 
Yazı Çok Oltlrıfu iP,. 

Bagltr KonarntMlı 

Cumhurreisi11in 
Tezkere al 



M Eylill SON POSTA 

Gazetemin tirajı 
3 milyon yapacağı 

CeneYre takbih kararı verirken 
Japonlar ayni günde Nankini 

tekrar bombardıman ettiler 

Yazan: Lord Bcaverbrook 

Daily Expıess'in başlığı 

Express gazetelerinin senelik geli
ri 5, 175,000 İngiliz lirası. (Takriben 
31,055,000 Türk lirası) dır. Bu ge1ır -
den. gazetenin ettıği safi kar, 150,000 
İngiliz lirası. (900,000 Türk lirası) dır. 
Yani gayrisafi cironun yüzde üçünden 
de az bir kar. Şimali 

Nankin 
Çinde Japonlar yeni bir şehir işgal ettiler, 
bombardımanında halktan y üzlerce kişi öldü 

Bu 5, 1 75,000 İngiliz Jirahk gayrisa
fi gelirin, 1 ,375,000 İngiliz lirası, ka -
ğıt ile mürekkebe sarkailmektedir. 

Cenevre 27 (Hususi) - Uzakşark ih- ı r 
ınarının tetkikiıe meşgul olan 23 ıer ko- Hitler ve M usolini 

yesi nakledilmiştir ki, ihtimal bu nevi , 
1 

Gazeteyi çıkaran makine ışçilerine 
maaş olarak 700,000 İngiliz liras~ ve -

faciaların en müthişidir. 
mit si, bugünkü toplantısında ittifakla " 
hır karar sureti kabul etmiştir: japonyaya manevı 

Nankin ile diğer açık Çin şehirle- Müzaherette bulunacaklar 
rinın ve sivil halkın Japonlar tarafından 
bomb rdımanı derin bir infialle takbih 
e:dı mekte ve bu gayri insani hareketi 
rna ur kılacak hiçbir sebeb olmadığı ilan 
edılmektedir. 

K mitenin kabul ettiği bu karar sure
ti Mılletler Cemiyeti asamblesine de bil
diri ecektir. 

Tokyo 27 (A.A.) - Nişinişi gazete
sinin Berlinden istihbarına göre, Mu
solini Almanya ile Japonya arasında 
komünistliğe karşı mücadele için ak
dedilen anlaşmaya iştirak etmek fik
rindedir. 
Diğer taraftan Asabi gazetesinin de 

Romadan aldığı bir habere nazaran, 
Musolini ve Hitler Japonyaya Uzak
şark ihtilafında manevi müzaherette 
bulunmayı kararlaştırmışlardır. 

rilmektedir. Scharnhorst vapuru, bir Japon tahtel-
bahirinin bu ayın 22 .sinde Point-Chee- Tevziat masrafı 650 bin İngiliz li -

rasıdır. Ve bu rnebl5ğdan 400,01)0 İnlong kan yakınında taarruz etmiş oldu-
ğu 12 balıkçı gemisindeki 300 den fazla giliz lirası, de.miryo1ları idaresine har-
msandan ha ·atta kalmış olan 10 kişiyi canmaktadır. Harıç ve dahildeki istıh
getirrniştir. barat kısmı da dahil olmak ,izere mu -
Sağ kalanların söylediklerine göre ha- harrirlere senede 600 bin İngiliz lırası 

verilmektedir. lıkçı gemileri kendi hallerinde balık av-
ı 00 bin İngiliz lirası da karilerimilamakla ml'şgul iken tnhtelbahir su yü-

züne çıkar~k merhametsizce ateş açmış zin hayatlarını muhafaza ~Çin kaza si-
ve bu gemileri birer birer batırmış ve gortalarma ödüyoruz. Ve '1er sene de 
dalgalar arasında ölmek üzere bulunan- 400 bin İngiliz lirasından aşağ: olma -
Iarla yaralıları bırakıp gitmiştir. mak üzere, diğer gazetelerde muhtelif 

İngilizler tahkikat yapıyorlar vesi1elerle yapılan ilanlara l:arcıyoruz. 

Komitedeki Çin mümessilleri Veling
ton Ku verilen karan müteakip söz almış 
ve Japonlann bütün Çini istila etmek is
tedıklerini, hatta bu istilayı Asya ve Av
rupaya da teşmil etmek ihtirasına kapıl
' mıs olduklarını söylemiştir. 

İngiliz zabıtası, tahkikata başlamıştır. Bu da gayrisafi karın yüzde 8 nin bu 
Zira batırılmış balıkçı gemilerinden bir işe ayrıldığını üade eder. 

Japon kıt'aları Sançau'yu işgal etmiş- Şirketı'mı·n borcu borç sen""'lerı· ''e 
kaç tanesinin Hongkong'da müseccel ol- ' "" 

Nnnkin tekrar bombardıman edildi !erdir. duğu zannedilmektedir. rehinde hiç bir şeyi yoktur. 
Şiddetli yağmurlar neticesinde Şan- Şirketin yüzde 74 hissesı benimdir. 

Londra 27 (Hususi) - Japon tayyare- h • 1 k. d Çinlilerin taarruzu g aydaki asken ıare at urmuştur. Yüzde 8 hissesi de gazete ııe::'et~ talı -
leri bu sabah Kantonu ve öğleden sonra Şanghay 27 (A.A.) - Çin karargahı k 

Sovyetlerin protestosu ririyesinin elinde bulunma tadır. 
da Nankini tekrar bombardıman etmiş- umumisi Çin kıtaatının Yunca köprüsün- G 
Jerdır. Moskova 27 - Tass ajansı bildiriyor: azetelerimden, maaş namına tek 

den şarka doğru yaptıkları taarruzu in-
Bombardımanın hedefi her iki şehrin Sovyetler Birliğinin J aponya elçisi Nan- kişaf ettirmekte olduklarını bildirmek- bir kuruş bile alınış değilim. Yegane ga 

ı d I kinin bombardımanını protesto etmiştir. yem, emelim, efkarı umumiyenin men-tren btasycn arı ve emiryo ları olmuş- tedir 
tur Deniz üstünde bir katliam · t faatleri uürunda çalışmak, ve sulh yo-

J aponla r 450 tayyareci kaybetmişler ı d k b k b 
Japonlar, bu gayelerinde muvaffak o- Londra 27 (Reuter bildiriyor) - Şanghay 27 - Çin hava idaresi tara- İ~~il~er~ul~e~;i;a:rıi~ğu:::~av:;~~a~ 

lamamışlar, fakat yüzlerce insanın tele- Schnrnhorst adındaki Alman vapuru bu- fından bildirildiğine göre Japon hava 
fine sebebiyet vermişlerdir. gün Hongkong'a geldiği zaman deniz ü- kuvvetleri ı ağustos ayı içinde 450 tay- lerlet:nek hususunda uğraşmaktır. 
Dı er taraftan Şimali Çinde ilerliyen zerinde yapılmış olan bir katliam hikfı- yareci kavbctmişledir. Agustos ayında gazetem hergün 

--·•••••• • •••••••••••• ••• ••••• •••••••• ••••••••••••-•••••-•••• •-••-••••••••••••• ••••• • •• 2,407,780 gazete satmıştır. Bu adedi 3 
, milyona çıkarmak ta en büyük emeli -·ngiltere ve Fransa, italya yı üç 

f Jrafh bir konferansa ça ğırıyor l a r 
ita ·yanın Akdeniz kontrolüne iştirakini temin 

için Pariste müzakereler başladı 

Paris 27 (Hususi) - İtalyanın Ak- ya tevdi edileceğini siyasi İngiliz mah
<ienızdeki kontrole iştirakini temin et- felleri teyid etmektedirler. Bu notada 
mek üzere teknik müzakerelerde bu - üç taraflı konferans hakk•nda Londra 
l unacak olan İngiliz, Fransız ve İtalyan ve Parisin tasavvurları tasrih edilmek-
den z mütehassısları bugün öğleden tedir. 
sonra ilk toplantılarını yapmışlardır. İspanyada ecnebi müdahalesi mese-

M uzakereler· hususi mahiyette ce - lesinin bu konferansta tetkik edilme -
reyan ettiğinden hiç bir haber sızma- si istenildiği malumdur. 
mıştı:r. Çalışmalara devam edilmekte -

Zannedildiğine göre notadrı bu ıne-
dır. 

Üç taraflı konferans sele hakkında iki devletin noktai na -

Londra 27 - İngiliz - Fransız nota- zarları şiddetli bir lisanla ifade edile -
sının Musolini avdet eder etmez Roma- cektir. 

Cinayeti müteakıp ikinci 
bir cürüm işliyen kati 

lzmirde arkadaşını öldüren katil polis:n elinden kur
t ularak b:r eczacıya saldırdı, fakat tekrar yakalandı 

İzmir, 27 (Hususi) - Tepecikte Vehbi 
adında biri Hasib isminde birini bıçak
la dört yerinden vurarak öldürmüştür. 
garıb safhalar arzeden bu katil hadisesi 
şöyle olmuştur: 

Sarhoş olan Hasib bir aralık tabanca
sını çıkararak, şaka edıyormuş gibi, Veh
biye ateş etmiş, Vehbi de derhal bıçağile 
kendısini müdafaa ederek Hasibi öldür
müştür. Yapılan tahkikat neticesinde ka
tilın 3 sene evvel maktulün kulağını ısır
dığı anin ılınıştır. 

Cinay ti müteakip yakalanan katil 
Vehbi polis nezareti altında karakola gö
tiırulürken firar teşebbüsünde bulunı

rnuş \e Tepecik eczanesinin önünde du
ran eczacı lfayrcddinin üzerine saldır

ını yumruklamağa başlamıştır. 

Derhal yetişen polis azgın katili tek
rar yakalamağa muvaffak olmuş ve bu 
ikinci vak'a için de bir cürmü meşhud 
yapılmıştır. Derhal mahkemeye sevkcdi
Ien katil hakime şunları söylemiştir: 

- Nasıl olsa hapse gireceğim. Eski 
husumetim vardı. Üzerine çullandım. Ne 
yaptığımın farkında değilim. ,, 

Katil derhal tevkifhaneye sevkedil
miştir. 

Ecnebi profesörler 
Şerefine ziyafet 
Ankara, 27 (Hususi) - Tarih kurulta

yına iştirak eden ecnebi profesörler şe
refine bugün Ankara Palasta bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafet samimi bir hava için
de cereyan etmiştir. 

Ziyafet esnasında vali Tandoğan mi
safirlere hitaben kısa bir r.utuk söyle -
miştir. 

Bu hitabeye misafir profe!-ıÖrlcr na -
mına İngiliz profesörlerinden B. Ma -
yers cevap vererek teşekkür etmiş ve 
Ankarada görmüş oldukları husnüka -
bülden son derece mütehassis oldukla
nw ifade etmiştir. 

iz mir 
Gümrüğünde 
B ir infilak 

İzmir, 2 7 (Hususi) - Bu sabah 

mizdır. 

Suriye Başveziri 
Lazkiyeye gidiyor 

gümrükte bir kaza olmuş, asid dolu Adana, 27 (Hu 
varillerden biri infilak etmiştir. İnfi- ımsi) - Suriye 
lfık neticc.:ıinde 3 hamal ağır surette. başvezir! Cemil 
yaralanmıştır. Merdum intihap 

İtalya, İspanyaya 
• 

venı ıtaat ., 

gönderecekmiş 
Cenevre 2 7 - İspanya meselesinin 

müzakeresi bu sabah asamblenin siya
si komisyonunda ba~lamıştır. 

işlerıne nezaret 
etmek üzere ay 
sonunda Lazki -
yeye gidecektir. 

Hükumet büt • 
çeyi iıazırlarnadı -
ğından Suriye 
meclisi bir ay sou 
ra toplanacaktır. Cemil Merdüm 

Alvarez del Vayo, müıakcreyi aç -

mıştır. Musolin l 
Mumaileyh, İtalyanın İspanyaya 

yeni kı~aat göndermeğe_ haıırı~_nmak •

1
. B erlind6 

ta oldugunu beyan etmış ve şoyle de- . . . 
miştir: Berlın 27 (A.A.) - Musolını bu ak§am 

«Konsey, ne yapacaktır? Vukua ge-ı saat .1'..40 da. bur~ya gelmiştir. ~itler, 
lecek hadiselere teessüf etmekle ikti _ kendısınden bır muddet evvel gelmış bu-
fa mı edecektir?» lunuyordu. 

Saragosa 2 7 (A.A.) _ Cumhuriyl't- Musolıni yanında Hitler olduğu halde 
çilerin Aragon cephes'nde beklenilen otomobille Herstrasse'daki Hindenburg 
büyük taarruzları büyü~{ mevcudlarla sarayı~a ~itmişle~~r. !3ütün .y~l . boyun
başlamıştır. Taarruz üç noktadan ya _ ca kesıf bır halk kutlesı Musolınıyı çılgın-
pılmaktadır. ca alkışl~mış~ır. _ 

ı - Jakr önünde 2 _ Saractosa kar Başvekıl Hıtler, bu akşam İtalyan hu-
şısında, 3 - Terue'ı önünde, Taarruz küme_t ~eisi şerefine büyük bir ziyafet 
bundan bir evvelkinin hemen hemen vermıştir. 
aynıdır. Ve ayni mevkide yapılmakta -
dır. Ancak bu taarruz bir baskm şek -
!inde vuku bulmamıştır. Taarruzun ilk 
günü topçu ateşi1e ve tayyare ve tank 
hücumlarile geçmiştir. 

Madrid 2 7 - Dün asilerin Toledo 
önünde bulunan Cumhuriyetçilerin 
mevzilerine karşı yapmış oldukları bir 
taarruz esnasında düşman şehrin dört 
kilometre cenubunda kain Casa Bla -
rczua'yı ele geçirmeğe muvaffak ol -
muştur. 

~~~~~~~~~-

Maarif Vekili Ankaraya döndü 
Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Saf

fet Arıkan ve kalemi mahsus müdürü Ni
had Adil dün akşamki trenle Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

iiniversitede tetkikler yapan yüksek 
tedrisat Umum Müdürü Cevad daha bir 
wüddet İstanbulda kalacaktır. 

~~~~~~~~~-

Bir f spanyol vapuru 
Rusyadan aldığı 
Hububatı ltalyaya çıkardı 
Napoli 27 (A.A.) - Gabosakrato İspan

yol vapuru buraya gelerek bir Sovyet li
manından alıp Barcelonaya götürrnekt~ 
oldugu hububat hnmulesini çıkarmıştır. 
Bu hususta sarih malumat alınamamışsa 
da bu geminin buraya bir harb gemisi
nin refakatinde geldiği anlaşılmıştır. 

A rap komitesi Lehistanı 
protesto etti 

Adana, 2 7 (Hususi) - Büyük A -
rap komitesi Filistinin taksimi etrafın
cia Cenevrede beyanatta bulunan Le
histan mümessilinin sözlerini Leh hü
kumeti nezdinde protesto etmiştir. 

~ayfa J 

e Çinlilerle Japonlar 
bir defa daha gizli 
müzakerelere girişmişler 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

r in - Japon harbi başlıyalı pek 

V çok olmadı. Buna rağmen Jn

ponlar, bilhassa Şimali Çinde mühim 
mevziler işgal ettiler. Çahardan Şanzi 
vilayetine kadar olan sahayı ele geçirdi
!er. Pekin cephesinde ise Pekin - Hankeu 
demiryolunu takiben ilerlemektedirler: 
Bu iş, nisbeten kısa bir zamanda yapıl· 
ınakla beraber Jnponların, öyle iddıa et
tıkleri gibi, ehemmiyetsiz bir yürüyuş 
halinde cereyan etmediği de ~şikardır. 
Japonların birinci muvaffakiyeti, Çınlı
lerin vücude getirdikleri ilk müdafaa 
hnttını ele geçirmek oldu. Bu hat, Japon 
ihraç ameliyesine karşı vücude getiril· 
mek ıstencn tertibattan ibaretti. Bunu 
takiben Japonlar, Çınlilerin Lo-Ficn'de
ki ikinci hatlarını da ele geçirmeye mu
vaffak oldular. Şimdiye kadar cereyar. 
eden harekat gösteriyor ki, binnetice 
Çinlilerin galebe çalmalarını beklemek 
beyhudedir. Çünkü Japon tefevvuku as
kerisi cidden büyüktür. Buna rağmen. 

bugün cereyan eden mücadelenin 1932 
de vukua gelmiş olan muharebeden bam
başka ve bilhassa Şanghay etrafındaki 
Çin mukavemetinin pek anudane olduğu 
göz alan bir hakikattir. 

Çin hükumeti, Japonya ile çıkan ihtl· 
lafını bu derece genişletmekle vaziyetin 
bazı ihtilatlar doğuracağını ümid etıni· 

yor değildi. Fakat bu hesap şimdiye ka
dar tahakkuk etmedi. Binnetice, bir hayli 
fedakarlığa katlanmak mecburiyetinde 
kalan Japonya, bir gün hesap masasına 
oturulduğu zaman, bütün bunların acı· 
sını çıkaracığını daha şimdiden ifşa et
meye başladı. Maamafih, bugünkü hali· 
le, Çin meselesi, müphemiyetini muha· 
faza etmekte berdevamdır. Bazı Çin zi
mamdarları, Sovyet Rusya ıle sıkı bir 
teşriki mesaiye taraftardırlar. Bu suret
le, bu devleti, mevcud ihtilafa müdahale 
ettirebileceğini sanıyorlar. Fakat bu Ü· 

mid, boşa çıkacağa benzemektedir. Diğeı 
taraftan, bazı Çin memurlarile Japonla· 
rın gizlide gizliye bir anlaşma zemini 
bulmak için müzakereye giriştikleri de 
duyulmuyor değil. 
Şu şartla ki Japonyanın şartları, Çinli

lerce kabili kabul olabilsin. Japonyanın 
da böyle bir tarzı harekete muvafakat 
edebileceği söylenmektedir. Şayed Çin 
1ideri Şang-Kay-Şek komünist unsurlar
dan memleketini temizlemeyi üzerine a· 
lırsa. Bütün bu birbirine zıd temayülat 
arasında iki taraf ordusu arasındaki mu· 
harebe bütün şiddetile devam etmekte ve 
Amerika ile beraber Avrupa devletleri· 
nin hergün bir parça daha endişclerinJ 

artırmaktadır. Zira, yalnız Şanghny mm· 
takasında yatan İngiliz sermayesi yfü. 
milyon sterlinden aşağı bulunmamakta
dır. - Selim Ragıp Emeç 

Türkkuşu filosu 
Diyarbekirde 

Diyarbekir, 27 (Hususi) - 'fürk • 
kuşu filosu bugün saat 16,30 da Ada • 
nadan şehrimize geldi. Tayyare mey -
danında yüzlerce halk tarafından hara 
retle karşılandı. 

Filo ile beraber kahraman kadın 
tayyarecimiz Sabiha qökçen, ve ar -
kadaşları geldiler. 

Adanadan ayrılırken 
Adana, 2 7 (Hususi) - Türkkuşu 

tayyare filosu sabahleyin şehir üze • 
rinde uçuşlar yaptıktan ve şehre be -
yannarneler attıktan sonra Diyarbeki -
re gitmiştir. Tayyarecilerimiz mera -
simle uğurlanmışlardır. 

Iranda yeni iki Nezaret 
ihdas edildi 

Tahran 27 (A.A.) - Şimdiye kadar 
müdüriyeti umumiye halinde idare edil
mekte olan ticaret ve endüstri işleri birer 
bakanlığa t&hvil edilmiş ve bunların di
rektörleri Aıa ve Fahrek Bakan tayin e
dılmişlcrdir. 

Diğer taraftan dahiliye ve maliye ba
kanlıklarını vekaleten idare etmekte olan 
Faruhar ve Bader asaleten bu bakanlık· 
lara tayin edilmiştir. 



• 

4 Sayfa SON POSTA 

Trakya hayvanları 
üzerinde tetk.ikat 

Bu yıl odun, kömür çok 
ucuz olacak 

lktısat müdürlüğü raporunu bitirdi, raporda ihtikara 
mani olmak için alınacak tedbirlere işaret edilmektedir 

Hatag'a ilk 
Vapur bugün 
Hareket ediyor 

İstanbul - Hatay hattı için Devlet 
denizyollarınca ihdas edilen seferlere 
bugünden Jitibaren başlanmaktadır. 
Konya vapuru bugün saat 1 O da S:r -
keci rıhtımından kalkmaktadır. Vapur 
Mersinden sonra Payas ve İskcnderuna 
gidecektir. Hataylılar vapuru tezahü
ratla karşılayacaklardır. 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü Vete J 
riner fakültesi dış hastalıkları profesö
rü Salih Zeki ve iç hastatıkları profe
sörü Samüel Aysoy Trakya hayvanları 
üzerinde fenni tetkikler yapmışlar, 
Trakya hayvanlarında büyük inkişaflar 
olduğunu söylemişlerdir. Profesörler 
istanbula dönmüşlerdir. 

Trakyada yeni aşım duraklan 
yapılıyor 

Edirne (Hususi) - Aşım durakla -
nnın köylerden uzak yerlerde bulun -
rnasından köylülerin kısraklarını ek -
seriyetle uzaklara götürmediklerini ve 

" götürenlerin de han köşelerinde gün 
kaybettikleri ve bu yüzden mutazarrır 
oldukları anlaşılmış ve bu engelleri or
tadan kaldırmak üzere komşu köylere 

Çamlıcada bir otel 
yaptırılacak nazaran merkezi bir durumda olan hay Profes6r Salih Zeki ve Samüel Aysoy 

Şehrimize seyyah celbi için otelle- van yetiştirme örnek köylerinde 8 ta - T b'" 
1 

.
1 

h . t . 
· l"hı f d v • d'l . b a u aşı ara verı en e emmıye gı· rın ısa etra ında Turing klüp ve be- ne aşım uragı tesbıt e 1 mış ve un - b" ,. t h 1 d b"' "k .. 

1 
"d 

lediye Turizm Müdürlüğü tarafından Iann yapılmasına başlanmıştır. 1 sun ı 0 um amaya a uyu 0 çu e 
müştereken yapılan faaliyet devam et- Bunlara her aşım yılında tesbit e • ehemmiyet verilmiş ve bu sene İnanlı 
rnektedir. Beyoğlunda mevcut oteller - dilen ırk ve evsafda aygır gönderile - aygır deposunda olduğu gibi Tekirdağ, 
den 22 tanesi birinci ve ikinci olmak rek kısrakların boş ve köylülerin işle - Uzunköprü, Babaeski a,Şım yerlerinde 
üzere iki sınıfa ayrılacaktır. Birincil~r rinden geri kalmaması temin edilecek - de birer sun'i tohumlama merkezi a • 
birinci sınıf otellerdir ki bunlar asri tir. çılmıştır. 

B led'ye İktısat Müdürlüğü tstan. ik"i buçuk lirayı aşmıyacaktır. şekle sokulmaları için dah~ az masra - Evka,Na•. -----
b 1 e dı k"mür istihsa' ve istih- Bu hususta azami randmanı almak fa ihtiyaç gösterenlerdir. Ikinci kısma I" Şehir işleri: 

u un o un ve o • İs ş·1 B k ayr la t 11 . ik' . d d k --
lakatına dair hazırlamakta olduğu ra- üzere tanbulda Çatalca, ı e,.. ey .oz ı n .o e er ıse ıncı erece e on- degıw. tıiklik 
poru ikmal etmiştir. Bu raporda bun _ ve Sanyer olmak üzere • mu~endıs- foru haız olanlardır. . Evkaf mimarlıklarında y· Fabrika ve imalAthanelet 
dan sonraki senelerde her türlü ihti • lik bölgesi ihdas edilmiştir. Muhen - Aynca da Çarnlıcada beJedıye Tu- İstanbul Vakıflar Miidürlüğü Baş nasıl açılacak 
kara mani olmak için ahnacak tedbir- disler kend! bölgelerinde mev~~t köy- rizm Müd.ürlüğü ile Tu:i~g klüp rnüş- Mimarı Nihad Vakıflar Umum Müdür- Fabrika ve imalathanelerin açıl .. 
ler de mevcuttur. lerin verdigi beyannamelere gore or - tere~en hır seyyah oteli ın§a edecek - lüğü inşaat Direktörlüğüne tayin edil- malarına müsaade edilmeden önce kli· 

Türkiyede odun ve kömür isdhsa - manın tahammülüne göre tevziat ra - lerdir. miştdir. MV~kıflarF.Mk ~dtürl~\ğü lrnimarltığı- şadı için ruhsatname istenilen mües 
lat muhtelif senelerde çoğalıp azal - porlarını hazırlamışlardır. Bu rapor • İ 5 na ~ ıınaı: .1 rı ayın ° unmuş ur. sesenin vaziyeti belediye ımar büro . 
ma~ üzere gayri muayyen bir seyir ta- ~arın tay!n ~ttiği rnikta~a göre tevziat numara Sıyasal bılgıler okulu mezunların- sunca tetkik edilecektir 
1.:p etmektedir. 925 senesinde 36 b in ıkrnal edilmış fakat. henuz katıy.ata baş S11/erlere bae/adı dan Arif de Vakıflar idaresi muhasebe · • 
N B l d f l t v Müdürlüğüne tayin edilmiştir. İmar bürosunca vaziyeti tcsbit edil-
tondan ibaret olan odun ve kömür is- lan~amıştır. . .u ış er el . a.a ı~e v~ Şirketi Hayriyenin kendi fabrika la- Çemberli ta• parkı miyen.. bu gibi. mu.· essesel.erin açılrnası-
tihsalatı 926 da, •O bin, 27 de •2 bin k.atıykatb mı evds'ılrnıd·-~ladrakl t~ırıtnctı teş rında yaptırdığı 75 numaralı yolcu va- 7 d d 1 k 

38 
. rın a u e ı ıgın en ca ıya a ya - K kl ·1 K" .. d Ç b rt 1 Atik Al' .. na musaa e e ı mıyece tır. 

tona çıktıktan sonra Q28 de bıne t 
1 

b"l _ puru ava ar ı e opru arasın a se - em er ı aş a ıpaşa camıı a- ----
d.. .. 929 d t k -k l k 5.a kında başlıyacaktır. stanbu o ge ferlere başlamıştır Su"r'atı· d ı·g-er va - rasındaki mahallin park yapılması ta- - .. ~--- - --·----
uşmuş, a e rar yu se ere 'T • •• b" k t l i i · Tepebaşı Dıram Kısmı 

bin tonu bulmuş, 930 da 30 bin, 931 de smde mevcut yuz ın en a aralzty purlardan fazla olan bu gemi, bilhassa karrür etmiş, şehir planında da bura- ;~ııımı 
kaplıyan orman mıntakas•m dev e e · k 1 1 "f d sı park ·olarak b11österilrniştir. Vaktile · 1-10-937 Cuma gllnllnden 

45 bin, 932 de 39 bin, 933 de 68 bin, 'd · 1 t k'l t' ıs e e ere tarı e en çok evvel gelmek- 'il[' 
934 de 93 bin 935 de 55 b!n ton kömür evkafa,.şahtkı~lara aı kormb~n ar eşdı e te ve kazanmış olduğu dakikaları is - burada 6 ıncı vakıf hanı inşa edilmek ını ı itibaren saat 20-30 da 
,,-e odun istih~al edilmiştir. En fazla o- rne~te~~r. . 1 aya ya 1ın ır zamanh fan - kelelerde beklemek suretile kaybet - üzere temel atılmış bulunmaktadır. 11111111 ~ 1 KURU G O ROL T Ü 

.. .. . . 1 d'l 934 berı Turkıye orman arınm mu a aza rnektedir. Fakat, iki abide arasında bina inşa e -
dun ve komur ıstıhsa e ı en sene k d . 1 ı·ı . ı · v b a rosu genış e ı rnış ır. dilerniyecegine göre, u in~aattan sar-
,enesidir. İstanbul bölgesinde orman muhafa- Polisle: fınazar edilmiş ve şimdi buramn tes -* za kıt'alan Merkezi Mecidiyeköyü ol - viyesi işine başlanmış, türabi tesviye 

Bu kış odun ve kömür fiatlan ga - mak üzere Beykoz ve Saray mıntaka - Bir yangın bqlangıcı hayli de ilerlemiş bulunmaktadır. 
yet düşü kolacaktır. Odun depolarına larında şubeler halinde vazifeye başla- Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde Cadde tarafında bulunan su terazi-
bir yandan gelen stok odun ve kömür- mış bulunmaktadırlar. 203 sayılı Marko'ya aid kunduracı dük- si de arka tarafa nakledilmiştir. 
lcr bu ucuzluğun başlıca amillerinden Bu yeni teşkilat kısa zaman içinde kanında bir yangın başlangıcı oımuş ve Parkın projeye göre yapılması için 
biridir-. Bınıdan başka hükfunetin köy- faydalı çalışmalarda bulunmuştur. Yan itfaiye tarafından sirayetine meydan arka tarafta bazı yerlerin de istimlaki 
lüye verilmesini muvafık gördüğü her gın ve bilhas$8 kaçakçılık vak'aları a - verilmeden söndürülmüştür . icap etmektedir. Bu istimlak kısım kı-
ocak ~~şı~a ~O ~er kantar odun ve a~- zalrnış ve bir çok kaçakçı i~ üzerinde Bir hırıız yatağı bulundu sım yapılacjlğından parkın ya~ılması 
rıca koylulerın ıç pazarlarında satıp ı- yakalanmıştır. Orman kanununun y . ehir Tur dd .· d k'" • da bir zaman meselesi halindedır. 

1 . . t . t k k d'l 20 . v . 45 be . enış an ca e~ın e o 
aşe erını ernın e rne ma sa ı e :ıyrı- 1 inci rnaddesı geregınce ygır ·· .. Kernaliy r M t f b' k 
lan bir bu miktar mal,rukat da ucuzlu- ve 1 O kadar araba müsadere ıılunmuş, rnk urcuetl' eı::yalare ıh usla adnın ıkr fiç~ Sabah pazarlan _ . . . . . ıym ı ,. ı ırsız ar an yo -
gu tevlıd etrnektedır. Yapılan tabının- kaçakçılar mahkemeye sevkedılmişler- t satın alaralt . d t 1 d ğ h _ Bir teşrinievvelden itibaren şehir -
l .. d k' · f 1 'k' a ına evın e op a 1 ı a 
ere gore o unun çe ıs~~ ı_:. d~ •.• ___ ber alınmış ve ikinci şube memurları de ihdas edilec~k sabah paza~lwarının sa 

Mül ı lk iJllil /. l I tarafından ya~an arama sonunda Mus yısı 29 u Beyoglunda, 40 ı dıger kaza-
e err ~ J( r f er : tafnın yattığı odada 102 parçe& çama- larda olmak üz~r~ 69 k.~dardır. Bugün 

şır, üç halı, gramofon, elbise ve man • bu hususta Daımı Encu~en,.den karar 
Celil terdi Edimeye gitti Be otı Hal~= ~e~r~ t st to bulunarak istirdat edilmiş ve 3 ki - alınacak ve pazar yetlerı alakadar şu-

Komedi 3 Perde 16 Tablo 
Yazan: SHAl\ESPEARE 

Tnrkçesi M. ŞÜKRÜ 

Şehir Tiyatrosu Operet Kısmı 
1-10-937 Cuma gnnnnden itibaren 

saat 20-30 da 

T o K A 
komedi 5 perde 

Yazan: EDVAR BURDE 
TOrkçesi FİKRET Adil 

aRTUGRUL &ADI TEK 
Bu gece (SlJADlYE) 
pUljında, ya nn 
(Bllytlkada) da, Per-
şembe (Yeşilköy) de 
DONANMA 

GECESi İki aydanberi mezunen şehrimizde blrli:te ~ma, atız.:: caz, ~or~ d:~sı~r:~ lim, 6 halı ve muşamba, palto gibi bir belere bildirilecektir. 
~~MnTrok~ umu~ m~W~ıği~~~~~~Ml~~~en~~-~~t~ımeş~~dam~~btiM~nd~-~---••••••••••••••••••••••••-~ 
kültür müşaviri Celal Ferdi dün Edir- cat, 15 tep'in1enele tadar deva_m olunacak. diği anlaşılmıştır. Çıkarılan e.şyaların 
neye avdet etmiştir. tır. Arzu edenlerin evlmlze muracaatıannı \..Al hapishaned b 1 Ş" '"-

rica eyleriz. ,uca en e u unan nırsız u~ 
Seyyah Profesörler Egeyi gezecekler rü ve bazı sabıkalılar taraf~ndan muh-

Dün sabah şehrimize 450 Alman sey Attan düşen adam öldU telif zamanlarda muhtelif yerlerden 
h t . M'l k 1 · · .. v çalınarak Mustafaya satıldıgı anlaşıl -

ya ı ge ıren ı vo e vapurıı zmıre gıt Attan duşerek, agır surette başın - rnıştır. Tahkikata devam ed'lm kt _ 
miştir. Vapurda ~uhtelif üniversite - d~~ yaral~nan Halil Mürteza isrnind~ dir. ı e e 
!erden 340 profesor vardır. Bunlar E - bırı, Beyoglu Belediye hastanesine katı- B" k d • d 
ge mıntakasını gezmek üzere yola çık- dırılrnıştı. Yaralı bir müddet sonra ır ız emze fiftü, kurtanldı 
mıştır. nezfi dirnağiden ölmüştür. Dün akşam Kadıköy iskelesinden 

...,._ _ ...__ __ ""',.._ Köprüye kalkmak üzere bu .unan. Mo -

Müzeler idaresi Darüssübyanm 
da vapuruna binmekte olan Fatih Kız
taşında oturan Sadığın 13 yaşındaki 
)azı Leman müvazenesini kaybederek 
vapurla iskele arasına denize düşmüş 

tamirini istiyor ı · ve vapur işçilerinden Rizeli Hasan ta -

Trakya umumi müfettişliği Edirne
de Sinanın eseı'lerinden olan Darüssüb-

yan binasını tamir ettirerek etnograf • 
ya müzesine kalbetmiştir. Tarihi kıy • 
meti haiz bulunan ve Sultanahmet ca-

miinin müştemilatından olan Darüs • 

sübyan binası harap bir halde durmak
tadır. Müzeler mimarlığı burasının ta
mir edilerek Edirnede olduğu gibi gü-

zel bir müze haline korunası için bir ra
por tanzim ederek abideleri muhafaza 

encümenine vermiştir. Bu Türk eseri 
harap bina Ayasofya müzesinin yanın
da hoşa gitrniyecek bir manzara arzet-

mektedir. Sultcınah.meddeki harab Darüuübyan 

trafından kurtarılmıştır. 

Bet genç birbirlerile döv6ft61er 
Dün Usküdarda beş genç, bir kız 

yüzünden birbirlerile kavga etmiştir. 
Kemal, Asım, Sabri, Sabahattin, Ha -
fim adlarındaki bu gençler Leman ad
lı bir kızın yanından geçerlerken Sab
ri ile Haşim kıza söz atmışlardır. Bu 
vaziyetten sinirlenen Kemal ile Saba
hattin Sabri ile Haşimi döverek yara
'amışlardır. Hepsi de kavgaya karıştık
lan için polis tarafından yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. 

Tamir edilecek çqmeler 
Belediye Azapkapıda kain tarihi kıy 

meti haiz Valide Saliha çeşmesi ile A -
tik Alipaşa camiinin yanında bulunan 
metruk çeşmeyi tamir edecektir. Bun -
.J.arın tamiri. ikmal oiunduktan sonra 
diğer çeşmeler tamir edilecektir. 

NEŞE· ZEVK we KAHKAHA kralları 
Yalnız lstanbulun deıtil bntnn TOrkiyeııin 

Y•lnız TUrklyenln deOll 
Bütün dünyanın sevgilisi 

LOREL - HARDI 
ll8 Lorel • Hardi ve ikizleri 

TUrkç• sllzlU harlkelar fllmlnde 

OSMANLI BANKASINDAN: 
Osmanlı Bankasının Galata İdarei Merkeziyesile Yenicami ve Beyoğlu şube

leri gişeleri ve kiralık kasa daireleri, gelecek Birinciteşrinin 1 nci güniinden Hi. 
baren iş'arı ahire kadar, aşağıda yazılı saatlerde açık bulunacaktır: 

Galata ldarei Merlıe:ziyaile Beyoila Şabea: 

Gişe saatlari: 

Saat 9,30 dan 12 ye kadar : 
• 14 • 16,30 a kadar' 

• 9,30 • 11,30 a kadar 

KiralJı Kam Daireleri Saallmı 

Saat 9 dan 12 ye kadar 
• H • 18 • 
• 9 • 12,30 • 

Y enieami Şuben: 

Gfte saatlari: 

Saat 9,30 dan 16 ya kadar 
• 9,30 • 11,30 • 

Kiralılı Ka•a Daireleri Saatleri ı 

Saat 9,30 dan 17 ye kadar 
• 9,30 • 11,30 • 

l 

l 

Adi günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi günlerde 
Cumartesi günleri 

Adi günlerde 
Cumartesi günleri 
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1mro.z adasında eski Panaya, yeni Çınarlı mahalle kasabası 

imrozda Rumca olan kasaba 
köy isimleri Türkçeleştirildi 

ve 

Adada büyük bir zirai faaliyet var. Bu yıl mahsul çok 
iyidir. Köylüye, iyi tavuk yetiştirmesi ve ancılı ğı can

landırması için tatbikat yapbrılıyor 

SON POSTA Sayfa S 

1 Çorlu yolunda bir 1 Seyahat röportajları: 
kamyon devrildi 1 Fırat ve Diclenin 

3 kişi ağır, dört kişi 
hafif yaralandı 

Tekirdağ (Hususi) - İçinde 8 yol
cusu ile Çorlu panayırına gitmekte o
lan ve şoför Muharremin idaresinde 
.bulunan kamyon Sapanyolu ağzında 

nakil vasıtaları 
insan bu asırda bu kadar iptidai bir nakil vasıtası 
görebileceğine ihtimal veremez. Bunlarla seyahat 

zaruretinde kalmak bir betbahathktır 

v • Diyarıbekir (Hu-
Yolcul~rdan 3 agır, 4 h~fif v yaralı susi) - Seyhan ile 

devrildi. 

var?1r. Agır yaralılar Tekırdag hasta- Ceyhan Adanaya ne 
nesıne kaldırılmışlardır. kadar aşıksa Fırat 

ile Dicle de bu çev
relere öyle candan 

Edirne (Hususi) - Merkezi Edirne bir sevdalıdır. Sev· 
olmak üzere teşkil edildiğini bildirdi- gisinin şiddeti çok 
ğim İş bürosu faaliyete geçmiştir. defa ona muhake

-Trakyada iş kanunu tatbikatına da- mesını kaybettirir 
hil bulunan bütün müesseseler tesbit ve kolları bütün bir 
edilmiş olup bu müesseseier kanun çevreyi sanki bırden 

sarmak ister. Bunu 
çerçevesi dahilindeki mükellefiyetle -

Trakya iş bürosu 

iyi anlıyabilmek 1-
İmroz (Hususi) - Burada bulunanı Akarsu ve dere kenarlarına l 5,000 fi- r~ ifa edip etmedikl.eri iş n:üfettiş: çin yazın en susuz 

kasaba ve köylerin adları Türkçeye dan dikilmiştir. Trakya Genel ispekter- len t.~rafından ~ıkı hır . ~urette teftış günlerinde Flfat'ı Diclede Kelekler 
çevrilmiştir. Kaza merkezinin adı Pa- liğinden gönderilen 4 cins tavşan ve ve murakabe edılmektedu. ve Dicle'yi boydan boya gezmelidir. sırda, en iptidai bir gemicilik!. .. 
naya iken, Çınarlı mahalle olmuş, İs- 2 cins tavuklardan istasyon tesis edi - 1 I f (" f Her ikisi de iki yanını her an ku - - Peki ama otomobiller ae olacak? .. 
kinit, Dereköy, Ağridya: Tepekoy, Aya- !erek köylü elindeki tavukların, istas- zmitte yo aa ıye I caklamağa çalışan çok kıskanç birer - Ne olacağı var mı? ... Kayıklara 
todori Zeytinli, Gliki Bademh, Avlara- yondan parasız yumurta tevzii ile cins- İzmit (Hususi) - İzmit bugün yol ba- sevdalı olmakla beraber tam birer mi - sokulacak ... karşıya geçirilecek ... 
biyoz Yenimahalle ve Kastro da Kale- leştirilmesine son hızla çalışılmaktadır. kınımdan mes'ut bir inkişaf arzetmekte- safirseverlerdir de. Ne bir iskele, ne suya doğru azıcıl• 
köy adlarını almışlardır. Fenni Dadan sisteminde arı kovanları dir. Vilayetin her tarafına giden yollar _Kışın, edeceğini ettin ... Bari mer- inik bir yer. Esatiri gemiler yaklaşı-

Çınarlı mahalleye crüzel ve modern yaptırılarak kazada bir nüınune arıcı - dikkatli ve titiz bir itina ile yapılmakta, hamet et de, sürüklediğin davaı:Iarunı- yor. Her birisinin içinde birer y ,tklfr 
bir hamam yaptırılmı':tır. Bütün köy- lık istasyonu tesis edilmiştir. Ayrıca fa köprüler inşa edilmektedir. Sakarya ü - zın zararını çıkarabilmek için kaynak- kamyon. Gemicilerin tüyler ürpertici 
1 de de birer mezba~a kurulmakta - sılalarla köylülere bu istasyonda tat- zerinde yeni ve büyük bir köprü kurul • !arından birer damla cevher alalım!... sesleri dört yana hakim. 
~~- ?ikat gösteri~ektedir. Hububat ve a- ınak üzeredir. Bu köprü !eni teş~l edilen Demek isteyen boynu bükük, gözü Orada tesadüf eseri bulunan yüksek 

. .. . gaç mahsullerınin de bu yıl bereketli Karasu kazasının da inkişafına hızmet e- gamlı köylünün yalvarışına sanki da- bir memurla konuşuyoruz. 
Imrozda en çok goze çarpan faalı • olduguv görülmüştür. decektir. T hlik '? d' Elb t 1 

l 
'd' B yanamaz, meded isteyen ziraatcıya - e e mı.... ıyor... e var., 

yetlerden biri ziraat iş.en ır. uraya • •• • ... • • • ••••• • • •• • • •••• •• • • • ••• ••• • • • • • • • • • • •• • • ••• •• • ••• •••• göğsünü açar. Geniş sular bir an için- Tasavvur ediniz, bir otomobil hem de 
geleli henüz bir yıl bile olımyan Zira - N •ıı•d b h 

azı ı e e U ra Dl Ve de yok olur, mecralarında verimli tar- yüksek bir yerden, keresteler üzerine 
a! memu~u. Zekai Dik~r, b:ıranın ye ~ V lalar kurulur. Bunlar az ömllrlü, fa- istinad ede ede bu gemiye sokulur da 
gane geçımı olan zeytın agaçlarındakı 
Basilüs Olea ve Daküs Olea hastalık _ h t h 1 1 w b 1 d kat çok cömerddir. Sonbahar rüzgarla- tehlike olmaz mı? ... Kaç defa otomo-

aya Pa a 1 ıgı a Ş a 1 
rı çılgın suları yeniden bu yerlere sü- biller en küçük bir yanlışlık yüzünden 

lar~~e esaslı mücad:Ieler ,yaparak m~h rükliyeceği güne kadar bu topraklar Fıral'ın geleni göndermiyen batak dip· 
sulun bu yıl fevkalade o.masını temın 
etmistir. İmroz muhitinin ihtiyacına vereceğini vermiş, köylünün yüzünü lerini boylamış. 

· güldürmüştür bile. Bununla beraber gemideki kamyon-
göre bir fidanlık tesis edilmiş ve bu yıl Bunun içindir ki cFırat» a ela, «Dic- lar da çıktı. Sıraya konulmuş otomobil-
2 yaşına giren fidanlık~a meyvalı ve d ı k 1 le> ye de tarlalı nehir adını verebiliriz. ler de gemiler~ yüklen i. A ça. su ar· 
meyvasız 12,000 fidan yetiştirilmiştir. * la yüksek kıyıların iskele olarak irti-
-·····-·····-·········-··········••••••••••••••••• ...... 
Geredede bir adam 
kuyu içinde öldü 
Gerede (Hususi) - Geredenin Kü

tin köyünden topal Hasan iki gün ev
vel kuyudan su çekerken düşürdüğü 
bakracı çıkarmak üzere kuyuya inmiş 
ve kuyu etrafında bulunan taşlardan 

birisinin kuyuya düşerek kafa tasını 
parçalaması neticesi ölmüştür. Topal 
Hasanın cesedi karısının feryadı üze
rine köylüler tarafından kuyudan çıka
rılmış ve zabıtaya haber verilmiştir. 

Zabıta ve adliye ölümü şüpheli bulmuş 
ve tahkikata başlamıştır. 

lzmitte bir tren kazası 
İzmit 25 (Hususi) - Haydarpaşadan 

dün akşam hareket eden 6 numaralı ka
tar Sapancayla Ariliye arasında genç bir 
kadını çiğniyerek parça parça etmiştir. 

Kadının kendi dikkatsizliği yüzünden 
çiğnendiği anlaşılmaktadır. Hüviyeti he
nüz öğrenilememiştir. Hadise tahkika -
tile Adapazarı müddeiumumisi meşgul 

olmaktadır. Bu kaza yüzünden tren beş 
saat kadar teahhür etmiştir. 

Mesken buhranı hissedilmeğe ba§ lıyan Nazilliden bir görünüş 
Nazilli (Hususi) - Nazllll, Garbi Anado - ET kira.lan çok pahalıdır. Bir odalık blr 

lunun en pahalı şehirlerinden biri olmuş - evın aylığı 6, iki katlı bir evin kirası 30 ıı. 
tur. Bu pahalılık bilhassa memurlar için ta- radır. Diğer ihtiyaçlar da pahala~tır. Sa 
ham.mi.il edilmez bir dereceyi bulmu~tur. İs- de yağın kilosu 150, etin kilosu 50, yerli pey
tirdattan sonra baştanbaşa yeniden kurulan n1r1n kilosu 60, blr tavuk 40 kuruşa, blr ka
bu kasabadaki binalar halkın ihtiyacına an- vun 25 kuruşa çıkmıştır. Nakil vasıtaları da 
cak kA!I geleb1lmekted1r. Hariçten kasaba - pahalıdır. 
ya gelen memur ve yabancılar için kiralık Hükümetin Ankara ve Zonguldak gibi pa
ev pek azdır. Hele basma fabr1kasırun inşa- balı şehirlerde memurlara tatbik ettiği pa
sına başlanalıdanberi Nazillide ey bulmak halılık zammının Nazllll bölgesinde de tat -
bir mesele olmuştur. Binlerce yaba.ncı ka - blk1 için hüküm.et nezdinde teşebbüslerde 
sabayı doldurunca Aşağı ve Yukan Nazilli- bulunmak üzere memurlar arasında bir hey' 
nln boşalabllen bütün evleri memurlar, iş - et seçilmektedir. Memlekette bina lhtiya -
çiler ve yabancılar tarafından tutulmuş - cının bertaraf edilmesi için inşaat koop!)ra
tur. Kasabaya yeni gelen bir memur, bir öğ- tıfierinin Nazilli.de faaliyete geçmesi, tak -
retmen bir odalık bir ev bulabilmek için gün sltle evler yapılması ve kasabanın, nüfusuna 
!erce gezdiği halde bulamayıp otelde kal - göre genlşletllmesl için belediyece tedbirler 
mağa mecbur olmaktadır. alınması hayatı ve mühim bir ihtiyaçtır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- N c ise bu eski dert te hallcdili -
yormuş Hasan Bey. 

Taahhütlerini üa etmediği için 
Elektrik şirketinin satın alınarak hal
ka kolaylık gösterilmesine Nafıa Ve· 
kaletince karar ve.ril!niş. 

Hasan Bey - Eh .. Bundan sonra gön
lümüz, gözümüz aydınlanacak desene ... 

Gemiciliğin en mühim bir ihtisas ~u- batını sağlıyan. iki parça kereste. 
besi, muhakkak bu iki su üzerinde ku- Allah bu yerlerde otomobil kullanan· 
rulur. larm ya.rd mcı~ı olsun! ... Burada lazun 

Kelekcilik bilhassa Dicle üzerinde olan şey, şoförlükten ziyade cambaz· 
başlı başına bir san'attir. Kelek deyip lık. Otomobi! de. biz de canımızı Nu -
de geçmemelidir. Birkaç odunun bir- hun gemisine emanet ettik. 
birine çatılmasından meydana gelen Yol ile beraber bütün yo1 cuiarın lıa
bu su üstü nakil vasıtası bütiin bu mın- linin de bittiğini farkcttim. 
takaların ticareti için en mühim rolleri «Nuhun gemisb> tufandan can kur
oynar. Bu yerlerde motör de hudur. ge- tarmış. «Fırafın gemileri», lıer an kur~ 
mi de budur, demiryolu da budur. Çün- ban vermeğe namzed birer cellad ~ibi 
kil bu derme, çatma salın taşıvamıya- Bu devirde bu kadar tehlikeli. bu dem 
cağı hiçbir şey yoktur. En ağır e~ya, ce korkunç ve gülünç bir nakil vasıta 
Diclenin hiç de sakin olmıyan suları sının varlığına şaşmamak elde dc~il. 
üstünde bu sayede bir kuş gibi uçar, V. Ü. 
gider. Ve .. bu sal~ları idare eden dü
men değil, motör kuvveti değil, işinin 
ehli olmuş denizcilerin ellerindeki u
zun sırık parçalarıdır. Bu sırıklar o ka
dar usta manevralarla idare e . .ıilir ki 
geniş topraklara hükmeden Dicle artık 
onun esiri, bu hırçın sular o tahta par
çasının naçiz bir oyuncağıdır. 

Kelekler, bir den~z kervanma ben
zer. Yalnız başına bir denizci yola çık
maz .Bir tren gibi hazan on beş, yirmi, 
bazan kırk elli kelek, birkaçar metre 
mesafe ile sulara dökülürler. Ne olur, 
bir tanesi yolunu şaşırsın ve toslasın! .. 
Kelekciliğin tecrübeleri, geniş nehir ü
zerinde sanki bir demiryolu kurmuş ve 
bu yol her kervana bir geçid oimuştur. 
Pusla, tecrübedir. 

Kızılcahamamda bir 
Orman kaçakçısı 
Yaralandı 
Kızılcahamam (Hususi) - Kazada 

ormanları koruma kanununun tatbi · 
kinden ve muhafaza teşkilat •nın faali
yete geçmesinden sonra d~ gene bir. 
çok kimseler kanuna aykırı surette o
dun kesmek se!vdasından vazgeçme • 
mişlerdir. Bunlardan bir l{lsmını mu -
hafızlar yakalamış, 26 ,nerkep, 6 at 
68 öküz. 23 araba \·e katır müsadere e
dilerek mahkeme kararile s1tılmış ve 
bedelleri hazineye varidat kaydedıl -
miştir. Bir kaç gün evvel ue yen: bir 
hadise olmu~tur: * Kaza merkezi ne. bağlı Knracaören 

Tarih, Fırat kıyılarında bin bir safha köyünden Hüseyin yanma 1 l ar°t{ada
geçirmiş. Fakat Fırat, «Nuhun gemisi> şını alarak Aloç dağı ormanına girnl'Ş
ni bir türlü kollan arasından ::ı.yırma- ler ve odun kesmeğe başlamışlardır. 
mış. Bunlar, Diclenin keleklerinden de Vaziyeti haber alan muhafızlar orma· 
antika. na giderek' kaçakçıları yakalamak is - • 

Otomobilimiz ağaçtan mahrum bir temişlerse de kaçakçılar siJôh kullan -
kumluğun ortasında durdu. Yalnız de- mağa teşebbüs etmişlerdir. Uüfreze ta
ğiliz. İleride, bizden evvel gelmi~ oto- rafından bilmukabele atılan kurşun -
büslerin ve otomobillerin bir dizisi. Sı- lardan biri 'kaçakçılardan Osman oğlu 
ra bekliyorlar. Güllü isminde birisini yaralamış, di -

Bireciğe geçeceğiz. Acele gerek. Sa- ğer kaçakçılar kaçmışlard\r. Yaralanan 
at bilmem kaçtan sonra nehirde müna- kaçakçı kazaya getiriler~k ılk tedavisi 
kalat yasak imiş. yapılmış ve kurşunun çıkarılması iı;in 
Şoförümüz gülüyor: Ankara Nümune hastanesine kaldırıl • 
- Gördünüz mü hali? ... Yirminci a- mıştır. 



Tevkifhanede de hırsızlık 
yapan sabıkalı üç aya 

mahküm oldu 
Bir müddet evvel hırsızlık suçundan 

tt!vkifhaneyc g&ıderilm Niyazi onda 
da itiyadından vazgeçmiyerek, yeni bir 
lııraızhktaıı dolayı Sultanahmed birinci 
sulh cezada duruşması yapılmıştır. 

Tevkifhanede bile rahat durmıyan Ni
yazi ayni lroiuıta yatan Ahmed adlı bir 
arkadaşının yorganını çalarak. başka bir 
kofuşta yatan H~ı Hüseyine 50 kurup 
fiatmıştır. Yorganının ortadan sır oldu
lunu gören Ahmedin gardiyanlara şiki
yet etmesile İf meydana çıkmıştır. Tev
kifhanede bir türlü huyundan vazgeçe-

alacağım vardL. Vermeyince, böyle ya~ 
tun .. Yolma. bırsızhk bıtdiyle değil.. Zi· 
ra, bu huydan çoktan vazgeçmi§tim.. Eş
yası aruından yorıanını seçmemin se
bebi de, yatak yorgan gibi §eyler tevkif· 
hanede çok makbule geçer .. 

Fakat, duruşma 80Dunda Niyazinin id
diası sabit olamadığından, hakim Reşid 
suçluyu 3 ıy müddetle hapse mahkum 
etmiştir. 

Komon:stlik suç!ularımn 
muhakemesi 

miyen suçlu, mahkemede hadiseyi başka Komüniltlik suçundan maznun bulu-
tekilde tevile çalışmlf ve demiftir ki: ııan Ali Ferruh, Mehmed1 Mustafa, Ali, 

- Ben bu yorganı alarak bir bafkası- Hıristo, Repd, Ahmed, İhsan v. s. nin 
u uttım, dolrudur .. Doğrudur amma, duruımalanna kapalı celsede dün de de-
1ebebi var .. Bu adamdan benim 50 kunq vam olunmuıtur. 

lzmitte üç kişinin ölümü 
ile biten facia 

Kurban giden genç kızınölümii teessürle karşılandı 

İzmitte bir facia olduğunu, bir ana 
kızla, genç bir amelenin de bu faciaya 
kurban gittiklerini yazmıştık. İzmit mu
habirimiz bu hidise hakkında fU tafsi
latı vermektedir: 

git, sen bizim için lekesin, demiş. 
Kadirle, kız evvell bir sandalya kav

gasına tutufmU§lar. Hırsını alamıyan 

Kadir taba.."lcasını çekerek kıza ateş et
miş.. Şakağından yaralanan Behice tek. 
kat üzerine olan evin sokak kapısı arka
!illla düşmüş. Kızın annesi Nazmiye Ka
dirin ü7.erine atılmış. Kadir kadım da 3 
yerinden yaralayarak cansız bırakınış. 

Muhasibi mes'ullük yapan Kemal isim
li iyi huylu bir zat 2 ıene evvel ölmüş
tür. Kemalin Nazmiye isimli bir karısı 
ve en büyüğü 15 yaşında olmak üzere 3 
kız çocuğu vardır. Büyük kız Behicedir. 
Pek zeki esmer güzeli, bir yavrucuktur. 
Nazmiye güzel sesi olan ve güzel de ud 
çalan bir kadındır. Behice annesmpı ha
linden daima fikayetçidir. 

Nazmiye bir senedir, Kadir isminde, 
genç bir amele ile alakadardır ve pek 
çok olan ev ve arsalarını satarak pek sev
diği bu adama yedirmektedir. İstanbul
da tahsil etmekte olan Behice bu defa 
tatilden gelince, Kadirin evlerine sık sık 
geldiğini görmüş ve annesine: 

- Bu adamla nasıl evlenirsin. Sana 
ıniinasib değil Biz kabul etmeyiz. Kar
deşlerimle beraber gideriz. 
Demiş ve bu yüzden anne kız kavga 

etmişlerdir. 

İki zavallı küçük, evde kiracı olan ve 
korkusundan ne yapacağını şaşırmış 

genç bir taze ile kendilerini pencereden 
sokağa atmışlar. Kadir evveli kaçmak 
istemiş ve kışla önüne kadar giderek tek-
rar geri, eve dönmüş. Bu arada silah ses
lerini duyan ve kendisini tutmak istiyen
leri ölümle korkutmuş, eve girmiş. Tek-
ı ar çıkarken, tabanca düşmüş ve lahza 

ile ate§ alarak beynini patıatnuı ve onu 
da cansız yere sermif. 

Vak'a feci ve pek hazindir. Arkadaşla
rı Behicenin bu müthif faciaya kurban 
oluşuna, bu bahtsız yavruya allıyorlar. 

------·-----------------
lnegöl panayıra Behice facianın ertesi günü İstanbula 

mektebe gidecekmiş. Hazır !ıklar yapmış. İnegöl <Bunst> - Her sene oldufıl l1bl 
Bu arada annesine rica etmiş, yalvarmı§: bu .. sene de tazı amin =r~ı~elde açıia-

. ca. panayır ç yapılmıfbr. Bu 
- Anne, demıı. Kadir sana nasıl koca sene panayırın geçen aenelere nlsbetle daha 

olur ve ben ona nasıl baba, derim. Bu hararetH olacalı tahmin edüınelttedlr. Çibı-
1evdadan vugeç.. ta daha fhndlden allbdarlar taı'atından 

Tekrar kavgaya bqlamışlar. panayır mah aDI olan abada 1ft alumuftv. 
Bu. kavga üzerine, lstanbulda bulunan PanaJU' blr hatta ııftrecettır. 

ve trenden Jnen, doğruca bu eve gelen Panayırın ilçtlncti cini de Yenidotaıı IPOI' 
Kadir rastamıı. klübü menfaatine tertip edilen dret yapıia-

Behice· caktır. Bu rürete memleketçe tanınmış peb-
. llvanlar lftirak edeeettlr. Koııulan ikramiye 

- Sen, bu eve nasıl geliyorsun. Haydi ıer de Jtltaetttr. 

---·--~ .. -----.. ------····---------------•.--C ONUL 1SLER1 
Se111ferek •• 
Agrılmalı .. 
M••eleal 
lmmden PGB&aJa atıımıt bir mettvpta 

bir alle faclaamın tafıdlltuu oıwctam. Dl· 
ıor ti: 

- On yıl eneı evlendlt, sevtşerek ya -
pdık. Baa.detlmllde JalJm bir ekslt not
ta Tar: Qocalmua almadı. Kocsm ten
dillnl mua,ene ett.lrmlftl Arısuıa çıktı, 

111'9 bana ıeJmllU. Dolôol'lar benim fOCÜ 
7apmak kablllyetinden mahrum oldulu
mu qledller. Ve o günden itibaren de e
~e bir matem baftll esmJyc bqladı, 
KntNnın beni elin lmllltnl bDl7orum. 
Jlatat drrl,etlll kalmaktan hoşlanmactı
lma da mntnfm Bir taç ıündenbcı1 dlll· 
nlD altında bir teYler ıeveledli1ni ınl • 
ıorum: Ayrılalım, diyecektir. Biliyorum, 
ne yapa)'llll 1 

* Ben bu okuyucuma her şeyden evvel 
dott.orlann 'fel'dttlert h1llcmt\ istinaf et • 
mea1nl tavsiye edeceğlm. Kendisin\ bJr 
defa dalla, etaba müWhae11slarma ııöster• 

ınelldlr. Ba llbl bir Yak'acla küçük bir 
ameliyat lle vaziyetin detiştlil .tkldlr. 
Bu yapılchtta.n sonra eter lyl bir netıce 
alınamazsa, ,anneal, ~ olınıran bir 
tocutu evlltlıt olarak almak ve kalbinin 
eocut qkını bu yavruya Yermek dıifü -
ntlleblllr. 

Çocuk aşkını veren sadece ayni kandan 
olması detlldlr. Mublt, itiyat, küçük 18.§

Wı itibaren birlllı:te ,..amak, anı ayn 
tesir yapan Amlllerdeııdir. Ben daha ge
çenlerde bir ıeJfç tımı de.rdlnt dinle -
dlm: 

O, dünyaya ıeldlll gün annesı öl:l1üt
ıt. Yavl'U1a batmayı çocuksuz olan balaaı 
deruhte etti. Baba blr mtlddet keder için
de 1&§8Dllfb, aradan d6rt beş yıl ger,.lnce 
nlencll, bir batta OOCuk sablbi oldu ve 
kısmı 16rmeclen tam on bfll Jı1 Ant.irada 
J&f&dı. Buliln kız te)'lleatne anne, tnlşte
line baba demektedir. Babaamı batmna 
setırflll bile 10ttur. 

J'atat bu bahlate bdm.uı oldulu ka· 
dar erkeğin de söz haktı vardll'. 

İlk tedbiri tecrübe ettıttten sonra bu 
ftlD'i münatata mean nDmlZ. 

DYZB 

1 

••• PeS'IA 

HADISE~EA 
KAR$1SINDA 

Çivilere dair 
HlnlW fakir lstanbu1 pzetelerini oku

du: 
- İstanbullular da bizim gibi fakirizm 

bilirclar elemek. 
- Nereden anladın? 
- Bir İstmbW. ~ okudum. 

Orada çivili kaldırımlar varmış. Ve halk 
bunların üzerinden yürürmüş. 

* İhtiyar kadın beni çatırdı: 
- Evladım baksana .. 
- Ne var nine? 
Çivili kaldınmları gösterdi: 
- Buradan hangi büyük adam geçe • 

cek ki yerlere böyle altın çiviler vur • 
dular? 

* Karakolda bir genci isticvap ediyor -
lardı~ 

- Sen glıpegündüz Köprü üstünde 
esenin için yatıyorum .. diye nara atmış
sın .. 

- Nara atmadım bay komiser, sevgi • 
Jimi görmüştüm. Ona söyledim. 

Fakat şu var ki: Sevgilim Köprünün 
Haliç tarafında idi. Ben ise öbür tataf
ta idim. Aramızda çivili kaldırım olma
dığı için yanına gidemedim. Olduğum 

yerden söyledim. 

* Kabadayının biri Köprüde karşıma çık
tı: 

- Sana bir tane vurursam anlarsın! 
Çivili kaldırınun haricinde yaya kal

~f AT BAH iSLERi~ 
•• 
Okaliptüs ağacının 

çeşitleri ve yetiştirilmesi 
* * * OWi,.., ....... .,...,. ,_,_,.. lıe .. •z• lir ..., , .. ..,. 

............... 1-10 ,,.,...,. """"' ...... 1 d-- ftjldori "• 
1 

._tlır. •-ı.ıuti•li:li• 6.slı • ı~ ~ M di,,. 1sia tol 
.......,Wir. 

Okaliptüsün memleketimizde 11eti§ebileceği ,ehirlerden biri: Antalya.dan 
bir görünü, 

dırımından a~ğı indim .. 
- Yanıma gelebilirsen 

Geçenki bir yazımda ökaliptüs (- Eu- Yirmiden fazla olan bu çeşitlerden biri 
calyptus) ağacının memleketimizde de seçildikten sonra, emniyetli bir tohum• 
gerektiği kadar yeti§ttrilmesi arifesinde cudan tohumu getirtilir. Yalnız tohu • 
oldug-umuzu müjdelemif ve onun pek çok mun on ya§ından aşağı olmıyan kart a-

vurmamazlık ~Y 1n .. olan faydalarından bir nebze bahsetmi§- taçlardan alınmış olması ve uu ıeneaa.· 
etme! 

* 
tim. Bugün de ökaliptüsün nasü yerler- ten daha bayat bulunmaması prttır. Ak· 
den hoşlandığı, çeşitlerini ve yetiftiril • si takdirde çimleneceklerinden daima 

Saçlarını oksijenle sarartmış dört ka- ı.nesini kısaca anlatmıya çalışacajım: şüphe edilebilir. Koyu kahve renginde 
dın yürüyorlardı. Dostum kolumu dürt- Ökaliptüs, evvelce de kaydettiğim gi- olan ve soğan tohumuna benziyen öU. 
tü: bi aslen sıcak bir yurdun ağacıdır. Fakat liptüs tohumlan mart - nisan aylarında, 

- Ba~larını görüy9r musun? dedi. pek çok olan ç~tleri arasında, nakıs üçte bir kum, üçte bir funda veya ÇÜ • 

- Görüyorum. Ne olacak? 8-10 dereceye kadar dayanabilcnleri de rüntü, üçte bir de bahçe toprajile dol • 
- Tramvay yoluna inseler bütün oto- olduğundan iklim çevresi bir hayli geniş- durulmuş bir kasaya ekilmek gerektir. tt-

mobiller sür'atlerini azaltırlar. lemistir. Devamlı olmamak şartile, mem· zerlerine kömür tozu serpmeyi unutma -
- Onları seyretmek için mi? leketimizin batı ve güney illerindeki so- malıdır. 10-12 günde meydana çıkan çim-
- Hayır çivili kaldırıma geldik diye! ğukların en şiddetlisine dayanabilir. ö .. ler, arasıra hafifçe sulanmalı ve kat'iy • * kaliptüsün kurağa karşı mukavemeti de yen güneşe ve rüzgara karşı tutulma • 
Sa.rhot çivili kaldırıma yatmı§tı. en aflliı söiiitler kadaniır. Onun belli malıdır. 
Polis gördü: başlı kusuru, henüz körpe bir çağda İlk zamanlarda pek nazik olan bu ye-
- Orada ne yapıyorsun? iken, sertçe rüzgarlardan bile müteessir ni ökaliptüs yavrularını ihtimamla sak • 
- Çivi çiviyi söker dediler de .. Hani olmasıdır. Yoksa en batak, yerlerde bile 1ama.k lazımdır. Bir sene sonra bu kasa-

biz de akşamdan kalmayız! yetişecek bdar gönülsüz, kibirsiz bir a- dan alınarak ayrı ayn birer saksıya di· * ğaçtır. kilirler. Kışın bu saksılan lodosa bakan 
Çivili kaldınmın yanında kavga edi - Şimdiye kadar en çok yayılan öka • kenarlara, yahut ta limonluklara (sera • 

yorlardı, biri kızmıştı: liptüs (Eucalyptus) çeşitlerini fÖylece lara) almalıdır. Bir seneyi de böylece 
- Fazla ileri gidiyorsun, dedi, §imdi gözden geçirelim: geçiren ökaliptüsleri artık üçüncü yılın 

yerden çiviyi IOÜI'; kamma saplarım. ı _ (Eucalyptus Globulus) denilen başında asıl yerlerine dikebilirsiniz. (Ta· * nevi ötekilerine bakarak daha kuvvetli bil fidanlar bir fidanlıktan alınmış olur· 
- Çivili kaldırımda neden polis bek - büyümesi ve bat.akhklan tez kurutması sa bu zahmetlere hacet kalmaz). Bunun· 

ler? ile tanınmıştır. Bizim sahile yakm alçak la beraber sertelmeyen, henüz llyıkile 
- Her halde çivileri çaldırmamak için yerlerimiz için elverişli olabilir. gelişmiyenleri bir yıl daha beklemek za• 

olsa gerek!.. 2 _ (Eu. Amygdalina) kumlu ve taşlı ruddir. * topraklan leVel' bir çeşittir. Kerestesinin Ökaliptüs fidanları sık ta, ıeyrek te di-
- İki kıt'a beyninde en kısa yol han- sertliği ve esaı>mnn çokluğu ile tanm - kilebilir. Eğer bir bataklığı kurutacak • 

gisidir? mıştır. larsa veya bir koru yapılacaksa 2-3 met-
- Hattı münkesir. 3 _ (Eu. Oblica) dalların yüksek yer- re aralık karardır. Yol kenarlarına ta • 
- Bunu nerede gördün? }erinde ve kuvvetsiz topraklarda da ye _ bit biraz daha seyrek dikilir. Her haldı 
- Karaköydeki birinci çivili geçitte! tifebilir bir nevidir. Kerestesi dilzgün dikerken çukurlarını iyi toprakla harç • * damarlı olduğund.,ı dilmelerde mak .. lamak, bir kısım gübre koymak, yanıba-
Ben bu yazımı yazıyordum, arkadaş • buldür. tma küçücük bir herek dikmek te Adet 

!ardan biri masamın önünde dolaşıyordu: 4 - (Eu. Marginata) çefidi de keres - sayılmalıdır. Bir defa yerine yerle§ip tg.. 
- Birader, Ufi, dedim, burası çivili tesi bakımından kıymetlidir. Marangoz- tundu mu koca bir orman ağacı alınası 

kaldınm değil! lukta billıassa bunu ararlar. için sadece 5-6 yıl beklemek kifidir. 
lnnet HulUıi 5 - (Eu. Reainifera) Toprak beğen - Tanmman. 

mekte pek gönülsüz olan bu çqit gayet CEVAPLARIMIZ: 

lstanbulda bütün 
Fabrikalar sun,I 
ipek lsltgorlarmıı 

İpekli mensucatın standard'zasyo -
nu için ipekli mensucat fabrikalarında 
tetkikler yapan İktısat Vekaleti miıfet
tişi, İstanbulda bulunan 12 fabrikadan 
hiç birinde saf ipek işlenmemekte ol
duğunu görmüştür. İpekli mensucat bir 
çok şartlara tabi old$ndan, fabrika
ların floş ve sun'i ipek işledikleri an -
!aşılmaktadır. 

Eskişehirda ekmek fialları 
tetkik ediliyor 

dayanıklıdır. Kurağa da rutubete de ar- Bay Rıaa Ç1tçU: 

ni derecede katlanır. 4-5 senelik ağaçla- --Tan> ıneletorlnhden Hlntla.yatalıbçıkanluld ~uJn (~nker • 
.,x., •• ülm" .. .-. umunu n a ı• ma.. a • 

nn 7-8 metre boy at""6.. gor uştur. bildir. isterseniz size yakın olan Sinoptan da 
Memleketimiz ıçin şayanı tavsiyedir. getlrtebUirslnlz. Orada da ektiklerini işit • 

8 - (Eu. ROlltrata) dere boylarından t.tm. 
hoşlanır. Hendek ve yol kenarlannı da Bintane buğdayının yeni bir adı: 
sever. Bu yılki zah1res1ni aaımtya gelen Karaca· 

bey tarımmanlanndan Yusuf ile oturmut 
7 - (Eu. Viminalis) odunu ağır ve dertleşiyorduk. Sözümüz oradan buradan 

sert olduğu için rüzgirb yerlere iyi ge • dolaşıp yeni yılın tohunılutuna gelince 
lir. Bu da sulak yerleri ister. • .. Kuzum dedi, bizim orada !Afı pet edilen 

8 - (Eu. Oxidentalis) çeşidi bilhassa bir Mente butdayı var. Yerlerlmlze lyt gele-
Cezayirde yayılmıştır. Deniz kenarını cel1n1 söylüyorlar, ben de özenip duruyo • 

~ l'uın, bunun iyi bir tohumlullmu nerede 
pek sevmez. Kuraklıga ve cenup riizgir - bulabUlriz?n önce durakladım. P'lıkat sonra· 
larına dayanır. dan hatırladım ki, blzlm mı:ıhut (Mcntana -

9 - (Eu. Pauciflora) soğuğa dayanıklı- Bintane> butdayı Bursa ~vresllle d~. Men
ğı ile tanınmıştır. Pirene dağlarında na - te adı lle yayılmıştır. Otuyuculannı belki 
kıs II derece soğuk altında bile yetiş • hatırlarlar: Geçenlerde, bize balyadan ıre-

. . . . . . len Mentana butdayının Tftrklyede yetıten 
mektedır. Bızım ıçm şayanı dikkat bır benzerine resmen Blntane e.dının vt>rllmlf 

Sltifehlr <Buwıl> - Burada ekmelc f1 • nevidir. oldutunu s6ylernlf ve yeni bu(tday, Musollnl 
atlan pabab ıöriilmfiş, alAtadar mabmlar 10 - (Eu. Corfacea) dahi soğuğa da • butdayı Tezeren butdayı. İtıılyaıı bdda71, 
:~. ~ ı:!::ı!t 1:'::cıı:::=:u; yanan çefitlerdendir. Bunu da memleke- CUmhurlyet buldayı gibi ı:ımıeıi bırakma • 
iht ... .a.. ptıkl __ ,ft··"- bA'"la da timizde denemek hiç te fena olma mm temenni etmiştim. 'B~nim temennime 

- ya arı _.....,,_._ .... nn ta- z. lnat şimdi de Mente adı ile Gqdaıpyorus. 
kJbat 7apılacaktır. Daha (Eu. Cordata, Eu. Coccifera) ve Te~r s6yH1yorum tı aynı bllfdaJJD ptt 90ııc 

Fmdık fiatları duştu 
Ordu (Hususi> - Bir haftadanberl fındık 

fiatları 22 kuruştan 1'7 kuruşa düşmüştiır. 

Piatıarm düşmesi fındık sahiplerıni mutees
llr etmlttır. 

daha bllmenı. kaç türlü ökaliptihı varsa lllmlerle yayılması biç ıyı bir tef deflldlr, 
da, bunlarm yerine göre çeşitlerini seç .. Kendi adını belliyelim. 
ınek nihayet devletin ilim müesseseleri- Tohumluğunun tevzl merkP"rt, bunu lsllh 

d" bi · ld 11. d b · b d d ne mükellef Adapazarı tohııın !.!!Ah lstasyo-
ne uşer r ış 0 Ut; Un an ız un a a- nudur. Ba. ka yerlerden de h11t11nabllirse de 
ha fazla durmıyarak yetiştirılmesine ge- saf bir Bintane tohumluğu i"i!'l nıaht:lli zl -
celim: raat muallimleri vaaıtaslle oraya b&§ , •ırul• 

maaını sallık ftl'irlm. Tarmun.." 
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Tarihden sayfalar~ 

Güzel kadının sarı 

Haı:un Reşidin göz yaşlan 
1 * • ~ s a ç a r 1 Şair kcuiduini fÖyle bitirmifti: <<F o.kat son Jaki.ko.n rıelip le neleıin 

kesildiği ve 6lüme luuıı bitkin bir hcilJe micaJel.eye batladıim gün 
de bütün bu saadetin vo ıeTvetin bir hayalden ibaret olduğunu anla!» Yazan: ismet Hultisl 

Tramvaydayım .. Ö
niimdeki sırada bir 
kadın oturuyor. Yü- /; ./ 

Meclisin iiıfüne ağır bir hava '8/aniiftiL I Yıkandığım zaman
1
._ _____________ _ 

da gene vaziyetim Yazanı TMraa C•• 

ziinü görmüyorum. 
Fakat saman sarısı 

bukleli saçlarını gör
memek ve seyret -
memek mümkün d~ ~ 
ğ.il, görüyorum. Çün~ 
.mi tam gözlerimin ö
nün de .. Gözlerimi a
yıramıyorum. Çün -
kü çok güzel! 

Bir an ne oldu bil-

değişmiyordu. Bu 
çok fena! Ondülas
yondan daha fena 
şeydi. 

İnsanlar da ne tu
haf. Beni o halde gö
renler sahibime: 

----- - Altı aylığın ne 
iyi olmuş! 

Demesinler mi? 

* Sahibimin evlendi-
miyorum. Kulağıma ği erkek beni okşu-

bir ses gelir gibı ol- yordu, demiştim. E.. 
'7et, ilk zamanlarda 

öu. D ·kat ettim. Ses 1 11 daima okşardı. Fakat geliyiJrdu. Fakat se-
sin nereden geldiği bir iki ay sonra bir 
b 11 . ı · akşam sahibimle kar-e ı o ınuyorou: 

N h rr. şı karşıya oturmuş-. ~ e o ınu a ır, 

ep go erın. n .... . . .. . . . h ··zl · be de 1 Diyorlardı Fakat ben içlıı için üzülü-ı tu. Evveli yavaş seSle konuşuyorlardı. 
Sağa balttun, sola baktım, arkaya bak- yor. ağlıyordum. ... Sonra sesı;rı yukseldi. Bır ara geldı ki 

tun: Gene uzamak istiyordum. Uzadıkça da erkek ayaga kalktı. Ve beni tutunca çek-
cEtrafma niye bakıyor.san? önüne kesiliyordum. ti. Tellerimden bir çoğu elinde kaldı. Ca-

bak!• Evvelleri beni anne kesiyordu. Sonra- nım acımıştı amma sahibim de ağlamıya 
Önüme baktım. Gene sarı saçlar gö- dan iş değişti. Berber denilen bir erkek başlamıştı. Kendi.mi unuttum, ona acı ~ 

züıne ilişti. Gene gözlerimi ayıramaz ol- türedL Artık beni o kesiyordu. Aklı sıra dım. 
dum. da bana bir biçim veriyordu. 

cDedim ya, gözlerin hep bende!> * 
Acaba saçlar mı konuşuyordu? Sahibim epey büyümüştü.Mektep deni 
cÖyle ya, ıneye konuşmasın, ağzı yoksa, len yere gitmiyordu. Her gün ayna kar-

eanı da yok değil ya!> şısına geçiyor. Evvela yüzünü, kirpik -
Acaba bana ne söylemek istiyordu? lerini boyuyor. Sonra beni eğiyor, bükü-

' ~sana ne mi söylemek istiyorum, is ~ yor, bana şekiller veriyordu. Bir gün 
tesen bütün hayatımı anlatsam.> kendi gibi saçları kesik arkadaşlarile ko-
Ağzımı açtım. fakat içimden: n~rken dedi ki: 
- Anlatsan ne iyi olur. - Ben saçlarımı alagarson yaptıuca -
Dedim. ğım. 

- Peki anlatayım.. Ve sen gazetene Ötekiler: 
yaz.. .... , - Çok iyi olur, sana çok yakışır! 
Şu beni başında taşıyan kadın var ya.. Dediler. İçimi çektim.. Gene başıma 

~üzünü görmedin, görmek istiyorsun, bir bela geliy?,rdu. . . 
fakat eğilip bakmıya çekiniyorsun .. Öy- Hemen o gun berbere gıttL 
leyse ben. sana tarif edeyim .. Güzel bir Berbere: 
yüz, hemen hemen hiç pürüzü yok. Sen - Alagarson kes! 
eğilsem de gene benim gördüğüm gibi Dedi. Berber benden tarafa çıktı: 
göremezsin, çünkü onun hakiki yüzü bir - Bu iyi olınıyacak! 
bç kat pomat, bir kaç kat allık, bir kaç - Hayır iyi olur. 
kat pudra :albnda kaybolm~tur. O po- Berber dediğini yaptL Beni kırptı, kırp-
matları, allıkları, pudraları neye sürer, tı. Kısacık kaldım. Sahibime çok kızmış-
ben de anlamadım. Her halde görenek tını.. Onu inadıma çirkin göstermek için 
olacak. Her ne ise, şimdi onu bırakalım .. ne yapmak lazrm geldiyse yaptım. Ve 
Ben sana kendimden bahsedeyim.. güzel sahibim.. Çirkinin çirkini gözük-
Doğduğum zaman ince ince tüyler ha- tü. * 

ünde idim.. Fakat günden güne büyü - Olan olmuştu. Sahibim beni uzatmak 
yordum. Rengim koyu kumraldı. Anne için çok çalıştı. İlaç dedikleri besleyici 
denilen bir kadın beni her sabah tarakla yiyecekler sürdü. Ve nihayet bir kaç ay 
te.rar. Bir kaç telimi ayırır, onlara ilti - sonra ensesine kadar uzadım. Uzıyacak, 
mas eder. Bir kordela ile bağlardı. gene eskisi gibi beline kadar sarkacak -* tım. Buna vakit bırakmadı. Gene berbere 

Ben günden güne büyüyordum. Bü - gitti. Berber ötemi berimi kırptı. 
,.Udükçe rengim de koyulaşıyordu. Artık - Ondüle yapayım mı? 
eskisi gibi kordelayla iutturulmuyordum. Diye sordu: 
Beni anne tarıyor, iki örgü yapıyordu. - Yap ya!.. * Eline ateşte Jozdınlmış bir maşa aldı. 

Sahibimi severdim, amma ·sevmekle Maşayı tellerimin arasına soktu, yanı -
beraber hazan da kızardım. O, mektep de- yor, kıvnlıyordum. Benim yanmama, 
nilen, kendi yaşında bir çok çocukların kıvrılmama ehemmiyet vermediler ve 
bulundukları bir yere giderdi. Orada o- beni maşa ıle eğri büğrü bir şek.le sok -
na bir şey öğrettiler. Bu guya bir oyun- tular. lif.. 
du. Amma fena bir oyun. Kendi arka - Üzerime beyaz ince bir tül örttüler. Tü
daşlan başl&rından birer saç teli kopan- lü limon çiçeklerile tutturdular. Sahibi
yorlardı. O da onlar gibi yapıyor ve be- min yanına bir erkek geldi. Erkeği daha 
l1İm tellerimden koparıyortlu.. Bu telleri evvelden tanımıştım. İyi bir adamdı, a -
birbirinin içine geçirip ikiye katlıyorlar rada sırada beni okşardı. 
ve çekişiyorlardı. .......... 5..uu Benım· ;; ..... rime beyaz tül örttü· x..;;_ gun·· * meğer o erkekle, sahibim bir daha aynl-

Beni baştan bele doğru sarkıtırlarken mamak üzere birbirlerile evlenmişler • 
nedense bundan caydılar. Başın iki tara- miş. .. 
fma ilci topuz halinde astılar. Bir kaç gün Kesik kalmıya artık ~mıştım. Fakat 
böyle gezdim. Sonra iki topuzu birleştir- ondülasyon dedikleri feY canımı sıkıyor
Ciiler. Tek bir topuz oldum. Tek topuz ba- du. Yıkandığım zaman dümdüz oluyor
un tepeye yükseliyor, bazan da enseye dum. Bu halde bırakmıyorlardı ki hemen 
miyord11. 11 berber yetişiyor, maşasile beni yakıyor, 

Boyum çok uzamıştı. Sahibimin belini kıvırıyordu. ,,. 
geçiyordum. Hem daha uzamak niyetin- Gene yıkanmıştım. Bir iki gün berbere 
de idim. Bu sırada moda diye bir cellat uğramadım. Sevincimden çıldırıyordum. 
ortaya çıktı. Ve bir sabah uyandığım za- Artık bana ondüle dedikleri şeyi yapmı
ttıan beni sahibimin ensesi hizasından yacaklar sanıyordum. 
makasla kestt Ayrılan parçam ne oldu Fakat boşuna sevinmişim. Bir kaç gün 
bilmiyorum, ben mekare beygirlerinin sonra berbere götürüldüm. Berber, bana 
kuyrukları gibi güdük kaldım. Görenler: pis kokulu bir şeyler sürdü. Sonra telle-

- Ne güzel olmuş1 rimi sicimlerle bağladı. Demir çubuklar 
- ..... _ ... ____ www ........ - •• -..... içine soktu. Bir düğmeye bastı. İçim bir 

Vallde Sultanın şey oldu. Tiril tiril titremiye b~ladım. 
gerdanhğı O kadar titremişim ki biraz sonra çem

berlerden çıkarıldığım, sicimler çözül -
düğü zaman kendimi büklüm büklüm 
olmuş buldum. Düzelmek için çok uğ -
raştım amma bir türlü düzelemedim. 

4 gündenberi devam eden bu he • 
yecanh zabıta romanımıa bugiin 
13 iincü sayfamızda takip e<'liııiz. 

* Artık yaşamam değişmişti. Erkek beni 
arasıra okşuyor. Fakat hazan da çekip ca
nımı yakıyordu. Her halde o erkeklerin 
en hoyratı olacak. Çünkü bana bakan -
!arın gözlerinden daima beni okşamak 
istediklerini hissediyorum. Hatta, sen bile 
şimdi ona kızıyorsun, ve kalbin beni ok
şamak arzusile çarpıyor. 

* Bu bahsi geçelim. Bir gün sahibimle 
birlikte bir eczaneye gittik. Sahibim bir 
şişe iJ.aç aldı. İlacı eve getirdi. Aynanın 
karşısına geçti. Bütün şişeyi benim üze
rime boşalttı. Bu ilAç tuhaf bir şeydi. 
Rengim birdenbire soldu, sarardı. 

Görenlerden bazıları: 
- Güzel olmuş! 
Dedi. Bazıları beğenmedi: 
- Berberde yaptırsaydın daha 

lurdu. 
iyi o-

Dediler .. Ve sahibim berbere gitti. 
Berber bana bir şeyler sürdü. İşte şimdi 
gördüğün rengi aldım. 

* İnadım inattı. Daima uzuyordum. U -
zadıkça da siyahlapyordum. Sahibim de 
inatçı idi ha, ben siyahlaştı.m mı gene 
berbere gidiyor, beni sarartıyordu. 

* Dur daha bir şey anlatacağım, benim 
sahibim küçükken mektebe giderdi. Mek
tebin kapısında bir aşureci dururdu. Bu 
aşUreci başında tablaaltı dedikleri to -
parlak, simit gibi bir şey taşırdı. Sahi -
bim onun başındaki tablaaltmı hatırla -
mış olacak ki bütün geçen kış ve bu yaz 
başına benim.le bu tablaaltı şeklinde bir 
toparlak yaptı. • 

* Nelere alışılmıyor, bir zaman kesik sa
ça alışı:.nıştım. Sonradan altı aylığa alış -
tım. Tablaaltı şekline gelmiye alıştım. 
Daha kim bilir nelere alışacağım? 

* Son bir iki sene zarfında ~ekilde şek
le, renkten renge giriyordum amma 
boyum biraz uzun bırakılıyordu. Sahibi
min ensesini geçiyordum. Buna çok 
memnundwn. 

* Sahibim biraz evvel arkadaşlarile be
raberdi. Moda mecmualarını açmışlar, 
renk renk, çeşit çeşit elbiselere bakıyor
lardı. Bu arada benim de adını geçti; bir
den bire kulak kabarttım. Kendi tabii 
şeklime geleceğim diye sevinmiştim. Fa
kat ne gezer, boşuna sevinmişim.. 

- Bu sene saçlar kısa! 
Dediler .. Sahibim: 

- Evet, dedi, ben de saçlarımı kestir
meyi düşünüyorum. 

Eyvah .. Demek gene kesileceğim, gene 
güdük kalacağım .. Esasen ne kadar bü-
yüdüm ki... JI. 

...................................................... 
Önümdeki kadın ayağa kalktı. Tram

vaydan iniyordu. Ensesine dökülen sa -
ınan rengi saçlarının büklümlerine son 
bir defa daha baktım. 

1sınet Hulılri 

Derler ki, ağlamak zavallıların ve ço · j kilerini sunuyorlard.L 
cuklarm işidir. Bu belki yüzde yüz de>A- Salon bir çiçek bahçesini andınyordu. 
ru olamaz amma yüzde dohan dokllz Havyı ruhu gıcıklıyan kokular doldur-
doğrudur. Çünkıl ağlıyanlarm fakir, A - muştu. 

ciz ve bahtsız kimseler arasından çıktığı· Halife başta olduğu halde herkes ser-
nı hemen her zaman herkes gôrüyor. mestti. 

Dünya tarihinde kudret, ihtişam, zen- Mecliste şairler de vardı. 
ginlik ve büyüklük noktasından pek Bu sırada adet olduğu üzere §airler • 
yüksek bir mevki tutmuş olan me~hur A~ den birisi meclisi tasvir etmek üw.re btı 
rab hükümdan Harunreşidin, çocuk- kaside okumak istedi. Ayağa kalktı VfJ/ 

luktan sonra, hatta saltanatının en par- hükümdan selAmlıyarak izin istedi. Ha
lak zamanında ağladığını öğreniyoruz. runreşid gülümsiyerek ve bardağında 

Hem de bir köşede gizli gizli dE'ğil, en kalan son içkiyi de içerek başını yav~ça 
yakın ve sevgili cariyelerile, nedimleri- eğdi. 

nin ve vezirinin gözleri önünde... - Başla! * Demek istiyordu. 
O sırada Harunreşidin yaşı kırkı geç

mişti. Devrin en büyük §ehri ve ıki bu -
çuk milyon nüfusu olan zengin Bağdad 
şehrinde akıllara durgunluk veren bir 
ihtişam içinde yaşıyordu. Sarayında her 
boydan ve her renkten yüzlerce güzel 
cariye vardı. Bazan bunlardan Hr ta -
nesini satın almak için yüz bin dinar, 
yani bugünkü hesapla beş yüz bin Türk 
lirası verdiği olmuştu. 

Şair kasidesini okumağ ba~ladı Bu 
kasidesinde hükümdarın ihtişamını, bü
yüklüğünü, cömertliğini, meclisin par • 
laklığını anlattıktan sonra şöyle diyor -
du: 

Harunreşid o gün nedimlerine ziya
fet veriyordu. Altın şamdanlardalr..i yüz 
lerce mumuıı titrek ışıkları e.ltın yaldızlı 
renk renk kubbelere aksediyor; fıskiye -
!erin saçtığı su damlaları bu akislerin a
rasında bir inci yağmurunu andırıyor ~ 
du. 

- Ömrün uzun olsun \'e derin bir 
zevk içinde geçsin! Muhteşem 5'.:ırı;.yla -
rının kubbeleri altında sağlıkla ve saa -
detle yaşat Sabah olur ve akşam günet 
batarken senin etrafındakiler senin ar • 
zularını yerine getirmekten başka bir 
şey düşünmesinler!.. 

Şair nefes almak için bir an rt.ırmuş
tu. 
Harunreşidin yüzünde bahtiyarlık o

kunuyordu. 

Hindin, Mısırın, inin, Türkistanın en 
güzel ipek kumaşlarından, kuı;; tüyle • 
rinden yapılmış olan divanlal'la minder
ler hep dolmuştu. Yarı çıplak cariyelerin 
bir kısmı rak.sediyor; bir kısmı çalgı ça
larak şarkı söylüyorlardı. Bu sırada genç 
ve yakışıklı köleler halife ile misafirle -
rine dünyanın en güzel yiyeceklerini, iç-

- Çok hoş! Bakalım arka;;;ı nastl ge -
Iecek? 

Dedi. 
Bu kasidenin arkasını orada b!l!ı.man -

ların hiç biri merak etmiyordu. Çünkü 
ayni pohpohlarla devam ederek ayni şe
kilde biteceği şüphesizdi. Biitiın kaside
ler böyle değil miydi? Şairlerin hepsi de 

istiklal ;avaşına 
iştirak eden eski 
Tekaüdler meselesi 
Trabzon olalyucularınıızdan İstiklal sa

vaşı deniz emeklisi Abdullah Şlnasi yazı
yor: 

- Devlet, mllll savaşta çalışanları dü
ıündü ve İstlklill savaşına iştirak trfen 
t.ekaüd.lerin maaşlarını tanzim lçln bir 
kanun layihası bazırlıyarak Kamutaya 
verdi. Gazetelere de uzunboylu akseden bu 
l~ylha dolayıslle bentm gibi birçck te
kaüdler de sevince tapıldı. Fakat aradan 
uzun blr müddet geçtiği halde, bu hı.ı
susta müsbet menfi hiçbir haber çık

madı. Bütün ümidimiz Kamutaya veri
len bu IayihadadJr. Memleketin kıymet
li saylavlarının, bilhassa İstıklll savaşın
da bir arada dövüştü~ümüz saylav arka
daşlarımızın nazarı dilı:katlnl celbediyo .. 
ruz. 

Garip bir vergi kaçakçılığı 
Bir okuyucumuz blr tiyatroda nazarJ 

dikkatini celbeden bl.r Mdiseden bahse
diyor. Şehirdeki tiyatrolardan birine gir
mek istemiş, kendisinden kapıda beş ku
ruş almışlar ve bir bilet vermişler, içeri 
girip kanapeye o~rduktan sonra t.ıyatro 
sahibi yaklaşmış, beş kuruş daha istemiş, 
okuyucumuz onu da vermiş. Etraftaki 
seyircilerden sorunca anlamış ki, verilen 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

bilette 60 para bl.r vergi varmış. Halbuki 
içeriden alınan 5 kuruştan böyle bir Vl'rgl 
ayrılmıyor, bu para doğrudan doğruya ti
yatro sahibinin cebine giriyormuş! 
Maliye Vekilimizin nazan dikkatine 
Edirnekapıda Kariye mahallesinde Va-

1.z sokağında 15 numaraıı evde oturan Sa
lim Diktürk isminde bir okuyucumuz dün 
matbaamıza gelerek şu derdini anlattı: 

Kendisi 1935 de Bolu defterdıı.rlığınıo 
Akçakoca iklncl daire tahsildarı lmiş. Bir 
iftiraya uğrıyarak Vekllet emrine alın
mış ve 17 1kincikanun 1936 da beraat et· 
mlş. İstanbula gelerek açıkta !:aldığı 
rnüddetce biriken maaşlarını almış, son .. 
ra Bolu defterdarlığına eski işine alınma .. 
sı için müracaat etmiş. Bu müracaatlnl 
Maliye Vekfiletine de yapmış. Fakat bir 
cevab alamadığı için mliracaatlarını tek .. 
rarlamış. İki buçuk sene işi sürüncemede 
kalmış. aradaki sultefehbümü bir türlü 
izale edememiş: 

«- Bir suçum, bir g-ünabım olsa yan
mam, diyor. Üç çocuğum, kamn ve anam 
var .Gün geçtikce. sırf bir anlaşılama
mazlık yüzünden perişan oluyoruz. Kıy
metli Maliye Vekilimlzln ve Bolu De!t.er
darının nazarı dikkatini celbetmenizi di
liyorum ... 

Bir sultefehhümün kurbanı olduğunu 
zannettiğimiz bu vatandaşın büsbütün pe_ 
rlşan olmamasının önüne geçilmesini hl.z 
de istiyoruz ve sayın Fuad. Akralı'.Jıw .clik
kat nazarını çekiyoruz 
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Bu sonbahar elbiselerde göze çarpa -
cak en büyük yenilik bellerin yükselişi
dir. Bu suretle kalçalar. her zamandan 
daha uzun ve daha ince görünecektir. Bel 
yeri ile göğsün altı, göğse bir istinat nok
tası teşkil edecek ıekilde sıkı olacak. Bel
le beraber göğüs te biraz yük.selmiş bu
lunacak. 

Kalçalar gene sıkı, etekler gece için to
puklara kadar uzun, gündüz elbiselerinde 
ancak dizleri örtecek boyda. 

Mantoların kupları sade, fakat üstleri 
kadife, kürk veya kumaş band1arla süs
lü ve oldukça külfetlidir. Küçük ceket
lerin hemen hepsi kapalı veya dik yaka~ 
lıdır. 

Renklerde de büyük bir yenilik göze 
çarpıyor: 

Otuz otuz beş yıl önce pek moda olan 
§akayik rengi yeniden büyük bir rağbet 
görmekte. Siyah hem gece, hem de gün
düz için kulianılıyor. Öğleden sonra elbi
selerinde siyaha pembe, kırmızı, yeşil, al, 
bazan da mor süs konuluyor. 

Mürekkep mavisi: 

Laciverde hiç benzemiyen koyu bir 
•mürekkep mavisi• bu sonbahar için bil
hassa beğenilmektedir. Üstü tozlu, cila -
sız safir mavisi de öyle. Umumiyetle mo
ra çalan maviler çok moda. 

Yeşil renklerden selvi yeşili. griye ba
kan yeşille: diğerlerine tercih ediliyor. 
Şarap, liial, şakayik gibi muhtelif kır -
mızılarda da muhakkak biraz mavilik a
ranıyor. 

Gece için parlak pell'bt:-, mavı ve mor
la gümüş rengi bcğrnilmektedir. 

Kurna§ modası: 

En ziyade beğenilen kumaşlar goru -
nüşte ağır, hakikatte en hafif olanlardır. 
Kadife başta gelmektedir. 

Tüvit te çok moda. Hem şehir, hem de 
spor kıyafetleri için. Bilhassa sarı, ba -
kır rengi ve kırmızı örgülü, koyu yeşil 
tüvitler hepsinden fazla hoşa gitmekte -
dir. Koyu yeşiller bilhassa koyu renk saç
;ııara çok yaraşmakta. Bunlara gösterişli 
düğmeler, yaka veya göğse renk renk 
yünlerden yapılmış saçaktan garnitürler 
konuluyor. 

Eteklerin biçimi: 

Gene dar. Ceketlerin kalçaları sıkı. 

Bunlardan çoğunun etek kenarlarına, ya
kalarına kürkten süs konulmaktadır. 

Gece elbiııelerinde yenilik: 

- Kadifeden yemek elbiselerile, yünlü 
tayyörler dahil • bütün gece elbiselerin
de beller yukarıdadır. Omuzlar düşüktür. 
Kısa ön etek modası hemen tamamile 
aksine çevrilmiş görünüyor. 

Yüz makyajı da deği§ecek mi? 

Yeni renklere ve yeni mevsime uymak 
için yüz makyajında da pek tabii ki bir 
yenilik yapmak lazım. Yazla beraber tu
runcu ve turuncuya bakan pudra, allık 
ve dudak boyalarını da bir yana bırak -
mak icap ediyor. Bunların yerini mavim
si boyalar alacaktır. Bundan yüzünüze, 
yanağınıza veya dudağınıza maviye ben
zer bir renk sürecek.siniz manası çıkarı
lamaz tabii. Ancak içlerine mavi karışık 
a~ık pembe veya buna yakın renklerde 
makyajın zamanı başlıyor demektir. Çün
kü bu mevsimde pek moda olacak olan 
mavi ve mor elbiselerle, mevsimin hava
sına bu türlü makyaj yaraşır. 

.............................................................. 
Elbise ve şapkalarınızı mevsime uygun 

şekilde süslemelisiniz 

(1) Küçük bir boneye renkli veya si - ı buket takınız. Her sene yalnız iki renk-
yah büyük bir vualet koyabılirsiniz. ten ibaret takım elbiseler, bu yıl üç renk-

(2) Koytı renk veya siyah düz b 'r l li yapılmaktndır. Bunun için iki renkli 
tuvalet giydiğiniz zaman kolunuza r enk bir elbisenin yakasına takılacak bir ü -
renk çiçekli gc>n · ş bir bilezik yahut ta 1 çi.mcü renkten çiçekler, elbiseye üç renk
boynunuza buna b nzer bir kolye tak - ten yapılmış hissi verir. Ayni tesir, çiçek 
malısınız. yerine bir ucu ceket veya eteğin cebin _ 

(3) Sade bir tayyörün iki (revir) i den dışarı s<ırkan rPnkli bir mendille de 
üstüne muhtelif renk çiçeklerden birer elde edilebilir. 

Sağda - Raglan kollar, plikaşeli etek, 
kruvaze göğüs. 

Solda - Ayni tarz başka bir rob. Kor

sajm önü ile, kalçalardaki kupta ufak 

bir değişiklik var. 

Amerikada Ali Baba İsmini alan Ermeninin, Pariste 
Mehmet Arif adını takınan Bulgarın küstahlıklanna 

ne zamana kadar göz yumacağız ? 

Utanmadan Türk ismile güre§en Bulgaf' cMehmed Arifi> ~çen gUtn yenen 
Amerikan boğası !stanbıılda q te böyle paçavraya dönmü§tÜ 

İki ay sürmüş bir Avrupa macerasının 
serseme çevirdiği bazı züppelerden ikide 
birde şu kabil kelamlar duyarız: 

- Monşer ... Bizim yaptığımız da spor 
mu? Sen sporu git te Amerikada gör! 

- Sporun ne olduğunu anlamak için 
İngiltereyi görmek lazım Monami! 

- Ah Mon Dieu, kaldırımını yiyeyim 
o Parisin! Sporun vatanı orası işte! 

Bir çokları, Amerikayı sinemalarda 
seyretmiş; Fransayı kartpostallarda gör
müş ve İngiltereyi coğrafya kitabların
dan tanımış olan bu züppelerden bir tek 
dileğimiz var: Bizim artık, ağızlarını 

şaplata şaplata anlattıkları bu diyarların 
methini dinlemekten çoktan bıktığımızı 
bellesinler, ve hayranlıklarını içlerinde 
gizlesinler. 

Çünkü içimizde masum gafiller vardır 
ve eğer o masum gafiller, bu meddahla
rın hezeyanlarına aldanıp ta, sporun pe 
olduğunu Amerikada, İngilterede, veya 
Pariste öğrenmeye kalkışırlarsa, uğraya
cağımız zarar hayli büyük olur. 

Ve bunun adı: Spor oluyor! t 

Bütün bunları gördükten sonra bizim: 
- Bereket ki bizde spor, oralarda ol-

duğu kadar ilerlememiş(!}! demememize 
imkan var mı? 

* Bu satırları okuyanlar, beni tahrik e-
den hisleri tahmin etmişlerdir sanırım! , 

Buna rağmen, bu duygularımı biraz da
ha tavzih etmek lüzumunu duyuyorum: 

Pariste bir Bulgar, Mehmed Arif na
mile ve Türk pehlivanlığı namına yer
lerde sürünüyor! 

Sesimizi çıkarmıyoruz! 
Amerikada bir Ermeni, Ali Baba na· 

mile ve Türk pehlivanlığı namına yeme· 
dik herze, kırmadık ceviz, devirmedik 
çam, karıştırmadık halt bırakmıyor: Se
simizi çıkarrr.ıyoriız! 

Dikiş 

Dikenlere 
Kolaylık 

Bizim belki, haliskan İngiliz jatlarile 
' yarışan bir Ovensimiz yok. 

Fakat bana öyle geliyor ki, biz, faraza 
Tatavlalı Yorgoya Faris şampiyonu ün
vanını taksak ve sırtına cmavi beyaz, 
kırmızh renkli soluk bir mayo geçirip 
meydana çıkarsak, buradaki Fransız el
çisi, bir varyete seyircisi kadar liıkayd 
davranmıyacaktır! 

Muslin dö sua gibi ince kumaşların bir

birine dikilen kısımları üstten pek çirkin 

görünür. Ayni zamanda bu gibi kumaş -

!arı alelade bildiğimiz şekilde dikmek, 

sağlam bir iş olmaz, elbise kullanıldıkça 

dikiş yerleri yavaş yavaş hırpalanıp at -
mıya başlar. 

Bu iki mahzurun önünü almak için iş

te basit ve kolay bir usul: 

Dikilecek parçaları birbirine teyelle • 

yip, bozmadan makinede dikiniz. Bu ma

ldnenin üstünden bir makine juru geçi -

riniz. Bu (jur) u orta yerinden makasla 

. resimde görüldüğü gibi - kesiniz. O za

man dikiş yerlerinin kenarına (piko) ya

pılmış gibi olur. Son bir iş olarak diki5 

yerlerinden bir ütü geçiriniz. 

Bu piko hem elbisenin üstünden temiz 

ve güzel bir dikiş gibi görünür. Hem de 
pek sağlam olur. 

1 - Makine {jur) u, makine dikişinin 

üstünden geçirilir. 

2 - Bu jur tam ortasından makasla 
kesilir. 

3 - Kumaşın tersinden bakılınca tıp

kı piko yapılmış gibi durur. 

Belki Taksim stadyomu, Paristeki Ko
lomp stadının yanında bir horoz çöplüğü 
kalır. 

Ve belki bizim bazı milli rekorlarımız, 
Londra liselerindeki körpe talebeler ta
rafından çürük bir oyuncak gibi çatır ça
tır kırılmaktadır. 

Fakat buna rağmen biz sı.ıorda, Ame
ı·ikanların da, Fransızların da, İngilizle
rin de yetişemiyecekleri kadar ilerideyiz. 

Ve çok şükür ki, .sporda, Amerikayı 

model diye almıyor, İngiltereyi örnek 
gibi görmüyor, Fransayı nümune olarak 
kabul etmiyoruz. 

Çünkü oralarda atlet yarış atı gibi pa
ra ile koşar. Boksör, bir derebeyi kavası 
gibi maaşla yumruk atar. Futbolcu, asri 
bir köçek gibi gündeliğe göbek atar ve 
güreş, sirk patronlarının elinde, dalave
reli bir varyete numarası, iğrenç bir ti
caret vasıtası haline düşmüştür. 

Misal mi istiyorsunuz: Amerikan ring
lerine bakın: cKeork bilmem ne yan. a
dında mısır püskülü bıyıklı bir Ermeni 
görürsünüz ki, cAli Baba> adiyle çıktığı 
minderlerin namaz kılarak, tesbih çeke
rek hiç bir devirde yaşamamış bir müs
lüman Türk sporcusu tipi icad eder de 
patronlarına para kazandırır! Ve bunun 
adı spordur! 

Misal mi istiyorsunuz: Parisin mahud 
Palais de Sports'una dönün: Orada, her 
pehlivanın altına yatan Mehmed Arifin 
kim olduğunu biliyor musunuz? Müsaa
de buyurun da onu size takdim edeyim: 
Gospodin Dankolofun çömezi Gospodin 
Todor Bankof! 

Palais des Sports patronu, bir serbest 
güreş dünya şampiyonası hazırladığı za
man, el altında, her emre itaat~ mühey
ya bir Türk güreşçisi bulamayınca, Gos
podin Todor Bankofa Mehmed Arif adı
nı takıyor! . 

Tesadüfün ne garib cilvesidir ki, Gos
podin Mchmed Arifin, sırtına ayyıldızlı 
mayoyu giyerek altlarına uzandığı pc>h-
1ivan sürüleri içinde, adını henüz unut
madığımız şu Amerikan danası Bul Ko
mar bile var!.. 

O bedbaht Bul Komar, hakiki bir Türk 
pehlivanı karşısında uğradığı müthiş he
zimetin intikamını, bir kalp Türk pehli
vanından alıyor! 

Şimdi, yakın bir günde, Dinarlı Mch· 
med, Türkiye şampiyonu ünvanile Sof
yada ihtiyarlamış bir minder kurdunun 
altına düşecek! 

Gene sesimizi çıkaramıyacağız! 

* Halbuki bundan bir müddet evvel, 
Türk.iyeye Yorgi Hacı Yuvanef ve Kiro 
Aleksandriyef adında iki Bulgar pehli
vanı gelmişti. 

Bu pehlivanlar Konyada, Bursada ve 
İstanbulda Tekirdağlı Hüseyin ve Müla· 
yim pehlivanlarla karşılaştılar. İçine hi~ 
lenin dirhem! katılmamış olan bu güreş
!er, Bulgar şampiyonlarının mağlubiyet
lerile neticelendi. 

Bu mağlubiyetlerin haftasında, Bulgar 
gazetelerinde, Bulgar maarif nazırının 

resmi bir beyanatı intişar etti. Bulgar 
maarif nazırı: 

c- Zinhar, diyordu, hiçbir profesyo
nel Bulgar pehlivanı Türkiyeye gitmeye 
kalkışmasın. Çünkü oralarda yenilip, 
ınilletimizin haysiyetini alçaltıyorlar. 

Koskoca bir milletin haysiyeti, iki mace
raperestin keyfine, kazancına alet ola
maz. Bunu yapmaya yeleteneceklerin a
yaklarını kırarım!> 

* Buna mukabil, bu hadiseler kar-
şısında biz o kadar lfıkayd ka· 
lıyoruz ki, amatör sporcularımı· 

zın hariçte uğradıkları hezimetle-
rin, ve kazandıkları zaferlerin bütün 
memlekette uyandırdığı teessür ve se
vinç heyec~nlarını hatırlamasam, spor 
temaslarında milli bir mahiyet tanıma
dığımıza hükmedeceğim! 

Fakat bu hükmü veremeyince, milli 
haysiyetimizin bilançosundaki zarar ye
künunu mütemadiyen kabartgn bu hfidi
seler karşısında harekete geçmek için ne 
beklediğimizi bir türlii 1'cstiremiyorum! 

Ve faraza Bulgar maarif nazırının be
yanatını, al:nabilccek tedbirlerin bir nü
munesi olarak ortaya koyuyorum. 

Fakat gülünç derecede nikbin bir in
san vaziyetine düşmemek için samimi
yetle itiraf edeyim ki ortaya koyduğum 
bu nümuenin layık olduğu alakayı bula
bileceğine karşı beslediğim ümid, hay
siyetimize suikasd yapanların seciyele
rinden bile çürük ve zayıftır! 

Naci Sadullah 

--

• 
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Türk sineinacılığının 1 

inkişafı şartlan 
Bu işde de devletin himayekir eli 

her şeyden evvel gelen şarttır 

• Sakarya • sineması: 

Meş'um kadın 
Oynıyanlar: Francea Farmer, Joel Mc 

Crea, Edward Arnold. 

Vak'a 1884 1eneainde ıeçmektedir. 

KAiıt ibUyacmuı temini için pmaII A • 
merikadaki ormanlar harap edilmekte -
dir. Barney dostu Svan ile birlikte lma

lithaneyl hüsnü suretle idare etmekte -
dir. Barney çok haris bir adamdır. Bar -
neyin idaredeki mahareti yüzünden pat
ronu Hevit ona ortak olmasını teklif eder. 
Barney bununla iktifa etmiyerek ima -
lithanenin sahibi olmalı kurar ve bu 
maksatla Bameyin kızı ile evlenmek 
arzusunda bulunur. Fakat bir gece barda 
bir kavga çıkanr ve kızın gözünden dü
şer. Lotta ismini tapyan bir kız da Svan 
ile evlenir. 

Masum kadın kaprisleri 
BGyük Paris mafazalannda, zengin rolii oynayıp 
binlerce liralık e11a aabn alan ve paraları olmadı
fından bilahare iade eden kadınlar pek çoktur 

Y-• • Mum•• Talleln hrk•nd 
-11-
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TARiHTEN 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

riyakar adamlardı. Hükümdarları gök
lere çıkanrlar, kendilerine verilen altın 
kesesi ağır olmazsa ayni hükümdarları 
için için yerin dibine geçirirlerdi. 

Fakat aldanıyorlardı. 
Şair kasidesini şöyle bitirmişti: 
- Fakat son dakikan gelip te nefesin 

kesildiği ve ölüme karşı bitkin bir halde 
faydasız mücadelene başladığın gün de 
bütün bu saadetin ve servetin bir hayal
den ibaret olduğunu anla! 

Meclisin üstüne ağır bir hava, bir ölüm 
havası çökmüş gibiydi. 
Harunreşidin elinde yeni doldurul

muş bir kadeh vardı. Dudaklarrna götü
receği sırada birdenbire durdu. Ölüm, 
gözlerinin önüne geldi. Yaptığı C'Jnayet -
ler, o cinayetlerin vicdan azabı bütün a
ğırlığile kalbine çöktü. 

Karşısında kızıl kefenlere bürünmilş 

ölüler var gibiydi. 
Kız kardeşi Abbase ile veziri Caferi ta

nıdı. Pek sevdiği veziri Caferle birlikte 
ayni mecliste bulunabilsin diye onu Ca
fere nikahlamış; fakat peygamber süla
lesinden bir kadının Cafer gibi bir azatlı
nın koynuna girmesi caiz görülmediğin
den zifafı yasak etmişti. İki genç birbirle
rini sevmişler; çocukları olmuş ve Ha • 
runreşid Abbase ile Caferi ve çocuk
larını öldürtmüştü. 

Caferin babası ve kardeşile Nrlikte 

Çöplerin denize dökülmesi 
İstanbul ciheti çöplerinin bir aya ka 

dar denize dökülmeğe başlanması muh
temeldir. İstanbul ve Beyoğlu çöplen -
nin bir senelik denize dökülm€: masra-

fı 5 2 bin lira tutmakta, Üsküdar ve 
Kadıköy dahil olmak üzere şehrin çöp
lerini denize dökmek için 70 bin liraya 
ihtiyaç hasıl olmaktadır. 

Yeni çöp arabaları 
Belediye bir sene içinde yeni tarzda 

tek atlı 150 çöp arabası yapacaktır. Ha 
len İstanbul şehrinde 350 kadar çöp a

rabası vardır. Yeni arabalar çalıştırıl

mağa başlandıkça eskiler çürüğe çıka
rılacaktır. 150 arabadan bir kısmı çift 
atlı olacaktır. 

Hayvan derilerinin zedelenmemesi 
için tedbir alınıyor 

Sığır ve kara sığırların üvendreyle 
dürtülerek sevkedilmesi ötedenberi a
dettir. Halt.;:.,~i, malfun olduğu üzere u
cunda ince bir çivi bulunan tivendre, 
hayvanların derilerini delmekte ve ze
delemektedir. 

Bu cihet göz önüne alınarak, bu rıe
viden hayvanların üvendreyle sevke -
dilmemesi, diğer hayvanlar gibi kır -
baçla sevkedilmesi muvafık görülmüş, 

bu vaziyet alakadarlara bildirilmiştir. 
Üvendreyle hayvan sevkettiği görülen
ler cezalandırılacaklardır. 

Iğdır sahş kooperatifleri müdürü 

ClNSl 

Buğıhy yumuşak 

Buğct.ıy sert 
Arpa 
Bakla 
Çavda. 
Susam 
İç rınctı!t 
Keçi kılı 
Peynir beyaz 
KeLen yağı 

Aşağt Yukarı 

K. P. K. P. 
5 27,S 5 SO 
5 7,5 6 22,5 
4 6 4 ıs 

4 ı.s 4 ı2 
4 2S 

17 17 20 
41 ı:> 

1 
25 2J 

31 25 32 ' 
42 46 

SAYFALAR 
(Parmak oğullan - Bermeki) lerden 
yüzlercesini de mahvetmişti. 

Hazreti Ali ifilAlesinden olup ta isyan 
eden Yahya bin Abdullahı affettlğine dair 
-senet vererek Bağdada getirdiği ve saray 
tahsis ettiği halde sonradan onu da bir 
bahane ile hapiste öldürtmüştü. 

Gene Hazreti Ali ..til!lesinden Musa 
bin Cafer Medinede uslu uslu otururken 
bir sedye ile Bağdada gönderıni~, hürmet 
ve ihtiram eöstermlı, lakin sonra zehir
letmişti. 

Günahları büyüktü. 
Derin bir pişmanlık duyuyordu. 
Gözleri yaşardı ve bir kaç damla ya1 

elindeki içki dolu kadehe düştü. 
Harunreşidin vei:iri (Fadl ibni Rebi) 

bunu görünce pire kızdı ve azarlamak 
istedi. Fakat halife bunun önüne geçti 
ve pek sakin bir sesle şöyle dedi: 

- Hayır, çok iyi yaptı. Hatt! bundan 
dolayı takdir edilmelidir. Çünkü bizim 
hep gaflet içinde yaşadığımızı görüyor; 
bizi uyandırmak istiyor! 

Lakin artık uyanmak neye yarar? 
Her zaman uyanık kalmak, aklı başın

da olmak gerek. .. 

İhtiras ve entrikaya alet olmıyan a -
damlara ne mutlu! Asıl onlardır ki ta -
rihin karşısında daima başlarında defne 
dallarından fazilet tacile, alınları açık ve 
başları dik kalırlar ... 

Turan Can 

Kadın göz/le Avrupa 
(Baş tarafl 9 uncu sahifede) 

- Bunlar çok masum kadın kaprisleri
dir. Orta halli bir madam, bir kaç saat 
için kendisini zengin bir kadın mevkiin
de tasavvur ederek bu alı§ verişi yapı -
yor, fakat hakikatte namuslu olduğu için, 
bedelini ödiyemiyeceğini bildiğinden 
bunları iade ediyor. 

- Sizi lüzumsuz yere işgal eden böyle 
kimseler hakkında takibatta bulunmaz 
mısınız? 

- Takibat mı? Niçin? Bunlar, dediğim 
gibi, çok masum kaprislerdir ve biz bu-

nu, gene kendi menfaatimiz için, hoş gör
mek mecburiyetindeyiz~ yoksa mağaza -
mıza fena reklam yapını~ oluruz. Maama
fih, takibat yapmak istesek te muvaffak 
olmamız ihtimali pek azdır; çünkü bunu 
ekseriya taşradan gelenler ve yahut ya
bancılar yapıyorlar ve bize verilen ad ~ 
resler de çok defa otel isimleridir. 

Müfettişin cmasuın> bir kadın kaprisi 
addettiği bu mesele, çok psikolojik bir 
mevzu gibi beni düşündürdü. 

Güzel şeyleri görmek şüphesiz büyük 
bir zevk; fakat bunları sahiden satın a -
lacak parası olmadıktan sonra yalandan 
almak neye iyi? 

Bu sualin cevabını ben veremedim, siz 
verebiliyorsanız ne mutlu!. 

M. Berkand ---------------- . 

Fransız boksörü 
·Neden yenildi? 

Apostoli - Marcel Thil maçından telsizle 
gelen ilk resim 

Dün gelen Fransız gazetelerinde Nev
yorkta geçen perşembe günü akşamı Av
rupa şampiyonluğu için yapılan ve Fran
sız boksörünün mağlubiyetile neticelenen 
Marcel Thil - Fred Apostoli maçı hak
kında uzun tafsilat ve resimler bulun
maktadır. 

Bildirildiğine göre 15 ravund olarak 
tesbit edilen maçın 9 uncu ravunduna ka
dar Marcel Thil hfiltim. bir şekilde dövüş
müştür. Fakat onuncu ravundda sağ kaşı 
üzerine yediği şiddetli bir yumruk deri
sini yırtmış ve kan boşanmağa başla
mıştır. 

Bunun üzerine doktorun tavsiyesile 
hakem müdahale etmiş ve maçı tatil e
derek Fred Apostoliyi galib llAn etmiş
tir. 
Fransız gazeteleri şampiyonlarıhın 

mağlubiyetinden dolayı çok müteessir
dirler. Maamafih bir revanş maçından da 
bahsedilmektedir. 

Telif haklan mahiyetindeki 
ikramiyeler vergiye tabi değil 
Mesleğine aid faydalı telü ve ter -

cümeler yapanlara vekfüetlerce veri -
len ikramiyelerden 2390 numaralı ka -
nunun üçüncü maddesinin 15 inci fık
rası mucibince kazanç vergisi alınma -
maktadır. Bu neviden bedellerin ikra
miye faslından verilmesi halinde dahi, 
kazanç vergisinden başka buhran, mü
vazene ve hava kuvvetlerine yardım 
vergilerine de tabi tutulmaması lazım 
geldiği Maliye Vekaletinden alakadar 
makamlara tamimen tebli~ edilmiştir. 
__ ..... ······-······-···· ······-·-····················-· .. 
İstanbul Borsası kapanıı 

fiatları 27 - 9 - 1937 

ı _________ ı._t_an __ b_uı __ B_e_ı_e_d_iy_e_ıı_· __ ııa_An_ı_a_n ________ ~I 
Enıinönü Belediye §Ubesinden: Unkap anında Kerestecilerde Gümrük sokağın

da 6 No. lı dükkan harap ve maili inhidam olduğundan 15 gün zarfında mahzu

run lzalesi, aksi takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesinin tatbik 
edileceği, adresi meçhul bulunan hissedarlardan Miltiyadi Canbaz oğluna ihtar-
name makamına kaim olmak üzere tebliğ ve ilfuı olunur. cB.> c6569> 

lstanbul Vakıflar DirektörlüğU ilanları =t 
Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat 

CİNSİ ton Lira kuruş Lira kuruş 

Tonu 
Kok kömürü 300 18 60 418 50 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı kok kömurü
ne kapalı zarf usulile yapılan eksiltme sinde verilen teklif mektupları ~ayaw 

kabul görülmediğinden mezkfır kömür pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 30/9/9~ 
Çarşamba günü saat 15 de komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi levazım kale • 

m.inde görülebilir. İsteklileri yazılı gün ve saatte pazarlık için müracaatları. 
(6555) 

lstanbul Oniv rsitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

ı - Muhammen bedeli 2063 lira tutan Eczacı okulu için alınacak laboratuvar 
teraze ve vezinleri 7 /10/937 perşembe günü Üniversite Rektörlüğünde ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Taltplerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerile beraber 155 liralık mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. Liste ve §artname her gün Rektörlükte gö
rülür. (6265) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz okulları için lüzum! u olan 200 adet tulum ve 600 adet spor 

rn.stik ayakkabı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 2650 iki bin altı yüz elli ve muvak!at teminat 198,90 

liradır. 

3 - İhale Yüksek Enstitü binasında toplanan komisyon tarafından 18/10/937 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de yapılacağından taliplerin hazır bu
lunmaları. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c3582> c6544• 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yiyecekleri olan 37000 kilo 

arpa açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 29/9/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 16 da Yüksek Ens-
titü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1572 lira 50 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 117 lira 94 ku ruştur. 
5 - Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Mü-

dürlüğüne müracaatları nan olunur. c3295> c6138> 

SELANIK BANKASI 
1 Ti?sis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y cınaniıtandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

ELBISEN ·IZIN 
Koltuk altlarında olan 

LEKELERiNiN 
ne ile çıkarılacağını 

düşünmektense 

ELBiSELERiNiZi 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribabndan 

SUDORONO PERTEV 
kullanarak kurtarınız.. 

B.~ı~oğu~luğu 
ve, FRE~GIVE yakalanmamak_ için 

. 1: ~- ~ .• ~rı iyi ·Jla..ç: ancak. ·. ~ .. 

·.PRo'TEJiNDiR 

DOYÇE ORIENT BANK 1 
Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi; Berlin 

Türkiy~deki pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka İfİ * 
~----------·----------~ 
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ista nbul -Lülebur~az yolunda 1 

İslanbul T rakyanın taze 
meyvalarına kavuşuyor 

Bu yol sayesinde Kırklareli - İstanbul yolculuğu beı 
aaate indi, haftada iki defa mahsul gönderen Tekirdağ, 
bu yol sayesinde günde iki defa mahsül gönderilecek 

Y•nn ı N•cl .. dull•ll 

Yukarıda: !ıtanbul • Lüleburgaz ı,ıolund aki köprülerden, cışagıda X:ırklarell valisi 
:ile Nafıa Yolla Mü dürü nutuklannı 1Ö31lerlericen 

Asfalt üzerinde uçan 37 otomobilden - Kapısı gibi, tallhl de iki tatlı açılır 
birisindeyim. in§allah! .. 
Arabanın kilometre saatindeki ibreye * 

bakıyorum: 100 rakamı üzerinde bir saat 3 üncü kolordu kumandanı General Sa-
yelkovanı kadar sabit duruyor! Fakat o lih bir, General KAzım Dirilt iki ... 
ibreye bakmasam, saatte 100 kilometre İstanbul valisi Muhittin Ustündağ bir ... 
sür'atle uçtuğumuzun farkına bile var- Edirne valisi Niyazi iki, Tekirdağ valisi 
nuyacağım. Ben hiç sarsılmayışımızın Sabık üç, Kırklareli valisi Hasib dört ... 
kerametini, bindiğimiz arabanın yenili- Çorlu kaymakamı Niyazi Ulkü bir, Lü-
ğinde buluyorum. Fakat şoför: leburgaz kaymakamı Suphi Batur iki, 

- Şu yola bakın bayım! diyor. Bu yol- Silivri kaymakamı Vakkas üç ..• 
da 1938 modeli Playmut değil, kurunu- . Yani cem'an iki general, 4 vali, üç kay
vusta modeli kağnı bile sarsmaz adamı!.. makam, ve çoğunun isimlerini bilmedi-

Sonra gülerek ilav ediyor: ğim tam 27 tane saylav •.• 
- Motör bile keyfinden sarhoş oldu... Ve yüzlerce müdür, muallim, imir, 

Nerdeyse nara atacak!.. memur, binlerce kadın, çocuk, ihtiyar, 

BOH POSTA ..,,. 11 

Parlsi hegecana 
Düşü~en 
Esrarengiz hadise 

ı Ortamektebler kalduılacak 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) (Bw11raf1 1 itıd sayfa.da) olacaktır. Sekiz senelik ilk mekteb ve 

Bunların sonuncusu, Pariste yaşa
yan beyaz Rus mtihacirlerinin şefi o -
lan General Miller ile gene Beyaz Rus 
Generallerinden Skobline'in esraren -
giz bir şekilde kayboluşlarıd1r. 

nununun 6 ve 20 inci maddelerini değiş- teknik mekteblerinde muallimlik yapa
tirmeğe karar vermiştir. Bu değişikliğe caklar için muhtelif kurslar açılacaktır. 
göre ilk mektebler sekiz sınıfa çıkanla- A\TUj>aya gidecek lise mezunları 
cak, orta mektebler lağvedilecektir. Va- Bu sene İktısad, Maliye, Nafıa ve Maa-
tandaşlar sekiz senelik ilk tahsili yap- rif Vekaletleri hesabına lise mezunların• 
mağa mecbur tutulacakl.udır. dan A vrupaya tahsil için talebe gönde· 

Bundan yedi sene evvel gene Pa - Sekiz senelik ilk tahsili ikmal edenler ı-ilecekti. Dün İstanbul ve hariç vilayet· 
r!ste yaşamakta olan Beyaz Rus şef - teknik mcktcblerine alınaC3ktır. '.I1eknik lerdeki liseler muallim meclisleri meli:~ 
!erinden General Kutiepof'un esraren- mektebler, yüksek mekteblerin ihzari sı- teblerinde toplanarak mezunlar arasın~ 
giz bir şekilde kaybolduğu da hatırlan- nıfiarı vaziyetinde kurulacaktır. Bu iti- dan en iyilerini seçmişlerdir. Müsabaka 
dığından onun halefi olan meşhur Rus bar.la bu mekteblerde tatbik edilecek imtihanlarına ancak bu talebeler girebı ... 
generalinin bu esrarlı gaybubeti büs- program bugünkünden büsbütün başka lecektir. 
bütün heyecan uyandırmıştır. - --------.._.. · ...... _ 

General Miller, kaybolduğu çar - Türk parasının kıymetini Eminönündeki 
şamba günü bürosunda bir mektup bı- n- - k . · 1 Bı·naların 1·stimlakine 
ra~tır. Bu mektupta şu esrarengiz uşurme ıstıgen er 
cümleler okunmuştur: Dün meydana çıkarıldı Başlaıuyor 

cBugün saat yarımda general Skob- (Ba§tarajı 1 inci sayfada) (Bas tarafı 1 inci sayfada) 
line ile bir randevum var. Biz:mle be- Jer borsa harici kaçak muamele ile meşw Bu binalaı, önümüzdeki aylar içinde 
raber Stromann isminde bir Alman gul olan ve Beyoğlunun bazı büyük kah- istimlak cdılmiş bulunacaktır. 
ataşeıniliteri ile Werner isminde gene velerinde dolaşan bazı kimselerdir. İstimlak muamelesinin ikmalinden 
bir Alman sefaret memuru buluna - Bu şahıslar, resmi tekZlbdcn sonra bi- sonra, bu sahadaki binalar tamamen yık
caktır. Her ilcisi de çok güzel Rusça rer köşeye :sinmişler ve tekrar ortada gö- tırılncak, ve Eminönü meydanı genişle
konuuyorlar. Randevu general Skob - rünmemişlerdir. Polisçe tevkif edılen de !ilecek, bu suretle. çok değerli bir san'at 
line vasıtasıle hazırlanım.ştır. Fakat bu yoktur. Borsada normal vaziyet avdet abide · olan Yenicami de. o binalar ara• 
adamlardan şüphe ediyorum. Onun i - etmiştir. sına sıkışmaktan kurtarılmış olacaktır. 
çin her ihtimale binaen bu ::nektubu Dün borsada sterlin 625 de açılmış, 628 * 
bırakıyorum.• d€n muamele görmüştür. Altın fiatları 

Ertesi ·sabah hadise polise intikal e- da düşmeğe başlamıştır ki, bu da resmi 
dip general Skobline meseleden haber- tekzıbden sonra salaha dellilet eder. Cu
dar edilince hiç bir iCY bilmediğıni rnartesi günü altın 1060 n nlınıyor, 1065 
söyl~ fakat bir kaç saat sonra o da kuruştan sablıyordu. Dün 1058 den alın
ortadan kaybolmuştur. mış, 1060 dıın satılmıştır. Yani piyasaya 

Şimdi yeni halde tebellür eden ka- fazla altın arzedilmiştir. Saklanma azal
naat Beyaz Rus Gcneralinın siyasi se- mıştır. 

bcplerden dolayı bazı esrarengiz adam Fransız frangında da istikrar vardır. 
lar tarafından knçırCidığıdır. Yalnız Cumartesi Londrada bir sterlin mukabili 
General Skobline'in vaziyeti anlaşıla- 144,65 de kapanmışt1. Dün sabah 144,43 de 
mamıştır. Kendisinin ya kaçıranlarla açılmış, 144,65 den muamele görmüş, 
beraber olduğuna, ya ayni şahsiyetler 144,59 da kapanmıştır. 
tarafından kaçırıldığına, yahut ta kork Esham ve tahvilat üzerine dün hiçbir 
tuğundan kendi kendine kaçtığına ih - muamele olmamıştır. Bundan dolayı bi-
timal ven1mektedir. rinci Ünitürk için fiat V{!rilmemiştir. 1-

General Müllerin yerine kinci v'dc Onitürk 13,70 de nçılmış, 13,70 
Belgrad, 27 (A.A.) - Rus muhacir- de kapanmıştır. Bir muame>le olmuştur. 

!erinin askeri teşekküllermce Belgrad' Ünitürk peşin 13,60 dır. !st krazı dahili 
da çıkarılan Ruskigolos guetesi, umu 96 dır. Diğer esham ve tahvilat üzerine 
mi askeri birliğin ikinci kıstın şefı ve muamele olmadığından fiat verilıncmiş
bu teşekkülün yüksek reisi general tir. 
Miller'in muavini olan General Abra-
nof'un bir emirnamesini n~retme te -
dir. Bu emirname mucibince general 
Abranof, general Miller'in yerine ge
çecek ve bundan sonra daimi olarak 
Sofya'da ikamet edecektir. 

* Paristc bir Generalin 
Evine de bomba koydular 

/ş müddeti 
Önümüzdeki yıl 
Tekrar tayin edilecek 

(Ba§tarafı 1 nci sayfada} 

- Biz kanunla haftada 48 saatlik işi 
kabul ettik. Başka memleketler 40 saat 

~lıştırıyorlar. Önümüzdeki yıl kendi 
bünyemize uygun görcc~imiz işi müd
detini tayin edeceğiz. 

Belediye Eminönünde, İş Banka~ ö
nünd ki sah da, parke 'kaldınmı üzerine 
asf lt d · m tır. 

Ş. d or da, ıiç türlü asfalt tecrübesi 
yapılmaktad1r. Bu tecrübelerde en mu .. 
vafık bulunacak asfolt, şehrin muhtelif 
yerlerine doşenecektir. İş Bankası önün .. 
deki asf lt, tramvay C3ddesi arkasındaki 
yollardan g ç·nıerek, ve Babıiliden çı .. 
karıl rak Dıvanyoluna kadar uzatıla· 

caktır. 

Belcdıye ile, tramvay şirketi arasında 
da, altı aydır devam eden şiddetli bir ih· 
tilfı.f vardır. Belediye, tramvay şirketin .. 
den üze inden arabalarını geçirdiği yol· 
ları grn · tmek hususundaki taahhüdü
nü yerine getirmesini ist~tir. 

Ö üm.ızd ki yıl için, İstanbulun yol 
ihti) a r kar§l koymnk eınelile geniş 
b·r f alıy t programı çizmış bulunan be. 
lediyemız, t mvay şirketımn bu taahhü
diını.i ) n getirmesini de tem ·n ede
cekt . 
-----········-····························-···-·····-
baren tatb k olunacaktır. Herkes işlerini 

anuna uyd rac k, kanunun ış veren mü
ess el rın arzularına göre değişmiy~ 

ceğine inanacaktır. 

Biz, size: cİşçiyi haftada 48 saatten 
fazla çalıştı amazsmız• diyoruz. Fakat 
müess sPnız günde 24 saat ·çalışarak üç 
işçi ekibi değişürebilir. 

İş kanunu butün iş sahiblerine ~mil· 
dir. Yalnız fikren çalışanlar iş kanunun.. 
dan hariçtir. 

Hakikaten, namuskar bir zenci alnı gi
bi pırıl pırıl parlıyan asfaltın cazibesi, 
motörü bile baştan çıkarablleeek kadar 
başdöndürücü! Ben, tam 100 buçuk kilo
metre uzunluğundaki asfaltta yüz kil~ 

metre sür'aUe uçmanın keyfi içinde, ki
lometre kilometre aştığımız bu yolun ka
nş kanş yapıldığını düşününce, kutlu
lamaya koştuğumuz bayramın azameti
ni daha iyi anlıyorum. Ve anlıyorum ki, 
üstünden geçtiğimiz asfalta dökülmüş 
emek terleri y w mur haline gelseydi, 
yurdun bütün derelerini taşırabilirdi. 

* 

Parls, 27 (A.A.) - Askeri şura aza
sından general Pretolatın evinde bir 
bomba bulunmuştur. Bomba infilAk et 
meden görülmü~ ve derhaı ka ldın1nuş 
tır. Bomba Belediye liboratuvar hey'
etinin nezareti altında muayene ediI • 

1 mek üzere götürülmüştür. 

İzmirde incir ve üzüm işlerile şeker 
fabrikalannm talışmalarında, bu (yıla 
münhasır olmak üzere, iş kanunu tatbik 
edilmiyor. Yeni şekil ikincıteşrinden iti-

Biş iş ka ununu yumruk yumr 
meğe lüzum germeden başmnı 
nuyoroz. 

Silivri, Çorlu hududunda bir tak. De-
lirrnenköy hududunda bir tak. Seymen 
köyünde bir tak. Çorluda tak. Ergene 
köprüsünde tak. Vakıflar Yeniköyde 
tak ... cKarıştıran> hududunda tak. Lüle
burgazda tak ..• 

Tal beler. köylüler, takların :kuruldu
~ yerleri ma~re çevirmişler... Köy 
kızlan otomobillerimizi çiçek yağmuru
na tutuyorlar ve genç, ihtiyar bütün köy
lüler, yurdlarına refah getirecek olan bu 
yolun manevi kapısındaki ipek kilidi kır
ıııaya gidenleri, avuçlanna kıyarcasına 
alkışlıyorlar. Seymenliler, bize bekleme
diğimiz bir sürpriz de hazırlamışlar. tak
lannın altında kafilemizi durdurup, Ali 
Çetinkayanın ayaklan dibinde koskoca 
bir koç kur ban ettiler. 

Bıçağın cltına gitmekten kaçman koçu 
burma 'boynuzlarından sürükliyeıı ibir 
köylü: 

- Ulan hayvan, diyordu ... Ne nazla
nıyorsun? Başını kaldır da, kurban edi
leceğin yola bir baksana? Böyle yola ben 
bile kurban olurum! 

Vakıflar Yeniköyde, ikinci bir sürpriz
le kar§ılaştık: Köylüler, Lüleburgazdaki 
Jı:ordelanın kesilişinde bulunamıyacakla
n için, kendi taklarına da bir ipek kor
delfı germişler. Hatta Çetinkayanın kor
delayı kesmek iç.in kullanacağı. makası 
bi1e hazırlamışlar. Ali Çetinkaya, onlann 
bu masum arzularını müşfik bir peder 
tevazuile yerine getirili! 

Bır köylü, heyecanlı bir sevinç içinde 
gülüyor, ve: 

- Her yolu bir defa açarlar, bwmki 
iki defa açılacak! diyor, sonra dua edi
yordu: 

Köylüler Nafıa. Vekiline ftikra.nlarını 
arzederken. 

tek kulak kesilml§ler, Ali Çeti.nkayanın 
hoparlörden yükselen vakur sesini din
liyorlar. 

Ali Çctinkaya kürsüde, tıpkı sigaya 
çekilmiş bir memur tevazuile, veldlliiiııi 
yaptığı millete, ba§ardığı bu terefii !§in 
hesabını veriyor. Yapılmış ve yapılacak 
en küçük köprüleri bile yerlerile sayıyor. 
Üstünde bulunduj'umuz uf.altın blokaj 
kalınlığını bile santimile söylüyor, sonra 
diyor ki: 

•- Bu yol, yani İstanbul, Lüleburgaz 
hudud yolu Trakyanın belkemiğidir. 

Trakyayı, denir:e, ve Ankaraya bağlı-
yor. 

Ta Londradan kalkan bir yolcu, Belçi
kadan, Almanyadan, Yugoslavyadan 
Bulgaristandan ve bu yoldan geçip 1s
tanbula kadar girebilecektir. 

Bu vesile ile tebşlr eder.im ki, Lüle
burgazdan hududa kadar uzayan 98 kil~ 
metrelik yolun tamamlanıp açılmasını 

kutluyacağımız mes'ud günün de çok ya
kın olması sureti kat'iyyede :mukarrerdir. 

Her işde olduğu gibi, bu hayırlı yol 
işinde de Atatürkün yüksek ir§adlarmı 
saygile yadeder, ve dilerim ki. Trakya
lıların talihleri de bu yol kadar açık ol
&un ! • 

* Trakyanın genç maarif müşettişi Abdi 
Yalçın Bildivarın nutku, heyecanları, 

bir kamçı gibi şahlandırdı: 
c- Şu anda Cumhuriyet çocuğunun 

başardığı azametli eserlerden birinin da
ha şenliğini yapıyoruzh cümlesile yaşa
nılmakta olan günün manasını, edebi bir 
belagatle ifade eden kuvvetli hatib, uzwı 
alkışlara hak kazanan nutkunun bir ye
rinde de ~u hakikati haykırdı: 

c- Biz yol yapmıyoruz._ Biz, bududu
muzu kolordumuza... Yani ana vatanın 
demir kapısıru, aslan ordumuzun çelik 
bağrına bağlıyoruz!> 

O anda gözlerim Ali Çetinkayaya iliŞi
yor: Ali Çetinkayanın gözlerinden ko
pan ild damla, yanaklarından yuvarla
nıp ceketinin yak.asını ıslatıyor. 

Ve anlıyorum ki, bu iki damla göz ya
şının içini dolduran sevinç, onun çetin 
hüviyetinden, tam üç yıl sürmüş bir uğ
raşmanın, bir yorgunluğun bütün zehiri
ni boşaltmaya yetiyor! 

* Saat tam 12 yi 20 gece, Ali Çetinkaya, 
yarın, nafıa müzesinin en §erefli köşesi
ne yerleştirilecek olan altın yaldn:h ma
kasla, Lüleburgaz takının ipek kordelfi
lnrını keserken: 

- Yolu açıyorum! diyor ... Vatana mü
barek, kutlu olsun! 

* - Bu yoldan Trakyaya ne gelecek? 
Bu suale İstanbul valisi Muhittin Üs-

tündağ evvel~ gülerek şu cevabı veriyor: 
- Seyyah!.. 
Sonra dddfie§erek ilave ediyor: 
- Bu yol sayesinde İstanbullular, 

Trakya toprağının en taze rneyvalarına, 
ve Trakya köylüsü, !stanbul kadar geniş 
bir istihlak pazarına kavuşacak! 

Bu yol sayesinde, makineli nakil vası- - Omsim şirketi... 
taları en geniş randmanlarım verebile- Bu isim bende, teessür verıci bir şüphe 
cc1tler. .• uyandınyor: 

Bu yol sayesinde, İstanbulun turistik - Ecnebı bir şirket mi? 
kıymeti, ne ~andır tatlı riiyasını gör- Muhatabım gülerek, sezdiği şüpheml 

düğümüz bir dereceye yükselecek! gideriyor: 
Hulasa ... Bu yol sayesinde, tasavvur - Hayır... cOt Osman... c°M> Mah· 

eclilemiyecek kadar kısa bır zamanda, :ınud ... cS> Salfilıattin .•• cİ• İnşaat ... cMa 
tahmin olunamayacak kadar ,geniş inki- de Müteahhidliği. .. Yani, Osman, Mah-
Ş<Jlara şahid olacağız! rnud, Salahaddin İnşaat Müteahhidliği! * Sonra ila\e ediyor: 

Ayni su~ Kırklareli valisi Hasib - .F at bu, yolun Küçük Çekmece-
Koylan <la şu karşılığı veriyor; <i n Lüleburgaza kadar olan kısmını ya· 

- F.skiden İstanbulla aramızda on sa- pan şirkettir. Or dan iterısini Abdurrah
atlık bir mesafe vardı. Bu mesafe 1bu yol man T ci y pm~tır. 

~esmde yarı yanya, raııi ~ saate * 
indi! Lüleburg z:dan, azametli bir eserin 

Bu beş saatle beraber Kırklareli ne null te hediye edilişine sadece seyırcı 
huındı biliyor musunuz?. olmaktan blle iftihar duyar: k dönerken, 

- J?... gözlerim yol kenarını süsliyen ağaç yav-
- Şarab krallığını... Evet... Büyük ı·ularına v asfaltta, eHerinde süpürge• 

harbden evvel Türkiyenin bütün şarabı- Jerle, titiz birer ev k:ıd1nı dikkatile der 
ru veren Kırklareliydi. Şimdi gene Kırk- foş..ın tanzifat emelelerine ilişiyor. O :za. 
lareli olacak... ınan, Ltileburgaı:da dinlediğim nutuklar .. 

* Tekirdağ valisi Sakıb: 
- 13.iz, diyor, eskiden İstonbula, deniz 

yolile haftada iki defn mahsUI göndere
biliyorduk. Şimdi bu yol sayesinde gün
de iki defa göndereceğiz... Asfaltın açı
~ turfanda mahsulünü çürümekten 
kurtaracak yola kavuşmuş bulunan 'l1e
.kirdağınn senede asgari 100,000 lirn ka
zandıracak demektir. 

* 'Lüleburgazda yemek yerken. yanımda 
oturan Çorlu kaymakamına soruJorum: 

- Açılan bu asfaltın müteahhidi kim
dir? 

dan birinin şu cümlelerini hatırlıyorum: 
c- Yol kenanna 17000 fidan diktık .. • 

Ve 37 muhafaza kulübesi kurduk'- Bu 
kulübelerde daima bulw1duracağımız 
memurlar, birkaç sene sonra cennete gi .. 
den yemyt>şil bir koridora dönecek olan 
asfaltı, bir cnmi kadar temiz tutacak· 
lardır! 

* Gbnıyorsunuı yn? Bir cennet k dar 
güzelleştirilecek, ve bir cami kadar te. 
ıniz tutulac k olan bu ) ol... Sade Ali Çe. 
tmkayc ın d ıl, butuıı Trakyanın ,gozü
nu scı·in~ n ~ ar a dar mcs'ud 
bir istikbalin yoludur! Naci. Sad lla1ı 
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Profesör AJ etin tezi 

Türk - Osmanlı tarihinin 
karakteristik noktaları 

Tarih Kurultayının son celsesinde pro- de yaptırdıklarını kaydedersem, Türk ~
fesör Bayan Afetin: cTilrk _ Osmanlı manlı denlzclllk telmlğinln şöhretine blr 
tarihinin karakteristik noktalarına bir misal vermiş olurum. Bütün bunların kö • 

künü teşkil eden fikir hayatı, Osmanlı dev
bakış~ adındaki kıymetli tezinin ilk kıs- letlnln kuruluş ve yükseliş devirlerinde en 
mını neşretmiştik. Metnin neşrine de- verlmll bir mevkidedir. Maarıt inkişafı za-
vam ediyoruz: marun ihtiyaçlarına uygun görünüyordu. 

3 - Tevakkuf ve ric'at 1579 - 1792. 1 XVI ıncı asırda imparatorluk topraklannda 
4 - İnhitat 1792 - 1919. gezmiş olan bir Fransız seyyah, her kôyde 
İkinci Mehmet, Fatih Unvanını İstanbula mektebe tesadüf etmiş, ve iptidai maaıifln 

sahip olmakla alırken, o Bizans İmparator- Türkler arasında garp memleketlerlle mu
luğunun da varisi olmuştu. Haleflerinden Ya kıtyese edemiyecek derecede y<1.yılınış ol -
vuz Selim Mısırın fatihi oldu. (1517) ve ecda masını büyük bir hayretle karşılamıştı. 
dının İmparatorluk mirasına Halife 13ka _ Bizim arşivimiz dahi bu asra ait istatis
bını taktı. Bu hadise Osmanlı İmparatorlu. tiklerde \imparatorluktaki 11im m~ssesele
ğunu teokratik bir devlet yaptı ve siyasi dev- rinin yayılışını göeteren sarih ve mühim ra
!et şefleri din kitabının değiımez metinleri- kamlar verir. Ancak o asırda bütün isıa.m A
le nazari olarak bağlı kalmnğa mecbur ol - lPml hayatında büyük bir gerlleme hareketi, 
dular. bu Osmanlı medrese teşk:llA.tında da kendl-

Osmanlı devleti iki İmparatorluğun rnlra- nı göstermiş ve çerçeveyi aşacak lrudretlerln 
sına konarken, onların parçalanmasından yetişmesine engeller çıkmıştır. 
doğan beyliklerin de dağılmış idaresi fize - Türklye edebiyatı, İslam zihniyetine u _ 
rinde evvela askeri zaferler temin ederek yarken, gene kendi asli karakterlerinden 
XVI ıncı asırda en büyük İmparatorluk ara- mülhem olmuştur. o tarihinden ve asker-
2lsi üzerinde yerleşti. İdare sistemi. Avru - iik menkibelerinden bahseder. Türkün film 
panın tcodallte hayatı yo.şıyan siyası mev - ve san'ati, idare etmek kudretinde de te _ 
cudlyetıerlne, yenl bir örnek verecek tarzda 
ortaya çıkmıştı. 11Merkeziyetçl bir monarşi. 
tipi gösteren bu teşkll!t XIV ünciı :ısır son
larında çok iyi işleyen ve zamanın thtiya -
cına tekabül eder bir halde idi; :xv - XVI ın 
cı asırlarda lse, devletin siyasi tnkişaflle be
raber yürümüş, genişlemiş, kuvvetlenmiş ve 
yeni zamanların mühim karakterlerinden bi 
ri olmuştur. Bu devlet tlplnln. Avrupa ka -
viınlerf, Osmanlılarda llk örnc~ini bulmuş -
lardır. 

XV lncl asrın ilk yarısında Anadolu ve Ru
melinde seyahat etmiş olan garp seyyahları 
Osmanlı imparatorluğundaki idarenin inti
zamına, ticari ve askeri yollardaki kervan
saraylar teşkilatına, orduı:u!'l kuvvetine, 
memleketin refah ve asayişine hayret ve 
takdirlerini yazmışlardır. 

XV, XVI ıncı asırlarda Osmanlı impara -
torluğunun şarkta ve garpta üstünlüğü ve 
«dünyanın en büyük askeri ve siyasi ltud -
reti haline gelmesi, teşkilatının inf lıamın
da ve iyi işliyen bir devlet makinesi ile ve
rimli bir kültür faaliyetinde aramak laztm
dlr. 

İdari , askeri, mali, ekonomik işler, itanun
lar ve nizamlarla tesbit edilmiştir. Devlet o. 
toritesini şahsında toplıyan hükümdar mut
lak ve gayri mes'ul olmak.la beraber hük\i
met teşldliitı merkezde, vilayetlerde en ufak 
teferruatına kadar kurulmuş. vazifeler sa -
lfı.hlyetler ve mes'ullyetıer taksim edllmlştlr. 
Vergi sistemleri icabında. en uygun tarzda 
to.nzim edilmiş olduğu arşiv vesikalarında 
r;örulmektedir. Merkezdeki idare butün im
paratorluk dahllinde en küçük köylerine ka
dar varidat membalarını bilmekte ve onların 
sar!edllecekleri yerleri nizamlarlle tesbit et
mektedir. 

İçtlmı:ıi •mua ven ot Turk milletinin en gü
zel karnkterlerlndE~n blr.lni tebarüz ettirir. 
Osmanlı devrinde do.hl bu halln hususiyet
leri hususi vakıflara alt arşivdeki istatls -
tiklerde gôrülmektedir. 

Ordunun ve donanmanın kuruluşu ve iş
lemesi muayyen kaidelere gcire teşkilatlan -
mıştı. Harp vesaiti ve tekniği, şark ~·e garbin 
bütün devletlerine faikti. 

1590-1616 yılları arasında Venediklller ge
milerinin bir kısmını Türkiye tersanelerin -

celil eder. Ve onu terennüm etmekle bahti
yardır. Coğrafya ilinl Piri Reisin pbsında 
ve eserlerinde XVI ıncı asır lllm 11.lemlne ye
ui bllgller kazandırmıştır. 

Koca Sinan, imparatorluğun hllşmetinl a
sırlar içinde yaşatmak için dünyanın en bü. 
yük mimarlık kudretini yeryüzünde yüksel
terek perçinler. Güzel .<>an•atıarm Uerleml
yen ve Avrupa eserlerlle kıyasta bizi, bu a
sırlarda geri bırakan kısımları da vardır. Re
sim ve heykeltraşlık, din taassubunun me -
r.ettiği bu san•atıar Türk dehalarına mal\Je
sef kapalı kalmıştır. Vak:ıA birçok hattatlar, 
müzehhlpler, nakkaşların ince eserleri san•at 
aleminin yüksek değerleri arasındadır, Fakat 
bu asırda Avrupanın rönesıı.ns hareketine 
uymamak, Tür ki milletine çok şey kaybettir
miştir. 

Ekonomik t~kllA.tı, XVI ıncı asra kadar 
Osmanlı imparatorluğunu yükselten bir 
mevcudiyet olmuştur. Bu hususta Osmanlı 
devleti Ortazaman garp devletlerinden büs
bütün farklıdır. Onun ekonoml hayatındaı 
devletin yüksek elile tanzimi vardır. Ziraat 
devletin iç ve dış ihtiyaçlarına gore mer -
kezden idare edilen bir haldedir. Her yer
de hangi iskelelerde ne gibi ve ne miktar hu
bubat, et. meyva, mahrukat, yağ vesaire gi
bı maddeler geleceği, onların nakliye, tah -
mu ve tahliye masrafları ne Hatle satıla -
cağı muayyendi. İç piyasadaki ihtiyaç bu 
suretle temin edlldikten sonra ihracata da 
müsaade edilecek ~eylerin de miktarı ve !iatı 
tesblt edillrdl. 

Emniyet ve asayişe verilen ehemmiyet köy
lü sınıfının çalışmalarının verimini arttır. 
mak bakımından çok faydalı idi. Sano.yi ha
yatı teşk.llfitlanmış bir haldedir. Her san·at 
erbabı hususi teşkiliitında yer alır, "e dev
letin bunlar için kurduğu nizamlara uygun 
hareket etmeğe mecbur kalırdı. 

Bazı büyük merkezlerde muayyen san'at
ların ideta temerküz ettiği görü!Uyor. Hnrp 
sanayii büyük bir inkişaf göstermiştir. Lüks 
sanayU Avrupa modasında yer aıncak kadar 
kuvvetlidir. Mesela. Edirnenin deri işleri gibi. 

(Arkası var) 

" Son Posta ,. nın edebi tefrikası : 45 

Bu aklıma gelince yüzüm biraz gül
dü, derdimi biraz unuttum. Gene ümi
de kapıldım. Elmacık kemiklerim kı -
zardı ve kumızılık yava~ yavaş bütün 
yüzümü sardı, benzime kan geldi. Da
ha dikkatle aynaya bakıyorum. Tuhaf 
şey, yüzümün şekli değişti; çizgilerim 
nizama girdi, çenemin uzunlugu gitti, 
adeta güzelleştim. Ablam haksızlık e
diyor, çirkin değilim. 

Bir an bu tebeddülün sebeplerini dü
şündüm. Beni bir anda güzelleştiren 
neydi? .. Nasıl olmuştu da, biraz evvel 
kendimi çirkin görürken şimdi güzel 
görüyordum? .. 

Bunu çok uzun di.işünmeden bul -
dum: Gülümseme. 

Bir an gülümsemiştim, bu gülümse
yiş beni güzelleştirmiş, yüzümün çiz -
gi1crine intizam vermişti. ,. 

Tebessüm!.. İşte kadınları daha gü
zel, daha alımlı yapan sır. 

Güzelleşmek, güzel görü11mek için en 
kolay çare tebe~sümdür Ye her kadın 
gülümsiyebilir, demek ki güzelleşmek 
her kadının elindedir. Ben gülümse -
menin bu kudretini bilmiyordum, c -
hemmiyetini idrak edememiştim, her 
halde benim gibi daha nice kadınlar, 

Yazan: SELAMI iZZET 

kızlar var ki, gülümsemenin bu kud -
retini bilmiyorlar ve bilmedikleri için 
de somurtkan duruyorlar. Ben artık öğ
rendim, daha sık gülümsiyeceğim, ar
tık her an güler yüzlü olacağım ... 

Biraz sakinleştim, asabım puruldu, 
sinirlerim yatıştı. Kendime geldim

1 

neş'em yerine geldi... 
Salona girdim. Herkes konuşuyor, 

gülüşüyordu. Mazlum annemin, Gö -
nü! de Bernanın yanındaydı. Teyzemle 
Baki de hararetli hararetli bir şey mü
nakaşa ediyorlardı. 

Teyzem beni görünce: 
- Ancak hakim huzurunda konu • 

şan Bay Bakinin bu gece çenele -
rini açın.ağa muvaffak oldu, dedi. 

Baki güldü: 
- Amma yaptınız, ben konuşmaz 

mıyım? .. 
- Konuşursunuz, konuşursunuz am

ma, saatte dört cümle ... 
Ablam bu sözü derhal tasdik etti: 
- Evde de, söyleçliğim şeylere baş 

işaretile cevap verir; en çok söylediği 
söz de evet veya hayırdır. 

Annem damadından yana çıkıyor: 
- Erkeğin gevezesi sevilmez ... ,, 
Teyzem bir aralık yanıma sokuldu 
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~ı~~~-- DIUtilD&a 
Kendısını sevdıren ve 

eratan bir genç 
Aydm oku.yucu

larımızdan Fuad 
şu iki suali sonı -
yor: 

1 - lstikbalim, 
2 - Arkada§Ian .. 
ma kar§ı vaziye • 
tim nedir? 

ı - İstikbal için 
hazırlanmı
yanın ondan bir 
~eyler beklemeğe pek hakkı olamaz. His 

ve hayal, ancak dolgun bir para ile olgun
laşabilir. 

2 - Her arkadaşile teklifsiz ve Iaübali 
değildir. Kendisini sevdirir ve aratır. 

lkulevazi ve kanaatkAr bir tip 
Eski§ehir oku.

Y ıı. c u. l a r ı m ı z
dan Remzi de ayni 
tahlili istiyor: 

Zeki ve hazır ce
vaptır. Başkaları • 
nm şa.kalarına, a
laylarına taham -
mül gösterir. Mü -
tevazi ve kanaat -
kar bir hayatı 

vardır. Arkadaşlarını sıkmaz. İşini ve he
sabını bilir. 

Metin bir zeka sahibi bir genç 
Fevzipa§a oku -

yucularımız

dan Gökderı.iz de 
üç sual soruyor: 

1 - Zengin oıa.. 
cak mıyım, 2 - · 
Muvaffak olacak 
mıyım, 3 - Tabia
tim nasıldır? 

1 - Müsbet te -
şebbüslerde bu • 
lurunak lazımdır. 

2 - Her şeyi izzeti nefis meselesi yap
mamak daha faydalı olur. 

3 - Güvenilir ve metin bir zeka sa -
bibi olduğu hissini veriyor. 

Son Posta 
Fotoğraf tahJili kuponu 

İsim • • • • • 
Adreı • 

H:ı------~--........... ~--------~ı 
DİKKAT 

Fotograf tah!Hi için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

ve usulca: 
- Sen neredeydin? dedi 
- Buradayım. 

- Hayır, meydanda yoktun. 
- Biraz sizin odanıza gittim. 
- Ne yaptın orada? 
Teyzemin boynuna sarı1ıp öptüm: 
- Biraz dinlendim. Biraz yalnız kal-

mağa ihtiyacım vardı. 
Mazlum omuzumu tutup sordu: 
- Yorgunsun Sevim? 
- Hayır Mazlum merak etme, bir 

şey değil... Geçti ... Bilirim, nişanlı ni -
şanlısından hiç ayrılmaz amma, ne ya
payım sen Gönülle konuşuyordun, ben 
de bu· fırsattan istifade ederek gidip 
biraz yattım ... 

Mazlumun bakışları beni sarmaladı, 
göz bebekleri göz bebeklcrımin içine 
daldı ve yavaşça: 

- İyi ettin! dedi. 
Ben gülümsüyordum, yuzum gülü -

yordu, gözlerim endişesiz, kaygusuz, 
gilligişsizdi... Apaçık bir yüzle, sami
mi gözlerle yüzüne baktım. 

Bu durumum onu teskin etti; endi -
şesinin zail olduğunu derhal anladım. 

Misafirler gittikten sonra tabii ev -
vela annem yerinden kalktı: 

- Biz de gidelim artık. 
- Ne oldun, daha erken ... 
Teyzem bırakmak istem·yor, amma 

annemin gözlerinden uyku akıyor ... 
- Geceler, günler torbaya girmedi 

ya, yarın gene görüşürüz. 
Mazlum: 
- Sizi, eve kadar ~ötüreyim, dedi. 
- Bak bu olur. 
Teyzem atıldı: 

8 a y l ı k k öm ü r i s t i h s a 1 i m i z 
ne için az görünüyor? 

Zonguldak lHususi) - Ağustos ayında,, fillen ele alalı henüz dört ay bile olmamıştır. 
Havzanın bütün istismar mıntııkalarınd~·ı Etibank işletmesi bu dört ayını, Fransız sos-
209,374 ton maden kömürü istihsal edUmlş - yetesinin - gider ayak - fazl:ı kömür çıkar
tır. Gene ayni ay içinde iç ve dış pazarlara rr,ak için ocaklarda tatbik ettiği c?.ar-zor. 
yapılan satış miktarı 131,13• tor.dur. sıstemile haraplaşan kömür k•ıyularını, fazla 

Bu ay içinde ecnebi memlelı:.eUere sevke- istihsale elverişli bir hale getirmeğe uğraş
dllen kömür, 22,263 tondur. Bu rakkam, er::- makla geçirmiştir. Havzanın en zengin ve 
nebi bandıFası taşıyan vapurlara verilen en verimli ocaklarını elinde tutan Etlbank 
elhrakiyeıyi de ilave edersek, haziranın ba- işletmesi, Havzayı mekanize ederek rasyonel 
şından sonuna kadar ecnebi memleketlere bir çahşmağa bağlanırken tuttuğu bede! sa
yaptığımız bütün satışın 30,102 ton olduğu dece yükse bir randıman değildir. 
neticesine varırız. Elde edilmek istenen netice, yük.set bir 
Doğrudan d~rıtya Z®guldat. havzasın- randımana ulaşmakla beraber, bugünkü is

dan ecnebi memleketlere yapılan ihracat tıhsal nisbetini ileride bir kaç mi<illııe çıka
şudur : racak kudrette olan ocakların hayab.nı ida

Suriye: 3139 ton, Yunanistan: 5861, Ro- me edecek «ihzari ameliyatı. ve fennl va-
~ıanya: 767, Fransa: 4979, İtalya: 13,094,,sıtaları esaslı şekilde haklkııtıendlrmektir. 
Inglliz vapurları: 1828, Mısır: 434 tondur. Fransız sosyetesi bu toprakların yabancı. 
Havzanın son bir aylık istihsal ve 1mrar sı ve kömür hazinelerimizin kiracısı 111. o

vazlyetlnl bu suretle tetkik ettiltten sı.,nra, nun için, onlar madenleri akslyonerlerlne en 
yılbaşından beri sekiz aylık lstihs<ıl ve im- fazla kar getirecek şekilde en az maara.n:ırla 
rarata ve 936 ile olan mukayeseye geçeblll- istismar ettiler. Bilhassa, güzelim ocakların 
riz. verim kabiliyetinden yarı yarıya taybedişl 
Bazı gazetelerde, Havzanın bu yıl, geçen pahasına yapılan bu, (!İhzarı ameliyat. yani 

senelere nisbetle daha fazla randıman ve- masrafsız istismar şekli, Havzanın devlete 
receğl yazılmakta ve bazı rakkamlar da zlk- intikal edeceği haberinin duyulması üzerine 
redilmektedir. Bu rakkamları, geçen ve bu daha karakteristik bir hal almışb. 
yılın bazı ayları arasında yapılan nlsbetler- Havza bugün devletin, daha ~oğrusu mılle
dir ki, kemiyet bakımından kıymeti sıfırdır. tın öz malıdır. Kömür servetlmlzi millet he
Çünkü, geçen senenin herhangi bir ayındaki snbına işllyen devlet teşekkülü, aks!yonerlerin 
istihsali bu senenin herhangi bir ayındaki karından başka bir şey düşünmeyen yaban
istlhsal ile ölçmek, Havzanın asıl ve kıymet cı kiracılardan çok daha muktedir, çok daha 
olan yıllık verimi üzerinde blzl aldatıcı bir bilgll1 ve üstelik bu toprağın hamurlle yuğ-
yola sevkedebllir. rulmuş eli tarafından idare edllmektedir. 

Ağust<ıs sonunclaki istihsal rakkamlarını Onun için, 936 ya göre sekiz aylık istihsal 
ele alırsak, bu yıl 1936 ya nazaran Havzanın nlsbetlerindeki (100) bin tonluk bir eksikllk
umum istihsal nlsbetinde ilerleme de~ıı. ten telaşlanarak bu ekslkllği mazur göstere
bllakls bariz bir gerileme olduğunu anlarız. cek veya örtecek şeklide yanlış rJ.kamlara 

Bu gerileyiş istlhsalde olduğu gibi, kömür da~anılamk yapılan neşriy;lıtın manasını, 
ihracatında da kendisini göstermektedir. garip ve fuzull bir gayretkeşlikten başta bir 
Bilhassa dış pazarlara yaptığımız ihracat, şey değildir. 
ağustos sonu itibarile yan yanya düşmüş 
vaziyettedir. 

Söylediklerimizi rakkamlann ifadeslle 
tevsik edelim: 

1936 ağustds sonunda Hl\vzanın umumi 
istihsali .1,642,969 tondu. Bu yıl ağustosunun 
sonunda ise, 1.543.357 tondur. Bu yılın aley
hine olarak aradaki eksiklik: (100) t..'n ton 
kadardır. 936 yılı Ağustos sonunda iç ve dış 
pazarlara yaptığımız satış yekünu 1.128.~33 
tondu. Bu yılın; ayni müddet zar!mdakl u
mumi imraratı ise 1.052.966 tondur. Gene 
bu yılın aleyhine olarak aradaki cksik.:Uğ"in 
yuvarlak hesap u75• bin tondur. 

936 nın sekiz aylık harict satış yekunu 
479,819 tondur. Halbuki, bu yılın sek.iz aylık 
yekunu, 246.532 tondur. Bu yıl hesabına ara
daki eksiklik hemen yarı yarıyadır. 

Görülüyor kl, rakamların ıtadesl cok sa
rihtir. 
Havzanın lşletllmeğe başlandığından bu. 

güne kadar geçen 90 küsur yll içinde ııl~ık 
en yüksek randıman, 935 senesindedlr. Iki 
mllyon yüz bin tonla, 935 senesi rekı..ru mu
hafaza etmektedir. 

936 ve 937 deki sekiz aylık istihsal karşı
laştırılınca kömür istlhsalfttunızın bu sene 
936 ya nisbetle (100) bin ton geride olduğu
nu gördük. 

Maamafih yılın bitmesine önümi.ızde he
nüz dört ay vardır. Bu dört ay içinde bu 
noksanlığı gidermek de büsbütün imkansız 
değildir. Etibank kömür işletmesi, Havzayı 

- Ben de gelirim. 
Teyzem kanı kaynıyan, canı oynıyan 

kadınlardan. Yerinde duramıyor ve 
her şeyi kendine zevk ediyor. 

Yolda yürüyoruz. Teyzem annemin 
koluna girmiş anlatıyor. Bu geceden 
pek memnun kalmış, çok sevinmiş ... 

Mazlum yanında sessiz sadasız yü
rüyor. Dalgın ve düşünceli olduğunu 
anlıyorum ... Gene aklından bir şeyler 
geçiriyor ve söylemek istemiyor. Bir
den bire dursam, kolundan tutsam ve 
gözlerimi gözlerine dikerek: 

c Ne düşünüyorsun? .. > 

Diye sorsam, kızaracak, yutkunacak, 
cevap veremiyecek veyahut da: 

«Hiç> diyecek. 
N4?anlılarla karı kocaların ene dü -

şünüyorsun ?> sualine chiç> diye ce -
vap vermeleri kadar fena bir şey yok· 
tur. Bu hiçler birikir, birikir ve arada 
uçurumlar kadar geniş bir hiçlik, yani 
bir boşluk açar. 

Bunun için, alacağım cevabın «hiç• 
olacağını kuvvetle tahmin ettiğim, hat
ta emin olduğum için Mazluma: 

« Ne düş'rmüyorsun> diye sormuyo
rum. 

Yanyana yürüyen iki ~i, eğer bir
birlerile alakadar iseler, birbirlerinin 
düşüncelerini sezerler. Mazlum da ak
lımdan geçenleri sezmiş olacak ki bir
den bire kolumu tuttu. 

- Çok tatsız nişanliyım değil mi 
Sevim? 

- Hayır ... 
Galiba bunu kekeliyerek ve duraklı

yarak söyledim. Mazlum başını salla-
dı: (ATkası var) 

Bu yıl Egede 
Tütün mahaulü 
Çok nefis yetişti 

* 

İzmir 27 ( Hususi ) - Blr hattadanber1 
tütün mıntakasında gözleri çelen bir taalı
yet başlamış bulunuyor. Kumpanyalann 
eksperleri başlıca tütün istihsal mtrkezle - . 
rinde mahsulü gözden geçirerek İmı.lre dön
müşler ve hnzırıadıkları raporlan mensup 
oldukları müesseselere vermişlerdir. 
Amerikalı alıcıların tütün mahsulümüz 

hakkında verdikleri raporlar çok şayanı dik
kattir. Eksperler, 937-938 Ege tütün malısu
lünün, on beş senedenberl rastlanmıyan bir 
nefasette olduğunu ve bu yıl cihan tütüncü
lüğıi içinde bir rekor teşkil ettiğini belirtmiş
lerdir. 

Tütün rekoltesinde, gözleri okşıyan bir art
ma vardır. İnhisar eksperlerının tahminleri
ne göre Ege rekoltesi 30 milyondur. Amerl. 
kalı eksperler, rekoltenin 34 milyon olaca
ğı noktasında ittifak etmişlerdir. Tarla tar
la dolaşan Amerikalılar, en iyi cins tütün 
yetiştiren müstahsillerin adlarını kaydet -
mişlerdir. Akhisar ve Ödemiş, bu sene en 
başta gelmektedir. Kuşadası ve Seferihisar 
kitünleri de, mikdar itibarile fazla olmamak
la beraber çok nefistir. MilAs tütünleri hak
kında da iyi haberler gelmiştir. 

Bu yıl üzüm müstahslllnln rekolte noksa
nından karşılaştığı zararı, tütün mahsulü
nün kapatacağına şüphe edllmiyor. Türkl
yenln bütün istihsal maddeleri içinde yurda 
en fazla gelir temin eden tütünlerlmlz geçen 
sene Egeye 21 milyon Türk lirası temin et
mişti. Bu yıl rekoltenin üstü.nlüğile bl.rllkte 
mahsulün de nefis oluşu, memlekete <'aha 
fazla fayda temin edeceği ümidini VC'rmtk -
tedir. 

Şikago bale1hk sergisine 
iştirak ediyoruz 

Edirne (Hususi) - Trakyanın başlıca ve- · 
rimll işleri arasına alınmış olan ancılık 
mükemmel bir programla. gittikçe inkişaf 

etmektedir. 
Bal ve balmumunun ıslahı ve mlkdannın 

arttırılması için Edirne ve Kırklareli ve Ça
nakkalede açılan arıcılık: istasyonlarında 

yeni arı kovanları ve aletleri sun1 p.~t.ek yap. 
tırılıp arıcılara. verilmekte ve bunların kul
lanılması tarzı öğretilmektedir. 

Arıcılara. ameli kla vuz olmak üure anla
rın kış ve 1lkbahar durumuna konulmaları 
hakkında broşürler bastırılaralt dağıtılmış

tır. 
Gecen sene ve bu sene Trakya. arırılan için 

5000 adet yenl kovan yaptırılmıştır. 
Trakyanın senevi bal mahsulü Z~0.000 kilo 

ve balmumu mikdarı 22,590 kilodur. İç ve dı~ 
piyasada Trnkya balları yer tutmuştur. 

Bu sene Şlkagoda birin.:! teşrinde açıla

cak balcılık sergisine Trakya da iştirak ede· 
cektir. 

ltalya 820 ton arpa aldı 
Dün Ticaret ve Zahire borsasına 20 va -

gon buğday, 2 vagon çavdar, 12 vagon ar -
pa gelmiştir. Ayrıca, Ziraat Bankaaına da 
Anadoludan 14 vagon buğday gelmiştir. Buğ 
day piyasası normaldir. 

İtalya ve İngiltere arpaya. alıcı çıkmak • 
tadır. Dün italyaya 4 kuruş 1'7 paraya t.ada.r 
220 ton arpa satılmıştır. Ayrıca 4 kuruf 5 pa
radan Mersin teslimi 600 ton arpa da atıl -
mıştır • • 

I 
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şanın 

son günle· 
Denizlerin Makraveli 

Kaptan Bllm Bum 
Yazan : Arif Cemil 

Talat Paşanın birdenbire kaybolması Taylirganı da, 
cürüm şeriklerinide şaşırttı. Cani, birbiri arkasına altı 
gün Talat Paşanın evini tarassut ettiği halde bir defa 

Çeviren ı Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Bataviada Felemenk dilile intişar eden gündelik bir 
olsun onun dışarı çıktığlnı görmedi 

istanbul murahhasım•z bu işi sırf J men bitirmiş iken Talat paşanın bir -
kendi namına bir teşebbüs olarak yap denbire ortadan kaybolması Taylir -

gazete bir gün ikinci sayfasında şu beklenmiyen 
halleri neşretti: Lauterbah'ın ölümü 

madı. Bu işler şehremanetinin kon - yan'ı da, cürüm şeriklerinı de çok şa- - Kah, kah, kah!.. Ben asılmadan ve 
trolü altında yapıldı. Gerek İstanbul şırttı. Canı, cinayeti işlemeğe artık iyi- bir ipin ucunda sallanmadan evvel siz
murahhası Kemal, gerekse rüfekası bu ce karar verdiğinden bır sabah yatak- lere göstereceğim bir hayli marifetleriın 
vazifeyi vatani bir h izmet telakki ede- tan kalktıktan sonra herr.en Talat pa - daha var .. denizde balık satılmaz yav
rek ve geceleri sabahlara kadar uyu - şanın evini tarassud etmeğe başladı. rum .. siz de beni asıp kesmeyi düşün
mıyarak çalışmak suretile ve rnukabi- Halbuki öğle vaRtine kadar l::ekle - meden evvel hele bir kere beni ele ge
linde hiç bir şey beklemiyerek ifa et- diği hal~e Talat paşa muta~ olan saat- çirin. · · 
ti er. Hakikat bundan ibarettir. te sokaga çıkmadı. Paşanm Berlinden Sonra müstehzi bir eda ile kadehimi 

Tabii ekmek .;a ışında oldukça bü- gi~li:e uza~laştığ_ından haberi olmıyan l:aldırdım ve ilave ettim: 
yük bir temettü hasıl 0 uyordu. Mik- Canı, kendı kendıne: - Müstakbel sergüzeştlerim ve siz
tar. h~tırımda değil. Me~e.a elli yedi - . Be~ki rahats.~z da ~nun için görün- lcrin de yeni yeni hüsranlarınız şerefi-
para. a mal olan ekmek elli beş para- medı. dıyerek :nutesellı oldu.. .. ne içiyorum ... 
ya atılamıyaca·ından, elli yedi para- Fak~t ertesı v~ daha ertes~1 gunler Yanımdaki arkadaşlar yüksek sesle 
ya ı masına ufaklık para taksimi im- ve hatta :radan hır ~afta g:çtıKten ~on «Lauterbah:. şarkısını hep bir ağızdan 
k: n \ermedi- n e . . 

1 
k lt ~ ra da Talat paşayı goremcyıncc endışe- söylern~~e başl~dılar. Bu vaziyet karşı-

a n zaıun o ara a d .. · 1 H b" sında kustah d .. k ı· 
m ş paraya :sat ı) ordu. İ:~te temettü ye uştu er. epsi ır araya gelerek uşmanırn sesını es ı ve 

tahkikat yapmağa karar ·ıerdilcr. İçle- biraz sonra da kalkıp gitmeğe mf'cbur 
bu üç paradan ileri geliyordu. ld rinden biri apartrman kapıcısından 1 ° u. 

Ekmek tevziat ıle meşgul olan zevat, cSfü beyin• nerede olduğunu soracak cSan Fransisko:. dan tüfek ve copha-
kimc;eye aid olmıyan bu fazla para ile ve öğrenecekti. ne yüklü olarak gelmesini beklediği-
hem memlekette ticaret hayatını can- Bu kararı tatbik etmek 0 kadar ko- miz vapurun muvasalatına intizaren 
lı:ı.n d• rmak, hem de bu vasıta ile hal - lay değildi. Çünkü, kapıcının cSai bey> ben ve Her (Helferih) Hindistana hal- Takma bıyığı dııdagıma yerle§tirdim ... 

krn diğer ihtiyaçlarım daha ehven fi- hakkında kimseye malumat vermemek kı galeyana teşvik eden beyannameler damla göz yaşını akıtarak «Lauterbah> dung>a gittim. Maksadım geceyi or 
atlarla tedarik etmek cihetini düşüne - için talimat almış olması ihtimalı var - gönderiyorduk. Bu beyannameleri bi- şarkısının: da geçirmekti. «Badung:. yüksek ve ha 
rek bu paranın etrafında hususi serma dı. Sonra şüphelenebilir, bu şüphesini siklet lastiklerinin içine dolduruyor ve - Oh! Şimdi nereye, nerelere gitti?. vadar bir yer olmakla beraber aşa~ 
yeleri de toplıyar,.qk şirketler vücuda Talat paşaya söyleyebilir ve bu suret _ Hindistana öyle gönderiyorduk. Mısramı tekrar ettiklerine yemin ede- taraftan esen ve tıpkı bir fırın ağzın 
getir ':iiler ve netiiede bu şirketlerin ser le onu yeniden ikaz edebilirdi. Bu ise Aradan iki hafta geçti, bizim vapur- bilirim. Benim gibi hayatını neş'e ve dan geliyorm~ gibi insanın yüzüne s 
mayclerinden bir kısmınt teşkil eden canilerin kat'iyyen işlerine gelmezdi. dan bir haber çıkmadı. Ben sabırsızlan- kahkaha içinde geçirmiş bir adamın rak sıcak öfleyen bir rüzgar uyumama 
bu sahipsiz parayı da şer·ı usuller da- Cinayetleri için lazım olan her şeyi ha- mağa başlamıştım. ölümü de başkalannınk:ine elbette ben- mani oluyordu. Acaba benı şu öırnedeı 
hilinde vakfederek ileride teşkil edi - zırladıktan sonra şikarlarının ihtiyata Konsolosa bu vapurun düşmanın eli- zemezdi, benziyemezdi. ölüşüm müdür ki uyutmuyor, yatağı 
lecek bir islam bankasının serına~si - davet olunması bütün işlerini yeniden ne düşerek batırılmış olmasından endi- . Ortada müsbet bir hakikat varsa be- mm içinde döndürüp duruyordu? Bil 
ni hazırlamış oldular. altüst edebilirdi. şe ettiğimi söyledim. Ve filhakika bu nım gaybubet etmiş olmaklığım, şu fa- miyorum. Herhalde muhakkak olan bi 

Talat paşa İstanbul divanıharbi ta- Fakat, bu tahkikatı yapmaktan baş - tahminim de ck>ğru çıktı. Çünkü bir ni dünyadan elimi, eteğimi çekmiş bu- şey varsa o gece çok sinirli idim. Be 
ıafından yazılan ithamnamede sayılı ka bir çare yoktu. Zira Cencvredeki müddet sonra geminin İngilizler tara- lunmaklığım idi. Bereket v~rsin ki or- nim gibi küçük bir ra'şe hissetmedeı 
suç.arı hakkında bunları söyledikten Ermeni ihtilal komitesi artık ültima - fından yakalanmış oldu~nu haber al- tadan yok olmuş, lakin dost ve düş ~ cSomatra>nın vahşi ve balt:ı görmemi 
sonra dedi ki: tomu dayamıştı. Berlindek! canilere, dık. manlarmun iman ettikleri gibi henüz ormanlarını geçmiş olan bir adam bt 

«- İstanbul divanıharbinin aylar - «ya işi bir an evvel bitirıntz, yahut be - Amerikadan silah getirecek vapur - ahrete gitmiş değildim. Cömert, alice- gece nedense her şeye sinirleniyor, siv 
ca ~·., ptığı tahkikat ve tetkikat netice- ceriksiz olduğunuzu itiraf eaerek çe - ·dan ümidimizi kestikten s<mra konsolos nap ev sahibim Her «Helferih> in mü- risineklerin vızıltısı, ne hatların hrşm 
sinde meydana koyduğu zannettiği cü.- kilip gidiniz:. diyordu. bana Hindistana silah ve cephane ta - depdep. k~nağında evvelkis~ gibi ' ya - tını ve oralarda mebzule!l bulunan v~ 
rüm maddeleri beni itham etmek şöy- İşte bu mecburiyet altında Eı·meni- şımak kadar tehlikeli baş!ı-a bir iş bul- şayıp gıdiyordum. Yalnız hır yere çık- «Tuktoo> denilen bir nevi kertenkele 
le dtıı sun, bilakis masumiyetım için bi lerden birisi bir akşam Hardenberg so- d~ ve (Şanghay) da general konsolosa mıyord~. Zaten_b~ d~iy~ne fikir de nin hüzünlü sesleri asabıma dokunu 
rer delil teşkil eder. Zaten geçen me - kağında 4 numaralı apartımamn önün- hır takım mahrem evrak götürüp gö - onun bır buluşu ıdı. Bır gun bana: yordu. (Arkası var) 
muri ·et ve siyaset hayaı.ıma aid bü _ de bir müddet dolaştıktan sonra kapı- türemiyeceğimi sordu. Ben bu teklifi .. - .. Lauterbah aziz~ demişti, s_izin -·-· ~ -~ -- m ·-...... ·~·--~ 
tün muamelelerim ve icra<ltım tetkik nın önünü süpürmek için elindeki sü- de tereddütsüz kabul ettim. Konsolos: ı~ır_ı olmekten b~şka hır çare yok. In - r • 
edi . e bunlar da bir gün -vatana olan pürge ile sokağa çıkan kap!cıya yak - - 1:'.al~ız .diyordu, bir nokta var ki gılızler: .. oynadıgınız bu. k_adar oyunu Bir Doktorun 
hi7.rr ~imin birer şahidi olacaktır. !aşarak: çok muhımdır. Çin sahillerinde sizi ta- ancak olum paklar ... Peşınızde dolaşan Günlük Salı 

«- Acaba birinci katta oturan Türk nımıyan kimse yok gibidir. Kıvafetini- casusları, hafiyeleri ve istihbarat me -
Siyasi hayatımda hiç bir vakit his- Sai bey evinde mi?> diye sordu. zi ve.şek!~. şemailinizi değiştir~iş olsa- muru taslaklarını ~lda~ak için ~un - Notlarından (*) 

siyatıma kapılmadım, hiç bir vakit şah Kapıcı: nız bıle duşmanlarırnız sizi kolayca ta- dan başka çare goremıyorum. Sız ne --------...:...:...--1 
sımı ve akrabamı düşünmedim. Bir _ Orada bir kaç tane Türk oturu • nıyacaklardır. dersiniz dostum? .. .. . . . Diş çürüklerinin sebepleri 
çok k[mseler beni eski arkadaşlarıma yor. Hangisini istediğinizi ben ne bile- Ben de şu cevabı verdim: Ben boy~umu büküp ıçımı çekerek Ve hastalıklarla olan 
karşı nankörlükle itham ederler. Bu, yim! Kendilerini isimlerile tanımanı. - Burada işsizlikten ve can sıkın - cevap ve:d;m: . .. . . Münasebetleri 
kat \yyen doğru değildir. Yaptığım bil- Çıkıp kendiniz sorunuz:! cevabım ve _ tısından patlıyacağırn. Diqer taraftan - Pekala, mademki olm.ek ıcap edı-
tün fedakarlıkalr \'atan endişesi ve u- rip ve kapının önünü süpürmekte de- Alman~aya avdet etmeden evvel Şang- yor, öle~_im! .. Bund~n ~olay ne ~~~? .... 
mumun selameti neticesidir. Beni ya - vam etti. haydakı eski dostlarımı bir kere daha - Mukemmel şımdı bu acı o.umun 
kınd n tanıyanlar bunu tasdik ederler. E . t d . . . d; ziyaret etmek benim için çok zevkli bir teferruatını tesbit etmekten başka ya-
T . .. h k"k rrnenı apar ıman an ıç:erıye gır • . . 1 k b" k lını H ·d· b k anımıyanlar da bır gun a ı at kar - d" b d b" dak"k k d ış olacaktır. Memleketıne her ne c:ekil pı aca ır şey a yor. aı ı a a-
şısında bunu tasdik ve itiraf edecek - vbekml ed~kıtven aşın ak :r ıktı 3 

1~ ar ve surette olursa olsun hi7.rnet et~ek lım Lauterbah ölümlerden ölüm beğen! 
l d 

e e ı en sonra so aga ç ı ve ~apı- . B" l"kt ··ı·· ·· - b"·t·· t f er ır. . bır zevk ve bir vazifedir değil mi? Siz ır ı e o umumun u un e errua-
- 18 - cıya. d km d. alt tarafını fazla düşünmeyin de be _ tını tesbit ettik. Evvela bay «Helferih:. 

«- Ev e yo uş.• ıyerek oradan . 1 .. b · f" b""yük' b" k ı Bıı esnada Tayliryan'ı cinayete alet - nım e gondermek istedilr!niz mahrem enım şere ıme u ır ap an avı 
uzaklastı ~ t t· t kl · b 1 d B""t·· h olarak kullanmak isteyen Ermeni ko - :. · evrakı hazırlayın bay konsolos... er ıp e me e ışe aş a 1· u un a -

mitesi katil hazırlıklarını hemen he - Komiteciler bu suretle Talat paşa - Sonra gidip cSohenberg:. ile Her «Hel- zırlıklar yapıldı ve bu hazırlıklan cBa-
-· ....•... -· ...•.... -.. --·--·~·- nın nerede bulunduğunu öğrenemiye - ferih> i gördüm. tavia> da çıkan bütün gazeteler yazdı-
beşi beş geçe de, bir apartımanın iki kat ceklerini anladılar. O esnada başka bir Konsolosun bu teklif tıa k _ lar. Bu hazır(ıklar devam ederken 
ınerdıvenini uçar gibi çıktı. Ve bir daire- çare~e b~ş vurmak im_kanm: da. g~re- dar ben cŞanghay> a ıg~:~e;t ~~~l :e «Sohenberg> trene atlıyor ve « Java > 
nin l:apısmı üç kere çaldı. Saat beşi beş medıklerı_nden m:seleyı .old_ugu gıbı _Ce hayalimden bile geçirmemiştim. Zaten adasının doğu sahilinde en mühim Ji _ 
dak ka ve bir çeyrek saniye geçe de ka- nevred~ı Ermenı Koı:nıtesı ryerkezme aklı başında olan bir adamın böyle bir manı olan «Sourabaya>ya gitti. Bu li-
pı açıldı.. Ve Sevim, nişanlısı Çetinin anlatmaga karar verdiler Bun ap B d" · 

v b d 
1 

ç·· k.: u, Y
1
. -. ihtimali bir an için bile oba göz önüne mana « atavradan> şimen ıferle ta -

kolları arasına atıldı.. maga mc ur u ar. un u mcs u ıyet::. getirmesine irrıkaAn v iht" 1 t marn on iki saatte gidilir. cSohenberg ... 
Ç 

· B ·· 1 . d k A . e mıa asa vvur 
etın: enim nonoşum, diye haykırdı. uze: erın en atma lazım gelıyordu. edilebilir mi idi? benim gibi ölü veya diri olarak yaka-

Rolilnü harikulade oynadın .. Artık an - Talat paşan~ nerede bulunduğunu üç arkadaş bir hayli müzakere et _ Janması için para mükafatı vaded!lmiş 
neni kandırır, evlenmemize izin kopan : tekrar keşfedinceye kadar geçecek tikten sonra cF'li · > kad k .. ük" bir kimse olmadıgvından bu seyahati 

""dd t f d · · b"t· · · ı pın e ar uç 

1 
Ağızda teşekkül eden hamızların tesırııe 
mlna ve diş eti, kireçli maddeler erir, 
böylece harap olmağa başlıyan dişe mik
roplar hücum eder. Dişin sert kısmını ha
riçten dahile doğru tahrip eder it\ buna 
çürük denir. Bu mikrop istilası yalnız 
sert kısmının değil, ayni zam:ı.nda dl.şln 

damarlarını, sinirlerini harap edelek bir 
takım umumt hastalıklara sebep olur. 
Bundan başka, ırk, irsiyet, iklim, td.gad
dl, cins, yaş ve umuml hastalıklar diş çü
rümesinde mühim rol oynar. 
1 - Irk meselesi: Alelumum siyah ırkın 
dişleri beyaz ırka nazaran çok muka -
vimdir. 
2 - İrsiyet meselesi: Bazı ailelerin ço -
cuklarında çürük fazladır. Ailenin bün
yesi burada mevzuu bahstir. Sıhhati 
tam olan bünyede elbette sağl,\m diş bu
lunur. 

( •) Hu notları kesip aaldaymu_ yabı.ı• 
bir albüme ,-apqtınp kolleksiyon 1a•ınıs. 
Sakıntı ıı:amanmızda 'ba notlar •tr doacı.r 
ı-11>1 lmdaclmıza Y11Ü11t1blllr. nz... mu e zarın ~ ışı ı ı~em:diklerı-? .- küçük Felemenk adalarına uğramak nazan Mkatt celbetmeden yapmıştı 

Sevim, neş'esinden, sevincinden fıkır- d~n dolayı. yen~den komıtenın tekdirı- suretile· gitmeyi ve işin alt tarafını da Yahut da biz nazarı dikkati celbetme- ,~·-------------...,._ 
dıyarak sordu: nı yemek ıstem.ıyorlardı: . . talih ve kaderimize hava!e etmeyi ka _ diğine kanaat hasıl etmiştik. Nöbelcl 

- Ne yaptın da muvaffak oldun Çe _ .cenevredekı Ermem Komıtesme rarlaştırdık. Her e:Helferih:. kaplan avı hazırlık-
tin?.. verılen bu habere gelen cevapta, Tay- larını ikmal ettikten sonra herkesin Eczaneler 

Çetin göğsünü kabarta kabarta cevap liryan'ın yerinde kalması, bir kaç gün - 16 - gözü önünde yola çıktık ve Majeste Bu rece nöbetçi olan eczaneıer şunlar-
vcrdi: daha beklemesi ve bermutad Talat pa- ccJAVA» DA ÖLÜYORUM LAKIN kaplanla boğuşmak için ormanın yo- dır: 

· · t dd d t · ' İstanbul cihetindekiler: 
- Cevat basit.. Müdürün tabı'atı· bı"r tu- şa.nın .. evı. nı arassu a evam e mesı ccMIND. ANAO» DA nm· 11· .I.YORUM lunu tuttuk. bild ld Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Eş-

haftır. Ben ne söylesem, aksini yapar.. ırı ı. . • a:Java>da bir kaplan avı tertibi mü- ref Neş'et) Beyazıtte: (Asador), Sanıat-
Onun için, seni onun yanında kötüleyin- Acaba komite bu cevabile neyi kas - . «Batavıa> da ~e.lemen~ l~~anile in - him bir meseledir ve bir misafir için yada: (Teofllos), Eminönünde: (Mehmet 

elk 
tediyordu? Talat paşanın izini bulmak tışar eden en_ muhirn gunluk gazete bir kaplan avı tertip etmek o misafire K!izım>. Eyüpte: (Hikmet Atlamaz>, Fe-

ce, hemen y enleri suya indirdi, mızık- B t h N bl d d b 
lık d Y 

için daha yüksek makamları harekete « a _ava~. . ıe_ us_ a > ır ve u gaze- en büyük şeref ve saygıyı izafe eyle - nerde: < Blisamettın >. Şehremininde: 
çı etme i.. aşa .. Nonoşum ... Yaman- t b gun k f d <H dl) ş h d b amda· (Aft f) Ka mi getirmişti? Bu yüksek nıakamlar e ır ı ıncı say asın a: mek demektir. am • e za e ay . =ıa • -

L b ragümrükte: < Fuat ), Küçükpa.zarda: 
lbrahim Hoyi nereleriydi? Bütün bu suallere doğru « auter ah'ın ölümü> cJava> dağlarında cBadung> ismin- (Hikmet Cemm, Bakırköyünde: <Mer _ 

:---------------- bir cevap ve izah bulmak mümkün de- Serlevhalı bir havadisle intişar edi- de küçük bir yayla vardır. Burası kez>. 

sın .. 

Yarmki nüshamızda: 

Dördüncü katın 
kiracısı 

Yazan: ismet Hulusi 

ğildir. Berlindeki İngiliz askeri mü - yordu. Bu müellim haber hc~en o gün sıtmadan kurtulmak istiyenler için bir Beyoğlu cihetindekiler: 
messilinin Talat paşayı &raması, Dus- telgrafla, mektupla her tarafa bildiril- tedavi merkezi, adeta bir sanatoryom- İstıklft.l caddesinde: <Dellasuda), Ga-
selderde bir mülakat haz~rlanması ve di ve Aksayı Şarkın bütün gazeteleri dur. la.tada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: <L1-monciyan), Pangaltıda: CNarglleclyan), 
Talat paşanın tekrar Berlinde görün - tarafından iktibas edilmesi için ne yap· Kaplan avı alayı yavaş yavaş orman- Beşiktaşta: (Ali Rıza), 
mesile Ermeni Komitesinin yeniden iz mak mümkünse yapıldı. lara dalarken ben de Basralı arap tile- Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
peşinde koşması arasında bir münase - Bu kara haberin dostlarca az veya carı kıyafetine girdim. O taraflarda sıırıyerde: (Asaf), Üsküdarda: cseıı-
bet vardır denilemediği kadar yok~u da çok teessürle karşılandığı.rıı pek bil _ Basralı arap tacirlere pek sık tesadüi miye), Kadıköyünde: (Moda). <Merkez), 
denilemez. (Arkası var) mem amma, pek çoklarının bir kaç enilir. Ve bir otomobile atlayıp e:Ba - .._B_üy_u_·k_a_d_ad_ıı_=_<H_a_lk_>._H_ey_b_e_ıı_d_e:_<H_aı_k_>ı 
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IEVALİDE SULTANIN 
DANLIGI [~i~~r 

Serkomiser sor -
du: 

- Hüsnü Bey kü
tüphaneye ÇP..kildik
ten sonra zili çala -
rak Gı.ilteri çağır -
mış. Zil sesini siz de 
duydunuz mu? 

- İki defasında 
da duydum efen -
dim. 

- Htisnı.i Bey iki 
defa mı zil çaldı? 
Halbukı Gülter bize 
bir defa çaldığını 
söylemişti. 

- Yanlış söyle -
rnemiş efendım. i -
şittiğimiz ikınci se! 
til sesi değilmiş. Ba 
na Ö.) e gelmiş ola 
cak. Kıza gidip bak· 
masını söyledim. Git 
ti. bevefendı zil çal
madı ~ını sôylemiş. 

- Saat kaçta olu
yor bu? 

- Gece yarısını 

geçmişti efendım. Serkomiser Osman genç mühendise sorcıu: - Hadise gecesı hizmetçi Gi.ilter sizi, üzerinizde bir 
Zannederim bir var -rob döşambr ile merdivenlerden inerken görmüş. Ne diye a§ağı iniyordunuz? 

dı. sonra serkomisere vakit bırakmadan lendiğini duydum. Merak ederek in _ 
Rıdvan Sadullah atıldı. bağırdı: dim. 
- Gülter aşağı inip çıkarken kimse- - Odamızda ne vakte kadar mah - - Bu ses erkek sesi mi idi? 

ye rastgelmemış mi? · pus kalacağız. Benden ne istiyorsunuz? - Evet. 
Letafet kadın Rıdvan Sadullahm yii- Kanun size bu hakkı veriyor mu? - Peki bahçeye indiniz, ne gördü-

züne bakarak bir müddet fE'reddüt et- Serkomiser pişkin ve soğukkanlı bir nüz? 
ti, sonra: eda ile mukabele etti: - Hiç bir şey ... 

- Merdivenlerde İhsan Beye rast - - Kanun bize bu hakkı veriyor, be- - Size öyle gelmiş olmasın ... Birisi-
gelmiş efendim! diye mırıldandı. Ar - yefendi. Lutfen itidalinizi muhafaza nin sizi çağırdığına emin misiniz? 
kasında ropdöşambn varmış. Aşağı ediniz. Esasen serbestinizin iadesi için - Sureti kat'iyede eminim. 
iniyormuş. yalnız beş on dakika daha beklemeniz - Pekala, geçelim . .Nazan hanımla 3 • 

Mükaleme birdenbire çok şayanı kafi gelecek, şimdi soracağım suallere ranızda yakın akrabalıktan başka, da-
di}ckat bir safhaya dahil olmuştu. Rıd- cevap veriniz. ha hususi, daha yakın bir alaka bulun-
van Sadullah susunca tekrar serkomi- - Ben bir şey bilmiyorum. duğu iddialarına ne diyeceksiniz? 
~er Osman sual sormıya başladı: - Bildiğiniz kadarını söylersiniz. Bu sual genç mühendisi çileden çı _ 

- İhsan Bey bu eve sık sık gelir mi? İnce, uzun bir gençti. Saçları kızıl kardı. Gözleri yerinden oynadı. Çeh-
Kadınm yüzü buruştu. Genç mü - renkte idi. Matruş çehresi ufak çillerle resi kıpkırmızı oldu. Ayağını yere vu

hendisten hiç hoşlanmadığı anlaşılı - dolu idi. Sırtında lacivert renkce ku- rarak bağırdı: 
yordu. sursuz bir kostüm vardı. - Hangi ahlaksız yumurtladı bunu? 

- Hemen her Allahın günü burada! Kısa kısa verdiği ce\·ap:ardan Bel - Hem siz böyle işlere ne karışıyorsunuz? 
dedi. çikada tahsil ettiğini, elektrik şirke - Maksadınız nedir? Hüsnü bey katledH-

- Peki sen buna ne mana veri)Jor - tinde mühendis olduğunu, babası öl - di ve onu ben öldürdüm demek mi is-
sun? düğünden daha çocuk iken dayısı Ab- tiyorsunuz? Sözü buraya mı getirecek-

- Herkes ne mana veriyorsa, ben de dülımittalip beyin yanına sığındığını, siniz. Ne duruyorsunuz, haydi ellerime 
o manayı veriyorum. Ben de bütün E- Nazanla bütün çocuklukları bir arada kelepçe taksanız a ... Öyle ya bir ev ki 
renköy gibi düşünüyorum. geçtiği için aralarında samimiyet bu- içinde ihtiyar bir koca, genç bir zevce 

- Yani? lunduğunu, hadise hakkında hiç bir şey ve genç bir misafir var. Örümcekli za-
Kadın birdenbire çok ileri gittiğini bilmediğini, o gece hep beraber yemek bıta kafası için muammayı halletmek 

anlamıştı: yediklerini, yemekten !:onra dokuz bu- kolay. Genç kadınla genç erkek sevi-
- Hiç ... diye tashih etti. Onlar kar- çukta Hüsnü beyin kütüphaneye çe - şiyorlardı. İhtiyarı ortadan kaldlrma-

deş gib:dirler. Bir arada büyüdüler. kildiğini, Nazan hanımla karşı karşıya yı kurdular. Bir tabanca darbesi... İş 
- Pekala, geçelim. Bu tabanca Hüs- saat on bire kadar oturduklarını, bir oldu bitti. Haydi mesele hallolundu. 

nü Beyin tabancası mı? müddet tavla oynadıklarını, saat 11 o- Nerede hapiS&ıne arabası ... Ne duru _ 
Letafet kadın yazıhanenin başmdaki lunca odalarına çekildiklerini anlattı. yorsunuz? 

cesede baktı. Bu bakışta derin lıir ki- Serkomiser Osman mutat suali sor-
nin izlerini görür gibi oldum. du: 

- Bu tabancayı ilk defa bugün gö - - Hüsnü beyin intihar etmiş olrna-
rüyorum, dedi. Benim bildiğim beye - sına ihtimal \'eriyor musunuz? 
fendinin nikel kaplı bir tabancası var- - Bilmiyorum. 
dır. - Bu hususta hiç bir kanaatiniz de 

- Şu halde bu Hüsnü Beyin taban- mi yok? 
cası değil. - Hayır, bunu araştırmak benim va-

- Bilmiyorum. zifem değil. Sizin ne işmiz var? 
- Sana göre bu hadisenin iç yuzu - Bu tabancanın Hüsnü beye ait 

nedir? Hüsnü Bey intihar mı etmiştir, olup olmadığını söyliyeoilir misiniz? 
yoksa... - Farkında değilim. Nazanc. sorun, 

- Bence intihar etmemiştir, efen - 0 herhalde bunu bilecektir. 
dim. - Hüsnü beyin nikel kaplı bir ta -

- Ne dedin? demek öldürdüler. bancası olduğunu biliyor musunuz? 
- Öyle zannederim. Hüsnü Bey in- _Evet, bir kaç kere gördüm. 

tihar edecek adam değildi. _Hadise sabahında İstanbula inmiş, 
Kadının ağzından bundan başka bir ancak bugün geri dönmü~sünüz. İstan

şey öğrenmek kabil olamadı. Dışarı çı- bulda ne yaptınız? 
karıldı. Aramızda bir müd.iet konuş - _ Siz ne karışıyorsunuz? 
tuk. Geçen mükalemeden müddeiumu- _ Canım efendim, ne diye asabileşi-
minin kanaatini değiştirmediği anlaşı- yorsunuz? Bunlar sorulması mutat ve 
lıyordu. Buna mukabil serkomiser a - cevap verilmesi ıazırn olan suallerdir. 
damakıllı şüphe!enmiye başlamıştı. _ İşlerim vardı. Bir takım randevu
Rıdvan Sadullaha gelince onun yüzün- lar ki tehir edemezdim. Buradan ayrıl
den bermutat hiç bir şey anlaşılmıyor- mamaklığım lazımgeldiğinı de düşü -
du. nemedim . 

Sıra hadise gecesi köşkte misafir ka- _ Hadise gecesi saat bird~ Gülter 
lan genç mühendis İhsan Beye gelmiş- sizi odanızdan aşağı inerken görmüş. 
ti. Odaya seri ve asabi adımlarla girdi. Arkanızda ropdöşambr varmış. Ne diye 
!!:Pi~izin ~~~~ ar!ı_.~=~ .b.a~~ık.~ aşağı iniyordunuz? 

Denizler:n Makyaveli 
Kaptan Bum Bum 

Bu deniz tefrikamızı bugiin 14 iin
cii sayfada bulacaksınız. .__ ____________________________ _. 

Genç adam ilk defa olarak endişelı 
gözüktü. Sakin göriinmcğe çalışan bir 
tavırla: 

- Doğrudur, dedi. Uyuyamnmıştım. 
Tam dalarken aşağıdan, bahçeden bir 
sesin «İhsan bey .. İhsan bey .. • diye ses-

(Arkası var) -- ... -------.............. ___ _ 
1 K A Ş E 

Grip in 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten 
kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağ
rılarını, oşotmekten mntevellid 
botun sancı ve sızıları k'!ser. 
Nezleye, romatizmaya, kırıklı~a 
karşı çok müessirdir. 

Mideyi bowınz, kalbi ve böb
rekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe 
alına bil ·r. 

Posla,, nın Hikayeleri 

Güzel Daktilo 
Anlatan: lbrahim Hoyi 

- Siz Bayan Sevim siniz değil mi? .. 

Sevim sert bir hareketle kapıyı açtı. maktan doğan bir hiddetle, gözlüklerının 
Kendisini cam anonim şirketinin geniş üstünden bakarak: 
ve aydınlık yazıhanesinde bulunca bütün - Ne o Bay Çetin, gene ne var? .. diyE' 
vücudunu garip bir tereddüt hissi kap - homurdandı. 
ladı. Adeta yerini yadırgadı. - Bir bayan daktiloluk için müracaat 
Genç bir daktilo, yazı makinesinden ba- etmiş efendim .. 

şuıı kaldırdı, Sevimi süzdü ve ne istiyor- - Aıa .. Kaç yaşlarında? .. Nasıl yazı -
sunuz? .. demek istermiş gibi uzun uzun yor? .. Biliyor mu? .. Eski yerinden neden 
baktı: çıkmış?. Bunları anladınız mı? .. 

Genç kız, bugüne söz vermişlerdi. Boş Çetin bir yandan bu sorgu kasırgasına 
bir daktiloluk varmış. Bay Çetine mü - cevap yetiştirmeğe çalışırken, can kur -
racaat etmem lazım geliyormuş .. dedi. taran simidi gibi bir yandan da, Sevimin 

Makinesinden başını kaldıran daktilo, makine ile yazdığı kağıtla, tavsiye mek
cevap vermeden, arkasındaki masada o - tubunu müdüre uzattı. 
turan bir delikanlıya döndü, başile genç Orta yaşı biraz aşkın gibi görünen mü
kızı gösterdi, sonra tekrar işine koyuldu. dür cenapları bir şeyler mırıldandı, göz-

Delikanlı da, yaşça genç kızdan pek lüklerini alnının üstüne kaldırnrak me-
farklı görünmüyordu. murunun fikrini anlamak istedi: 

- Siz, Bayan Sevimsiniz değil mi?.. - Bu kız hakkındaki düşünceniz ne · 
derken sesi, biraz sertçe, hatta kaba kaba dir, Bay Çetin? .. 
çıktı. - Bana kalırsa .. Bununla beraber e -

Sevim, evet deyinciye kadar orada bu- mir sizindir bay müdür .. 
lunan diğer iki memur çoktan reylerini - Ne demek efendim .. Çıkar ağzından 
vermiş, sizin anlıyacağınız ondan hoşlan- baklayı .. Ne biliyorsan söyle, canım? .. 
mışlardı bile .. Fakat gelgelelim Çetin, hiç Çetin tereddüt içinde idi. Söylesin 
te beğenmişe benzemiyordu. Bütün hal mi, söylemesin mi? diye .. Ya bay müdü
ve hareketlerinde düpedüz bir istiskal rün tutaraklı saati olsa ne yapardı .. Am· 
çeşnisi vardı. ma, gene cesaretlendi. 

- Şuraya oturunuz, Bayan Sevim .. ve - Bu genç kız ... diye sözüne başladı. 
bana nerelerde çalıştığınızı, neler bildi- - E! .. Bu genç kız sonra .. 
ğinizi. anlatınız, lfıtfen .. dedi. - Evet efendim, bu genç kız, sizin her 

Anlattığına göre, Sevim liseyi bitir - zaman bir disiplin meselesi olarak emir 
miş, üniversiteye gitmek istemişti am - buyurduğunuz gibi, kafi derecede sür'atli 
ma, bazı - şimdilik söylenemiyecek _ se- yazamıyor.. Sonra efendim, asıl mühım 

beplerden dolayı, çalışmayı tercih etmiş, nokta .. Bu genç kız biraz da fazlaca gi.i
ilk önce steno dersi almış, arkasından zel, göz alıcı, gönül çekici, diyeceğim ge
daktilo öğrenmiş, bazı hususi şirketlere liyor .. 
girmiş, en sonunda da kürk şirketinde - Öyle mi? .. Ne çıkar? .. Güzel kızlar 
bulunmakta iken, şirketin memurları a- sizi yemezler a! .. 
rasında tasfiye yaparak aylıklan indir - - Onlar şımarık olurlar efendim .. Hem 
mesi yüzünden oradan ayrılmak mecbu - gözleri işte değil, oynaşta olur. Bütün ar
riyetinde kalmıştı. zuları, emelleri, kendilerine şöyle zen -

Sözünü: Amma, bana harikulfıde gü - gin, fakat ihtiyar bir koca bulmaktır .. 
2el bir tavsiye mektubu verdiler.. diye Malfımu aliniz veçhile, ihtiyar kocaları • 
bağladı, ve Çetine bükülü bir kağıt u - mn paralarını yesinler, delikanlılarla da 
zattı. gönüllerini eğlendirsinler diye .. Bir nok-
Çetin kağıdı açtı ve adresinizi yazmışlar, ta daha bayım .. Güzel daktilo, her zaman 

makinede de sür'atli imişsiniz.. maaş zammını bekler, daha kötüsü, ade-
Diye mırıldandı ve genç kıza dikkatli ta güzelliğinin hakkı, kefareti imiş gibi 

dikkatli bakarak: de sıkılmadan bunu ister de ... 
- Küçük bir imtihan yapalım .. bir im- - Ne beis var. Liyakat gösterdi mi cl-

la tecrü!>esi, mesela ... dedi. bette ki istiyecek, değil mi?. * - O halde bay müdür, yeni daktiloyu 

Çetin, Sevimin karşısına geçti. Basit ve 
sayın bay diye başlıyan, ve derin say
gılarımızı sunarız ile biten klişe bir ti
caret mektubu yazdırdı. Sonra genç 
kıza bir yazı makinesini işaret etti. Ken
disi de masasına yerleşerek başka işle -
rile meşgul oldu. Fakat işine o kadar dal
dı ki genç kızın, cBay Çetin yazdım, bitir 
dim .. > diye hafifçe mırıldanışı, delikan -
lıyı Adeta yerinden sıçrattı. Bununla be
raber, sanki boş yere tedirgin edilmişmif 
gibi, gayet kuru bir sesle: 

- Maşallah, çok çabuk yazıyormuşsu
nuz! diye istemiye istemiye Sevimi öv
dü. Sonra yeizılı kağıdı eline alarak, ağır 
ağır okudu. Okurken de hiç bir memnun
luk göstermedi. Beğendiğini de belli et
medi. 

- Bay direktöre de göstermemiz la -
zım. Esasen asıl kararı verecek te o ... O
nun için, bir parça bekliyeceksiniz, diye
rek müdürün odasına daldı. 
Kalın bağadan, camları da 9 numara 

gözlüklü .müdür, odasında. İçinde hiye
rolifleri andıran rakamlarla dolu bir ra
por okumakta idi. Rahatsız edilmiş ol -

bizzat kendiniz görmek istemez misiniz?. 
Müdür kayıtsız bir eda ile .. 

- Hayır, hayır .. Vaktim yok diye cevap 
verdi. 

* Müdür gözlüklerini tekrar burnuna 
indirdi. Elindeki raporu süze süze söy -
lendi: 
- Bay Çetin, bayan daktiloya kendisini 

§irketimize daktilo olarak kabul ettiği • 
mizi bildiriniz. Şimdilik altmış lira maaı 
vereceğiz. Bir ay sonra da, işlerinden 

memnun kaldığımız takdirde, aylığını 7~ 
liraya çıkarmayı vadediyoruz. Ve yarın 
sabah ta saat tam dokuzda işe baflasın • 
lar. 

Çetin müdürünün emrini Sevime bll • 
dirince, genç kız gayet kayıtsızcana, hem 
de hiç heyecanlanmadan: 

- Teşekkür ederim Bay Çetin .. dedi v ... 
odadan dışarıya süzüldü. 

* O akşam paydosta, yani saat beşi bin 
dakika geçe Çetin şirketten çıktı. Saat 

( L<ltf en aayf ayı çeviriniz)• 
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inkıbazı, hazımsızh{Jı 

M i DE 
ekşilik ve yanmalarını 

1 Dev et lJem lr) uUan ve Lımanları işletme Umum dlaresı tllnları 1 
Irmak - Ereğli hattının Çatalaizmdan l!IODl'8 Kilimli ve Zonguldak istasyon

ları 1/10/931 gününden itibaren açılacağı ve her ikt istasyonla diler bil1lmum 
istasyonlar arumda yolcu ve .her türlü qya nakliyatına baflanacatı ilAn olu
nur. .85'14, c6543t --Muhammen bedeli 24800 ııra olan pafta. klavuz, rayba ft frezeler 12/11/93'1 
Cuma gtuıü saat 15,30 da kapalı zarf \18 ulile Ankarada İdare binumda satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isüyenlerin 1860 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ctt.iğt vesikaları ve Nafia müteahhitlik 'tesikası ve tekliflerini ~ gtm saat 
14,30 za kadar komisyon reisliğine vermt?leri lhJ,mdır. 

• Şfttnanıeler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden; Haydarpapda 
Tesellüm w Sevk Şefliiinden daptılmaktadır. (6548) 

..-.- - ----- ~ --
SATILIK VAPUR 
Dclıiiz Yollan lıletmeıi Müdürliifinclea : 

OSMANU BANKASI 
TORK ANONİM ştıua:tt 

TBlll 2'.AldBI 1 1183 

lllnDaJell: ..... -- llıUI 

TllrJdyenla bt11* fll*lerlle 
Parti, llandı,a. Nil. LaDdra ve 
Mtn~de. Jlmr, Kdmi, Irak. 
İran, l'lUatln w Y ....... n'da 
Şubeleri, Yupla"Jle P.oamıya. 
Suriye w Ytllllftfltada l'DJalleri 
ftl'dlr. 

Har tarll llillca mllllllelari ,...,. 
t~ 11ıep oıaıa& kQllanıJmaia eıur1şn oiaa .vatan. •qanı pazarlık- _ _. ANKARADA 4m' 

la satdaeaktır, J 
Pazarlık 1 Teşrinievvel 1937 günü saat 15 de idaremiz levamn P"llb"'9 yapı- A K 8 A 

Jacaktır. 
Şeftliti ,....,.,. ilüfeDler Juır IÜJl levazım teflilimize m6racaU etmelidir. Xltap EYi ICldçllak 

d499t BQt11Jı mektep kıtaplannın ıatJf _____________ ....______________ yeridir. Melnep lmtulJ• 08fltleri 

Ankara Okulları Satmalma 
Komisyonundan : 

Cinsi Mıktal'I 

Koyun eti 9'l600 Kilo 
Kum -et 16200 • 
.. JI* ... ıaeoo • 
Daııa eti ?800 • 
Koyun 801>-
ıek Jaiı 1800 • 

Mtıbammen 
Pıab 
Kuruş 

45 
45 
28 

• 
'° 

Muhammen 
bedeli 

Ura Kr. 

41&5 t-0 
88 o 00 
8808 00 
Zili 00 

2295 uo 
80QO CJO 

WA96 00 

~ 7 j) teminatı MOnakaaa 
Lira Km111 Taıtbl ıaaU 

8121 f11 
ıua 00 
286 60 fr10.88'1 11 Cmaa 
ışı 68 

• 
-lt6t ıo 

172 12 8-10-937 15,SO 
2'.15 • .Qlım 

897 12 

ı - Komisyonumuza ballı yabh okullann ihtiyacı olaa mikdar, muhammen 
bedel ve ilk 'teminatı 1ra'llJairıııda yazılı et ve tawk .,partillri ayn ayn kapalı 
zarf usuliyle münkasaya komıJmu§tur. İhalesi 8/10/937 Cuma günü &aat 15,30 
da Ankara Mektebler Muhasebecllilinde yapılacakhr. 

1 - Ebiltmeye p-eceklerla 9lft JJlı Ticaret Odam. ve 2M sayılı bnunun 1 
'98 a ncü maddelerine IÖfe ellerinde bulu nan belgelerle komisyona plmelerL 

3 - İsteklilerin teklif mektub1armı 2490 sayılı kanun h6.kilmlerl .dairesinde 
1ha1e saatinden bir saat evvel koin1syon a makbuz mubblUnde "fenllelerl ve 
prtnamesiııi ,armet istiyeBler Mtektelt 1er MuhasebeeililhM!e Kcimisyon kltıp. 
Jıiiııe miiracaatlan ilAn olunur. c836Cn 

~ Esirpme Kuruma Genet t.ferkesiıaden ı 
1'Rs6 ta1llıl1 giunlg, lilan bilir w n epiyat lflerile meflUl o1mat Wr me .. 

mura i!n'tc vara . .Jlut M1atwt11r~ Talip olanJmn ..Ankarada Çoc:ak J'Alr.. 
seme Kurumu Ge8lıl llerkm:i Bapavl•naa vesikalarile birlikte müracaatlm. 

c&lKb 

---..--.... ......... ..._.ima MwwdıJ fır 
İstanbul ve ~ olur· 

makta ve afyon 'Ve ttftlk w 8*e ile _.... • _ _,, _________ _. 811 ~ olan kahvecl Abdtrra-

Yerebia~ Çatalçepıe 10kak. 25. 
IBT A NBUL 

him Ve taşçı Yahya Şirketi Ye phlllan 
!flAsı açılıp tasfiyenin idi tekilde )'lpll
masına karar verilmi§ -old1Jlundan: 
ı - ?ftffMe at.catı otanlarm w lttlh

kalı i6tiasında 1Ndun11Dlana alacakları
m ve iatJhke,.rmı ilaııdan bir ay içinde 
fa. 2 nci 1fIAS dairesine gelerek bydet-

ONE FIATLARI tfrmelerl ve delillerini (leilecl w cfıeftıer 

..,...~..-.-!!1!!!!(111!11..... hulisaları ve saire) .ı w,a nıusadclik 
t • 8 t saretlerini tevdi eylemeleri. 

Sene Ay Ay ı., 2 - Jfilllına lıueket ...ı mea'"ullyeti 
•· Kr 1'z ınüStelzim olmak bere dfJitin JMarçla-

'i'OaKlta t6JJ 'ıw 4-.ı rsun aynı müddet içinde bııdileriai ve 
YUIUJıdlrrAll '41! > ı~ • l JJ borçlarmı bildirmeleri. 

1...- ı1 ' 1.ı • Wıı aw 3 - Müflisin :maIJanm her. ne sıfatla 
olursa alsMn ellerinde bulUDdu.ranlanıı o 

Abiıin8 bedeli peflndlt. Abea mallar uzer.indeki hakları mahfuz bl-
*littfı etek IS kuruftm'. mak prtlle bunljn a;ııi miWdet 1çincie 

-- · daire emrıne tevdt etmeleri 'Q etmezleı-
Clh• auswl •_, ......... ae makbul maaretlert bul~ 

"""""'"- __.aliy« alınmaa. ceZat mes'ul yete ulfayacaldarı ve rliıt-
ew.p tP.I 1fteklupTara fO iuruşıua: rımtm ınatmmı bJaealdan. 

Pul üAWll •unıUr. of fJJD/937 tarihine znirMdif CQma 
günil uat ~ de alacakbluın ilk içtimalı 
•bieeleıl • D1llms ::ile mii1faA IMıqjlu 
olanlar v• kEif.iJ.leriıüa ve bottMu tctiel
fül eden ait kimp1-in. topl..,-da 

en m1lsalt prdarla temin edilir. 
Tel. IB'l'Z 

DIŞ TABiBi 

RATIP T0RKOGLU . 
Ankpa oaddellnde: l&ıanet otel 
tarpemda <•> llo. Ja ...,.._ 
Dflllncle JaeqGa IMl • doıttm 
(19). klillar ............. 

llAZOll MEYYA TUZU GiDERiR. 
MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi 

Jltif, tesiri kolaı ve müli~dir. YeriQİ ·çbir mim 
müstahzar tutamaz. M A Z O H O 
markasına dikkat 
Depoew lluoD Ye Boton eca depom. latanbul Yeni postana 

1 inhisarlar U. Müdürliiğünden: 
I - Kapah zarfla ebiltmeye Jamubnuı olan Papbahçe fahrikamnda mp ecll

lecek ot kıhf amban inpsı işi için talip zuhur etmectijiıulen pazarlıkla yaptı• 
nJmuı ıw.lqbrıbmfbr. 

D - Pazarhk 30/JX/937 tarilıfne rutlayaıı Peqembe günl saat 14 de Kaba
tafda 1nhilarlaı Lnu:mı v• MübaJQt pıbesbıdeki alım komtQoaunda yapıla
cakt&r. 
m - Ketlf Well ll094.80 Ura .. JllUYakkat tmdnat ı.a liradır. 
1V - lartumeler 128 Jmrut muJrüOlnde im &in fnhlllrlar lapa& Şubesbl-, 

den almabflil'. 
V - İltelrlflerin ,.arhk icla tayin olunan IÜD w saatte" '1,5IJlhame1>Uao 

aile birlikte adı geçen komiSJODA aeimeJert illh olunur. cB.. dl• --I - Şartname "' Jlua:IUDetme ıevfilwı 12000 paket 12 ve 9000 paket ae 11 ça. 
pmda olmak tlzere ..._ llOGO reı siyah av kovanı pazarlıkla satın üna, 
cakt&r. 

JI -~ ll/Z/tl'I ..... IM&hyan Parartesi affnf1 llat 14 de K.a.,.. 
tatta Len w _.,.. ........., Alım Komisyonunda yapılaeaktır. 

m - lfvMmınea becleJl 11888 lira ft -muvakkat teminat ll'IU liradır. 
IV - ŞutnameJer puam oJ!f9k ber&ln sözü aeçen tubeden alınabilir. 
V - lmt>Oerin puarhk tttn taJID ecllla sün ve saatte ,.. '1,5 güvenme para-

ladı'Je ı.trltkte Ma lllllll ........_ ltlmeleri ilAn olunur. cM.t cc638L .... 
........ llWıat fabrlbnda .-a 800 adet bot bl4cm 8/X/Sf tvltfne 

nltlaJllD Cmna &ini llat 10 da puarhkla atılacaktır. İsteklilerin, mah her gbıı 
....,,.Db* f/ltleMbcdrlnt w ,._a itin de tayin olunan gün ve ..ııe % 11 
te'Din• ~ l*lilde Kabetatcll levazım ve mübay•t pbesi mfWGrlülün
deki •tıl t.t~ plme1ed Din olunur. cB.t c64'18• 
.,..-
Gümrük Muhafaza Genel Komutaohğa lstanbul 

Sabnalma Komisyonundan : 
1 - KuhteUf bllJlk1tlte 300 tae MWt Baynlm 4/tOIWI Puutetıl 11n6 saat 

11 de açık 8'adltmeel yapılacaktır. 
2 - Tw-nk*ım• -a.ıt UM 1irac11r. 
3 - Şarına.. Raf - .. nftn• er ....,_,. ... 
• - ı.kJhrlıı • ~ teminat maklıuzu ve11 teminat ·~ :n ır. 

..ı '9'88llralMtle 1*lkte o &On akl ltla.ıte aı1D11Q1 1tt..,..'ti ~ 
Satma1ma ......, .... aeJmelerJ. ,.,,. 
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• 
Hasan zeytin yağile ve Hasan krem ile ve Hasan ıtriyatile yapılmış gül ve limon gliseı inli, 

kolonya, şipr, gül, Umon ve bilhassa amber kokulu 
fujer, 

H SAN SABUNLARI Birer Şaheserdir. 
Nazik cildli kadınlarla çocuklar, bebeler mutlaka Hasan aabunlarile yıkanmalıdırlar. Hasan saç sabunu ıaçların dökülmesine ve kepeklere '?ani olduğu için uçları 

yıkarken yalnız ondan kullanmalıdır. 
' 

Güzellik ve sıhhhat için ilk şart 

SABAH, ÖÖLE v~ AKŞAM 
HER YEMEKTEN SONRA 

Kullanmaktır. 

Radyolin 
dişleri, 

Dişler çehreyi 
güzelleştirir. 

Radyolin 
dişleri, 

Dişler mideyi 
sağlamlaştırır. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlabr, mikroplan 
Yüzde yüz öldürür• Diş etlerini besliyerek hastalan

malarına mani olur, Ağız kokusunu keser. 

Sabah, öğle, akşam günde 3 defa 

.............................. ___________ , 
Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

KANZUK 
SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DökUlmesini keser . Kepekleri ta • 
mamen gider ir ve bUyO.me kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıaur, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir, 

İNGİLfZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • lST ANBUL 

NE KAL A 
GRıP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ ve 

DIŞ AGRILARI - ARTRITIZM 

1 "Havalandırılmış,, \ 
Yeni 

Pudra 

Esmer ve 
sarışınlara 
TABI/BİR 

glizellik verir.~-• 

Güzellik mütehassısı Pa1·isli bir 
kimyagerin şayanı hayret keşfi: 

Evvelce mevcudiyeti bile tahayyül 
edilemiyen on misli daha ince, daha 
hafif ve havada uçur ulup tekrar top
lanan yegane pudra haline getiren 
Parisli bir kimyagerin şayanı hayret 
yeni usulü, Tokalon pudrasının ima
linde tatbik edilmektedir. Bunun için
dir ki,-.Tokalon pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasile kaplıyarak yüze m un
tazaman ve mütesaviyen yayılır ve ade
ta tabii bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile cMakyaj edllmiş' manza
rasını veren adi ve ağır pudralar ara
sında ne büyük fark değil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasında krem 
köpüğü vardır. Pudranın tamam 8 sa
at cilde yapışmış kalmasına sebeb 
olur. Tokalon pudrasını kullandığınız 

takdirde, en sıcak salonlarda bile tek
rar pudralanmıya hacet yoktur. Uzun 
bir dans suvaresinden sonra bilP. teniniz 
daima terli taze kalacaktır. 

r 

KEllPETEN Gi!.b 
SiKElll W 
AT.A"-

İlan Tarif em iz 
BiTinci aahile 400 lıuruı 
ikinci •ahile 250 ,, 
O çüncii aahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 ,, 
Son ıahile 40 )> 

.., 

Muayyen bir m üddet zarfında 
fazlc..ca mikdarda ilan yaptıracak • 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarını ve 
eyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 

;arife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanları,1=ı. aid 

işler için şu adrese nü~racaat edil
ınelidir: 

lllncuık Kollekttt Şirket!, 
Kahramanzade Uın 

Ant.ara. caddeaı 

-
Uzviyetiniz şiddetli bir sademe
ye maruz kaldığını, zafiyete ve 
kuvvetsizliğe duçar olduğunuzu, 
ciddi ihtilatlar tehlikesi belirdi-

ğini hissettiğinizde : 
Kuvvetinizi iade ve uzvlyetlnlzl 
takviye edecek bir kuvvet 111-

cına lhtlyacımz vard1r. 

Bu gibi ahvalde en şayanı 
tavsiye, en mükemmel 

KUVVET ve SIHHAT 
EKSiRI. olan 

QUINA LAROCHE'u 
kullanınız. Her eczanede aabllr 

T. C. ZİRAAT BANKASI lstanbul ŞlıJPesinden: 

Hangar inşaatı 
Halkalı Ziraat mektebile Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde y, 

ilan edilen hangarların inşaat şeraitinde değişi.klik yapılacağından bu 
rnaltımat almak için nihayet 30/9/1937 Perşembe günü saat 15 şe kadar Ba .... -

ınız Müdiriyetine müracaat edilmesi. 

~·llml ............ ı ...... :... ......................... ~ 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6. cı k•flde 11 / Blrlnclte9rln ı 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 200.000 liradır-
Bundan baıka: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Urahk 

ikramiyelerle (2C0.000 ve 50.000) liralık iki adet miikifat Yardır .. 
DiKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 937 günll akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Artırma ve Eksiltme 
K omisyonundan: 

Eksiltmeye konan me Tahmin Pey ak- Eksiltmenin T. Gün ve 
vaddın cinsi Mikdan fiatı çesi saati 

Karpuz 4000 A. 10 Ku. .: 
Kavun Kırkağaç 1000 A. 13 • : 
Kavun Hasanbey 500 A. 13 • 61 L. 7 / 10/37 Per§E!mbe 14 
Üzüm Yapıncak 500 K. 13 , 
Üzüm Çavuş 500 K. 30 > : 

Mektebin 937 mali senesi 2 nciteşrin bidayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda 
cins, rnikdar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı rnevad açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gün, tarih ve saatte yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli 
gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası dahilinde müteşekkil Komisyona 
müracaatları ilan olunur. c6244> 

~ OperatBr ' 

Dr. A. BIZA TEZEL 11 
Taksim - Tarlabaşı caddesi 
Gttngör aparbman No: 6 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAH1PLERI • s. Ragıp EMEÇ · 
• A. Ekrem UŞAKLIGIL 


