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Baş vek~.t ... ~·~··-··~·~y arın mQ_~·~·~ ....... ~.~.r .. ~~.~~.~.~~~ 
;ı,·ı~·"iı,·;gO.da askeri" ." P~ensipimiz. Suriyedeki milli blok 

hazırlıklar arttı m~1.1.;!'"r~~.~~.omık bize karşı düşmanlığını 
M 1 ünasebetile eaş~k~n y~~~k U~c::et gün geçtikçe artırıyor! 

anevr~J ar md f ) mektebi mezunıanna Bu bloka mensub olan hükOmetin Şamdaki 
bir mı yonn an a!' a hitaben birnutuk söyledi propag~~da bürosu tarafından ortaya atılan 

asker silih altına çagırıldı i' ..... G~=ç~= !:~:.~: ~;·~" ıgrenç ve budalaca şayialar 
1 P 

• w da Bu ıöz.üm ona propaganda gözönünde dururken baıvekil CemU 
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tedbirlerin arltlrl maSI 8flS ger bir vazife daha vardır. o ; Beyin biz.imle doıtluk ve iyi münaıebet ıöz.lerine inanacak kadar 
on gün er e as er 1 . d d. 1 a dırdı :~;!1',::i:~z m~~:~: ~~~ ıaldil inıan bulunsa bile bunan biz.im aramızdan çrkacağını 
Ve ·Londra mahfel erın e en ışe er uy n .m.ddekı·rtir.· .ÇBünk.unuiı. taov:ıu··y·teu·netmTeiırk. klzaerm·. zannetmeyiz.. Bu adamlara acırız, çünkü Suriyeyi hala o eıki 

•
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hataya, o tarihi gaflete ıürüklüyorlar. 
I kalbinde samılmaz bir iman ha - YAZAN: MUHİTTİN BİRGEN 

!ki Atman askerl manevra esnasında 
• ·· ü Al- efradı silah altına alınmaktadır. 

Paris 12 (Ifususi) - Pazartes~ ~skerl Ağustostan itibaren te~rinisaninin so -
ınanyada yapılacak ol~ son~~: ihtiyat (Devamı 3 Uncü sayfada) 
manevraları münasebetıle bu 

"Bir sulh ve istikrar 
abidesi: yeni Türkiye,, 

. i bir başmakalesinde: "Türk 
Taymis gazetesı yen hayret değişiklikler tarihte 

1 linde yaşamaktadır. Kendisine, bu- [Yazısı 2 nci sayfada cHergiln> sütununda] 
i rada genç arkadaşlan.mın ve yük· 
j sek münevver bir kütlenin buzu -
i runda minnetdarlığunı tekrar ar -
! zetmek isterim. 

\ ........................................................ ) 
Yüksek Ticaret mektebi mezunları ce

miyeti dün akşam Suadiye plaj gaz.ino -
sunda yeni mezunlar şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette şehrimizde iktısadi 
mehafiline mensub bir çok zevat bulun -
muştur. 

(Devamı 11 inci sayfada) -
Muhiddin Üstündağ 

if e hir motakat 
Vali ve belediye reisi, 

odun fiatlarının yüksekliği 
hakkında ne diyor ? 

• 
Istanbulun süt derdi 
nihayet halledilecek 

Devlet çiftlikleri kurumu Fındıklıda bir süt fabrikası 
yaptırarak sütü temiz olarak evlere dağıtacak 

ı 
Fabrikanın yapılacağı ıahaya bir bakı, 

Süt işlerinin memleket dahilinde bir rünün riyasetinde teşekkUI ea.en komll • 
elden idaresi için tedkikler yapmak üzere yon, teşkilat kurmak vazifesini devle& 
tktısad Vekaleti iç ticaret işleri müdü - (Devnnıı 11 inci sayfada) 

inkılabı gibi şar:;;k kaydedilmiştir,, diyor 
pek az ~ . . ı neşretmiştir. Makalenin ana hatlarını Muharririmiz, Mu1ıiddin Üstündağ ile 

Son gelen Taymis gaz~tesı cYe~ı (Devamı 3 üncü sayfada) görüşürken 
T.. . .. h. bir ınaka e rı urkıye» başlıklı mu un d d •• Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 

C Eski Türk detektifleri " Son Posta,, ya -, 
maceralarını anlatıyorlar : 1 , __ _J_ 

H 
. h bı·nasın a un Üstündağ ile dün hapishane binasında 

a p ıs an e r::.1·;u:ı\:~~:d;~\~:~~~d~.~~~~ş-
. h ~ tedkik yapıldı (Devam• ıı incisay~ada) 

Karacaahmedden yolcu 
geçirmeyen gulyabani 

Dl aı . T "h Kuruınu azaları da iştirak 65 yaşında bir Aşık 
Mütehassıslar bey'etıne arP teyid etmesi bekleniyor • 50 yaşında bir 
ettiler, kararın yıkma kararını 

kadını kaçırdı 

Birinci şube birinci 
kısmm eski başmemuru 

Bay lhsamn 
Vakfıkebir (Hususi) - Bir kadın 

kaçırma hadisesi birkaç gündenberi bu 
civar halkını şiddeile alakadar etmek
tedir. Meselenin garabeti, kaçırılan 
kadının 50, kaçıran erkeğin de 65 ya • 
şında o1uşundan ileri gelmektedir. Hi-

(Devamı 11 inci sayfada) 

_ habralarından bir parça 
« ... Hayalet büyüdü, büyüdü, 
servilerin tepesinden balunağa 

baıladı, derhal tabancama 
sarıldım ..• » 

• - Eski birinci şube birinci kısım başme -

11 yaşında azıh mr hırsız m~ru Bay İhsan bir lfıhza uzakta bir 
noKtnya dalarak düşündü, sonra anlat -

Çocuk yakalandı mıya başladı: . 
- Son Postada c Valide Sultanın ger-

Müddeiumumilik Sirkeci ve Tahta- danlığ1t isimli güzel bir zabıta romanı 
kale civarında bir çok ev ve dükkin - çıktı. Size bu eserin bana hatırlattığı ild 
lan soyan iki azılı hırsız hakkında talı- tane Karacaahmed mezarlığı macerası 
kikat yapmaktadır. anlatayım, dedi: 

(Devamı 11 iaei AJfatla) (Devama 11 iad 11&7fada) 



• 

2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Suriyede yapılan 
Çir kin propagandalar 

Ya.zan: Huhlttia Blrpe _J 

S uriye büyük bir coşkunluk için· 

de çalkanıyor. Bütün Arablık 

61emini heyecan içinde tutan milli bir 
canlanma hareketinin Suriyedeki teza -
hürlerine karşı da memnuniyetten baş
ka, hiç bir diyeceğimiz yoktur. Bu SÜ -

tunlarda ne zaman Arablık alemindeki 
milli uyanma hareketinden bahsettikçe 
ve ne zaman Suriycnin istiklfili bahis 
mevzuu olduysa her defasında meseleye 
en dost, en hilis duygularla baktık ve en 
samimi temennilerde bulunduk. Buna 
rağmen, Suriyede hiç hoşumuza gitmiyen 
ve müfrit coşkunluktan başka hiç bir 
şeyle izahı mümkün olmıyan bir takım 
hareketler var. İzah edelim: 

SON POSTA 

Resimli Makale: --= Latife tehlikelidir ~ 

Ağustos 13 

Sözün Kısası 

Halinden memnun 
Olmamak belki de 
Fazilettir I 

K. Talu 
1LJ1 alinden memnun olmıyan, 

u--ıJ ga.h sözlerile, gfilı evza ve et-
varile şikayette bulunanlan çekiştirir1 
ayıblarız. 

Bu, doğru değildir. Halinden mem
nun olmamak, belki de bundan elli yıl 
önceki telakkilere göre bir kusur sayı .. 
1abilircli. O vakitler, kanaatin tüken .. 
mez bir hazine olduğuna, tevekkülün 
gemisinin en korkunç fırtınalara per .. 
va51zca göğüs gercliğine, insanlar için 
en büyük saadetin bir lokma ile bir hır. 
kaya malik olmaktan ibaret bulundu .. 
ğuna iman edilirdi. 

Latüe iki yüzlü keskin bir bıçağa benzer, ekseriya kul- atife anlıyanm kulağında keman, anlamıyanınkinde 
Bugünlerde Şamda şövenlik müzaye A lananın elini keser. Tehlikesı· faydasına her zaman galib b kıdı Anl 

d k b af 1 
ıç r. ıyanla anlaınıyanı ayırdetmek ise herkese 

eye onmuş gi idir; bütün tar tar arı olan bir bıçaktır. " 

Gün geldi ki gözler açıldı. Hakikatin 
nuru dımağları aydınlattı. O vakit te .. 
vekkülün miskinlikten başka bir şey; 
ifade etmediği, kanaatin acizlerin har-
cı olduğu ve bir lokma ile bir hırkanın 
kendini bilen, kendi nefsine hürmet e. 
den bir adama yetmediği anlaşıldı. 

takım takım tevkif edilmekte olan dok- =::=::=======!==:==:===:=================~n;;;as;;;;ib;.,;d;;;;e,ggı;;·l;dir~. ================== 

~:~E~:~~~;~±1~~ 
gösteriyorlarmış gibi, birbirıerne müsa- Amerikaga gitmemegve r. ...................................................... , 
bakadadırlar. İşin bu tarafı bizi değil, H ' 
onları alakadar eder. Gönülleri ne isterse Yemin eden artist ergün bir fıkra 

Pariste 
O zaman her gönülde yattığı iddia e

dilen aslan uyandı. İdeal denilen yük .. 
sek ve kıymetli şeyin varlığını öğren4 
dik. İnsanın bunsuz yaşıyamıyacağına 
kanaat getirdik. ' 

onu yapsınlar. Fakat işin bir de bizi ala
kalandıran tarafı var ki o da Türkiye a
leyhine yapılan ve ancak cdüşmanca> 

kelimesile ifade edilebilecek olan pro -
paganda ve tahrikattır. Bu propaganda 
ve tahrikatı yapan da Milli Blok, yani 
bugünkü hükılmeti vücude getiren ıi -
yasi teşekküldür. 

* Bu propagandanın bir kaç iğrenç nü -
munesini göstermek için bir kaç misal 
gösterelim 

ı - cİskenderunu müdafaa komitesi> 
ünvanını taşıyan hususi bir teşekkül, 
bundan bir müddet evvel bir beyanname· 
neşretti. Bu beyannamede Arablar, Su -
riyeliler Türk aleyhine ittihada davet 
edildi. Beyannameye göre, Türk dernek 
müslümanlığm ve Arablığın düşmanı de
mektir ve Türkiyenin Arablığa ve müs
lümanlara düşmanlık etmekten başka işi 
ve gücü yoktur. 

2 - Şamda bir de propaganda bürosu 
vardır; Arablık lehine haber ve fikir neş
reder; Arablık lehine propaganda yap -
mak bir günah ve ayıp teşkil edemez. Fa
kat, bu büronun yaptığı neşriyat Arablık 
lehine değil, Türk aleyhinedir. Şam gaze
telerinde son günlerde okudum ki Ha -
tayda Türkler bütün kiliselerin duvarla
rını telvis etmeği adet edinmişler! Pis ve 
menfur bir maksadla uydurulan bu kuy
ruklu yalan üzerinde durmıya bile ma -
hal yoktur. Türklerin dine, akideye ve bu 
arada alelitlak her rnfıbede karşı ne de -
receye kadar hürmetkar olduklarını her
kes bilir. 

3 - Gene bu propaganda bürosunun 
yaptığı neşriyata göre hani şu Fransanın 
korkup ta Hatayı eline teslim ediverdiği 
Türk ordusu yok mu? İşte bu ordu, Ha -
taya gelmiş ve herkes te görmüş: Nefer
leri aç, çıplak ve silahsızmış! O kadar ki 
silahlarını bile onlara sonradan Fran -
sızlar vermiş. Bu sersem Fransızlar da bu 
ordudan korkmuşlar, Hatayı onların el
lerine teslim edivermişlermiş! 

İşte Şamda bugünkü hükumetin ida -
resi altında bulunan ve zannedersem A
rablardan ziyade Ermenilerin ellerilc tah
rik edilen propaganda bürosunun yaptı
ğı neşriyatın üç nümunesi. Münafikane, 
pis maksadlı olduğu kadar budalaca bir 
propaganda! 

* Halbuki, daha geçen gün başvekil Ce-
mil Bey, günün her saatinde bir başka ~ 
sını irad ettiği nutuklarından birlnde 

' Suriyenin Hatay meselesi karşısındaki 
va~yeti ve Türkiye ile münasebetlerin -
den bahsederken şöyle söylemişti: 

c- Hatay anlaşmasını kabul etmedik 
ve etmiycceğiz. Fakat, komşumuz olan 
Türkiye ile dostane münasebetler te.sis 
başlıca emellerimizden biridir .• 

Her gün bir kaç fıçı turşu yedinden 
sonra yapılan bu pcrhizdeki samimiyet-
si:ı1ik bizleri tiksindlrse haklı olur. Çün
kü ŞtUn hilklltnctinin yukarıda nümu -
nelerini ver<liğimiz tarzda yaptırdığı 
- s!:SzUm ona • propaganda gözönünde du
rurken bagv~kll Cemil B yin bu dostluk 
ve iyi mUnasebet sözlerine inanacak ka
dar safdil insan bulunsa bile bunun bl A 

zirn aramızdan çıkacağını zannetmeyiz. 
E~r Sıırlva loı•ı:ıu .. 1.nı ··- _,_A.__..ı·'-"--
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Sizi düşünüyordum 
Bir tabi, tanınmış bir muharririn 

bir eserini basmak istiyordu. Muhar~ 
rir Tazı olmamıştı. Fakat tabi bir t1i.r
lü peşini bırakmıyordu. Bir gün ~o -
kakta muharrire rast geldi. Selam 
verdi. Yanına sokuldu. Muharrir ba~ 
şmı çevirmiyor, tabie bakmıyor, vo -
luna devam ediyordu. Bir tramvay is
tasyonunda durdu. Tramvaya bind~. 

Tabi de tramvaya binmiş, yanına o -
turmuştu. 

~: Tabi bir aralık, muharrire: 
- Sizin şimdi zihninizden geçenle-

Yeni blsilıletler 

~ ri öğrenmek için bin lira feda eder- Faris sokaklarında resmini gördüğü -
i dim. nüz biçimde bisikletle gezenler çoğal 

Sinema artistlerinden Simone Simon :===. Dedi, muharrir tabie döndü: m.ıştır. Adeta otomobil tekerleğini an 
- Çok fazla söylediniz, bir lira bi- i dıran büyük tekerlekli bisikletleri sür -

Hollywoodda bulunduğu sıralarda imza • le değmez .. sizi düşiiniiyordu.m... E mek pek ho§ oluyormuş. 
istiyen meraklılarla, kazanç memurla - \ • 

111, .......................................................... ,,; 
nndan fena halde canı yanarak Fransaya 
dönmüştür. cBir daha Amerikaya ayak 
basm.ıyacağıın> demektedir. 

Dedikoduculara kızıp 
roman yazmaktan 

tJazgeçen kadın 

inanılmıyacak 
tesadüfler 

Amerikalının biri Amerikada Masa~u -
set şehrine gider, sigara almak için bir 
tütüncü dükkanına girer. Dükkan sahi -
bi ile karşılaşınca: 

- Vay sen burada mısın? .. diyerek a
damın boynuna sarılır .. 

lngiltere Kralı ve Paris 
sokakları 

Fakat herkese göre değişen ideal ba .. 
zılarında fazla bir aksülamel yapmaz. 
Onun hududu gene az çok yakındır. Bu· 
na mukabil bazılarındaki ideal de son .. 
suz denecek kadar geniş ve derindir. 

İşte, halinden memnun olmıyanlar, 
muttasıl şikayet edenler, ıztırab duyan .. 
la11 bunlardır. Bu kabil insanlar daima 
daha iyi, daha yüksek, daha müreffeh, 
daha rnes'ud olmak isterler. Ve bu ar
zulannın husul bulmadığını, yahuJ ki 
çok ağır, çok yavaş. binbir eziyet pa• 
hasına husul bulmakta olduğunu gör• 
dükce kederlenirler. Karşılanndaki pı .. 
nar kendilerini bir türlü kandırmaz, 

İçleri her an cdaha iyi, nin hasretil~ 
yanıp kavrulmaktadır. 

Bu hiçbir vakit bir kabahat değildir. 
Böylelerine gıpta etmeliyiz; çünkü ek .. 
seriya enerji kaynağı bunlardadır. İde .. 
alsiz yaşıyamazlar ve mutlaka o ideale 
ulaşmak için çabalar dururlar. 

Bunun içindir ki. halinden memnun 
olmıyanları ayıblamıyalım. Onların bu, 
kusur saymağa meylettiğimiz haleti 
ruhiyeleri bilakis, çok defa bir meziyet. 
bir fazilettir! 

E. Talu ....................................... .-.·-················· 
Gümrük ve inhisarlar müsteşarı 

geldi 

Gümrük ve İnhisarlal' Vekaleti Müs 
teşarı Adil Okuldaş dün Ankaradan: 
şehrimize gelmiştir. Müsteşar şehri .. 
mizde bir hafta kadar kalacak, gümrül< 
ve inhisarlar muamelelerini tedkik e .. 
decektir. 

6 sene çalıştıktan sonra, m~şhur cRüz
garlarla uçanlar> romanını yazan ve 2 
milyon satış yapan kadın romancılardan 
Margaret Mitehell, kendi namına ötede 
beride konferanslar veren, hakkındcr tür
lü türlü dedikodular uyandıran dalave -

recilere, sahtekArlara kızarak, bundan 
böyle bir daha roman yazm.ıyacağını il&n 
etmiştir. Kadın romancının kötürüm ol

duğu, kalb hastalığına uğradığı, boşan -

dığı rivayetleri bu cümledendi. 

İş anlaşılır. İki arkadaş bundan 42 yıl 
evvel, Rus ordusunda birlikte askerlik et
mişler, ondan sonra birbirlerini görme -
mişler.. İki ahbab çavuşlar uzun süren 
bir hoş beşten sonra, bir lokantada bu -
luşarak birbirlerine karılarını tanıtmağa 
karar veriler. Tayin edilen saatte, bir -
birlerine takdim olunan iki arkadaş ka -
rısı da uzun uzun birbirlerini süzerler, ve 
sonunda kahkaha ve hıçkırık tufanı ıçin
de birbirlerinin boyunlarına atılırlar. Me

=============== ğer bu iki kadın kardeşmişler. Çocukken 

Pazarlıksız ahı veriı hazırlıkları 

Eylfü birden itibaren gıda madde .. 

" Bayanlar kızınızla e~ !erinin satışında maktu fiat usulü baş· 
• • • • v 1ıyacağından dün belediye iktısad mü· 

İngiliz hükümdar ailesinin Par.isi zi
yareti arifesinde Faris belediyesi hem 
memnundu, hem de endişedeydi. Filha
kika geçid resmi yapılacak .sahanın as
faltını yeni döşetmişti, tankların teker
lekleri altında bozulmasından korkuyor
du, korktuğuna da uğradı. Asfalt ve be
ton koşan, vuran, geriliyen, sıçrıyan 

tankların altında tuza döndü, fakat hay
ret edilecek bir nokta: Sahanın bir kıs
mı asfalt yerine mozaik döşeliydi. Geçid 
resminin sonunda görüldü ki asfalt ile 
betonun bozulmasına mukabil mozaika 
bir şey olmamıştır. Şimdi Faris belediye
si bazı sokaklarına renkli mozaik dbşet
mekle meşguldür. Bizim köprünün du
rak yerlerinde döşeli taşların daha iyile
rinden. 

böyle bir zanna dü~müşlerse kendilerine 
de acırız. 

ayrılmışlar, o zamandanberi de birbir : 
lerini görmemiş imişler. 

gzgınınız! n dürlüğünde bir toplantı yapılm1ştır~ 
Bir İngiliz gazetesi şu tavsiyede bulu - Toplantıda, pazarlıksız satış kontro .. 

Acırız; çünkü, Suriyeyi hala o eski ha
taya ve o tarihl gaflete sürüklüyorlar. 
Osmanlı imparatorluğu devrinde Türk 
düşmanlığı neşreden insanlar, gene hep 
bugünkü zümrenin o zamanki mümes -
silleri idi. O siyasetlerile Suriyeyi nasıl 
korkunç belalara sevketmiş oldukları 

meydandadır. Bugün de ayni adamlar, 
ayni siyaseti takib ediyorlar ve Suriye -
de Türk düşmanlığının yapıcılığını yapı
yorlar. O günkü siyaset Suriyeyi bugün
kü perişanlığa düşürdü; bugünkü siyaset 
te bu zavallı memleketi daha beter bela
lara götürecektir. 

İngilterede bir sinema 
meselesi 

nuyor: lünün ne şekilde yapılacağı görüşül • 
Bayanlar, genç mi kalmak istiyorsunuz. müş ve bir esas hazırlanmıştır. 

İngilterede Middlesex'de, sinemaya gi
den meraklılar, ateşli gençlerin, karan -
lıkta konuşma ve sevişmesinden ziyade -
sile müteessir olduklarını ve layıkile si
nema seyredemediklerini söylediklerin -
den mahalli idare, sinemalarda az ışıklı 
hususi yerler yaptırtmış, bu suretle sevi
şen çiftlere rahat edecek bir köşe temin 
etmişse de, gençler: 

En iyi çare şudur: Kızlarınızla eş giyi -
niniz. Bakınız kendinizi ne kadar genç Kuzu etinden Azami fiat kaldırılpı 
hissedeceksiniz. 

Londrada yeşil saçlı ve 
yeşil kirpikli kadınlar 

Muhittin Birgen 

- Biz böyle hususi localara gırrncğe 
asla tenezzül etmeyiz.. diye ayak dire _ 
rnişlerdir. 

Londra kibar mahfelleri yeni bir mo
danın heyecanı içindedirler. Bundan böy
le suvareler, balolarda, tuvaletlerin ren
gine göre saçlannı boyamak revaç bul • 
maktadır. Daha şimdiden, yeşil tuvaletle 
yeşil saçlı, yeşil kirpikli bayanlar gö -
rülmeğe başlanmıştır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER I NAN M A! 
Dün akşam Adaya gidiyorduk. Karşımızda oturan iki 

yolcunun arasında garib bir muhavereye şahid olduk. 
Birisi elinde büyük bir paketle gelmişti, masanın üzeri
ne koyar koymaz arkadaşına sordu: 

- İçinde ne var tahmin edersin? 
Ötekı hiç tereddüd etmeden: 
- Yemiş olacak, cevabını verdi, aldanmıştı, arkadaşı 

şu hikAyeyi anlattı: 

- Heybelinin dört tarafı tabii sudur, yerli halkından 
bir kısmının da balıkcı olduğu söylenir, gerçekten her
gün balığa çıktıklarını, akşam ağlarını kurutmak için 
rıhtıma yaydıklarını görürüz, fakat Adada balık bulun-
maz. Zira balıkcılar tuttukları balıklan Heybelide tesa
düfen satılmazsa ucuz veririz endişesile İstanbula yol
larlar. Halk da mecbur olur, Heybelide tutulup İstanbu
la yollanan balığı İstanbuldan alarak Heybeliye getirir.> 

iSTER 1 NAN, 1 ST ER l N AN M A 1 

Belediye, kuzu satışlarında kilo ha .. 
şına azami bir fiat tesbit etmişti. Btt 
sebeble kuzunun kilosu toptan 35, pe· 
rakende 40 kuruşa satılmakta idi. Bu 
sabahtan itibaren kuzu eti için konan 
azami fiat kaldmlmış, kuzu satı.şlan 
serbest bırakılmıştır. .............................................................. 

TAKViM 

Rumi .tene 
1364 -Temmu:ıı 

51 

LiONEŞ 

S. D. 
6 06 
9 53 

ACUSTOS 

12 Anıbl llCDe 

UCi7 
Reami ıcına ıt;, 
1938 100 

CUMARTESi 
,,., \ :~r: C. Ahir 

16 s 14 
8 01 

lkiadi Aqam Yataı 

s. \°' .. r s. l o. 16 10 19 11 20 ıs.s 
8 fi7 12 - 1 4S 





• Sayfa 

Sovyet f otograf sergisi 
Dün Güzel San'atlar Akademisinde teşhir edilen 250 

f otograflık koleksiyon takdirle karşılandı 

Dün açılan sergiden bir görünO., 

Dün saat 17 de, Güzel San'atlar A- kib eden 60 Sovyet fot.ograf san'atka
kademisinin Fındıklıdaki binasında nnın eseridir.> 
Sovyet Arlistik fotograf sergisinin a - Akademi Direktörü Bürhan Toprak 
çılış resmi yapılmıştır. da büyük elçinin sözlerine mukabele 

Akademi Direktörlüğü ile Sovyet ederek, serginin tahakkuk etmesi için 
cVoks• cemiyetinin müştereken tertib gayret sarfeden .sefire teşekkür ederek 
ettikleri bu serginin açılış resminde, sergiden sitayişle bahsetmiş ve demiş
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs- tir ki: 
tündağ ile Sovyet büyük elçisi Teren- cBiz de -mümkün olduğu kadar 
tiev ve bir çok güzide san'atkarlan - yakında- Akademinin fotograf atöl -
mız hazır bulunmuşlardır. yelcrinde hazırlayacağımız bir fotog -

Sovyet büyük elçisi, bu münasebet - raf sergisi göndererek, bu güzel kültür 
le irad ettiği kısa bir hitabede ezcüm- ziyaretini Moskovada iadeye çalışaca -
le demiştir ki: ğımızı arzeder ve hepinizi hürmetle se-

cBugün açılan Sovyet Artistik fo - lamlarım.• 

tograf sergisi, iki dost ve komşu mem- Sergide teşhir edilen fot.ograflar, 
leket olan Sovyetler Birliğile Türkiye davetliler tarafından bil.yük bir alaka 
Cumhuriyetini bir çok senelerdenbe- ve takdirle tedkik edilmiştir. 
ri birleştiren kültür münasebetlerinin Eserler arasında bahusus göze çar
inkişafı sahasında ileriye atılmış mü - pan halk portreleri, gerek teknik, ge -
him bir adımı teşkil etmektedir. rek üadelerl itibarile realist eserler -

Yüksek nazarlarınıza arzedi1en 250 dir. 
fot.ograflık kolleksiyon, Türkiyenin Serginin mühim bir noksanı Sovyet 
~ostlan olan S. S. C. B. milletlerinin tiyatrosuna ve sinemasına aid eserle -
hayatını günü gününe ve yakından ta- rin ihmal edilmiş olmalarıdır. 

Gümrüklerde·: 
Gümrüklerde yeni tayinler 

İzmir Gümrük Başmüdürlüğü kim

yageri Salahaddin Uras İstanbul ~
riik Başmüdürlük kimyagerliğine. Is -
ıtanbul Gümrük kimyageri Cevdet Er
batur İzmir gümrük kimyagerliğine, 
·İstanbul gümrük mua~ne memurla -

Ecnebi mehaf ilde: 
Çekoılovak sreneral konsolosu 
Mezunen memleketinde bulunan Çe 

koslovak general konsolosu Doktor 
Kvetoslav Gregor mezuniyetini bitire
rek şehrimize dönmüş ve vazifesine 
başlamıştır. 

Mısır konıoloshanesi nakledildi 
rından Emin İstanbul muayene baş - Mısır konsoloshanesinin Taksimde, 
memurluğuna, İstanbul muayene me - Sıraselvilerde 69 numaıaya naklettiği 
murlarından Rıza Manifesto memur _ ve konsolosluk işlerinin badema orada 
}uğuna, Başmüdilı1ük tedkik memur _ görüleceği bildirilmektedir. 

!arından Ziya ambar memurluğuna, İs- Dün 1500 aeyyah geldi 
tanbul Başmüdürlük manifesto memu- Dün Yunan bandıralı Hellas vapu -
TU Zeki Ankara manüesto memurlu - rile 1500 seyyah gelmiştir. Seyyahlar 
ğuna tayin edilmişlerdir. · şehrimizde bir gün kalacaklardır. 

Etrüsk vapurunun tecrübeleri yapılıyor 

I 

.. 
.. 

Yeni vapurumu.ı tecrübeler esnaıında 

Denizbank deniz yollan tarafından ati 13,ıs mildir. Ve limanımıza geldikten 
Mersin hattı için Almanyada yaptırılan sonra Mersin hattına tahsis edilecektir. 
Etrüsk vapurunun inşuı bitınİf ve tecrü- Vapur Eyllll ayında limanımıza gelmiş 
be seferlerine başlanmıştır. Vapuru tes- bulunacaktır. 
lim almak üzere giden heyetimiz tesel- Bundan sonra ln~ası tamamlarunı§ o
lüm muamelesile meşgul olmuş ve tecrü- lan Marakas.• vapuru da gelecek ve bu 
be seferlerinde bulunmuştur. Etrüsk vapur da Marmara hattına· tahsis edile-
126,169 İngiliz lirasına malolmuıtur sür'- cekür. 

$ON POSTA 

Ecnebi memleketlere 
posta ile 

para gönderilebilecek 
Posta, telgraf umum müdürlüğü, 

hayli zamandanberi üzerinde tedkik -
ler yapılan ecnebi memleketlere posta 
para havalesi kabulü işini müsbet bir 
şekilde neticelendirmiştir. 

Umum Müdürlük ecnebi memle -
ketlere ıkabul edilecek havalelerin de, 
yurd içindeki havaleler gibi kolaylık
la yapılmasını temin hususunda çalış
malarına devam etmektedir. Ecnebi 
memleketlere posta para havalesinin 
Cumhuriyetin on beşinci yılına kadar 
başlayabilmesi için hazırlıklar yapıl -
maktadır. Yabancı devletlere gönderi
lecek havalelerin hesablaşmasında e -
sasın hangi parayla olacağı ile havale
lerin kabulü için lüzumlu olan döviz 
müsaadesinin usulüne aid muamele ve 
;alışmalar da yakında bitirilecektir. 

Tayyare piyangosunun 
bu seferki talilileri 

Tayyare piyangosunun bu keşide -
sinde ikramiye kazanan talililer bel -
li olmuştur. Bu sefer hemen hemen ta 
lihlilerin ekserisi Anadoluda bulun -
maktadır. 50.000 liralık büyük ikrami
yenin onda bir parçası Beyoğlunda Ay 
nalıçeşmede Bay Zekide bulunmakta
dır. Büyük ikramiyenin diğer bir par
çası da Hafikde bakkallık eden Ab -
dullah Ergün'dedir. Bayi kendisine, 
hemen telgrafla büyük ikramiyeyi ka
zandığını müjdelemiştir. 

185 7 numaralı taksi otomobili sa -
hibi Ahmed de 50,000 liralık ikrami -
yenin ortakları arasındadır. Büyük ik
ramiyenin diğer bir parçası da Alacada 
tahrirat kMibi Kazımdadır. 12 bin lira 
Tarlabaşı caddesinde 812 numarada 
TeodorPye çıkmıştır. 

1 O bin lira kazananlar şunlardır: 
Bursa Selimiye mahallesi 44 numa

rada İsmail, Çatalcada maliye tahsil -
darı İsmail, Beyoğlu Hamalbaşı 123 nu 
marada Tülbendciyan ve Yıldız polis 
mektebi muamelat şefi Cemil. 

ilk göçmen kafilesi 
2 3 ağustosta geliyor 
Bu yıl Vama ve Köstenceden yur

da getirilecek göçmenlerin nakline 20 
Ağustostan itibaren başlanacak teşrini 
evvel ortalarına doğru biirilecektir . 

İlk parti olarak Köstenceden 23 A
ğustosda 1800 göçmen gelecektir. 

Bu yıl Romanya ve Bulgaristandan 
gelecek göçmenlerin 20 binden fazla 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Köstenceden gelecek göçmenler Mar 
mara iskelelerine, Varnadan gelecek -

, ler de Tuzla istasyonuna çıkarılacak 
1 ve buralardan Orta Anadolunun muh
telif yerlerine sevkedileceklerdir. 

Şehir işleri: 

Eminönllnden Eyübe kadar iki 
geni§ yol açılacak 

Eminönünden itibaren Unkapanına 
ve oradan da Eyübe kadar irntidad et
mek üzere, sahil boyunu takiben on i
kişer metre genişliğinde iki yol vücu
de getirilecektir. Bu yollardan biri ve
saiti nakliyenin geli§ine, diğeri gidişi
ne tahsis edilecektir. 

Yıkılan Valide hanı arsaı ile Kara -
köy köprüsünün bittiği noktadan baş
layan ve rıhtımı takiben Eyübe kadar 
uzayacak olan yolun inşasına başlan -
mıştır. Diğer ikinci yol, şimdiki Ba -
lıkpazarı caddesidir. Balıkpazarı cadde 
sinin genişliği de on iki metre olacak
tır. 

Ağustos 13 

lzmir fuarına bu sene 
3,450 kişi davet edildi 

Hindistandan bir raca ile Hindistanın ileri gelenlerinden 
bir grup da fuarı ziyarete ıelecekle' 

İzmir vatisile belediye ,.eisi fuar sahasında 
İzmir (Hususi muhabirimizden) - sezonunda 200,000 ziyaretçfy; <arşıla 

0

Fuarın açılma törenine aid bütün hazır- mıya hazırlanmıştır. 

lıklar tamamdır. Açılma törenine iştiraki Küçük sanayicilerin şikAyetleri 
rica edilen 3450 kişiye fuar komitesince tesbit ediliyrr 
davetiyeler gönderilmiştir. Başta Başve- M 

1 
· · t f d kü ··k 

. . . . kil A B- -k Mil- 1, uame e vergısı e ra ın a çu sa -
kilımız, ~~~~tı V~ e az1askı, t· u~l i ge nayi erbabının şikayet ve dileklerini ted-
let Meclisı uyelerı mem e e ın ı er - . .. . . 

' kik etmek uzere Ankaradan şehrımıze ge-
len şahsiyetleri, yerli ve yabancı gazete- len Maliye VeHieti varidat umum mü-
lerin mümessilleri davetliler meyanın - dürü İsmail Jjakkı ve Vekalet tedkik bü

dadır. rosu azasından Zekiden ve defterdarlık 
Fuarın açılma törenine riyaset etmeyi muamele ve istihlak müdürü İhsandan 

kabul buyuran sayın Başvekilimiz Ce - müteşekkil heyet dün de defterdarlıkta 
lal Bayar, bir mani zuhur etmediği tak- toplanarak esnaf murahhaslarını dinle • 
dirde refakatlerinde İktısad Vekili ve miştir. Diğer taraftan Ankaradan şeh
diğer vekiller bulunduğu halde ayın on rimize gelen İktısad Vekaleti sanayi u
dokuzuncu cuma günü şehrimizde bu - mum müdürü Reşad da bu hususta ted • 
lunacaklardır. Başvekilimiz gelmediği kikler yapmaktadır. Motörle iş yapan bo
takdirde fuarın açılma törenine İktısad yacılar da dün tedkik heyetine müracaat 
Vekili B. Şakir Kesebir riyaşct edecektir. ederek muamele vergisine olan itirazla • 

Fuar günlerinde hemen bütün vekiller rını anlatmışlardır. 
İzrniri ziyaretle hem fuarı ziyaret ede - Heyet tedkikatını ve esnafın şikayet • 
cekler, hem de kendi branşlarında ted - !erini bir kaç güne kadar tesbit edecek 
kik ve teftişlerde bulunacaklardır. Iktı- ve neticeyi Maliye Vekaletine arzerlPcek
sad Vekilimiz, ihracat mevsiminin hu - tir. 
lı'.il eden en hararetli günlerinde İzmir Diğer taraftan kendilerinden istisnai
piyasnsında tedkiklerde bulunacak, bil - yet kararı kaldırılmış olan küçük sana
hassa kooperatif işlerini inceliyecektir. yiciler ilk olarak önümüzdeki pazartesi 

Fuar günlerinde Türkofis başkanı B. günü bir aylık kazançlarını gösterir be
Bürhan, iç ticaret umum müdürü B. yannameleri defterdarlık muamele ve 
Mümtaz Rek ve Ankaradaki ecnebi dev- istihlak müdürlüğüne vereceklerdir. 
Jetler sefirlerinden bazıları şehrimize ge
lerek temsil ettikleri ülkelerin pavyon -
larını .ziyarette bulunacaklardır. 

Ç:mento fabrikaları hey'eti 
umumiye toplantısı 

İki gündenberi yurdun her köşesinden Kanun mucibince Etibanka devrPdile-
İzınire fazlaca ziyaretçi gelmiye başla - cek olan müttehid çimento fabrikaları 
mıştır. Tren ve vapur istasyonlarında heyeti umumiyeleri dün fevkalade bir 
faaliyete geçen fuar ranscnyöman büro - toplantı yapmış, fakat kanunun icab et
ları, İzmire gelen ziyaretçileri karşılı - tirdiği kadar hisse senedi heyeti umu • 
yarak otel, lokanta, gazino gibi yerleri miyeye verilmediğinden ve ekseriyet ol
tavsiye etmekte ve istirahatlerine aid te- madığından hissednrlara yeniden tebli· 
ferrüata kadar her noktayı hassasiyetle ğat yapılmak üzere toplantı 20 eylCıle te • 
takib etmektedir. hir edilmiştir. 

tta1yan sanayicilerinden kalabalık bir Bu ~aftaki .. tındı~ satışla~ı 
kafile ağustosun son haftasında bir ltal- Son bır hafta ıçınde pıyasada c?.vız .sa
yan vapurile İzmire gelerek fuardaki İtal- .tışı olmamıştır. ~mdık s~tışları uzerıne 
ya pavyonunu ziyarette bulunacaklar - geçen haftaya nısbetle bıraz daha fazla 
dır. muamele olmuştur. Bir hafta içinde 70 

Romanyadaki Türk kardeşlerimizden 

seksen kişilik bir grup fuarı ziyaret için 
İzmire geleceklerini fuar komitesine bil
dirmişlerdir. 

Hindistandan 32 kişilik bir grup şeh -
rimize gelecektir. Hindli turistler arasın
da bir raca ile Hind ileri gelenleri de bu
lunacaktır. 

4 eyllılde Suriyeden bir tüccar kafilesi 
şehrimize gelecektir. 

Trenlerde tenzilatlı tarife önümüzdeki 
haftadan itibaren tatbik edileceği için a-

' sıl kalabalık kafilelerin ancak çarşam -
ba gününden itibaren gelmesine intizar 
edilmektedir. Almanya ve Avusturya 
trenlerinde İzmir fuarına mahsus olmak 
üzere tenzilatlı yolcu ve eşya tari!estnin 
tatbikine başlanmıştır. İzmir şehri, fuar 

kuruştan on ton iç fındık, kilosu 40 ku· 
ruştan 1000 kilo Ünye malı kırıklı iç fm
dık, kilosu 50 kuruştan 1600 kilo Ünye 
sıra malı iç fındık, kilosu 70 kuruştan 
5040 kilo Fatsa malı sıra tombul iç fın
dık satılmıştır. İstanbulda 9 ton iç ve 10 
ton kabuklu fındık stoku mevcuddur. 

Takas komisyonu dun toplandı 
Takas tedkik komisyonu dün Ticaret 

Odasında toplanarak son 15 günlük mu~ 
meleleri tedkik etmiştir. 

ıtanbul maarif müdür muavinliklerl 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürliiğünden: 
İstanbul Liman riyasetince yapılan kontrolda halkın balıkçı ve yük motörleri

le deniz tenezzühüne çıktıkları görillmü §tür. 

İstanbul Maarif Müdür muavinle • 
rinden ikisinin maarif müdürlüklerine 
tayin edilmesi üzerine açık bulunan 
muavinliklere yeni tayinler yapılını~ 
tır. Muavinliklerden birini Samsun 
maarif müdürü Hamdi, diğerini mü • 
fettlş Muvaffak yapacak, ekalliyet ve 
ecnebi mektebleri kısmını gene eskisi 
gibi, Rüşdti idare edecektir. 

Yolcular için tahlis vasıtaları noksan olan bu gibi teknelerle halkın gezinti 
yapmaları kat'iyyen memnu olduğu dhetle badema bu gibi tekneler içinde gö
rülecek yolcuların en yakın sahile çıkarılacağı ve tekne sabibleri hakkında da 
kanunt muamele yapılacağı ilm olunur., c52~8. 

.............................................................• 
Festival takvimi 

BU AKŞAl\I 
Taksimde dağcılık klübünde tenis 

finel mUsabnknları 



- Doğuda yeniden 14 
hükiimet konağı yapıhyor 
E b .... k h .. k,.. et konag"ı 115 bin lira ile v Ağrıda 

n uyu u um l" 1 da DoguCla 
İnşa edilecek. Erzurum say av al 

halkla temaılar yaptı ar 

SON POSTA 

Kocaeli mıntakasında 
sıtma mücadelesi 

İzmit, (Hususi) - Vilayette sıtma
yı tamamile kaldırmak ve bataklıkları 
kurutmak için başlıyan mücadele, hum 
malı bir faaliyetle devam etmektedir. 
Kocaeli sıtma mücadele mıntakasında 
6 şube ve 334 köy, 59.113 ü şehirlerde, 
115.949 . u köylerde olmak üzere 
1 75.062 nüfus vardır. Bunlar, her sene 
iki defa, ilk ve sonbahar devirlerinde, 

-= 
Sayra s 

Bursalılar su sıkıntısı 
çekmekten kurtuldular 

Belediye üç muhtelif suyun mecralarını esaslı surette 
tamir ederek şehre bol ıu akmasını temin etti 

8ursa Gazipa§a. caddesi 

birer birer muayeneye tabidirler. Ge -
çen sene ilkbaha devresinde 107.609 
şahıs muayene edilmiş, 13.279 dalaklı 
hasta bulunmuştur. Endeksi 12. 7 dir. 
Ayni devrede 55.817 kan muayenesi 
yapılmış, endeksi 8.6 bukınmuştur. Son 
bahar devresinde ise, 83.479 şahısta 
dalak endeksi 8.7 ve 10.323 şahsın kan 
muayenesinin endeksi 4.6 dır. Bursa (Hususi) - Su şehri olmakla geceli gündüzlü çalışarak, şehirde su buh· 

Sıtmalıların tedavisi için bir sene m.aruf _bulunan Bursada geçen seneler ram husulüne mani olmağa çalışmakta
zarfında 609 kilo kinin, 12 71 ampul fçınde ıçm~ ~yu sıkıntısı çekilmişti. Bu- dır. Bu suların getirilmesi şehir halkı için 

k
. . 

7000 
nu nazarı ıtıbara alan beledı'ye hayli e- 1:!'1 • t . 1 . . 

ının, kuvvet hapı, 39.420 kinop- r-Yanı memnuruye netıce er vermıştir. 
Iazmin sarfedilıniş ve hastaların ayak- mek ve para sarfederek bu müzayakayı Geçen sene haziran içinde muhtelif semt-

kısmen bertaraf etmeye muvaffak ol- .. 
larma kadar götürülmüştür. 937 sene- . . . lere nobetle su verilirken bugün ağustos 
. d ln 

0 
muştur. Şehnmızde eskidenberi memba . . d dahi h Ik k k . 1 sın e ya ız mıntaka köylerinde 464 suyu olarak on sekizden fazla isim alan ~çın e . ita a b ı ~tca vazıyet er zu. 

çocuk· doğmuştur. Köy nüfusuna naza- sular vardı. Bunlardan cGümüş> cMüf- ur_una ım n ıra mamıştır. 
ran doğum nisbeti tahminen binde tü>, c Yeni> adındaki sular eski kilng te- h Y~nız ~udr~~~ ek'Ski bir _hatanın, bugün 

.. 49. 76 dır. sisatile yapılmış olduklarından z us e ge ır ıgı sı ıntıyı ızalc etmek çol: 
Erzurum tıü~il met ko~. H hükOınet konak- 937 senesinde 31.449.230 metre ba- zaman bozulmuş, sular yollarda a:ı~; ~~ç ~lacaktır. Vak.~ile su şebekesi azami 

Erzurum (Hususi) _ Doğunun bu- S - sp~r, li ınıs,K yazı ve Diva- taklık kurutulmuş, 25 71 metre bark kaybolmuc:ıtu. Bilhassa Müftu" sııyu hı'ç ık .. ı bın aboneye go.re yapılmış iken bu-
' bük' u lnrı 30 ar bın raya, ara 32 564 t · k 11 1 » Yük kasaba ve c:ebirlerinde yeni - ~ d 15 bin liraya yapı· ve · me re genış ana ar açı - akmıyordu. Bu suların mecraları u'' zer·ın- gun bu şebeke yedı bin abonenin su ih-

'1' d' . dın konaklan a er t . nıet binalarının inşası devam e ıyor. mış ır. de, üç koldan, baştan nihayete kadar e- tıyacını karşılamak mecburiyetindedir. 
1 - •Bu yıl geçen seneden bakiye Jacaktır • - h"kA t konağı 115 bin Sıtma mücadele heyeti, 35.ooo dö· saslı tamirat yapılmış, membadan çıkan Depolarda mebzulen su bulunduğu haMe 

kalan Ig- dır hük' umA et '.konag·ı tamam· . 6 - Ağrı u umOef Ko luca AkçaaA- nüm olan Adapazarındaki Göki'POren b l .. 'd B k z r~ su tamamile zayiatsız olarak şehre geti- oru arın musaı olmaması müşkülat 
lanrnak üzeredir. Bu bina 36 bin liraya ıı:alıktır. a~ ~ca, t k akları da yapı- bataklığını kurutmakiadır. Vilayet hu- rilıniştir. Bundan başka iyi sularımız a- tevlid etmektedir. Buna çare olmnk üze-
'llal olmuştur. bad, Hopa hükwne on sust muhasebesi 4 ekskovotör makinesi rasında bir de cKavak. adını taşıyan su re de, dağlardaki suyu çoğaltmak, filit.re 

2 - Göb hükfunet binası da bu se- lacaktır. ı lan Doğuda satın almış ve bataklıklar bu dev gibi vardır ki bu da ayni şekilde yolları ha- ve depoları ıslah etmek, şebekeyi kabili 
l~ tamamlanacak'iır. Bu bina da 24 bin Erz~=y~~ı::ı, Nakiye Elgün, ~akinelerle kurutulmıya başlanmış • rab olmuştur. Belediye bu suyun da ta- istifade bir hale getirmek lazımdır. BeJe-

ı aya mal olacaktır. G 1 Zeki Salın Ali Dilemre şehri- ır. mirine başlamıştır. Alakadarlar, bilhassa diye bu mesele üzerinde meşgul olmak-
3 - Aşkale hükfunet binası da ~u ~nera 

1 
· 1' mu"ntehiblerile konu - Köytüler, elbirliği ederek kendi belediye su fen memuru olan İhsan Uzer, tadır. 

· · 29 bın mıze ge mış er, k 1 d k' b kl kl ku ~ı~bitiill~ki~B~un~ın ş~~~ın~~&~~fu~r~~~mıntaaarmaı ~ ı .an rut·=~~~============~============= 
a sarfedilecektir. d yrılmışlardır. maktadırlar. Sıhhat ve İçtımal Muave- ı• k' k' ı ı .. 1.. 
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1 h "kiimet konağı a tan sonra a t v k"'l ti il ·ı"' t "k k k 1 ışının o umu ve do .. rt kı'şı·nı·n 4 - Hasanka e u . . k . H Ik vinde yapılan toplantıda Er- ne e a e e, vı aye yu se ma a-
0 bin lira sarfedilerek bitırilece tır. zur:m: ihtiyacları tesbit edilmiş ve mının ve - s~tma mü~~~ele he~eti~in 

Manisanın T arzanı 
bilhassa hayvancılık meselesi üzerinde halkın saglıgına verdıgı kıymetın bı - 1 'I ı 1 b' 
du~~=:· köylü elam altında can ıaı;~~~::~:eı izmitte yüzde 27 sıt • yara anması e netme enen lr facia 

veftlller malı ve yüzde SO dalaklı hasta var i - .. 
Olto (Husust) _Örtülü köyü yayla- ken, bu nisbet bugün yilzde 6 sıtmalı- ~~t~ya (Hususi) - Gedizin Ilıca- zünde kalan fişek ile de Emin Bayerle 
da Mah.mudun damı geçen gün bir- ya ve yüzde 9 dalaklı hastaya inhisar su ~oyunde çok kanlı ?ir vak'a olmuş, Hüsniye adında kızını yaralamıştır. 

~~nbire yıkılmış, karısı Zeliha ile kızı etmiştir. eskı ~i~ h.u~u.~e.~ ~e ~~r su .. mes~lesin- . Saçmalardan biri Emin Bayerin kal 
p·ruze enkaz altında kalarak ölmüşler- den ıkı kışı oldurulmuş, dort kışi ya- bine iSabet etmiş ve biçare derhal öl -
~ Harbiyeliler Samsunda raıanmıştır. ınüştür. 
dı~ gibi kazalar doğu mıntakasında Samsun (Hususi) - Kamplarını I~casu. kö~·ü~de ceddinin yeniç7ri . Ağalarının dört kişiyi yere serdiği· 
bilhassa nazarı dikkati celbetmektedir. yapmak üzere şehr~ize. Ank_ar~dan oldu~unu. ılerı ~urcrek kabada?'ı geçı - ı11 gören Ye bundan menfur bir gayrc
Ehliyetnamesiz ustaların elinde, toprak hususi trenle 1200 harbıyelı gelmiştır. ~en Isma.ıl ~a~ a, bun~an ?.ırk~ç yıl te kapılan çırak Nasuh ile Mustafa da 
damlar yapan köylil, bilhassa son za- Halk kendilerini coşkun tezahüratla once aynı koyden Halıl Adıguzel'ın k~ işe karışarak öldürülen Halilin karısı 

ıarda kirişleri değiştirecek odun karşılamıştır. Harhiyelilerimiz, Ata- rısını kaçırmıştır. cHanım~ adı~d.~kı Fatma ile İbrahimin üzerine hücum et 
:aanbulamayınca, böyle acıklı vaziyet- türk heykeline büyük merasimle gii1el bu ram~slu kadın bu vazıyete duşu~- mişlerdir. Çıraklar kama ile bu jkisi -
1 1 karşılaşmaktadır. . bir çelenk koymuşlardır. ce smaıl Kayanın yanında kalmaga ni de yaralıyarak vak'a mahallindeki 
,:f e • • • • d . J mecbur olmuştur. ölen ve yaralananların sayısını altıya 

Balıkesir Dıkış-Bıçkı yur unun yenı mezun arı B:ı hftdis~ sebebile Halil _Adıgüzel, çıkarmışlardır. • 
İsmaıl Kaya~a fena halde d.u~man ol- Yaralılardan üçü Gediz dispanserin-
muş, \'e aynı zamanda her ıkı tarafın de, biri de Kütahya hastanesinde tcda
akraba ve taallukatı da birbirine hasım vi altına alınmışlardır. Katil ve arka _ 
kesil1?işlerdi.~. . . daşlarile adamlan yakalanmıştır. Ad-

' Bırkaç gun evvel Halılın akraba - Eye tahkikata başlamıştır. 
smdan Emin Bayerin oğlu Şevket, bah 
~lerini sulamaktayken, İsmail Kaya - Antalya 
nın kız kardeşi suyu kesmek istemis Manifaturacılarının 
ve Şevket de buna müsaade etmemiş : B 
tir. Bunun üzerine kız. İsmail Kayaya, ir kararı A 

Manisa, (Hususi) - Memleketi~~ ıŞev'ketin kendisine küfür ettiğini söy- A:ntalya (Hususı) - Şehrimizdeki 
l n Tarzanı olarak tanılan Hacının~·· j liyerek, onu tahrik etmiştir. İsmail Ka- manıfatu:,acı~ar aralarında söz birliği 
?ayanı hayret bir yaşayışı vardır. u- 1 ya da, o aıkşam arkadaşları ve çırakla- ederek dukkanlarını erken kapamağa 
tün zevkini faa livetie bulan bu adam rile konuşarak Şevketi dövmeğe karar başlamışlardır. 
günde 15- 16 saatw hiç durmaksızın çalı- venn4llerdir. Bütün manifaturacılar yaz günle -
şır:. Yaz ve kış kısa bir dondan .b~ş~3 Ertesi sabah İsmail Kaya tabanca- rinde akşam yedide kapayarak yaz gez 
bir sey giymez. Vücudü sırım gıbıdır. sını alarak bahçeye gitmiş ve suyu kes melerinden istifade edeceklerdir. 
Hav~tından çok memnun olduğun~ m· f B ·· " rı . (HususAı) - Bir yıl evvel nan neticeler çok iyidir. Ders sonu mü- k ışd~·b hunu~ uzer~ne kŞevket suyu T.r0kganın ilk pancar 
söyle r. Manisa dağının yüksek bir ye 1 kcsır en ı a çesıne çevırme · t · ı 0 

olan Topatan mevkiine. beş dakikada Ba ı ıı' Türk Kadınları Biçki ve nasebetile bir sergi açılmış, bir hafta b .. . K b ıs emış ve MahsuliJ sevkedildi 
l·n ı' p çıkmaktadır. 11.ıı:acera filmlerinde burada açrdan cbu sene ilk mezunlarını Halk tarafından takdirle ziyaret edil- ~nşt~n uzerıne aya ta ancasını çek -ı' D'k'ş Yu Ut • b . mı ır. Edirne (Hususi) - Yeni sene pancar 

goru"Jcn serbet bir hayatı ,,aşıyan Hacı ı ı y rdda genç kız ve kadınla- miştir. Yukardaki resım u senerun B . t~ .. h 1- l 'k 'Ik t' b .. h' . 
" verıniştibr:çk.u dı'kı'ş nakıc:, çiçekcilik, mezunları ile yurd müdürü Bayan Ne- K u va.~ıye. ı godre_n Şekvketi~ banası ma su u o ara ı par ı ugun şe ır ı· 

yirmi bin lirası olduğunu söyler. Re- 1 ı ' --:ı ayanın uzerıne ogru oşmaga aş çinden, önde davul zurna oldug·u halde 
orta runıza .. ~ tı·ımektedir. Bu yıl alı- bahat Ucayı göstemıektedir. 1 t . . -simde Hacı belediye havuzunun - c:apkacılık ogre amış ve smaılın tabancasından çıkan arabalarla geçirilerek istasyona sevke-

sında Tarz:ın halinde durmaktadır. " Hasan Bey Diyor ki : kurşun kadına isabet ederek kanlar i - dildi. Yeni yıl pancar mahsulü oldukca 
pazar Qla çinde yere yuvarlanmıştır. iyidir. Alpullu şeker fabrikası kam· 

Hasan Bey geçenler~ 
de bir muharrir İstanbula 
gelen bir seyyahla konuş· 
muş ... 

... Seyyah bütün lstan • 
bulu dolaşmıf ve ... 

... cNe medeni şehriniz 
var.. Adım başına tayyare 

· hücumlarına karşı sığınak
Iarınız var• demif. 

Hasan Bey - Eyvah ... 
Çelebi yangın yerlerinde
ki kovukları görmüş ola -
-:ak .•• 

Bunu gören İbrahim adında biri, panyaya başlamıştır. Şeker şirkr.U 
elindeki kürekle caninin biJeğine vur· müstahsile gereken kolaylığı göster
muş ve tabancayı yere düşürmüştür. mektedir. 

Bu sırada sabah namazını kılarak -------d d 
hahçeye gelen şevıceun babası Emin Bir hizmetçi kız mer iven en 
Bayer, karısının vurulduğunu görerek düşüp öldü 
koşmuş ve yere düşen tabancayı ala - Antalya (Hususi) - Antalyanın 
rak, İsmail Kayayı kovalamağa başla- Barbaros mahallesinde oturan mani -
mıştır. Sür'atle kaçan Kaya, evden çif faturacı Midhatın 12 yaŞ1nda hizmet -
tesini alarak vak'a mahalline dönmüş, çisi Gülizar bir kaza neticesinde öl -
bu sırada evvelce karısını kaçırdığı müştür. 

Halil Adıgüzelle karşılaşmış ve çifte Hizmetçi kız evin üst kat merdive -
ile onu da yaralamıştır. Bununla ka - ninden kazaen düşmüş ve beyni par • 
naat etmiyen cani, çiftesinin diğer gö- çalanarak derhal ölmüştür. 
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Niyetli çikolata Mevsimlik 

E vin erkeği on yaşındaki oğlunu - Ne oldun, kmm, neye ağlıyorsun? 
ğ dı - Daha ne olacağım baba, ben aAla -

ça ır : • mıyayım da kimler atlasın. .. Bedbahtım, 
- Sen desene çalışmıyor muşsun... ne diye yaşıyorum bilmem ki. 
- Evet baba! . Kız daha yeni ni§anlanmıştı. :Acaba ni- ~ 
- Evet mi diyorsun; bunu söy~mıye şanlısından fena bir mektub mu gelmiş-

utanmıyor musun? ., ti? Yoksa nişanlısı hakkında dedikodulu 
- Neye baba, çalı§ıp ta ne olacaAım. haberler mi vermiflerdi? 
Evin erkeji hiddetlenmişti, balıra - _ Al, oku baba! 

caktı. Fakat kendini tuttu. Ollunu gii - Evin erkeği kızının verdiği klğıdı al-
zellikle yola getirmek istedi. dı okudu· ' 

- Bak ollum, Ç~ büyük adam o- 'cHaya~ geçecek ajlamakla için için;> 
lur. cDünyada saadet yoktut bilmif ol se-

- Ben de büyük adam olacağım. Din lçtn!> 
_Çalışmazsan olamazsın işte. _ Bu ne? 
_ Çaiıpyun, çalışmıyayım, ben büyük _ Çikolatadan çıktı baba ... 

adam olacağım .. Bunu şimdiden biliyo - Evin erkeği ne diyecelbrl pşımu§tı. 
rum. Kızının yanından ayrıldı, kansile kar -

- Şimdiden mi biliyorsun? şılaştı. İki renktir. 
- Evet, işte.. _ Alçak. Ceketi eteğin 
Elini cebine götürdü. Ufak bir kAğıd _ Ne diyorsun karıcığım? açığı veya zıddı 

~ıkardı. Evin erkeği kağıdı aldı. Kağıda _ Bana ihanet ediyorsun ha! olan bir renk-
vemi bozuk, kafiyesi bozuk iki mısra _Ben mi sana ihanet ediyorum? ten yapılır. Ya-
basılmıştı. - Sen ya, daha gizliyorsun öyle mi? .. ka, kol, cep. ke-

cBir anda aen pek çok para bulacak- Söyle o sarışın kadın kim? narına eteğin 

sın> - Hangi sarışın kadın, sen çıldırdın parçasından ke-
cberde bir büyük adam olacaksın!, mı? nar geçilir. Jile, 
Evin erkeği sordu: - Daha da söz söylüyor, ben bilmez kolsuzdur. önil 
- Bu ne bu? miyim .. Adını öğrenmek istiyorum, adı- enine, yanlan 
- Çikolatadan çıktı. Baba, büyük a - nı.. ile arkası boyu-

dam olacağımı bundan öğrendim. - Al oku! na doğru çizgi .. 
Evin erkeğinin canı çok sıkılmışt.1. Bir Bir kağıd uzattı. Evin erkeği aldı, oku- lidir. Jile çizgi-

gey söylemeden odadan çıktı. Bir ağla - du: lerile, şapkanu 
ma sesi duydu. Sesin geldiği tarafa yü - cSevdiğin adamın artık unut adını,• 
rüdü. On dokuz yaşındaki kızı başını yas- cÇünkü o seviyor bir sarışın kadını .. > 

tıklara gömmüş, hıçkınyordu. - Bu da ne? 
Evin erkeği merak etti: - Ne olacak, çikolatadan çıktı. 
- Baba baba mahvoldum. ismet Hultift 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? ~ 
Rio de Jeneiro 

körfezinin alzmda 

Eı arıgan 
Bir genç 
cMersin> den bir mektub alciım. Al

tında S. harfile başlıyan bir imza ile 
sarih bir de adres.· var. Anlattığı hiki .. 
ye bet on satırla hülisa edilebilir: 

- 23 y8§1Ddaymı. Hayatımın son 6 
senesi binbir macera içinde geçti. Zev
kin ve elJencenin binbir çeşidini gör. 

dır. Bunun en bü
yük kısmı A vru -

pa kıt' asındadır. 

yetin gördüğü hayal ıukutudur, iyi 
tesadüf azdır. Fakat nihayet işte bu 
az, zayıf nisbete iimid bağlıyanlar da 
görülmektedir. 

İlin.la eı arayanların ikinci kısmını, 
eğlenmek istiyenler teşkil ederler, da
nlmasın ama ben bu okuyucumu ha
yatı hakkında verdiği tafsilita baka
rak bu ikinci kısma kaydedeceğim. 

Binbir avantür y8§8ınl§tır, bir tane
lini daha tecrübe etmek arzusundadır. 
Binaenaleyh arzusunu yerine getire
mezsem ümid ederim ki beni mazur 
görecektir. 

ve garnitürü 
nün renkleri 
tayyöre uydurulursa pek p görünür. 

·------
Floş - Yün kanşık örgü 

çocuk elbisesi 

Sermayesini hırsızlıkla 
tedarik eden seyyar satıc1 

Son bir defa hırsızlık yaparak sabcılığa başlarken 
işler yolunda gitmedi, yakayı ele verdi 

Zabıta, garlb bir hırsızlık suçlusu - Ali ve Bayrama karşı hakaretamiz söz.o 
nu yakalıyarak, müddeiumumlliğe tes- ler sarfetmiştir. 
lim etmiftir. Suçlu derhal adliyeye sevkedilmi~, 

Suçlu KosU oğlu Yani, evvelce bir- Asliye ıf üncü cezada yapılan muha -
kaç hldiseden dolayı, sabıkalıdır. Fa - kemesi sonunda 15 gün hapse, 15 lira 
kat o, artık dürüst bir vatandaş olına- para cezasına mabkfun edilmiştir. 

ğa .. karar L=t!1'· B~dund . için ~~de- Karısıftl ölUmle tehdid ede.1 
muş ve a: ının mu eıumı~_ı_ 

anlattığına nazaran, seyyar satıcılık et Kasımpaşada, kendisinden aynlmalsj 
meği kararlaştırmıttır. isteyen karısını ölümle tehdid ederek: 

Fakat bunun için sermaye tedarik bıçak çeken Yunus Enver isminde bi • 
etmek üzere son bir hırsızlık daha yap ri adliyeye sevkedilmiştir. 
ması llzım gelmffUr. Suçlu, derhal Asliye ıf üncü ceı da 

Yani, bu maksadla evvelki gece, muhakeme edilere~, . 3 . gün müdd tlG 
sabaha karşı, Yüksekkaldınmda, bir hapse mahkt'.im edilmiştır. 
şapkacı dükklmna girmiştir. İçerde ça -
lınabilecek bir sO.rO. teY varken, o sa - Pollate: 
dece kendisine kAfi olan, 14 lira kadar 
bir parayı çalmakla, iktifa etmlttir· 

Bununla bir elblle tedarik etmiş, 
bir çuval da fındık alarak, perakende 
satmağa başlamıştır. 

Fakat, talihi yaver gitmemif, iş an
laşılarak, yakalanmıştır. 

Yani, ıf üneü sorgu hakiminin ka -
rarile, tevkif edilmiştir. 

idamı istenilen bir katil müdafaa 
için mühlet diledi 

Unkapanında hamallar kAtibini öl
düren Yusufun Aiırceza müddeiumu -
misi idamını istemiş, dava müdafaaya 
kalmıştır. 

Yusuf dün mahkemede müdafaa -
namesini hazırlıyamadığını beyan et -
miş, duruşma talik edilmiştir. 

Eldenele dolaşan çahnmış 
bir caket 

15 yqmda bir çocuk ıa yapndakl 
arkadapnı yaraladı 

Şişlide Ekmek fabrikası sokağında otu ~ 
ran Mustafa oğlu 13 yaşında A .. 
bldln lle arkadqı 15 y&flll .. 
da Kemal araamda oyun yildnden bir ka V"' 
ga çıJmuttır. Kemal, Abidlnl ç8.kı ile kolunJ 
dan yaralamıştır. Yaralı, çocuk hastanesin~ 
de tedavi altına alınDlJf auçlu oocuk da ya .. 
taıanm14tır. 

Bir araba 4 yapnda bir çocuğun 
bacağını kırdı 

8\i,riicü Ba11l1n ldareatndeki Jiik arabası 
Sirkeciden geçerken 4 yaşında B§rete çar -
parak sol bacaıının kınlmuına aebebiyev 
vemıt§tir. Yaralı Ştşll çocuk hastanesine kal 
dınlmlf, suçlu yatalanmıttJr. 

Bir ocakcı ocak temizlerken 
yaralandı 

Sirkecide Hocapaşa caddesinde ot\U"lbır 
ocak temlzleyictsl Bayram, tuıalwzda bak .. 
kal Fuadın oca~ temizlerken başına dü o; 
ten bir tqla atırca yaraıanmlfbr. Ocak~ 
Beyollu hutaneıdnde tedavi aıtma alınmıı~ 
tır. 

Piyango gİfUİ uhibi Bayan Nimetin 
arabuı bir kadına çarpb 

Bmlnönünde Nimet plJ&DIO llleB1 l&hlbl 
a1an Rlmet1n tdarellndetl tek atlı tenez
zilh arabası, Blrkeclden ııeoerten Otlrblll 
1amlnde bir kadına çarparak bapndan alır• 
~a yaralanmasına aebeblyet vermlştlr. Ya• 
ralı Buekl ha.staneıdne taıdırılmıt, nçla 

düm, fakat nihayet uslandım. Şimdi 
muntazam bir hayat yaşıyorum ve 
epeyce de kazanıyorum, artık hedefim 
evlenmektir, bir yuva kurmaktır. Fa .. 
kat kime müracaat etsem red cevabı 
alıyorum, hafta kendi ailem olmak 
üzere: cKızm başını ateşe yakamayız, 

Kendisine tavsiyem de esasen kendi 
arzusundan pek farklı olmıyacak: Bacaksızın maskaralıklar.: Denizde 

diyorlar. Baktım olmıyacak, gazeteye 
ilin vererek kendime bir eı aramaya 
karar verdim. Lutfen tavassut eder 
misiniz? 

Diyor. • 
* Ben gazeteye ilin vererek eı ara

yanları umumiyetle iki sınıfa ayın-

rım. Bedbinler ümidsizler, bir derece .. , . 
ye kadar da bayat hakkında maluma• 
tı olmıyanlar ilk sınıfı teşkil ederler. 
Tetehbüaleri bir tecrübe mahiyetin
dedir. DimaiJarmdan bakalım n'! ~ 

kacak istifhamı ~- Bu Jold• ekleri 

Biraz daha eğlensin, biraz daha yo
rulsun, o zaman gözü dlf8l'lda kalmı
yan bir aile reisi haline geleceğinden 
hiç f(ibhe etmem. 

* Ankara Bcıy R. C. ye: 
Bahsettijinizi lize IAyık bulmadım, 

onun için mektubunuzun hilliaasını 

kendisine iblil etmenin çaresini de 
aramadım, bu sütunları takib ediniz, 
tesadüf istediğinizi karpnıza çıkara
caktır. Maamafih bu tesadüfü tacil 
etmek te elinizdedir. İsterseniz ikinci 
bir mektubla müracaat ediniz, adresi
nizi mahfuz tutarak bahsedeyim. 

TEYZE 
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C MİZAH :::ı 

insanlar görünmezlerse ... 
Yazan: ismet Hulusi 

. ./~~ 

~·' Bir yevmi gazetede okuyorum: h k' . bır a ı
cGörünmiyen adam efsanesı 

kat mi oluyor?> serlev-
Gözlerime gözlüğümü taktım, .. 

hanın altındaki yazıyı bir nefeste goz-

den geçirdim: . . ke fet-
cAmerikada bir alim bır ma:ı ~- .. _ 
. bu mayu··; vücudüne, ellerıne, ~ 

mış.. 1 gelıyor-
ne süren herkes görünmez ha e 

muş.> da 
Velsin romanındaki görüruniye~ ardu-

.. "rünmuyo 

~ ~ 

tnı hatırladım. O da goze go d -udi 
ama vaptıkları hiç te iyi şeyler ~gdaın~ .; .... mern. i1 
Fakat ben onun gibi duşun .. vü 

.. "rünmez hale getirecek rnayıı -
goze go k istifade e-

Onlar bunun farkına bile varmadılar. 
Konuşmalarına devam ettiler .. acaba ne 
konuşuyorlardı? Kulak kabarttım. Bayan 

cudüme sürersem bundan J0 ım do
aerim ve belki de insanlıga hayr 

kunur. .. .. d duran d' · ustun e 
Odamdaki korno inlll . . içindeki 

kolonya şişesine baktun.__ş.~şenın yanan 
.. .. · gorunmez -

mayi bana gorunenı, .. d" sür-
. . . . ld' Onu vucu ume mayımış gıbı ge ı. 

düğümü farkettim. 

* tiın Aynanın 
Aynanın karşısına geç . Oda-

içinde hiçbir şey yok, ben Y:;:; açık, 
dan dışarı çıktım. Salonun . tur-

. . hizrnetçıro 0 

koltuklardan bırınde . geldiğimi 
muş, sigara içiyordu. Ben~ la ırdan-

.. d .. ğ .. halde yerinden bile p gor u u lı m 
madı Tutup kolundan atma yı ... medi 
Ke~dimi toparladım. O beni gor 

ki! .. Fakat ne olursa olsun: 

- Kalk oradan! da doğru 
Diye bağırmalıyım. Ama bu 

değil, işi açığa vurma.malı. kil-
. d duro kenara çe 

Bir ayak sesı uy ' . 
h. etçiye baktı . 

dirn. Aşçı geldi.: ızm d yapayalnız ııe 
- Vay ıekerırn, ora a 

yapıyorsun? 

Sen n.?Ye geldin, 
- Hiç, oturuyorum· un dün• ak-

hangi yütle karşıma çı~~o;s neİer söylü
tıam komşunun bizınetçısın ? 

)"ordun ben sanki duymadım mı· 
' h' bir şey ... 

- Neler söylüyordum.. ıç alınan 
D" akşam Hem sen onları bırak. un karma-

biralardan dört tanesini sofraya çı un da 
.. k" roston 

mı~tım. Soğuttum. Bugun u amanıdır. 
en iyi yerini ayırdım. Tam ~asında u
Bayan sok~ğa çı~tı: Ba~ d~ Mutfakta-
yuyor. Senınle bırlıkte ıçerız. bırakı-
ki buz dolabının ağzını da açı: iyisi 
rım. Buz gibi hava gelir. Bun cı.n 
can sağlığı. ·.n 

• • v· -en ne lr 
- Oh benim şeker Alıcıgım, :s 

çocuksun. ko 
ın -

Hizmetçi yerinden fırladı. Aşçın E-
l d çıktılar. 

luna girdi. Birlikte sa on an d ·çi-
iiebsizler demek benim biralarıını a 

1 

' . . bu?' dola-
rorlar .. üstelik serinlemek ıçın ~ 1 r 
hının kapağını açık bırakıp oturuyor a · 

. . buz dolabı 
Tevekkeli değil ben de bızırrı . ~r diye 
ne kadar fazla cereyan sarfedıy ' 

S tıerce lrap!ı:: 
merak eder, dururdum. aa -
açık kalırsa tabii sarfeder. 

tıarını:ı bi-
Yanımdan geçer !erken sura k n-

d. a gene e 
rer tokad aşkedesim gel ı am • · 

dimi tuttum. 
1 
uzattım. 

Salon~ penceresinden başı~ibi Bayan 
Karşı evın balkonunda ev sa . bayanla 
Necla, tanımadığım sarışın bır dum a-

.. -yor 
oturuyordu. Ben onla~ı gorud Balkon-

Necla söylüyordu: 
_ Kadın hergün sokak sokak doh·şır, 

erkek dersen evinde uyur.. eh paral~.rı 
bol.. kadının gözü esasen kocasında degıl, 

Parasında eh horul horul u-
kocasının ·· • 

k . kadın da sokak sokak dolaşıyor, 
yur en, kah 
araları yiyor. Gerçi kadın pe ım ~a-

~ı.m bir şey sayılmazsa da adamı da gor-
. canlara ne mutlu. Boysuz, bt)zsuz 
~~D di . a Gerçi kırk yaşımdayım. -
bır şamam · ' K ] k 

or fakat muhakkak altmış var. ı ı 
~ıy;fet t~ hoşhoşlara ziyafet sonra da 

di h l .. görmez· şuna buna kulp ta-
ken a ını ' 

ka;:nlattığı adam, doğrusu gülü~_ç.. bir 
S ın kadın kahkah guJuyor-

adamdı. arış .. - · eldi Kahkaha-
du Benim de gulecegıın g . 

· t ttim Sarışın kadın eJıle 
larımı zor zap e . 
bizim tarafı gösterdi: 

1 
- Demek burada oturuyorlar. 

- Evet! b h d' 
b den ve karımdan a se ı-

Meğer en 
·I 

1 
Kızdım, kızdım ama ne yapa-

yoı arm ş. .. li ..ı· 
· ki ses çıkarıp bir şey soy yemcuım. 
yım ·1· 1 d 

İçeri çekildim. Kapının zı ı ç:.ı •n ı. 

Hizmetçi, mutfaktan çıktı. Kapıya doğru 
yürüdü. Dikkat ettim; çakır keyifti, yu
. rürken sağa sola yalpa yapıyordu. Hın
zırlar dört şişe biramı bitirmiş olacak-

lardı. 
Kapı açıldı, karım içeri girdi: 
- Bay evde mi ? 
Karşısında durduğum halde bf'nt gö-

remiyordu. 
- Buradayım karıcığım. 
Diyecekken aklım başıma geldi, ağzımı 

kapadım. 
- Miskin hala odasında uyuyor ha! 
- Evet! 
_ Sana tembih ediyorum, benim eve 

bu saatte geldiğimi sakın söyleme, ben 
imdi soyunurum. cGeleli iki saat oldu .. 
!ıbarmış uyuyordun> diye ona bir iyi çı-
kışırım. . 
Karını neler söylüyordu, hem de hız-

metçinin yanında. 
Düşündüm .. sokağa çıks~ b~rkaç . t~

nıdık eve uğrasam, birkaç duk~ana gırıp 

1 n biteni kolaçan etsem, dedım. Fakat 
0 a tı'm Evde gördüklerim, du)dukı-vazgeç · 

·ım esasE>n keyfimi kaçırmışlardı. So-
!:ğa çıkarsam, •büsbütün keyfim kaça-

caktı. 

* . Odamdaki komodinin üzerine h~ktım. 

Şişesi burada idi. İçinde kolon
Kolonya 

d Şezlongtan kalktım. Aynada 
ya var ı. 

. . ördüm. Kapıyı açtım. Hizmetçi 
kendiJJU g . . 

d d Fakat oturmuyor, sıgara ıç-
salon ay ı. . 

. d Kendi kendıme: 
mıyor u. 

SON POSTA 

Çince öğrenmek 
ister misiniz? 

Çok güçtür amma çinceyi 
bilmiyenin dahi bu lisanda 
yazılmış bir kitabı okuyup 

Sayfa 7 
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Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 
anlaması mümkündür 

:~ş~:;y~~ ~:!;·b~·~::c~manl• dol•- Karakösede sabah piyasası 
şıyormuş. Yolda eşyayı nakleden namala 

1 
....................................................................................................................... . 

rastgelmişler. Tercüman ona tek bir ke- • s d fırl d B' j E aat ye ide kendime yatacak yer aramak üzere sokağa a ım. ır 
lime söylemiş, seyyah ise tercümanın ııe . 

E Karaköseli bana şehri gezdirdi, yeni yapılan, fakat açılamıyan otelin uzun i 
söylediğini merak ederek sormuş, Ş'.l ce- E hikayesini anlatarak cbu işler bitint·e yolcular sizin gibi sokakta kalmıyacak- ! 
vabı almış: • 

_ cEvvela şehirde bir gezinti yapac:ı- : lar» dedi. Gayri ihtiyari cölme eşeğim, ölme!. diye mırıldanmışım. Adamrağız 
ğız bu arada mabedi göreceğiz. Otele geç : derhal cestağfurullah> ı yapıştırdı. 

\'akit döneceğiz, fakat yarın sabah çı.:>k ..... ................................................... ··········································•••••••••••••••••••··· ·••"' 
erken hareket edeceğiz, dedim demiş. Sabahleyin Bay Lutfinin evinde gözü- Şehrin dört tarafına geniş caddeler a 

Seyyah bir tek kelimenin bu uzun cüm- mü açar açmaz ilk işim pencereden ka- çılıp uzatılmış .. bu caddelerin yanlarına 
leleri nasıl ihtiva ettiğine hayretteyken, fanu çıkarıp gökteki yağmur bulutlarına sıra sıra direkler dikilip, elektrik lamba 
terciiman ikinci bir hamala rastgelmış, bakmak oldu.. cAcaba yağmur yağıyor, ları asılmış .. üstü çamur, altı çamur, yan 
ona ise bilakis uzun uzadıya bir şeyler yahud yağacak mı?> Evvelce de söyledi- ları çamurdan yapılmış evciklerle kurul-
söylemiş, seyyah gene sormuş: ğim gibi; Yağmur devam ettiği müddet- muş iptidai bir şehirde böyle cadde ve 

- Bonsuvar dedim, cevabını almış. çe biz Karaköseden çıkamıyacak, bura- bu elektrik tenviratı, pek görülmüş şey· 
Mübalağaya haınletmeyiniz, bu daki - da kalacaktık. Bulunduğumuz yerden İ- lerden olmadığı için hemen göze çarpı

kaya kadar okuduğunuz satırların bile ran hududuna kadar cyüz kırk:. kilo- yor... Belli ki: Şehir, iyi bir idarecinin 
çince tek kelime ile üade edilmesi hrlki metre yol vardı. Hayır cyoh yoktu, cu- elinde .. yeni yapılmış binalarile, beledi-
mümkündür. zunluk> vardı. Çünkü bu mesafeyi biz yenin çarşıdaki teftişlerile, §U ve bu. gö-* cyoh dan değ~ dağdan, tarladan, dere rülen hareketlerle, burasının ehemmiyet-

Çinceden bahsederken her şeyden ön- içinden katederek nihayete erdirecek- li bir faaliyet merkezi olduğu anlaşılı
ce Çinlilerde her hareketin bize nazaran tik. Halbuki yağmurlu zamanlarda geçe- yor ... cÖyle ise, sokak aralarında körü~ 
ters yapıldığını söylemek lazımdır. Ya - ceğimiz bu yerlere yükile tam beş tem körüne gezmek olmaz. Bana bütün bu iş
zı mı yazıyorlar? Kağıdın aşağısından tutan kamyonumuz, su alan bir ~emı gi- leri anlatacak salahiyettar bir insan la· 
başlarlar, sağdan sola doğru giderler, el- bi, çamurların içine batıp kalacağı mu- zım!.> Buna karar verdim ve böyle b•ri
lerine bir kitab mı aldılar, evvela hizim hakkakmış ... Öyle ise havanın açmasını, ni de arayıp buldum ve ona sordum. O 
sonuncu dediğimiz sayfasına bakar1ar. çıkan güneşin buraları kurutmasını bek- bana anlattı. Aklımda kalanları ben de 
Evlerinde bir kedi, bir köpek mi var? Ke- lemckten başka çaremiz yoktu. İştP bu- size nakledeyim de dinleyin .. 
diyi zincire vurup, köpeği serbrst hıra - nun için, sabah gözümü açar açmaz gök- * 
kırlar. Bir çocuk mu doğdu? Babası ya - te bulut aramağa savaştım ... Biz ~kara>- - Dün akşa.t? yatacak yer bulamamış-
tağa yatar, annesi ayakta dolaşır. Birisi da değil, sanki yelkenli ile edeniz:. de se- sınız .. 
taltif mi edecek? Asalet ünvanı çocuk - yahat eder gibi havaya tabidik.. . - Öyle oldu .. 
larına değil, cedlerine verilir. Biz mes'ud * - Kim bilir Karaköse için ne [ena dü-
günlerimizi tes'id ederiz, onlar felak('t - şüncelerle gecenizi geçirdiniz. 

Her tarafı bulutlar hem de kara .<ara 
!erini anarlar. ' - Ne yalan söyliyeyim, öyle ... Beledi-bulutlar kaplamıştı. Yağmur, eski terkos 

* muslukları gibi: Bazan damlıyor, bazcın ye bir otel yapmalı değil miydi?. Burası 
Fakat çince çok tatlı bir dildir. Konuş- duruyor, hazan da olanca kuvvetile bo- ki, !randan gelen yolcuların ilk merhale

şalıveriyordu. Anlaşılıyor ki: Bu gece sidir .. 

A ~ m ~f 
ERKE K KA DIN ~AGM.UR SA AOE T 

N f · l __ rln 
MAHPUS ÇOCUK TOPRAK l~\KU 

~. L~ )1\ 5ıx' / L 

TEHLiKE BE.BEK AGAC. İL ı< BMIAR 

ması, öğrenilmesi biraz güçtür amma, çin
ceyi bilmiyenin dahi biraz gayretle çrn~e 
bir kitab okuyup anlaması mümkündür. 
Bütün mesele bir kaç kökü bellemekte -
dir. Üst tarafı kendiliğinden gelir. 
Koyduğumuz tabloya bakınız, sizi ten

vir edecek bir kaç misal bulacaksınız: 
Erkek: İki tane eğri bacakla ifad::? e-

dilir. 
Kadın: Anlaşılması güç bir muamma

dır. binaenaleyh eğri bacakların i.izerine 
ila\'e edilmiş iki hatla gösterilir. 

d 1 dört Yağmur: Tavandan am ıyan 
da°'inladır. 

Pirzola: Bir ıskaranın üzerine konul-
muş bir et parçası. iki kenarından da.m-
lıymı yağ ve kandır. . 

:Mahpus: Eğri bacaklı adamın elralına 
çevrilmiş bir dört köşedir. 

Fakat erkek, kadın, yağmur, pirzola ve 
mahpus icabında yekdiğerine nasıl b<ığ -
lanır da bir cümle çıkarılır? Bunun ce -
vabını verebilmek epeyce güçtür. 
······························································ 
Köy bekçilerinin silahları müsadere 

edilmiyecek 
Dahiliye Vekaleti alakadarlara ye

ni bir emir göndererek ·köy bekçileri
tarafından adam öldürme ve yaralama 
suçlarında kullanıla1:1" sila~larm, devlet 
malı alınası dolayısıle musadere edi -
lemiyeceğini, bu silah:.arın ancak mah
kemelerce görülmek uzere muvakka -
ten alınabileceğini bildirmiştir. 

Eminönü Halkevi jimnaatik salonu. 

gene bu şehirdeyim. Fakat artık bu evde - Yaptırdı .. 
değil... Bir gecelik verdiğim rahatsızlık - Hani nerede? .. 
kafi .. kendime bir yer bulmalıyım!.. - İşte .. 

Derhal giyinip sokağa fırladım. Mak- İki katlı, kargir bir binanın önüne gel 
sadım vilayete gitmek, valiyi görmek ve miştik. Vilayet merkezi olan bu şebird. 
derdimi anlatmaktı. .. Şakaya gelmez!. ckfırgir:. ve ciki katlı> bina pek nadirat. 
Yağmur devam ettiği müddetçe ben Ka- tan olduğu için hemen göze çarpıyordu. 

rakösede kalınağa mecburdum .. bir gece - Bu otel epey zamanda yapıldı .. ya. 
mi desem, bir halta mı desem ... Bilmiyo- pıldıktan sonra da gene epey bir zıımıa" 
rum. Herhalde bulutlar dağılıp güneş çı- dır işte böyle boş duruyor. 
kıncıya kadar ... Oldu bir kere .. yola çık- - ?? ..... . 
tık, ta buralara kadar geldik! .. Kendisi- - İçinde mobilyası yok ta ondan_ 
ne rica, minnet edeceğim: Otelde olsun - Neye konamıyor?. 
bir yatak buldurmak lutfunda bulunma- - Baştan başlıyalırn: Evvela burada kış 
ları için rahatsız edeceğim.. on aydan fazla sürdüğü için inşaat geç 

Ne kadar da erken sokağa çıkmışım .. : yürür .. bu bina da onun için geç yapıla
Daha da saat yedi ... Vali herhalde dokuz- bilm~<rtir. Sonra gelelim içinin mobilya
dan evvel makamına gelmez ... Biraz şeb- sına. Bunu ancak İstanbuldan getirtmek 
ri gezelim: (Devamı 15 inci sayfada) ................................................................................................................................. 

Simavlılar valiye 
Teşekkür ediyorlar 
Okul uculanmızdan Simav Ağaç Koru

ma Ceıniydi Başkanı B. Uz yazıyor: 
•'Yeni valimiz Bay Nazif Erkin, Kü -

çiık Bursa denilen fakat hakikatte t:ıbll 
guzelllklerlle Bursalıları bile imrendiren 
Yeşil yuvamıza şeref verdiler. Kendisini 
bütün Simavlılar şükranla karşıladı ve 
pek sevindik. 

Gezileri esnasında Şifalar Yurdu ı1ı

calarımızı, irfan yeri okullarımızı, çarşı -
ları gezdl ve her .sınıf halk ile değerli 
hasbıhallerde bulundu. Ağaç korumac -
lara lhyakfır vadlerde bulundu. 

Di1 ebillrlm ki Simav değerll valisinin 
vi.ıcudile sevinç içinde kaldı. Bize verdlğ1 
slırur ve ihyakfir vfıdler için kendisine te
şekküre borcluyuz.ı> 

• Okuyuculanmızın sorgularına 
ccvablanmız 

Okuyııculanmızdan Konya hattında 
memur rnıauedi Bay llikmet Adsıza: 

Bir müddet daha bekledikten sonrn 
kanuni vesaite müracaatta devam eder -
siniz. 

Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekfıletine 
müracaat ettim. 

Ellmde bulunan numara puslası 8/2'937 
tarih ve 256/69 sayıyı taşımaktadır. Bu -
gune kadar bu müracaatımıza blr cevab 
verilmemLştir. 

Çok çocuklu annelere verIJecelt llmı -
miye acaba verilmiyor mu? 

• İstanbul J'8dyosundan bir rica 
Okuşııcula.nmudan Gebze çaJ'ŞlSlııda 

kahveci Ahmed Ertan yazlyor: 
ıı:İstanbul radyosunda oğle neşriyatın -

da çalman plAklar herkesin maliımudur. 

Bu pl!lklar arasında herkesin takdlrlnl ka. 
zanınış olan aKara gözler sünnell, yara -
maz Ayşe, hey Bursalı Bursalı• gibi p!Ak
Iann hiç ismini blle işitmiyoruz. Acııba bu 
pH\klnr her nasılsa ele ınJ geçmiyor? Rad 
yo müdürlüğünden bunların çalınmasını 

da rica ederiz.• 

• Biga han, avlu ve ahırlannın ı>isliği 
nigadan bir olroyocumuz yazıyor: 
Blgada han avluları ile ahırlan çok 

pis tutulduğu için çok fena kokular neş
retmektedlr. 

ma, onlar beni göremıyorlar ~ dı bir 
ları bizim pencereye çok ya n ' 
kibrit kutusu filan kaldırıp atsam, f~:~; - Görünmiyen adanı olınak hiç te iyi 
gisinin başına istesem vururdum, bel- b' şey değil! . _ 

Eminönü Halkevine aid jimnastik 
salonunun projesini tedkik eden Nafı
a Vekaleti, bu tedkikatını bitirmiş ve 
projeyi belediyeye yollamıştır: Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ, 
proje üzerindeki tedkiklerini ikmal et
tikten sonra, jimnastik salonunun in -
şasına başlanacaktır. 

• 8 çocuklu bir ailenin t alebi 
lersind e isminin mahfuz kalmnsını 

isteyen bir okuyucumuz yazıyor: 

Her blrl birer mfkrob yuvnsl olan bu 
avlu ve ahırlar senede bir kere blle de _ 
dezenfekte edilmediğinden kokularlle be
raber mlkrobları da etrafa ynymakta -
dır. 

bu tehlikeli olurdu. Şübhelenecekler, ırDedim· Çünkü hayalen bir an içın ~0: 
ki de işi anlıyacaklardı. ı·ün.Jllez bale gelmem bile üzerimde ıyı 

- İyisi mi dilimi çıı&ırım. bir tesir bırakJnaınıştL 
af baktıklDI"l ismet HuZılsi 

Dedim. Tarrf benden tar a 
2aman ·kisine birden dilimi çıkardıın· 

Hail bayatta 8 çocuğum var. Gazete -
terde gördü~ilm ilanlardan ve yazılardan 
ikramiye verlldlğln1 anlı.yarak 17 ay evvel 

K.lrecln kilosu 40 para olan bir mem
lekette belediye doktoru ve memmlan -
nın bu hususa dikkat etmeleri için na .. 
zarı dikkati celbetınenlıl dlleyorum. 



Ayı ile Fare 
Vaktile bir ormanda kocaman bir a- ~ 

yı vardı. Bu ayı dünyada kendinden [~r.m~~ilıo--:~~~YMY-... 
daha kuvvetli, daha akıllı, daha hece- ._...._.ıt"'" 
rikli bir hayvan bulunabileceğine inan- ~ 
mıyordu. 

Oldukca soğuk bir kış günü, ayı, r 

karnını doyurmak için ininden çıkıp 
ormanda dolaşmıya başladı. Kış epey
ce ilerlemiş, soğuklar da şiddetli oldu
ğundan yiyecek bulmak için ayı epeyce 
dolaşnak mecburiyetinde kaldı. Bütün 
ağaçları birer kere yokladı. Nafile. Hiç 
birinde dişe dokunur bir şey kalma
mıştı. Dolaşmaktan yorulunca bir su 
kenarında biraz dinlendi ve düşündü. 
Karnı gittikce acıkıyordu. Başı dönmi
ye gözleri kararm.ıya başlamıştı. 

Kalktı, gene etrafı dolaştı, bütün a-

""-~_...---...., 
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cak, yumuşak bir şeyin kaydığını 
duydu. Hemen ön ayaklarından birinı 
uzatıp yakaladı. Bu ufacık bir fare idi 
Ayı hiddetle onu ağzına doğru götürür
ken farenin incecik sesi duyuldu: cA 
man ayı, bana bir kötülük yapmaz, ser
best bırakırsan seni buradan kurtarı 
rım.• Ayı homurdandı: cSen o kadar 
ufaksın ki yemeğe değmezsin. Haydi 
bırakıyorum, git. Ama beni kurtaraca 
ğma inandığımdan değil. Bu ufacık bo 
yunla sen hiçbir işe yaramazsın. Hem 
bir kere kurtulunca bu taraflara bi 
daha uğramazsın.• Farenin incecik se 
si gene duyuldu: cHayır, ben nankö 
değilim. Bana yapılan iyiliği unutmam 
Hem de verdiğim sözü tutarım.• Ayı 
kocaman pençesini açınca fare fırlad 

- y 

Şişe mantarları bir nevi ağaç kabuğu
ur. Bu ağaç Akdeniz memleketlerinde 
etişir. Cezayir, Tunus, İtalya, ispanya, 

Portekiz ve Fransanın cenubunda man
ar sanayii, bu ağacın bol yetişmesi yü

zünden çok ilerlemiştir. 

..... 
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ğaçlan bir daha gözden geçirdi. Bir çü
rük yemiş bile bulamadı. Başını önüne 
eğmiş, hem yürüyor, hem de acı acı dü
şünüyordu: «Açlık ~k kötü şeymiş, di
yordu. Eskiden meyva bolluğunda her 
şeyi beğenip yemezdim. Hemen burun 
kıvırırdım. O beğenmediğim çürük 
elmalar olsa şimdi ne iştahla yerdim.> 
Tam bu sırada birdenbire gözleri parla
dı: Yerde saplarından bir iple bağlı üç 
güzel armud duruyordu. Bunları her 
halde kasabaya giden köylülerden biri 
düşürmilş olacaktı. Hemen yaklaştı, al
mak için armudlara ön ayaklannı uzat
tı. Aldı. İlerdeki bir. ağacın altına doğ
ru yürümek istedi. Yürüyemedi. Aya
ğına bir şey takılmış, adım attırmıyor
du. Baktı, çok kalın bir ip ayağına do
lanmıştı. Çözmek için uğraştı, çözeme
di. Koparmak için uğraştı, koparamadı. 
Neden sonra bunun bir tuzak olduğu
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ı, 

gitti. 
Fare gittikten sonra ayı kendi ken 

dine: cBir daha bu taraflara bile uğı·a 
maz ama iyi ettim de bıraktım, zaval 
kim bilir ne kadar sevinmiştir.• diy 
düşündü. Sonra kendi bağlı ayağın 
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r-nu anlayabildi. Bir kere yakalanmıştı, baktı. Biraz daha çekiştirdi. Fayda ve 
ne yapsa faydasızdı ama, son gayretle. meyince gene yere yattı. Bekleme 
bir kere daha uğraştı. Nihayet yere ya- başladı. 

ğe 

tıp beklemeğe başladı. Bir aralık uyku- Böyle yerde epey bir zaman yattı 
ya dalar gibi oldu. Rüyasında, postu- tan sonra etrafında incecik sesler du 
nun yüzüldüğünü, dişlerinin soküldü- mıya başladı. Başını kaldırdı, etrafı 
ğünü görüyordu. Burnunun ucunda sı- baktı .. bir sürü ufacık fareler kendisı 

k-
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Her yetişen ağaç, on senelik olduğu 

aman biri aşağıda, biri yukarıda iki de
in çizgi yapılır. Bu iki çizgi arasındaki 

kabuk alınır. Bu kabuktan evvela deri 
s anayiinde kullanılan tan denen madde
yi çıkarırlar. Bundan sonra çizilen yer
den ağaç başka bir kabuk verir 1ti işte 
bu şişe mantan elde etmeye yarar. Fa
kat bu ikinci kabuğu ancak on sene son
ra alırlar ki vereceği mantar epeyce ka
lın olsun. 

Bu kabuğu ağaçtan soyduktan sonra 
fabrikaya götürüp bir yere yayar, sonra 
elastiki olmaları için bir kazanda kayna
tırlar. Meydana gelen tabaka halindeki 
mantarları kadar kalınlaştırmak için 
üstüste koyarak sıkıştırırlar. Ondan. son
ra mantarları istenilen biçimde keserler. 
Kesildikten sonra da kenarlardan artan 
kırıntıları atmaz, toz haline getirirler, 
hususi bir zamkla bunları tekrar b!rbiri
.ne birleştirir, ikinci bir kalite mantar 
daha yaparlar. Toz halinde kalan bir kı
sım daha vardır ki o da ambalaj işlerin
de, ve bazı sanayi maddelerini harici ha
raretten muhafaza işinde kullanılır. 

ne doğru geliyorlardı. Canını bağışla
dığı fare en önde, ötekiler arkada ayı
nın yanına geldiler. Hepsi birden ayıyı 
bağlıyan tuzağın ipini kemirmeğe baş
ladılar. Kurtulacağını aklı kesince ayı 
sevinmişti. 

Biraz sonra ayıyı bağlıyaın ip kop-

m~tu. * * 
1 iş ARIYAN UŞAK 

Cevher, iyi bir ailenin yanında uşak
lık yapardı. Fakat yanında çalıştığı aile 
uzak bir yere gitti. Cevher de i§siz 
kaldı. 

Herkese iş bulacağına ilan eden bir 
müesseseye müracaat etti. Ben uşağım 
dedi. Bana bir yerde 1.L§aklık bulunuz. 

- Uşak istiyen yoktur/ 
Diyerek Cevheri kapı dışarı ettiler. 

Cevher düşündü. 

Cebinde kalan birkaç para ile bir oda tuttu ve odanın 
üstüne: 

cH.zrkese i&ıediği i§ciyi buluruz> yazılı bir levha astı. 
Odaya ilk gelenler, bir karı koca idiler. Uşak arıyorlar

dı. Cevher: 

- Bir saat sonra istediğinizden &ıa bir U§ak size gön.
deririm. 

- Ben iş bulurum, dedi. 

Dedi. 
Hakikaten bir saat sonra karı koca evlerinde istedikle

rinden ala bir uşakla karşılaştılar. Bu 1.L§ak, Cevherden 
başkası değildi. Fakat onların istedikleri olmU§tu. Cevherin 
de hakeza. Cevher kiraladığı odanın üstünden levhaııt in
tiirdi ve odanın anahtarını ıahibine te.,Zim etti 

Acemi tezgihdar 

- Yıldız seni mağaza-, 
ma satıcı alacağım, yal-
nız dikkat et, bazı müş
teriler malı alır, parala
rını vermezler, onları. sa
kın kaçırmayasın! 

Yıldız - Bir mağaza · Yıldız - Haydi, §imdi 
tezgahtarı oldum, bundan iş ba§ına, nerede ise milş .. 
sonra i§im ~. ben kimse- . terileT gelirler .. işte geU· 
71e mal verir de parasını yarlar da; onları karşıla ... 
almaz oıu.r mu.yum? malı. 

Yıldız - Bııyuru.nuz bayan, buyunı
nuz bay, kumaş mı emrediyorsunuı? 

Bizim mağazada en iyisi vardır. 

- Yanımdaki bayan nişanlımdı.r. O 
beğendi, ben de beğendim ama nişan
lım burada kalsın, ben kumaşı topile 
evime götürüp anneme, hem§ireme 
göstereyim. 

- Bu mağazanın dışındaki mankeni 
niçin içeri alıp tezgahın karşısına koy
dun! 

Yıldız - Bu. kum.a§l istiyorsunuz öy· 
le mi, §imdi çıkarayım. Buyurun bakın, 
beğendiniz mi? 

Yıldız - Madem kt nişanlınız bura, 
da kalıyor .. hayhay. Bayan size ben hiı 
kıiyeler anlatayım da canınız sıkılma, 
ıın . 

Yıldız - Eyvah, adamun nişanlım dt~ 
ye burada bıraktığı meğer manken 
miş. Kuma§ı da topile aldı gitti. 

C: Yeni bilmecemiz ::J 
Çocuklar size, kaplumbağa ile tavşa

nın hikayesini anlatayım: 
cBir gün tavşanla kaplumbağa karşı

laşmışlar, tavşan kaplumbağaya bakmış: 

- Bugünlerde, demiş, çok hızlı koşu
yorsun, beni bile geçeceksin .. 
Kaplumbağa, tavşanın bu alayını an-

lamış, fakat anl~amazlıktan gelıniş: 
- Eh biz de artık koşuyoruz. 
Tavşan gülmüş: 

- Seninle bir yanş etsek. 
- Haydi edelim. 
Nereden nereye koşacaklarını karar

laştırmışlar. Kaplumbağa o tarafa doğru 
yürümeğe başlamış. Tavşan bakmış, gül
müş, kendi kendine: 

- Hele ben buralarda biraz eğleneyim 
de, demiş, o yavaş yavaş yürüyedur&un, 
onun bir saatte gideceği yere ben bir da- bulunduğu yere bir işaret koyup bizi 
kikada giderim. gönderiniz. Bir kişiye bir masa saati, iJd 
Tavşan ~lamış, hoplamış, eğlenmiş, kişiye birer büyük resim albümü, diğd 

epey vakit geçmiş. Bir aralık: yüz kişiye de Son Postanın küçük okuyılı' 
- Hele kaplumbağa ne kadar ilerledi! culan için yaptırdığı çok güzel ve kıY." 
Diye bakmış. Bir de ne görsün. Kap- metli hediyelerden vereceğiz. Bilmeceyi 

lumbağa varacağı yere varmış, ve bOy- cevab verme müddeti on beş gündül't 
lece yarışı kazanmış.> Bilmece cevabını bize gönderdiğinız 2aP 

Kaplumbağayı :ı;esimde görüyorsunuz. fın üzerine cBilmece> kelimesini ve bil• 
Tavşanı bel.ki görmediniz, arayın. nere- mecenin gazetedeki çıktığı tarihi yazm8"" 
de olduğunu bulacabınız. Bulursanız yı unutmayınız. 
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Abdülhamid devrinde bir aşk 

Bir kayık saf ası bir aşk doğurmuşt 
- Kayık yanımız· 

dan geçerken, o kü
çük hanımın bana ni-

çin dikkatle baktı • 
ğıru §imdi anladım. 

Demek ki arkamda • 
ki parlak süvari iini
forması, onun nazarı 
dikkatini celbetti. 

Sandal, öteki ka -
yık ve sandalların a
rasına karışmıştı. Kü 
çüksu köşkünün önü
ne doğru ağır ağır 

sürükleniyordu. İhti
yar kayıkçı, kesik 
kesik söyleniyordu: 

- Eh .. para, buuu" 
Zenginlik, tıpkı 

rakıya benzer. Ra • 
kı; insanın mideı::ine 

girdiği zaman, şişede 
Smaycıda kral sarayı . . akla görüle- durduğu gibi duru • 

1 Ro- saat dörtten ıtıbaren ıner ·- atsanız yor mu? .. Para da iş-
Bundan yetmiş iki sene evve Kr 1 k bir hal alır. Salonlar, ı~e b 1 kt te böyle.. insanın Genç kızın çehre.si ince Ya§1114k içinde bir .zambak kadar beyaz "' berrak glJrünüyordu. 

manya tahtında hükünıran olan ur~- c:re düşrniyecek ~adar .::r~e a ~a~~ k~sesine girdi mi, bankadaki kasalarda ilk karşılaştığı. anda hayretini gizllyeme- büyük bir doğrulukla Zekiden oahs 
Birinci Karol, Bükreşin ya~ın kav en- ~u kalabalığı ekseı:.ıyet itı kalantor durduğu gibi durmuyor. Onun için zen- miş .. ka~akinde~ daha tatlı ve .. daha rek: 

gın- a tahammül edenııyerek. k ·ı anyalı öküz tuccarları, k ginler akıllarına geleni yapıyorlar. Ne müessir bır tebessümle Zekiye gillumse- - İşte, anne .. temiz ve tok gözlü cu sıca sı v . lüks kokotlar umar ' t b k · ti 
dıs. ı'ne bir sayfiye aramış. . dag·ları e- fabrika sahiblerı, .. b' 1 yaptıklarını da bilmiyorlar... şte.. a ' mış · . genç ... Sonra, ailesi de asil .. tarihin 

B .. . b ya dii<:muş ya ancı ar E ı• tl bir ~-eın<:le bir Prahova vadisinin, uç~ Voyvo- tahassurile ura ~ paşam .. geri döndüler. Şöyle gazjnoya vve .. a ar, uzun ~ r-s .. • l.ıürmetle yadettiği eski bir vezirin 
kl · d yanan noktas a, · k'l eder çıkıp ta bir ağacın altında bir fincan kah- birlerini selamlamışlardı. Sonra da su - runu. Babası Sellin paşa da, 93 harbi te enne a ,. Kudüsü zıya- teş ı 1 . u" zerinde yıgı· nla fişleri, b b b bulm 

da Mihal Kantakuzen ın, olduğu Masa arın · ve bile içmediler. Her zaman, böyle ya- variler, konuşmak için ir se e Ut- temayüz etmiş cesur bir kumandan. 
retinden dönü~~ .. J:p~=;~den mu- dc~te il

1
e
1 

b.andkw~:::!~~nk~~:;,en krupıye- parlar. Bir görünür, bir de kaybolurlar. lardı. vallı adam iki senedenberi meflfıç 
manastırın yen, A> lerın e erı ' d b z k' b b·-.~iıF bir merakla başmı Bu sebebi Zeki bey icad etmişti. Yolun halde imiş.' Fakat sultan Abdülhami 1 nn arasın a a- e 1 ey, u.Yuın. iki ld • b' d d d ğ fık örünınÜş. d iza- Bu okkalı oyuncu a geriye çevirmişti. Köprünün altından ok tam ye ayrı 1~1 ır .. yer. e. .~r u 

1
u na karşı pek hürmetkar davraruyor 

vaT rug sına'nın muka~des ba ınka adim zan çurçurlar da dolaşır. Bunların, ye- . için sarışın ve dilber suvanyı hurmet e . . z ki b . d h A 

u · edılen u kta f lattıkla gibi fırlıyan kayık Dere ağzındakı bu- A' . . 
1 

Onun ıçın e eyı e ususı yavE>r 
fetle Sinaya tesınıdye Alman reııesans s.il çuhanın üst.üne uza • n ır .. _.. - ' selamlamış; gayet tabii bır tavır a: . . . 

ın a 1 b zan yuruyen runu dolaşıyor; sola doğru kıvrılıyordu. Aff . t' h d . hanım e- arasına alınış ... O da benım gıbı atı :manastırın yan ' t ş rı ufak tefek para ar, a . .. .. b 
1 

k - mızı ısır am e erım, . İn . 
1 

lik ...... 
üslubunda bir köşk. ~p ı~~: den zi- bir vapurun kıçından denize fırlatılan Al ihramın saçaklarındaki gumuş a ı - fendi. Buraların acemisiyitn. Hekimbaşı vıyor. ~e ~ıs ~re m~ lgor~~~~ 

Peleş k?şkii, !J?l!:~d= ~=~di~ne hak- boş sigara paketleri gibi, lahzada kay- lar; akşam güneşinin son ışıklarile par- _çiftliğine gitmek istiyorum. Fakat bu Zanne~erım , u genç e ev ene ı ı 
ade edebıyat tarih....., . e Elizabet'in bolur, gider. lıyorlar .. durgun sular üzerinde sürükle- yollardan hangisine sapılacağım bilmi - Deınışti 

Y . öhret yapan Kraliç · Hafta tatili şerefine artırılan trenler, nirken, çırpınan birer canlı balık hissi yorum. LeylAya, serbest ve dürüst bir ter 
lı bı:liş ikametgruu olmuştu. . .. te Sinayaya muttasıl kumarbaz taşır, ve veriyorlardı. Demişti. vermiş olan annesi, kızının bu sözlP. 
sevgı da Karmen Sılva mus d" .. te de varını voğunu birkaç saat Zeki bey, içinde doğan garib bir hissi Genç kız, beyaz güderi eldivenli elin- ·büyük bir dikkatle dinledikten sonra El'zabet bura bazan da onuş , ~ "f' .. 1 

. Rumen dilinde, ve . Bi- içinde tüketmiş alanlan alır, go urur. yenememişti. Kendisi gibi at meraklısı deki altın saplı kırbacın ucunu sal ta - _ Hay bay, kızım... Kendisini b" 
ar adıle, . iirler yazdı. ~evcı . . - Pazartesi sabahı, ortalık: cTıs!~ dır. olan bu genç, güzel ve zengin kızı bir raftaki yola uzatarak: daha anlamıya çalış. Kat'i kararını v 
~~nca nef:tlreşte, devlet .. ıdaresı :e Parkta, bahçelerde, otellerin genış sa- daha görmek istenıi§ti. - Bu yol, sizi Hekimbaşı çiftliğine diğin zaman ona söyle. Ailesi resmen 
rıncı Karol burada ınutevazı . 1 ı nda konuşacak adam bulamazsı- _ Barba!. Bu tarafa doğru <1eliyorlar. götürür. Ben de, oraya gidiyorum. ze müracaa~ etsin. 1 iken o nl ın· i ki- on arı .. ll'kl · "' ' 
le meşgu _ .. ' ürÜ or, gü er . . ız Sinaya bütün tabii guze 1 er.ne, Küreklere bir k~ç el asılın. Önlerine ge- Diye cevab vermişti. Diye cevab vermişti. · (Arkası va 
asude bir omur :ıanyarasında geçın- n ·havasının itidaline rağmen hafta a- çelim. Şunları yakından görelim. Sözü uzatmamak için bu artık bu mU- ,_ ...................................................... . 
tablan ile, hatır · . ;:sında ölÜ gibidir. Demişti. lakatın teferrüatına girmekten ictinap 
yurdu. d" yanın en nefıs B l:ln sebebini ben kendimce bul- Sandal köşkün önünde kümeliyen ka- ediyoruz. Ve ya1nız; iki saat sonra, artık Lünaparkta 

Evlenen cifi 
kten illl k · · un · b. e ' • 

Sinaya ?erçe . ~dir. Bunun a sını dum: Ufuk darlığı her hangı ır yer yık ve sandallardan ayrılıruş, Kandilli Kandilliye dönerlerken, §U son ve kısa 
sayfiyelennden bırı. . ,!,rle veyahud t veriyor. Çepeçevre ormanlar, yoluna doğru açılmıştı. Orada, o zarif muhavereyi kaydetmekle iktifa ediyo • tabıatsız~ kasve . . b · 
iddia etsem ya. ıunurUJll· . -lar arasında, huni gıbı u yer, ınsa- -Ye muhteşem bir kayıkla bir daha karşı-
ki tarafgirlikle ıtııaın o amlar güzeldır. dag dağlar birdenbire kavuşacakmış laşmıştı. 

[Burada hassatan akş 0.-.anları- na, 0 
1 ·çı'ndekilerle birlikte altında n1 • ulu çaın ı.,,.. .. da ev er, ı . . Genç kızın çehresi, zar gibi ince yaş-

Gecenin kara - ıgı ğır çökerken, gökyu- kaİacaklarmıŞ gibi bir hıs ve~ıy~r. mak içinde bir zambak kadar beyaz ve 
nın üzerine agır a yıldızların par- O da oturduğumuzun beşıncı gece- berrak görünüyordu. Parlak gözleri, ye
zünde bir bir be~re~ erde gördüğü- . :: his bana uykuda iken geldi. Bir· ni açılmış mine çiçeklerine benziyordu. 
laklığını başka hıçbır y sı, . gözlerimi açtım, bakındım. Bu gözler, bir an için Zeki beyin koyu 
mü hatırlamıyorum. b"run" dükle- denf~fırey ışıg·ında, 0 yüce ormanlar üze- b' 

aatte u Ha ı a 'b' .. .. lacivert gözlerile birleşmişti. Genç za ıt, 
Gene, dağların ° s bile kolay- . . doğru ilerliyormuş gı 1 gorun- yüzünün derileri içinde gizli bir alevin 

ri rengi en muktedir ressam r~~ı~~rden, soğuk terle:ı: dökmeğe baş- dolaştığını hissetmişti. Kalbinde garib bir 
!ıkla ifade edemeı.. ğrnen du. . fesim adeta daralıyordu. Bel- çarpıntı hissederek: 

Fakat, bütün bu güzellikl~~e ~0ğazi- l~dı~ş:~dan cmamaliga• yı ?a fa~la- _ Ne kadar tatlı tebessümü var?. İn-
Sinayada benim ruhum sıkı ı. bir kıs- kı, t tırrnıştı.m. Her halde, kabus ıçe- sana, başdöndürücü bir zevk veriyor. 

Ö .. ün uzun ca a ış d ttim 
çi çocuğuyum. mrum . ufuklar su- 'sinde sabahı ar e . d h . Demişti. 
mı deniz kenannda, ge:.ıış "len s~hil- rı Ve ertesi gün, ken~ime ~ a gem~ 
da eriyen ay ışıklan, yuze gu martılar . ufuk daha ferah bır muhıt arama 
ler dalgalarla oyn~an beyaz d dır bır Sı~nayayı terkederek, tekrardan 

' İh . al ki on an ·· üzere karşısında geçti. tım ka- ktım. 
Böyle, eflake ser çekmiş, arab 1 saJ~ö-Ja- yo~e~~ gara götüren payton, Hacı ~en
dar gür ve ılı ormanlarla kap ı. ~el- . . kahvesinin önünden ge~er en, 
rın arayerinde yurdumun serın cık Iının fonda cırlak bir ses, peşım sıra 

. ..' . bir parça graıno 1 

temlerme mutehassır, karıya kırıyordu: . . 
gökyüzü görmek için b:1şımı Y1: ama- bay !şte geldim, gıd:yoru~ 
kaldıra kaldıra boyun a~ınaguagrrib bir Bu yer katsın sız1derEe.kr. T 1 
... b ı ak içıme Erciimen em a u ga namzed u unm ••................•..••..•.•• ·············· ık di ........ . 
s ıntı v~r . ıf •• 1,aı" de modern, her ·······y···· . Zonguldak ve Denizli 

Çok guzel, ev~ a telinin sa- enı . ··d 1 . 
tü. 1 .. k -• cami Palas o . d maarıf mu ilr en r u oruoru bahçesın e, .. . 
Ionlannda lokantasında, arasına . bul ilk tedrisat rnufettişlerın-

' . duvarları Istan . rif .. d .. 
bir eytamhanenı~ . .. .. andırıyor- Hurrem, Denizlı rnaa m~ ur .. -
henüz düşmüş bır o'ltsuZU ~~.:':. Şevki Zonguldak maanf mu· 
d Iugune, '. d'lıniştir 

um.. . . . d Sina.ya tenhadır. düdüğüne tayın e ı . t. b't d'l• 
Hafta ıçensın e rtesi ak- k kütübhanelen es ı e ı ı 

Bilh t ıı fakat cuma .. Çocu 
assa o e er.. . sabahına kadar oy- .. bdeki Sokullu medresesinden 

şamından pazartesı ki mahşer günü- EyuR rnide Samatyada ve Fatihdc 
le bir .kalabalık basa_r s· ada kuma- sonr~ a k kütübhanesi ve bahçesi 
nü hatırlatır. Sebebı, may hükfuneti, de .bırer ço?u:

1 
ktir Fatihdeki kü -

ra cevaz olduğudur. Rumik. egünn. rulet ve vücude gNetırkşı ~: hatun medresesinde 
yalnız burada, haftada 1 

• tir tübhane a 1 
· zin verınl§ · bakara oynanmasına 1 . .. nleri olacaktır. 

. su cumartesı gu 

Bu tesadüf, on beş gün geçmeden bü -
yük bir aşk yaratmıştı. 

Zeki bey, en zeki uşaklarından birini 
Kandilliye göndermiş; bu sarışın güzelin 
hangi saatlerde atla gezmiye çıktığını 
öğrenmişti. Ertesi gtin, atını erkenden 
araba vapuru ile Üsküdara geçirtmiş; 
doğruca Kandilliye giderek Hekimbaşı 
çiftliği yolunda onu beklemişti. 

Zeki bey, kendisini ona kolayca tar.ıta
bilmek için o gün gene üniformasile gel
mişti. Süvari Ertuğrol alayının kolların
da ve yakalarında sırmalar, çapraz altın 
yaldızlı düğmeler parlıyan muhteşem 
üIDforması; her zaman olduğu gibi o gün 
de kendine müstesna bir halAvet ve gü
zellik vermişti. 

Netekim Zeki bey, koyu hurma durusu 
cins Macar atının üzerinde dimdik bfr 
duruşla, genç kızı beklerken; düz beyaz 
takım vurulmuş yağız bir İngiliz atının 
üstünde eski bir Amazon dilberi gibi 
yükselen genç ve sarışın süvari onunla 

ruz: 
- Hanımefendi!. Kıymetli refa'katinl· 

zin bahşettiği saadeti ebediyen unutmı
yacağım. Ara sıra, bana ayni mes'ud sa
atleri yaşatmak lfıtfünü esirkemezseniz, 
beni hakikaten bahtiyar edersiniz. 

- Ayni bahtiyarlığı, ben de hissetmek 
isterim, beyefendi Şaşmaz, bir progra -
mım var. Her gün, ayni saatlerde bu ge
zintiyi yaparım ... Eğer refakatim sizi 
memnun ederse ... 

Zamanın mua§eret usulleri, erkekle 
kadının fazlaca temaslarına müsaid de
ğildi. Onun için mülakatlara haftada iki 
gün tahsis etmişlerdi. Fakat bu iki gün 
de anlaşmalarına ve sevişmelerine k4fi 
gelmişti. 

Sarışın dilberin adı, (Leyli) idi. Babası 
Sadık paşa, iki sene evvel vefat etml.§ti. 
Kışları, üç ayı Mısırda geçiriyorlardı. İki 
ay kadar da (Nis)de ve İsviçrede gezi • 
yorlardı. Ailenin serveti, onlara ihtişam 
içinde yaşatacak kadar müsaiddi. Bütün 
bu müsaid şartlar altında yaşıyan ailenin 
bir eksiği varsa o da aileye riyaset ede • 

' cek olan bir erkekti. 
Bu büyük servete karışmak içın, o dev-

Deniz altında, havada, aslan kafesin rin en yüksek ailelerine mensup bir çok 
gençler, Leylanın etrafında pervane gibi yüzme havuzunda ve nihayet çıplak! 
dönmüşler; en hararetli ve tamtmıklı kampında evlenenleri her halde duym 
lisanlarla aşklarını ilfuı etmişlerdi. ve bütün bu garabetl.-rin de Amerika 

Fakat Leyla, bunları clinlemiye bile olduğunu öğrenmişsinizdir. İşte c;on 
lüzum görmemişti Çünkü kendisine zevc manlarda gene Amerikada, evlenec 
olabilecek adamın zihninde iyice tesbıt çii'tlerden biri de, Lünaparktaki oyunc 
etmiş; ve kararını da vermişti. trenlerden birinde düğünlerini yapmış 

Ve işte bunun içindir ki, 2:eki ile ü - !ardır. Sebebini soranlara: 
çüncü mülakatından avdet ettiği gün, 
amazonunu çıkarmıya bile lüzum gör -
meden dojruca annesinin odasına &irmiş; 

- Biz ilk önce birbirimize burada ras' 
lamıştık. Onun için de burada evlendill 
demi~dir. 



ASLAN VE ESKiHiSAR MOTTEHiT ÇiMENTO VE SU 
KiRECi FABRiKALARI ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

ikinci davetname • Birinci ilin 
~slan ve Eskihisar müttehit çimento ve su kireci fabrikaları anonim şirketi 

hissedarlarının aşağıdaki ruznameyi müzakere etmek üzere fevkalade içtimaa 
(iavet olundu klan 12 Ağustos 1938 tarihi ne milsadü Cuma günü Ticaret kanunu
nun muaddel 386 ncı maddesinin istilzam eylediği nisabı içtima basıl olmadığın
Cian şirketi mezkıire hissedaranı zirde münderiç ayni ruznameyi müzakere et
juek üzere 20 EylCıl 1938 tarihine mUsadif Salı günü saat 14.30 da Galatada A
gopyan hanında şirket merkezinde ikinci bir fevkalfıde içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat 

1 - Çimento sanayiinin Eti bank elinde temerküz ettirilmesi ve hususi çimen
to fabrikalarının bu bankaya devir ve ferağı hakkında hükfımetçe ittihaz olu
nan karardan hissedaranca malumat hu suliyle heyeti u.mumiyece bu hususta bir 
karar ittihazı. 

2 - Devir ve ferağ şeraitinin tasdiki gene hissedaran heyeti umumiyesinin 
tasvibine muallak olmak üzere ışbu şera itin müzakere ve tesbiti için delege ta-
• 
yini. 

3 - İşbu devir muamelesinin icab ed eceği ve heyeti umumiyenin münasib 
göreceği diğer bilcümle kararlann ittiha zı. 

Tic ret kanununun 385 nci maddesi m ucibince hissedarlardan bir hissesi ola
nın dahi işbu müzakereye iştirak ve rey ita etmeğe hakkı vardır ve birden zi
yade hissesi olan zevatm reyleri hisseleri nisbetinde tezayüd eder. 
İşbu içtimada hazır bulunmak istiyen zevat Ticaret kanununun 371 nci mad

desi mucibince içtima tarihinden bir haf ta evvel hisselerini şirket merkezine. 
tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sencdle ri mukabilinde alınacak olan makbuzlar 
~irket merkezine tevdiat mahiyetinde ol arak kabul edilecektir. ....... ....... 

Birinci içtima için tevdi olunan hisse senedatı, mükerrer defalar yapılan ild
nata rağmen matlubun pek dununda kalmış ve içtimaı mezkUrun akdi mümkün 
olamamıştır. Pek mühim olan bu fevkalade içtimam yapılamaması hissedara
nın hukukunu ihliıl edecek mahiyette ol duğundan ve ilan olunan işbu ikinci iç
timada nisabı müzakerenin biisıl olabilmesi için bermucibi kanun 56 bin hisse
nin tevdi edilmesi lılzirneden bulunduğu ndan hissedaranı kiramın ellerinde bu
lunan hisseleri yevmi içtimadan en geç bir hafta evveline yani 13 Eylül 1938 
Salı günü akşamına kadar §irket ınerke zine tevdi ve yahud bankalara vererek 
buralardan alacakları makbuz ve bu ma hiyetteki mektublan şirkete teslim ey
lemeleri ve içtima günü de behemehal heyeti umumiyede bizzat veya aharı 

tevkil suretiyle isbatı vücud eylemeleri ilaveten ve sureti mahsusada ilan ol11nur. 

lstanbul, 12 Ağust:o• 1938 
Meclisi idare 

İrfan ordumuza 
iltihak eden genç 

muallimler 
Bu t1tl memleketin muhtelif şehirle -

rindeki muallim mektebterinden mzun 
olan 800 den fazla gencimizin ı1il8yetler 
emrine verilmesi hakkındaki tayin lis -
tesini evvelki günden itibaren ne§ret -
meğe başladık. Bugün de varif e alan genç 
muallimlerimizden diğer bir kısmının 
isimlerini sırasile yazıyoruz. 

Mehmed Eraoy Karsa, Osman öz
türk Dlyarbakıra, Bahri Ayhan An
tebe, Muammer Emek Erzincnna, Necati 
Arda ve Zihni Karasu Erzuruma, Salih Şen
pınıır Oümüşhaneye, Mchmed Kcşoğlu GU
müşhnneye, Mahmud Uzunoğlu, Mehmed Fev 
zioğlu ve Nureddin Buran Dlyarbakır.ı. 

Bursa Kız l\luallim 1ektebinden 
mezun olanlar: 

Rabia Gülenç Zongulda~o.. Meliıhat Ala
gün Trabzona, İhsan İrtem Zonguldağa, 
Muradiye Elm::uı ve Semiha Hamamcıoğlu Bi 
leciğe, İsmet Aktüre Balıkeslre, Sabiha Gün
e.si ve Cnnan Talay Karsa, S::ı.mlye Azer ve 
Muazzez Bugdaycı Trabzona, Nazende Ata
züldl Bo.J.ıkesire, Sabiha Erkaya Kütahyaya, 
Züleyha Aytüz Diyarbakıra, Sabahat Öziııtü 
ve Bedia Günay Slnoba, Sabahat Gürün Dl
yarbakıra, Selma Çobanoğlu Zonguldn~a. 
Perihan Serez Afyona, Feriha Özgürün Kü
tahyaya, Naciye ÖZdemlr Zonguldağa, Ma -
elde Üçgül Afyona, Nezahet Bilglner Mani • 
saya, Saide Ercıkla Teldrdağına, Naime Ay
dıır Samsuna, Rukiye Ağrıya, Pervin Yar -
kus Balıkeslre, Şaziye Akalın Kııyserlye, Ma
ide Kuylulu Çanakkaleye, Muhterem Snran 
B:ılıke&re, Rühsar Aysu İzmlre, Pakize u
zunkn~ B:ılıkesire, Cemile Gönül Orduya, 
füzeyyen Toker Eliızığa, Melek Saracoğlu 

Kocaellye, Növber Işıtman Boluyıı, Naciye 
Gökçorak Bursayıı., Ferhunde Seyrek Çank.ı
rıya, Emine Seçilir Burdura, Sıdıka Ahna
ğnsıoğlu Çanlmıya, Cahidc Demiray ve Fev
ziye Demiray ZOnguldağa, Bedriye Belen ve 
Adviye .Kayagüller Doluya, Hayriye Yurda 

Gayrımenkul satış ilanı 
lstan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bayan Seherin 18568 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (200) lira borcuna 
kar§ı birinci derecede ipotek edip vade sinde borcunu ödemediğinden doleyı 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 
olan 40 cı maddesine göre satılması icab eden Kocamustafapaşada Canbaziye 
mahallesinin Yeniçeşme sokağında eski 7 yeni 11 N o. lu bahçeli ahşap bir evin 

tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 60 lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmi§ biitün 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica resi ve taviz bedeli ve tellaliye rilsumu 
borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 18 / 8/938 tarihinden itibaren tedkik ~tmek 

istiyenlere Sandık hukuk işleri c;ervisin de açık bulundurulacaktır. Tapu sicJI 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartname de ve takip dosyasında vardır. Arttırma
ya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkm4 
da her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 11/10/938 tarihine 
müsadif Salı günü Cağaloğlunda kfön Sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar ya
pılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan a
lınması icab eden gayrimenkul mükelle fiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç
miş olmnsı şarttır. Aksi takdirde aon art tıranın tatıhhiidü baki kalmak şartlle 

1/11/938 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırma
sı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen kul en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. Hakları tapu sicillerile sabit olını yan alakadarlar ve irtifak hakkı sahih
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarüe dair iddialarını ilfuı tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri l~
zımdır. Bu suretle haklarını. bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat 
almak istiyenlerin 937/75 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servlsine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKA T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

re tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (5409) 

Mantsayn, Bedia Suna İzm~re, Mukaddes Ak-

ı h tanbı1l E elediyesi llanla:ı 1 yürek Slnobs., Şerefnur Ongür Z.Ongııl.d.ağn, 
• _ Makad.de.s E,gemm Samaun:ı, Melek Erguven ._______________________________ .K.oeaelJye, Melibat Kar,gün KULahyay.a. Me-

Muhtelif etlere konulan toptan ve perakende azami fiatlar arasında kuzu eti- Jl!ıat .Knyaban Slnoba, Emine Saadet Dln
ae de vazedilen ve 1 Ağustos 1938 tarihi ndenberi tatbik edilmekte bulunan aza- cer Mu,C'layn, Ümmüha~:ı Balıkes1re, Aliye Er 
mi fiatın kaldırılarak kuzu eti alım ve satımının serbest bırakılmasına karar tuna Ç:ınııtta1eye, Hatice Boroğlu Zongul-

k d da a, Mua~eı; Koeuk G1resunn, Bedin Aral 
\'erilmiş olduğundan 13 Ağustos Hl~S ta ırihinden itibaren toptan ve pera en e Anka.raya, zehra Pekmezci ve .Meliha Girlş-
'uzu eti satışının serbest olduğu atak:ıd arların malumu olmak üze.re ilan olu- men &Dlôıına, Belkıs Atamcr sınoba. 
ıur. (B.) (5407) Edirne Kız .Muallim :uekteblnden mezun 

Vesaiti nakliye resminden olan borcun dan dolayı haciz altına alınan Bu.ik mar

. kalı ve 2525 pHika sayılı taksi otomobilinin Kurtuluşta Tepeüstünde büyük ga-
rajda 18/8/938 Perşembe günü saat 11 de satılacağı ililıı olunur. (B.) (540l) 

.. 
Vesaiti nakliye resminden olan borcun dan dolayı haciz altına alınan Ersldn 

markalı ve 2486 plaka sayılı taksi otomobilinin Samatyada I~ğırıklı sokak 2 nu
~ralı evin önünde arsada 19/8/938 Cuma günü saat 11 de satılacağı ilan olu-
nur. (B.) (5405) 

Beyazıd yangın yerinde yeni Tavşantaşı mahallesinin Büyükhaydar sokağındn 
2 inci adada 679 kadastro ve 2/40 harita No. lu 14,70 metre yüilü 135,38 metre 
murabbaı sahalı arsa ile bu arsada bwu nan kargir mutfak enkazı satılmak Ü1t!· 

re açık artırmaya konulmuştur. Arsanın beher metre murabbaına 10 lira ve mut
fağın enknzına da 250 lira bedel t<{hmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım :Müdür
lüğünde görülebilir. istekliler 120 lira 28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 19/8/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (B.) (5089) 

etan1ar 
Mahmure Arda ve Liitfiye Girgin Tcklr

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 

d ~ıı.. Nebahat Uyulgan Edlrneye, İsmet .Ar
mnoğlu Çaoakkaleye, Bedia Çek' Zonguld:ı~:ı. 
NeEihe Öztürk TekiTdağa, ŞükTiye Kinglr, 
Mecide Onur :ve Kamu-an Ersöz Samsuna. 
Firdevs Üneztürk Zonguldağa., Ferdane Öz
güç İstnnbula, Nafia Aknlın Edlrneye. .sa
blha Oran Teklrdağa, Semiha Sağlıkcı Slno
ba, Ayşe Fi!nercl Glresuna, 2'eyneb Şenkal 
Edirneye, Hnnl!e Yurdaktil İ.zmire, · İhsan 
Wertı§ Sanıruna, Zeyneb Aykut Manlseya. 
Mübeccel Altıok Sinoba. Fatma Öıb:ıy Balı
keslre, Mücahide Özgül Boluya, Hayriye Şeıı
-n rdar izmtre. Meliha Çellker Samsuna, Mu
ııevver ÖztC.le.k .Esktşehlre, Hayriye Erol ZOn
g:.ıldağa, Mürşide OU!u Mu"laya, Zekiye Fe
zcl Çaııakknlcye, Meliha Çakar Afyona, M:e
llha K1raz Tekirdağa, Hatice Ergüder izmlre, 
Nczaha~ Önez Denizliye, Nazı.re Ülker Aydı
n:ı, :Melahat Ertemiz Zonguldağn, Zahide ö
?.er Boluya, Müveddet Akça İbtanbula, Semi
ha Yurdsevcr Niğdcye, Nılufer Çat.ak Kn1-
serlye, Ayşe Taş Yozgada, Mediha Siner İs
partaya, Mellha Kilnan Kocncllye, Münev
ver Savacı Çankıny.a, Emine Samsuna, Mu-

1 
~ ı §errer Koksal Afyona, Naime Far Blı:ıgô!e, 

' Kadı öy Vak dl ar nı 31'1 Me det Uzel Trabzona, Liıtflye Tıirneyurcl!::: 
:::..------------------..---.----.,.,,.=-s:ll!'-=ıı-• Izm1re, 'Mediha Turan Küttahy:eyıı., Fn. .. ma 

4 " 500 
4 " 250 " 

" 

4,000 Lira 
2,000 " 
1,0JO n 

4,0{)0 " Kartalda Çalık Ahmedağa camii imam ve hatipliği. 
Üskudnrda Doğancılarda Çakırcı Hasanpaşa camii müezzin ve kayyumluğu. 
Beylerbeyinde bdullahağa camii :ımam ve hatipliğL 
Kmltoprakta Tuğlacı Mustafaağğa camii imam ve hatipliği. 
Üsküdarda Salacakta Fatih camii imnm vekaleti. 

> Arakiyeci Cafer Çelebi müezzin vekaleti. 
> Hocahesnahatun camii müezzm vekaleti. 

Yukarıda semt ve isimleri yazılı camilerin asalet ve vekalet olmak üzere açık 
bulunan imam ve müezzinlikleri için 29/8/938 Pazartesi günü sabahı saat onca 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde müsabaka imtihanı yapılacaktır. İsteklilerin 
müracaattan. c5393> 

Büyük 

Topkapı Maltepesinde Bay Remzinin 

NUMU BA GI 
Saf bava, mükemmd manzaradan maada miişterile

rinin bedü zevklerini tatmin edecek 

ve Z bulunmaktadır. 
Nafıa 

Yüksek 
Vekaletinden: 

mühendislere : 
3077 sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre mühendis veya 

mimar üm anile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler yüksek mühendis ve-
• ya yüksek mimarlık ünvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup 3458 sa
yılı kanunun neşrinden itibaren en çok :altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar 

diploma ve ruhsatnamelerini yeni ünvanlnrına göre değiştirmek: meclruriyetinde 
bulunduklarından haiz oldukları diploma ve nıhsatnamelerle birlikte Vekfileti-
mize müracaatları ilan olunur. c5147ı. 

T kel Kırk1arellne, Turan Uyar İspartaya, 
İsmet Öcal IEdlrneye, Necmiye özer Knrsn, 
Melahat Nl ber İzmire, Sabriye Sakn Anka
! ya, H yri~e Yücel Çankırıya, Miıvcddet 
Tuıın Scyhan:ı, Gıi~n Amnsynlı İzınlre, Ca
hlôc Özcan Yozgnda, Sabahat Gürgül İçe1e, 
Saffet Kayrnn Urfaya, Ferhan Erer Antebe, 
Yozgad Yozgada, Muzaffer AUan Muğlaya, 
Prıklze Say.ar Anknrayn, ScmJha Bulat İs
tanbu1n, Re..'llzlyc Çoşkuner izmlre, Nlgi\r A
n! Mu[;lnya, Devletpek Ünlü Antnlyaya, Le
r.ıan Hızal İzmire, Letafet Yapıcı Denizll~e. 

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

,, 
" 
" 

5,000 
4,800 " 

" 
" 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
duşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir.. 

Kur'alar senede 4 dcfn, 1 Eylfil, l Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Adana Erkek l\Juallim l\lcktebinden 

merun oıanıar Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Vasıf Teksoy ve Sıtıo Oskay Çoruma, Meh-

med All Ma.raşa, Musa Alkanoğlu ve •ecml Tipo usulile basılacak 68 X 100 1/16 kıt'asındn 4 formalık, iki renkli bir okul 
KuL!u Mnrdlne, Tevfik Bahtlı ve İbrahim öz kitabının 120.000 baskı üzerinden klişe, basım ve cild işi pazarlıkla açık eksHt
taygı Bllectğe, Cevdet Knzancıoğlu Zon"ul- meye konulmu§tur. Kitabın .kfığıd ve cild malzemesi Basımevince temin olune.
da~a. Fi'ıktr 1Şlk İspartaya, Şerafettın Oul - caktır. 
yurdlu Mantsaya, Mehmed Güler Mardinc, 
Pcthl Tenaoçln ve İsmail Hakkı Zongu dağa, Eksiltme ve ihale 15.8.1938 Pazartesi günü saat 11 de Devlet Basımcvi Direk-
llasan öuıaygı Mardlne, Ali Gi>ker Eskişebl- törlüğünde yapılacaktır. Muhammen bedeli 3200 lira, muvakkat teminat mık
rc, Hüseyin Şeker Erzuruma, Ulvl Twün dan da bu bedelin % 7.5 nisbetinde olup usulü dairesinde isteklilerin eksiltme 
Seyhan:ı, Fahrl Amasyayıı., Cemil Ok ~klşc- zamanından bir saat evvel bu teminatı Devlet Basunevi veznesine yatırını§ ol
hlre, Ferhad Falcıoğlu Edlmeya, Mebıned 
özgür Çoruma, Kadir Arkan Eskfşehire, Ke- malan lazımdır. 
r.lm U~urlu Urlaya, Na"Lif Günce Blleclğe, Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 ci maddesi gereğince lti
Osmnn Yılmaz Urfnya, Fehmi .Ercetcn 'ıl'o- zım gelen teknik ehliyetlerini haiz bulunduklarına dair mahalli ticaret odasın
'kadıı., Nurt Erdem ve Rıza Ergezen İzmlre, dan alınmış bir mektub getirmeleri ve eksiltmeye konulan kitab nev'inden bir 
Sa1fıhadd!n Aruz ve Muharrem Atayer Af-
yonu, uammer Ovalı !anisaya, Şülı::ru Ak- okul kitabını muvaffakiyetle basrnıj olduklarını is bat eden belge ve işleri de 
soy .Mardlıle.. Halil Çay Ur!aya, Fınd $:ı.l'lr göstermeleri lazımdır. 
Osmnn Zonguldağa, Kemal Alça.ytu Afyoll!l, Genel şartname Devlet Basııne:vi Direktörlüğünden parasız olarak verilir. 
Adil Ergezen Kayserlye, Hüsnü Söylem Sam- (5360) 
mna, Feılrt Atat Hnkkhlye, iMahmtıd Tören -------------------------------
Seyhnna. Nacı Ergen Hatkftriye, Mus fa 
Uslnn Sıvasa. Hüseyin Kalaba Seyhana, Ah· 
med Yllmaz Orduyn. Mehmed Öztürk Dzynr
b::ıkll'a, Mtfunrrcm Uemlröcrs Sllrdc, Recai 
Ünsal Hnk'ltı\rtye, ınhad öztekln Slnoba. 

(Arkası ıxır) 

Lüleburgaz Belediyesinden: 
Lüleburgaz kasabası içinde veya yakınlarında açtırılacak Arteziyen kuyulan 

için mütehassıs olanların Lüleburgaz Belediyesine müracaatları ilan olunur. 
c5218ı 



Hapisha b~asında .dün e: bf· :: Eski T urk detektifleri "Son Posta ,, ya 
macaralanm anlatıyorlar nihai tedkik yapıldı ~::=~-:=doğra 

zlyafeü §eI'efiendirlllİ§ ve alkışlarla kar- (Baıtarafı 1 tnd 14t1/adtJ) - Tabanca ..mı du,.naım baland• 
_,,,_, leleri~ kQıdtar berine bpJa et- 11Jannwp. Ziyafette cemtyet reisi.~- 1315 senesi idi yani Şefik Paşanın zap- lum yere hemen koşunuz, diye te 

(Bq tarafa ı lllei betinin mbal mif. lin Yazı~ tarafmdaa hanretli ar ti lıiı • O akit, Üsküdar tenbih etmeli unutmadım. 
Hapllhne binası diin ~Tarih Kuru - Binanın neresine ginek mimar Sedad nutuk söyle~tir. ~u sözlere muhte - n!':ı:: tah=~~o~ri idim. Bir Mezarlığın tamam ortasına gelmi 

bir brara ~ içm teciterden Çetintaş plim açıyor: rem Bapekil fil mühım nutukla mııka - gün karpma sırtında yalnız don, gömlek Birdenbire, g8zlerim, yolun 
mu Azalan, mtmarlar ve gaze defa _ tşıe buradayız, diye lfisteriyor. belede bulunmu§tur. olan b' d et' dil z allı • belli belirsiz bir karaltıya Wftl. nml"llnıılı[ 
trdlrekkeb bir heyet tarafından son Banmı üzerine Bay :lfda)ettln temel B.pekilia a .tka kıla .:;.~tı ':111 g ır er. av yana ya dikkatime çarpan cismin ne oldula ta 

bir~ g~ önen biJJaDlll atma meruiJDincfe ~ 8Öylilyormuı Arkadaşlar, EWıe &İtmek için Karacaahmedden mamen farkedilemiyordu. Artık 
Hissei pyiah bir mala d tintaf bir libi bir jestle o kısma aıd tarihte yazılan İktısadt mevm ele almıılılı ve '"-" • geçiyormuı kar)ımna gulyabani çıkmı§! mağa başlıyan gecenin yan karanhlı, 

fahri avukatı mimar~ ı: beyft.,. parçayı otumal& başlıyor. . şulduğu zamanda daima heyecan duyar _Öyle ~y olur mu be? dedim. vilerin içinde daha fazla koyulapynr 
hayli çene yordu, ter döktü. N ktai .nazar Girip çıJanadliJmız kapı. delıliz, ..ıo~ ve IÖZ IÖylemekten zevk aimm. Bu ak - - Vallahl bUlAhi diye yeminlere gi • rilnen fE!yin mahiyeti anla11Jamıyor 
rasmda ~ .çıktı.Ui. 0 t.alml'hiı halde pkJa"7"""' ~ et~; pm aranızda bulunmak leszeUni tatmak ri§ti! Boyu evvelA uİaktı amma sonra bü- Bir kaç adım attım. Hayret! Karaltı b 
teatileri birbirini takib e recek en ufak bir güzelliil ve aen_ Al1 için yola çıtblım zamanda burada böyle yüdü, büyüdü de servllerin tepesinden yüyoıdu. Bir an irkilir gibi oldum. * . . . Hapiaba • görememiftik. Hatta &aJID profeeorler • kıymetli bitabelerle karp)apcalmn tah· bakmaja başladı. dikkatle baktım. Yanılmıyordum. Az 

Biz biraz erkençe gıtmif&Z- • bahçede den birisi: . min etmiştim. • 1 vel bir insan boyunu aşmıyan hayalet 
nt.nin giriş kapısmuı yamncfaki ki Ulu· - Burası moloz yıjınındm başka bır Bizim bugünldl rejimimizi kuran Bü- :-- Amma da yaptın ha. Yayh mı icJ1 di servileriıi yansına kadar yftkselmt 
Bursa saylavı doktor~ ~d açan fE!Y değili diye hayreüni izhar etmekten yük Şefin harekatını tedkik ettiiimiz za- mubarek? . Meseleyi, evveU, dua ile halletmeli 
dal ile herkesin derdsiz baflD8 kendisini alamadı. man bariz olarak iki ıeY nazanmıza çar- - Alayı b~ k~ bey! Hali • Jiindlim.Fakat gulyabani kaybO 
ve: . · · hiç Bir diğer heyet bası da: par; Şefimiz memleketimizi kurtarmak ve me merhamet edin. ~ gördüm di- yerde bilsbiltün büyüdü. Servilerin te 

- Yahu, ben taribl filin değiltın, • - Sultanahmed gibi nem bir eser, kurmak için malQm mücadelesini yap • yorum size. Öyle korkak bar adam değl • pesinden bakmağa başladı' 
bir kıymeüm yok, görüyorsunuz yad~. azzam bir abide karşısında bunu mu- mı• memleketin istiklAUni Jrurtaraca - limdir hani! Fakat, benim yerimde o - - Eh dedim ~ .. -·-dald. Allah ı.a 

ali kalmamış! ı~e mu - - 7• l d b .. ..,.,1.... ı , ' -..~ ..-
yalda durmağa mec. m . sına asa· bafaza etmek gülunçtür. ğım demiş ve davasını tazanmıftır. Bu un a wu.&&&a~. .. saydı, duadan sonra görünmiyecekti. 
bar bar bağıran bapıshane bınaSed • ç Diye ilive etti. sayede Türk milleti de ytlbek blr izzeti - Sonra da . böyle 10yulmayın, oyle yabani i8e aanki okunmala bcısbütiln 

h mimar aa e· · +na ko1+ .. 11ot .... un al- ".,.,,.. mi' ' Jet izafe etmeğe ça şan üdafaa MUnar Sedad Çetin-w "U6-:-_ nefisle yaşamak imkAııılıı bulmU9"-· · llllf gibi, daha fazla b(lyüdil. O halde, 
tmtaşı bulduk. Sedad Çettntaf, Dl me • tında planlar, elinde baston, yüzunden Şefimizin ikinci bir hitabı daha nr • Adamcalımı ifadewhıt aldık. Blkici feytall lfldir, yani kul lfl! 
edeceği tezin provasını yapm~.. .Jn. muhtelif kollardan birleşerek d~ltalar ya- dır. Bu da bmircre 16yledilf: cBundan Yahudiden rengi ID1uk bir ceket, ya - Btrafuna f6yle bir bakınchm. Beni, 
guldü. Ateşli mimar; nokta, vırgül pan terleri kurulamalı akletmiyecek ka- eonraJd zafer Ttlrlr. köytiillbıCln apanın- malı bir pmtalon 'ft 1* de amd':r; · cUrmedeıa taJdb eden memurlanmm 
}emiyor, kendisine bir taraftar b~ dar kendinden geçmif, anlatıyor, anlatı • dadır> hitabıdır. Bizim için en salim yol, darik ettik. Zavallı, mal bulmUf bi aeJerin1 mezar tqlannın, aervi ll61ı-dalllll 
verdili memnuDiyetle Bay ~udaia 

1 
bir yor. Çilnkü dava kayboldu mu, ne tem • ekonomimizi tamim etmektedir. gibi, ~arı mtma geçirdi, erinin yolu - Din arkasında görür gibi oldum. HuJı 

nhim Pap J81'8yınıD ne mükemme yizi ne istinafı var! Genç arkadaf)anma hatırlatmak iste - au tutabildi! kaç adım attım. Artık ateş meaafesl 
eser olduğunu izaha çalışıyordu. Kon: ' * rim ki rejimimizin banisi olan Atatilrldin Jıfezarlıtta bir tarama yapbrdmı. LA- ne girmiştim. 
masına bir aralık kısa bir fasl)a veren iki buçuk saatlik tedkik hitam ~Uf- kurduğu Halk Partisinin prensiplerinin kin ufak bir ipucu bile yakalıyamadık! - Söz sana düştü aslanım, diyerek 
dad Çetintq bu .eter bana d&ı~1~ tu. Müoakaplan maaJ.wef muhakeme mübalAğasız d&tte üç(l memleketin eko- Gün böylece beyhude yere geçti. Ertesi radana sığınıp topluyu kullandım! Sl 
gazetelerde, kendisi hakkında z- bafi cellede aeçmlt ~ için ya- nomisine alddir .• Devlet hayatında mu • abalı, daha kahvemi içmeden ikinC? bir Wı sesi, mezarlığın içinde korkunç 
tara intikal ettireftk dedi ki: k t1a • samıyacalun· YalmZ lk anmmla fU ~a- vaffak olabilmek için her feyden enel e- cmraki çıplah &ıümcle boyun kırmasın akis yaptı ... Buna cevab alır gibi: 

- Bir ademm ayJarca bodrU1ll :ZflA clarım ağzlllldlD kaçıraJDll ki. umumı • konomiyi tanzi metmek llzımdır. mı? Hiklye dünkü hikiye: Karacaah - - Aman bey babacığım yakma, 
rında, çirJr.efier, ru=~~ttill yetle fikıder baralUWl J1kıbwı merke- Ekonomik b&ttlnllk med mezarlığından geçiyormUf, gulyaba- dını duymıyayun mı! Atıldım ileri, me 
güneş altında, ıd'anı koJdulU zindedir. Devlet idaresinde birtnd derece kıyme- Dl görmüf, korkudan bayılmıf. Netice murlarım da yetiftiler. Bir tane daha 
gayret ve mesai neticed ona:zıeri JdGI a- dojrulll da llladur. Elkldea ima- ti haiz prensibimiz milletin ekonomik mal!Un. Gene eskici Yahudiye giln doğdu, f8 salladım, arkasından baiırdım: 
pJ.Aııı ve bu pJAn üı.erindekl .Jmzh1d:lrf an IDflne e9lmf plrs c,..tl• dtJe ba • bütünlüğüdür. Biz kuvvetle inanmılJZ - diye güldüm amm•, camın da sıkılmıfb - Teslim olun! 
18ymağa nJJnnak bir parça :ti;; ...... _ IJllll&9 • W '" tarihi, bedbah"t dsr Jd bu biltllnliUt bilgill ve fUurlu me- dolrum! Uzatmıyalım. Bizim ild kabadayıyı, 
İtiraf ederim 1d 1liç 1llr -::medlm. Da- ı.tlPbulun birU admıa benzeme temayu sai ile temin olunur. Bu yolda mm nur- Meğer iş bu kadarla da kalmıyacak • pana tutulan sansarlar gibi, t;UZ1üan1M-
faasmda bu kadar 80l'luk lm&llr __.. Jllıila bı'flllD& bh' heyull gibi çıkar • ıu ve fUurlu rehberliklerin yeri çok bü- Jlllf! Biz daha ikinciyi uğurlamadan bir Y~! Herifler derhal bWbü1 
vayı bJbed ....... .-re 1MBllll b9flma mqahm. yüktür. Muvaffak olduğunuz takdirde üçüncüsü de sökün etmesin mi? Kan te- diler. Bir üçüncü arkadqlan daha nr 
getirmiyorum. 7Alllr d'!8 _, .-, ta • Tarih Kurama Dolmabüçe IU'&ymda maziyi unutturacak ve memlekette yep- peme çıktı! Karakolu çıplaklar kampı mış, gözcülük ediyormuş. Kargapili 
ıeçeceJdk ~ ;:ı:s ~ .,,._ ~ ~atJnı bir rapor halinde yeni bir hayatın doğmasına hizmet ede- yapacak değildik a! Paçalan sıvadım, tabana ~vvet kaçmış amma, tabii onu 
rlb ortada-·· tesbit edecektir. ceksiniz. Vazifeniz çok mukaddestir. Bu tertib t ald s·vn lisleri lık 'çi- enseledik. 
ratmadJJD yaf• ..... v~fJmıc:l tarafı, ha- Nusret Safa Co§kun kadar kıymetli bir mesleğe sahib olmak saka 

1 
d ıın. Benı dpo rimekızaraf ti~ Şimdi gelelim gulyabani hiklyesinin 

-· eonra ua ~ .h. -- ne a mı. e serse y e ne .. .. H rif1 iki" tahta 
,pi&- m ç bir kıymet tan 1 il h•dd• • • t d v az insana nasib olan bahtiyarlıkl~dır. . . . yuzune: e er, yı, çapru 

, ..... ~ :-:-dia eden ve adliye ~ara - u~U 1 un 1JS un ag Bu millet Jıendisipe )Uz;ıet edenleri hiç = !:::.:d:.:1:!. ~= ziyette birbirine mıhlamıtJarl ~ 
taşıma 16 N- e .... ~ bir ..,... unutma - ............. paDumı, altlarmı ıa.tfkten IODra 
JJDID' b• môW' çal P" 

1 
lllil ..... a.l 1 Yeni h~nmını ~ler te • t1a 1*l topla oım.k - 8' tabanca, bir d.ıe dilrmf.,..r, servilerin boyunda bir 

mestni teJnfne Jdi. fu noktal nazarm da tBaıtarafı ı mcı ıa;,ıuaJ menni edeıha. Oençlllhnfzln unubmya- :.ı. kama~~~ b~ m:; ba olmU§! Sonra, ocak süpürilcille:rlDll 
BikJDet Onat ge Arbk hapishane bina- Od ~ f1kl7et ıoın mem- cağı diğer bir vazife daha varcfnt. Ba da, im ~ Gulya • vidah aopalarılU almıflar, iJd tahtanm 
vekilleri baZl!dL. başlanabilirdL Ted- ıebt c1a':u~dett D:tmdl ftstJete bJsb• Büyük Bhhntz Atattlrldl dalma içten ::.=~ ~~~~ tasını delip oradan geçirmifler. Al 
sımn ınuhakemesıne te ımee nveJA oımat Jlmndu'. (JIDkl. ...,,...,.. mw - gelen bir m•iaabbetJe 1eV1Deldir. Bunu -ruu, a mükemmel bir hortlak! 
ki)rat yapacak heyet e 8: lshane ge- cud, Jan1 elde ta1m11 alan ormanlarm m • ~ etmek Diıdcffr. c;1nkQ o biltiln ha ertesi Upm, 'ftlbud tam cm bet gün Yolun orta yerinde kanlıklan 
mlddeiumumfnln teklifti ap runmuı lç1D oda ~VMt .......... claba 'l'Ortlsin bJldnde l8l'l1lmaz bir iman cernlb Oe mllprref olmakta devmn et- uklanıyoriarmıt! Uzaktan bir yolcu 
dcl1. bile ziJıdenlanD8 dot::ı.;:ı:::,. oda anelml1t baJiıMle 18f8m1Jrtadır. JCeMisJne bunda tik. Ne ~ plJaban!Jl lılr tlrltl tle rlndfl mG, bqlıyorlarmıf vidayı bD 

Maalesef orta çağın . buluDaD ve lmtlm ı•ım\fb'. BalUlll llladlr ti Dnllt aenç arbdqJanmm w ytibek miinev • llÇlremiy mele! Böylece yukarı dolru kalktn 
rahmet otutaeak bir vazıyette etme • bilJlt fedakirlıklar lhUJar ederek F.aala1· ver bar ldltlelda ha&aıwda mtnmtterlı • Artık blkıp unnm4'•• llezuhlm ne- ba mfl'lremmel bir gu}Jabtnl oluy 
tamirine de tmkAn otacalDU zann na- datıa ilk tok fabdtUI t1111 efiildl buhmu- IJmı tekrar arzetmk llCıerlm. nde ile tapuluml alacübkl l'abt, 10D TabU korkudan ~filp bayılan 08 

koğuşları doJaFkeD bUr8l1IJl!l etti- yor. DeYJeı 1lüGmam mablılb& arll,Jatmı Vzwm .-.- bapmuda ıc.ı .. ıc ,... aGn. tuhaf bir htlll bblelvutu ile alqa- Ondan aonra, ADah ne •erdi i8e ı-7-:f1;1 ta hlll ~ deVaJD odmıdm maden == w •°"9*- - retUe bizi nuf'lcmclaf'acak ola" o 'biyük mm olmasını d8rt ıtSzle bekledim. Ala • torba koltukta, paralar cehde cadd8Jl 
o up tm~'t'llpa=etı.e orma~ tormnat ıoın lcuweff heplmtz benlbe7- takdta ederü. cakaranlıkta Karacaahmedhı yolunu tut- tuyOJ'larmı§! 

iine ~ t izin bir vesile ile ,r,y • ııtlbU edilen Wblrler maftffM olmat de- Sözlerimi burada bitirip heplııize Def'e- tum. Memurlara: 
Müddeıumum.m ... ~1 me • - Jr6mlr bDanalmL ~---ııı:----ııı:ıı--:-~ı:-ıı--.,-------------..ıı = ~ ~ :;:~ 7~~Ef.:a .::--.-.=; 11 ~ =. •1ı.ır-"" 11 yaşında azılı bir-hı111z istanbulnu sot derdi 
Biz hapishaneyi geziııclye Hi)anet ~eV:ud ıenete mahalleallıln ClrklD mama- tır. Ziyafet gec vakte kadar ne!/• tpıide k akal d •h h lted•t k 

Azalan da tamamtanınıştı. ~ ttstün- rasuıdan 1>aı.ed110r. devam etpıiftir. ÇOCU J 80 1 01 8J8I 8 1 ece 
" ali )ı{uJıiddin Buruıııı Rafta VeiAletlne merbut --

Bayur olmak uzere v Ziya. Şem - ;.ıeı ~ ldarell hat bo,ranan A . al Horti (Baprrafı ı tnci sayfadtJJ (Bqta7'af1 ı ind 1tıvfad4) 
dağ, profesör saylav y~ uz,affer, nıü- hem emıı11ettnl temin, hem de tehrtn me4- mır Jluhtellt llrtatlerdm ICllDl'a sabıtanm il· çiftlikleri kurumuna bırakmıftar. 
Rddin G ·· alto, profesör M la alln1 temızıemet ıotn llUmlAb tarar Yer - Be ı• • d • tı takibatı neücelhıde ,.1raı1nan bJrlmlar - • . • 

un .. - - A.ziS Ogan, say v h Ve tedtlbt b111Pm11&1r. Demet ba f JDe gt 1yor dan biri Mehmed llDılnde 11 J&llllda bir~ çiftliklerı kurumu süt satışlarını e 
aeler umum mudüJ'U uıudal, belediY~ nılftlr~ de ele aımmıt bulun1110r. cut, dJleri, İbrahim llmlnde bir gençt.ır. Ankara, İstanbul ve İzmirde tanzim 
.doktor Olman Şevki ishaneJeı' mu-~ Şeb1r ballıtonnmı atpm1•n mahteut • ·ı- hl hı arkadaş ıte. bir ıece Sirkecide Mar - cek, müteakiben bu faaliyeti her 
imar müdürü Ziya, eski.Jaap ıardan nıü - aeıntıerde 1ı:OD1erler ftrmul temennı edW - Macarıata~ın .. •• .. • .. anması tandlz lataayonunda C&l'ldln evine tahtaıa- teşmil edecektir. 
dürü Efdalettin, ve ~ki§ilik bir ka- yor. tatlll meselen goruıulecek n tınp, pencere camım kelenık glrmek au- Süt fabrikan kurmak için yapılan 
rekkeb 8§8iı yukarı yirJDl eJDiğiııi tef'" - eeıı:uı:*:a:9ı:u:-' .:.SUerind:m~ Londra 12 (Hususi~ -Macar sal~a- =~~:U~\:':':m: kitler bltfrilmi§tir. fatanbul hılkın• .. 
file halinde asıl ibUIAfın ~ ~ tedJdke de ısı: nrlr. nat naibi Amiral Hoı1i, bu ayın 22 sın- dan kaçmıflar, bu ut T&k'a tam t ... bbGI miz ve ucuz süt içirmek.için yapılacall 
kil eden İbrahim Pqa sara eıınifU. ~ 9 W)erlDdeld n ~en bal - de resmen Berlini ziyaret edecektir. mabl,etınde taJ:mıttır. fabrikaaınuı J'uıdıklıda Salıpçannda 
başladık. Şair Yahya Kenıal a:! bire- b fibrin ....-. bu!NUMI• kamer nr- Macar bapeldli İ:mredi, hariciye nazı- Bandan IODra aynt 18Dlı'9 Dutiunun ba .. edilmesi brarleprnpv. Devlet -
Mendille yilzilnden oluklan ':ı ter danı· 111esıne lmdD ~ tett1l eden lent- n dö Kanya ve clljer bazı devlet er - rataauıa dam kll'lmltlertnl b1cbnralr. tala- Bkleri turumu l.tuıbul milmealllfl 
vin ça~dan akar gibi ~en QtlD: :::U. murlf fttiletlnbı Tll'd1· kinı Amiral Bortiye refakat edecek - = :·:.=,~· ..U. dllle fabribnm Jerinde bulunan ev ve ana 
Jalannı silmiye çalışırken. azınayın! ıertn ctahUtnde orta tablWeriDl 181>- len:lir. &uollllar ... "' slndb oablMü. 8lr - hibleri ile temasa geçmiftir. 

- Rica ederim, dedi, beni Y gel ~ıcc::..-. IJlllr taraftan tonaena • "Oç gün sürecek olan bu resmi ziya- teclde Ahmed. lılehmed lllmlerlnde 1'1 kl - latanbul fehrinde &ünde otu bet 
Kapıdan geçiyordum. Artacraflar bul ' • tuvardakl mesleki taJas1llerlDl bJıüm•mıt ret esnasında Amiral Horti Kiel'e gi- tlnln evlerinden, Tabtablede CemUln bh· bin kilo IÜt aarfolunmaktam Bu 1 

gör!> dediler. Yoksa vazif::- :yo- ınecbur:~=~ ne Jilkltl oldntıınn • derek, yeni lnf8 edllmit <>lan bir. Al • ~~~.:::: =::;.• - darın otuz bin Jdlodan fadul Yalon, 
muyorum. Amatör olarak BU dlflfda mesai oJmala pet u ntıtıerl man kr\IVaZÖrllniln denize indirilmesi Bir mflddeı laDl llllfbul talan iMi 't'&t'a- liheJ köyü ve eivarmdaD ~ 
rom. nıa- dan r _.. IOID tabll1 bulllllld*l &Jlar- merasiminde hazır bulunacak ve Al - ıaruı, auçlaları bDlbant poUllıı faaUJeW• tanbuJa silt civar ta1lud'ea Useri 

Mimar Sedad Çeüntaf, bir rota~e- :u:.-. • .....- wnaılJadar. man donanmasının manevra1armı ta - '81blt edDmlf. bmılardan blrln1n lıenb ıı deniz tariki ile gelmekte oldulwıdm 
ldnesi ıriir'atile ve biç perde arası - bir l••k 50 d kfb edecektir. ,..... 1-mt 1lllr toe'* o1dalu da, baJnt- fabrikasmm denil kıyJllllda ve m•kt 
den mutemadiyen anlatıyor. o= e: 85 Jlfli!8 -tıı IJ JIŞID I Diler taraftan Macar Başveklll ve 

19 ==;,,• 1t1 ._ ._ 1D1P 11& • bir va111ette ba1uDtn 8ahpaarmda 1a 
niyetle konuşuyor ki, fnsanUl bir katlHu kaolnll harlctye nazırı da Alman devlet adam- 1r1mı*" ftnllll*. R•M•"'Nlül teıaMM .. ımam muafık ~· 
İbrahim Papnın sarayını :tendfslne ~ ,....,.,. ı W ...,. .. , larDe mnzaterelerde bulunacaklardır. aeUeeltmıalf w ncıan deUDerle IÜlt o1 - Sit falırlhm 1np edl1dikteD sonra r 

a-• geHJOI'· Saydını. ... ı:..n--. AD o.nan kansı SO Bu miizakerelere hususi bir ehem- muttar. rüende dt •bfl yasak edilecek, her 
tmhlmı san "•• tanı S8 tane cldAsfb cirlik AV7~- tendindeU on bet yaş mtyet atfedilmektedir. ~ AııllJe - -'*• tw w- Ulla lilt veren hayvan beslemesine DL 
doJ~a miktdetince yaşında Ha~ fil tarafmdan zorla Pefteden DeyU Telgraf pzetesfne == w derllll dur• ...,.. llll1a • ftl'1lml1eeekUr. İatanbul, BeyolJu, O'ı 
dedi kJAsiktir· bilyült olan b ~ sevdalı balay- blldlrlldilhıe göre Alman ve Macar · Jdlclar ve Kadıköyde süt koopera 

- İşte bu kapı • kaçırıbmş ve: iizere Maçkaya git - devlet adamtan arasında cereyan ede- caristan hududlarma riayet ecHteceil- v\lcude getirilecek, halkın içeceii 
- İtte fU peııc:~at davasın - tarını geçi;1unlar birkaç gündür ara • cek otan milzakereter esmısmda bil - ne dair bir c1ek1aruyon yapması da kapısına kadar götürülecektir. Süt 11 
:Milddehmıwnl 11 bfr süktJıetle son rnişlerdir. da bulunmaları mümkün hassa Macarlstanm silAbJanması mese- muhtemel&. tllıaa1 ve istihtlk mmtakaları da a~ 

dan eıhfn insanlara h yüz _ nıtınıŞtarsa da sık ormanlann lesi görüşülecek ve bu hususta Alman- Buna mukabD, Macaristan da Bur- cak, fenni ahırlar vücude setirilec:M, 
sözü söyliyecek saWıiyetli zevatın o}Jn8JDIŞ ~ı::: çekildlklerl talı • yamn .milzaheretl iltenecektir. genland ilzerlndeki iddiasından vaz • silt fiatları ehemmiyetli surette 
lertne bakıyor. düril Efdatettln, koyU gm Blt1erin, Almanya tmafmdan Jla - geçecektir. tıtacakfır. 

Eski hapishaneler nrii a aid olan eüm- miD ediJmi1tiı'• 
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1 YAKALANAN HIRSIZ 1 
fmı .. &111111-IRURllUl .. llllba.. lngilizçeden çeviren: Sezai Solelli .dftlll .. lRI~ 
- Con! 
- ... 

· du. Cebinden el lambasını çıkararak yak-ı olmak istemez. Böylece rahat rahat ay
tı. Yukarıya doğru tuttu, ev sahibini rılmz. 

- Con!!! Kalk, aşağıda bir tıkırtı var. gördü: - Buna benim vicdanım razı olur mu 
Hırsız mı girdi nedir. - Ham.dolsun, dedi. Nihayet inebildi- dersin? 

Mister Con homurdana homurdana niz. Haydi yahu!. Merdivenin yarısında - Çok rica ederim, beni boş döndür-
gözlerini açtı. Bir iki esnedikten sonra, ne duruyorsun, insene aşağıya. me! 
yatağm içinde doğruldu: Hırsu elini duvara götürdü. Elektrik Bu sırada ev sahibinin aklına bir şey 

- Ne olmuş?. düğmesini çevirdi. Mister Con korkudan geldi: 
- Ne olacak. Dinlesene?. Bak aşağıda büyümüş gözlerle herife baktı: Çam yar- - Peki sen buraya nereden girdin? 

biri dolaşıyor. ması gibi bir şeydi. Hani bir sıkışta za- - Bahçe lfapısı aralıktı. 
- Yok canını sana öyle geliyor, ben vallı adamın canını alabilirdi. Hırsız sa- Hay Allah belasını versin!.. Mister Co-

bir şey duymuyorum. bırsızlanmıştı: iıun aklı başından gitti. Akşam kap1farı, 
Bu sırada alt kattaki gürültü o kadar - Haydi .. insene!.. Yoksa gönlün olsun pencereleri kaparken bahçe kapısını U· 

arttı ki duymamak kabil değildi. Madam diye mi bekliyeceğiz? Beni tevkif etmi- nıJtmuştu. Şimdi kansı duyarsa ne di-
Margari.t dev gibi vücudüne rağmen kor- yecek misin?. yecekti? ... 
kudan titredi. Mister Con hırsızın konuşmasından ce· - Allah aşkına beni müşkül mcvkie 

- Haydi Con, ne duruyorsun? Git şu saret aldı. Kekeliyerek: sokma. Git başka eve gir de orada ya-
hırsızı yakala!. - Yahu, dedi. Vakit varken kaçsana! kalan. 

Mister Con şaşırmıştı. Aşağı ınse teh- Hırsız makaralı bir kahkaha koyt'f- - Olamaz. Eve girmeği o kadar kolay 
like, inmese rezalet!.. Silah namına bas- verdi: mı zannediyorsun? 
tondan başka bir şey taşımazdı. Fakat - Saçmalama be adam. İneceksen in, Bu sırada yukarıda bir pıtırtı oldu: 
maalesef o da aşağıda, sokak kapısının yoksa zorla indiririm ha! - Con hırsızı bağladın mı? 
yanında duruyordu. Yumruklarına da Zavallı adam yavaş yavaş basamakla- - Şey .. bağlıyorum. Bağlıyacağım a-
güvenemezdi. Çünkü Mister Con ufakie- rı indi. Hırsızın yanına geldi. ma ip bulamadım karıcı@ı.m. 
fek bir adamdı. Topu topu elli altı kilo - Haydi ne duruyorsun, elimi, ayağı- - Mutfakta olacak. S~n bağla da ben 
geliyordu. Fakat inmese karısına nasıl mı bağlasana! de aşağıya geleyim. 
meram anlatacaktı?.. - Peki ama neden kaçmıyorsun? Maa;;.m Margrit tekrar odasına çekildi. 
Yavaşça yataktan kalktı, terllklerini - Uzun etme canım, dediklerimi yap. - Allah aşkına, dinini, imanını se\rer-

giydi. Son bir ümidle: Ben buraya tevkif olunmak için geldim. sen kalk git. 
- Margarit, dedi. Galiba kaçtı. Nahak - Fakat ortada bir sebeb yok ki, hiç - Olamaz! 

yere aşağı kadar... bir şey de çalmamışsın.. Mister Conun aklma bir şey geldi: 
- Şimdi münakaşa edecek değiliz' · ya!.. - Peki sana beş lira versem? Sözünü bitiremedi. Alt katta müdhiş 
Hırsu başını eg" di. Derin derin ıçını - Gene gitmem. • bir gürültü koptu. Hırsız galiba bir şey 

Çekti. Tekrar başını kaldırdıgw ı zaman - On lira versem? 
devirmişti. Artık Mister Con için aşağı 

gözleri dolu idi: Hırsız biraz düşündü. Bu sırada yuka-
fanmekten başka çare kalmamıştı. Bir iki 

Bilm k k b kt rıda oda kapısı açıldı. Madam Margrit 
şeye çarptı. Lüzumsuz gürültüler yaptı. - ezsin artı yaşama tan ı ım. 

d İki saat evveline kadar son derece geliyordu. Mister Con telaşla hırsızm e!-
Masanın üzerindeki .fırçayı düşür ü. lerine sarıldı: 
Şimdiye kadar öksürük nedir bilmezdi. mes'uddum. Fakat şimdi her şeyden nef-
Acı acı öksürdü. Vay aksi şeytan hırsJz ret ediyorum. Şöyle kapalı bir yerde ba- - Gözünü seveyim. Al şu on lirayı ça-

clinl dir k buk savuş. 
bu kadar gürültüye kaçacağına işi büs- şımı · en · me istiyorum. 
b d · Mister Con korkusunu fı"la"n unut- Hırsız lafı tekrar ettirmedi, hemen ka-ütün azıtıyor u. Inmekten başka yapı-

pıdan sıvıştı: 
lacak bir şey yoktu. Büyük bir gürültü muştu: Mister Con ter içinde kalmıştı. Bir 
ile oda kapısını açtı. Dışarı çık.masile ka- - Bütün bunlara sebeb ne? yandan mendili ile terini siliyor, diğer 
pının kapanması bir oldu. :Karısı kapıyı - Dedim ya iki saat evveline kadar taraftan da karısına nasıl laf anlataca-
arkasından kilidlemişti. Titrek adımlar- çok mes'uddum. İki saat evvel acı bir ha- ğmı düşünüyordu. 
la merdivenin yarısına kadar indi. Her kikati anladım: Kanmla geçinemıyoruz. _ Hırsız nerede Con? 
taraf karanlıktı. Güç hal ile birkaç ba- - Madem ki karmla geçinemiyorsu-
samak daha inebildi. nuz, boşa kurtul. 

Bu sırada yemek odasından bir karaltı 
göründü. Merdivene doğru ilerledi. Mis
ter Con korkusundan titriyordu. Karaltı 
merdivenin alt basamağına. gelince dur-

- Ne diyorsun Allah aşkına. Şimdi 

boşamak o kadar güç ki .. aylarca mahke
melerde sürün dur. En iyisi ben mahkfun 
olurum. O da tabii bir mahkfunun karısı 

- Kaçtı. 

- Ne .. kaçtı mı? 
- Kaçtı. Ben mutfağa ip alınağa git-

miştim. Geldiğimde bir de baktım mey-
danda yoktu. . 

(Devamı 15 inci sayfada) 

Gaynmenkul satış ilanı 
lstaıabul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Safiyenin Sandığımızdan 20149 hesap No. sile aldığı 250 lira borcun. 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden dolayı bak 
kında yapılan takip üzerin 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 
40 cı maddesine göre satılması ıcab eden Eğrikapıda Cebecibaşı mahallesinin Ce-

becibaşı caddesi ve Cami sokak eski 4 yeni 2/1 No. lu kargir bir evin tamamı 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına gö
re yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (15) lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bü
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telliliye rü-

sumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 18/8/938 tarihinden itibaren tedkik 
etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tap

0

u 
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Art· 
tırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 11/10/938 tari
hine müsadif Salı günü Cağaloğlunda k8. in Sandığımızda saat 14 den 16 ya ka
dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla bilmesi için teklif edilecek bedelin ter
cihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık al-acağını ta -
mamen geçmiş olması şarttır. Aksi tak.di rde son arttıranın taahhüdü baki kal
mak şartile 1/11/938 tarihine müsadH Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma da gayrimenkul en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicille rile sabit olınıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu sile faiz ve masarüe dair iddialannı ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev rakı müsbitelerile beraber dairemi7.e bil~ 
dirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faz
la malfunat almak istiyenlerin 937 /171 dosya numarasile Sandığımız hukuk i~· 
leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKA'f 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

re tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolay.lJk 
göstermektedir. (5411) 

: . . . . . . . . 

RADYOL.iN 
·- ~ - . 

. ,·, . - . 1 . ' 
ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 

her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

lstan bul Defterdarlığından : 
ı - Gayrimübadillerden Noterlikler va sıtasile istihkak temellük etmiş olan

larla, 
2 - Gayrimübadil istihkaklan iizerine icra vasıtasile ihtiyati ve icrai haciz 

vazettirerek mülga Gayrimübadiller Ko misyonuna tebligat yaptırmış olanların, 
haklarının mahfuziyetini teyit için Gala tada Bahtiyar Hanında mülga kom.is • 
yonun dairesinde çalışan heyete 5/EylUl/938 akşamına kadar müracaatla birer 
numara almaları ilan olunur. (5315) 

İfakat hanıni ile kocasını, Takvor, . . - 15- dm çığlıkları, kalın bir erkek bağırma-
Sebebi: SON ro· STANIN runda bir vaveyladır koptu. Acı acı ka-

ikram olsun diye E D E ({ QO/v\ AN\ sı, koşuşmalar .. 
asansöre bindir- O esnada, tesadüfen bir yangın rüya-
mek istemişti sı görmekte olan Takvor, birdenbire u~ 
Kocakarı da öm- yandı, dapduru yatağının içinde doğ-
ründe görmedi- ruldu, kulak verdi. Kulağına gelen ses-
ği, işitmediği bu ler içersinde Gurabi efendinin derin 
nesneden fena YAZAN: Ercilmend Ekrem Talu baso sesini tamdı. Aleiacele yere sıç-
halde ürküyordu. radı, karyolasının ayak ucunda duran 

Asansörün açık Koca dolap yerden • kıyordu. pantalonunu ayağına geçirdi. Düğme-
kapısı önünde: kesilip de yüksel- İfakat hanım göz- lerini iliklemeğe vakit bulamadığı ~çin, 

-Ayol, a dost- meğe başlar başla- lerini araladı: şaşkınlıkla onu ters giydiğinin farkın-
1-ar!. Miskinler tekkesinin çile odaları maz, İfakat hanım - Su! diye mırıl- da olmıyarak, öylece dışarıya fırladı. 
gibi bu dapdaracık yere beni ne diye birdenbire neye uğ- dandı. Merdiven başında bir hengamedir 
sokmak istiyorsunuz? Üzerime kapıyı radığıru bilemedi: Ermeni, lavrnana- kopuyordu. Gurahi efendi, sırtında 
kapatıp celladlar eline mi teslim ede- Gözlerini açıp iki nm üzerinde duran 

ks . · ? v 11 h basma gecelik entarisi, başında ibiksiı 
ce ınız. a a i de, billahi de, tallahi tarafında tutunacak tuvalet ibriğinden 
de girmem! yer aradı, bulamadı, bir bardak su dol- gecelik fesi, ayaklarında şıpıtık terlik-

Diye ayak direyordu. Kapıcı, grum· Bunun üzerine sım- durup uzattı. Koca- !er, gözleri evlerinden dışarıya fırla-
lar, otelin hamalı, bu acaib, sinirli yol- ı>ıkı kocasının kolu- karı, mecalsiz elini mış, trajikomik bir halde, boğula bo-
cuyu, oracıkta durmuşlar, sükunla sey- na yapıştı. Bu da el- uzatırken, sordu: ğula haziruna bir şeyler anlatıyor, kar-
rediyol'ilardı. Takvorun çenesi, İfakat vermedi: Takvorun - Şartladın mı? şısmda üçüncü katın hizmetci kızı, ge~ 
hanmıı akıbet kandırmak ümidile ye- ;takasını paçasmı Takvor bu sualin çirdiği helecandan göğsü kalaycı körü-
niden işlemiye başladı: çekmeğe, h e r i f i manasını anlamadı. ğü gibi poflaya poflaya, gözlerinden de 

- Bayan efendimiz!. Canım, ciğe- yu.mruklamağa ko- - Ne şartı? Suyu yanaklarına doğru yaşlar aka aka, hıç-
rim!. Pardon, Gurabl efendimiz .. Baya- yuldu. Derken başı da kondisyon ilen i- kırıklı bir sesle muttasıl söyleniyordu. 
na canım, ciğerim deorsam, fikrine bir döndü, midesi bu- çoorsun? Gece kaplcısı, grumlar, hamal, kat uş:ı-
şey gelmesin. Lafın pelesengi, kelamm landı .. olanca şidde- İfakat hanım ya- ğı, hatta direktöre varıncaya kadar bil-
mahonudur. Ve lakin, bu asansor ki- tile öğürdü.. deniz vaş yavaş diriliyor- tün otel halkı, patırdıdan uyanan bir 

Yak icattır. Bundan korkulmaz. Bila- üzeıinde safra bas· Sımsıkı k<1casının koluna yapıştı. Sonra da Takvoru yumrııklamağa başladı. du. iki müşteri de dahil olmak üzere hep 

:~~· Ye:;~~:td~~~ {;;i~~~:a~~~ı~~ci ka- ~~:~~ i~i:p~~a:~:ığ~e~~lın:;;~i.tıkın- ı yada ~~~~ n;ö~=i~:i~ı:~:~~p~~~ ı yond:ıa~~s b~~~!~ ~ı:~ ~~~ ~=~~ orada idiler, ve hadiseyi seyrediyorlar· 
dı. 

- Haydi oradan, deli gavur! Merdi- O anda, kata gelmişler, asansör de vilizasyonundan haberi, neyi yoktur? yon isteyeceksin? diye bağırdı. Yalnız Takvor, otel direktörile kapı-
vensiz, insan, beşinci kata nasıl çıkar- durmuştu. Üstü başı ber'bad olan Tak- İnsan asansörde maldömere, yaniya ki Gurabi efendi, başgösteren münaka- h·da tı· ld kl dig-erlerinin 

? ·• ı ·· ·· d · - ? B ·ı . .. cınm ı e ı o u arını, mış. vor efendi, acı acı soy enen asansorcu- enız tutmasına ugrar. u ne çeşı mı· şayı onledi: 1 d . d . 1 eder gı"bı· b ·r · k · k . . . ~ . .. . . . e ınce en ınceye a ay . ı 
- Hazreti Isa yedi at gô yüzüne ye meram anlatmıya, eline, avucuna dedır kı, paporda sapsaglam duroor, - Haydı, artık doşeklerımtze g.Lre- ı + t k d kl nı farketti 

d . ·ı kın t ? b' k h~di . .. t d d b d k . . h 1 . .avu a ın ı arı . ner ıven ı en çı ış ır.. ırkaç para sıkı.ştırara et seyı or suspus oturoor a, a anı yer en esı- lım .. saba o uyor .. dedı. Yarın tekrar-, U 1. - . d lt ki .,. 
A 1 B l d 1 b · d ? b t · 1 d'" t aft d ı· k - k ? E k d ı k - B" k 1 yku sersem ıgın en pe e eşen ag-- y. u ece o a ı onun ıca ı mı. as e mıye ça ışıyor, ıger . ar an a . ıncez tavus uyrugu çı aroor. n - an yo a çı acagız. ır aç saat uyku u- . G bA f a· . . b t b d. .. k 
H lb t i o . . k k d b' G bA f a· d d k k k t d k" lb" d d"" d"' h k ı a·· d k . zıle ura ı e en ıy1 mu a a e ıne.e - e e . nu ıçın, or maz an ı- ura ı e en ı, yar mı e ere , as a ı sem e ı e ıse en upe uz ayır a - yumazsam, unya a ımıldıy.amam. 1 • 

nebilirsin! bir külçe halinde, kusmuklar içinde mamıştır. Karnaval palyaçosu gibi ela- Takvor: ·ı· sordu: ·? 

Asansörün peygamber icadı olduğu- yatan kocakarıyı dışarıya çıkarmıya lemin huzuruna nasıl çıkacağım? - Geceniz hayrolsun, öyle ise. Hay· - Ne oloor · 
na bu suretle kanaat getirdikten sonra uğraşıyordu. Gurabl efendi asla oralı değildi. di sağlıcağla yatın! Gurabi efendi bir kat daha köpürdi°L. 
İfakat hanım gözlerini kapadı. Önce Nihayet muvaffak oldular. Ve kat Baygın karısının karşısında bir iskem- Deyip çekildi, onlar da yattılar. Büiün \'Ücudünü zangır zangır sars-
besmele çekip, arkasından da salevat hizmetcisi de kendilerine iltihak ede- leye çökmüş, sersem sersem önüne ba- makta olan öfkesini alacak birini bul-
getirerek, sağ ayağını içeriye attı. Son- rek, kadını odasına sürüklediler, üstü- kıyordu. Bu uzunca deniz seyahati onu - 7 - 1 muştu. 
ra da sol ayağını soktu. Gurabi efendi nü sildiler, şezlongun üzerine upuzun da sarsmış, yormuştu. - Ne mi oluyor? Elinin körü!. diye 
ile Takvor da kendisini takib etmişler- yatırdılar. Takvor odadan çıksın, gitsin de, ya- Sabaha karşı otel müşterileri henüz bağırdı 
di. Asansörcü çocuk düğmeye bastı. Takvor söylenmiye başladı: tağa uzanıp yorgunluk alayım diye ba- tatlı uykuda iken, üçüncü katın korido- (Arkası uarJ 
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AZRA • 
1 L oevi·ei"·kapıs·ın-d~··e-iit ,.ı 

Yazan: Eski Dahiliye Nazın ve eski mab'us Ebubekir HAzım 
Kamil .Paşa geceleri bir hasır üstünde yatar, sabahl 
kadar ıbadet eder, gündüzleri de Niğde sokaklarında 
koşturur, destilere kurıun atarak nişan talimi yapaı 

Yuan: Vedad Orft 

'' Mumyayı gören ölecektir,, 
Ben, ruhumu çaldırdığımı his· ı .. - .Öl~ye aşık! ... Benden ne istedin ya~.er gizli d~irel:re daldı, ihtiyar pro- - 31 -

settiğim gün çıldırdım. Çıldırasıya sev- oyle ıse... .. . .. . fesor ~e ald~gı şıfre üzerine gelmişti. ibtiJasının insanı ne hale koydun 
diğimi farkettiğiın vakit de canavarlaş- Başı kım~!dı~or,. gozle~~ ~?zl~rı~e Tesadufen kımyagerin odasında idi, o- SABIK MUTASARRIFIN MEKTU- görsünler diye kasden bu mutas: 
tun ... Canavar muhakeme edemez, ca- dikiliyor, mudhış hır şey gormuş hır ın- nu da beraber sürükledi. Ak sakallı a- BU - YENİ MUTASARRIF - CAHİL Sinoba gönderdiği 2annolunabili 
navar iyilik bilemez .. ama canavarda san gibi: lim'. karşıki kapının eşiğinde hadiseye VE MÜDAHİN BİR M'OFrti • Yeni mutasarrıf, bundan evvelki y 
intikam hırsı ve kıskançlık duygusu - /Sen! .. diye mırıldanıyor ... •O» şah1d oldu ve prensin hareketine mani SİNOBDA MÜSKİRAT larımda sözü geçen Niğde mutasa 
vardır. İntikam hırsını duydum, kimin sun! .. ·. . . olabilmek için elini nişanladı, bir kur- İBTİLASI Kamil paşanın zıddı kamili idi. Kfü 
uğrunda çalışırken kendimi prangaya Gerı fırlamak ıstıyorum, bırakmıyor. ş~n sıktı. Çok geç! ... Prens Nazım A _ paşa geceleri bir hasır üstünde yal 
kaptırdıysam ona karşı. Kıskandım, - Bak!...... .. .. . . had, yanı başında bulunan düğmeye Mezun giderek avdet edemi ye~ mu- s~bahla:~ kadar ibadet eder, gündü 
s d' " ' . li d kapacaklarından Demekle beraber, bukuk dızlerı ya- bastı. t~sarnf İstanbuldan bana gönderdiği rı d~ Nığde sokaklarında at koştu 
k~:kıgımıd e fşt': bu kıskançlık elimi rı doğruluyor ve beni, Totamesin tah- Sağ yandaki kapının açılan kanadla- b.~r mekt~bda: «Zatialileri gibi ezkiyayi d.estılere ku~un atarak nişan tali 
kanl:.y~~d~~İarımı lanetle tanıştırdı ... tına doğru sürüklüyor .. B.~llur merdi- rı ardında, idam mahkfunu yirmi cari- ~~bbanı ud~~a~an ve ahlakı hamide as rı yapardı. Sınobdaki ise, rakı sofra 
M'll tl kr li . müzelerine bir ta- vcnleri çıkıyoruz. Sankı guneşlere ba- ye, dehşetle bu manzarayı seyrediyor. sından bınnın vekfüet suretile olsun dan başını kaldırmıyordu. 

ı e er a çemı .1 r İhti bana halef ı . y · t 
rih olarak istiyorlardL Ben onu ruhu- sa bas~. ı er ıyoruz~ . yar profesörün tabancasının du - . • . 0 ması .. mucıbi mefharet- enı mu asarrıf, ilk cuma nama 
m m bAd 

1 
ak çaldım. Mumyanın Tam ust basamaga varınca. . manı, bohurdanlarm buğularına doğru tır .. : dı~e pek cumerdce iltifatlarla Seyyid Bilal türbesindeki camide 

a a u e 0 arı f .. 
1 

bulmak i- _ Bak! ... diye tekrarlıyor ... Dıkkat süzülüyor. benı taltiıf ettiği halde kötü muamele- mıştı. Ben de beraberdim. Namaz 
SUTının anahtar an, ormu B . .1 d k d' ··ı A leri b' 'k ' ' ·· çi ki h krarçenin tabutund:ı et bu yüze!... u çızgı er e en ı g~.- Nazım Abad, yan doğruluyor. Göz- ırer 1 ışer meydana çıkarılarak sonra turbenin misafir odasında ka 
·ar_ı i;.l arıj ep f ı ilfilıunı bu dai- O"eni görmüyor musun? ... ~en, bu gu- leri kıvılcım saçıybr, dudaklarından Abdurra~an paşa tarafından her biri şerbet içerken Sinob müftüsü m 
~e~~ri~ ~~r ı:~if:~ oturttum: Onu ;elliğin mağrur olmıyan ~ır canlısısın. köpükler boşalıyor. Gürleyen bir ses: ~kkı~da .!~hat istenil~eye başlanın- sarrıl pqaya hitaben şöyle söyiedi: 
kirns . .. . tahammül edemez- Pariste kadın mı yoktu .. ·· Avrupa, - Gebertin canavarı!... Parçalayın ' muşarunıleyhe yazdıgı cevabda da: - Efendim, biraz kaba ama doğ 
di ~~n g?rnıes: dım girmeöe yel- kadın mı annağanlıyamazdı? ... Harem- ölülerin aşığını! ... İnsan değil Azrailim cMutasarrıf vekili diye tecarübü umur dur. Çıralı dibine karanlıktır d 

t 
m. . ıreknı !klaşa. .ak d' m ve bbunia- !erimde şehvet oyuncakları mı eksik- ben!.. ' dan bibehre bir nevrestenin tahkikat Müftünün sözünü kestim· ' er 

enenm emı ennı ır ı .. d··-·· d k 'k n · At ·· · b · rın cesedlerini mahkfunlar mahzenin- ti? ... Ama seni gor ugum a ı a ı re- Ansızın kraliçeye doğru dönüyor: ve ışara ı uzerıne u .surett.e i~tizahlar- - Mum dibine ışık vermez bir d 
de birer ibret heykeli olarak kalsınlar dim. Fir'avunun kızı. ~anlanm~~ s~~- . - .!3eni sen canavar ettin!. .. Geber- !~ ~u1unulması esefı mucıbdır ... » de- bı. meseldir. (Talaffuzdaki kabalığa t 
eli 

1 
d Aşağıda gördüğün dım. Seni elde etmek ıçın, ne mumkun sın fusunun!.. Senin de Azrailin olaca- ıştı. mıhen) manasında bir kabalık k 

yedlmumhya al.. ırn.'b'l nn· dı'r Bak içe- ise ·vaptım. Belki... dedim ... Bu benze- ğım!. dim. yo ' 
cese er, ep ıuu gı ı e · ' J • b·ı· b · ··ı ·· - S k ' s· b · .. ·· 
n
.d . "tt·-· gm· len· dudaklarından viş benım prangamı kıra ı ır, enı 0 u Yumruklarını kaldırarak mumva"·a an ı ıno a gönderilen büyük me- Muftu oralı olınadı· 

e ışı ıgın na e · ' k t elimi kan- d v h"" • J murlar a ·· d ·ı · süzenler krali e e ra ihalar serpmeğe ye aşık olmaktan ur arır, ogru_ ucum etmek istiyor. Tam bu a- y ş muzaye esı e tayin olunu- - Bir tarihte Kastamonudan İ t 
memur ~riyel~rL. Jumyayı gördüler dan, benliğimi ~ana\'ar~ı~ta~:e~~~;.~~ ra boguk bir fe:,yad. Tahtın içinde bir yorlarmış gibi ben orada jken gelen na- ~~la gitmiştim. Evkaf nezaretind: 
d' 

1 
da .. lecekler ve mumya ke- rır beni avutur .... Sem pe . . ateş parlıyor. Dort yanı kıvılcımlar sa- ib: ışım vardı. Nezaret büyükl . d b 

sYe ~~ a~ H o n birinci günü yir- vu~un kızı diye öptüm, ama senı bır rıyor ve Nazım Abad yere yıkılıyor. - 1254 senesinde, 54 yaşında iken ne tesirini rica ettim Dö .~r~.n den 
1 ece er.... er ayı · k t d'ye kendime doğru çektim. Ülkelerinin korku r Kıbrısta naibdim. Osmanlı lirasile va~ hanı li · · nuşun e « 

mi esir kız, buraya bu vazife için gırer- ur ancı. ı . v. Ö .. .. k d .. . . nç mezarı yanıyor.. . :'e • nın türbesinde benim . 
]er ve bir daha geri çıkmazlar! Vapur- Olmadı ıstedıgı~... . .lunun aş ın an . Gözlerımı kapıyorum ve bir çılgın gi- şıdım , demişti. O zamanlar Osmanlı. li- hır yas in okumağı vadedersen •a t 
d gı·z bir Alemden bahset- kurtulamadım .. ılle:ımı parçalıyam~ - bı dışarı fırhyorum. rası, 1 OS kuruşa geçerdi. Demek oluyor rım, dedi. Halbuki ben d - b)" P .. ı. 
asana esraren - d bogamadım Anlaa•n e ki naib hırs · A · d s· b K ogma uyu ti di e öldürdüğüm cariye de aşagı a.. dım.. canavarı. . . ' . .. « ı pırısın en• ıno un hay ast.amonulu olduğum halde İstanb 

b
. ~. ka kapılarak bu kapıların mı, o gene sevılen, sen sadece benzı) en Üç gun sona Bombay limanından ha- li zarar gördüğü mutasarrıfın büyük la gıderken cvebanı veı· .' h 
ır gun, mera 11 d ı · - babas . d 'd" . ı• nın ru d d dinlemek :isteyen zava ı genç kal ın.... reket eden Transatlantıge iki yolcu ı yerın e ı ı. bır fatiha okumak bile hatır 1 

ar ın a gün' Yüzlerce ma- A b'r çığlık koparıvorum kolumu b. d' K d · · · t' E k k h . Naib efendi uzun boylu, mütenasib · f f t b ıma ge kız da mumya bu ···ı· vazife ile t cı 1~ . f l t • b" ' d ı· 'b' ın dı. Hız ~a ~k~yınm.ı.ş ı. r e • ti- - 1 mış .ı: ş e, unun gibi Seyyid Bilal 
·ye sırf bu yer ere tu an e ı gerı ıra ıyorum. ır e ı gı ı yar ı. enuz ı ı saat once vapurdan aza ı, sevimli bir ihtiyardı. Yüz sekiz camııne de cuma namazı k ı k . . 

sum can , k" leri altında ·1 A a· l d - d - f yaşınd ld - .. ı ma ıçı 
g 

Idiler diye mumya ma ıne . bı 1ur mer ıven er en aşagı ogru ır- inmişti. Konuşmuyorlardı. a o ugunu soy leyince: ki senedir hiç gelmemiştim M h 
e k d canavar kesıl- 1 y 1 b" V . M ll h d . t' . . a za can ve~diler.: bu a ar A . bir ıyorum. anız ır .ses: . . . . apur~ h~andan uzaklaşırken, birin- - aşa a • emış ım, yetmiş yaşın- fend!mizle teşerrüf etmek için bu 

dim!. .. Istemıyerek bu kadar zfilim - Bu yerlerden dk defa bır dın gerı ci mevkı guvertenin parmaklığına da- da bile görünmüyorsunuz! geldım. g 
k çanağı kurdum ben!... dönüyor! ... Bu sır yaşıyanlar alemine yanan kız, dalgın, denize bakıyordu. th- - Hamdolsun öyle. Fakat, ne dense, Yeni mutasarrıf i b 

an mağrur hareketsiz, yerd.e dönemez!... Yıkılsın Nazım Abadm tiyar yaklaştı. Bakıştılar. Kızın dudak- g~e ~k ihtiyarım. Geçmiş asnn mah- biraz daha geciks:.d'i şe aşlam 
Totames . leye;prangalıyı seyredı- mabedi!. .. Kül olsun canavarın cellad lan yavaşca kımıldadı: lii'klanndanırn. Artık rahat etmeliyim tü de belediye ' . ı;>u. 

kıvranan ve ın d'k kal ı H kk Hatta bura a li k 1 · reısının J _ .. r· !erim diken ı en.. • evi.... - a ın varmış!... Herkes kendi . A Y ge r en ve i niarn nına girmiş bulunacaktı ç·· k" 
Y?r-. Bu tun ~y u sanıyorum: Bir şimşek çakıyor. Bir tabanca sesi. yuvasında ve dengi dengine!.. (ş~y~ı_sl~~ efendimize: «Beni artık nun da bal tutup pann~k al:ı-~ a 
hımın durdugun b d' en yaşasa Boğuk bir feryad. Kız, babayı kucakladı. Babanın göz- n~ıblıge ~onde~meyi.niz, tekaüd edi- }aşılıyordu. y g 

- Ölü sevilmez! ... E _ ed_ıy Ama ölil Kapının eşiğinde dehşetle donuyo- leı·inden bir damla göz yaşı aktı: nız.• dedim. «Sız naıblerden tekaüd e- İşte bo"yl t 
bir ölu ur dilmış· kimd - d"' ·· ··, b e mu asarrıflar kadıl da Totames gene · ht insan rum. - Dua edelim ki şerefimizi birlikte . e ~or unuz mu.> uyurdu- müftüler ve b 1 ' 

sevmek ... Bu oluyor! .... Be~ba . en- Anlıyorum: Kan çanağı binbir sırrile götürüyoruz!... l~r .. •Zatı meşıhat penahileri de daileri memurlarla id~n ar~. uygun he~ çe~ 
ruhu cSadizm• adı verılen ılletı.n. Ptat- göçmek istedi. Nazım Abad sarayı kül Dedi. gıbı N.uh ~ey~ambe~ zamanından kal- asırlarsa mahkUre el ılmek musı~tı 
çesine düşmesin. İlim, şehvetıennık .

5
_ edecek bir ateş düğmesine basmak üze- Bir canavarın ihtirası, bir Türk kızı- m~ naıb go~duler n_ıı:• diye sordum. ratorluğunu f ~ ~kan ~~~~.Iı ım 

min için tırnaklarile mezar ~a:ma Bı re ileri atıldı. Bu ara, besbelli anahtarı nın ismeti önünde mağlub olmuş ve o- Gulerek: ·~ınoba gıdıniz bakalun!ı. ce- netice idi ~ ecı ;b~tı gorunen w 
teyen çılgınları da kaydetmış_tır. e~ verine koymak üzere geldiği esnada nu yenememişti. vahım verdıler. vechile yfrm .ır:s~ ge ~~ce yaz~cag 
tarihin sırlarını beşere armaganlama, diğr anahtarın bulunmamasından be - - B t T T t - Naib, bazan böyle dü7Jg'Ünce söz söy- büyükIU kü~k~ .. a~.~~ayette Sınobu 
için mezarlar kazdırırken öl~ sev~~: nim içeriye girdiğimi sezen genç l{iın- Vedad Ürfi li~e~ ho~eşreb bir adamdı. Bazan da hatıra g~tirecek ~ututün memurları 
ill t• . k k çukuruna ışte boy kuçuk hır çocuk hal ve tavrını alırdı n müft""} . . asamfları, kadıl 

e ının or unç • İ h t · • u en vesaırlerini az çok f 1 
d"' f' J h• ) U M •• d •• J •• .., •• d nsan aya mm son acılarını tahfif t- larla g" k ba . _ ar 
u~İ Yüzü tamami[e 0 JSar ar • U Ur UgUD en: çin, hilkatin hissi ibtal eden bir deva olmadıo~ern_~ 1 • htıyal.ıgı bana nas 

-· ı. d~ıyor .. :. 'i noktaya makamında bahtiyar ihtiyarlara rnah- Ierimi .t ~oz e~e Sınoblu karde 
degışmış gıbı. .. Gözler ayn "dhic: 1 _İspirto bidonlarında kullanılmak üzere şartname ve nümuneleri mucibin- sus bir lutfü olan bunaklıgı" f 1 1 esellı etmeg'i insant bir vaz· 
d'k·ı· B - 1 d k kunun mu -s n, ası a ı sayıyorum. 

~. ı ı. u goz er e or 600 aded kızıl ayar musluk açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. bir delilik gibi zaman zaman gelip gi-
golgeleri yaşıyor. "m mü e- celi_ Muhammen bedeli beheri 225 kuruş hesabiyle 1350 lira ve muvakkat te- dişi?i yalnız bu naibde gördüm. Mor 

- Para her şeye. tabak~~ ük ala- minatı 101.25 liradır. k.~dı.~e ~aplı ve .gümüş pul saçaklarla 
der? ... İşte felsefenın en buy "kf~ lII _ Eksiltme 29/VIII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da Kaba- suslu hır palan ıle bindiği pek cılız bir 
nı!. .. Avrupaya milyonla: d~ ~~~'.: t şta Levazım ve Mübayaat Şubegjndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. kira beygiri ile, haremeyn payesine 
İlletten kendİmi kurtarabılmel~ ç n a IV _ şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. mahsus binişi sırtında sırma şeriti 
muvaffak olamadım... Dünyanı~. ~e V _İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa- beyaz sanğının üstünd~ olduğu halde 
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RUSYA KONSOLOSU MÖSYÖ 
SURETİN VE MASUM BİR 
MUAŞAKA TEHLİKESİ 

güzel kadınlarını, dizlerimin dıkın . ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c5377> ilk defa hükfunet konagı· na gelir' 
a k d·ı · ·· d" t tun· Her esın k ·· ·· .Ken s· bel b' . . k ş } enır ?or um, e~ ... . e tap- ~ pe A gulunç bir tavırla gelene geçene ıno a ~?c~~ onsolos olan Rus 
ta~~ıgı krali~ler, benım sevgımmuhte· I _ Şartnamesi mucibince satın nlınacak 6 aded filitre cihazı açık eksiltmeye sela?1 veriyordu. Fakat, onun şer'i, ka- konsolosu Mosyo Suhetin ile ilk mül 
lnaga yeltendiler, kovdum .. en . . . konmuştur. . . . . . nunı iki mahkemenin riyasetine _ katta gerçekten dost olduk. Bu dostl 
şem zevk alemlerinde yaşadım, .tıksı~- II _Muhammen bedelı beherı 180 lira hesabıyle 1080 lıra ve muvakkat temi- mur ve livanın idare meclisinde b"~e- ğun amilleri, onun münevver bir ada 
dim .. hiçbir §ey ... hiçbir şey benı kra ı_ atı 81 liradır. ci bir uzuv olduğu düşünülürse gülı ~ olması, türkce bilmesi ve memleket 
çemin mumyasının uzaklarına ~!a~a n ili_ Eksiltme 24/VIIl/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba- yerine ağlamak lazun geldiği' d n:ı:ı miz için hayırhah görünmesidir. Mösy( 
dı .. ve ... anladım ki bu pranga soku~e: Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. anlaşılır. er Suhetin, ikincl mülAkatırnızda bir m· 
mez, ölünün aşkı benimle beraber ka ta~_ şartnameler ~arasız. ~larak . her~n sö~~ geçen Şubeden alı~abilir. nasebetle: 
Iacak, bu vücud onun aşkını taşıya taşı· V - İsteklilerin eksıltme ıçın tayın edılen gun ve saatte % 7,5 guvenme pa- İzinle kaçan mutasarrıfın yerine - Ben size çok yakınım. Anam Tür 
ya sönecektir.. ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. c5244> Gürcü bir paşanın tayin edildiğini, bir- ve Müslümandır, demişti. Hakikate 

bi~·=irin~:;:1:~~;~:Ud~~~:~~~ ~ııııııııııııııınııııuııııııııuııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııunıınıııııuıııııııııııııııuu~ ::fi ~;: ~~d·~i~~ir~i~oblbd~-;,.e:;:~:~ ~~ı:ı:·~y:;;m;ı;;ıı;:: 1:~~ ~~~1~1~ 
rum. Ansızın bir çığlık koparıyorum. g Türk Hava Kurumu i§ paşa, mutasarnfın gelmesi akabinde li- ıaıı. gibi yazı levhaları vardı. Ağır baş 

- Ya ben?...... - § • G o s E vadan ayrılmıyarak Kastamonuya dön- lı ve iyi yürekli bir kadın olan Madam 

ba~ı~:~~ ~~;eie!ö:;:~r~tb~~~e:~~~~ -=§ B ·u· y u K p 1 YAN u 1 ::~~~ıt~;l;e e:~ı:~~ v~a::~~:m;; Su~t~:n!~e~~e;d~ı:i:ee::~sl~~d~~ 
yormuş gibi ileri doğru uzan~~or: k 5 çok tenvir etmemi aynca emredf yordu. bulunan merhum Celal bey (es bak da. 

_ Sorma!. .. Hiçbir şeyi ogrenme 
1 
= . . . A • E Yeni mutasarrıf da başka türlü bir biliye nazın) Alınanyada herkesin an 

isteme! ... İzzeti nefsin parçalakrundasnıl~k =---§ Beşıncı keşıde 11 / Eylul / 1938 dedır. E piri fanf idi. Selefinden daha genç gö- layabileceği surette yazılmış küçük b1 
Müdhiş hakikati öğrenerek a 1 50 000 5 ründüğil halde, işrete inhlmakinden heyet ihn1 kitabını Türkçeye çevirere 
vakarın parça parça olmasın. Canavarı = Büyük ikramiye: • Liradır •• • 5 dolayı vücudü, dımağı çürümeğe baş- vil.Ayet gazeteslnae tefrika ediyordu 
kendi haline ıbırak, uzaklaş bu ~~r~~r- § . , . § lamıştı. Bu kitabın Türkçesine yardımda bulu~ 
den!... Kıskançlığımın verdiği korl~k- § Bundan bqka: 15.000, 1_2.000, 10.000 liralık ıkramıyelerle § Şimdiki halini bilmiyorum. Fakat o narak istifade. ~ttiğim ve evvelce Kon• 
le sana da fenalık edebilirim belkı! ... :a 

20 000 ye 10.000) liralık lkı adet mtikAfat Yardır... 5 zamanlar Sinobda umumen müşkirata yada vali İngilız Said paşa tarafında 
İstemiyorum bunu!... Git! ... Uzaklaş!.·· § ( Ş· di e kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyan&'OJ& 5 inhimak vardı. Öğle yemeğinden son- da bu hususa dair her münasebetle bl 
Ansızın içimde yeni bir i,_5yan kuvv~: § ım .Y tirak etaıek ıuretile m de taliinizi deneyiniz... e ra yan:ma gelen lnsanlar~an pek ço~u- ~az t~v~ e~.~iş ol~uğum için heye 

ti hissediyorum. ileri dogru awtılıy • = lf llllllllUlllUllllllUIHIUUllUUllHllWUlmlllllWIUIWUIUWllWldff nun ag~ı ~okardı. Babı'ilinln ~alkı ıb- ılminın büsbutün cahili değildim. 
--.......zi~-~-..ı...w.ıııoxıım....lıl:~nL'-y~o~~llWIWUJllW UI--- ret ve ıntıbaha davet etmek !çın, iıret (Arkan tJtır) 
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cSon Posta. nın sabıta ıomam: 45 c==; ay ........ 

Vard 

Xaaan.: lapııer 
~ Tlrkcfl19 onlren: llumm UllldJll 

Bir kurşun fısllyarak geçti 

Yamlıyorsunuz, baylar ! Millf 
güreş takımımız ihtiyarlamadı ! 

Anlatan: Milli talıımdan Adnan 

Yf:. <ısağıdan hep birlikte dayanarak ta- basamaklannı çıkıyorlardı. Hiç değilse 
şı eski haline getirdıler. O zaman mezara varabilselerdi kurtulacaklardı. 
Druınmond fenerini yaktı. Geriden gelen sesler yaklaşıyordu. 

Kemerli mağaramsı bir yerde bulu - Hemen hemen koşar denecek bir sür _ 
nuyorlardı. Mağaranın bir ddarına bir atle ilerleyerek üç arkadaş merdivenin 
merdiven dayalı idi ve zeminde bir bas~maklannı çıkmıya devam ettiler, 
medhal insana bir maden ocağında bu- en nihayet Drummond geniş bir nefes 

Arasıra gazete sayfalarında şu şayanı 
- Ellerini arkalarına bağlayınız. dikkat iddia ile karşılaşıyoruz: 
Nereden çıktıkları biliruniyen beş - Milli güreş takımımız ihtiyarlamış-

adam üç esire saldırdılar. Algi bir ölü tır. Yeni bir milli takım vücude getir
gfui sararmış olmasına rağmen du - meliyiz! 
daklarmın arasından en hafü bir şiki Milli takımımıza dahil güreşçilerimiz-
yet bile çıkmıyordu. den Adnan ile geçenlerde vukubulan bir 

1unduğu hissini veriyordu. Hakikatte alarak: 
Drumınond karşısındakileri gölJClen müsahabe esnasında bahis bu vadiye dö

geçirdi. Birer hayduddan ziyade enerji küldü ve Adnan ileri sürülen ıddiayı §id
sahibi birer işçiye benziyorlardı. Şef detle reddetti. Kendisinden fikrini izah 
leri: etmesini istedim. Anlattı. Sözü ona hıra-

bu, madeni levha ve desteklerle tah - - İşte mezar! dedi 
kim edilmiş bir tüneldi. Hep birlikte taşın üzerine saldırdılar. 

Üç dost için tünele iniş kolay old!.!, Fakat taş kımıldanmadı. nı·şar•·dan bı·- ş .. - imdi size mağaramızda ne yap-
yürürken başlarını eğmek mecburiye- risi üzerine bir demır· halka geçı'rmic:ı kt ld w 

kıyorum: 
- Milli güreş takımımızın Avrupa gü

reş şampiyonasına iştirak etmek üzere 
gittiği (Tallin) den hiç te iyi sayılmıyan 
dereceler alarak avdetten sonra, §"ıradan 
buradan bazı sesler yükselmeğe başladL 

~ ma a o ugunuzu sorabilir miyim? 
tinde bile kalmadılar. olacaktı. d 

A k edi. 
z evvel işittikleri motör sesi esil- Kulaklarının dıl>inden bir kurşun Drummond açık kalblilikle: 

mişti. fıslayarak geçtl Algi: - Tabii, dedi. Bu memlekete turist 
İşin çapraza sarması üçüncü tevak- - OmuztmıdalJ# yara.landım, diye l k 

kufta başladı. Sağ tarafta yeni açılını- inledL 0 ara gelmiştik ve bu gece Helverton 
köyünde cŞen Balıkcııt hanında kala Anlattığınız gibi cMilli güreı takımı

mız ihtiyarlamıştır! Yeni bir mi1U takım 
vücude getirmeliyiz> dendi. 

şa benziyen bir galeri üç arkadaşı te- Drummond emretti: caktık. 
reddüde düşürdü. Bu galeri acaba ne - - İkiniz de yere yatınız'. o da b . ra ize, eviniz civarında dolaşan 
reye çıkıyordu? Şübhesiz eve olacaktL Ve ellerini bır' buru' ıı-1-1ı'nde agzına Sporumuzun içerde ve dışarda, en çok 

muvaffak olan bir şubesi olarak bildiği
miz güreş hakkında söz söyliyen, sütun
larla yazı yazan münekkidin, evveli bu 
spordan .tam manasile anlaması, biW.in 
inceliklerini. kavraması llzımdır. Ondan 
sonra da bu uğurda senelerce emek ver· 
miş, tecrübe görmüş bizleri: cSen işe ya
ramazsın!> diye silkip atması değil, doğ· 
ru yolu göstermesi gerektir. Biz, şimdi, 
1936 senesindeki formumuza sahih oldu
ğumuzu, o zamanki gibi kuvvetli bulun
duğumuzu iddia etmiyoruz. Bilakis zayıf 
olduğumuzu, çalışmaya ihtiyacımız bu
lunduğunu kabul ediyoruz. Fakat bu za
fiyetin sebebini kimse sormuyor. Birisi 
çıkıp ta: cHastalığın nedir?> demıyor. 

Yalnız, en büyüğümüzün henüz otuzu 
bile bulmıyan yaşını ortaya sürerek •ih
tiyarladınız! > diyorlar. Bunu söyliyenle
re hatırlatmak isterim ki Avrupadaki en 
meşhur güreş üstadlannm yaşı 3 5 den 

yca.ı esrarengiz bir hortlaktaın bahsettiler 
Fakat tavanın boyunca imtidad eden tutarak: Gidip gömıiye karar verdik. Hakikaten 
kalın kabk>lann hikmeti vücudü ney- -Teslim oluyoruz, diye bağırdı: de gördük. Fakat mezara benziyen bir 
di? Bu kalın kabloların sayısı bir dü- Bir ziya huzmesi üç arkadaşın ~o"'z- t·· kt k ;ı...~ıd 

E> umse e ay.uu u. Bir kaç saniye te-
zine kadar vardı. Az çok muntazam lerini kamaştırdı ve gözlerinin önünde reddüd ettikten sonra tecessüs hissi 
fasılalarla elektrik ampulleri de görü- bir çok rovelver namlusu belı'rdı'. · · mızı tatmin etmiye karar verdik. 
nüyordu. Üç arkadaş silahlarını yere attılar. Diğeri müstehzi, sordu: 

Üç arkadaşın ilerlemeleri nisbetinde Algi iki arkadaşına dayanmışh. Bır' s - iz turist olarak dolaşırken cebi 
hava ağırlaştı ve serin edi. Çok geçme- ses: nizde hep rovelver mi bulundurursu 
<len üç arkadaş denizin yatağının altı- - İlerleyiniz, dedi. içinizden birisi nuz? 
na vardıklannı anladılar. Zira mağara- en küçük bir hareket yapacak olursa Drummond: 
nın üstü takviye edilm~ olmasına rağ- kendinizi ölmfüı biliniz. H 

y - er zaman değil, dedi. Fakat gece 
men şurasında burasında su sızıntıla- SeSsizce itaat ettiler. gezintisi esnasında ihtiyaten yanımıza 
:r.ı görünüyordu ve bu sızıntılardan ze - Ayni adam arkadaşlarına emretti: almıştık. (Arkası var) 
minde çamur birikintileri hasıl ol- -=::'.'.::::=:~::;:::;::;::-:~==:::=::::=:::=:::====~=~~=====~~~::,;~~ 
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0 Bugünkü program Drumınond birden fenerini söndür-

dü. Önlerine çıkan bir ıraleriden hafif 1 5 TA N B U L 
bir ışık sızıyordn. Kaucuk iskarpinleri aşağı değildir. 

hiçbir gürültü çıkannadı~ı için niha
yetsiz ihtiyatlarla ilerlerniye devam et
.tiler. En sonra ~mmond: 

- Allahım, bu da ne? diye söylen· 
di. Bakınız! 

Biraz geride kalmış olan Algi ile Pe
ter yaklaştılar. Gözlerinin önünde iki 
ampul ile aydınlatılmış gayet geniş bir 
mağara vardı ve bu mağaranın içinde, 
ortaya isabet edeni çok büyük olmak 
şartile her cinsten müteaddid makine
ler göze çarpıyordu. 

Hupghes ortadaki büvük makineyi i· 
şaret ederek: 

- Yukardan işitti~miz gürültüyü 
bu makine yapıyordu, şü bhesiz! diye 
söylendi. 

Makinelerin yanında da ,,elworth 
marka meyva salatası, konserve kutu
ları vığın yığın yük~elivordu. Ve ma -
ğaranın bir köşesinde tahtadan bir par
maklık vardı, üzerine •Tehl ke• keli -
mesi bir mukavva kağıd üzerine yazı
larak çivilenmişti. 

Drurnmond: 
- Biraz daha ilerlivelim, dedi. 
Fakat birdenbire durdu. Zira, ses-

sizlik içinde gürültülü bir honıltu ·şit
mişti. Baktı. Mağaranın dip tarafında 
bir adam, bir battaniyenin üzerine u -
zanmış uyuyordu. 

Drummond arkadaşlanna döndü ve 
birden titredi: Mağaranın bütün am -
pulleri yanmıya başlamıştı. O kadar 
mütehayyir oldular ki bir saniye bu
lunduklan noktaya mıhlanmış gibi 
kaldılar. Kommütatörü kim çevirmiş
ti? Tehlike nereden geliyordu? Önle • 
pndeki adadan mı? Arkalarındaki top
raktan mı? 

Drummond: 
- Her şeyden evvel aydınlığlll önü

ne geçmeliyiz, diyerek cebinden bir 
makas çıkarıp elektrik teline saldırdı 
ve mağara tekrar karanlığa gömüldü, 
el yordamile yürümiye koyuldular. 
Fakat 20 adım gitmişlerdi ki arkala -
rmdan bir ses işittiler. Uyumakta olan 
adam imdad işareti vermiş olacaktı. 
yaziyet tehlikeliydi. Drummond ceb 
fenerini kullarımı a cesaret edemedi. 

SOLDAN SACA: 

ıs Atasıos 1938 Cumartesi Güreş münekkidlerinin, iddialarından 
ÖCLE NEŞRİYATI: anlaşılıyor ki bizim birçok mühim sar-
12.3o: PlWa Türk mmlkis1. 12.50: Hava- sıntılar geçirdiğimiz ve halen geçirmek

dls. 13.05: PlA.lcla Türk mU8iklsl, 13.15: Or -
teatra ton.seri: Novotn1den naklen orkea _ te bulunduğumuz bilinmiyor. Zafıyeti-
tra Kemal Akel idarealnde. ' mizin sebeblerini anlatayım da hakk.ı-
AKŞAM NEŞRiYATI: mızdaki fikri sabitler deği§sin: 
18 30: Hafit müzik: Tepebqı Belediye lstanbuldaki teşkilat dağıldıktan son-

bahçesinden naklen. 11U5: Konferans: 'Prof 
Salih Murad (Fen mü.sahabeleri). ll.55: Bor~ ra bizler adeta öksüz birer çocuk gibi kal-
sa haberleri. IO: Saa.t lyan: orenvtç rasad- dık. Dağılan teşkilat bizim her Şt>yimiz 
hanealnden naklen. Müzenen ve arkadaşıa- demekti. Bizleri onlar yetiştirdi. Gene 
n tarafından Türk muslldsi ve halk ıar:!cıla- bizleri olimpiyat ve· §im.al turnelerine 
n. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Dol- hazırlıyan, dünyanın en kıymetli t.ireı-
ruı tarafından arabca söylev. 21: Saat lyan. İ 

l - Kısa - Yilrilyeret elden. Orkestra. ıuo: Neemeddin Rıza ve arkatJr.t- çilerini yetiştiren sveç, Finlaandiya, Es-
i - Kaide - Meyn satan. ıan tarafından Türk mus1klsi ve halk tat· tonya gibi memleketlerin her f8hrinde 
1 - Bıncı ileti - KuJatmı bükme. kılan. 22.10: Orkestra toruıerl: Novotnlden müsabakalar yaptıran ve müsabaka ka-
t - Barık yapılan bir nevi tumq • Yazı naklen, Kemal Akel ldareainde. 22.50: Son biliyetimizi yükselten onlar oldu. Bizzat 

kurutmak ııın d6kllen. haberler ve erteaı gilnilD proıramL 23: Saat milli takımda güreş yapmış, minderde 
1 - KlrpikJeri boyalı - Rabıt edatL Ayan. kendini ihtiyarlatmış idarecllerlmizi 
1 - Tenadh ıemı.a - Çok lJL ,.. A N K.,._A R A kaybetmek hem memleket için, hem de 
7 - Tamam. bizim lçin çok acı bir teY oldu. 
1 - Beygir - Oenlfllt - Pula. 13 Atastos 1931 C1llll&l'led Milli takımı tefki1 eden güreşçiledn 
1 - Toprata tohum atma. ÖGLB NBŞBİYATI: üçu" Ankarada, diğer büyük kısmı lstan-

10 13.30: Karıııt plik netrıyatı, 13 50: Pllk 
- Dair - ilana. Türt muslklal ve halk p.rkılan. 14.İ5: Ajana buldadır. Ankaradaki kısımla güreı fe-

YVJL\ltDAN .&f&tm haberleri. derasyonu reisi Vehbi Tayyar meggul ol-
1 - Talih oyunu - Karadenize ifleyen AKŞAM NEŞBİYATI: makta, gur" e .... n .... e lazım olan maddi ve 

motörlil mamalar. ~~ 
2 - Slnlrlllik. 18.30: Pllk n~iyatı. 19.15: Türk musıkJ.sl manevt yardımı yapmaktadır. Muhakkak 

ve halk ıarkıları (Makbule). 20: Saat Ayarı 
3 - Tarla ve bahçeye au vermek. ve arabca neşriyat. 21.15: Türk musikisi ve ki, güreşçi arkadaşlarımızın hepsi idma-
4 - Herkese bildirmek. halk prkılan (H. Rıza>. 21: Saksofon solo· nını yapmakta ve müsabakalara hazır-
ı - Vlllyet _ İndlrllınif. (İbrahim). Piyanoda: Prof. Oeorg Marko- !anmaktadırlar. 
il - Bir nota • Kınn.w kı etli t vıtz. 21.15: Stüdyo Balon orkestrası. 22: Ajans Halbuki İstanbulda bulunan ve millt 
1 Yalan ... __ .. ym &f. haberleri ve ha.va raporu. 22.15: Yarınltl takımın dörtte üçu··nü tea1ril eden a:ır-.. 

- a .. m.._.armdan em.rlhazır - vı- program ye İsUklil marp. ~ e · -, 
llyet - Aleyh!nde bulunmak:. .. ............................ - .............................. çiler bakımsız vaziyettedirler. Btr ay 

8 - Hatırlar - Batlıl.ık. sonra birçok ecnebi temaslar yapacağız. 

9 - Kaybolan bir §eye acırken söylenen lföbetcı• eczaneler Bilhassa Türk - Finllndiya miill takım-
kellme - IDuettırme. 1\ ları karşılaşacaklar. Acaba on beş günlük 

10 - Vahfl h&Jnnlan TUnna ve yakala- -·-·- idmanla bu ~ .. 1eri ba-"abilecek mıyı'z? 
n..- •- ..._,._ Bu sece nöbetci olan ecsaneler pnlardır: ~ ..,,..-

ma - .... ..., ... - ~ ....uue getlrllınlf de- :lstan•aı ctı.ellnclek8er: Arkadaşlarımızın çoğu mai§et derdinden 
mir. 

At.sarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ab· idmana gelemiyorlar. 
dillkadir). Beyazıdda: (Belkıa>. Samat- Bu arkada§lar sabahın saat sekı7inden 
yada: (Rıdvan>. Bminönftnde: <Bensa- akşamın sekizine kadar çalışıyor ve son
son>. EJDbde: (Hikmet Atıamaa>. Pener-
de :(Emllyadl). Şehremlnlnde: (Hamdi). ra da yorgun argın evlerine dönüyorlar. 
Şemadebapnda: (Hamdi>. K&ragOmrük- Onlar bu bitkin vaziyetlerine bakmıya
te: (Arif). Küçütpaaarda: CNecatı Ah· rak idman yapmak isteseler de kabil ol
med). Bak:ırkÖJÜnde: Cistepan). muyor. Çünkü idman saati çoktan gelip 
Be1otıa dlletindekller: 
İ.stlklll caddealnde: CDellasuda>. Tepeba- geçmiştir. 
şında: (Klnyom. Karatöyde: (Hüseyin İdmanına yetişmek için vazifesinden 
HilmQ). İsUJı:W caddesinde: (Lhnonci- müsaade istiyecek olsa yüz kuruş olan 
yan). Pangaıtıda: CNarglleclyan). Befik- yevmiyesinin muhakkak ki kırk kuru
taft,a: <Nall Halid). şunu keseceklerdir. Halbuki bu çocuk, 
Botaıdçl, Kadıkö7 Ye Adalanlakller: 
üakildarda: ctttıhad>. sarıyerde: <Nuru. onun için çok büyük olan bu fedakarlığı 

L--~~K=adık~~öyil.gde: (Moda - Meı'tes). · yapamaz. Zira evinde bekliyen anne ve 

reşen en kıymetli elemanı Ankarah mı
seyin, olimpiyat dönüşü, İstanbul gibl 
bir şehirde işsiz kaldı. Hem de iyl bir 
marangoz olduğu halde. Bu vaziyette altı 
ay boşta gezdi. Bu altı ayın sonunda da 
inhisarlarda 125 kuruı yevmiyeli bir if i 

buldu. Halbuki bu para kendisini idare 
edemiyQrdu. Çünkü yalnız değildi, anne
sine ve kardeşlerine de bakmak mecbu
riyetinde idi. Bu şekilde daha fam İs
tanbulda duramazdı. Kalktı Ankaraya 
gitti. Halbuki bir müddet evvel bir mü· 
sabakada dört kaburga kemiği kırılınıştL 
Hayatı memleket sporu uğurunda tehli
keye girmişti. 

Bundan birkaç gün evvel de Kabataşta 
bu vaziyette çalı§8n ve hariçte Türk miill 
takımını temsil.eden bir arkadaşı ziyaret 
ettiın. Vakit öğle üzeri idi, kendisi bir 
kahvede ekmek, peynir ve çaydan ibaret 
öğle yemeğini yiyordu. Alqam üzeri 
antrenmana gideceğini söyliyen bu arka
daşa acıdım, içim sızladı, 

Bu koca vücud peynir, ekmekle J>e.... 
lenebilir mi idi? Peynir ekmekle bes1&
nen bu vücudden azami randıman bekle
mek ne derece doğru olurdu? Avrupada· 
ki güreşçileri gördük. Hayatları sigortalı. 
Her taraftan yardım görüyorlar. Bunlar 
da amatör. Biz de amatörüz. Bu vaziyet 
karşısında bu arkadaşlardan ne beklenir? 

Müsabakalar başlıyacajı zaman zoraki 
birkaç idman yapıyor ve ondan sonra da 
beyenlmiJel bir müsabakaya giriyoruz. 
Canımızı dişimize takarak kazanmaya 
çahşıyor ve ekseriya da kazanıyoruz. Bu 
da bizim yüksek maneviyatımızın aem&
resi oluyor. 

Türk çocukları içinden bir tane dejil, 
hemen hemen ayni ayarda birkaç tane 
milli takım çıkarmak imkinı vardır. 14'a
kat bunlarm bir parça yardım görmesi 
şarttır. İstanbulda çalışan ve milli takım 
namzedleri sırasına geçmiş olan arka· 
daşlar, kendilerinden tam istüade edile
cek bir sırada maişet yüzünden güreşi 
terke mecbur kalmışlardır. 

Antrenman günlerinde klübe giderek 
baksak ancak birkaç çüt güre§Çl görebi
liriz. Milli takım antrenörü, çok defa 
antrenman saatlerinde salonda kimseyi 
bulamamıştır. Halbuki hükftmet kendi· 
sine 200 lira maaş veriyor. Türk güreş
çileri bundan niçin istifade etmesinler?. 

Federasyon reisi Bay Vebbinin yardı· 
mile Borsaya tedavi edilmek üzere git
miştim. Bu müddet zarfında klüplere gi
derek arkadaşlarımı çalıştırdım. Bursayı, 
dört sene evvel Rusya seyahatinden dön
dükten sonra da ziyaret etmiştim. Ara
dan dört sene geçtilf halde güreşçileri 
gene ayni vaziyette g5rdilm. 

Yeni hiçbir hareket olmamıştı. Acar 
İdmanyurdunun güre§ salonuna da git· 
tiın. Ufacık bir salondu bu. Yerde küçü
cük bir minder. l>Uf yok. Çalıftıracak 
kimse yok. 

Burada birkaç güreşçi nazan dikkati
mi celbetti. Bunlardan bir tanesi Meh· 
med Ali isminde fevkalide güreı kabili· 
yeti olan bir çocuktu. Diler birisi de 79 
kiloluk ve çok güzel bir vücuda malik 
bir arkadaş.. kendisi Bulgar muhacirle
rinden imiş. Çok beğendim. Çekirgede 
bir değirmende günde altınıf kurup ha· 
mallık yapıyor. Eğer bir iki sene çalııtı· 
rılacak olsa muhakkak ki çok kıymetli 
bir güreşçi olacak. Bir aralık İstanbul& 
bile getirmek aklımdan geçti. Ama im• 
kin nerede? Viliyet vilAyet dolqıp gil· 
reşçi arayacağımıza elimizdeki arkadaı
ların geçinebilmelerine yardım etsek ka
zancımızın daha büyük olacağı kanaatini 
siz de benim gibi beslemez misiniz? 

Bay münekkid işte bizim içyüzümüs 
Bakalım bunlara ne buyuracaksınız? 

HcıflTeddin BtJ,fkta 

1,000 yarda yazma dünya 
rökorunu bir genç kız turdı 
Kopenhagda yapılan bir yüzme mil

sabakasında on altı yaşında o1an Da • 
nish ismindeki kız yüzücü, 1 000 yar • 
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Kaşelerinin tesirini öğrenenler roma
tizma ve adale ağnlanm unuturlar 

Nezle, kırıkhk, 
Romatizma> 

Grip 

ve em•all hastahklara kartı bllh•••• mUeselrdlr 
Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZIN'in 

1 O tanelik ambalajlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 
olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde .. 3 kate ahnabllir. 
ismine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve NEVROZIN yerine başka 

marka verirlerse şiddetle reddediniz -·--·--·-

N~SIR ILACI 
En eskı nasırlan bile kökünden çıkarır iztırabı keser naıın 

yumuşatarak dü~tırür. ' ' 
INGILIZ - KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

HR$RRRT 
sıhhalinizı 
le/Jdid edigor 

r,ı~~ .,. 

OHLfl/11 
iT 

ile ö~ 'ıirünüz 
U•11911 HPH• ı 1. 11,...1., lılıu•I, talata, Vır .... HH 1 

TÜRKiYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
ANONiM Ş/RKETiNDEN: 

1 Huiç~e~ memlekete idbal edilecek birinci parti klip Ye kıütal 
ıekenm vermeğe talib olanlann teklifleri, 25 Ağuatoa Perpabe 
giinil . ıaat onda Babçekapıda T aıban 42 numarada kabul edilecektir 

&, Şarbaamui yukanld adrutea aluıabilir. · • 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 18B8 

• 
İdare Merkei:i : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleu 

Kiralık kasalar servisi 

Her banyodnn sonra saçınız 

Bu şekle girerse 

BiR DiŞi 
SiVRiSiNEK 

Müsaid birJ yerde 5 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. 

Qozef Tiyers, Paskal Zukkarelli) 

Vatanda9, gıdası kan olan bu bell tufanından korun 
Hiç kıymet verllmlyen bu mel'un dUtm•n IAneslle kana 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen çlttle
şerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nlsbette çoğ'alırlar. 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayatı kısmı olan kırmızı yuvula
cıkları mahv ve hı.rap olur ve sıtma meydan alır. 

Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kilre cikleri &.rttırır, adale v~ sinirle.ri kuvvet.
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, tlli da· 
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
§ekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczaneı:lc! bulunur. 

Sabırsızlıkla beklenen 
300 defa çalmakla bozulmıyan 

ve Almanyada yapıbm 

POLYDOR 
Marka Gramofon plakları piyasaya çıkmııbr. 

RASiH BEŞER Bayan RUHAT IŞIK Knrdt 
8005 I Annem beni evlendir (Türkü) 8009 J Yeter All•h için olıuıı (Hicazklr) 

Al şalım (Türkü) . Kar&nlık geceler (Hünam F·) 

Beyan Fahriye Özaea POL YDOR SAZ HEYITI 
8008 j Seni ben nıuul 1evdim Hüzıam 8013 I Yeni lzmir 2eybe§i 

Ge-çen alc~aıu (Hieu: ıarkı) Yeni Aydın zeybeti 

POLYDOR Gramofon pllklaranı her yerde ısrarla lat•Jlnlz. 
'fUrklye toptan ı:ıabş deposu : VA HE ÜT tJ C J YAN 

BRlnNti ~HJ~~-ts•t•an•ı•~•ı-su•ı•~•n•h•am-am-•c•a•m•c•ıb•a•~-H~n•n•2•n•c•i •k•d-N.Jo•.•ı•o•P•.•K-•ı~-•~~ 

Makina ressamı aranıyor' onları düzeltmeyi temin eder. 

Ses-Işık 
kitap evi 

Emin - Bahattin 
ESKIŞ~:HIRDE botun mektep 

k.itupldrıııın satı:ı yeridir. 

Bulana Mtlkit at 
Sundiye Gnzinosu veya civarında 

10 Ağustos ı,recesi takriben 12 kı
ratlık hir tek pırlanta taş knvbol· 
muştur. Aşağıdaki 1'elefon ıiuına· J 
rasma müracaatla bulunduğu hak
kında haber veren fazlasıle mll· 
kMallandırılacaktır. 

Telefon: 41399 ............................................................... 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 

ikinci •ahile 250 )) 

Üçüncü •ah ile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son •ahile 40 » 
Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, y rım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. · 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid i~ler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıin~ı!ık Kollektu ŞlrkeU 
:Kahraman.zade Ban 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

···-··························· 
Negriyat Müdüril: Selim Ragıp Eme, 

SAHİPLERi: S. Ragı.p EME,ç 
' . . - A. Ama lJŞAKLJGlll 

Zonguldakta büyük bir maden müessesesi için tesisat projelerini, detay 
resimlerini gayet iyi yapan, mukavemet hesablarını bilen, tekneloji hakkın
da geniş bilgi sahibi makine, alelumum mekanik ve madeni inşaat işleri için 

iyi bir ressam alınacaktır. Atölyelerde veya Montaj işlerinde bilfiil çalışmı~ 
olmak şayanı tercihtir. Kendi el yazısile yazılmış muhtasar tercümei hal, iki 

kıt'a fotoğraf ve tasdikname kopyalarile birlikte ve taleb edilecek ücret tasrih 

edilmek suretile (Tophane Posta kutusu 8) adresine rnektubla müracaat 
edilmesi. 

DENiZBANK 
~ 

AkaJ işletmesinden : 
Deniz yarışları dolayısiyle sefer tadilatı 

14 Ağustos Pazar günQ yapılacak deniz yarışlarından dolayı Akay vapur· 
tarı, 13 Ağustos Cumartesi gnnu Oğleden itibaren, Moda iskelesine uğra
mıyacöklnrdır, Tarifede Moda iskelesine geleceği ve gideceği yazılı vapur-

lar Moda yerine Kadıköyüne uğr1tyacaklardır. 

~---• Bu Akıam saat 21 den itibaren : Sarıyerde -----.~ 

CANLI BALIK 
Gazinosunda meşhur Ladanny Macar bayan Orkestrası 

tar~fı~dan KONSER bunu müteakip VARYETE p 
buyuk Macar dansı rogramı 
lle sabaha kadar CAZ ve DANS Meşhur ŞANTÖZ OLOA ZANÇES 

ve DUO T ARZAN tarafından Akrobatik numaralar. 
avdet için Otobüs temin edilmiştir. Masalarınızı eyvelden tutnnuz: 

~--• Fiatlarda hiçbir değişiklik yoktur. Tel: 39 - 90 .--•il' , 
Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulibmızı görpıeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takunlannw alma -
yınız. 

Bfitün mallamnız hem kalite itibarile AT
rupanınkinden daha yükaek Te hem de fiat
ça yhde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan sabş yeri: Tahtakale caddesi No. 61 


