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Yugoslav Başvekili söylüyor Türk doktorluğunun yarattığı bir mucize 
''Balkanlarda 6 O milyon kişi Parçalanan kalb dikildi 

l1ı .. üda"aaya ha d ve nabızları duran yaralı su u m J 1 zır ır,, hayata iade edildi 
Bulgaristandan yükselen ses : " Bizim 
için artık Balkan Antantına iltihak 

yolu tamamen açılmıştır ,, 
A y rı resmi -······· ... ··········-·····················--············· 

Belgrad 15 (Hususı) - a 
cSamuprava> gazetesi Bulgarist~ hak - At t .. k 
kında hususi bir nüsha neşretnııştir. Bu a Ur 
münasebetle cSamuprava• ya beyanatta 
bulunan başvekil B. Stoyadinoviç, Bul • 
gar - Yugoslav ebedi dostluk paktından 
ve son defa Selanikte Balkan Antan~ 
devletlerile Bulgaristan arasında aktedi
len anlaşmadan bahsettikten sonra, de • 

miştir ki: 
c- Eskidenberi, beynelmilel mahiyeti 

haiz bütün mühim meselelerde ve bey -
nelmilel konferanslarda, Bulgaristan ile 
Balkan Antantı devletleri arasında tam 
bir ahenk göze çarpmıştır. Çünkü h~ct 
siyasetlerimizin ana hatlarında büyuk 
bir benzerlik vardır. Çünkü Balkanlar
da ve bütün dünyada sulhun idam.esi 
için ayni arzu ve gayeleri beslemekte -
yiz.> 

Takriben altmış milyon kişilik bir küt
le teşkil eden Türkiye, Bulgaristan, Yu
nanistan, Yugoslavya ve Romanya. Bal • 
ktuı mi1WJ1t1rinin 11efah ve inkişafını te -
min edecek olan bu sulh siyasetini mü-
dafaaya hazırdırlar.> 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

Dün Hariciye Vekilini 
kabul buyurdular 

İstanbul 15 (A.A.) - Reisicum· 
hur Atatürk, bugün Dolmabahçe • 
sarayında Ankaradan gelen Hari
ciye Vekili doktor Tevfik Rüşdü 
Arası kabul buyurmuşlar ve uzun 
müddet yanlarında alakoyruuş::ı 
dır. 

Mühim bir döviz 
kaçakçılığı daha 
meydana çıkanldı 

Operatör kalbi eline alarak 1 5 dakikada 
dikti, botun ameliyat da beş d~kika surdu 
Operatörle ve hayata yeniden doğarak hastaneden 

çıkacağı günü bekliyen yaralı ile konuştuk 

Amerikan gazeteleri: "Hiçbir aske~i .manevra böyle Mareşal Fevzi Çakmak da 
kızgın beynelmilel. bir hava ıçınde ve . dün akşam Ankaradan Köy. h~lkı facia karşısında Dün yapılan toplanhda 

bu kadar tehlikeli bir şekılde yapılmamıştır,. dıyorlar harek~t etti . seyırcı kalmaktan başka dört klübün murahhası 
Ankara 15 (Hususı) - Mareşal Fcvzı bir e d ) • • . an 

bu
.. reyan eden bu manevraların sıklet mer Çakmak Doğudaki manevralarda bu - ş Y yapama 1 ar ıçtımaı terkettıler 

p · ·) Almanyanın - -.. arıs 15 (H.usu:ı - . i harekete kezleri ,Fransa ve Çekoslovakya hudud _ lunmak üzere bu akşam saat 20 de kal - .. .. - -
tun Avrupa sıyası merk.ezlerın dü- ları havalisinde bulunmaktadır. Mane - (Devamı 11 inci sayfada) Taşk~p~den yazılıyor: Kazamızın Ali- On bir eylUlde başlıyacak olan İstano 
g t

. . umi efkarı heyecana v paşa koyunde çok feci bir yang lm b ı li e ırmış ve um al bugün ralara iştirak etmek üzere ihtiyat sınıf- _ ........................................................ _ .. .. ın ° uş, U g maçları için mevsim programı • 
şürmüş olan askeri manevr arı lar da seferber edilmiştir. .1 SORUYORUZ! \. ~oy~en d~X: ~:ıe be:aber altı kl§i tüy - nı çizmek üzere dün klüp murahhas• 
paşlamıştır. . lı ıntakalarında ce- (Devamı 11 inci sayfada) er urplertdıcı ır(Dşekilde kıvrana kıvrana lan bir toplantı yapmışlardır. 

Mem.leketın baş ca ın yanmış ar ır. evamı 10 ncu sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) 

Belediye kontrol M . . . CMESEILELE~:J 

yerli çorap davası 
-.... illeri yola gelmedikleri 

Çorap am 
takdirde gümrlllılerin ~vrupa 

a a~ıımasını ıstiyoruz 
çorapların ~ 

v • • mamul çorap 
Çünkü getirtecegınıız "'. . 

. . Avrupaya verecegımız 
ınukabılınde 1• lı çorabın 

·· ··k yer ı nıa para bugün çuru .. d d. • , . Avrupaya o e ı-
ıpliği uğurunda aynı d kalacakhr 
ğinıiz paranın çok dunun a . . . 

. t için, ınübim hır derd haline geldi. 

teşkilatı mensubları : acera filmlerının kadın 
Bund~8!,!~~!~!~ ~kadar i kahramanlarına taş çıkartan genç kız 

evvel matbaamıza bir kapalı gazoz şi
~esi getirip masamızın üzerine bırak
tılar. Bu şişenin kapsülü açılmamıştı. 
Buna rağmen şişenin içinde, iki tane 
karasinek vardı. Suda uzunca müd
det durdukları için şişkin bir hal al
nuşlard.ı. İmalathanelerde, §işelerin 

(Devamı 11 inci sayfada) 

'··················-·····································J 
~-..... ---~ lngiltere Filistin davasmı 

nasıl halledecek? 
F iliıtinin iki ıenelik bir iç 
harbinden ıonra'lıi acı vaziyeti 

YAZAN: 
General H. Emir Erkilet 

[Yazısı B inci sayfamızda] 

Hagdud, iri garı babasını garalıgarak gere serince genç 
kızı karşısında buldu, botazlaşmıya başladılar, 

kız çarçabuk herifi altına aldı ve kıskıvrak bat/adı 

Gmç kız Mütecaviz Yaralı babtı 

Erzurıı_m (Hu~usi) - Dün şehrlmiide l muı, Hasan iSminde bir adam, kızınm 
şayanı dikkat bır yaralama hldisesl ol - (Devamı 1 t inci sayfada). 

~ '?ı.1uıi sanayiimizi teşvik yolile inkiŞaf 1 ~olda, evde, çalışan veya oturan hiç bir 

bttlrıniye çalıştığımız şu sırada erkek ve (Devamı 19 ncu sayfada) 
ilhas k · ... t eınle-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~__:_~ sa adın çorapları ımala ı, nı 



z tsayra 

Hergü_n 
-···--

Çocuk fle 
Umumi yerler 

Yazan: Muhittin Bira• 
tF::!!. eçen akşam Bayan Safiyeyi din
\\:;ll ıemek üzere Panorama bahçesine 

gitmiştim. İlk defa olarak sesini işittiğ~ 
ve tavrını gördüğüm bu san'atkh'ı gor
mekten ve dinlemekten dolayı ne kadar 
memnun oldum.sa etrafımda yaptığım 
bir müşahededen de o kadar müteessir 
oldum. 
Müşahede şudur: Kundaktakine varın-

cıya kadar çocuklar da Bayan Safiyeyi 
görmeğe getirilmişlerdi! Musikinin en 
canlı ve kıvrak, yahud en hazin ve nafiz 
bir noktasında yanınızdan bir çocuk an
nesine yüksek sesle bir şeyler soruyor, 
yahud kucaktaki bir bebek ağlıyor ve 
yahud da biraz ilerde, serbestçe bir kö -
§ede iki küçük birbirini kovalıyordu. Bir 
tarafta büyükler rakı masalarının etra
fına dizilmişler, çiroz salatasile anason 
kokusu arasında kafalarını tütsiilerken, 
öte tarafta da bu her yaştan çocuk tai
fesi kah uyuyarak, kah ağlı yarak, baz an 
bağırarak, bazan da koşarak bu ~leme iş
tirak ediyorlardı. Nihayet, Bayan Safiye
den bir şarkı daha istemek için küçük bir 
kız çocuğu sahneye çıktı ve rica etti. 

San'atkAr onu okşadı ve ricasını is'af 
etti. Biz de çocukla hiç alakası olmıyan 
güzel bir şarkı dinledik. Demek, çocuk 
içinden geleni istemiş değildi; oraya kuk
la olarak çıkmıştı! 

* Çocukla bu nevi umumt yerlere git -
mek hangi taraftan bakılsa cevaz verile
bilir bir şey değildir. 

Bir kere bizzat çocuk bakımından: Ço
cuk için gece hayab yoktur. Muayyen 
bir yaşa gelmiyen çocuğun gece haya -
tından uzak kalması, gerek cismani, ge
rek ruban! sıhhati itibarile zarurl bir 
kaidedir. Medeni dünyanın çocuğu ye -
meğini yer, uyur. 

tkinci derecede umu.mi yerlere çocuk 
götürmek herkesin rahatını ihlfil etmek 
demektir. Bu, medeni bir cemiyet içinde 
gayet büyük ve çirkin bir saygıs1zlıktır. 

SON POSTA 

Reslmll Makale: = Dimağ hazinesi .. __________________________________________________________________________ ...,:;._ ____________ __,.,. 

İnsan dimağı. bir süngere benzer, yalnız sıkılması kifi 
değildir, arasıra yayılarak genişletilmesine de ihtiyaç 
vardır. 

Bildiğiniz ile iktifa etmeyiniz, mevcudu tükenmlyen 
maden tasavvur edilemez, her gD:n okuyarak ve öğrenerek 
mevcudunuzu yenileyiniz. 

/gi bir sporcunun ___. ................................................ - .. , lngilterenin 
/gi bir baba olduğa Hergün bir fıkra En ihtiyar kadını 
Nasıl anlaşıldı? y Öldü 

amyam 
Bir yabancı Fransada bir ote[e git

mişti. Salonda otururken metrdotel, 
yanına geldi. Oteldeki konf ardan u -
zım uzadıya bahsettikten sonra; 

- Bilhassa yemekler, dedi, hiç bir 
otelde buradaki gibi d.eğildiT. Biz 
her milletin yemeğini yaparız. ftal -
yanlara İtalyan 21emeği, Ruslara Rus 
yemeği, Türklere Tii.rk yemeği, velha
.ıl her millete kendi yemeğini yapar, 
veririz. 
Yabancı, metrdotele baktı: 
- Bizim yemekien de bulunur mu? 

Amerikanın göz bebeği beyzbol oyun- : - Hay hay .. siz ne yemeği yersiniz? 
cularından Babe Ruth kızına kan veril - ! - Yamyamım! 
mesi lcab ettiğini telgrafla haber alır al- \, ••••• : .............................. ,. ..................... ,. 

maz, doğru tayyare ile Nevyorka koşmuş, 

kızma kan vererek onu muhakkak bir ö-

lümden kurtarmıştır. 

140 yaşındaki adam 

Ağustos 16 

Sözün Kısası 
-····-

Tekzib 
Ederimi 

E. Talu 

azetecilik hayatımızda ekseriya. 
vakidir: Büyük, küçük, mevki' 

sahibi birisi ile görüşürüz. Dekor cazibt 
muhit hoş, heyecan verici, muhatab kay-f 
gusuz ve hatta neş'elidir. Açıld:kça a~ı~ 
lır, söyledikçe söyler, bülbül kesilir. Zih•' 
nim:izde henüz tam olarak tebellür et .. 
memiş suallerin, irad olunmadan öne& 
cevablarmı verir. 

Biz, çok defa ondan pişkin, ondan tem., 
kinli ve disiplinli olduğumuz için ağzın• 
dan işittiğimiz sözlerin mühim bir kısmı-ı 
nı eleriz, haddeden geçiririz. Ve bizim 
süzgecimizden geçen maddeyi bir de ga~ 
zetenin, tecrübeli, teennili yazı işleri mü.ı 
dürü inceler. 

İşte böyle ince elenerek, sık dokun " 
muş metindir ki gazetenin sütuniarına 
geçer. Öyle iken, bize beyanatta bnlun8.l\ 
zat, üç gün sonra bir tekzib yollar. Na 1 

diren terbiye ve nezaket kaidelerine uy"\ 
gun bir lisanla kaleme alınmış olan bu 
tekzibi biz neşrederiz. Neşrederiz amma. 
o esnada aklımızdan geçeni de bu biliriz. 
Çünkü tekzibi istenilen ifade vAkidir. V' 
buna Allaa ta p.h.iddir. HattA o ifadeyi 
biz, aynen kaydetmek, hafifletmeme]q 
sahibinin mes'uliyetini gözetmemek çiy, 
liğini de göstermemiş, tadil etmişizdir. Bu 
inceliğimize teşekkür edilecek yerde, 
bilakis bizim yalancı mevkiine düşürli~· 
memiz gücümüze gider. Lak.in, ne var ki 
gazetecilik mesleğine intisab ederken 
bütün bu filtibetleri göze almış, çoK kıy• 
metli ve sevgili san'atımızın başka hatla, 
rı yanında bu kabil şeyleri hoş görmeğe 
and içmişiz . 

j Fakat ne olurdu? İsimlerini, resimle °' 

1 

rini gazete sütunlarında görmeyi ha " 
yatlarının en büyük mazhariyetlerinnen 
sayıp ta, bizimle knuştukları zaman ağız~ 
larlha geleni söylem.ekten çekinmiyen ... 
ler, ya önceden dillerini tutmayı, veya-1 
hud ki sonradan, tükürdüklerini yala .J 

mamak merd.Iiğini göstermeyi öğrense ~ 
lerdi? .. 

Bekuanada Se

için yanıbaşunızda daha beter bir hadi- rowe köyfülerin· 
senin, hattl medeni bir f~cianın rahat den Senau 140 ya-

Üçüncü derecede, çocuğu rakı masası
nın etrafına yaklaştırmak, onun temiz =============== 

İngilterenin en ihtiyar kadını olarak 
tanılan 108 yaşlarında Madam Anna 

Stansall ölmüştür. Kadın 102 yaşında 
tayyareye binmiştir. En son yatağa dü -
§Ünciye kadar evinin bütün işlerini ken -
disi görmüş, pazardan alış verişini ken -
disi yapmış, yemeğini kendisi pişirmiştir. 

İnsanların nezaketlerini, hayırhahlık-. 
!arını suiistimal etmek, hakikatin başka 
türlü olduğunu bile bile, mevki korkusuı 
ile, tekdir ve tevbih korkusile yalanla~ 
mağa kalkışmak ta sulistimaldir! 

ruhunu rakının fasid ve müfsid kokusu
na alıştırmak terbiyecilik bakımından bir 
cinayet işlemek demektir. Hele rakı ma
salarının etrafında erkeklerle kadınlar a
rasında bazan kendiliğinden doğuveren 
teklifsizliklere çocuğu şahid yapmak ka
dar acıklı bir şey tasavvur edilemez. 
Çocuğun bahçesi, çalgılı ve işinuşlu 

yerler değildir; çocuğun bahçesi yeşillik, 
güneş, kum, gölge, temiz hava ve oyun 
bahçeleridir. Bu bahçeler akşamla bera
ber kapanır ve çocuk uykusuna gider. 

* Biraz dah.a düşünelim: Halk bahçeye 
gitmesin mi? Gitsin. Fakat, çocuğunu gö
türmesin: Herkesin istirahatine ve ÇQ -

cuğunun cismani ve ahlaki sıhhatine hür
met etmek için. Mesela, Viyananın Heu
rige denilen çalgılı halk bahçeleri var -

dır; buralarda Viyananın en güzel mu
siki.si dinlenir ve turfanda şarabları içi
lir. Gayet ucuzdur. Halk buralara dolar. 
Fakat, oralarda ne bir kız, ne de bir er
kek çocuğu görülebilir. Niçin? Çünkü 
halk götürmemek lazım geldiğini bilir ve 
esasen kanunlar da, nizamlar da buna 
mAnidir. 

Çok garib bir şey olmak üzere bizde 
de böyle nizamlar vardır: Muayyen bir 
yaşa gelmiyen çocukların sinemalara git

meleri menediliyor. Sinema denilen şey, 
çocuğun sıhhati ve ahlakı üzerinde bu 
çalgılı ve işretli kahvelerden daha mı 
fazla müessirdir? Perdede ve resimde, o
yun halinde iki gencin kucakl~ştığını 

görmek kötü bir şeydir de çalgılı ve iş -
retli bir bahçede sarhoş olmuş iki genç
ten birinin diğerini bir kolile kucaklamış 
olduğunu görmek daha mı zararsızdır? 
Süzgün gözlerin birbirlerine bütün be -
,erl ve genç ihtiraslarla dikildiğini gör
mek, bir çocuk gözü için neden basit ve 
zararsız bir sahne seyretmek olsun? 

* Biraz daha düşünebiliriz: Demek olu -
yor ki Avrupada 16 ya'şından küçük ço -
cukların sinemalara kabul edilmedikle -
rini gördüğümüz için, sırf taklidci bir 
ruhla, biz de ayni şeyi memleketjmizde 
tatbik ediyoruz. Fakat, sırf taklidcilik 
ıevkile yaptığımız bu i§, bütün sır ve 
likmeti ile anlamaktan dciz olduğumuz 

rahat cereyan etmekte olduğunu göre -
miyoruz? Demek ki henüz taklidciyiz? 
Henüz bir hadisenin sır ve hikmeti üze-, 
rinde, bir kanun ve niz.amın tesisine ha-
kim olan prensipler ve kaideler arasın
da kendi hayatımıza ve bu hayatın ihti
yaçlarına göre tamimler yapamıyoruz? 

Ne kadar yazık ve ne kadar acıklı! 

Bu nevi çalgılı bahçeleri işletenler e
ğer menfaatlerini iJi idrak etseler, bizzat 
kapılarının üstüne cçocuk getirilemez!t 
diye yazarlardı. Fakat, onlar da bizler
den, onlar da henüz böyle ince hesabları 
yapacak kadar bir fikri inkişaf sahibi de
ğiller. Fakat, bütün o münevverler züm
resinin elinde bulunan hükiimet maki -
nemizde mi bu kadar gafildir? Şüphesiz 
hayır, değil mi? Şu halde neden dolayı 
çocukların bu gibi yerlere soku1mala -
rına mani olacak tedbirler alınmıyor? 

* Son bir kaç düşünce daha: Türkiyede 
inkılabın tamam olınası, Türk milleti -
nin tam hazmedilmiş bir Avrupa kültü
rünü temsil edebilmesi için daha halle
dilecek pek çok davalarımız var. Cemi -

vında olduğunu id· 
dia etmektedir. 
Şimdiye kadar 14 
kadınla ev lenmiş· 

tir. En küçüğü 16 
yaşında, en bü .. 

yüğü de 70 yaşın· 

da olmak üzere bir 
çok çocuğu ol .. 
muştur. Senau Be

kumıa kralı Ham.a
nın babası ile ay .. 

ni tarihte 1827 da 
doğmuştur. Se • 
nau 20 senedenbe .. 

ri kördür. Fakat 
diğer uzuvları ta -
mamile sağlam -
dır, kendisi de can 
lıdır, diridir. Kendisini muayene eden 
doktor, şayanı hayret derecede kuvvetli 
bir kalbe malik olduğunu, binaenaleyh 
daha epeyce seneler yaşıyacağını söyle
miştir. İhtiyarın dişlerinden bir kaçı düş
müştür. Saçları beyazlanmıştır. 

" Yüz sene yaşamak 
isterseniz Balkanlarda 

oturunuz n 

yet terbiyesi, muaşeret nizamı, çocuk te
lakkisi, bizde henüz kütle için halledilmiia -
değil, bahis mevzuu bile olmamış mese -
leler halinde duruyor. Öyle meseleler ki 

İstanbul gibi bir şehirde buna umumi o
toritenin bile henüz eli sürülmüş değil
dir. Halbuki buna el sürmek için İstan -
bul vilayetinin iki satırlık bir tamimi bj-

ı:Belgradlı doktor Pavel Biseng yıl -
lardan'beri çok yaşamanın sırrını ara -
makla meşguldür. Tecrübelerinden çı -
kardığı neticeye göre dünyada en çok 
yaşayanlar Balkanlarda oturanlardır. 

Doktor Cenubi Sırbistanda ve Arna -
vudlukta yüzüncü yaşını çoktan aşmış 
200 den fazla ihtiyarı gözden geçirmiş, 
hayat tarzlarını incelemiş ve ibunların 
ekmek ve fasi.ılya ile beslenen insanlar 
arasında bulunduklarını görmüştür. 

le kafiydi. Buna rağmen o~ beş inkılab 
senesi geçmiş, buna benzer bir şey yapıl
mamıştır; ne zaman yapılacağını da Al-

lah bilir! Bu zaman.ıh çok uzak bir istik
bale kalmamasını temenni edelim. 

Muhittin Birgen 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

cGülünüz ve çalı§ınız, çalı~ak insanı 
dinçleştirir> sözünü dilinden eksik et -

miyen ihtiyar kadın, ömründe bir kere 
olsun gözlük takmamış, kolaylıkla dikiş 

dikmiş, kulaklarında en ufak bir arıza 
bile duymamıştır. Canı çektiği yemeği 
yemiştir. İngilterede 6 hüküm.darın tahta 
çıkışını görmüştür. 4 ay evvel 108 inci 

devir senesini kutlulamış, misafirlerini 
ağırlamış, onlara hikayeler anlatmış, çay 

ikram etmiş, akşama doğru biraz yor -

gunluk hissetmiş, yatağına girmiştir. O 

gündenberi de yatağından dışarıya çıka
mamıştır. 

E. Talu . ......................................................... .. 
Egede evkaf zeytinlikleri 

işletiliyor 
Balıkesir (Hususi) - Evkafa aidı 

zeytinliklerin işletilmesi için Ayvalık
ta kurulan işletme idaresi müdür ve -
killiğine merkez müfettişlerinden Rem 
zi, muhasebeciliğine Mümtaz, fen me· 
murluğuna Kemal tayin edilmişlerdir. 

937 yılında kurulan ve 200 bin lira
lık sermaye ile Ege rnmtakasında bir. 

1 

senedenberi mevcud bulunan bu teş-

ki1at bu yıl daha esaslı bir şekilde fa
aliyete geçecektir. 

Ayvalık, Bürhaniye, Edremid ve ha 
valisi ile Bergamadaki Evkafa aid zey-

" Biber,,, "hardal" ile evlendi tinlikler bu idare tarafından imar ve 
timar edilip işletilecektir. Ayvalık zeYi 

Genç kızın biri mektebde pek haşa- tin işletme idaresi tarafından ileride 
rı imiş. Arkadaılan, her yerde adet ol yağ ve sabun fabrikaları da tesis edi ~ 
duğu gibi, ona da uygun bir isim tak- lecektir. 

mışlar: Biber .. Gel zaman, git zaman, Kangalda bir otel ve gazino 
genç kız mektebi bitir~, evlenecek 
çağa gelmiş. Sevdiği fbir gençle lbaş göz yapılacak 
edilmiş. Yeni isminin yani kocasının Sivas, (Hususi) - Kangal belediye-
adının ne olduğunu talunin edersiniz? .. si kasabanın bugün en büyö.k bir ih · 
Biz söyliyelim: tiyacı olan otel ihtiyacını karşılamalf 

Bayan Mari Hardal! üzere bir otel ve bir gazino yaptırma· 
============== ğa karar vermiştir. İnşaata bu yıl b~ 
100 yaşını aşanlar eti ancak kış ayla - lanacaktır. 
rında ve nadir olarak yerler, buna mu
kabil yoğurdun, peynirin, domates ile 
soğanın müptelasıdırlar. Maamafih ek 
mek, fasulya, yoğurd, peynir, domates 
ve soğanla beslenmek başka memle -
ketlerde yaşayanları yüz yaşına götür
mediği için Belgradlı doktor Balkan ha 
vasının da uzun ömürde mühim bir a
mil olduğuna kanidir. 

1 NAN M A! 

.............................................................. 
TAK Vi M 

AÔUSTOS 

Rumi .euo 16 Arabf leDO 

UM U67 - Resmi sena -Apıto• Hızır 
3 1938 103 

SALI 

üONEŞ 
,.. 

C. Ahir 
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olan yeni vapurlarımızdan birinin resmi vardı, altına ko -
nulmuş olan izahatta da bu tip vapurlarımızın saatte 14,5 
mil sür'at temin edebilecekleri yazılıydı, halbuki ayni gaze-

tenin bir diğer sütununda komşu memleketlerden birinin 
yeni yaptırtmış olduğu vapurların ilaru dercedilınişti, bu 
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SON POSTA 

Maliye Vekaleti yeni muamele vergisi! Çin çeteleri 
. Şanghag 

kanunu hakkmda izahat venyor Kapılarında 
Salahiyettar bir heyetin küçük sanayi erbabı.nın itira~- Çinliler Japonların Yangtze 
larına karşı yaptığı tedkikat, kanunun tatbıkında hır nehri boyunudaki ileri hare-

yanlış anlama olmadığını meydana çıkardı kellerini de durdurdular 

Anknra 15 _ Muamele verglsl kanununun edecek neşriyatta bulunmaları bazı küç~: 
bazı hukilınlerinl değiştiren 3535 snyüı k& - sannyl erbabını yersiz ve sebebsiz tel~ 
nunun merlyete girmesi dolayıslle bazı kü - endişeye sevkettiRi anlaşılmıştır. 
çuk sanaylin bu kanun hükümlerini yanllf 3 - Yeni kanun, muafiyetin kaldırılması 

" t 1 tUği görülmüş, saUıhlyettar blr dola-yısUe mükellefiyet mevzuuna glnnlş o -
~~·~t:n İs~anbulda ve diğer §ehlrlerde ted - lan müesseselerden gene mua_fiyette bırn -
klkler ynptınlmıştır. Maliye Vek~letl bu ted kılmasına lüzum ve zaruret gorülen mües -
kiklerle elde edilen netice hakkında §U 1za- seselerin de icra veklllerl hey'eti kararile mu 
hatı vermektedir: afiyet mevzuuna alınması esasını kabul et-

miş bulunmaktadır. Gönderilen heyete ve -
ı _ Her şeyden evvel 3535 sayılı kanu - bu kabil müesse-

nun alakııdarlarca malüm olması lfmm gP.- rllen vazifelerden blrl de 
1 len maksad ve hedefinin blr defa daha t~- seleri tesblt ederek icab eden kararları ~t -

bıırüz ettirilmesi luzumlu görülmektedir. mak için llizım gelen 1hza1 ratıted~a:~: ~~ Bu 1tıbarla hey'etce yapı ıın 
2430 sayılı muıımele vergisi kanununun kısım müesseseler de tesblt edilmekte bu -

beş beygirden aşağı muharrik_ kuvveti ve on ıunmuştur. 
dan az işcisl bulunan sınat muesseselerl, ken nyeti ilg" eden ba-

•-~dll ..,.,..,., ld r. 4 - Yeni kanun, mua .. dllerlnl himaye ma~ e ve •.. "'l o uı>u l d fter tutmak mü 
muııfiyet seneler geçtikçe Cumhuriyet prog zı küçUk müesseseberel Une 1 tahmil etme -

' kellefiyet ve mec ur ye 
ramına giren memleketin sanayileşme hare- mek esasını da derpiş eylemiş ve bu husus-
ket ve hay~t~ı zedellyecek bir şekil a:dı~ la Maliye VekMetine salAhlyet vermiş ol -
ve hattA büyuk s_:~ye veyieme~erle ~u~u- duğundan hey'etce bu kısma girecek mües
de gelmiş olan ~.u~. sana muesses er - seselerln tesbltl ve bunların vergilerinin 
ntn bu yüzden kuçülmek veya kapanmak ız- mııktu şekilde alınması için lcab eden ter
tırarında kaldığı Sanayi Odasının müracaa- tıbat alınmaktadır. Maktulyete raptedllecek 
tı, İktısad ve Mallye VekMetıerlnin muhte- müesseselerin tesbltlnde geniş bir zlhnlyct
llf cephelerden yaptığı tedklkat ile sablt ol- le hnrcket edilmekte ve maktu vergllerln 
mu~ ve Bilyük Millet Meclisi Cumhuriyetin yeni kanunun merlyete girdiği tarihten itı
çlzdiği kalkınma ve sanayileşme ?r~~mı J- baren tatbik edilmesi mukarrer bulunmak
le istihdaf edilen başlıca gayelerı tuçuk sa- tadır. Bu husustaki tedklkler ikmal edilmek 
naylin meşru menfaatıerlle tellf etmek su - üzere bulunmuş ve maktu vergiler! tayin e -
retllc bu kanunu kabul etmiştir. decek olan ve içinde sanayi erb:ıbının mü -

Bunu tatblka memur J211.nlarla bu kanu- messllleri de bulunacak olan komisyonlar 
nun şümulü dahlline glrenlerlnl bu defa göz teşkil edilmiştir. Komisyonlar bir 1kl gün zar 
önundc bulundurmaları l~zım olduğu gibi fında faaliyete gC9eceklerdlr. 
matbuatın da bu noktayl efkfm umumiyede 5 _ Bu hususta tedklke memur edilen 
tebarüz etUrmesl faydalı ve temenniye ıa - hey'etin küçük sanayi erbabile yaptığı te -
yandır. maslar ve vekaıetten alınan sa!O.hlyete mils-

2 - Muamele vergisi kanunu, teşviki aa- teniden kendilerine verdiği izahat netlcesln
nayl kanununun birinci maddesile tarif e - de evvelce yersiz telA.şa kapılarak motörle -
dilen sınat müesseseleri şümulü dahlline al- rlnl kaldırmış olan bir kısım sanayi erba -
mı§ olup yeni kanun da bu esas da blr de - bının motörlerinl yeniden takarak faaııyete 
~lşlkllk vücude getirmemiş ve bu esas harı- devam ettikleri anlaşılmıştır. 
cinde yeni bir mükellenyet lhdns etmemlt - Şimdiye kadar verilen izahattan da an -
tir. Binaenaleyh haddi zatında te§vlkl sa - In§Jlaca~ı üzere bilyilk sannyl müc.sscselcrl
nayl kanununun tarıı ettiği §ekllde bir ıı - Je beraber küçük sanayi erbabının da hlmn
nat müessese vasıf ve mahlyetınt haiz olını- yelerl kanunla derpl~ edllmlt ve Maliye Ve
ynn müesseseler yeni .kanunun mevzuu ha - kA.letince de kanunun tatbikında bu maksad 
nclndedlr. Bu noktanın 1y1 nnlnşılmaması ve gayenin gaz önünde bulundurulması ta -
Ye bazı gazetelerin bu yanlış telft.kklyi. teyld bil bulunmUJtur. 

Balkan Antantı 
iktısadl konseyi 

Ankara 1 S (Hususi) - Eyliilde top
lanacak olan Balkan Antantının iktı -
sadi konseyinde Hasan Sakanın reia -
liğiııde bir hey'et hükiiınetimizi tem -
sil edecektir. Hey'ette Denizbank U -
mum Müdür muavinlerinden Tahir 
Kevkcp, müşavir olarak bulunacaktır. 

Makine mutehassıslarmın 
toplantısı tehir edildi 

Ankara 15 (Hususi) - Motörlü va
sıtalarda yakılacak yerli maddelerin 
tesbiti hakkında vilayet ve vekalet ma
kine mütehassıslarının İktısad VekA. -

Jetinde yapacakları toplantı, hazırlık -
lar ikımal edilemediğinden bir ay tehir 

edilmiştir. 

Amerikan ziraat kanunları 
tercume ediliyor 

izmirde bir delikanh 105 
lira için anasını öldürdü 
İzmir 1~ (Husus!) - Şehrimizin Şe -

hidler semtinde sazlık arasında iki gün 
evvel bir kadın cesedi bulurunu~, bu -

nun Nazike isminde birine aid olduğu 
anlaşılmıştı. Fakat cinayetin üzerindeki 

esrar perdeld kırk sekiz saat kalkına -
nuştı. 

İzmir zabıtası nihayet Nazikenin ka -

tilin! meydana çıkarmağa muvaffak ol -
muştur. 

Nezaret altına alınan Nazikenin oğlu 

Seyfeddin polis nezarethanesinde karde

şinin ziyareti esnnsında: cBir halt ettim, 

öldürdüm!t demiş, o anda gizlenen po -

!isler bu itirafı işiterek zabıt tutmu~lar -
dır. 

Suçlu Seyfeddin bundan sonra hcliıya 

girmek bahanesile kaçmış, fakat iki saat 
sonra yakalanmıştır. 

Seyfeddin anasını 105 liraya lamaan 
öldürmüştür. 

Londra 15 (Hususi) - Hankovdan bil
dirildiğine göre y angtze nehri boyunca 
ilerlemekte olan Japon kıt'alannın ha -
rcketi durdurulmuştur. Bu mınntakada 
mühim mevkilere sahib olan Çin kuv -
vetleri, Japonları püskürtmüşlerdir. 

Diğer taraftan Japon tayyareleri bu -
gün IIankov üzerinde uçmuş, fakı:ıt şeh
ri bombardıman etmemişlerdir. Tayya -
reler, yalnız Çin tayyare meydanını mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır. 

Londra 15 (Hususi) - Çin çeteleri dün, 
Şanghayın 5-6 kilometre uzağında bıılu -
nan Japon tayyare karargahını, anf bir 
hücumla işgal etmiş ve hayli tahribat yap 
mışlardır. 

İki üç saat çetelerin elinde kalan ka -
rarg~h, bilahare yetişen Japon takviye 
kuvvetleri tarafından istirdad edilmiştir. 
Çeteler kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Japonların zahtettikleri 
İngiliz romörkörü 

Şanghay 15 (A.A.) - Scarab ismin -
deki İngiliz topçekeri, İngiliz Victoria ro
mörkörünün Japonlar tarafından tevkifi 
hadisesi hakkında tahkikatta bulunmak 
üzere Şanghay açığındaki Tungşov ada
sına gelmiştir. Söylendiğine göre rcmör
kör, İngiliz bayrağı indirilerek yerine Ja
pon bayrağı çekildikten sonra zaptı>dil -
miştir. İngiliz deniz makamları Victo -
rianın serbest bırakılması için t~şcbbüs
lerde bulunmuşlardır. 

ispanya sularındaki 
İngiliz gemileri tekrar 
batırllmaya başlandı 

Londra 15 (Hususi) - İspanya hükU -
met limanlarında bulunan İngiliz gemi -
!erine karşı yapılan bombardımanlar tek
rar sıklaşmıştır. 

Evvelki gece Frankist tayyareleri ta -
rafından bombardıman edilen cHiliem> 
İngiliz gemisinin telsiz memuru ölmüş -
tür. Vapurun süvarisi de yaralıdır. 

Frankist tayyareler bugün de Alikante 
limanını bombardıman etmiş ve İngıliz 
cJuliyaıı gemisini batırmışlardır. Müret
tebat kurtarılmıştır. 
Diğer taraftan dün gece cAkuaıı adlı 

Fransız gemisi de Akdenizde batmıştır. 
Vak'a yerinden geçmekte olan bir Al -
man vapuru cAkuaıı nın mürettebatını 

kurtararak Cebelüttarık limanına getir -
miştir. 

Kazazede geminin süvari ve müretteba
tının ifadesine nazaran, gemi şiddetli bir 
infilak neticesinde batmıştır. Geminin 
bir serseri mayına çarptığı tahmin edil
mektedir. 

Bir hava muharebesi 
Barselon 15 - Bir hava muharebesi 

esnasında cumhuriyet tayyareleri Frnn
kistlerin beş tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Cumhuriyetçilerin de bir tayyaresi dü -
şürülmüştür. 

Valani 15 - Majork adasından gelen 
ve İtalyan olduğu anlaşılan tayyareler, 
Valans şehrini dört kere bombardıman 
etmişlerdir. Bir kaç kişi yaralanmıştır. 

Siyasi mahkfun ve esirler 
mübadele ediliyor 

Sovyet - Japon 
ihtilafında son safha 

Japonlar Sovyet hududun
daki ihtilafh mıntakadan 

tamamen çekildiler 

Tokyo 15 - Harbiye nezareti bildiri -
yor: 

cJ aponlar 13 ağustosta sabahleyin Ko
re arazisinde Tumen nehrinin sağ sahi -
line çekilmişler ve nehrin sol sahilinde 
Çang - Kuf eng mm takasında bir tek nefer 
bile bırakmamışlardır.> 

Tokyo 15 (Havas muhabiri bildiri -
yor) - Japonların, 13 ağustosta tnhliye 
edilen Çang-Kufeng mıntakasını tekrnr 
işgal etmek hakkını muhafaza edip et -
medikleri ve Sovyctler tarafından bu 
mıntakanın işgal edilmiyeceğine dair te
minat verilip verilmediği hakkında ken
disine sorulan bir suale cevab veren har
biye nezareti namına söz söylem eğe sa -
lfıhiyettar bir zat sadece, Japonyanın 

Sovyetlerin 11 ağustos mütarekesi ahku
mına tamamile riayet edeceklerine emin 
olduğunu beyan etmiştir. Sevkülceyş nok 
tasından Çang-Kufengin Japonların e -
linde bulunması elzem olduğuna dair mü
kerreren beyanattn bulunulmuş iken bu 
mıntaknnın tahliye edildiğinin bildiril -
mesi Tokyoda ha}Tetle karşılanmıştır. 

İyi haber alan mahfellerdc söylendi -
ğine göre, bu suretle hareket etmekle 
Japonya, askeri ve diplomatik prestijine 
halel gelmediğini müşahede ettiğinden 

bu hadisenin büyümesine meydan verme
mek için elinden geleni yapmıştır. 

Zayiat rnikdan 
Moskova 15 (A.A.) - Röytcr ajansı -

nın muhabiri bildiriyor: 
Burada neşredilen resmi bir tebliğe gö

re, Mançuko hududunda cereyan eden 
muharebeler neticesinde Sovyetlerden 
236 kişi ölmüş, 611 kişi yaralanmıştır. 

Tokyo 15 (A.A.) - Harbiye nezareti 
tarafından neşredilen bir tebliğde hu -
duttaki muhasamat neticesinde 899 kişi
nin yaralandığı ve 158 kişinin de öldü
ğü bildirilmektedir. 

GUmrUk teftiş hey'eti reısı 
Vekalet emrine alındı 

Ankara 1 S (Husust) - Gümrük Ve
kiileti teftiş hey'eti reisi Muammer Ko
ca baş Vekalet emrine alınmıştır. 

lzmir fuarı hazırlıkları 
bitmek Uzere 

İzmir 15 (Hususi) - İzmir enter -
nasyonal fuarı münasebetile İzmir git
tikçe kalabalıklaşmaktadır. Deniz ve 
kara yolları ile şehre birçok kafileler 
gelmeğe başlamıştır. İktısnd Vekili Şa
kir Kesebir önümüzdeki Cuma günü 
İzmire gelecektir. 

Fuarın açıllŞlnda Bari sergisi mü -
dürü, Nevyork sergi mümessilleri ha
zır bulunacaklardır. 

Fransız güzelleri yarın şehrimize ge 
leceklerdir. inşaatı geri kalan devlet 
pavyonu da bugün ikmal edilıniştir. 

Urlada bir çocuk boğuldu 

Sayfa 3 

e Lehistan da Milletler 
Cemiyetine 
sırtını çeviriyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

IE5} irçok azasının çekilmesi ile 

lg) adeta lüzumsuz bir teşekkill 

haline gelen Milletler Cemiyetinin bir 
uzvu daha bugünlerde Cenevreye karşı 
alnkasızlığını göstermektedir. Bu uzuv 
Lehistandır. Fakat Lehistanın Cenevre
den ayrılışı kat'l ve tam değildir. Yarım
dır. Şimdiye kadar bir heyet tara~ınd~ 
Milletler Cemiyeti nezdinde temsıl edı
lcn Lehistan belki bir gün büsbütiln ta
hakkuk ede~ek olan kat'i çekilişine Lir 
zemin hazırlamak için olacak; daimi su
rette kendini Cenevrede temsil ettirmek
ten feragat etmekte ve bu heyeti gt?ri al
maktadır. Bu horeketine esbabı mucibe 
olarak ta evvelce Milletler Cemiyetile a
lakadar birçok pürüzlü işleri olduğunu. 
fakat bu işlerin kısmı azamı tasfiye gor
düğü için ağır masraflara girerek Cenev
rede daimi bir temsil heyeti bulundur
maya lüzum görmediğini bildirmektE>dir. 
Bu esbabı mucibenin samimi ve ııaı...;ld 

olduğunu kabul etmek elbette ki müm
kün değildir. Olsa olsa Lehistanın bu 
tarzı hareketi, Almanya ve İtalya gibi, 
Milletler Cemiyeti paktının istinad ettıği 
kollektif emniyet prensipinden ayrılmak 
ve bu prensipi, diğer iki totaliter devlet 
misillu siyasi bakımdan bir tehlikP nd
dettiğ{ni diğer azaya ifiıaın etmek olsa 
gerektir. Nitekim, önümüzdeki eylı'.Hde 

konseyin münhal azalıklarının seçimi 
münasebetile bu konseye intihab edil
mesi mevzuu bahsolan Lehistanm. bu 
namzcdliği de kabul etmemek niyetinde 
bulunduğunun işaa edilmesi, Lehistanın 
tasavvur ve niyetlerini aydınlatan bir 
emare sayılabilir. Bir zamanlar, halkala
rı yekdiğerine sıkı "bir surette kenetlen
mi~ görünen Cemiyet, azasının birer, iki
şer ayrılmasile halkaları birbirine bağlı
yan tcsanüd ve bcrn~rlik kuvvetini de 
kaybetmiş oluyor. Cenevre, beynı:!lrnilel 

olmıyan bir milletlerarası kurumunun 
merkezi haline gelmiştir. Onu bu halile 
muhafazaya gayret etmekten ise icab e
den makul ıslahatı cesaretle tatbike kal
kışmak elbette ki müreccah bir tarzı 

harekettir. Bozuk bir saat bir insan için 
nasıl lüzumsuz bir lilks eşya ise, nüfuz
suz 

0

bir Milletler Cemiyeti de, milletler 
için o derece faydnsız, vücudünün hik
meti anlaşılmaz bir bağdır. Bu nevi bağ
lar, çok defa serbest harekete mflni kös
teklerden farksız olurlar. Bugünkil hali
le Milletler Cemiyeti ile bu nevi bir bağ 
arasında mutlak bir benzerlik bulmamak 
mümkün değildir. -. Selim Ragıp Emeg 

Yeni bir fındık ihraç 
nizamnamesi hazırlandı 

Ankara 15 (Husust) - Karadeniz 
havalisindeld fındık ihracatcılann:.n 
Giresundaki toplantılannda verilen ka 

1-:ınir .' 5 (Hususi) - Urlada ~tı. ile rarlar esas ittihaz edilerek yeni bir fın
denıze gırcn 13 aşlarında Halıd ıs - dık ihrac nizamnamesi hazırlanarak 
minde bir çocuk ayvanın çamura sap- tasdik için Vekiller Hey'etine gönderi-
lanmasile boğulmuştur. lecektir. 

····························································································································-
Sabahtan Sab ha: 

Sokaktaki çocuk 
Ankara 15 (Hususi) - Ziraat Ve -

kaleti Amerikanın ziraat kanunlannı 
tercüme ettirmektedir. Bu tercümeler 
ilkteşrinde toplanacak ziraat kongre -
sinde tedkike tabi tutulacak mevzular 
arasındadır. -------

Sur vapuru lzmire vardı 
İzmir 15 (Hususi) - Alınanyada in 

şa edilen Sur vapuru bugün İzmire 
gelmiştir. Bu vapurla birlikte Efes va-

Lord Rasinmen, Hitlerle 
görUşmiyecek mi? 

Prag 15 {Hususi) - Lord Ransimcnin 
Berline giderek Hitler ile görüş<'ceğine 

dair bazı membalardan verilen haberler 
asılsızdır. 

Londra 15 (Hususi) - Barselon ve Bur
gos hükumetleri, gerek siyasi mahkUın, 
gerek esirlerin mübadelesi için bitaraf 
bir komisyonun teşkilini kabul etmişler
dir. 

Maarif Vekaletinin yeni bir kararını okudum. Yeni ders mevsimi lıenüz 
başlamadan verilen bu karara glire ortamekteb ve lise talebesinin mektcb 
dışındaki yaşayışllll'l takib edilecektir. Bu karar vak'alar ve hadiseler üzeri
ne yapılan samimi neşriyatın iyi karşılandığını gösterdiği için sevinmtaliyiz. 

Yalnız bu karardan tatbik sahasında ciddi netice alınacağını zannetmiyo
rum. Bizim için ideal lise talebesi her şeyden evyel sokak ve cemiyet terbi
yesini hazmetmiş bir gençtir. Koltuğunun altında edebiyat, felsefe kitablan 
taşırken ağzından fıdi kaldınm küfürleri çıkan ve hareketlcrile etrafında
kileri iz'aç eden bir gencin yarın, öbürgün memleket işlerinde emniyetle va· 
zife alacak bir vatanda~ olabileceğinden haklı olarak şübhe edebiliriz. Bu
nun için Maarif Veknletinin ortamekteb ve lise talebesinin mekteb dışındakJ 
hayat ve hareketlerini kontrol etmesi kafi bir tedbir değildir. Ayni zamanda 
her türlü fena telkin ve itiyadlara istidadlı olan gençlere mekteb içlndı> sı 
bir cemiyet ve muaşeret terbiyesi vermek te lnzımdır. Ötedenberl ısrar et 
tiğim nokta budur. 

puru da fuarın açılış günü işlemeğe 
başlıyacaklardır. O gün vapurlar işle -
meğe açılırken kordelayı İktısad Ve -
kilı Şakir Kesebir kesecektir. 

Sıhhat Vekaletinde bir tayin 
Ankara 15 (Husust) - Sıhhat Ve -

kaleti İçtimat Muavenet işleri dairesi 
mahalli içtimai hizmetler şubesi mü·
tehassısı Bahaeddin Kökdemir, ayni da 
ire reıs muavinliğine tayin edilmiştir. 

Lord Ransinıenin deruhdo ettiği vaz1 -
feye böyle bir görüşme dahil değildir ve 

§imdilik, bunu icab ettiren hiç bir se -
beb yoktur. 

lzmirde orman yangınları 
İzmir 15 (Husust) - Dün gece Ke -

malpaşanın Ekmeksiz köyü ve Urla -
nın Kocaderesinde orman yangınları 
çıkmıştır. Askerin, jandarmanın ve 
köylünün yardımile her iki yangın da 
söndürülmüştür. 

Feld mareşal Sir Filip Çetvudun rl -
yaset edeceği bu komisyon İngiliz kon -
solos ve askeri rüesadan mürekkeb ola -
caktır. Komisyon, bu ayın sonuna kadar 
Tuluza (Fransa) hareket ederek, çalış -
malarma başlıyacaktır. 

Konya tapu sicil mUdUrlüğU 
Ankara 1 5 (Hususi) - Konya gru

pu tapu sicil müdürlüğüne müfettiş 
İbrahim Hakkı Sezer ve bundan açılan 
müfettişliğe merkez kadastro mü -
dürü Saffeddin Menentoğlu tayin e -
dilmiştir. 

Ortnmekteb ve lise talebesi, yalnız irfan hayatımızın denn, doğrudan doğ 
ruya cemiyet hayatımızın en giıvenli istinnd noktalarından biridir. Bu ye 
işgal eden gençlik ynlnız fikir hareketlerimize değil, medeni seviyemize d 
timsal olacak kıratta bulunmalıdır. Bunun için de bu sınıf gençliğin so 
cemiyet ve muaşeret terbiyesine çok itina etmek lfızımdır. Geri aile yuvala 
rından, geri muhitlerden süzülüp lise çatısı altına toplanan gençliği öyle sı 
b~r edeb, terbiye turnikesinden geçirmeliyiz ki bu gençlik sokakta yüzumQ 
zu kızartmasın, ağartsınl Bürhan Calııd 



il Sayfa 

Bir çoban bir genç kızi 
ve babasını öldürdü 

Faciaya çobanın genç kızla evlenmek istemesi 
ve talebi11in reddedilmesi sebeb oldu 

Evvelki akşam Çatalca civarında feci ı Çukurbağlar denilen m~.vkie. geldikleri 
ve vahşiyane bir cinayet işlenmiş, bir zama~, ço~an .Ahmed, onlerı~~ çık~~ak 
çoban, kendisile evlenmeğe razı olmıyan kızcagı~~n- uzerın: sal~n·~ış, ZuH ye~ı a
on dokuz yaşında güzel bir kızla 65 ya - larak goturmek ıstemıştır. ~.~a, n: kız, 
şmdaki babasını, kudurmuşcasma bir ne de b~bası razı olmuştur .. zu~ıye.nın b~
hırsla muhtelif yerlerinden yaralıyarak bası Alı de, çoban Ahmedın uzerıne hu
öldürmüş ve kaçmıştır. Hadisenin tafsi- curn ederek: 
lfıtı şudur: - K~ımı bırak! diye bağır~ştır. 

Ç 1 A k
.. ·· d · · d Emelıne muvaffak olamıyacagını anlı-ata canın narca oyun en yırm1 o- .. . y 

k d Ş k t yl b Ah d yan çoban Ahmed uzerınde taşıdıgı bı -uz yaşın a ev e og u ço an me , y y • 

k - ·· - 1 k 1 d b' · 1 19 çagı çekerek kızcagızın rastgelen yerı -oyun en guze ız. arın an ırı o an h 
.a d k" z··lr· .. ··ı . t• ç ne saplamağa başlamıştır. Kız, can ıraş 

ycışın a ı u ıyeye gonu verrnış ır. o- . _ .. 
b Ah a· t ğ -ı dd"d m .. a bır feryadla yere yuvarlanmış ounu go

antl me m yap ı ı ~u ea k ı Aıı:.r d - ren babası yerden bir taş alar~k Ahrne -
caa ar semere vermemış, ne . ız .e - din başına vurmuş ve yaralamıştrr. Ah-
le evlenmek, ne de babası Ali kızını ona d b .. . Al" d.. ·· me , unun uzerıne ıye onmuş. onu 
vermek istemiştir. Gözünü hırs bürüyen da iki yerinden yaralamıştır. Zülfiye 
Çoban Ahmed, bir fırsat düşürerek kızı dört, Ali iki yerinden yaralanmış. aldık
tenha bir yerde çevirmiye ve silfıhla teh- ları yaranın tesirile ikisi de derhal ölndş
did ederek emeline muvaf! ak olnuya ka- lerdir. 
rar vermiştir. Bunun için de, bir bıçak ve 
bir tabanca tedarik etmiş ve bir müd -
dettenberi bunları üzerinde taşımıya baş
lamıştır. 

Zülfiyenin, babasile, köyden epey me
safedeki tarlaya giderek çalıştığını bilen 
Ahmed onları tarla yolunda beklemiştir. 
Pazar olmasına rağmen, Zülfiye, babası 
kör Ali ile gene tarlaya gitmiş, akşama 
kadar orada çalışmıştır. Alcyun üzeri ba
ba kız, köylerine dönmek üzere yola çık
mışlar ve saat on dokuz raddelerinde, 

Poliste: 
Kadıo yüzünden bir adam arkadaşım 

yaralayıp kaçb 

Bu sırada oradan geçen bir iki köylü 
Ahmedi yakalamak istemişlerse de, Ah
med bu sefer de tabancasını çekmiş, on
lara: 

- Yaklaşmayın! yakarım! diye bir teh
did savurmuş ve havanın karamıasın -
dan istifade ederek kaçmıştır. Hadiseden 
derhal mahalli jandarma ve İstanhul jan
darma komutanlığı haberdar edilmiş ve 
takibata başlanmıştır. Jandarma, Ahme
din izi üzerindedir. Ve bugün yarın ya
kalanacağı muhakkak görülmektedir. 

Azgın bir huğa ortahğı 
altüst etti 

Evvelki ak.şam Beyoğlunda tadın yü - Dün mezbahadan kaçtığı tahmin edi-
zünden ağır bir yaralama vak'ruıı olmuştur. len azgın bir boğa gece saat 23 rad -

Hasköyde Kalaycı bahçesinde İnebolulu delerinde Tophane ile Karaköy arasın
Meıfuned oğlu Abdullah ile Karaağaçta tapa 
fabrikasında bekçilik eden arkadaşı Hüse - da büyük bir tel~ ve heyecan uyandır-
yln oğlu Osmanın araları hayli zamandan- mış ve boğanın etrafa saldırdığını gö
beri Hayriye adında J?ir kadın yüzünden a- ren halk sokaklara ve açık bulunan 
~ık bulunmaktadır. dükkanlara kaçmıştır. 

Dün Beyoğlunda İstiklal caddesinde blr-
blrine tesadüf eden bu iki rakib, kafaları - Boğa Kuledibine doğru koşarken As-
nın biraz da dumanlı olması yftzilnden kav- tarya sineması önünde ihtiyar bir tat
gaya tutuşmuşlar ve bir aralık bıçağını çe- lıcıya çarparak ağır surette yaralaIDlŞ 
ken Abdullah, Osmanm üzerine hücum et- ve diğer bir adamı da çiğneyip geçmiş
miş ve onu göğsünün sol tarafından ağırca tir. 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alınmıştır. . . 
Abdullah hfıdlseyl müteakib firar etmiş ve Bılahara etrafa saldıra saldıra ılerle-
henüz yakalanmamıştır. yen azgın hayvon, Tophane istikame-

Bir husu.si otomobil bir çocuiu tine doğru koşmağa başlamış ve bu sı-
yaraladı rada karşılaştığı diğer bir adamı altına 

Tramvay şirketi müdürü Pelansl'nin ida- almış ve çiğnemeğe koyulmuştur. 

resindeki 1461 numaralı hususi otomobll An- Altına aldığı ve sarhoş olduğu anlaşı-
:tara caddesinden geçerken 9 yaşında Emel y y 

ısımll bir kız o uğ na çarparak bacağın - lan ve neye ugradıgmı şaşıran bu ada-
dan yaralamışt~~ Y:ralı tedavi altına alın - ma iri boynuzlarile müdhiş bir darbe 
mış, suçlu hakkında takibata başlanmıştır. indirmek istiyen boğanın boynuzları 

Denizde boğulanlar bu sırada bir dükkanın kepenğine geç-
Kanlıca körfezlnde bir erkekle bir kadın miş ve hayvan müvazenesini kaybede

ce3edl bulunduğunu ve bunl~rın_ hü_'.liyetıe - rek yere yuvarlanmiştır. 
rtnln tesbit edllemediğlnl dunku nushamız- Bu düşüşü esnasında azgın hayvanın 
da yazmıştık. Yapılan muayene neticesinde v y 

her ikisinin de kazaen denizde boğuldukla- bacagı da kırılmış oldugundan boylu bo 
n anlaşılmış ve üzerlerlnde hiç bir cebir ve yunca sokağa serilmiş ve halkın da yar
şfddet {ısarı görülmemiştir. dımile zabıta tara dan kalın iplerle 

Zabıtanın yaptığı tahkikata rağmen ce - bağlanmıştır. 
sedlerln hüviyeti henUz tesblt edilememiş - ---------
tlr. • Kızkulesl açıklarında denizde bir ccse -
dJn dolaştığını gören sandalcılar vak'adan 
zabıtayı haberdar etmlşlerdlr. Biraz sonra 
cesed sahile çıkanlmı.ş ve bunun birkaç gün 
evvel Üsküdarda Şemslpaşada yıkanmak ü
zere denize girip boğulan ve cesedi bulu -
n:ı.mıynn All oğlu 28 yaşında Cemal olduğu 
anlaşılmıştır. HükOmet tabibi tarafından 

muayene edilen cesedin defnine ruhsat ve
rUmiştlr. 

• Yüksekkaldırımda oturan 18 yaşında Le
on Rumellhlsarında Baıtallmanında yıkan -
mnk üzere denize glrnıt., ve yüzmek bllme -
diğinden boğulmuştur. Cesed denizden çı -
karılm~ ve ebeveynine tesllın edllml§tir, 

• Beyoğlunda Aynalıç~mede oturan terzi 
Nikonun kızı 21 yaşında Elen!, 20 yaşında 
Marlka, 19 yD.Jlnda Aleksandr evvelki gün 
Kınalıadada her üçü birden denize girmişler
dir. suların cereyanına kapılan üç genç tam 
boğulacakları sırada etraftan yetişenler ta -
rafından kurtarılm~lardır. 

• Birkaç gün evvel Heybeliado.da. yüzmek 
için yüksek atlama. yerinden denize aUar -
ten bel kemiğinin kırıldığını yazdığımız 
Konya san'at mektebi mualHml Salllhnddin 
tedavi altına alındığı Haydarpaşa Nümune 
hastanesinde vefat etmiştir, 

Feci bir otobüs kazası 
Evvelki gece saat 20,30 da Üsküdar

lala Taşdelen suyu membaı arasında 
bir otobüs kazası olmuş beş yolcu ağır 
ve bir kaç kişi de hafif surette yaralan
mıştır: 

Evvelki gün şoför Ahmed.in idare -
sindeki 5 numaralı Şile otobüsü geç 
vakit Taşdelen membaından bir çok 
yolcu almış ve Üsküdara doğru hare
ket etmiştir. Otobüs Çakmak jandarma 
karakolunu geçtikten biraz sonra yo
lun kenarındaki hendeğe yuvarlanmış 
ve içindeki yolcuların her biri bir ta
rafa fırlamıştır. 

Bu sukut esnasında yolculardan beş 
kişi ağır surette diğer bir kaç yolcu da 
muhtelif yerlerinden hafifce yaralan
mı~ardır. İlki yolcunun yaralan pek 
ağır olup ahvali sıhhiyeleri vahimdir. 
Yaralılar derhal imdadı sıhhi otomo
bilile Haydarpaşa Nümune hastanesi
ne nakleclilınişlerclir. Kazanın bir dik
katsizlikten ileri geldiği tahmin edil· 
mektedir. Tahkikata devam edilmek .. 
tedir. 

SON PO S TA :Ağustos ıs 

Fransa Hariciye Nazın M. Bone'nin 
memleketimizi ziyareti hakkında ev -

Alman permi dairesiı:i ı tesbi t ettiği 
p iyasaya ge1meğe başladı 

fiatlar 

velce malumat vermiştik. Türk - Alman ticaret anlaşması dün 
Aldığımız malfunata göre bu ziyaret den itfüaren mer'iyet mevkiine gir -

20-22 eylul tarihlerinde vukubulacak- miştir: Alınan permi dairesinin Türk 
tır. Ziyaret programının tesbitine baş- .malları için tcsbit ettiği fiatlar pey -
lanmıştır. M. Bone'yi almak üzere E- derpey gelmeğe başlamıştır. İlk ola -
dirne hududuna bir hususi tren gönde- rak kuzu derilerinin fiatları gelmiş -
rilecek ve Nazır Hariciye Vekaleti ar- tir. 
kanı ve Fransız sefaret heyeti tarafın Alınan pcrmj dairesi kuzu derileri

nin cins, kalite ve sikletlerine göre çif
tine 135-1 76 kuruş arasında fiat tesbit 
etmiştir. Keçi, oğlak, koyun derilerile 
tiftik, barsak ve yün fiatlarının da bu 
günlerde gelmesi beklenmektedir. 

dan karşılanacaktır. 
M. Bone'qre Fransa Hariciye Nezareti 

şark işleri müdürü ve hususi kalem 
müdürü, Fransız matbuat mümessine
ri refakat edecektir. 
Nazır İstanbul ve Ankarada üç, dört 

gün kalacak ve burada bulunduğu 
müddet zarfında şerefine resmi ziya -
fetler ve resmi kabuller yapılacaktır. 

Bu ziyarete siyasi mahafilde hususi 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. M. 
Bone'nin avdette Atinaya da uğnya -
rak Yunan devlet ricali ile görüşmesi 
muhtemeldir. 

Ziraat Vekili 
Ankaraya gitti 

Şehrimizde bulunmakta olan Ziraat 
Vekili Bay Faik Kurdoğlu dün akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. Veki! istas -
yonda Vilayet, Parti, Belediye ve Ziraat 
Vekaletine bağlı müesseseler ileri g~len
leri tarafından uğurlanmıştır. Ziraat Ve
kaleti başmüfettişliğine tayin edilen Bay 
Mahmud Celfıl de yeni vazifesine başla -
mak üzere dün akşam Ziraat Vekilinin 
refakatinde olarak Ankaraya haıeket et
miştir. 

Deniz işleri : 

Denizbankm yeni vapurları 
Denizbank, Denizyolları ve Akay 

işletmesi için muhtelif Alman tezgah
lc:.rına ısmarladığı vapurlardan başka 
bir kaç vapur daha ısmarlamağa karar 
vermiştir. 

Denizbank hesabına Alman tezgah
larına 4 tane 3500 tonluk 13,5 mil sür
atinde Etrüst tipi, 3 tane 1500 tonluk 
ve 18 mil süratinde Tırak tipi, 3 tane 
5200 tonluk ve 16,5 mil sü'atinde bü -
yük vapurları ile, 2 tane 850 tonluk ve 
16 mil sür'atinde Kalamiş tipi ve 2 ta
ne de 450 tonluk ve 12 mil sür'atinde 
İzmir körfezi için küçük vapur sipariş 
edilmişti. 

Bunlardan Tırak ile Sus limanımıza 
gelmiştir.Etrfık de eylf.ıl içinde limanı
mıza gelmiş bulunacaktır. İzmir kör
fezi için yapılan Efes ve Sur da İzmir 
limanına varmışlardır. 

Bunlardan başka Denizbank 5200 
tonluk 3 büyük gemi daha ısrnarlam:ş
tır. Bunlar Yavuzu yapan meşhur 
Blom und Vos tezgfıhlarına sipariş e
dilmiştir. 

Denizbank ahiren Etrfısk tipi üç va
pur daha yaptırmağa karar vermiştir. 

Aynca Ayvalık ve Bartın postaları 
için 1500 tonluk 3 vapur daha yaptıra
caktır. 

Anlaşma esaslarına göre meriyet ta
rihinden itibaren her iki memleketin 
sevkedeceği emtia evrakına birer men
şe şahadetnamesi raptedilecektir. Bu 
menşe şahadetnamelerinde malı gön -
deren ve gönderilenin isim ve ika -
metgah adresleri, malın parça adedi, 
ambalajın nevi, kilosu, sevk yolu, muh 
teviyatı ve kıymeti yazılı olacak ve 
bunlar konsolosluklar tarafından tas -
ciik edilecektir. 

Alman gümrük makamatı tarafın
dan Türkiye arazisi menşeli mallara 
aid damgalanan şahadetnamelerin bir 
nüshası Alman idhaiatcıları tarafın -
dan hemen Dcutsche Varrechnungs -
kasse'ye tevdi olunacaktır. Mezkur mü 
essese bunları, aid oldukları tahsil ih -
barnamelerile b_eraber Türkiye Cum -
huriyeti Merkez bankasına göndere -
cektir. 

Anlaşmaya göre her iki memleket
te Tür:k - Alınan iktisadi anlaşmaları
nın tatbikatına müteallik bilcümle me
saili tedkik ve müzakere etmek üzere 
kurulacak o1an hükfunet komiteleri de 
yakında faaliyete !başlayacaklardır. Al 
man ve Türk hükumetleri kendi komi-
telerinin kimlerden müteşekkil olaca
ğını bugünlerde birbirlerine bildire -
ceklerdir. 

Sovyetler oğlak derisi ve 
yapak mubayaasına başladılar 

Sovyet idhalat tacir1eri dün piyasa
mızdan külliyetli mikdarda oğlak de -
risi mübayaa etmişlerdir. 

Yüz adedi 65-70 kilo sikletinde olan 
derilerden yüz bin aded, yüzde 20 ka -
pak ve vapur teslimi İstanbul olmak 
şartile çifti 145- 150 kuruş arasında sa
tılmıştır. 

Uzun müddettenberi durgun duran 
oğlak derileri satışı Sovyetlerin müba
yaasile yeniden canlanmağa başlamış 
ve bu sebeble yerli fabrikalar da faa -
liyetlerini arttırmışlardır. Serbest pi • 
yasada da bacak sayma 130-135 kuruş 
arasında peşin muameleler olmuştur. 

Sovyet tacirleri son günlerde İs -
tanbuldan başka Mersin havalisinde de 
yapak mübayaa etmek üzere görüşme
lere başlamışlardır. 

Dokumacı, yazmaet ve 
çorapçılarm toplantısı 

Dokumacı, yazmacı, işlemeci ve ço
rapcılar, bugün, Ticaret Odasında bir 
toplantı yapacaklardır. iBu toplantıda, 
dün Ankaradan şehrimize gelen İktı -
sad Vekaleti Sanayi Umum Mü-
dürü Reşad da bulunacak, bu 
sanayi erbabının derdlerini din -
liyecektir. Toplantıda Muame -
le vergisinin küçük sanayicilere teş
milinden mütevellid vaziyet görüşüle
cektir. 

Konyada buğday piyasası dUşkUn 

Bun1ardan başka İzmirden dış piya
salara yaş meyva ve sebze nakletmek 
için hususi tertibatlı vapurlar yaptı -
rılması tasavvur edilmektedir. Bu tak
dirde bu vapurlarla yaş meyva ve seb
zelermiz İzmirden Selanik limanına 
nakledilecek ve oradan soğuk hava ter
tibatlı hususi vagonlarla Avrupaya 
sevklerine imkan basil olacaktır. 

Konya (Hususr) - Ötedenberi hu
Rumen revüıü bugün gelecek bubat ve bilhassa buğday alım satımı 
Festival münasebetile İstanbula ge- için Konya mühim bir merkezdir. Fa-

ki intizamsızlıklar için İktısad Veka -
!etine baş vurulmuş, fakat şimdiye ka
dar bir netice elde edilememiştir. 

Temmuz ve Ağustos aylannda gün
de on iki vagon buğday satılmaktadır. 
İlkbahar sonunda yağmur yağmama • 
sı yüzünden mahsul az ve gevşektir. 
Buna mukabil güz mahsulü iyidir. 

Piyasanın düşüklüğü dolayısile ev
velce İstanbul ve İzmir için satlşlar ya 
pılırken şimdi Mersin ve Adanaya mal 
yüklenmektedir. Piyasada düşüklük 
devam ediyor. 

Buğdayın kilosu 3 kuruş otuz para, 
dört kuruş olduğu halde miiracaatlara 
rağmen -belediye ekmek narhını indir -
memektedir ve orta cins ekmek yedi 
!buçuk kuruştur. Bu hal fabrika sahib
lerile ekmekcilerin menfaatine uygun 
ise de, halkın zararına olduğu şüphe -
sizdir. 

Bundan başka buğday pazarının bü 
yük meydanı tüccarın malile doldu -
rulmuş, çiftçi ve köylünün çuvallarını 
koymak için yer kalmamıştır. Pazar ye 
rindeki sular akıtı1madığı için de köy
lüler büyük müşkülat çekmektedirler. 

Eylfılde Konya borsasında günde 
yirmi vagon buğday satılmağa başla -
yacağı için piyasadaki düşüklük de -
vam ettiği takdirde rencber çok fena 
vaziyete düşecektir. 

Haziranın ilk haftasında yağmur 
yağmaması dolayısile a~a mahsulü de 
noksan olmuştur. . ........ ın1<ara····radyosu .. ···-

2 s ağustosta 
neşriyata başhyacak 

Etimes'ud radyo istasyonunun bütün 
hazırlıkları ikmal edilmiştir. 

Alaturka kısmı için İstanbuldan anga
je edilen 15 san'atkfır harcırahlarını ala
r ak, Ankaraya gitmişlerdir. 

Yeni stüdyoda, bilhassa alafranga neş
riyata da, geniş ölçüde yer verilecektir. 
Alafranga neşriyatın musiki muallim 
mektebi ile Riyaseticumhur orkestrası

nın iştirakile zenginleştirilmesi düşünül -
mektedir. Temsiller için de, Ankara H::ılk
evinden istifade temin edilecektir. 

Stüdyonun faaliyete başlıyncağı tarih 
25 ağustos olarak, tesbit edilmiştir. Bu 
müddetin, nihayet eylı'.il başına kadaı· u
zatılması, muhtemeldir. 

Mllte/errlk: 

Muhacirlerden yol vergisi 
ahnmıyacak 

Hükumet tarafından haricden geti • 
rilip iskan edilen mWıacirlerden bir 
müddet yol vergisi alınmamakta idi. 
Kendi ihtiyari ile Türkiyeye muhace • 
ret edenlerin bu kayda tabi tutulup tu
tulmıyacağı Vekaletten sorulmuştu. Ge 
len cevabda kanunun o gibilere de şü • 
mulü olduğu bildirilmişdir. ····························································-

Kazanç Vergisi 
VE 

Tatbikatı 
Varidat umum müdür muavini 

Nihad Ali Vçüncü 

en son hükümlere göre yazılmıştır. 

:: Fiatı 3 lira:: lecek olan Romanyanın meşhur Tana - kat bu satışların çoğu !borsa haricinde 
sa revüsü bugün saat iki buçukta Ro • yapılmakta ve borsada satılanlar da 
manya vapurile şehrimize gelmiş bu • müteaddid teneke kutular içinde köy- ---------------
lunacaktır. lü ve çiftçinin malı tam bedelini bul -

Revü, Romanyanın meşhur komik • madan birkaç nüfuzlu tüccarın elinde 
terinden Tanasa'nın riyaseti altında kalmaktadır. 
yilz kadar artistten mürekkebdir. Borsa haricinde iki tarafın anlaş -

Tanasa revüsü ilk temsilini on se - masile yapılan satışlardan da borsa res 
kiz Ağustos Perşembe günü akşamı Te- mi alınmakta ve bu ~ de gayri mun -
pebaşı tiyatrosunda verecektir. Dfuı tazam lbir halde ibaşarılmaktadır. 
akşam Beyazıdda meydan temsiline de Gerek borsadaki gayri muntazam 
vam edilmfitir. satışlar ve gerekse serbest satışlarda -

, 

l!GE TiYATR O SU 
Nuri Genç ve arkadaştan 

Bu akşam 

[Ç;;A~;;;t;I Üskndar Beyleroğlunda 

TAŞ PARÇASI 
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Antebde geni yollar oe 
caddeler gapılıgor 

Yanıeo'in yapbğı plana göre Anteb kısa bir zanıanda 
örnek bir şehir halini alacak. Yolların ve caddelerin 

ağaçlandırılmasına da ehemmiyet veriliyor 

,,,,,' //! ,, 
............. 

, SON POSTA 

Eskişehirde pahallhk 
ile niçin mücadeleye 

geçilmiyor ? 
Eıık.lşehlrden yazı1ı1or: 
Hükümetin pahalılıkla mücadeleye 

bqladıtını ve bir çot şehirlerde tat
bikine geçlldliUnl her gün gazetelerde 
okuyoruz. Bunları okurken de ll:ıstlfe
hlrln bu illerde ne kadar geri taldı -
tını düşünüyor ve görüyoruz. 

Esklşehlrde her şey pahalıdır. O -
tel llcreUeri, lokantaların tiatlan, 
aebze fla.tıan çok pahalıdır. 

Şimdiye kadar yukarıda saydılım 
müesseseler ve yiyecekler üzerinde hiç 
blr kontrol yapılmış değildir. Şehrin 
muhtelif yerlerinde flatlar lı:a.t'lyen 
blrblrlnl tutmaz. Meseli çarşıda lizil -
mü 10 kurup alırsanız şehrin batta 
blr semtinde ayni üzümü 15 kurup 
Yeml4 olursunuz. Buna benzer balı: -
taliye eşyaları, seb1.e flaUan fehrln 
her mağazaaında detışlr. Fakat bil -
tün bunlara rağmen el'an faallyete 
geçllmem)ftlr. Beledfyemizln aJ&tuını 
betl17orua. 

- Hasan Bey bizim ba -
yanla gene kavga ettik._ 

. . . Sabah evden çıkar -
ken on lira istedL 

... Cebimde o kadar yok· 
tu, 4 lira vereyim mi ka -
ncığım, dedim.. Vay sen 
misin bunu aöyliyen_, Bir 
gürültüdür koptu. .. 

Hasan Bey - Bayan 
haklı azizim.. Sen pazarlı
im yasak oldutunu gaze • 
telerde okumadın mı? 

Sayfa s 

Samsunda Kavak kampmda 300 genç 
talebe askeri dersler görüyor 

Kavak kampı örnek kamplardan biri oldu. Gençler tam 
bir disiplin albnda çahııyor ve aürbüzleşiyorlar 

Balıkeıdr 'bölıeıd .. u.ın.I 
KiltahJada teşelı:lı:W etmlf bulunan altın

cı bölge lf dalresl Balıkealre natledllmlf ft 
faallyete geçmJ.ftir. 

Bdne n Killdilbalılrde ibis 
'ÇOC'llklann llÖDnetl 

Ezine ve Kllldülbahlrde Kızıla)' Kurumu 
tarafından bir çok öbtiz oocutıar ltlnnet eı
tlrllmlıttr. 

Bahlreelr .Bftaf Midirlltl 
Balıkesir Evkaf Müdürtı Behzad D1Jar -

balar Evlı:a.f Müdürlüğüne, Dl;yarbakır BT .. 
kat Müdtır11 T&hir de Balıkealre natn ft ıa-

Bayramiçde 23 öksUz çocuk 
sünnet ettirildi 

yin edllmlflerdlr. • 
nım n l'.dıeml4 .. ,.,.. .... b..,... Evvelki gün bu sütunlarda Mani • 

Balya taymatamııtına nsın taJlll8b- sada halk arasında avcılığın büyük bir 
mı Bedri, Bdremld uymatamJJlnıa htanbuı rağbet gördüğünü yazmıştık. Yukan -
malyet memurlarından Şaban ıa)'ln edJl - . . . 
mJflerdlr. mremld uymatamı ömer Bed- daki resım Manısanm usta avcılann -
reddin de Gotlncl lll1lf mQWıe mtlfettltll- dan bir grupu bir av dönüşünde p · 
tine t..rft •tmlftlr· termektedir. 
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HANGİSİ 

aq,.s .. e: 
SneHnfzln hedefini pek iyi kavrıya

macfım Kendisine a1Aka gösterdiğiniz 
zatm adı 1Mtlli, mes1ell belli, telefonu 
da var, adresini bulmak neden güç oı. 
sun? Telefon deftertııi açar, isminin 
hmsma JUJ]an adresi okursunuz. 
Mesele de biter. 
ICızm kencHsfne hitaben yazılan a

çık mektuba okumamıı olması mfbn. 
kibıdtlr, fakat okuduğu halde ~ab 
vermete lilzum görmemif olması ihti
malini neden unutuyorsunuz? 

* 
Tıb Fakflltesiııde tahsil müddeti S 

aenedir, fakat buna ataj, aakerlik ve 
.mü edinme için de en &§ağı 4 lfDI 

Bir kadm çocuğunu düşürdüğü iddiasil 
kocası aleyhine dava açtı 

Kadının kocası da buna doktor müdahalesinin sebeb 
olduğunu iddia ederek ayrıca bir dava ikame etti 

Bacaksızın maskaralıkları: MetJsim lıastalıtı 
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Madem ki 
Büyük anne, yedi yaşındaki torunile 

aokuz yaşındaki torununu yanına almış; 
onlarla konuşuyordu: 
• - Size daha evvel de söyledimdi, dedi, 
biriniz bir gül yaprağında, biriniz de bir 
18.lenin içinde doğdunuz. 

İki kardeş birbirine baktılar. Biri öte· 
kinin kulağına eğildi: 

- Madem ki böyle biliyor, gene böyle 
bilsin! 

* 
Beleş 

Hasisi postaneden çıkarken gördtiler: 
- Ne o mektub mu verdin? 
- Hayır! 

- Paramı aldın? 

- Hayır! 
- Ya postaneye neye girdin? 
- Dolma kalemime mürekkeb doldur-

.inak için! 

* 
Uygunsuzluk 

Çirkin kadın, bir şapka alacaktı, fap
kacıdaki en güzel şapkayı başına gLydi~ 
'apka çirkin kadma yakışmadı, şapkacı 
sebebini söyledi: 

- Siz de güzelsiniz, şapka da güzel 
ama bayan, sizin güzelliğinizle şapkanın 
güzelliği birbirine uygun gitmedi. 

* 
Benim gibi 

Arat>adaki çocuk, motosikletin sepetin· 
aeki adamı gördü .. arabayı iten annesine 
baktı: 

- Anne bu da benim gibi yürüyenıi
yorda mı, arabayla gezdiriyorlar. 

* 
Anlamış 

Bir köpek bulmuştu, polis karakoluna 
götürdü: 

- Bu köpeği buldum, dedi, herhalde 
bir bayanın köpeğidir. 

- Bir bayanın köpeği olduğunu nasıl 
anladınız? 

- Ifer mağazanın önünde bir kere du
rup camekanlara bakıyor. 

* Teessür 
- Neye mütcessirsin? 
- Kanın kaçmıştı ••• 
- Vah, vah. 
- Geri geldi de! 

- Orada ne yapı.yorsun? 
- Eve geç kaldım.. bir tayyare dur· 
durnp_ bineceğim. 

Erkek - (Kansına) Kum çok sıcak, 
ayagın yanar; sen de, benim basttğım 
11erlere basa basa arkamdan geıt 

- Yarın nikahım olacak, sakın b<.ına 
unuttıırmı yasın! 

- Hiç kıpırdanmayın, dışarı çıkmak 
yok! 
- Ne iyi ettiniz de geldiniz. Koram, 
sokağa ç?.kıp gezeceğim, diye tuttur
muştu. 

- Eyvah, tahtakuMUU beni ısırmrıya 
geliyor. ........................................... 

Leh demed~~ ............... . 

Bayan hizmetçiyi çağırdı: 
- Beni dinle kızım! 

Hizmetçi sevindi: 

- Oh ne mes'udum! 

Bayan şaşırdı: 

- Ne oldu? 

- Bana kızım dediniz ya! 

- Kızım. dedimse ne oldu? 

- Büyük gelininize kızım diyorsunu2 
da, herhalde beni de küçük oğlunuza ala
caksınız' 

* 
Fark olmaz 

Fotograreıya, fotÖgrafmı çıkarttı: 
- Bu fotograf dan, dedi, bir tek ka

ğıda iki tane yanyana basacaksınız? 
Fooografcı merak etti: 

- Niçin böyle istiyorsunuz? 
- Biz iki ikiz kardeşiz. Beraber fo -

tograf çıkartacaktık. Fakat kardeşimin 
işi var, buraya kadar gelemiyor. 

!Birbirimize çok benzediğimiz için 
beraber fotograf çıkarmamızla, benim 
iki fotografırnın yanyana bir kağıda 
basılması arasında hiç fark olmaz da .. 

* Güçlük 
Dilenci söyledi: 

- 'Bizim meslek pek kolay değildir. 
Bir kere ibeş on lisan bilmek icab eder. 

1 
- Beş on lisan bilmek mi? 
- Evet, her lisanda, teşekkür ede -

rim, demeyi öğrenmezsek, if yapama -
yız.. 

SON POSTA 

1 Güzel fıkralar 1 
Bir kişi 

Anne, sekiz yaşındaki kızına danldı: 
- Eğer sfp. bu huyunu değiştirmez de, 

hep böyle fil.adcılık eder, vara yoğa ağ
lar, kimse ile geçinemez, hiç yoktan kav
ga çıkarırsan büyüdüğün zaman ser.i 
kimse almaz. 

- Bir kişi var, o böylelerle yaşamaya 
alışıktır, alır. 

- Kim o? 
- Baoam! 

* 
Hamiı 

Kadın, sevdiği erkeğe mektub yazdı. 
İmzasını attı, düşündü, tekrar mektubu 
aldı, ilave etti: 
cHamiş: 

Mektubumun karının eline geçmesi 
ihtimali aklıma geldi. Onun için sonuna 
cSeni yanaklarından öperim• cümlesini 
yazmadım 

* 
Düğümlü mendil 

Dostumun cebinden ucu düğümlü bir 
mendil çıkmıştı. 

- Bu düğümü neye yaptın, diye sor· 
dum, bir şey unutmamak için mı? 

- Evet, dedi, burnum aktığı zaman 
burnumu mendille silmeyi unutmamak 
için! 

* Öğrenilir 
Yabancı, kapıdan girdi: 
- İstihbarat bürosu nerede? 
Suale muhatab kalan kızdı: 
- Bana mı soruyorsunuz, böyle şeyler 

istihbarat bürosundan öğrenilir. 

* 
Mahkemede 

Mahkeme maznunu iki sene hapse 
mahkum etmişti. Hakim sordu: 

- İlave edecek bir şeyin.var mı? 
Maznun cevab verdi: 

- Hayır bay hakim, ilave. etmek de
ğil bilakis biraz tenkis etmek istiyo -

rum. 

* Sordu 
Operatör karısına sordu: 
- Gözlüğümü bir yerde unutmuşum. 
Karısı da sordu: 
- Bugün hiç ameliyat yaptın mı? 

* 

- O nasıı oturuş? 
_ Ayaklarım çok yoruldu, dinlendi-
riyorum. 

Kalpazanların başı. - Bütün emek
lerimiz boşa gitti. Nümune olarak al
dığımız lira kalpmıı. 

Sayfa 7 

SEYAHAT MEKTUBLARI :24 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Karakösede tiyatro 
Kumpanyanın direktörü yabancı oldutumu anlıgarak 
bana seslendi: "Bu gece burada kalın. igi oyun var ... 

Dört aile getirdik, iyi göbek atıyorlar. 

şark vil4yetlerin.l doıa ıan tiyatro ku.mpanyalanndan biri 

Karakösede memleket hastanesi, İran dan dolayı başka bir oyun seyredecek 
yolcuları için bir ilticagfilıtır. Yolcu is- halim kalmamıştı. Ertesi gece ne olursa 
ter hududdan gelsin, ister Erzurumdan.. olsun, şark vilayetlerine mahsus bu ti
bozuk yollarda yayık içinde çalkalanan yatro heyetini gidip görecektim. 
süt gibi perişan bir halde Karaköseye gi- * 
rebildi mi zaten hastanelik oluyor .. baş
hekimi Dr. Şevki de o kadar nazik, öyle 
misafirperver ki .. böyle rahat yer\ bulan 
yolcu, öyle kolay kolay Karaköseden çı-

kacağa b~nzemiyor ... Her gelen müfet
tişler, ecnebi seyyahlar, yahud benim gi
bi musallatlar esasen buraya gelince 
başka yer aramazlar; hastanenin c8ğuŞU 
merhamet> ine sığınırlarımş... Allah 

yardımcısı olsun doktorun.. hastı\larla 
uğraşmak, herhalde bu sıhhatli, fakat 
bitab yolcularla bocalaşmaktan daha eh
vendir .. ama öyle de olsa böyle de, 
memleket hastanesi cmisafirhane> likten 
kurtulamıyacaktır. Bu cyol> suzluk de
vam ettikçe, yeni yapılan otelin mobil
yası konmadıkça, Bay Şevki bu cnıisafir-

hanenin> müdürlüğünden kurtulam1ya
caktır. En iyisi: Kapısı üstilne şöyle bir 

levha asmaktır: cFennf otel - Dr. Şevki 
idaresinde!..> 

* Karakösede hummalı bir tiyatro hare
keti var: Kantolar, düettolar facia ko-. , , 
medi, operet, opera ... Ne yok .. yığm yı
ğın piyesler, rengarenk san'atkirlar .. ilk 

Taş ve topraktan 
Bizar olan bir 
·Mahalle halhı 
Beyazıd, Kemalpaşa mahallesi Genç 

Türk caddesinde oturan bayanlar namına 
oku:vucumm Bayan Şadye Çokus yazı • 
yor: 

Caddemize kaldırım yapılması lçln 
tahriren ve şifahen bir çok defa müra -
caat ettik. Bir çok apartmıanlar ve bl -
nalarla mamur bir bale gelen caddede 
kaldırım yok.tur ve gelip geçen • kam on 
ve otomoblller toprak yolda her an tılr 

toz bulutu kaldırmaktadır. Bu yftz en 
pen~erelerlmlzl açamaz olduk. Bergün eT 
temlzlemekten hizmetçllerimiz bırakıp 
kaçtı. Pl.şlrd!ğlmlz yemeklerl saklayacak 
yer bulamıyoruz. Minlm1nl çocuklarımızı 

hastalıktan kurtaramıyoruz. Bu vaziyete 
gazetenizle alAkadarların nazarı dlkkatl
nl celbetmenlzl rica ederiz. 

• Kuruçeşmedeki metrlik mezarlığın 
taşları çalmıyor. 

Sa.bık belediye cemt7etl Alasından 

Lokantada yemek yiyorum. Bir haber 
daha: cBaşka bir tiyatro heyeti daha gel
di!:. diye.. cBunlar da kim?> dedim. .. Ve
linin heyeti, [•] dediler ... Haaa!.. Bil
diın .. bunları ben, cEleşgirt. ten geçer
ken görmüştiinı ... Kamyonumuz bir kah
venin önünde durmuştu .. bir çay içmek 
ilıtiyacile kıvranıyorduk.. çamurları at
lıya zıplıya kahveye doğru ilerledim .. ka-
pısında cSafa oteli> yazılı bir levha var
dı .. cAllah Allah, bunun neresi otel? An
lıyamadım!.> İçeri girdim, mükemmel 

bir köy kahvesi.. sağ tarafta iki basamgk 
merdivenle çıkılır bir iki oda kapısı var. 
İçerden kadın sesleri, erkek avazeleri ge
liyor!. cBunlar kim?> diye sormuştum, 
cVelinin tiyatro oyuncuları. cevabını 
vermişlerdi.. cNeyin nesidir, nereliclir?ııı 

dememe .kalmadı. Kapı açıldı. Kıvırcık, 
çok saçlı bir delikanlı çıktı .. beni görün
ce geçen bir yolcu olduğumu anladı .. yük
sek sesle bağırdı .. cAkşama iyi oyun var. 
Bu gece burada kalın.. dört aile var, iyi 
göbek atıyorlar!!ııı Reklam mükemmeldi .. 
cBu kim?ııı dedim. cİşte reisleri!. dedi
ler. Eskiden garsonmuş galiba, şimdi işi 

(Dev8Dll 15 nci sayfada) 

Kuruçeşmede oturan muteber bir zat 
matbaamıza geldi. Kuruçeşmedeki met -
r1ik Yahudi mezarlığının ta.şları çalın -
makta olduğundan ve çok güzel blr mev
ki işgal eden mezarlığın metrüt bir va -
ziyette kaldığından, belediyemize lntl -
tal etmiş bulunan bu 4j;50 dönüm ara7.l
nln imar edilecek olsa Boğazı güzelleştir
mek hususunda çok büyük yardımı ola -
cağını söyledi. Bilhassa sahlbslz kalmış 

dümdüz ve kocaman mermer taşlarından 
belediyenin herhalde pek büyiık istifade 
edeceğiiıi de ilAve ettı. Bu haklı müraca
atı belediyemizin nazarı dikkatine arze -
deriz. • Okuyuculanmızın sorgulanna 

cevablarımız 
Malatya okuyucularımızdan N. Ka • 

yisicigil: 

İstediğiniz cevabı açık muhabere sü • 
tununda vermek muvafık değildir. Adre· 
slnizi blldlrinlz. Cevabımızı yazalım . 

• Ankara N. Bingöl: TeveccühlinUze te-
§ekkür ederiz. Mevzuubahs eser ldtab ha
linde bıuıılacaktır efendim. 



Tarihi Tedkikler: 

Kitab sarayları ... l: ASKERLiK .BAHÖSLERÖ :J 
• • 

. ~ *' * 
Bağdad kitab aaraylarındahi Aitabları Dicle nehrine attırdığı aöyle-
nen Hulagu Han dört yüz bin cild kitab bulunan koca bir lıitab 
StıTayı kurdurmuıta. lbni Sina Bahara Emirinin lıitab muhalulıiı 
vazilerini, bir prenai iyi etmek suretile gö•terdiii muvallakiyetin •n 

lngi!tere, Filistin davasını 
biiyülı mülıô.lah ıaymııtır. nasıl halledecek? 
Yazan: Kadircan Kallı 

İnsanların kendilerinden sonrakilere ı rettir. Üniversite ldtab sarayında 200,000 
bıraktıkları en kıymetli miras müşahede kitab sayılmıştır. 
ve tecrübelerdir. Bunlara biz toptan ilim Madrid kütübhanesinde 700,000 kitab 
deriz. Eğer her yeni nesil eskisinin baş- ve 30,000 el yazması vardı rJ. Macaris
ladığı yerden başlamak mecburiyetinde tan, İtalya ve Çekoslovakya kitab ıaray
kalsaydı bugünkü medeniyet olmazdı. lan daha fakirdirler. 

Filistinin iki senelik · bir iç harbinden 
sonraki acı vaziyeti 

Buna da vasıta olan şey kitabdır. Bunun * 
içindir ki son asırların en büyük icadı ve Kitab merakı evvela §arkta başlamış- Yazan: General H. Emir Erkileı 
medeniyetin teşekkülüne en çok hizmet tır. Eski Türklerin ilim merkezleri olan 
edecek -vasıta olarak matbaacılığı ileri Semerkand, Buhara gibi şehirlerde bin
sürerler. lerce cild kitab bulunan yerler vardı. 

Son zamanlarda İstanbul kütübhanele- Bağdadda kütübhanelerdeki kitabları 
rinin zengin olup olmadığı hakkında bir Dicle nehrine döktürdüğü rivayet edilen 
münakaşa oldu ve bir de küçük anket ya- HülagU. Nusayruddin TOsiye bir rasad
pıldı. Şu sırada kütübhanelerin tarfoine haneden başka dört yüz bin cild kitabı 
bakmak faydalı olacak ve hüküm verme- bulunan bir de kütübhane tesis ettirmiş-
yi kolaylaştıracaktır. ti. İbni Sina Buhara eınirinin kitab rnuha-* fızlığı vazifesini, bir prensi iyi etmek su

retile gösterdiği muvaffakiyetin en bü
yük mükafatı saymıştı. Fatımilerden A
ziz Billah kitab toplamaya meraklıydı. 

Topladığı kitabların sayısı bir milyonu 
bulmuştu. Daha sonra bu kütübhaneler 
yağma edilmiş, kitablar Nil nehrine atıl
mış, köleler kitab derilerini toplıyarak 

kendilerine ayakkabı yapmışlardı. 

İlk kütübhanenin 1849 da Layard ta
rafından Ninova harabelerinde ve Asıır
banipalın sarayında bulunduğu yazılıyor. 

Bunlar pişmiş topraktan plaklar üzerin
deki yazılardan ibaretti. Fakat bunlar
dan başka eski Mısırhlar, İranlılar ve 
Yahudiler arasında da taş, tuğla, deri ve 
papirüs üzerine yazılar yazıldığı malOın
dur. 

Eski Yunanistanda Aristo ve Öripid 
gibi filozof ve ediblerin hususi kütübha
neleri vardı. Bunlardan başka umumi 
kütübhaneler de bulunuyordu. Bilhassa 
Pizistrat bu kütübhanelerden birini zen
ginleştirmişti. Kitabların deri üzerine 
yazılması kitab saraylarının kurulmasını 
kolaylaştırmıştı. Bergamada Attale ve 
ondan sonra gelenlerin kurdukları kü
tübhanelerde (200.000) cild kitabın bu
lunduğu zamanlar oldu. 

İlk devirlerin en meşhur kltab sarayı 
İskenderiyede bulunuyordu. Batlarnyüs
ler maarife ve ilme çok ehemmiyet ver
mişler, Yunan alimlerinin çoğunu tsken
deriyede toplıyarak adeti yeni bir (ilmi 
devre) açmışlardı. İskenderiye kütübha
nesinde bir rivayete göre 400,000, diğer 

bir rivayete göre de 700,000 kitab toplan
mıştı. 

Romalılar İtalya yarımadasından ta
şarak şarka doğru yayıldıkça Yunanlı

larla Mısırlıların miraslarına korıdular. 
Pol Emilyanos Makedonya kral larımn ... 
kütübhanelerini Romaya götürdü. Lü-
küllüs Pont kralının kitablarını ele ge
çirdi. Çiçeron ve Oktav Roma kütübha
nelerini zenginleştirmek içlıi bizzat ça
lıştılar. Romadan başka şark şehirlerinde 
de büyük kitab sarayları kurulmasını 
kolaylaştırdılar. Asırlar geçtikçe kitabın 
kıymeti arttı ve kitab her tarafa girme
ye, kütübhaneler çoğalmaya bqladı. O 
kadar ki orta asırda birçok manastırla
rın, büyük şehirlerde kurulan üniversi
telerin ayrı ayrı k:ütübhaneleri vardı. 

Hükümdarlar, prensler ve papalar ara
sında kitaba büyük ehemmiyet verenler 
bulundu. Şarkta büyük kütübhanelerin 
kurulduğu asırlarda barbar hayatı yaşı
yan orta ve garbi Avrupa memleketle
rinde de kitab sevgisi arttı. 

Bugün dünya kütübbaneleri arasında 
kitab sayısı itibarile birinciliği Fransa 
milli kitab sarayı almaktadır: Burada 
123,000 i el yazması olmak üzere 4,123,000 
kitab bulunmaktadır. 

Bundan başka Paristeki Anenal kitab 
sarayında 700,000, Sen Jenevyevde 
400,000, Mazarinde 300,000 den fazla kitab 
vardır. 

Alman kitab-sarayları, üniversitelerin 
bulunduğu şehirlerde toplanmıştır: 

Berlinde 1,450,000 basma, 30,000 yazma 
Dresdende 300,000 ı , 6,()00 ı 

Münihte 1,100,000 ı , 50,000 ı 

Stütgartta 500,000 • , 3,800 ı 

Kitab vardır. 
İngilterenin en kıymetli ve zengin ki

tab sarayı Londradald British MüzE:üm
dür. 1753 de kurulmuştur. İçinde iki mil
yon kitab vardır. Bunlardan başka 6u,OOO 
.el yazması kitab da mevcuddur. İngilte
renin dört yüz bin ve yedi yüz bin mev
cudlu iki kütübhanesi meşhurdur. Bun
lar Oksford ve Kembriçtedir. 

1480 de kurulan Viyana kütübhanesi
nin mevcudu 1,000,000 matbu 27,000 el 

' yazması kitabla 100,000 papirüsten iba-

Fakat bir taraftan kitablar toplanır ve 
ilim sevenlerin tedkiklerine açık bulun
durulurken diğer taraftan bunların vakit 
vakit mahvedildikleri görülmüştür. Ta
rihin en meşhur kitab saraY.larmdan o
lan İskenderiyedeki Serapeam kütübha
nesi de bu felakete uğrıyanların başında 
gelir. 

Ebülierc ve İbni Haldun gibi en tanın
mış ve güvenilir tarihcileri kaynak eden 
tarihci Ahmed Refik bu kitab sarayının 
akıbeti hakkında şu satırları yazar: 

cKütübhane esasen 390 senesinde Teo
dosyüs tarafından tahrib edilmiş, yalnız 
revak denilen kısmı kalmıştı. Amribnilas 
1skenderiyeye girdiği zaman şehrin alim
lerile görüşmüş, Yuanis Filaponos u hu
zuruna kabul eylemişti. Yuanis mezheb 
itibarile muhaliflerdendi. Bir gün Arab 
kumandan ve valisile görüşürken: 

- İskenderiyedeki varidat vesaireyi 
elde ettiniz. Size faydası olan bu şeylere 
karışmayız. Fakat bari faydası olmıyan 
şeyleri bize verseniz! 
Demiş, kitab sarayındaki kitabları is

temişti. Arab valisi bu ciheti halife Öme
te bildirdi. Gelen cevabda şöyle denili
Y'>rdu: 

cBeyan ettiğin kitablara gelince: Bu 
kitablar Kur'an hükümlerine aykırı şey

(Devamı 10 ncıı sayfada) 

G un geçmiyor iki, Filistin.de kanlı 

bir vak'anın haberini almıyalnn. 

Tamam 400 sene idaremizde uslu ve 
mes'ud yaşıyan bu topraklarda iki sene
dir, şiddet ve fecaatleri gittikçe artan, 
günden güne biraz daha çetinleşen bir 
iç harbi sürmekte ve Arab, Yahudi ile bo-
ğuş.maktadır. 

Filistin iç savaşının ne kadar kanlı ve 
şiddetli bir mücadele olduğunu anlamak 
için, geçenlerde bir sabah, Hayfa sebze 

(Yukanda. solda) Fi 
listinin şimali'lde 
yapılmakta olan 
müstahk ... .n d;'ten -
il tel duvarı. 
(Yukarıda sağda) 

Filistinin en makul 
faraziyelere göre na 
sil taksim olunaea -
ğını gösterir harita. -------· •O O ra 

halinin kalabalık meydanında, bir Ya - ğının kaynaştığını v-e sırf Arab kütlele
hudi bombasının patlamasile bir anda 45 rile ıslı (meskfuı) yerlerin yalnız CP1ıin, 
günahsızın öldüğünü ve 130 zavallının da Nablis, Biressebi, Gazze ve Akabe şehir 
yaralandığını hatırlamak ve ağustosun ve mıntakalarından ibaret kaldıklarını 
ilk haftasındaki zayiatın 38 ölü ile 70 ya- görürüz. Hülasa sahillerden, demiryıılu 
ralı olduğunu düşünmek kafi gelir. boylarından ve verimli vadi ve ovalar -

Yahudi sayısının. Filistinde 1918 den dan içerilere, sarp dağlara itilmekte olan 
1931 e kadar (100,000) den (170,000) e Filistin Arabları nihayet filtibetin Ya -
ve 1935 de (320,000) e çıktığı gözönüne hudilere esaret, sefalet ve fecaatten iba
getirilirse Filistin Arablarının Yahudi - ret olduğunu anladıklarından evvela mu
lere ve ayni zamanda, 1917 Balf ur be - halefet ve sonra da mücadeleye başla • 
yannamesi ile arzı mev'udda Yahudiler mışlardı. ' 

[ • J Son &ıran:ra harbinden enelkl ra- taki1 b 
kanı olduta için böyle denildi. için emin ve mili; . ir yurd vücude Onların ilk hedefleri Yahudi göçünü 

getirmeği vad ve taahhüd eden, İngiliz- durdıırmak ve ana yurdunu Yahudi is
lere karşı niçin bu derece çetin bir müca- tilasından kurtarmak oldu. Meşru mak • 
deleye giriştikleri kolay anlaşılır. Bu - sadlarına, müracaat, protesto ve grev gi
gün 1.200.000 tahmin olunan Filistin nü- bi kanuııt yollardan varamadıkları için 
fusunun 390,000 i, yani % 33 ü Yahudi- sili.ha sarıldılar. Mandater hükfunetin 
dir; bu nisbet 1921 de ancak % 9,5 idi. Arablara gösterdiği her şiddet ve Ya -

Yahudiler Filistin! yalnız göç ve göç- hudileri himayesi Arab - Yahudi müra -
men ile değil, ayni zamanda, bol para, zi- delesini hem arttırdı ve hem de İngilizle
tat, sınat ve iktısadi kuvvetli bir teşkilat re teşmil etti. Nihayet Filistinin taksimi 

• ile zapt ve istilaya başlamışlar ve deniz hakkmdaTti İngiliz planı Arabları çile -
kıyıları, demiryollar .. v~ verimli vadiler den çıkardığı gibi Yahudileri de pek 
boyundald hemen butün kıymetli top - memnun etmedi. Bugün bir de umumi A
raklar, eski sahibleri Arabların elinden, rab kalkınmasının, Arab istiklfil ve hür
az zamanda bol para mukabili, birer birer riyet fikrinin ve nihayet büyük Arabis -
satın alınmışlardL Filistinin eski limanı tan hülyasının Filistin Arab hareketine 
ve bir Arab şehri olan Yafanın hP.men yeni bir can, yeni bir ülkü şırmgalıyarak 
şimali bitişiğinde, hepsi Yahudi, 100,000 Yahudilerle mücadeleyi umumi bir kur
nüfuslu ultra modern yeni Affule şehri, tuluş mücahedesi haline getirdiğini gö -
Filistin Yahudi yurdunun temeluaşı, mad rüyoruz ki, işte cihan yarışına tesiri do
di ve manevt merkezi ve kuvvetli bır çı- kunabilecek olan yeni mühim dava bu -
kı§ noktası olmak üzere çoktan kuruldu. dur. 
Buradan Gazzeye doğru ve Küdüs, Hayfa İngiltere, Filistin iğtişaşlarma karşı, 
ve AkkAya kadar, Hayfadan da ceııub, tabiatile, tarafsız bir seyirci durumunda 
doğu ve şimal doğuya doğru olan vadi ve kalamazdı. O Balfur beyannamesi ile gir
ovalarda bir çok zengin ve muntazam Ya- diği taahhüd icabı Yahudilere Filistinde 

Resmini gördüğünüz genç kız, Lon - hudi köyleri vücud bulduğu gibi 70,000 - bir yurd yapmak çetin vazifesile bera -
dra sokaklarında rastgeldiği levend ya .. 80,000 Yahudinin iş bulduğu Yahudi çift- ber, 1922 de Milletler Cemiyeti namına 
pılı, güçlü kuvvetli iki adamı yakala .. tiklerinin sayısı da takriben 200 e vardı. Filistin mandaterliğini üstüne almakla, 
dığı gibi havaya kaldırarak, mürur ve u- Bu çiftliklerden her birinin kuvvetli bir ayni zamanda memleketin emniyet ve a
bura marn olduğundan mahkeme buzu - para ve bilgi sermayesi ile kurulduğımu sayişini tekeffül etmiş idi. Fakat bu iki 
runa çıkarılmıştır. ve en ileri ve bol vasıtalarla işletildiği- iş telif kabul edemiyor ve Filistinde asa· 

- Ben güreş öğreniyorum. Bundan do- ni ve yanlarındaki Arab topraklarını da yişin temini ya Arabların arzusunu yap
layı da idmanlara devam ediyorum.. Ha- yutmağa ve bu suretle dalına büyüyüp mıya, yani Filistine Yahudi göçünü ve 
vaya kaldırdığım erkek arkadaşlarım, genişlemeğe hazır olduğunu söylemek bunların Arab topraklarını satın almala
yolda böyle bir §ey yapamıyacağunı id- fazladır. rı hareketini durdurmıya tevakkuf edi
dia ettiler. Ben de kızdım. Onları yaka - Filistine, uçaktan bakar gibi, genel yor veya Arabları şiddetle ezmek icab e
lıyarak, kedi yavrusu gibi ellerimde ta - bir göz gezdirirsek, bugün bütün Filistin diyordu. Birincisi, vfild ve taahhüdünde 
fldım.. demiştir. sahil bölgelerinde bir Yahudi kalabalı .. durmak istiyen Büyük Britanyanın ai -

yasetine uymuyordu. Çünkü Arablann 
dediğini yapmak, Filistin Yahudi yur • 
du teşkili planından sarfı nazar elmc1' 
veya hiç olmazsa bunun tatbikini ı.u;un 
bir müddet geri bırakmak demekti. Hal• 
buki Filistinde bir Yahudi yurdunun 
yani mfuitakil bir Yahudi devletinin ku· 
rulması, Büyük Britanya için yalnız ver• 
diği bir vad ve taahhüdü tutmak ve ye .. 
rine getirmek meselesi değil, ayni ıa .. 
manda, çok mühim bir askeri siyaset ica
bı, bir ihtiyaç ve bir zarııret idi. 

Filistin, Süveyşin müdafaa ve muha • 
fazası cihetile, bir ön mevzi gibidir. ~·a • 
kat İngilizlerin Filistine olan ihtiyaçları 
yalnız bu sebeble değildir; burası Irak va 
dolayısile Hind kara (hava) yolunıın geç· 
tiği yerdir. Büyük Britanya adalarından 

havalanacak uçaklar Irak ve Hindistana 

yollanmak için emin bir üs isterler ki, bu 
da Filistindir. Bundan başka, dar ve 

İtalya ya yakın olmak dolayısile, M dlta 

eski sevkülceyş ehemmiyetini az veya 

çok kaybedeliberi, İngiliz donanması ıçin, 
doğu Akdenizdeki İskenderiye, Portsaid 
ve Kıbrıs adası deniz üsleri şebekesi 
içinde bilhassa Hayfa limanının nasıl bir 

sevkülceyş ehemmiyet kazandığını fazla 
izaha lüzum yoktur. Filistinin cenub u • 
cunu teşkil eden (Akabe) de bilhassa 

ı 

Süveyşin cenub mahrecinin ve umumi • 
yetle Kızıldenizin emniyeti cihetile, İn· 

giliz donanmasına lüzum ve ehemmiyeti 

hiç bir zaman azalmıyacak olan bir 1i .. 
tnandır. Üstelik, Musul petrolunu Ak • 

denize akıtan boru yolunun da Hayfada 

nihayetlendiğine dikkat edilirse, Filisti• 
nin Büyük Britanya imparatorluğu ca .. 
miası içinde nasıl sevkülceyş ehemmiyeti 
haiz bir yer olduğu ve İngilierenin bura· 

sını gene sırf sevkülceyşi siyaset icabı, 

mağşuş fikirler taşıyan Arablarınkinclen 

daha emin ve kendine yardımcı ellerde 

bulundurınıya ve nihayet Filistinde bir 

Yahudi devleti .teşkil ederek Arabları bu 
sahillere hükmetmekten men'e neden bıı 
kadar ehemmiyet verdiği anlaşılır. 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Röportajları~ ~H~b~I~ 1 Esk~~~~~a1:~~~:if~:/a;ı~~~ı:ro~t4,,_ya_I 
~~,~ aaker er Mahmud Şevket Paşanın Hamalhktan edebi şöhretin en yüksek 

mertebesine çıkan adam 
ınanı mıyac • • ? 

bir fedakarlık numunesi katılı nasıl asılmıştı. 
Rumenlerin beynelmilel edibi Pana1.it ls~rati'nin 

hayabnı, zevcesinin ağzından dınledım 
Romanya seyaha

tinde arkadaşlığından 
çok istifade ettiğim 
matbuat bürosu er
karundan biri beni o 
gün için telefonla öğ· 
le yemeğine davet 
etmişti. 

Nerede buluşacağı· 
mızı tayin ederken: 

_ Size bir de sür· 
priz hazırlıyorum, 

dedi. Siz bana dt"miş
tiniz ki büyük Ru
men edıbi Panayit 
istrati'nin hayranısı· 
nız. Değil mi? Size 
ondan bahsedecek 
birini tanıttıraca- Panayit 1stratınin son resimlerinden biri 

Londrada bir evde yangın çıkmış, ev 
baştan başa yanmı§tır. 7 aylık bir çocuk, 

mürebbiyesinin fedak!rlığı yüzünden, ğım. 
- Çok müteşekkir olurum. 
G kten memnun olmuştum. Eserle-

rini e~~;ansızca yazılmış olduğu için • ta
mamen ve seve seve okuduğum ~u çok 
kudretli edibin bende yaptığı tes~t·, Ro
manyaya adım attığun gündenberı o~un 
hayatına, karakterine, hususiyet.Ierıne 
dair malfunat toplamak arzusunu uyan-

ı 
diri diri yanmaktan kurtulınuştur. Yan -

gın söndürülüp te, evin içinde girildiği 

zaman, mürebbiyenin kömür olan cese

dinin altında bebek sapasağlam bulun -

dırmıştL . . 
Pek mütevazı bir muhitten yetışmış, 

d b. tın parlak yıldızlarından 
muasır e e ıya 

muştur. Mürebbiye, çocuğu kurtarmak 

için, ona sarılmış, bu suretle kendisini a

teiten kurtarlXllştır. 

• 
Kuşlar erkek kıyafetli biri olmadan evvel, hamallığa ve se.yy~r 

fotograf cılığa kadar en ufak, en ha~r ış
ler görmüş ve nihayet edebi şöhretın evn 
yüksek mertebesine çık~lttan, yarattıgı 

h 1 rın. seksener yuzer defa tabe-

! korkuluklardan fazla kadın 
korkuluklardan ürküyorlar 

şa esere , . 
dildiklerini gördükten bıraz sonra vere-
min kahredici pençesinde can veı·en P a
nayi t İstrati'nin tercü.mei hali beni çok 

alakadar ediyordu. 
Arkadaşımın beni dav~t etmek neza

ketinde bulunduğu lokantaya tam vak
tinde gittim. o, mensub olduğu d~ir~n~n 

Panayıt istrati zevcesi!e birlikte 

karşıladık. Yemekler geldi. Bir taraftan 
yiyor, bir taraftan da konuşuyorduk. 

- Siz kocamın son eseri olah Medite-mi çıkıq saatine tabi bulundugu ıçın res .,. .._ . . b k 
henüz gelmemişti Bir kenara çeıuııp e - rane'yi okudunuz mu? 
lerneğe hazırlanıyorken, metrdotel yanı- - Hayır. 
ma sokuldu, ve: - Bilhassa ikincj cildini tavsiye ede-

- Siz, filancanın davetlisi misiniz? di- rim. Orada memleketinizin tasvirlerini 
ye sordu. bulursunuz. 

- Evet. - Affedersiniz, madam. Bir sual sora-
- Kendisi biraz evvel telefon etti, beş cağım. Kocanız eserlerinde fazla sola 

dakika kadar gecikecekmiş .. siz buyu- mütemayil görünür. Acaba bu, ne gibi 

Ofra hazır. Esasen, bir madam da tesirlerin altında olmuştur. 
run, s b' d 

eldi, bekliyor. Beraber konuşur, ır e - Kocam, dedim a, mütevazı bir mu-
!perittl aJırsmız. . hitten yetişmiş. Hayatın yükünü omuz-

Bize ayrılmış olan masanın y~a gı!· larında çok erkenden taşım.ağa başlamış. 
tim. Orta boylu, genç, güzel,. zarif ve .. ki- İşcilik etmiş, seyyar fotografcılık yap
bar tavırlı bir kadın, vakur bır tebeso.ım- mış, aç kalmış, açıkta yatmış .. hattA, ken-
te beni karşıladı. disini ölüme sürükliyen hastalığın men-

- Mösyö Talu? şeini onun vak.tile çektiği sefalette ara-
- Benim madam.. malıdır. Eh! Tabiidir ki bütün bunlar 0 • 

_ Mad~ Panayit 1strati! .. . nun kalbinde bir ukde, bir meraret bı-
Gerçek mi söylüyordu? ~~n, olen edı- r~kmış. B_unun tesellisini de o sol pren-

bin e ey yaşlı olduğunu bıli~ordmn. Bu sıplerde arardı. 
k p n kadın onun zevcesı nasıl ola- - Siz onun ilk zevcesi misiniz? 

pe ge ç M d ı· t ti "ld .. 
bilirdi? · .. .. .. .. a am s ra gu u: 

H retiıni sezmiş ve tereddudumn goz- - Hayır! dedi; ben dördüncüsiiyüm. 
leri~e okumuş olacak ki, gülerek: Benden önce üç defa daha evlenmiş. 

_Beni biraz fazla genç buldunuz, de- - Ya? 
ğil mi? dedi. . - Evet. İdealize ettiği kadını çok ara-

Cevab makamında gülümsedlın.. dığını, fakat bir türlü bulamadığını söy-
- Fakat siz onu yakından taruımş ol- lerdi. 

saydınız! Yarım asrı çoktan aşan öm~- - Nihayet sizi bulmuşa? 
ne rağmen, kalbinin ne kadar genç. zın- - Kendi de öyle diyordu ama, kim bi-
de kalmış olduğup.u görseydiniz! Kocam lir? Belki de ömrü vefa etseydi, vukuat 
sermedi gençliğin sırrına ermişti. Ne ça- kendisini tekzib ederdi .. 
re ki verem... Sesi titremeğe başlamıştı. İçinde hA-

İri' siyah gözleri birdenbire buğulan~ ıa unulmamış bir yaranın kanamakta 
mıştL Bir lahza sükUt etti ve sonra dedi olduğu hissediliyordu. Sormaktan kendi

mi menedemedim: 
ki~ Siz Panayiti sevenlerden imişsiniz, , 
öyle mi? 

- Evett madam. 
_ Hakkınız var. o da, Türklerin çok 

dostu idi. 
- Ya? Ne münasebet? 
- Ke~disi Dobrucalı idi. Çocukluğu 

tekmil orada Türkler arasında geçmiş. ' . Babası da Rum olduğu için, daha zıya-
de Türk adetleri içerisinde büyümüş .. 

- Babası Rum mu, dediniz? 
- Evet. Rumen olan annesi imiş. Ko-

cam bir müddet te Türkiyede yaş&mış. 
Türklerin, fakat halis, öz Türkleriı1 fazi
letlerini methede ede bitiremezdi. 

- Siz onu çok 1>evdiniz mi? 
- Deli gibi! 
- Aranızdaki büyük yaş farkı?. 
- Asla tesiri olmadı. Ben onun ruhu-

nu seviyordum. O da o kadar genç kal
mıştı ki!. 
Romanyanın büyük edibi hakkındaki 

bu mükalemeyi daha fazla uzatmadık. 

Bu içli ve faziletli kadından ayrılmak, 

verilmiş başka randevulara koşmak icab 
ediyordu. 

Veda ederek sokağa çıktığım zaman 

kendi kendime düşünüyordum: 
_ Bir insana son deminde bağışladığı 

bir saadeti birdenbire yıkan ulu kudret 
z ünü bizlere karşı acaba nasıl 

İngilterede açıkgöz çiftçinin biri, pm
diye kadar kullanageldiği, erkek kıya -

fetli korkulukların kuşları ürkütemedi • 
ğini görünce aklına dahiyane bir fikir 

gelmiş. kadın terzilerden birinden ıs -

kartaya çıkarılmış bir manken satın al
mış, başına bir kadın şapkası geçirmiş; 

üstüne de bir §emsiye dikmiş .. Ve kuşlar, 

kargalar da bir daha buraya uğramaz ol -

muşlar. • 
100 çift ayakkabısı 

olan kadın 

Bu ayaklar tanınmış raks yıldızların

dan Verdyn Stapleton'undur. Yıldızın 

her çifti birbirinden güzel yüz çift ayak

kabısı vardır. 

Verdyn'in hususiyeti, sahnede, diğer 

artistlerin hesabına, dansetmektJr. Me -

selA bir filmde Con Kravfondun danset

mesi icab etüği zaman, dansı Verdyn yap-

Talat Paşaya mecbıırt bir Edirne seyahati 
yaptıran hadisenin tafsilatı 

Dünkü. kısmın Jıülisaaı 1 
(Eski polls siyasi A.mirlerinden bay B. 

.fzJsel Mahmud Şevket paşanın katll1 Ka
ıvaklı Mustafanın nasıl yakalandığını an
.ıatıyor. Katil, vak'a.yı müteakip hudud 
ıhariclne ka..çıyor, bir çok memleketleri 
dolaşıyor. Nihayet Yunanistanda.n (Çar 
ıNlkola) adlı vapura. binerek Odesaya gl
deceğlnl, zabıtaya meruıup ola.n ve tatile 
arkadaşlık eden Cemil haber veriyor. Ka
ıvaklı Mustafanın eski sabıkaları da var. 
Onlara müsteniden kaça~ılık ve clna -
ıyetle itham olunarak Rus baş konsolos
•luğuna resm! tezkere yazılıyor, tevl:dt 
müzekkeresi kesiliyor. Katilln hüv1yetln1 
ıVe ne için tevkif olunmak istendlğlni bi
len konsüla.to memurlarından birl 29 al -
•tın liralık bir saat verilmek suretlle aus
ıturuınyor ı Konsolos istenilen adamın 111-
ıyast bir mücrim olduAunu farketınıyor. 
ıKendlsine müracaat eden memuru, yanı
a:ıa. kava&ardan birlni tertlk ederek gemi 
süvarısıne gönderiyor. Katil kamaraaın -
dadır. Kaptanla beraber, kapıyı açmasını 
söylüyorlar. ceva.b yok. Bir daha, gene 
ceva.b yokl Ka.pta.n ka.pının zorla açılması 
emrini veriyor. Bu aırada kaıtll, blrden -
ibtre meydana çıkarak, kendlnl tevkif et
mek lstiyenlere sll~h çe'klyor. Heyecanlı 

bl.r OOAuşma. Nihayet Kavaklı Mustafayı 
·kıskıvrak: bağlıyorlar. Rıhtımda bekllyen 
otomobile bindirip doğruca polis müdü -
riyetlne getiriyorlar. Günlerden cuma ... 
Fakat mesele bu kadarla kalsa iyi ... H!l
d!se, Rus çarlığı ile OSmanlı tmparator -
luğu arasında slyast bir gerglnUğe sebe
biyet veriyor. Sözü bay 8. İzlsele bırakı -
yorum:) 

- Vakıa Mahmud Şevket Paşanın ka
tili Kavaklı Mustafayı yakalamıştık. Fa
kat bizim adamımız ve katilin guya ar
kadaşı olan Cemili bu vak'ada feda et
memek lazımdı. Onun, hadisedeki rolünü 
belli etmemek için, ikinci bir tevkif mü
zekkeresi daha kestirdik. Başkonsolosa 

mürar.aatla, Cemilin de teslim edilmesini 
istemeğe karar verdik. 

Bu sefer konsülatoya ben gittim. Hiç 
unutmam, saat tam 12 idi. Başkonsolos, 
yazıhanesinin üstüne kadar taşan göbe
ğile, koltuğuna kurulmuş oturuyordu. 
Duvarda, başının üstünde, ÇAr Ni
kolanın tabii büyüklükte, yağlı boya ile 
yapılmış ayakta bir resmi vardı. 

Cemilin derdesti için yazılan te?.kereyi 
verdim. tevkif müzekkeresini gösterdim. 
Başkonsolos müstehziyane: 

- Ya, bunu da istiyorsunuz ha? dedi. 
Sonra gayet ciddi bir tavır aldı: 

- Sabahleyin teslim edilen adamın a
lelAde bir cani olmayıp Mahmud Şevket 
Paşanın katillerinden biri olduğunu öğ
rendim. Buna nazaran, konsülatoyu, res
men aldatmış bulunuyorsunuz. HMise
nin iki devlet arasında vahim neticeler 
doğuracağını size açıkça bildirmek mec
buriyetindeyim! 

Cemili de veririm. Fakat siyast bir cü
rümle maznun olmadığına dair aarih bir 
tezkere getirin! 

Vakit kaybetineğe gelmezdi. Başkon
solosun cvahi:rn. neticeler• sözünden an
lamıştım ki bükfunete nota verilmek ü~ 
zeredir! 

Tünelden polis müdüriyetine kadar in
meği bile dÖğru bulmadım. Mesele, o ka
dar karışık bir safhaya girmek istidadını 
gösteriyordu ki artık saniyenin bilf' kıy
meti vardı. Hemen Galatasaray merkezi
ne gittim. Polis müdürü Azmi beye tele
fon ettim, vaziyeti kısaca anlattım. Nota 
der demez, Azmi bey fevkalade telAşlan
dı: 

- Derhal müdüriyete gel, emrini ver-
d., 
ı. 

Bir arabaya atladım. Bol bahşiş vidini 
alan arabacıt atlan dörtnala koşturuyor
du... 15 dakika sonra müdüriyete gel
miştim! 

TaL!t Paşa. 
nin cumaya tesadüf ettirilmesi mak.c;adı .. 

' mızı temine kafi gelmedi! 
- Niçin? 
- Çünkü Mandelstam, resmt dairele• 

rin kapalı bulunması üzerine, nası 1 bir 
çareye baş vuruyort biliyor musunuz?. 
Diyojenin elinde fener, adam araması gi .. 
bi; Rus sefarethanesi baştercümanı da ~ 
linde nota, vükelayı evlerinde aramaya 
başlamıyor mu? 

- Desenize iş sarpa sarıyor! 
- Tabii! Mandelstam mesleğinin kur-

du bir adam! Kolay kolay atlıyan takım· 
dan değil! Vaziyet bu şekli alınca neye 
karar veriliyor? .. 

- Neye? 
- Vükela heyetinin tagayyübünc! Ta .. 

lat Paşa Edirneye gitmeği göze alıyod 

Fakat seyahat maksadının ne olduğunu 
kimseye söylemiyor! Hatta, refakcı1 inde 
bulundurduğu Bay Falih Rıfkıya bu ant 
ve zoraki tenezzühün sebebini, şimendi
ferin hareketinden sonra, yolda ikPn an• 
latınış! Vükela heyetine dahil bulunan 
diğer zatlar da birer bahane ile sn-rA ka
dem basıyorlar! Böylece Mandelstam ce
nabları da çaldığı bütün kapıların sura
tına kapandığını görüp, eli boş, sefaret· 
haneye dönüyor! 

- Peki katil Kavaklı Mustafa ne l• 
lemde? 

- Ne Alemde olacak? Vasiyetim yap
mak istiyorsa acele etsin! Çünkü gıyabi 
idam hükmü, vicahiye çevrilmiştir! HA· 
disenin siyasi cebhesindeki sür'atle, adli 
cebhesindeki sürtat atbaşı gidiyorlar[ 
cGün doğmadan meşimei şebden nelel! 
doğacağı> bilindiği için herif, sabahı bul• 
madan, asılıyor! 

Ertesi gün, cumartesidir. Mandelstam, 
odacılardan evvel BabıAliye geliyor ama, 
atı alan Üsküdarı geçmiş! Vakıa nota ve
rilmiyor değil! Fakat katil Kavaklı Mus
tafayı, hiçbir notanın sun'i teneffüsi.ı di• 
rlltemiyecektir artık! Yalnız, siyaset ge .. 
misini karaya oturtmamak Uzım! Onun 
için şu iki jest yapılıyor: 

1 - Polis müdürü Azmi beyin memu
riyeti Adana vilayetine tahvil ediliyor! 

Hayır! Bu da cürme göre ceza değildir. 
Seni polis müdürü, seni! Başından biiyüi 
işlere karıŞırsm ha! Açıkta kal da akıl .. 
lan: 

2 - Polis müdürü Azmi bey az1olu• 
nuyor! 

Sabih Alaçam 
n••••••---•••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afyon stadyomu ihale edildi 
Afyon (Hususi) - Türk Spor Ku• 

rumu Afyon Bölgesince pıanı hazır .. 
lanmış olan stadyomun koşu pisti ve 
futbol sahası kısmı (19.700) liraya mir 
teahhide ihale edilmiştir. 

Nerede ise, Rus sefarethanesi ba§ter- Diğer taraftan Halkevi güreşcilerl 
cümanı Mandelstamtm notayı vermek ü- Eyİiıl müsabakalarına hazırlanmak ü .. 
zere Babılliye müracaat edeceğini, dil- zere, İzmir bölgesi antrenörü Nurinin 
şün'Üyordum. Llkin, harekete geçmek i- muallimliği altında çalışmalara başla4 
çin perşembeden tertibat aldığımm ve mışlardır. 
cuma günü katil Kavaklı Mustafayı ya- --------
kaladığımızı söylemiştim! Bu noktaya 
dikkat ediyorsunuz değil mi? 

- Evet! Bundan anlaşılan ..• 

- Şu: Cuma günü resmt daireler ka-
palı olduğu için> notayı tebellilj edecek 
bir uhsivet bulunama.sın! Fakat. hldise-

Belediye bftdcesi tasdik edildi 
İstanbul belediyesinin büdcesi Ve • 

killer Hey'eti tarafından tasdik edil .. 
miştir. Yeni sene büdcesinin bir iki gii
ne kadar İstanbula gönderilmesi muh • 
t .. m,.1.r1;,. 



10 Sayfa 

Köylünün "Yumurcak,, adını taktıgı Orobanş köklerini 
toprata degil, nebat/arın bagrına salarak yaşar ve 

mahsulü kurutup gere serer 
Yazan: 

Türkiyenin hemen yanya yakın bak· 
lasını yetiştiren Karacabey ·ve havalisi, 
ötedenberi bu mahsule musallat olan tu
feyli bir nebattan şikayetçidir: Bu çevre 
köylüsünün Yumurcak dediği bu tufeyll 
nebat, - kırmızı dibli mumla davet edil· 
miş gibi - her yıl bakla ile birlikte top
raktan çıkıp o devrilesi boY1.\llu gösterir. 
Köylü, onu her yıl görmekten artık usan
nuş ve aklınca yapacağı zarara katlan
maktan başka da çare bulamamıştır. 

Bununla beraber (yumurcak) ın lafı 
olunca aıak.alanmaktan kcndinl alamaz. 
Çünkü bu yüzden her yıl çektiği zarar, 
hıncını unutturacak gibi değildir. Geçı>.n 
gün gene pek içlenmiş bir köylünün [Ah 
o yumurcak yok mu?] diye başlıyan der
dini dinleyince bu satırları yazmağı mü
nasib gördüm: 

Ektiğimiz nebaUarın arasında baznn 
onların yiyeceğine ortak olan birçok mu
zır otlar bulunduğunu ve topraktan fu
zuli yere gıda alan bu yabancı nebatları 
çapa ile yok etmeye çalıştığımızı bilirsi
niz. Bu muzır otların içerisinde hazan 
öyleleri vardır ki sadece topraktan gıda 
almakla kalmayıp, bizzat ektiğimiz ne
batın bağrına saplanarak onun da suyunu 

emerler. Böyle başkasının sofrasında de
ğil de, tamamen sırtında geçinen muzır 
otlara ziraat aleminde [Ehdi bitinler = 
Tufeyli nebatlar] denir. İşte yumur
cak denilen ot ta böyle bir parazittir. 

Fenni ismi Orobanş Ramozadır. En zi
yade tütün ve bakla tarlalarında görülen 
bu at, toprağın yüzünde pembe çiçekle
ri, esmer soluk rengi ile ve nebatların 
)<öklerinden fışkırmış bir karışlık boyu 
ile pek çabuk göze çarpar. Ona bazı yer
lerde canavar otu, san çiçek, ela sümbül, 
tetre, cehennem çiçeği, taun gibi pek 
muhtelif isimler verirler. Bütün bu isim
ler gösteriyor ki o h~r bilindiği yerde 
köylümüzden en fena sıfatı almıştır. 

Filhakika Orobanş musallat olduğu ne
):>atlara bir beladır. Onu az zamanda ku
rutur, yok eder. Orobanşın isti13.sına uğ
ramış olan bir tarladan artık iyi bir 
mahsul beklememelidir. Başta bakla ve 
tütün olmak üzere domates, patlıcan mı-

' sır, kendir ziraatinin ciddi bir endişesi-
dir. Çünkü Orobanş girdiği bir tarlayı 

kolay kolay terketmez. Hele Karacabey 
gibi her yıl suların istilasına uğrıyan a
razide onun yayılmasını önlemek bir 
emri muhaldir. Hükumetin 31 milyon li
ra ayırdığı su işlerimiz arasında Karaca
.bey ovasındaki suların ıslahı ilk plana 
alınmış olduğundan yurdun bu feyızli 

parçası artık bu derdden kurtulmak im
kanlarına kavuşacaktır. 

Şimdi Orobanşa karşı gelecek tedbir
leri sayalım: 

1 - Bir tarlada Orobanşı gördüğünüz 
zaman, hemen çiçek açmasına meydan 
vermeden tek tek kökletip yakınız. Eğer 
mahsulü feda etmekte büyük bir mahzur 
.yoksa arız olduğu nebatları da birlikte 
kök1etiniz, yakınız. Böylece o sene tohum 
.t!ökmcsine imkan kalmadığından gelecek 
sene tarla temizlenmiş olur. 

2 - Fakat geçen seneden çimlenme
miş tohumlar bulunabilir. Bu takdirde 
gelecek sene Or.obanş gene çıkar. Şayanı 
dikkattir ki bu otun tohumları tam on 
sene toprak altında kalabilirler. Meydana 
.çıkmaları için müsaid şeraitten başka, 

sevdikleri nebatın da köküne değmeleri 
lazımdır. Eğer o sene köklere değmedi
ğinden veya istediği rütubet ve sıcaklığı 
bulamadığından meydana çıkamamış O
robanşlar varsa bunlar kalmıştır. Onun 
için şubatta yüz kilo suya on kilo zaçya
ğı karıştırarak hazırlıyacağınız mablfil 
ile tarlayı bolca sularsınız. Bu ilaç top
raktaki tohumları yakar, tarlayı temiz1Pr. 

Tanmman 
kurtulmuş olursunuz. Ama su istilası gi
bi bir sebeble o tarladan bu tarlaya muh
telif döküntüler meyanında Orobanş to
h umlan da taşınırsa işin hakkından gel
mek zorlaşır. 

4 - Tecrübeler göstermiştir ki potasça 
fakir olan tarlalarda Orobanş daha çok 
yerleşiyor. Buna karşı tarlayı daima ko
yun gübresile gübrelemeği, daha ıyisi 

bol bol küllemeği ihmal etmemelidir. 
Kül, ihtiva ettiği potasça toprağa çok 
faydalı ve o nisbette de iktısadi bir va
sıtadır. 

5 - Orobanşın tohumu tütün tohumu
na karışabilir. Bakla gibi iri tanelilerden 
ayırd edilmesi kendiliğinden olursa da 
tütün gibilerinden ayrılması güçtür. O
nun için bu gibi ince tohumların alınma
sında temiz olduğuna kat'iyen inanmak 
gerektir. Hülasa uğraştırıcı olmakla be
raber, Oroban~ hakkından gelinmiyecek 
bir şey değildir. Su istilası gibi sebebler 
olmamak şartile, hep birlikte hareket e
dilerek bir iki senede yok edilebilir. 

İpek böceği k:riulitleri mükemmel 
bir gübre t>hır 

İpek kozasının işlendiği yerlerde fab
rikaların bir artığını da kozaların için
den çıkan krizalitler teşkil eder. Ehem
miyetli bir yekUna baliğ olan bu uzvi ar
tıklar bizde ötedenberi ihmal edilrriıştir. 
Halbuki krizalitler tarlalarımıza en be
dava ve en kıymetli bir gübre olmak ısti
dadındadırlar. Bu gübre en mükemmel 
bir çiftlik gübresinden daha kuvvetlıdir. 

Memleketimiz toprakları hakkında 

kıymetli tedki.kleri bulunan Kerim Ö-
merin yazılarına göre, topraklarımız en 
ziyade azotça fakir olduklarından azotlu 
gübrelere ihtiyaçları çoktur. Hele kalevi 
tabiatteki topraklar için bu azotlu gübre
lerin uzvt olmasında da büyük bir kıy
met vardır. 

Bu münasebetle ilk defa 933 de kriza
litler üzerine nazarı dikkatimizi celbeden 
Kerim Ömer, krizalitlerin diğer me
vaddı esasiye ile birlikte en mükemmel 
bir gübre olduğuna işaret etmektedir. 

Krizalitlerin fabrikalardan alınarak 

gübre halinde istimali pek faydalıdır. Bir 
hektara 15 bin kilo çiftlik gübresile ve
rilen hamm fosfor 45 kilo, azot 60 kilo, 
potas 75 kilodur. Halbuki ayni araziye 
verilen 5 bin kilo krizalit gübresinin te
min ettiği ha mızı fosfor 80 kilo, azot 129 
kilo, potas 45 kilodur. 

Bu hakikat karşısında memleket top
raklarına çok kıymetli bir gübreyi ver
mekte ihmal ettiğimiz aşikardır. [Kriza
litleri tohum ekmezden bir ay· evvel tar
laya dökmek ve hafriyatla karıştırmak 
lazımdır.] 

Tarımman 

TaşköprUde tüyler Urpert:ci 
bir facia: 6 köylü diri diri yandı 

(Bastarafı 1 inci ıatıfadtı) 

Geçen cuma akşamı evle~ine çekilen 
köylüler gece yarısından sonra acı fer -
yadlarla yataklarından fırlamışlar Kara 
Hüseyin oğlu Mehmedin evinin ~!evler 
içinde yandığını görmüşlerdir. Ateş o ka
dar seri bir şekilde etrafı sarmıştır ki, bir 
taraftan Mehmedin evi çökerken diğet 
taraftan tutuşan diğer üç evin yandık -
ları görülmüştür. Ve yangın esnasında 
evden bir takım feryadlar, acı sesler du
yulmuş, fakat hiç kimse evi saran ateşe 
sokulmağa cesaret edememiştir. Bu su _ 
retle Kara Hüseyin oğlu Mehmedle ka • 
rısı Şehri, kardeşi Hasan, oğlu İsmail 
kıvrana kıvrana yanmışlardır. Yanan di
ğer üç evde de iki kişi ayni şekilde 
can vermişlerdir. Bunların isimleri he -
nüz an1aşılamamıştır. 
Yangının ahırdan çıkhğı, bir anda evi 

sardığı ve uykuda bulunan ailenin çok 
geç davranabildikleri anlaşılmaktadır. 

Trabzon nafia mUdUrlUğU 

3 - Eğer birinci ve ikinci tedbirleri 
yapamazsanız bir sene tarlaya sıkça do
mates yahud keten veyahud bakla eke
rek bütün tarladaki tohumlann çimlen
mesini teşvik ediniz. Tam Orobanşlar 

meydana çıkınca hepsini yoldurup ya
karsınız. Tarlayı da derince sürdürünce 
ertesi seneler için Orobanştan tamamen 

Ankara 15 (Hususi) - Ordu Nafıa 
Müdürü Arif Tansu Trabzona naklen 
tayin sdilmiştir. 

SON POSTA 

ı~;~~f--
Neş'eli olması beklenen bir tip 
Mehmed Don

mU§ ta karakterini 
soruyor: 
Hayatı sevmt:k 

için neı' e meyi.lle
rini harekete ge
tirmek IAzundır. 

Kederli olmaktan 
ve meyus adamla
ra benzemekten 
çekinmek ıarttır. 

• 
Pişkin bir tip 

Bandır:mad4n 

Ahmed de brak
terini soruyor: 
Görmüş, geçir

mi§ ve nihayet 
kendi aleminde ka 
rar kılmıştır. Ken
disine göre eğlen
meyi zevk etmeyi 
sever. Bazan şaka
cı olur. Kendiııine 

.. 

takılanlara mukabele eder. Çabuk kız

maz. Maruz kaldığı muamelelere karşı 

pişkin davranmak ister. 

• 
Dileğine kavuşabilecek bir genç 

H oşyiğit imza.si
le soruluyor: 

- Emelime ka
UU§acak mıyım? 

Dileğin tahak
kukuna mani ola
cak bir hali görül
müyor. Yalnız ka
yıd ve kabul şart
larına uymak ıa. 
zımdır. 

• 
Çekingen bir tip 

Talebe Yurdun
dan Enver de ka • 
rakterini sanıyor: 

Mes·uliyetten çe 
kinmek, vazife 
eridişcslnden doğ -
dukça makbul sa
yılır. Yalnız bu • 
nu cesur olama -
mak derecesine 
vardırmaktan çe ·
kinmek 18zımdır. 

Son Posta 
Folograf tahliU kuponu 

laim • • • • • • • 
Adres • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahl1ll lçln bu kuponlardan 
5 aded1nln cönderilmesi prttır. 

Ağustos 16 

Askerlik bahisleri 
(Baştarafı 8 inci sayjada) 

Bu suretle, İngiltere için, Filistinde hir 
Yahudi yurdu vücude getirmek plfııım
dan sarfı nazar edilcmiyeceği ve biJukis 
Yahudi devletini bir an evvel kurmanın 
sevkülceyşi bir ihtiyaç olduğu tesbit edil
dikten sonra, Filistinde asayişi iade için 
Arab muhalefet ve kıyamının kuvvet ve 
şiddetle ezmekten başka bir çare olına -
dığı da kendiliğinden anlaşılır. 

Fakat İngilizler için, muhalefet ve is
yanın hemen başlangıcında Arablara 
karşı çok şiddetli fevkalade tedbirlere 
girişmek çok müşkül ve Adeta mümkün 
değil gibiydi. Bu, İngiliz kuvvetinin az -
lığından veya İngilizlerin bir isyan ve 
kıyamı tedmir etmeği bilmediklerinden 
değil, bilakis büsbütün başka sebebler -
den geliyordu. Biliyoruz ki Arablar, bü-
yük harbde İngilizlere aleyhimizde silfilı
la yardım ettiler ve buna bedel büyük ve 
müstakil bir Arabistan teşkili vadini al
dılar. Harbden sonra bu vadlerin yerine 
gelmesi §Öyle dursun, Filistinin de mah
za şiddetli İngiliz yardım ve müdahalesi 
ile, elden çıktığını görecek olan ATab a
leminden Büyük Britanya siyaseti için 
çok fena ve çok muzır akisler olabilece
ğinden İngiltere, Filistin meselesinde biz
zarur ihtiyat ve teenni ile hareket ve az 
şiddetlendirilmiş normal inzibati tedbir
lerle iktifa ediyordu. 

Bugün Filistinıie Arab ve Yahudi men
faatlerinin telifine maddi hiç bir imkan 
olmadığı tamarnile anlaşılarak artık iş 

çığırından ~ılanış ve alev saçağa sarmış -
tır. Gerçi Ingilterenin, taksim işini ye -
rinde tedkik ve kat'i bir şekilde te~bit 

için Filistine yolladığı son komisyon işini 
bitirmiş veya bitirmek üzere bulunuyor
sa da gerek bunun mesaisi ve gerek İngil
terenin Filistin meselesinin tesviyesine 

aid son kararlan tamam mahrem tutul -
makta olduğu için bu hususta kesin lıir 
ey söyliyemeyiz. Ancak hal ve vak'a -
ların gidişinden, Filistin meselesinin 
halli için, İngilterenin Filistini Yahudi ve 
Arablar arasında tak.sim etmek ve bunu 

Arablara zorla kabul ettirmekten başka 
bir çaresi olmadığını anlıyor ve zaten o
n.~n bu yolda durmadan yürüdüğünü gö
ruyoruz. 

Filistinin en makul ihtimallere göre ne 

yolda taksim olunacağını gösterir bir ha
ritayı dercediyoruz. Müstakil Yahudi 
devleti dışında kalacak Filistinin Arab 
kısmının, sabık Hicaz kralı Hüseyinin 
oğlu Emir Abdullahın (Şeria ardı) dev -
letine ilhak edilip edilmiyeceği ve ilhak 
edilmediği takdirde nasıl bir idare şek -
line tabi olacağı belli değildir. Ancak bir 
tak.sim halinde dahi İngilterenin Kndü
sü, Yafayı, bunlann arasındaki bir kori
doru, Hayfayı ve Akabeyi mandater hü· 
kfunet sıfatile kendi idaresi altında bu • 
lunduracağı anlaşılıyor . 

Bütün bunları Arablara zorla kabul et
tirmek işine gelince bu da başlamışlır. 

İlk iş olarak bir kaç ay evvel başlanan 
ve şimalde Suriye ve Lübnan hududla • 
rını, buralardan Filistine girip çıkan, çe
telere karşı kapamak için 1000 Yahudı a
melesi tarafından yapılmakta olan müs
tahkem diken!i tel mani duvarı ile bunu 
müdafaa için beton istinad noktaları vc
sair tertibat artık sahile yaklaşmak:, bit
mek üzeredir. Filistindeki İngiliz askeri 
kuvvetleri de ehemmiyetli surette arttı
nlmakla beraber yukarıda sözü geçen 
müstahkem duvarı İngilizlerin nezareti 
altında müdafaa ve Yahudi şehir, köy ve 
çiftliklerini korumak için Yahudiler İn -
gilizler tarafından askerce talim, ter -
~.iye, teslih, techiz ve teşkil edilmektedir. 
Orf1 bir idare ve şiddetli bir matbuat san· 
sörü altında en şiddetli cezalar veril • 
mekte ve Arab mücahidleri yataklarına 
kadar takib edilerek bunların ve keıırli
lerine yataklık edenlerin evleri, barkla
rı ve hatta icabında bu maksadla b;itiin 
bir köy yıkılmakta, ağır nakdi cezalar 
tahsil edilmekte ve yüzlerce Arab sehpa
ya, zindan veya menfaya gönderilmek • 
tedir. 

Arab çeteleri icabında Nablıs ve Cenin 
dolaylarındaki sarp ve taşlık Zeytin dağ
larına sığındıkları için şimdi de manda
ter hükfunet. buralara yollar açmakta -
dır ki bütün bu tedbirlerin manası ve ne
ticesi Arabları ihata ile memleketleri 
içerisinde kıstırdıktan sonra onları, va -
rılmaz sandıkları en sarp yerlerde zırhlı 
araba ve tanklarla ezmektir. Bunun ne 
zaman olup biteceği beUi değildir. Fakat 
olacak budur. İşte Filistinin iki senelik 
bir iç harbinden sonraki acı durumunun 
acı hikayesi. 

Meseleler: Yerli çôrap davası 
(Bqta.rafı 1 inci .ayfadtı) 

kadın yoktur ki yerli çorablardan yaka 
lilkmesin. F.sasen kadın çorabı dışarıdan 
gelmediği, getirilemediği için, bu derdin 
ne kadar şümul ve azamet peyda ettiği 
·kolaylıkla anlaşılır. Vapurda veya tram
vayda bir kadının canı yanmış gibi telaş
la eğilip dizinin bir noktasını uğuştur -
duğunu görürseniz, hiç merak etıneyi • 
~z? Çorabının ilmikleri yavaş, yavaş çö
zulerek çorabının bacağını terkettiğini 
hisseden ve parmağını ıslatarak kaçan 
ilmik ve iplikleri yakalaınıya çalışan bi
çare bir kadınla karşı karşıya bulundu -

alınmış olan tedbirlerden, sırf kendi şa -
hısları namına fayda çıkarmamaları lA -
zımdır. Bu, onların hem ahlaki hem de 
kanuni borçlarıdır. Yoksa, vazif~ini. sui
istimal ettiği binbir delili ile tahakkuk 

.............................................................. ğunuza hültmedebilirsiniz. Bugün, orta-

eden çorap imalathanelerinin kapatılma
sını istemek millet efradının bir hakkıdır. 
Çünkü bugün on lira vererek sağlam bir 
Avrupalı çorabı almak, mütevassıt kJy -
met ve fiatta on yerli malı çorap almıya 
tercih edilir. Bu bir hesab telakkisi hali
ne gelmiştir. On yerli çorabın ömrü on 
günlük dahi ıdeğildir. Fakat iyi cins bir 
Avrupa çorabını değişik olarak uzun za· 
man giymek mümkündür. 

Tarihi tedkikler 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

!erse zararlıdırlar. Uygunsa Kur'an bizi 
onlardan müstağni kılmıştır. Binaena
leyh onları yakmalısınl> 

Arab valisi bu emri okuduktan sonra 
küt_.übhaneyi açtırmış, kitabları İskende
riye hamamlarına dağıtarak külhanlD.rda 
yaktırmış, altı ay içinde bütün kitablar 
yanmıştı. 

Bu mesele kavgalıdır: Bazı Arab tarih
cileri adalet ve doğrulukta eşsiz olan ha
lüe Ömerin böyle bir emir vermıyeceği
ni yazarlar. Diğer bazı eski tarihciler ise 
meseleyi, yazdığımız gibi anlatırlar. Bu
nunla beraber islamlığın ilk devirlerinde 
Kur'andan ba~ka kitablara ehemmiyet 
verilmesine engel olmak için böyle bir 
tedbire _,girişildiği muhtemeldir. Hatta 

hnlife Ömer ayni emri İranı zaptettikten 
sonra Saad İbni Ebi Vekkas'a da gön
dermiş, İran kitabları da suya atılmıştı. 

İstanbuldakl kitablar birçok cami ve 
kütübhaneler arasında dağınıktır. Kitab 
sayısını 200,000 kadar tahmin ediyorlar. 
Bundan fazla olması daha muhtemeldir. 
Fakat herhalde en ziyade ehemmiyet ve
rilen yazma nüshaların çokluğudur. Mu
h~kk~k olan bir şey daha varsa büyük 
bır kitab sarayına olan ihtiyacımızdır. 

Kadircan Ka.jlı 

c~ h~lli ve yırtık, pırtık gitmek istemiyen 
bır aıle kadınının büdcesinde çorap mas
rafı ayda 15 liralık bir yer işgal eder. 
Günde yarım lira. Bu rakam böyle bir 
aile için yüksek bir masraft;r. Kaldı ki 
bu çorabı giyen kadın, onunla beraber 
bu parayı da denize attığına kanidir. Bu 
yüzden, duyabileceği utanç ta cabn. Çün
kü belki sokak ortasında, belki yeni bir 
tanesini de tedarik etmek mümkün olmı
yan açık bir yerde ayağındaki çoraplar 
delik deşik olacak ve zavallı kadın yerin 
dibine girercesine filemin gözü önünde 
mahçup kalacaktır. Fakat ıunu açıkça 
söylemk lazımdır ki çorap Amili baylar 
vatan.daş cebinden. bu suretle zorla para 
çekmıye hak sahibi değildirler. Böyle di
yoruz. Çünkü çürük mal satmak, yalnız 
T~rk sanayiini csabote\ etmek değil, ay
nı zamanda vatandaşın parasını da rızası 
hilafına cebinden almaktır. Eğer normal 
şartlar altında piyasamızda böyle çürük 
çarık çoraplar görseydik, bu kadar acı 
yaz~a~dı~. Çünkü o hareketin müeyyi
desı elimızde idi. O çürük malı almamak 
~r~~il~ kötü harekette bulunan çorap 
amılinı cezalandırmış olurduk. Fakat bu
gün vaziyet o şekilde değildir. Biz, sa ~ 
nayiimizi kurmak için cebimizden feda
karlık yapıyoruz. Serbest rekabeti knl -
dırarak yerli sanayiin teessüsüne imkan 
vermek için pahalı mal almıya razı ol _ 
n:ıuş bir vaziyetteyiz. Fakat çorap fab • 
~ıkalarının da, bu istisna! vaziyeti suiis _ 
tımal etmemeleri, kendilerini himaye için 

Teftiş ve kontrol yolile bu suistimnlin 
önüne geçmek te mümkün olamaz. Bu 
takdirde yalnız çorap imalathanelerini 
değil, bütün sanayi şubelerini mürakabe 
etmek lazım gelir ki buna, mevcud me
mur kadrosunu Iaakal yarım misline çı
karmak dahi kafi bir tedbir teşkil etmez. 

Sözün kısası şudur ki hükfimetimiz • 
den, yeri çorap sanayiini her §eye rağmen 
bir hale, yola koymasını rica ediyoruz. 
Bu, yapılamadığı ve Türk sanayiinin sa-
botajı devam ettiği takdirde gümrükle _ 
rin Avrupa çoraplarına açık bırakılma • 

sını istiyoruz, çünkü mamul çorap mu
kabilinde Avrupaya vereceğimiz para, 

bugün, çürük yerli malı çorabın ipliği 
uğrunda ayni Avrupaya ödediğimiz pa • 
ranın çok dununda kalacaktır. 

[Biz, bu bahsi burada bitmiş saymıyo
ruz. Buna tekrar avdet edeceğiz.] 

Yugoslav Başvekili 
söylüyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Sofya 15 (Hususi) - Bulgar meb'usan 
meclisinin hariciye encümeni reisi Go -
vedarof gazetecilere beyanatta buluna _ 
rak, Selfınik anlaşmasının beynElmilel 
ehemmiyetinden hararetle bahsetmiş ve 
Bulgaristanın Balkan Antantına iltihakı 
için artık yolun açık bulunduğunu söy _ 
!emiştir. 
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Almanyada Avrupayı kuşkulandrran 1_r·~~·~~~~·~~~~-.... ·~ G. Saray, Fener, Güneş 
askeri manevralar dün başladı ı Belediye kontrol Beşiktaş ligden çekildiler 

(Bcıştarafı l inci sa1J1ad4) 1 tir ve bu manevralar münasebetilc bazı teşkilatı mensubları 
Halka mahsus otomobil ve otobüs gibi memleketlerde izhar edilen endişe yersiz 

(Baştarafı 1 inci snytada) 
Milli kümeye iki senedenberi dahil 

olmuş ve derece almış olan klüplerden 

grupların birincileri iki defa karşıla • 
şıp en çok puvan alan klüp ikinci lig 
birincisi olacaktır. motörlü nakliye vasıtalanna, kıt'aların sayılmaktadır. neredesiniz ? 

manevra sahalarına sevki için muvakka- Gazeteler, Almanyanın istediği gi - (13aştarafı ı inci sayfada) Fenerbahçe, Güneş, Beşiktaş ve Gala- İkinci lig klüpleri grupları arasınc' ;ı 
ten vazıyed edilmiştir. bi manevra yapmağa hakkı olduğunu yapılan maçların hasılatını arala "" 

rında taksim edeceklerdir. 

İkinci lig A. grupuna ayrılan klüp .. 
ler: 

doldurulmaları sırasında gazoz kaza- tasaray murahhasları ilerde milli kü -
nına düştükleri ve gazozlar şişelere ~e maçlarının yapılabileceğini ileri 
boşaltılırken icab eden fennİ tedbir- surerek iki devreli lig maçı yapaınıya
lere baş vurulmadığı için aynen şişe- caklarını ve ancak bir devreli lige da-
ye idhal edildiklen· anlaşılan bu pı's hil olabileceklerini söylemişlerdir. K Ortak" Al d M asımpaşa, oy, tınor u, E· 
mahlukların bu gazoz şı'şesı·n.:ıeki mtaka ikinci reisi ve futbol aJ·an . b G 1 G 1 Bov .. F 'U kil' M yü , a ata enç er, gazıçı, ener • 

Diğer taraftan Almanyanın garb hu - ve bu harekatta hiç bir fevkaladelik 
dudundaki tahkimat işi de sür'atle iler - görülmediğini yazmakla beraber, si -
lemektedir. Bu maksadla Berlin gazete yasi vaziyetin arzetınekte olduğlr na -
matbaalarında, restoranlarda ve dığer ba- zik mahiyet dolayısile bu manevrala -
zı müesseselerde çalışan işçiler, mareşal rın bazı memleketlerde fazla asabiyet 
Göringin emirnamesi mucibince seferber uyandırdığını ileri sürmektedirler. 
edilerek tahkimat işlerinde istihdam edil- Fransız gazetelerine gelince, bun - • 
mek üzere garb hududuna gönderilmiş - ların bir kısmı manevralardan hiç bah
lerdir. setmemekte, diğer bir kısmı da yalnız 

mevcudiyetleri, bu gibi imaluthane- ve 1 uhtar Uygur federasyonun 
lerd f • db gönderdiği talimattan hiç bir suretle yılmaz. 

e ennı te irlere kafi derecede İkinci lig B. grupuna ayrılan klü ~ 

Hitler, bugün Berlin civarında yapılan havadisi vermekle iktifa ederek, her -
manevralarda hazır bulunmuş ve askeri hangi bir mütalea yürütmemektedir -
teftiş etmiştir. Yabancı ataşemiliterler ler. 
de bazı mıntakalardaki manevralarda ha- Amerikan gazetelerinin neşriyatı 
zır bulunacaklardır. Nevyork 15 (AA.) - Alman aske-

A.lman ve Fransız gazetelerinin ri manevra1arından bahseden Nevyork 
neşriyatı Taymis gazetesi şöyle yazmaktadır: 

Londra 15 (Hususi) - Salahiyettar cHiç bir askeri manevra böyle kız-

riayet edilmediğini açıkça gösteriyor- fedakarlık edemiyeceğini söylemesi ü- ler: 
du. Bunu,~ zaman yazdık. Yalnız ga- zerine yukarıda isimleri geçen dört 
zoz imalathanelerinin değil, alelıl _ klüp kur'a çekmek.ten istinkaf ederek Anadoluhisar, Karagümrük, Beyler· 
mum yiyecek, içecek satan yerlerin içti~aı terketmişlerdir. beyi, Anadolu, Davudpaşa, Sümerspor. 
de gayet sıkı surette kontrol edilme- Ileride milli küme maçları yapıldığı 11 / EylU.l/938 de baılıyacak bi .. 
leri lüzumuna işaret ettik. Ayni za - • takdirde baştan sıra alan altı klüpten rinci lig fikstürü: 
manda bu gazoz şişesinin nezdi.mizde dördünün milli kümeye alınması şar - Birinci harta: Süleymanlye - Topkap1, 
mahfuz bulwıduğunu, müracaat ede _ tile geri kalan klüpler fikstürü çek - Vefa - Beykoz, İstanbulspor - HiHll. 
cek her hangi bir belediye memur mişlerd.ir. İkinci hafta: Süleymanlye - Hil~. ts .. 

mehafilde temin edildiğine göre, Alman gın beynelmilel bir hava içinde bu ka- • 
manevralarına iştirak eden muvazzaf ve kadar tehlikeli bir şekilde tahrikamiz 

veya müfettişinin emrine amade tut- Mıntaka ikinci reisi bu vaziyet hak- tanbulspor - Beykoz, Vefa - Topknpı. 
tuğu.muzu da bildirdik. Yukarıda da kın.da 'bir rapor tanzim etmiş ve geri Üçüncü hafta: Süleymanlyc - Beykoz, 

k 
istanbu.Lspor - Vefa, mıaı - Topkapı. 

yazdığımız gibi aradan yirmi, yirmi .al~ ~üpler murahhaslarına imza et- Dördüncü hafta: Silleymanlye - Vefa, ihtiyat sayısı ~ir milyondan hayli eksik- bir mahiyet arzetmemiştir.> 
beş günlük bir zaman geçtiği halde • tırmıştır. Beykoz - Hilil.l, İstanbulspor - TopkapL 
ne aldıran oldu, ne de soran? Lig hey'etine umumi kati'b olarak Beşinci hafta: süleymanlye _ İstanbul .. • 

Türk doktorluğunun yarattığı bir mucize Bu sebeble, bu defaki hitnbımızı Nuri Bosut, muhasibliğine de Süley - spor, Beykoz - Topkapı, vefa _ mıaı. 
bizzat belediye reisi Muhiddin üs • maniyeden Necdet seçilmiştir. on bir Eylfilde Taksim, Kadıköy ve Şeref 
tündağa tevcih etmek ve bu gibi ah- İkinci lig maçlarına on üç klüp i.ş - .stadlarında başlıyacak lig maçlarından bl .. 

'(Ba~ tarah J inci sayfada) ce yaptığı işi basit bir apandisit ameli- valde çok hassas hareket etmesi U - tirak ettiğinden birden yediye kadar rinci ligden iki, ikinci ligden birer klüp ara-
bir ehemmiyeti haiz olınası icab eden bu yatının üstüne çıkarmıyan derin bir zım gelen belediye kontrol cihazından sıra numarası alanlara A, yediden yu- suıda maçlar yapılacaktır. 
hadiseyi bizler henüz haber almış bulu- tevazu içinde ellerini uğuşturarak: şikayet etmek ve sormak mecburi _ kan numara çekenlere de B. grupu de- Klüpler maç hakemlerini her hafta per -

· Tür' k fkarı B ·ım ki d di B k d şembe akşamları aralarında tayin edecek .. 
nuyoruz. Bu muvaff akiyetın e . - 1 em • e · u a ar meş - yetinde kaldık: Bu sinekli gazoz şişe- necek, iki devre maç yapacak olan bu ıerdlr. 
umumiyesine bildirilmekte gecikilnıesıne gul olmağa, yorulmağa değer mi? .. Sa- sini daha kaç gün masamızın üzerin- ---------9-+4_, ________ _ 
sebeb tıb adamımızın sonsuz tevazuu ol- dece biz yapmamız lazım gelen işi de muhafaza edelim? Macera filmlerinin kad·ın 

kahramanlarına taş çıkartan genç kız 
masaydı her halde gazetecilerimiz bu yaptık.. \.. 1 
taahhürün azabını pek çetin olarak hisse- - Fakat her zamanki iş bir mucize, ...................................................... ..,, 

derlerdi. bu mucize de tıb filemimize iftihar ve-* recek bir netice doğurdu. Bu neticenin 
Vak'a her halde okuyucularımıza ya - kazancını sizden alıp umuma mal et -

bancı g~lmiyecektir. Geçen cumartesi gü- mek bizim vazifemizdir. Vatandaşlara 
nü akşamı Sirkecide bir kasabın a~ır ya- Türk hekiminin bu muvaffakiyeti ile 
ralanmasile nihayet bulan kanlı bır kav- övünmek fırsatını vermeliyiz. 
ga olmuştu. Sözlerim tesirini gösterdi. Doktor 

Sirkecide Yurd kasab dükkanında ka- anlatmaya başladı: 
sablık eden Şeril Balıkpazarmda Keten- - Hadiseyi biliyorsunuz. İki kasap 
ciler kapısında kasab Kemalin yanında şakalaşırlarken işi kavıgaya dökmüşler, 
çırak Ganiyi şaka ile başlıyan bir mü - biri diğerinin kalbine uzun bir bıçak 
nakaşanın sonunda kalbinden ve omuz sokmuş. Kalbini delmiş, getirdiler. Na
başından kasab bıçağı ile ağır surette ya- bız tamamen durmuştu. Kalb cansız, 

ralamıştı. yarı atar, yarı atmaz vaziyetteydi ve 
Bu kanlı vak'anın tafsilatını veren ga- kan fışkırıyordu. Derhal kalfü dışarı 

zeteler, havadislerinin sonuna iU satır - çıkardım. Avucumun içine aldım. Kalb 
Jarı da ilave etmişlerdi. ameliyatı çok heyecanlıdır. Kalb eli -

cAğır yaralı bulunan Gani Cerrahpaşa nizin içinde oynar. Bunun için çok 
hastane.sine kaldınlmıştır. Hayatından tehlikelidir. Muvaffakiyet ihtimali çok 
ümid yoktur.> azdır. Hemen hemen yok denilebilir. 

Filhakika hadiseye şahid olanlarla, ec- Yaralı fazla kan zayi etmiştL Kal -
zanede ve hastanede ilk müdavatı yapan- binin etrafında biriken kanlar kalbi 
lar Ganinin ar~asın~an: . 

1 
sıkıştırıyor, binnetice kalb duruyor. 

- Alhı.h ganı, ganı rahmet eylesın. de- Derhal müdahale etmek lazım. Yega _ 
mekten kendilerini alamam.ışlardır. ne şansı da zaten hemen müdahale et-

Mühim bir döviz · 
kaçakçılığı daha 

meydana çıkarıldı 
(B~tırraf\ 1 inci ıayfada) 

Şehrimizde idhalat komisyonculuğu ya
pan büyük bir şirketin mühim mikdarda 
döviz kaçakçılığı yaptığını haber alan 
gümrük muhafaza başmüdürlüğü teş -
k.ilatı derhal tahkikat ve takibata başla -
mış ve suçluları tesbit etmiştir. Döviz 
kaçakçıları muhafaza teşkilatının tak:i -
binden yakayı kurtarmak: ve tahkikatı 
durdurmak. için muhafaza memurlarına 
rüşvet teklif etmişlerdir. Tahkikat sı -
rasında başka deliller elde etmek üzere 
muhafaza memurlan bidayette bu rüşvet 
teklifini kabul eder gibi görünmüşler ve 
diğer taraftan da cürmü meşhud yapıl
mak üzere Amirlerini ve zabıtayı keyfi
yetten haberdar etmişlerdir. Bu suretle 
paranın memurlara verileceği · yer -
de tertibat alınarak bir cürmü meşhud 
hazırlanmıştır. Döviz kaçakçıhğı yapan 
ve idhalat komi.syonculuğile uğraşan şir
ketin memurlarından biri dün Tokatlı lo
kanta ve birahanesinde memurlara 1700 

{ Baştarafı 1 i~ci ~alf1ada) nünün bitab kaldığını gören carilı kaç· 
kahramanca yardı.mile olumden kurtu- mak istemiş dama giden merdivene ko _ 
labilmiştir. Suçlu Rizeli Harun yakalan- muş fakat ' d b b ş t • o sıra a a asına yardıma ko-
mış ır. şan kızı Nenepaşa mütecavizin ayağın .. 

Hüsnü koyunculuk ve hırdavatçılık ile d d. an .. me_r ıveni çekmiş, herifi düşürnıÜ§ 
iştigal etmektedir. Zengin olduğu zanne- ve uzerıne çullanarak elinden tabanca • 

dilmektedir. Gücü kuvveti yerindedir. sını aldıktan sonra kendisini kıskıvrak 
Harun iki arkadaşile beraber, gece, iple bağlamıştır. 

evin içine aa.rk:mı§, ve Hüsnüyü öldür - Cinayete aebeb olarak, Hfisnünün kı .. 
mek istemiştir. Yatağından fırlıyan Hü.s- zını Mustafa 1· · d b' · · sının e ırısınin istemesi 
nü mütecavizin üzerine atılmı.§, müca - kızı al 
d 

ve_ . amamasıdır. Mustafa kızın ken· 
ele fasılasız iki saat kadar devam etıniş, eli sıne varmadığını görünce bütün aileyi 

altalta, üstüste dövüşürlerken, Harun -1d·· 0 ürtnıeğe karar vermiş ve bu maksad-
tabancasını patıatmağa imkan bularak ı H- a Harunu ileri sürmüştür. Tahkikat in .. 

usnüyü, boğazından yaralamıştır. Hüs- kişaf etmektedir. 

Şakir Kesebir 
izmire gidiyor 

Ankara 15 (Husust) - İktısad Vekili 
Şakir Kesebir İzmir fuarı i~ bugün -
lerde İzm.ire hareket edecektir. Vekilin 
Eskişehire uğrıyarak şeker fabrikasını 

teftiş etmesi de muhtemeldir. 

Danimarka Alman yadan 
şikayet ediyor 

İşte bu sırada beklenmiyen bir mucize mekte oldu. İlave-edeyim ki, dediğim 
olmuş, Fahri Arelin eli genç kasab çıra- gibi, bu müdahalenin de neticesi pek 
ğmı Azrailin elinden kurtarmış, ölümün kat'i değildir. Kurtulanlar pek azdır. 
kollan arasından alarak hayatın kucağı- Kalbi dikmek bir buçuk, bütün ame _ 
na iade etmiştir. liya t da beş dakika sürdü. Şimdi has _ 

Genç kasabın kurtulma ihtimali binde ta~ı~ iyidir. Tamamen kendisine gel _ 
bir bile olmadığı halde Fahri Arel kol - mıştır. Harareti normaldir. Muntazam 

lira rüşvet verirken suç üstünde yaka - Dörtyol ihracat kooperatifi 
lanm~ ve derhal bir zabıt varakası tu - b 

. Kopenhag 15 (AA.) - Roedby'de· 
bır nı:tuk söyliyen Danimarka muha .. 
fa~ar partisinin şefi Moller, l 664 se
nesındenberi Slezviz'in Almanyada ka .. 
lan cenup kısmındaki Danimarka ekal• 
liyetinin bu kadar ağır şerait altında 
ya§amadığım ve yeni Alınan - Dani -
marka hududunun halihazırda mühim 
bir mesele teşkil etiiğini ibeyan etmiş • 
tir. 

larını sıvamış, zembereği boşanmış bir konuşuyor. 
saat gibi duruveren kalbin karşJSinda so- - Şu halde siz bir değil, iki kalb 
ğukkanlılığından zerre kaybetmeden göğ kurtardınız! 
SÜ açmış, genç yaralınm kalbini göğüs ~ - Niçin? 
ten dışarı çıkarmış, avucu içine almış, bir - Şunun için ki, şayed Ganiyi kur-
buçuk dakikada dikerek tekrar yerine tarmasaydınız, onu yaralıyan ömrünün 
koymuştur. Bugün, kalbi bıçakla deline- sonuna kadar vicdan azabı çekecekti. 
rek hayatından ümid kesilen Gani şimdi, Onun da kalbini bir ıztırab mengene _ 

tularak müddeiumumiliğe verilmiştir. ir turlu kurulamıyor 
Döviz kaçakçılığIDJn tahkikat safha _ Dörtyol ( Hususi ) - Bugünlerde 

sından Maliye Vekaleti <le haberdar edil- Dörtyolkazasının başlıca işlerinden bi
miştir. Tahkikat bir iki güne kadar te _ ri ihracatı• kooperatifi meselesidir. Bu 
kemmül ettirilerek diğer suçlular da kooperatifi kurmak için İktısad Veka
cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi e- leti ehemmiyetle meş-gul bulunmakta
dileceklerdir. dır. Fakat verilen ehemmiyete rağmen 

doksanı kooperaıti.fe girmemekte ısrar. 

ediyorlar. 

Kredi kooperatüleri bugünlerde top
lanarak bu mesele etrafında görüşüle~ 
cek.tir. Cerrahpaşa hastanesinde taburcu edile- sinde kısılmaktan kurtardınız. 

ceği günü beklemektedir. Hastaneye gelmişken ahiret yolcu -

Muhafaza teşkilatı evvelki günkü nüs- Dörtyol mıntakasında iyi portakal bah
hamızda yazdığımız ve bir kömür şirketi çesi olanlardan bir çoklan, hatıtl yüzde 
tarafından yapıldığını haber verdığimiz ========~=~==~=================:::= 
döviz kaçakçılığı etrafında da tahkikatını Samsun limanında yanan motör Vaktayı haber aldığımız zaman hem luğundan geri dönen Ganiyi görmeği 

hayret ettik, hem .sevinç duyduk. Hayret arzu ettim. Ona ahiretten gelen adam 
ettik: çünkü, yaralının kurtulması için diyorlar koğuşda .. 
bir mucize lazımdı. Sevindik, çünkü bu _ Geçmiş olsun dedilllt öbür taraf _ 
mucizeyi Avrupadaki meslekdaşına par- tan ne haber? 
mak ısırtacak bir muvaffakiyetle Türk Gülümsedi: 
hekimi de yaratmıştı. _ Sormayın! 

derinleştirmektedir. Bu mesai sn·asında 
meydana çıkan diğer bazı döviz kaçak-
çılıkları hakkında da tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Doğu manevraları * - Nasıl oldu bu iş Gani.. 
Cerrahpaşa hastanesinde sertabib Bay Faciayı hatırlıyarak yüzünü buruş- (Ba§tarafı 1 ind sayfada) 

Esadın odasında, Fahri Arelin :Klinikten turdu: kan hususi bir trenle manevra sahasına 
avdet etmesini beklerken mesai arkada- - 01du bir şey işte .. Lokantaya et hareket etmiştir. Mareşala bazı geııeral
§ının bu muvaffakiyetinden hakiki bir götürmüştüm. Dönüşte uğradım. Şaka ler ve yüksek rütbeli sübaylar refakat 
iftihar duyduğu yüzünden okunan değer- derken iş ciddiye çevrildi. Kalbime ye etmektedir. 
li idareci dedi ki: diğim bir bıçakla dışarı fırladım. Po - Bu sabah İstanbuldan şehrimize gelen 

- Bu hakikaten nadir bir ameliyat- lise koştum. Polis doktora gönderdi. Milli Müdafaa Vekili Ka2un Özalp ta 
tır. Siz de biliyorsunuz A vrupada bir Dokt?r yarayı ~ğır buldu. O sırada da hafta sonunda ayni sahaya gidecektir. 
operatör tarafından bir ayni yapıldığı kendımden geçıp yıkılmışım. Meğerse * 
zaman kıyamet kopmuştu. Bir Türk o- kalbim durı:ıuş. Allah razı olsun kur- Ankara l .5 .(Hususi) - Doğu ma _ 
peratör, kıymetli bir arkadaş tarafın - tardılar benı.. nevralarını takıb edecek olan askeri er-
dan bu ameliyatın daha muvaffakiyet- Yanımdaki arkadaş gülerek yüzü - kan manevra sahasına hareket etmeğe 
le burada yapılması bize hakiki bir if- me baktı: başlamışlardır. 
tihar ve sevinç vermektedir. - pe~kanlı artık .. ~~ sağla~ ~alblc ================= Samsun (Hususi) - Geçenlerde li -

Operatör Fahri Arel sertabibin 
0 

_ her türlu yaralara gogus gerebılir. ha ona yaklaşmaz. Çünkü öldürdüm manımızda Şevki kaptanın idaresindeki 

saat devam ettiğini ve bütün gayretlere 
rağmen söndürülemediğini bildirmiştim. 

Yukarıdaki resim motörün alevler içinde 
yanışını gösteriyor 

d:lsına döndüğü zaman kendisine bu Ben de ilave ettim: biliyor. motörün 6000 teneke benzin ve 4000 te -
muvaffakiyeti için geldiğimi öğrenin _ _ Hatta ölüme bile .. Azrail bir da- Nusret Safa Coşkun nek gazla beraber yandığını, ate~in 48 
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Bu eski (polo) topu çok kullanılmış ve ı fakta çalışan İmameddin de duymuştu. 
lekeli bir toptu. Şöminenin üstünde bir Akabinde yemek odasına koştu. Odadan 
lcö§ede duruyordu. Orasının tozunu alan ümid.siz hıçkırık sesleri geliyordu. 
uşağım imameddin bana hürmetle sordu: İmameddini çocuğunu dehşetli surette 

_ Acaba efendime bu top lazım mı- azarlar buldum. Küçük mücrim, hemen 
dır? hemen bütün gömleğini bir mendil halin-
Hayır bu eski top bana liızım değildi: de yüzüne kadar kaldırmış bir vaziyette 

Fakat 1mameddin bu topu ne yapacaktı? idi. İmameddin sert ve haklın tavrile: 
o devam etti: - Bu küçük, küstah bir çapkından 

_ Eğer efendimiz müsaade edecek o- başka bir şey değildir. Bu hareketinin 
}ursa ... Benim küçük bir çocuğum var cezası uzun müddet hapis olacaktır. 
da... Bu topu görmüş. Bununla oynıya- Mücrimin yeni ve yüksek perdeden çığ
bilmek için deli oluyor ... Ben kendim i· lıklarını, İmameddinin bana özür dile-
çin istemiyorum... mesi takib etti: 
Şübhesiz bu heybetli ihtiyar adamın - Çocuğa söyleyiniz, dedim, kendisine 

eski bil' polo topu ile oynıyacağı kımse- darılmadım, onu götürünüz. 
nin aklından bile geçemezdi. Şimdi gömlegini olduğu gibi boynunun 
İmameddin verdiğim topu nlarak tarn· etrafına sarmış olan küçük mücrime ba

saya çıktığı zaman ornda bir sevinç hay- bası söylediklerimi tercüme etti. O za
kırışı işittim. Koşuşan kü~ücük ayak man çığlıklar hıçkırıklara tahavvül edi· 
patırdıları... Daha sonra yerde sıçrıyan verdi. Kapıya doğru giderlerken, sanki 
,küçük bir top sesi... ismi de ayrıca bir hata imiş gibi sitemli 

Hiç şübhesiz küçük adam babasını dı- hır sesle babası : 
prıda beklemekte imiş... Tahassürü çe- - İsmi Salahaddindir efendim... diye 
kilen topu beraber gctırir ümidile ... Fa- mırıldandı. Bu çapkın, adam olmıyacak! 
kat bu küçük şey odamdaki topu görme- Salahaddin tehlikenin şimdilik uzak· 
ğe na.sıl muvaffak olmuştu? laştığından emin olduğu için ağlarnak-

Ertesi gün, yazıhaneden eve her za- tan vazgeçmişti. Babasının kucağında o• 
mankinden yarım saat daha evvel girdi- dadan çıkarken yaşlı yüzünü bana ç~ 
ğim zaman yemek odasında küçük bir virdi. Hala sesinde hıçkırıkların titreyişi 
mahlukla karşılaştım. Bu, minimini, se-- baki idi. Peltek telaffuzile: 
vimli bir çocuktu. Üzerinde gülünç dere- - Evet sahih, dedi. İsmimin Salahad
cede kısa bir gömlek vardı. Bu gömlek din olduğu doğrudur. Fakat ben bir ~ap· 
~işkin karnını bile örtmüyordu. Parmağı kın değil, bir erkeğim! 
ağzında, tabloların karşısında bir şeyler İşte benim Salfilıaddinle ahbablığım 
mırıldanarak odanın etrafını dolaşıyor· bugünden itibaren başladı. Artık eve gir
du. Hiç şübhesiz İma:meddinin çocuğu bu miyordu ama bahçe bir serbest mıntaka 
idi! olduğundan orada gayet ciddi bir tarzda 

Tabii odamda onun hiçbir işi yoktu. selamlaşıyorduk. Tabil teati ettiğimiz iÖZ· 

Yeni yaptığı keşiflerle o kadar meşgul ler mahduddu, birüniı: 
ve dalgın bir halde idi ki benim mevcu- - Bonjur sahibi 
diyetimi hissetmedi bile. Kapıda lbir Diğerimiz: 
müddet onu seyrettikten sonra birdcnbi- - Bonjur Salfihaddinl 
re odaya girdim. Benim bu girişim onu Diyordu. 
öyle bir korkutmuş idi ki az kalc:ın biı Hergün yazıhanemden avdet ettiğim 

sinir nöbetine tutulacağını zannettim. zaman bahçenin muayyen bir köşesin
Adcta nefesi tükenerek yere oturuverdi. den, sarmaşıkların arasından şişkin kü
Gözleri kadar ağzı da açılmış, dehşetle çücük karnı, bu karnı iyice örtmeyen bir 
bana bakıyordu. Bunun neticesini pek iyi kısa gömlekle dostum önüme çıkıyor ve 
kestirdiğim için hemen acele ile odadan ben hergün ayni mahalde atımı durdu
çıktım, fakat minimini ziyaretcimin deh- rarak kendisini kemali ehemmiyetle se
şctli bir çığlığı arkamdan bana kadar gel- lamlıyordum. 

di. Tabii bu sesi benimle beraber, mut- SaHihaddinin hiç arkadaşı yoktu. 

Bütün gününü bahçenin içinde, kuytu 
köşelerde, villanın etrafında ve avluda 
bir takım esrarengiz işlerle geçiriyordu. 
Bir gün tesadüfen bahçenin bir köşesin• 
de vücude getirdiği bir eserin karşısında 
bulundum. Polo topunu yarısına kadar 
bir yere gömmüş, bunun etrafını altl ta
ne solmuş yıldız çiçeğile çevirmiş, bu 
çemberi de kırık tabak parçaları ve tuğ
lalarla vücude getirilmiş daha büyük 
bil'> çemberle çevirdikten sonra da hepsi
ni birden bir toprak duvarile çerçevele
mişti. 

Bahçenin intizamını bozan bu şeye da
rılacağımı zanneden bahçıvan, küçük 
dostumu müdafaa etmek için gülü;nsiye
rek: 

- Bu şey kat'iyen bahçenin güzelliği
ni bozmaz... dedi. Hem göze göniııecck 
bir yerde değil ki... Çocuk işte, aklı erdi· 
ğinden değil ya ... 

Benim bu şaheseri bozmak aklımdan 

bile geçmemişti, fakat maatteessüf, dal
gın dalgın yürürken farkına varmadan 
ve istemeden birdenbire karşıma çıkan 
bu san'at eserini çiğnemiş, birbirine kat
mıştım. 

Ertesi sabah Salahaddini bu harab ol
muş eserin karşısında, sessizce ağlarken 
buldum. Adamlardan biri kendisine, bah
çeyi bozduğu için pek hiddetlenmiş oldu
ğumu ve bunun için yaptığı o güzel eseri 
ayaklarımla çiğniyerek bozmuş olduğu

mu söylemek zalimliğinde bulunmuştu. 
Salahaddin bugün bir saatini şahese

rinden kalmış olan harabenin izini büs
bütün ortadan kaldırmak için uğraşmak
la geçirmişti. 
Yazıhanemden avdet ettiğim zaman ga

yet bedbaht ve dargın bir çehre ile bana: 
- Bonjur sahibi demişti. 
Sıkı bir tahkikat neticesinde bütün 

bunları öğrenmiştim, bu mesele şu suret
le nihayetlendi: İmameddin oğluna be
njm tarafımdan şu sali.hiyeti verdi: Bun
dan sonra Salahaddin bahçenin içinde 
her• beğendiği şeyi yaprnağa mezundu! 
Bu küçük dostum için payansız bir saa
det oldu. Hemen, harab olmu~ olan eski 
şaheserini gölgede bırakacak yeni bir e
ser vücude getirmek için yeni yem plan
lar çizmeğe başladı. Birkaç ay bu garib 
küçük mahlukcuk küçük malikanesinde 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünd:!:ı: 
ı - Mektep lise ve yüksek olmak üzere altı yıllıktır.Yatılı ve pare.sızdır. Ga

yesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 
Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından tem.in edilir. 
2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta mektebi 

bitirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 
3 - Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe müracaat 

edilmelidir. 
4 - İsteklilerin mekteb müdüriyetine karşı yazacakları istidanaınelerine: 
a) Hüviyet cüzdanlarını. 
b) Aşı kağıdlarını. 
c) Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamelerlnL 
d) Polisçe musaddak iyi hal kağıdlarını. 
e) Velilerinin izi}hlı adres ve tatbik imzalarını. 
f) 6 X 9 eb'adında altı aded kartonsuz fotograflarını. 
raptetmeleri Iiı.zımdır. 

5 - Yazılma işi 22 Ağustos 1938 Pazartesi gününe kadardır. istekliler mua
yenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulu~alıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. Muha-
beratta posta pulu irsali lazımdır. (3987) 
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ile SABAH, ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman aişlerinizi fırçalayınız. 

hiç durmadan yeni harikalar vücude ge
tirmek için uğraştı, ckırdu. Kumların üs
tünde, saplarından kuruyup düşmüş sol
muş çiçeklerden, kırık cam parçaların
dan ve zannederim tavuklarımın kanad
larından yolunmuş tüylerden ne hariku
lade saraylar ve mabedler vücude getir
di! Bütün bu şaheserleri tek başına ya
pan Salahaddin mütemadiyen dudakla
rının arasında işittiği masalları yavaş 
sesle mırıldanarak çalışıyordu. 

Bütün bu zenginliklerin, arasına bugün 
bir mucize gibi birçok parlak renkli bir 
tüy ilave edildi ve ben bunu görünce Sa
lahaddinin bu fırsattan istifade ederek 
şaheserini vücude getirdiğini anladun. Bu 
zannımda aldanmamıştım. Küçük dos
tum bir saatten fazla düşündükten sonra 
kendi kendine yavaş sesle anlattığı ma
salların birine, yüksek ve neı'eli sesle bir 
şarkı okumağa başladı ve kemali r.ıddi

yetle çalışmağa koyuldu. Bu defaki sa
ray hariklnade bir şey olacaktı. Bu iki 
metre boyunda ve bir metre genişliğinde 
idi. Maatteessüf bu eser tamamlanamadı. 
Ertesi gün eve avdette her zamanki ye
rinde Salahaddin karşıma çıkıp bana: 

-- Bonjur sahih! 
Demedi. Ben bu selama çok alışmış ol· 

duğum için o gün adeta endişe etüm. Da· 
ha ertesi günü İmameddin çocuğtm ha· 
rareti olduğunu söyledi ve benden kinin 
istedi. Kendisine istediği illcı verdim ve 
doktorumu yolladım. 

Doktor İmameddinin evinden çıkar· 
ken: " 

- Bu çocuklar hep böyle, diye mırıl· 
danıyordu. Pek cılız, pek mukavemetsiJ 
şeyler! 

Bir hafta sonra, hayatımda hiçbir za
man tesadüf etmek istemediğim ff>Yle 
karşılaştım. 

Müslüman mezarlığına giden yolun ÜS· 

tünde İmameddine rasgeldim. Yanında 
bir de dostu vardı, kollarının arasında 
küçük dostumun kefen içinde sanlmıt 
küçücük ve zavallı cesedini taşıyordu. 

Y ARINJC1 BÖ8B.AMIZDA: 

Gece hırsızı 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

İhtiyar mümeyyiz derhal karısını 

tekzip etti: SON fosTA N iN - Romanyada çeşidini görürsün.' 
Burası bakşiş memleketidir. 

- Hayır! İs - EDEJ? QOl"\AN\ -Şu halöe? 
tanbula dönen, -Vermeli. 

falan, yok. Dün- - Güzel, ama, bu kadar kalabalığın 
yanın masrafını hepsi de bize hizmet mi etti? Bir çok-
ederek, buraya 

[\

kadar da geldik- larının yüzlerini şu anda siftah görü -

ten sonra, ne de YAZAN: Ercümend Ekrem Talu yorum. 
olsa yolumuza - Olsun. Onlar da bize görünmez· 
devam edeceği?~ Bizlerden kapkaç, dan içeriye dalan den hizmetimizde bulunmuşlardır. 

İfakat hanım dübaracı, serseri Torik Neçnıi: - Her gittiğimiz yerde böyle ola -
başını sallıyordu. çikmamıştır. Ne ki - Ne o? Ne temi- caksa, vay halimize! 

_Olmaz! Döneceğim ben. Böyle iki- edersek namusu .. natı? Tımarhaneye - Olmaz! Salt bunda böyledir. 
(fe birde helecan çekemem .. elaleme muzlan ederiz. Bu - erzak mı veriyorsu - O vakte kadar alarğada duran Torik 
kepaze olmağa da vaktim yok. nu bilesin. nuz? Açık arttırma Necmi söze karıştı: 

Bunun üzerine kan-koca hafüten a- Davanın uzayıp mı var? - Vay canına yandığım, be! Yaşasın 
ğız dalaşına başladılar. Gurabi efendi: gideceğin! gören Sözlerlie uzamak bizim Sirkeci otelleri! Bir gece yattın· 

- Kepaze olmak için arzuhal veren, Gurabi efendi mü - istidadını gösteren mı idi, sabahleyin pape!i yazıcıya toka 
çanak tutan sensin be hatun! dedi. Ne dahale etti: münakaşayı durdu - eder, cızlamı çekersin. Öyle soyguncu-
ızorun vardı da, işin içyüzünü tefehhüm - Canım~ Ayıp - ruverdi. Hepsinin luk falan voktur. Gönlünden koparsa, 
etmeden, geldin de, elin masumesine tır. Vaz geçin böyle üzerinde müessir vatak1arı yapan, odayı süpüren ablaya 
çattın? ileri geri sözlerden. olan ınüfuzile dava - bir patakozu tosladın mı, bir alay da 

- Evet: Ben gelmeseydim, olanlar Çıkacak isek çıka - yı lahzada halletti. dua alırsın. Ne de olsa kibar milletiz -
olmuş, işiniz bitmişti. Kokmuş karıyı lım; oturacak isek Karı-k?Cayı barış - dir, alimallah! Dünyanın neresine git· 
üzerime nikah ediyordun. oturalım. Necmiye tırdı. !fakat hanımı -sek emsalimizi bulamazsın. Değil mı 

- Suphane men tehayyere .. Yahu, de haber isal ede - gerisin geri İstan - Kaşar oğlu?!. 
aklını mı oynatıtm? Bu saçma sapan ah- Ilın. O da gelsin; bul~ d~nmekten vaz _ Öyledir Necmi beyim! Osmanlı -
kamı nereden çıkarıyorsun? kendimize bir po • geçırdı. Eşyayı top- nın kibarlığı histuvara geçmiştir. 

- Ben, biliyorum!. (Takvoru göste- roguram çizelim; . . . ladılar. Bavullar _ Be andavallı! Bir kere, Osmanv. 
rerek) lbu zangoç kıyafetli, panayir bir hattı hareket ta- Gurabi Efendi: cBunlar burada durmuş, ne ı.stıyorla~?> .~dı: . bağl~.d:'. .. aşağıya dediğin dünyadan k~lktı, hepimiz Tür-
kaçkını, ispati papazı suratlı herifle yin e:ielim. Akşama yola çıkacağız. Bu-ı den sıçrıy8::ak, ba~dı: ı ındınldı. Otelın hesabı ?oru~d~. . küz elhamdülillah! Ikincisi, kibarlıkla 
birlik oldunuz da başıma çorap öre - rada otel odasında kapanıp zamanı - Sus! Oyle yemın ıstemem! Altkatta avluda sıra ıle dizılmış du- d"" duvar arasında ne münasebet var? 
ccktiniz, değil mi? heder etmekte de mana yok. - Ya? ran müstahdemin, Gurabi efendinin ;~arlık düz duvara çıkar mı? 

Bu defa Takvor münfail oldu. İtira- İfakat hanım gene itiraz ettl: - Yoook! Nikahımızı ortaya koyma! sinirlerine dokundu. Takvora dönüp ı bak komiktı·gıv·n, _ Genem, oorum, 
za, redde koyuldu: - Ben İstanbuldan gayri bir yere Sakın, ha!. Zaten Allahtan aradığın o. sordu: üstündedir. 

_ Bu dediklerin benim hep? Bana gitmem. Siz çıkın, bafuru öğrenin; kaç- Yeminini tutma da, sonra ben boş dü- - Bunlar, burada durmuş ne seyre-
Takvor, dolgun dolgun güldü. Gura-

ıdoorsun J"amgoç dev i? Ben hangı pa - ta kalkıyor? şeyim ha? Yağma yok!. . diyorlar böyle? Karagöz mü oynuyor, 
J bi efendi, ceplerindeki bozuk paraları 

ınayirdan kaçmışım? İspatinin tağlısına - Bu Üsküdar vapuru değil ki her Takvor gözlerini dört açmış, !fakat yoksa şimdiye kadar hiç adam yüzü 
benzer yerim vardır? Senin gibi kan- saat işlesin. Sen adamı divane eder, ~u- hanımın bu ince düşünüşüne hayran görmemişler mi? Akşamki pandomi - dağıtmakla meşguldü. Nesi var, nesi 

v b 1 k ? ursuz bırakırsın bire hatun! Kesa'hçe - olmm:tu. Kendini tutamadı: madan ötürü ise... yoksa böylece sebil ettikten sonra, söy· 
nın agzına un ar ya ışır. ~ N d lene söylene arkadaşlannı peşine kattı 

_ Ağzını topla! Kan senin anandır! ler vt:'fdik, mürur tezkeresi çıkarttık, - Bravo, zo! dedi. Çok yaman karı- - Hayır, efendizadem. e o ur ne 
- Ben ağzımı ne deyi toplaacakmı - yol hazırlıkları yaptık. Mahalli maksu- sın!. Neler geloor fikrine, kardeş!. de bu. Cenabınızın güzel gönlünden ve sokağa çıktılar. 

şım? Karı dedi isem ayıp laf ettim? da vasil olmadan geriye dönmek, ele Hitap esasında gururunu okşadığı kopacak bakşişi beklerler. Vakit öğlendi. Saat ikiyi bilmem kaç 
- Ne ettiğini bilmem. Bildiğim var- güne maskara olmak için mi? Yok, e- için bu sefer, İfakat hanım, tekerrür - Hesap görürken yüzde bilmem ne geçe kalkacak olan Bü'kreş trenine ka-

sa, o da senin hinoğlu hinin biri oldu- ğer kastın benden teminat almak ise, eden ckarı• sözüne öfkelenmedi. Gu - kadar da bahşiş namile ödedik a? dar ancak ufak bir kolaçan edecek ve 
ğundur. ne türlü yemin istersen, edeyim! Şart rabi efendi: - O başka .. resmisidir. Hususi bak- bir yerde ilişip yemek yiyecek 7.8.Dlan-

- Estafurulla! a;:eryan familyası olsun!. - Peki, nasıl teminat istiyorsun? şiş yedenbeyed verilir. ları vardı. ----.. ---...---..J.~ --...ı:-.._ı_ u· ....,...__._,,....,......,..,-. _ ___ ___________ ,Arlcua tHD') 
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Yazan: A. R. 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Haz • 
Birdenbire vapurun pervanesi durdu, makinelerin 
sesleri kesildi. Kaptanın korkunç horultusundan 
başka herşey sustu. Bir iki dakika sonra da 

Genç yaver sürgün yollarında 
güvertede ayak sesleri duyuldu 

Pervane vesairenin rnuttarid ve 
muhtelli gürültülerine galebe eden bir 
horultuyu duya duya uyumak mfun -
kün değildi. 

ya (o zaman sağ idi) aleyhinde gene 
bir İngiliz gazetesile pek şiddetli neş
riyatta bulunmuştu. Hükumetce gös -
terilen lüzum üzerine Londrada aleni 
surette muhakeme edilen suçlu mu • 
harrir bcraet etmişti. Mahkemenin a
daletinden istifade eden muharrir suç 
sayılan makalelerile muhakemenin taf· 
silatını ve beraet hükmünü birlC'ş liı·e -
rek bir kitab halinde ve gene Londrada 
ba?tırarak neşretmişti. 

Sonra.. LeyJ.anm annesi de, saraydan 
gelecek olan ağır bir darbeden kurtula
mıyacaktı. O da bir hayli tazyıka uğrıya
cak, belki de (karakfişi) bir hüküm ile, 
bütün malı, emlaki, serveti müsadere o-
lunacaktı. .. 

İşte, bunları düşilnen Zeki bey, Lr>yl~-
yı alıp tstanbuldan kaçmanın, v~a~a bu
yük bir fe!Aketle neticelenecegını anla-

mış: 

_ Mukadderata t!bi olmaktan başka 

çare yok. 
Diye mırıldanmıştı. . . 
Filhakika mukadderat, bu acı _net~ceyı 

\'ermişti Ve bunun önüne de, hıç kimse 
· . . tt• Sultan Hamidin o ka geçememışti. Ha cı., • • 

dar hürmet ettiği Sellin paşa, ihtıyar 
zevcesini saraya yollamış: d 

- E 1 Adun tamamile masum ur. va ' f d .. . 
Kendi.sine iftira ediliyor. E en ınuze 
karşı ihan~t fikri beslediğine kani ol.sa~, 
onu karşımda parçalatırım. Efendımız, 
bana merhamet buyursunlar. Bir tek ev
ladımı, hain hafiyelerin iftiralarına kur-

ban etmesinler. 
Diye, haber göndermişti. 
Abdülhamid ise bütün bunları dinle-

dikten sonra: . 
- Paşa, müsterih olsun. Ben, Zckjyı 

kurban etmiyorum. Dedikodular kapan
sın d. b. ""ddet İstanbuldan uzaklaş-

ıye, ır mu . tt' 
tırıyorum. Yakında rütbesini te_:fi ~ ı-
rerek İstanbula getirteceğimi vaded•yo-
rum. 

Diye, cevab vermişti. . . . 
Bu tarzda hareket, Abdülhamıdın sı -

yaseti iktızası idi. Çünkü, hayatını ve 
saltanatım tehdid eden bir hadise karşı
sında Zeki beyiR §iibheli bir şahsiyet ol
duğu~a koca bir heyet hüküm ve~ikten 

t k Onu sarayında ve batta İstan-sonra, arı _ 
b ld istihdam edemezdi. Boyle bir ha-

u a . h·t· 
k t . tekerrür etmemesi içın, mu ı ıne 

re e ın k. t d" 
mutlaka bir ibret dersi verme ıs er ı. 

Bu ders, verilmişti. Fakat, Yıldız sara
yının muhitini dolduran renk renk ve 
çeşid çeşid insanlardan ziyade, bun~~ 
acısını iki zavallı çekmişti. Bunların bırı 
Leyla, öteki de Zeki beydi. .. . 

Leyla, bu hadiseden o ~ad~ ~~.te.essır 
olmuştu ki; Zekinin tevkif edıl~ıgınhı ha
b ld v gu .. n geçirdiği şiddetli bu ran-er a ıgı A • b. 
dan sonra, yatağa serilmişti. nnesı, ır 
kaç kere Arif ağaya giderek ondan me~~ 
hamet dilenmek istemişti. Fakat Leyla. 

- Hayır, anne ... O adama, gitme. Saa
detimizin celladı bu adam olduğuna cok 
eminim. Senin, bizim için, bu taş yürekli 
adamın karşısmda eğitmene kat'iyen ra
zı değilim. Hem, eğilsen de ne çı~a.r? .. 
O hain adam padişaha gidip te, bu ıftıra
yı kendisinin tertib ettirdiğini itiraf ede-

cek değil ya? .. 
Demişti. 
Zeki beyin, dördüncü ordu gibi ~zak 

bir yere sürüldüğünü, Leyladan. gızle
mişlerdi. Padişahın, mabza dedık~dula
rın önünü almak için birkaç ay muddet
le onu Bursaya gönderdiğini söylemiş-
·ıerdi. 

Leyla, buna sevinmişti. Kendi kendine 
bir plan tertib etmişti. Birkaç ay sonra, 
annesini alarak sessizce Bursaya gide
cek .. orada, birkaç aile efradı arasında 
Zeki ile nikah merasimini icra ettirerek 
artık Arif ağanın yeğeni tarafından tek
rar edilmesi muhtemel olan izdivaç tek
liflerinin 5nüne geçecekti. 

Leyla· bu hayallerle günlerini geçirir
ken, Zeki bey de, Anadolunun bitmez tü
kenmez y~llannda, derin bir azab ve ız
tırab içinde, Erzindan yolculuğuna de
vam ediyordu. 

Zeki Pa§a: cGeçmiş olsun evladf, dedi. 

ve ihanet siyaşetine iştirak etmemişti. \ idi. 
Merd bir insan, iyi bir askerdi. Bilhassa Leyladan mahrum kaldıktan sonra ar
düşkünlere karşı şefkat ve yardım his- tık hayat, hayatın bütün yardımları o-
larilc mütehassisti. nun nazarında bir hiçten ibaretti. 

İşte, bu ruhta bir adam olan Zeki Pa- Fakat Leyla meselesi o kadar çetin bir 
şa, (yaverlikten matrud süvari yüzbaşısı iş idi ki; o kadar insani hislerle mütehas
Zeki efendi) nin (mahfuzan) ordu mer- sis olnlasına rağmen bu tehlikeli mevzu 
kezine getirilerek merkez kumandanlı- karşısında müşür Zeki Paşa bile bir müd
ğında nezaret altına alındığını haber a- det sükut etmiş: 
lır almaz, derhal onu huzuruna celbet- - Sabret, arkadaş. Allah, büyüktür ... 
miş .. karşısına oturtarak: Bilinmez.. günün birinde Cenabıhak, e-

- Geçmiş olsun, arkadaş ... Anlat ba- fendimizin kalbine bir merhamet ıhsan 
kalım, bu iş nasıl oldu?.. buyurur. Affolunursun. İstanbula döner-

Demişti. sin. İnşallah, mes'ud olursun. 
Zeki bey, içi yana yana meseleyi ba- Diye, teselli vermekten ileri gı: çeme-

şmdan sonuna kadar anlatmıştı. Bilhassa mişti. Çünkü, bu çetrefil işin içine, (tü
bu ütiranın ne gibi bir sebe'bden ileri fekçi Arif ağa) karışıyordu. Müşüı· Zeki 
geldiğini naklederken. artık dayanama- Paşa ise, Arif ağanın Abdülhamid nez
mış; hüngür hüngür ağlamıştı. dindeki mevki.inin ehemmiyetini biliyor-

Zeki Paşa, çok müteessir olmuştu. Bir du. Arif ağayı gücendirmek işine gele
hayli tesellide bulunmuştu. Kendisıne, mezdi. Şayet böyle bir harekette bulu
ne gibi yardımda bulunabileceğini sor- nursa, sarayda derhal aleyhinde bir ma
muştu. Yardım mı? .. Zeki, maddi hiçbir nevra çevirirler. Kendisini, ordu rnüşü
yardıma muhtaç değildi. Onun tek bir riyetinden sırtüstü yere deviriverirlercli. 
düşüncesi varsa, o da sevgili (Leyla) sı (Arkası var) 

Ankara borsası 
Açıbı .. kapanıı fiatlan 15 -8- 938 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Birdenbire vapurun pervanesi dur -
du. Makinelerin sesleri kesildi, kapta
nın korkunç harharasından başka her 
şey sustu. Fakat bir iki dakika sonra 
güverted~ ·, ayak · sesleri, gürültüler 
başladı. Bir kibrit yakarak saate bak -
tım, S'inobdan kalkalı beş buçuk saat 
olmuştu. Saatte altı yedi mil alan bu 
yorgun Aslanın İneboluya geldiğini 
zannetmeğe mahal yoktu. Va
purda ikinci bir sakatlık vukı!ı gel -
diğini sanarak paltomu giydim, güver
teye çıktım. 

İkinci kamara yolcuları yan çıplak 
bir halde korku ve telaşla yukarı l

kıyorlardı. Duruşumuzun sebebini 
yolculardan birme sordum: 

- Hamdolsun vapurda bir sakathk 
yok, dedi. Fakat Sinobdan kalkalı beş 
bu~uk saat olmuş. Vapurun rotasına 
nazaran bilmem nerede bulunmakh -
ğımız iktiza ederken orada bulunmu -
yormuşuz. Birinci ve ikinci. kaptan or
tada yoklar; olsalar da sarhoşturlar. 
Hava bulutlu. yazıcı mevki tayin ede
memiş acaba karaya mı düşüyoruz, di
ye vapuru durdurmuş! 

Yazıcının yanına gittim. Filhakika 
cSinobdan kalkalı beş buçuk saat oldu• 
diyerek ona göre hesab yapıyordu. 

- Sinobdan biraz uzaklaşınca, va -
purdaki arızanın düzeltilmesi için bir 
saatten ziyade durmuştuk. Bunu da 
hesaba katıyor musunuz? 

Yazıcı: 
- Hay Allah cezasmı versin, ceva -

bını verdi. Öşle ya, bir buçuk saat 
indirmek lazım! 
Anlaşılan yazıcı da sarhoştu. 
Nihayet Aslana daha hızlı gitmesi 

emri verildi. Bundan sonra uyumak 
mümkün olmıyacağından giyindim, i
kinci kamara salonuna gittim. Orada 
yedi sekiz yolcu vardı. Onlar, (Aslan) 
ile (Şark) adlı diğer bir vapurda her 
zaman vukuuna şahid oldukları bu gi
bi hadiseleri anlattılar. 

İneboluya çıkarken birinci kaptanı 
bulup veda etmek ve biraz da utandır
mak niyetile geceki hadiseden bahset-

1===============1 tim. 

LondM 
Nn-Yorll 
Paı1a 
Mlllno 
Cenevre 
Amaterdana 
Berlln 
Brübel 
Atına 
Bofy& 
Prag 
Madrld 
Var~va 

Budapefte 
Bükreı 

Belgrad 
Yokohama 
Stolcholm 
Mo.slcova 

ÇEKLER 

Açılı, 
6,17 

126,6626 
S,46 
6,6625 
28,97 
69,04. 
liO, 7876 
21,3026 

1,13 
1.6225 
4,330 
6-17 

23.6()50 
14.68 
0,9275 
2,8425 

!b 02 
31.81 
23,15675 

ESHAM 

Kap1 u, 
6.20 

127,2376 
S,465 
6,695 

29, 13:lr; 
69.3575 
51,03 
21,415 
1,136 
1.63 
4.355 
6,20 

23.62 
24.80 
0,9325 
2,ıı5 15 

!!6 195 
51,965 
~ 6725 

Açuıı KapaJıl 

Anadolu pn. 1' 10 
peı1n 
A. şm. 'K. eo Tadtll 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
MerkH Bankul 
İt Bankuı 
·reıeıon 

İttihat Ye Dettr. 
Şlrlt Dellrmenl 
Terkoe 

~4 80 

6 80 
8 95 

103 150 
9 95 
8 GO 

11 60 
l 05 
1 

24 80 

6 80 
8 95 

103 00 
9 95 

11 00 

Deniz banyosunu 
Yapacak ve yapamıyacak 
Çocuklar 

İki yaşından aşağı olan çocuklar tom
bul ve sağlam bile olsalar de»iz kena -
rında denize girerek banyo yapmamalı. 
Bu gibi çocuklara deniz banyosu lazım 
geliyorsa deniz suyu alıp güneşte iyice 

Mübarek hiç tavrını bozmadı: 
- Böyle şeyler, dedi, karada da, de

nizde de olağandır! Selametle geldik 
ya, s~D <>na bak! 

-34-

tki memleket arasında kırk sene 
evveJki fark - Kör 'Mehmedin telgrafı 

1-2 saat ısıttıktan sonra evde yapmalı ~ 
dır. Ciğer veremi, karın veremi, böbrek 
hastalığı, müzmin barsak hastalığı, kalb 
hastalığı olan çocuklar ve bir de çok za
yıf olan çocuklar, denize girdiği zaman İkinci Abdülhamid devrinde ittihaz 
çok üşüyen çocuklar deniz banyosu yap- olunan usule göre ecnebi memleketler
mamalıdır. Bunların haricinde her ço - den gelen kitablar gümrük ve posta
cuk deniz banyosu yapabilir. l---------------1 neden mahalli hükılmetlerine gönde -
Cenb isteyen okuyueularım.ııın posta 
puhı {iliamalannı rlea ederb. Abl tak· 
dirde lıteldetl müabel•b kalabilir. 

............................................................... 

rilerek tedkik ile memleketimize gir -
mesinde mahzur olmad1ğı resmen bil
dirilmedikce sahiblerine verilmezdi. 

Bu usul yüzünden, kimbilir hangi 
meraklı lbir zatın itina ile intihab ede
rek topladığı dört beş yüz cild Fransız-

______ ts_T_A!_NB_UL ______ ""' ca kitablarm tedkik olunmak üzere ye-

h. 8 di sekiz sandık içinde gümrük ambar-
Ticaret ve Za ıra orsası ıarınaa ve hükumet konakları konaor-

15181938 larmda senelerce nasıl çürildüklerini 
------".'---~------1 sırası gelince hikaye edeceğim. 

FlATLAR izmirde bulunduğum esnada ( 1892) 

K. 

Aşa~ Yukarı Londradan İzmirdeki bir kitabcıya 
gönderilen İngilizce kitaıblardan bir, 

C l N S l 

Onu, Ankaraya kadar trenle götürmüş
lerdi. Orada her tarafı kapalı bir araba- ._ __ ı_s_T_t_K_B-.....A-..,..Z_L_A_B __ _. 

1 
Buğday yumuşak r; 

Buğday sert s 
P. K. P. (umuru ecnebiye) müdürünün müta-
tfi 6 28 leası üzerine viUyetce mahzurlu gö -

2~: : ~ rülerek geldiği yere iade ettirtlmişti. ya bindirmişlerdi. Günlerce süren me
şakkatli bir yolculuktan sonra, Erzinca
na götürerek merkez kumandanlığına 
teslim etmişlerdi. 

O sırada (Zeki Paşa), dB'rdüncü ordu 
müşüriyetine henüz tayin edilmişti. 

Sultan Ha.midin en sevgili gözdelerinden 
olmakla beraber - vicdanlarının hürriye
tini muhafaza eden bazı Abdülhamid 
bendegam gibi - Yıldız ıarayının fesad 

Buğday kızılca r; 

Arpa yemlik 4 

Çavdar 4 

Bakla 4 
YulM 3 

Kuşyemi çuvallı 6 
KU11Yem1 dökme 4 
Yapak kızıl 68 
Peynir beyaz S3 
Peynir kaşar 65 

10, 4 17 İngilizce bilmediğim için kitabın ve 
23 muharririnin isimlerini unuttum, fa-
ıo kat çok enteresan olan rnevzuunu bu 
~! 1 S5 kadar yıldan beri unutmadım. Çünkü 
36 unutulması mümkün olınıyan bir h!-

'(Lokman He\tim) <lisedir. İngiliz muharrirlerinden b1ri, 
DabWJ• miıebusllı: Pazar.dan maada 32 S8 9 İngilizlerin bir ilahe giıbi sevdikleri ve 

lıtraQn t2 - •> Dlvanıolıu nwnara ıot n ı.- u..ı.....,....__ ...... ___ ....,, __ .....-,.,, __ ,, 1öy1oce hürmet ettikleri kraliçe Viktor-
nG 11191 • U0;M 

Tirit borcu I ııetın 

• • il • -· 
a a J T&defi 

Açılıı Kapaaıf 

Dr. HAFIZ CEMAL 

Işte, bizim hükumetin mahzurlu gö
rerek memlekete girmesine müsaade 
etmediği muzır kitab bu idi. Umuru 
ecnebiye müdürü Armanak efendi şu 
iki mahzuru görmüştü. 

1 - Tebaasından fani 'bir mahluk, 
matbuu olan hükümdar aleyhindeki 
fikirlerini neşretmeğe nasıl cür'et ede
bilir? 

2 - Bu cür'et bizim muharrirleri .. 
mize de örnek olaıbilir! 

Müdür bu kitabın memleketimize 
ıgirmesine göz yumarsa vay haline! 
Çünkü derhal Yıldız sarayına bir jur -
nal uçar, kendisi azlolunurdu. 

İngiliz muharririnin makaleleri ga
zetede ancak bir iki gün yaşıyacak iken 
kitab halinde kütüphanelere girerek 
sonsuz bir hayata mazhar olmuşlardır. 
O devirlerde şu iki memlekette yaşı -
yan insanların hürriyet ve mukadde
ratı arasındaki başdöndürücü farktan 
pek ziyade mahzun olmuştum. Bu ki -
tabın girmesine umuru ecnebiye mü -
dürünün dermeyan ettiği mülahaza Ü· 

zerine müsaade ·etmiyen vali Abdur -
rahman paşa idi. 
Müşarülileyh, bir çok meziyetlerine, 

alehusus medeni cesaretine rağmen 

bazı ahvalde pek vesveseli hareket e
derdi. Günün birinde fstanbulda Yeni· 
cami merkezinden kendisine çekilmiş 
olan aynen şu telgrafı aldı: 

«Kısraklar Jcoskan taktırmazlar, takılarsa 
çifte atartar. Ferman. 

İmza: Kör Mehmed 
Bu tuhaf telgraf paşayı büyük bir 

telaşa düşürdü. Çünkü, tel yazısına, 
vesvese ile türlü türlü manalar verdi, 
çok sıkıldı. Nihayet dahiliye ve zaptiye 
nezaretlerine cmüstaceh işaretli tel -
graflar çekti. Kör Mehmedin derdesti· 
le bu telgrafla ne demek istediğinin 
tahkikini ve neticenin bildirilmesini 
rica etti. 
Meğer paşa, İstanbuldaki vekilhar .. 

cına bir çift araba beygiri satın alarak 
ilk vapurla İzmire göndermesini em
retmiş imiş! Bu ısmarlamadan haberim 
olsaydı, Kör Mehmedin telgraf muam
masını çözmek, belki mümkün olurdu. 
Kör Meh.med at tellfillarından imiş. Ve· 
kilharç, onun gösterdiği baygirleri aJ,. 
ma.mUl, başka bir tellfilın getirdiği iki 
kısrağı tercih etmiş. Buna kızan Kör 
Mehmed de, paşaya bu kı.sırakların 
ayıplarını haber veriyormuş! 

Fakat, umuı:u ecnebiye müdürü, yu
karıda mevzuubahsolan İngilizce ki -
tab hakkında mütalaa beyan ile dikka· 
ti celp, vesveseyi tahrik etmiş olsa, 
paşa: 

- Nemize lazım, b'ir İngiliz kendi 
hükümdarı aleyhine yazı yazmış, ve
rildiği mahkemede beraet etmiş, ayni 
memlekette c yazılar kitab şekliıı.de 

bastırılmış, diyerek, kitabın memleke
te girmesini de menetmezdi! 

-35-
Sivrihisar kaymakamı 've makamile 

marifetleri - Marangoz bir kadı 

zmir mektubcu kalemi mümeyyizi 
iken ( 1692) aşar müzayede ve ihalest 
rnemurlyetile Sivrihisara (•) gitmiş • 

tim. 
(Arkası var) 

(•) Bu bzanJD &ini ötedenberi cıSimhl• 
sarndar. Eskqeblr dahilindeki bir uSivrihisa.r» 
daha bulundutu için postanelerce yanlışlığa. 
mahal ka.hrıama.k mere, ım.ektub tmrfiarı 
üzerine, İzmir 'Vilayetindeki «Sivrihisarııın 
cıSıfrlh:lsar» şeklinde yazılması o senelerdel 
kararlaştmlmıştı. lmıır ve mahalll ahallsl, 
buraya blUl C18ivrihisa.rn derler. Buna. rat• 
men, bir çok Y•lerde Seferihisar şekllndt 
7azıJ.masmın 1ebeblnl keşfedemlyorum. 
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i'azan: Sappn Türkce:re çeviren: Basnun Upklıll 

Gökyüzüne uçan ada 
- İngilterenin bütün dünyada ma-1 Menalin heyecanlı heyecanlı konuşu - - Yalnız sizi temin ederim ki ıztı -

lik olduğu haşmete nihayet vermek. yorlardı. rab çelaniyeceksiniz. Sadece derin bir 
Bir sigara yaktı, Drummond bir da- Yan açık bir pencerenin kenarında uykuya dalacaksınız ve bir daha uyan-

ha sordu: bir masa, masanın üzerinde de bir en- mıyacaksm. Nöbetci yüzbaşının kol -
- Peki, şimdi bizim ortadan kaybol- jeksiyon kutusu ve mavimtırak bir ma !arını çözünüz ve gömleğini açınız. 

mamızın hadise çıkarmıyacağma inanı- yile dolu bir şişe vardı ve Drummond Drurnmondun zihni bu dakikada 
yor musunuz? Bu takdirde aldandığını- bunlara bakarken beklenmiyen, garib mübhem düşüncelerle doluydu. , İğne 
zı söyliyeyim: Londra polis müdüriye- bir hadise oldu: Yan açık pencereden etine girdi. Büyük bir soğukluk duy -
ti burada bulunduğumuzu şimdiden bir kol uzandı. Mavimtırak şişeyi ala - du. Kulak1annda hep: 
biliyor. Yarın muhasara altına alına- rak yerine ayni şekilde dig~ er bir şişe d k - Derin bir uykuya alaca sınız, 
caksı nız. bıraktı. cümlesi vardı. Fakat gene öleceğine i-

- Her iyi general kendisi için bir A h b 
Bu hadise Drummondu ayrette ı- nanmıyordu, içinde sönmez bir ümid 

ric'at hattı hazırlar. Burada, hatta bir 
ralanıştı vardı. 

araştırma ihtimaline karşı bile tertiba~ 
K~ kimin koluydu? Ve bu hadisenin Burton iki bekçiye: 

alınmıştır. Bu eski ev mevkii ne kadaı 
· manası neydi? Birdenbire içine rnahi- Yere yatırınız emrı'nı· verdı" Son-jyi olursa olsun bizce tamamen emın - • · 

bir melce değildi. zaten evin içinde de yeti anlaşılmaz, mecnunane bir ümid ra: 

d doldu: Belki kurtu~bilirlerdi. - Tamam, dedi. Şimdi öbürlerine hiçbir şey yoktur, her şey adada ır. 
Faka.t şübheyi üzerimize celbettiğimiz •O dakikada Burton döndü: bakalım. 
takdirde ne yapmak lazım ge1eceğini - Hadisenin bu mecraya girmesi be- Stangerton sordu: 
de düsündük. Bu ihtimale karşı tüne- ni müteessif etti, fakat Menalin size - Ölmeleri kaç dakikaya bakar? 
lin de~iz kolu altındaki kısmını dina· vaziyeti anlatmıştır, sanırım. - Vallahi, güçlü kuvvetlidir, belki 

Ağustos 16 

Rumen güreşciler bugüı 
şehrimize geliyorlar 

Tamşvar güreş ekibi ile Güneş klübü güreşcileri 1' 
ve 19 ağustosta biri serbest, diğeri 

Greko·Rumen olmak üzere iki karşılaşma yapacakla' 

mitle techiz ettik. Buradan giden kab- Enjeksiyon iğnesini çıkardı, şişeyi on dakika ister, fakat bir defa uyuyun- Tamşwar güre~ cilerinden ilçil 

lo ile tutuşturulması mümkündür. Şu açtı: ca bir daha uyanmaz. (Arkası var) 1 Güneş klübü tarafından davet edi - başlanacaktır. Bu müsabakalann 
tablonun ürerindeki kırmızı düğmeye =============::==::=::==:=:=::==::==::=::==::==:==:==::==::==::=77=::==:== len Romanyanın Tamşvar güreş ekibi kemliklerini eski güreş federasyon 
basmak her şeyi bir iki saniye içinde ıbugün şehrimize gelecektir. Romanya- dan Ahmed Fetgeri, Sadullah, S 
berhava etmek için kafidir. lılarl~ ?iri .. serbest, diğeri Greko-~u - Cenab ve Saib idare edeceklerdir. 

Drum.mond mırıldandı: men ıkı musaıbaka yapacak olan Guneş Ro . 
61 71 - O dakikada ada üzerinde buluna- B ekibi en sağlam bir şekilde hazırlan - manya ekibinden ' •ve~ 

caklar için mükemmel bir son .. peki L. '> ..., ~ 6 7 8 9 ıo ugünkü program mış bulunmaktadır. ağırda güreş yapacak olan güreş . 
bütün bu konserve kutulan ne olacak?. 1 S TAN BUL Müsabakalara 17 ve 19 Ağustosta Tak Balkan güreş müsabakaları esnas 

O dakikada kapı açıldı, içeriye Stan- sim stadında gece saat sekiz buçukta şehrimize gelen güreşçilerdir. 
gerton girdi: J. ı---t--ı---t-r-"'.,__.,_ 

- Epeyce geciktim, dedi. Zira Bur- !> 
tonu bulmak kolay olmadı. Amma şitn- ,., t--t--+--ıt---t--..~.,_t--t----ı. .. """" 
di emriniz tebliğ edilmiştir, derhal yo-
la çıkıyor. · ~ ........ _,.~l!.:t:ıı.oııııır--.,.....-r--•~~+---ı 

Menalin saatine bir göz attı: ô 
~-+--fl'llllliii!i:ti 

- Yarın sabah, daha doğrusu bu sa- 7 
bah saat 9 da burada bulunacaktı. 

8 
.--~ .......... -

Gerinerek, esniyerek ayağa kalktı: .....-~-

- Her neyse şimdilik ben gidiyorum. 9 
Merdivenlerden çıkarken de ilave ıo 

etti: _ _.__...._ 

- Hepinize .iyi bir gece temenni e- Soldan sağa: 
derim. 1 - Boyunbağı - Erkek isimlerinden evvel 

d O St t söylenilen. Kapı kapan ı. zaman anger on 2 - Yardım - Başı boş. 
galerinin medhaline giderek bağırdı: 3 _ Dedikodu _ kışın yağan. 

- Üçünüz de buraya geliniz, bu a- 4 - Ak.ideler - şehir harici. 
damlan size emanet ediyorum, e:özü - 5 - Laf 
nüzü açınız. 6 - Emmek masdanndan emrlhazır-cglt. 

ın zıddı - vilayet. 
Çenesi kırılmış olan adam: 7 - Terzilerin yaka tçtne koydukları -
- Merak etmeyiniz, dedi. mutfakta üzerine tabak koydukları 
Stangerton da Menalin'i takip etti ve şey. 

odaya sükut çöktü. Üç bekçi masanın 8 - Postacı-bir malın durdukça sıkletten 
gerisindeki sandalyalara oturmuşlar, kaybetmesi. 

9 - Vilayet - yekun yapma~ - bir nota. 
rovolverleri önlerinde, ağız açmadan 10 _ Elektrikli çıngırak - işe alışkanlık. 
sigara içiyorlardı. Peter el'an baygın Yukarıdan aşağı: 
yatıyordu. Algi ile Drummond da elle- 1 - Kafi gelmiyen. 
ri ve ayaklan bağlı olarak rahatsız bir 2 - Bir erkek l.sımi - yüksek tepe. 
vaziyette duvara dayanmış duruyor - 3 - Hatırla.sa - 1simlerden sıfat yapmak 

için sonlarına getirilen edat. 
lardı. 4 - Bakan. 

Drummond çok kuvvetli teşekküla - 5 - Büyük çadır - ağız. 
tına rağmen ·bitkin olduğu için uyukla- 6 - Hamamda kurnadan su almıya yara-
mıya başlamıştı, gözlerini. açtığı zaman yan kap - kız evlad. 
tavanın bir nefesliğinden içeriye sa -
rımtırak bir ziyanın sızdığını gördii. 
Gün ağarıyordu, bu ona acı bir hakika
ti hatırlattı. 

7 - KıJmak masdarından müzarl. müfred 
üçüncü sahıs. 

8 - Bir kırmızı maden - kediden korkan. 
9 - Ta.harrl ederdi - ilave. 

10 - Mahal - az sıcak. 

1 Üç bekçi elan ilk bulundukları vazi
vetteydiler. Elektrik ampulleri tütün 
dumanı ile havası ağırlaşan odayı ay
dınlatmakta devam ediyordu ve uzak- 2 t---+--+--

tan gelen bir motör sesi gecenin fasıla !J 
verdiği işe tekrar başlanmış olduğunu " ı-=-ı..~-.._.-+-.,..... 
anlatıyordu. 

Drummond yan gözle Algiye baktı. 
Arkadaşı sayıklıyor ve anlaşılmaz ke -
1imeler mırıldanıyordu. Peter ise elan 
baygındı, Stangerton tekrar göründü
ğü zaman saat 9 du. İçeri girer girmez: 

- Yeni bir hadise yok ya? 
Bekçilerin başı görünen zat: 
- Hayır, cevabını verdi. 

- Bay Burton geliyor, yüzbaşı 
Drumınond hazır mısınız? 

16 Ağustos 1938 Salı 

ö(iLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: Pla.k.la Türk musikisi. 13.30: Muh
telit plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye 
bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Fa
~lh Halkevı namına, Hıfzı Veldet (Türk me
deni kanununda boşanma). 19.55: Bor::;a ha
berleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadhanc
sinden naklen. Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21: Saat liyarı. 

Orkestra. 21.30: Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

22.10: Senfonlk musiki (Plak>. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23: Saat 
ô.yarı. 

AN KARA 
16 Ağustos 1938 Sah 

ÖÔLE NESRİYATI: 
14.30: Karışık plli.k neşriyatı. 14.50: Pl:i.kla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NESRİYATI: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar). 
20: Saat ayarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk 
musikisi ve halk şarkılan (Salahaddin). 21: 
Konferans: Şevket Süreyya Aydemir. 21.15: 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberle
ri ve hava raporu. 22.15: Yarınki program. 
······························································ 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan ~czaneler şun

lardır: 

· İstanbul cihetin dekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esad), Beyazıd da: < CemllJ, Sama tyada: 
(Rıdvan), Eminönünde: <Beşir Kemal), 
Eyübde: (Arif Be~lr), Fenerde: (Eınilya

di), Şehremininde: CNazun), Şehzade
başında: (Asaf), Karagümrükte: (Suad), 
Küçükpazarda: (Hikmet Cemli), Bakır
lOOyünde: Cİstepan). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

İstiklal caddesinde: (Dellasuda), Ga
latada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Limonclyan), Pangal tıda: CNargllecı -
yan), Beşlktaşda: CNail Halid). 
Boğaziçi, Kadı.köy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: ( Selimiye ), Sarıyerde: 

(Nuri), Kadıköyünde: (Hüsnü, Rifat), 
Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Halk). 

Bir saniye için Drummond boğazı -
nın kuruduğunu hissetti, Stangerton 
ise sükfınetle: 

Kadıkoy Vakıflar DlrektorlUğiJ lllnları 

- Bu vaziyet beni de müteessir etti, 
Cledi. Ayaklarının bağlarım çözünüz. 

Ve bekçilere hitab ederek: 

Kıymeti 

muham.menesi 
L. K.. 

125 00 

Muvakkat 
teminatı 

L. K.. 

9 38 

Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

Üsküdar Muradreis Hamam 4 Ahşap 

Fenerliler lig maçlarına 
nasıl hazırlanıyorlar? 

Bugühlerde idmanlarına başlıyacak olan Sarı - Laci 
vcrdliler eski antrenörleri Şivenk'i angaje ediyorl 

Fenerbahçenin bu mevsim için ne yapılan Tarabya turnuvası tenis m 
gi'bi liazırlıklar yaptığını anlamak !arına 20 Ağustosta Tarabyada To 
maksadile Zeki Rıza ile görüştüm. liyan kortlarında başlanacaktır. 
Milli takımın eski kıymetli kaptanı bu- Müsabakalar tek erkek, çift erk 
gün Fenerbahçe klübünün bütün işle- tek kadın ve muhtelitler arasında 
rine hakim bir idarecidir. ıpılacaktır. 

Zeki Rıza ajanlığın ilan ettiği şekil - Müsabakalar 20, 21, 2 7, ve 28 a 
de muayyen bir zamanda İstanbul tosta olmak üzere on gün devam ed 
şampiyonasının başhyacağına kani de- cektir. 
ğildir. ı Müsabakaların kayid müddeti 

- «Önümüzde daha bir iki ay var. ıağustos çarşamba günü saat on ik 
Binaenaleyh başka şeylerden konuşa -
hm!» diyordu. Fakat aramızda başlı -
yan müsahabe nihayet ondan bazı ma
lumatın sızmasına yol açtı. Bu malfı -

!bitecektir. 

Mevsimin son beynelmilel 
atletizm müsabakası 

mat da şudur: J 1 eylfilde Milanoda Amerika, 
Bu mevsim idmanlarına Sarı - La- manya, İtalya, İngiltere, Fransa, İs 

civertliler bugünlerde başlıyacaklar - Norveç, Macaristan atletlerinin işti 
dır. Eski antrenörleri bugün İngiltere- kile bir atletizm bayramı yapılac 
de bulunmaktadır. Onun yerine İstan- 1 
bul, Ankara ve İzmir klüblerinin pek stanbul muhteliti fuar kupa 
yakından tanıdığı ~iven'k tekrar Fe - için lzm ire gidiyor 
nerbahçeyi çalıştıramyı kabul etmiştir. İzmir fuarında yapılacak futbol 
Zaten Şivenk geçen mevsim sonlarında nuvalan programı yapılmıştır. 
takımla yakından meşgul oluyordu. prograıma göre maçlar 27, 26, ve 30 

Bugün S~rı-Laciverdliler ne kad -
ğustosta yapılacaktır. 

rolarını teS'bit etmişler, ne de prog - İlk gün; İstanbul • Ankara, İzm' 
ramlarını hazırlamışlardır. Bu ak - Trakya. İkinci gün; İstanbul _ t 
şam yapılacak olan idare heyeti it:;tima- Ankara _ Trakya. Son gün; İstanb 
ında konuşulacak idari işler arasında Trakya, Ankara - İzmir takım.lan k 
bu mesele de halledilecektir. 

h n İ şılaşacaklardır. 
Anlaşıldığına göre Fenerba çe ı er s İstanbul takımı 25 Ağustosta tzı:xı 

tanbul şampiyonasına henüz bir me - hareket edecektir. İstanbul takımı 
sele nazarile bakmıyorlar. Diğer klüb-

16 oyuncu bulunacaktır. Kafileye b 
lerimizle yaptığımız temaslarda gör - ge ikinci reis ve ajan vekili Muh 
dük ki iş ciddiye alınmış ve ancak İki- Uygur başkanlık edecek, hakem N 
si şimdiden mükemmel bir çalışma Bosut ve antrenör olarak Kelle İbr 
progTamı hazırlamışlardır. him de bulunacaktır. 

Zeki Rıza çalışma programının hazır-
lanmamasına sebeb olarak da kJübıerinin Eyüb, Ereglide berabere kal 
muayyen bir büdcesi olmadığını söyfü.- Eyüb takımı, Ereğlide yaptığı Il'l 

yor. da üç üçe berabere kalmıştır. 
«- Bir tarafı düzeltirken diğer tarafı I 

bozuluyor!ı> diyor. ngilterede lig maçlarmda 
Bizim arzumuz SaM-'.Laciverdlilerin güzel bir SUrpriz 

de lig maçlarına mükemmel surette 1 hazırlanmıs olarak iştirak ettiğini gör- 20 ağustosta başlıyacak olan ingi 
mektir. İş biraz geç oluyor ama, temiz re lig maçları için klübler büyük 

seremoni hazırlamışlardır. 
olsun?. 1669 senesinde bac:lıyan lig ma c. n. Şahingiray 'S 

- Biriniz sağında, ötekiniz de solun
da yürüyeceksiniz. 

Tarabya turnuvası tenis rında ilk defa şampiyonluğu kaza 
Yukarıda cins ve mevkii gösterilen harab binanın enkazı 27/8/938 Cumartesi mış olan Preston North End takııtl 

günü saat ıı de mahallinde bilrnüıayede satılacaktır. İsteklilerin mezkCtr l?iin ve maçları bütün kliiıbler namına hazırlanan 
----~~~--lo..ııa.U.U.LU.l.U.1.L~l.l..L.Ll.C.U.UU..C...ACJU.W~.u-.ıU.........------------~~~-----------------·~-----------------------------------------......J~----~---------~ 



1 

.. 

16 Ağustos 

Kaf Dağının arkası 
(Baş tarafı 1 inci sayfa.da) 1 - Yok ... 

ıan'ata (!) dökmüş .. adamcağızı seyreder- - Nerede?. 
ken, kapının biri tekrar açıldı. Karmaka- - ? ~di:. kendilerine yatacak yer a-
nşık suratlı, bir kadın ~afası uzandı. rama,ga gıt~: . . 
,cK.im?> dedim ckarısı> dediler .. ileri bir Adamın gosterdıği taraftan ben de onu 
adım ~ttı: cHey! Ulan Veli! gene petizini aramak için karanlık ve çamurlu sC'kak
yaptın galiba!..> Kısa boylu, kara, boyalı !ara daldım ... 
hlrpani bir kadın ... Aralık duran kapıdan 
içeri şöyle bir kaçamak baktım. Mavi 
gözlü, Yahudi kırması bir kadın ~aha gö
rünüyor. Kara yağız biri daha ... D<l oda
dan mürekkeb cSafa oteli> nin yegfuıe 
müşterileri olan bu yosmalar şark eya

Vasfi R. Zo bıı 

letlerini dolaşıp dururlarmış. 
İşte Karakösede akşam yemeğinde otu

rurken haber verdikleri ckumpanya:. 
bunlardı ... İlk aklıma gelen sual cBunlar 
nerede yatacaklar?:. oldu.. cOnlar ken

Sönen Aln - İçll blr aşkın acılarını, 
zevklerini ve ne.ş'elerin1 yaşa.tan edebi bir 
romandır. Muharriri Peride Celildir. 

Kurtuluş Edebiyatı Tarihi - Enver Beh
nan, lhtııal devrinde çıkan gazete ve mec
muaları toplıyarak bu 1.slm altında kitab ha
linde neşretmiştir. 

1111 l lllllllll il tltl 
dilerine yer bulurlar!:. dediler ..• 

Aradan yarım saat geçti geçmedi; bir = OSMANLI BANKASI ; 
haber daha: cHafız İhsan kumpanyası 5 § 
da gelmiş! .. > Yeni havadis ehemrniyet~e 5 TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ~ 
karşılandı .. bu heyet ötekilere ben.zem:- 5 TESİS TARİHİ : 1863 : 
yordu.. anlaşılıyordu ki, bunların kredı- = Sermayesi: 10.000.001 İnglllz lirası : 
leri ötekilerin fevkinde .. · Zaten ben de i -
ötedenberi bu son gelenleri merak ed~r ; 
dururdum .. cHafız İhsan tiyatro heyeti>, : 
Anadolunun her tarafında ismi dillerde 
dolaşan bir kumpanyadır ... Bütün gez- : 
digunv · dola.::tıgv ım yerlerde onun ilfuıları- : 

1 'S tür"}"~: 
nı, reklamlarını görür, duyar, bir u E:_ 

Türkiyenin baılıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

kendilerine tesadüf edemezdim.. cHa
fız, lıkla ctiyatro> yu birbirine mezcet- : 
tiren bu adamın kim olduğunu merali e- E 
derdim .. cAman şunları bir göreyim!> ~:: 
dedim. Doktor Şevki: cOnları göı~~:~i~ 
ne beni gör!> dedi. Ne demek istc>l1ıgmı ~ 
.anlıyamamıştım. cNeye olacak, şehird.e E 
yatacak yer kalmadı da ondan .. ister mı- ..._'""n'""n'"u"n"ııiiiuiiiuiii11iii11iii11muiii11iii11iiinii11ii11i11 ii1ii11ii11ii111ii11ii11ii:11iii11iii11# 

sin bunlar da hastaneye insinler! .. > 

Yabana atılacak korku değildi .. gelir
ler mi gelirler .. sokakta kalacak halleri 
yok ya .. yirmi beş kişim.işler .. bu Hafız 
İhsan aşcısile bizınetcisile seyahat eder, 

' ' • d Mısır hidivi gibi, mutfak teşkilatıru a 

Ses-Işık 1 kitap evi 

Emin - Bahattin 
ESKİŞEHIRDE bütD.n mektep 

kitapltmmn satış yeridir. 

SON POSTA Sayfa 11 

ır=AILiilMll>ii ZLii llLEIU 
L--<A~SI 

CILllll SiPER 

beraber taşırmış. Ben, tek başıma yata
cak bir yer bulamamıştım. Bunlar yirmi 
beş k~şi ne haltederlerdi. Gece ~aktı gel
inişler; otobüsün içinde beklcşıp dnru
yorlarmış... Anadolunun bu rot-?şhur 
san'atkarını yakından görebilmek İırsa
tını kaçırmak istemedim. Hemen lokan
tadan fırlayıp, san'atkarları getiren oto
büsü aramağa çıktım.. Meğer onlar ~a 
benim gibi otobüsle değil, kamyonla se
yahat ediyorlarmış .. öyle de karanlık bir 

# ~DİŞ TABİBi ;. = Müsabaka imtihanı RATIP TiJRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sıraSL 

No. 26, Kat 1 de hergtın öğleden 
sonra saat 14 den 2U ye kadar 
hastalan kabul eder. 

yerde durmuşlar ki, yüzlerini görmek '•••••••••••••"' 
kabil değil. Kamyonun her tarafı süne 
devesi gibi, sandıklar, sepetlerle dolu .. Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece ıoför kılıklı bir adama sordum: 
( Smı.diye PlAj) da 

Yarın (BOyOkada) da 
- Bunlar tiyatrocular mı? . 

. - Ha, öyleymiş .. 
BU MASAL 

BOYLE BiTTi 
- Bu sandıklar, sepetler ne? 
- İşte o soytarıların eşyaları!.. 
- Hafız İhsan içlerinde mi? 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muhammen B. Muvakkat Zarfların Ek.siltme-

Beheri Tutarı teminat verileceği nin saati 

S saat L.Kr .. 

Cinsi Mikdarı 

Sigara mak. kolası 25000 kilo 20.70 5175 388.12 10.- 10.30 
Sigara paket , 25000 , 20.70 5175 388.12 10.30 . 11:-

I _ Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarıda yazılı 250~0 kilo ~ıgara 
ınakine ve 25000 kilo sigara paket kolası ayrı ayrı kapalı zart usuliyle eksıltme-

ye konmuştur. 
II _Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiş-

ı· 
ırİıı _ Eksiltme 5/IX/938 tarihine rastlıyan Paz~rtesi .günü hizalar~da yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mü bay aat Şubesındeki Alım Komısyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V _ Mühürlu tek.ili mektubunu k;muni vesaik ve % 7,5 güvenme parası mak-

b Y
a banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatle

uz ve . b k vlıv . . 
rinden yarını saat evveline kadar anı geçen komısyon aş ag gına verılmesı 

lazımdır. c5474> 

Cinsi Mikdarı 

Nt/111111 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı 

L. Kr. S. Li. Kr. S. -----....-7 - 420 -Motorin 
Makine yağı 

6000 kilo 
250 > 16 - 40 -

460 -

Muvakkat 
teminat 

Lira Krş. 

34 60 

Eksiltmenin 
saati 

-11 

40 lık çivi 2000 kilo 15 05 301 22 57 _ 13 
I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 625_0 kilo y~ğlama yağı ile 2000 kilo çivi 

şartname! · "b yrı ayrı acık eksiltme usulıyle satın alınacaktır. 
en mucı ınce a · h" al d ö t rilm · n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları ız arın a g s e tştır. 

IlI - Ek iltme 23/VIII/938 tarihine rastlıyan Salı. günü yu'kaz:ıda yazılı sa
atlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda ya
pılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınab~. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler?e % 7,5 guvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ılan olunur. c5183ı 
I 

SELANIK BANK ASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TürlıiyeJelıi Şabelm: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•landaki Şubeleri: 

SELAN1K ~ ATİNA 

• Her nevi bank~ muamelelerk 
Kiralık kasalar servisi 

r ~~.~E~ !.~!~~) 
\..: ÇARŞIKAPI TRAMVAY DURAÖJ 

······························································ 
r ' Son Posta 

Yevml, BJ.yaal, Havadis ve Halk ııazeteaı - ···--Yerebataıı. Çatalçetıne sokak. il 
ISTANBUL 

Gazetemizde çı~an yazı ve 
resimlerin bütüıı haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir, 

- ···.__ 
ABONE FIATLARI 

TORK!YP! 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1400 760 400 
2340 1220 710 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen eoralı geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lizımdır. ............................................. , 

/'" Posta kutusu : 741 İstanbu?ı 

l Telgraf : Son Posta 

-. .. :~~!~.:.~.~:~~ ...... - ..... -./ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 
1. - Bankamıza müsabaka ile clO> müfettiş namzedi alınacaktır. 

.2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisaa ;. '\ 
Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lhımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylfil/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
~ankala:~da yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im• 
tihana tabı tutulacaktır. 

4. - Müfettiş .. na~edler~e cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak il• 
zere ayrılan mufettiş ve müfetti~ nam.z edleri askerlikten avdetlerine kadar 
maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tlbl 
tutulacaklar-ve kazanırlarsa cl75> lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdiT 
•:'eni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını haiz~ 
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair şartları .gösteren matbualar Ankara İstanbul 
ve İz.mir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

1 

. 6: -. İstekliler, aranılan vesikalann asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rmı hır mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş HeyeU 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müra• 
caat ~ektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402> 

lstan bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
. Satınalma komisyonundan: 

1 - Deniz nakil vasıtaları için 106 kalem eşya kapalı zarf usulile aatın alına· 
caktır. Tahmin bedeli 6902 lira 75 kuruştur. 

2 - Adı geçen malzemeye aid ıartnameler Merkezimiz levazımından parasıs 
~~ 1 

3 - Eksiltme 18/ Ağustos/1938 Cuma günü saat 11 de Galatada Kara Musta!ı' 
paşa sokağında mezkUr Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat patası 517 lira 73 kuruştur. 
1 - Eksiltmeye gireceklerin 1938 senesi ticaret odası vesikalarını temirı :ıb 

makbuzu ile birlikte vermeleri lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usulile teklü mektublarını saat 10 a 
kadar komisyona mühürlü olarak vermeleri tarttır. Aksi takdirde eksiltmeye 
giremezler. c507h 1 

lstanbul Jandarma 8•tınalm11 Komisyonundan: 
Mikdarı Tahmin İlk 
Metre Cinsi bedeli teminı1 j l 

L. K. L. l . 1 
14.000.000 Boz renk makara ipliği 5320. 00 399. ı ı 

1 - Cinsi, mikdarı, tutarı, ve ılk teminatı yukarıda yazılı 13.000.000 metre: i 
dikiş ve 1.000.000 metresi elf~i olmak üzere ceman 14.000.000 metre boz renk ! 

makara ipliği İstanbul Gedikpaşa Jandarma satın alına komisyonunca 22 Ağt -
tos 938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Şartname evsaf ve tekil nümunesi hergün komisyonda görülebilir ve :-ı 

aldırılır. 

3 - İsteklilerin p.rtnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan k ~
palı zarflarını eksiltme günü nihayet saat 10 a kadar adı geçen komisyona VL -

meleri. (5185) 



ıcS Sayfa 

L KAT: H • 
1 

Daima Kanunlanna Sadıktlr~ 
Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve eaadet içinde J1't'""81C liı\Jönı 

vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat lwıunlanna aykın hareketin 
cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendl kendinin doktoru ol! Bütün uzriyettnl ıUs· 
den geçir ve gördüğün en ufak bir irıza üzerine derhal faaliyete ıeç. 

Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbel
lik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdat tpretidir. Ça • 
buk yetiş ve hayat eksiri olan 

içmiye başla. FOSFARSOL tababetin easım:ı te§kil eden bütün 4toktorlar 
tarafından takdir edilen en mühim lliçlarm gayet fenni bir surette tqri
kinden yapı!mıı emsalsiz bir kudret ıurubudW'. 

Kam tazeler ve çopltır, iştihayı açar, hlfıza ve zekayı yükseltir. Sinir
leri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kud • 
retleri uzviyette toplıyarak ömril tabiiyi bütün neş'elerle ceçlrtir. FOS
F ARSOL güne§ gibidir. Girdiji yere Aibk dinçlik ve cençlik saçar, 
her eczanede bulunur. 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 ikası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 n 2,000 n 

4 • 250 • 1,000 .. 
40 " 100 .. 4,000 " 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 tt 

160 ,, 20 tt 3,200 ,, 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

İSTANBULA VAŞ MEVVA 
GÖNDERENLERiN DiKKATiNE: 

Birliğimizin lstanbulda Meyva Halinde 72 nuınarada açbğı büroda, bO· 
tun lstanbula meyva göndermekisteyenlerin mallannın da komisyonla satış 
muamel~tı ytıpılmaktadır. Arzu edenlerin Halde mezk1lr yazıhaneye, veya 
Balıkpazarmda Maksudiye hanında 4: • 6 numaraya mnracaatlan rica olu
nur. Telefon: 20460. 'l'elgrat adresi : Tariş Jstanbul. 
İzmir İnclr ve Üzüm Tarını Satış Kooperatifleri Birliği İstanbul Bürosu 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Setmi ve mahallesi Cadde veya 
sokağı 

Unkapanı Yavuz Er- Ma.hmudiye ve 

Muhammen aylığı 
No. su Cinsi Lira Kur. 

sinan aralık 10,2 İki dükkan 15 00 
Vezneciler Cruncıali Tramvay 95 Ev 15 00 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın zemin 10 Dükkandan müfrez 
katında camek~n yeri 15 00 
Yukarıda yazılı mahaller teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar pa

zarlıkla kiraya verileceğinden ist~kliler 19/Ağustos/938 Cuma günü saat on be
ıe kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar BqmüdürliljÜnde Vakıf Akarlar Ka-
lem.ine gelmeleri. (5454) 

SON POSTA 

Güneş banyosu 
alacaklara 

GOneşin yakıcı ıualarından vika
ye etmekle beraber cildin daha ça
buk eamerleşmeatne yardım eden 

Patı surnnnz. Ve gnneş banyonuzu 
tereddüdsQz ve kemali aülrdneUe 

alınız. 

ViROZ.A 
Güneı banyosunda yana1' cildini
tin 11anıklarını tukin tJe tedavi 
için dahi kemali muvaff akiyetle 
kullanılır. 

ViROZ.A 
Patını bir kere tecrObe ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostlan

nıza tavsiye eddceksiniz. 

ViROZ.A. 
Bir güzellik kremi değil, mlltchas· 
sıslar tarafından istihzar edilmiş 
sıhhi ve faydalı bir cild melhemidir . . , 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - hmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü baıtka iıi * 

Baş 

Bntnn göA'fls hastalık· 

larına yol açabllit: 
Fıkat bir tek 

GRIPIN 

diş ııdele ağrılarile diğer ağnları en kısa zamanaa ve en kat'I 
oek:ildo dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve elll.Mll 

hastalıklara tarfl bilhassa m Uessirdir. 
ICABINDA G0NDE 3 KA'E ALINABILIR. 

İsim ve markaya dikkat. Taklidlerlnden sakınınız. 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiı ııhhi güzellik kremle
ridir. Gece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis aca badem 

çeıidleri vardır. Hu111ai vazo ve tliblerde aatılır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • l.tanbul 

Dahiliye vekaletinden : 
ı - Vekaletin 938 mail yılı ihtiyacı için alınacak 450 ton sömikok cTürk 

antrasit> kömürünün mübayaası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 1/9/938 tarihinde Perşembe günü saat 11 de Ankarada Yt>ni§e

hirde Vekalet binasında toplanacak satınalm<ı komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 11587 lira 50 }mruştur. 
4 - Muvakkat teminat 869 liradır. 
5 - İsteklilerin bu babdaki §&rtnameyi Vekalet Levazım Müdürlüğünden al· 

maları lazımdır. 
6 - İsteklilerin 1/9/938 saat 10 a kadar tek~f mektublarını satm alma ko

misyonu reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. 
7 - Posta ile gönderilecek teklıf mek tublarının 6 ıncı maddede yazıh sAate 

kadar komisyon reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
muteber değildir. c3090> c544~h 
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~ Türk Hava Kurumu 

! BUYUK PiYANGOSU 
------ Beşinci keşide 11 / Eyli'ıl / l 938 dedir. -······························································ = Bügillı ihram iye: 50.000 Liradır ••• 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun sanumı 

aahile 400 kurııı 

aahile 250 » 
il çüncü aahile 
Dördüncü ıahile 
/ç aahileler 
Son ıahUe 

200 
100 
60 
4() 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddeı zarfınd~ 

fazla~ mikdarda ilin yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpi~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tlincıbk Kollektlf 6lrketl 
KaJı.ramanzade Ba.a 

Ankara cadd.U 

······························································ 
Son Posta Matbaası •............................... 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

a .,,,...,., on•- S . .Ragıp EM~Ç 
Sn.n.u-~ .ı. ftnm UŞAKLIGfL 

-----~ Eundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
~ ( 20.000 ye 10.000) liralık iki adet mükifat Yardır .•• 
~ Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyango7a 
§. iftirak etmek ıuretile ıi.z de taliini.zi deneyiniz •.• 
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DEN.iZBANK 
....,...--..-: -..-.r..a;.x.4F..-.V .... 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 

Çelik tel halat satın alınacak 
Bankamıza bağlı mliesaesat . ihtiyacı için çelik tel halatJ aabn alı

nacaktır. İstekliler fenni ve idari şartnamesini Bankamız Materyel 
dairesinden alabilirler. Teklifler en geç 10 Eylw 938 tarihine 
kadar mezkur idareye verilmiş bulunmalıdır. 

TÜRKİYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
. ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Hariçten memlekete idhal edilecek birinci parti kl\p Ye ım.t.I 
ıekerini vermeğe talib olanlann teklifleri, 26 Ağuatoa Perpnbe 
a-Onli aaat onda Bahçekapıda T aflıan 42 numarada kabul edilecektir· 

----• ŞUtDamell 1akanld adreatea elınabilir. 4m--• 


