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1 lktısad ve Adliye 

B&şvekil C. Bayar Ankaradan 
geçti, bugün Elazığ'a varıyor 

iktısad Vekili Şakir Kesebir seyahat intıbalanntn 
memnuniyet verici olduğunu söyluyor 

Adliye Vekili yarın hapishane biaaıınıa yaziyetini 
tedkik ederek ıon karan verecek 

Ankara dan Kırıkkalege kadar Başflekile re/ ak at •den 
· Dalıiligt1 Vekili tekrar Ankaraga dön_d_ü __ 

lktud oe :itclUJle Vekilim vapurd4 
İzmlr enternasyonal fuarınm açıhf ~ aebir dQ.n İzmir vapurile flhrlmlu _.. 

reninde bulunmak üzere bir~ç lfin ev- mlştlr. Vekil Galata rıhtımında Denı. 
vel İzmire giden İktısad Vekili Şakir ite- (Devamı 11 illci •Jfa•> 

~ tmıtıtakcumda ıübaylanmı.ıdan bir grup bffnıhct halinde 
El ııl. 24 (Hususi) - Do~ manev· Manewalar ~ bulunmakta.
:ıDda bulunmak üzere İstanbuldan dır. 

:reıcet eden Başvekil Celil Bayar ya- Ankara, 24 (Husust) - Doğu ma
ırı (bugün) burada beklenmektedir. nevralannda bulunmak üzere Elazığa 

qafvekil merasimle istikbal olunacak· gitmekte olan Bqvekil CeW Bayar, 

"Bay hAkim, bana 
, bir evlad bul!,, 
Evlidları tarafından red 
edilen bir ana müddei
umumiliğe müracaat etti 

Filistinde tedhişcilerin 
cür' etkirane bir tecavüzü 

ır. (Devama U hacl m1/fadtı) 

Suriye Hatay meselesine 
yanaşmak istemiyor 

lnailiz emni~et müdür muaYiai 9....... M••ncla 
•fır yaralandı, Ceain'de örfi idare ilan edUdf 

Londra, 24 (Hususi) - Filislinde A- Bugün Ceninde öğle vakti 9ir tedhlf
rab tedhişcilerinin cür'etkirane hare- ci grupu ansızın İngiliz emniyet mll
katı bütün tahminlerin hududunu aş- dür muavini Mopat'ın çalışma odasını 
mıştır. (Devamı l 1 inci sayfada) 

HOLIVUTTA 15 GÜN Şam hükumeti Hatar meselesi görüıülmemek şartile 
Ankara müzakerelerine iıtirak edecekmiı 

· Şam 20 (Hususi ınuhabir~ı. yazı- Ankara anl~mal~rının Suriye hüktl-
) ~ p rls gitınek üzere bır hafta meti tarafındAıı kabul ve tasdikı fikri

~~el Be 
8 

1ıa: ayrılınl§ ve halen Ce- nl şiddetle reddedecekmiş. Son Milll 
nevreye .:rmış bulunan Suriye Bqve- Blok kongresinde ittihaz edilen karar
kill Cemil beyin Pariste yapacağı işler lar mucibince, ~ be~e bu mesele 
hakkında b da b' takım rivayetler hakkında verilmiş olan talımat, bundan 

Holivut'un en taze dedikodusu: Clark 
Gable ile Carole Lombard sevişiyorlar 

ura ır .. 'b tr 
deveran etmektedir. Bu rivayetlere go- 1 are ır. . .. .. 
re Suri e Ba vekili Pariste Hatay m~ Ancak, Surıye hükumeti, Türkiye i
. 1 . . YF ş bari ·ye nazırı ile rnil- le feshedllen dostluk ve iyi koYncıuluk e esını ransa cı . . ··~ 

k d k H t Y
daki vaziyetin ve (Devamı 11 ıncı acıyfada) 

'la aşa e er en a a 

: ''Bu sene zarfında harb 
olmıyacaktır ,, 

Amerikanın en tanınmış beı yıldızından biri olan 
Carole Lombard, " Son Poıta " 1• hayahnı anlabyor 

( Amerika hususi muhabirimiz lbrıhim Safa yazıyor ) 
Şerife Carole Lombardın ' 

Dün, müddeiumumllile çok hazin bir Kalifomiyanın San 
müracaat yapılmıştır. ~rife isminde 80 Fernando ovasında 
Yll§larında zavallı bir kadın iki oğlu ol- geniş bir çiftliği var .. 

(Devamı 11 tnci sayfada) dır. Burası onun inzi .. 
··········-·····:-:·········-· ..... ·········:···=········ vagihıdır. Gti.7.el yıl~ 

Yenı ıtalyan sef ırı dız Param~~t. st~d .. 
yolarmda ışını bıti· 

• dd" t l • d Qb b rir bitirmez mevzun lngilterenin en cı ı gaze e erın en ıerver u bacaklarına bir pan. 

~ bük•Ü verirken üç sebebe iıtinad ediyor talon geçinr ve solu· 
t) lu burada alır. CiM 

-Londra (Husus - cm. tavukları, atla-
ingilterenin en ciddt n, inekleri ve ao-
gazetelerinden. Ob- muzları arasında sa-
server'in başn:uhar- atlerce meşgul olur, 

· ne§• rirl Bay Garvın, Hollywoodun en flk, 
ret;iği bir ıntıkal~de en nerrnin kadını sa .. 
bu sene içın harb o- yılan bu sarışın yıl .. 
kulannın taınanıen dız pamuklu eldiven-
tail olduğunu ifade lerl içindeki bembe-
eylemektedir. Mu· yaz elleri ile fimdJ 
harririn bu kanaatini tecrübeli bir çiftçi 
kuvvetlendiren se- gibi ineklerin mem~ 
bebler §Ulllardır: Ev• lerlni tutup süt sağ-
vela, Loro Runçi· maktadır. 
man'ın Çekoslovak- Bir zamanlar Ca-
}'adaki mesaisi bir role Lombard bJr 
anl~ma ile netice- Ottavio de Peppo tayyareciye Aşıktı. Caroı. Lombardın Son. PoıtaytJ vet~i relim 
lenmek üzeredir. Sa- •

1

rika Cumhurreisi B. Ruzvelt'ln ihtarları Yeni İtalyan sefiri Bay Ottavio de Bu yüzden kendisine biı tayyare satın al- dt yeller esiyor. O ovaların, mer'alarm. 
niyen, diktatörlükle idare olunan ıneın _ herhalde derin akisler yapmaktan hlli Peppo dün sabah Grimanl vapurllı ts- m1f, pilotluk öfrenmif, hattl Atlas Ok- atlann, ineklerin perisi olmUJtur. Çift. 
leketlerden hiç birisi, hali hazırdaki ıne~ kaıın,aınıitır. tanbula gelıniftir. yanusunu geçmek heve.aine bile kapıl- lik hayatına o kadar merak sardırJDlftır. 
ltUerini bir harbe girip te altüst edecek (Dmam& ll inci •Jlftıd.a) (Devcıma 1l inci •ıdada) mı§tı. Fakat bütün bunların yerinde ıtm.- (Devamı 8 inci sayfada) 
kadar fUursu.ı değildirler. Salisen, A.me-
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Hergün Resimli Makale: = Düşünmek kolay deAildir = 
-···--

Bir Fransız zihniyeti,' 

Yazan: Muhittin Btrpll 

R-JI atay işlerinin son safhac;1, ya

U--U ni tescil muamelelerinin ne

tlceleri ve bun~a müteallik ciedlkodu
lar, son günlerde Paris gazetelerinde ba
zı akisler yaptı. Ankara anlaşın.ası~~ 
Fransa bakımından siyasi ehemmıyctını 
ve Türk dosUuğunun kıymetini takdir e
den Fransa muhitinin umumi tavrı dü
rüst ve hattA dostanedir. Bununla bera
ber arada falso sesler çıkaranlar da yok 
değildir. Bu arada cHomme Libre:t - Om 
libr - gazetesi, Hatay meselesinin sem 
vardığı neticelerden bahsederken Erme
niler üzerinde dur uyor ve Ermenilerin 
Fransızlara yaptıkları yardımlardan bah
settikten sonra bunların himayelerini is-
tiyor. Bunu isterken de şu satırları ya- Cemiyetin içinden gelişi güzel aldığınız yüz kişiden yiizü Halledilmesi icab eden muadeleyi bir çerçeve içine alarak 

de düşumn·· esini bilir, fakat düı:ıinmeden fayda çıkarabilen bütün teferrüatmı gözden geçirmek ile o mesele üzerinde ha-zıyor: r 

cŞübhesiz bugünkü Kemalist Tiirkiye, ..,;iç~l;;e~fin;;;d;e~an;;;;c;;ak;,;b;irls;;;;i;;dir;;;;.==::::::::::::::::::==========;;Y=a=le~d:=a=lm:==ak:=a:==r=:a:==sı=n::==d=a::==ib:::;iıE·yu=-::k==:::fa=r::k=o::l:=d::u:=ğ::u:=n::u:==un:==u:;t:==m:;1:==y:;al:"ı::m;::.=== 

;Jf.~~~;~~~~:!E 
Türk olduklarını bile söyledi Hununla ~atbol';'la , ... ._ ............................................. -... ,\ Jstakoz sepeti 
beraber, istikbalde akdedilecek muahe- ı• ~ u. H b f k 
delere Ermenileri& himayesini temine- Yaralananlar ergün ır 1 ra Ve kum eleği 
~ecekeğilW:~ madde konulması güç bir ii irin makine R b . • Ne işe garar? 

"' omanım cşıncı 
Bugünkü Türkiyenin o köhne Türkiye 1 

olmadığını söyliyerek bize karşı tevec- • tefrikada bitmiş olur 
cüh göstermiş <>lmasına teşekkür etmek- U Me§hur biT romancı, evinde bir ro-
le beraber, maalesef söylemek mecburi- man yazıyordu. Birdenbire ağlamaya 
yetindeyiz ki bu makaleyi yazan ve bil- b<ı§ladı. Kansı onun ağladığını gördü.: 
hassa yazdıran zınniyet, tam manasile - Neye ağlıyorsun? 
Fransamn o köhne zihniyetidir. Me§hur romancı anlattı: 

Hatayda otuz bin, Halebde de altmış _ Y:azdığım romanda bir genç kız-
bin Ermeni bulunduğunu hesab ederek, • la bir genç erkek .sevi§iyorlar. Evlen-
bunların himayelerini Fransanın deruh- mek istiyorlar, fakat anneleri, baba-
te etmesini istemek, Türkleri Ermeni ye- lan :razı değiller. Gerek kız, gerek • 
mekten zevk alan bir dev, Fransayı da e-rkek bu yüzden çok ıztırab çekiyor-
dünyanın bütün mazlumlarını müdafaa Zar. lıte buna ağlıyorum. 
eder bir melek zannetmektir! Bu, o mağ- İngilterede meşhur Charlton klübüntın _ Ağlıyacağına romanındaki anne, 
rur ve köhne zihniyettir ki Fransızları antrenörü, oyuncuları yaralanır yaralan- babayı bu izdivacı razı olmtL§lar gibi 
bundan artık kurtulmuş zannederdik; fa- maz, resimde gördüğünüz ve ültraviyole göster .. genç kızla genç erkek te ev-
kat, görüyoruz ki, hiç olmazsa, bir kmm şuaları neşreden bir makinenin altına so- leniversinler. 
Fransız muharririn kafasında bu zihm- kar ak, yaralıları ıztırab ve acıdan kur _ - O zaman daha fena! 
yet hBla yaşıyor. tarmaktadır. - Neye? 

* - Romanım beşinci tefrikada bit- . 
' Eğer o makaleyi yazan muharrirle ko- /ngilterede bir aşk Jaciası mil olur. :ı · 

J 4 
• : - Bu adamın vazifesi golf toplarını tcp-

nuşmak imkanı olsaydı ona şunları söy- ~ .................................... _. ................... ,, lamaktır. Başına birkar defa top yedigwi 

Sözün Kısası 

Karpuz kabuğu 

E. T•I• 

K arpuz kabuğunun, eski sosyal 

hayatımızda, senede bir, bi' 
mevkii vardı: :Qenize girmeğe hevesle. 
nenler onun, sathı deryada nazlı nazlı 

yüzdüğünü görmedikçe. su ile temasa 
cesaret edemezlerdi. 

Karpuz kabuğunun, eski ev kadınının 
kilerinde de mevkii olurdu. Yazın güzel 
ve kokulu meyvalarını kaynata kaynata 
tüketip te, artık reçele elveri~li bir şey, 
bulamaz oldular mı, ninelerimiz, raflar .. 
da boş duran fazla kavanozları, hakik gi
bi karpuz kabuğu reçelile doldururlardı.: 

Karpuz kabuğunun gene sosyal haya .. 
tımızda 'bir başka rolü daha vardı. Ha .. , 
sedci ve entrikacılar, kötü ruhlu muhte. 
risler onu, mevkiini, mansıbını, refahını, 

saadetini istirkap ettikleri kimselerin a .. 
yakları altına koyup, o .kimseleri kaydır .. 
mağa, düşürmeğe Çalışırlardı. 

Karpuz kabuğu İstanbul sahilleriııjn 
alışılmış ziyneti idi Deniz suyu ile kız .. 
gın güneşten, mübarek tclıammür eder, 
ekşi ekşi kokusile, kilometreler boyunca 
sahili oturulmaz hale getirirdi. Bununla 
beraber, karpuz kabuğu ile mısır koçanı, 
yaz mevsiminin devamını işaret eden 11Q 
semb<>ldü. 

BelBJ.iye, bundan böyle karpuz kabu .. 
ğunun sokaklara, sahillere atılmasını ya .. 
sak etmiş. Bu yasağa riayet edilirse, İs
tanbulumuzun bir hususiyeti daha tari
he karışacak demektir. 

Acaba, Belediye bu yasağı hangi endi-.. 
§e ile koydu? Şimdi, adımlarını rasgelo 
atan, mevki ve ikbaline burnunun dibinı 
görenıiyecek kadar mağrur olup ta olu~ 
olmaz karpuz kabuğuna basarak tepe 
taklak yuvarlanacak sersemler pek kaJ .. 
mamıştır. Hususile ki böyleleri ekseriya 
otomobilde gezerler. Şu halde, maksad1 

olsa olsa, sokaklarımızın ve sahillerimizir& 
temiz tutulmasından başka bir şey de
ğildir. 

Güzel ama, sokak ve sahillerimirl kir
leten sade bu karpuz kabukları mı?. 

Elbette öe,ğil! Lakin, insanla da oldu .. 
ğu gibi, çöplerde de suitalih denilen şeY. 

vardır. Bu sefer de talihin sillesi zavallı 
karpuz kabuğuna isabet etti. 

E. Talu lerdim: İngilterede, gözü kararmış aşıklardan 1 k ~ 
c- Siz Fransız muharrirleri, ne dün- biri, çok sevdiği bir genç kızla son defa tnanı mıyaca için canı yanan ve alollanan zavallı, re-

yanın değiştiğinin farkındasınız, ne de vals oynadıktan sonra, cEvlenelim!.> tek- h • d f simde gördüğünüz gibi, başına, ıstakoz ··-····p .... a .. _r_t":'ı ""m .... u .... h .. a ...... rr·-ı·r·-ıe-r·-·-·· 
Fransanın dünyada bir sıyanet meleği lifine karşı, hayır cevabı ile karşılaşır tJlr l0S8 Ü yakalarnay.a mahsus sepetten bir miğf~r 
olmadığını anlarsınız. Türkiye ile istik- karşılaşmaz tabancasını çekmiş. ve _za- k diği b. d t yapmış, eline de kum eleyen elekten bır arasında mu··sabakalar 
balde ne gı·bi muahedeler yapılacağı şi.m- vallı kız. ı vurduktan sonra. polıse gıde- Hırsızın biri pe sev ır os unun kalkan alınış, her türlü kaza ve belAdan 

fakrü zarurette oldugwunu görünce, da- k d. · · ··k mm 1 tte sı·anrtala dilik 'belli değildir; fakat, eğer Hatay rek teslim olmuştur. en ısını mu e e sure c~ -

================ yanamamış, aklından şu adama c bil" iyi- ştır açıyor 
meselesinden bahsediyor ve bu muahe- varsa bu da onların bilecekleri bir işdir; lik edeyim> diye geçirmiş ve bu n;yetle mı ·-----------
deleri Hatay hakkında düşünüyorsanız ancak Ermenilerin arasında o köhne zih- de bir gece hırsızlığa çıkmış. En mükemmel çocuk 
§Unu biliniz ki Türkiye ile Ermenilerin Ankara, 24 <Hususi) - Cumhuriyet Halle 

niyet devam etmemelidir. Ermeniler, Ertesi günü, o dostu, kendisini bularak nÜmunesi Pı:ırtlsl halkevlerln1n sahneleri lçln yetişkin 
Fransa tarafından himaye edilmesi şarb Türkü kendilerine düşman tanımaktan ve yana yakıla fakrü zarurette olduğu y.:?t- rnuharrfrlerlmlz arasında blr piyes mUsbaı.c 
üzerinde bir muahede imzalamak ne ko- Tü. k. . E nil . w b·ı kl b .. t l'k . d Doktorlar, İngilterede mükemmel bir kası ve memleket büyü'- hlkliyel·""" ve Bal .. r ıyeyı rme erın ugraşa ı ece eri miyormuş gi i, us e ı evıne e o gN·e k ... t:ıı 
lay, ne de gu··çtilr,· Türkiye, böyle bir fik- b. k t -'- ı·di 1 .. 1 . .. l d.k çocuk nümunesi bulmuşlardır. Bu çocu kev1erlne mensup gen~ muha--'-'er e.re...,u-ır uvve sanmil.Atan vazgeçme ı r er. hırsız girdiğini soy ennş.. o soy e ı çe, v uuı °" 
rin ima suretile dahi ileri sürülmesine Bu münasebetle şunu da söytiyelim: hırsızın merakı artmıŞ, çalınan ŞP.ylerin bir ormanda yaşamaktadır. Balık, et, yu- da memleket küçük hlkll.ycleri müsabaka • 
bir dakika bile müsaade etmez. Ha d murta ve ekmek yememektedir. Hep seb- 1 .. n a"mft~a karar vermiştir. tayda Türkler. Fransız müstemleke- ne olduğunu sormuş, ve sonun a, dostu- ah .. v "" 
cDünyanın degıw·c:tıg·winden bu derece ga- 1 h ze ile ömr.inü geçirmektedir. Her sab , Bunlann şartları b.azırlanmı.ştır. :PJ.yeslc.r "' ellerinin yardımcılıklannı yapmış olı.ın na iyilik etmek arzusi e ırsızlık ettiği 

fil olmak iyi bir şey değildir. ,· siz hfıla d :ıh.... nehre girerek soğuk bir banyo yapmak- Halkevlerl sahnelerinin ıa.rtlanna uygun o.. Ermenilerle yeniden karşı karşıya gel- evin, dostunun evi ol Uı;YL&U hayretle aD.- • b. ..w 
zannediyorsunuz ki yeni Türkiyenin kar- tadır. 9 yaşm~dır. Gayet genış ır gog- le.bilmek için az §ahtslı az kadınlı ve bas!' 

dikleri zaman, her şeye rağmen onlar lamış 3 t• dir Ço k l daha wl .. ad .... n1 
şısına köhne siyaseile çıkabilirsıniz. Si- · sil vardır. Boyu da 1 O san ım • cu , dekoru olacaktır. ~er er ~ e .u.... • 

hakkiııda dostluk gösterdiler ve göster- 10 kil t ı·k b" ı lrf ~~~ .... nır.ını ede zin kaianız o kadar çürümüştür ki etraf- Musı"ki seven hakim sabahları, hergün ome re ı ır yo kımızın dillnln ve anının .. ~ • .. 
ta gelip geçen şeyleri bir türlü göremi- mekte devam edecekler. Bu, Ermeniler .. katettikten sonra dağ elması yemekte- bl zevklnl, konll§IIUl zera!eUnl, seçktnlll;lnl ve 
yor ve anlıyamıyor; hatta, bu kafaya için bir fırsattır. Bu vesileden istifade 1ngilterede seyyar piyanosu ile, sokak- dir. Öğleleri, ıspanak, soğan böreği, pey- olgunluğunu arttıracak tarzda. yenl Türk ce-
Türkiyc şu on beş sene zarfında dang! edip çürük Fransız zihniyeüne knrşı ne tan geçenleri rahatsız ediyor, denilerek nir, süt ile kamını doyurmakta, iktndi- mlyetinln modern kült.üre! ve mmı duygu .. 

dan 1 k def d guw hald b. .. kadar kuvvetli bir reaksiyon yaparlar ve mahkemeye sevkedilen bir çalgıcıyı gö- leri elma, portakal, domates yemektedir. Jarını tatmin edebilecek }'etl§tırlcl mahiyet .. 
g. aç a vur u c 0 • ır tur- b. 1 h Türki kl ı ren h~kim: te bulunacaktır. 

lü kımıldamıyor, hissedemiyor, anlıya.. ınaena ey yeye ya aşır arsa u Çocuk günde 20 kilometre yolu kolay- b 
1 

mUll davalarımı 
Bu ÇÜrümüc: kafayı değiştiriniz kendi hesablarına o kadar iyi etmiş olur- - Dünyada ne kadar da insafsız in- lıkla yu·· rümektedir. Parlak bir derisi, Muharrir u esas ar ve .. 

mıyor. -s ' lar. Çünkü, Ermenilerin istikbali. Frruı- sanlar var. Bazı musiki filctleri gürültü zı n InkılA.b prcnslplertmızın çerçcvcsl için .. 
uharrl ı sıhhatli bir yüzü vardır. 

bay m r.> sızlann muahedelere koymak hulya.cunda vasıtası olabilirler ama piyanoya böyle ======''============= de kalmak şartlle mevzuu seçmekte serbest: 
Bu sözleri o muharrire söylemek iyi o- bulundukları himaye ahkimmda değil, bir sıfat izafe etmek doğru mu? .. Sizin kakta bir daha çalmayınız. Sizi anlıyan- bırakılınl§tır. Piyesler 1 Şubnt 1939 tarihine 

lurdu; fakat, acaba müsbet bir netice ve- Türklerin, bizzat Türklerin ellerindedir! de herhalde iyi piyano çaldığınıza bük- ların mahallesinde dolaşınız .. demiı ve kadar genel sekreterliğe gönderllm1ş olacak

rir miydi? Orasını kestirmek müşküldür. Muhittin Birgen mediyorum. Onun için, tavsiyem: O so- dava sukut etmiştir. tır. Bu eserler Partide t~k1l edilecek Nafi 

* Fakat, bu köhne zihniyete karşı yal-
nız Türkiyenin reaksiyon yapması kafi 
değildir. Ermeniler gördüler ki, Hatayda 
Türkiyesiz oturu;p dururlarken birden
bire tekrar Türklerle başbaşa kaldılar. 
Dünyanın daha kaç kalıba gireceği ve 
vukuatın nerelere kadar gideceği malum 
olmadığına göre. bu köhne ve emperyalist 
zihniyetin Fransada hfila yaşıyan mü
messillerine karşı sade biz Türklerin de
ğil. bizzat Ermenilerin de mukabele et
meleri çok hayırlı olur. Sade hayır olur 
deAi!, belki de böyle bir şeye şiddetle lü
zum vardır. Türklüğün menfaatleri ba
kımından olduğu kadar ve bundan daha 
çok fazla Ermenilerin huzur ve selamet
leri namına, böyle bir hareket temenni 
edllme,ğe çok llyıktır. 

Türkiye bütün köhne şeyleri ve köhne 
zihniyetleri attı. Fransı:zların içinde hl
IA eski kafa ile yaşamayı rlhat bulanlar 

r===========~=~==§~=================================~ Atıf Kansu, Reşad Nurl GüntekiD, Bedred -din Tunçel, Süha Belllbaşı, Vedad Nedim, Eır 

IS TER I NAN, 
Kendi kullandığım otomobil ile akşam geç vakit Yenicami 

kemerinin altından geçiyordum. Bir düdük sesi işittim, bak
tım: İki polis memuru işaret ediyorlar, durdum. sordular: 

_ Vesikalnrınızı görebilir miyiz? 
Her otomob!lde o, otomobili kullanmaya salahiyettar olan 

zatın fotografını taşıyan, adını, sanını, adresini, sicillini gös
teren pembe renkte bir hüviyet varakası vardır, çıkarıp gös
terdim. 

- Tamam, dediler. Liıtfen ehliyetnamenizi de görelim. 

- O, yanımda değil, büyücek bir defter olduğu için evde 
saklıyorum. 

- O halrle hakkınızda zabıt tutacağız. 5 lira para cezasına 
mahkCım edile<:eksiniz, ICıtfen daireyi teşrif ediniz. 

Gittik, yazdılar, i:rm.aladık. Bunu müteakip ben bu ehliyet
nameyi de hüviyet varakasile birlikte taşıma mecburiyet•nin 

iSTER iNAN, 

• 

1 STER I NAN M A! 
nereden çıktığını anlamak istedim. Gayet nazik ve anlayışlı 
adamlardı, çıkarıp gösterdiler. Nizamname sarihtir, muame
le nnzıkti. Bir şey söylem eye de hakkım yoktu, cezayı ver
dim. Fakat .. . Meselenin bir fakatı var: 

1stanbulda seyrüsefer memurluğu otomobil kullanmak is
tiyen herkesi sıkı bir imtihandan geçirir, muvaffak olursa 
eline bir ehliyetname verir, bir otomobil aldığı zaman da oto
mobiline 11yncn bir hüviyet varakası yapıştırır. Bu hüviyet 
varakası hem otomobilin llurnarasmı, hem de ehliyetname
nın bütün kayıctlannı, fotograflı olarak ihtiva eder, ve tesa
düfen otomohm kullanan zat bir cezaya çarpıldı mı ehUyet
namesi ile birllktc hüviyet varakası da geri &lınır. 

Memurlara diyeceğim yok. Nizamnameyi tatbik ettilE>r, va
zifelerini yaptılar. Fakat nizamname tanzim edilirken ayni 
malftrnatı ihtiva eden eş iki vesikanın ayni zamanda ta§!'l
Dkısı mecburiyetinin konulmasının doğru bir buluş olduluna: 

iSTER INANMAf 

tuğrul Muhslnden mürckkeb blr jftrii hey'eU 
tarafından tedklk edllccek, muvaffak olan 
muharrirlere derece sırnslle beş mükfifııt ve .. 
rllecektlr. Bunlar blrlnclye 500, lltlnclyc 400~ 
diğerlerine 300, 200 ve yüz Ura. ' 

Büyük memleket hlkflyelerl memleket! .. 
nılzln tabiat, ınsan, tarih, 1ş, ahlf\k, ideal, fi.• 
llcenn'blık, aile muhabbeti, yurdsever11k, sev 
da hlSlerl ve eğlenme tarzları, hülfisa l\deb. 
kahramanlık ve an'nne, knre.kter ve lıusu .. 
sıyeUerlnl aksetUrecektlr. 

Bu hlkAyeler 1çln Ha.san !ıı Yfi • 
cel, Falih Rıfkı Atay, VedaC: 
Fıratlı, Hüseyin Rahmi Oüıi>ınar, Kudsl Te .. 
cer, Nihad ÖZünden mürekkeb bfr jüri teş .. 
kil edilecektir. Genç mubarrlrler nrasındal 
açılan memleket küçük hlkft.yelert müsaba .. 
kasmda esas mahalli ııartıam ve realltclere 
uygunluktur. Bu müsabakada da on blkAye 
sa'hiblne yüzer llra mtikrı.ta.t ~'ktlr. m .. 
tAyeler de ı Şubata kadar genel aeuetertı .. . 
le gonderilml§ olacaktır. 



25 Ağustoe 

Frankonun cevabı lngiliz- İtalyan 
münasebatm8 tesir edecek mi ? 

SON POSTA 

Fransız meclisi 
Toplantıya 
Çağırılmıgor 

.Hatay Meclisi 2 S~....._.. 
eylülde açıllyor AL:E 
2 eylul Hatayın milli 

bayram1 sayılacak 

. . . ~ .. . ' ... ... . 
• Küçük itilafın mühim 

bir kararı 

Antakya, 24 (AA) - Hatay mecli· 

Du .. n Londrada Çemberlayn- Halif aks ve Sir Con . Paris 2~ (Husus~) - Başvekil D.~la- sinin ı eylfıl 1938 cuma günü öğleden 
-. dıye bugun bazı sıyasi şefle~le ~uza- sonra saat 14.30 da açılması kararlaş-

Saymon arasında mühim müzakereler oldu kerede bulunmuş ve pazar günku nut- m~ ve bu karar resmen ilan edilmiştir. 

8 Fransa geni bir nizamı 
içtimai mücadelesine 
giriyor 

. . . kunda ilan ettiği yeni kalkınma pro~- hk içtima için hususi davetiyeler çıka-
Londra, 24 (A.A) - Başvekil Çem- ı Sanıldığına göre~ Lord p~':1t, Maıs- ramının tatbiki şekilleri hakkında go- rılmaktadır. 

l'>erlayn ile Lord Halliaks ve Sir Con ki'ye Burgos nezdinde yenı bır teşeb- rüşmüştür. Kabine, meclisin açılmasından ve 
Saymon bu sabah hariciye nezaretinde büs ya~ılmas.~ şayanı arzu bulundu- Salfilıiyettar mahfellerde teroinA e- devlet reisinin seçilmesinden sonra te-

Yazan: Seliın Ragıp Emeç 

K üçük itilaf devletleı-i mümes

sillerinin Bled'de yaptıkları 

bul~muşlar ve enternasyonal vaziyet ğunu soylemıştır. . • • dildiğine göre parlamento f~vkal~de şek.kül edecektir. son içtima, harb sonu devresinin ihdns 
üzerinde görüşmüşlerdir. Bu görüşme- Harb vazıyeti _ toplantıya davet edilmiyecektir. Çun- Her vekalet için hükllmet konağında ettiği sıkıntılı bir vaziyeti daha tasfıye 
'de ezcümle Franko'nun cevabı .ne. al&· Sa}amank?, ~~ (~)-::Umumi~~- kü herhangi bir Y':~ ~anun çıkarılma- bir oda. tahsis edi~ir. etmiş oldu. Macaristan, bu içtima neti-
kadar meseleler ve bu cevabın lngillz - rargahtan bildirildigıne gor~, 1:1'anki sı mevzuubahs değildır. Meclısin açılacagı 2 eylUl, Hatayda cesinde Trianon muahedesinin ken-
İtalyan münasebetleri üzerine yapaca- ler Ebre ~tak~mda yenı hır ilerle- Başvekilin kalkınma programında Milli Bayram sayılacak ve her sene disine tahmil ettiği kayıdlardan kurtul-
ğı tesir mevzuubahs edilmiştir. me kaydetmişlerdir. . .. .. derpi!j edilen değişiklikler, kararname- kutlanacaktır. du ve müstakil bir memleketin haiz ol-

Adenıi müdahale sistemi Estramadure'de düşmanın butun lerle tatbik edilecektir. Adli ıslahat ması lazım gelen hukuk müsavatına ka-
Londra, 24 (A.A.) - Lord Plimut, mukabil hücum.lan tardolunınuştur. Grev genişliyor . Adana, 24 (Hususi )- Hatayda adli vuştu. Balkan Antantının Bulgaristruı 

dündenberi Lord Halifaks ile ve Lon- Valansiya, 24 (A.A.) - Şark <'"l:>he- Marsilya 24 (A.A) - Dok amelesı, teşkilat da ıslah edilmektedir. Adliye hakkında tanıdığı serbestçe silahlanma 
dradaki diplomatik heyetler şefleri ile sinde Frankist'ler, Viver mın:akasın- Ma-:.-silyadaki hareketin Korsika, Ceza- ı>arayı kız lisesine nakledilmiştir. ve ordu teşkil etme hakkından sonra Kü-
yaptığı görüşmelerde mevzuubahs olan daki hücumlarının akamete ~graı.uası yir, Tunus ve Fas limanlarına d~ teş- çük itildim Macaristan için kabul ettiği 
esas fikirleri, ademi müdahale sistemi- üzerine Sierra Spadon'un şımalm~e milini kararlaştırmışlardır. Bu lıman- Japonlar bir yolcu ayni haklar, hiç şübhe yok, ötedenbcrl 
ni muhafaza etmek ve Burgos'dan hat- Beki ile Jinker arasında da baskın hu- larda da, bundan böyle, geceleri ve pa- mevcud olan bir müvazenesizliği tamir 
tı hareketi hakkında yeni malı1mat is- cumları yapmışlarsa ~a .gene .bozguna zar günleri çalışılrnıyacak ve fazla rne- tayy'aresı· ni düşu·· rdüler etmekle büyük harbden sonraki sun't 
temek teşkil eylemiştir. uğramışlar ve tardedilmişlerdir. sai şaati zarfında iş görülmiyecektir. vaziyetlerden birini daha ortadan kaldır-

Çekoslovakyada Rus ekalliyeti de 
İ ngiliz heyetine müracaat etti, 

Port dö Buk'de bu karar bugünden iti- dı. Bu kararın, bilhassa Macar devlet na-
baren tatbik edilmeğe başlanmıştır. 14 kişi öldü, Amerika ibi Amiral Horty'nin Berlin seyahatı es-

Paris 24 (AA.) - Bay Daladiyenin orotesto ediyor nasında verilmiş olmasının ayrı bir hu-
riyaseti altında toplanmış olan Radi- • susiyeü ve ehemmiyeti vardır. Toprak 
kal-Sosyalist fırkası icra komitesi bü- mahsullerinin yüzde altmış, yetrn işiıri 
rosu, ana hatları başvekilin son nut- Londra, 24 (Hususi) - Hongkong - Almanyaya satan Macaristanın iktısadi 
kunda çizilmiş olan icraata devama ta- Gavuçeo servisini yapan ve yolcu nakle- bakımdan orta Avrupanın bu büyük 
tnaınile itimadı olduğunu temin etmiş- den bir milli Çin nakliyat kumpanyası devletine gün geçtikçe daha ziyade ya-

Prag 24 (Hususi )- Lord Ransimen bu
gün de görüşmelerine devam ederek, Al
man demokrat partisine mensub bir he
yeti kabul etmiştir. 

Şimdiye kadar ilk defa olarak adı ge
çen yukarı Karpatlar mıntakasmda sakin 
bir Rus ekalliyet zümresi de meydana çı
karak, bugün Lord Ransimene müracaat
ta bulun.muştur. Bu zümre de bazı taleb
ter ileri sürmüştür. 

Diğer taraftan Ransimen heyetinin 
rnensublarından biri, bugün tayyare ile 
Londraya hareket etmiştir. 

zevatın iştirak ettikleri yemek, geç vak
te kadar devam etmiş ve lord ile Hodza 
üç buçuk saat görüşmüşlerdir. Bu görüs
me esnasında sanıldığına göre bir taraf
tQn yeni bir müzakere esası, diğer taraf
tan da takib edilecek müzakere usulü 
mevzuu bahsedilmiştir. 

Bugün öğleden sonra Reisicumhur Be
neş, başvekili kabul etmiş ve dün gece 
yaptığı görüşme hakkında izahat alınış
tır. 

İyi haber alan membalardan öğrenil
diğine göre, sal~hiyettar mahfeller, her 

t . tayyaresi bu sabah Kanton deltası üze- kınlaşmak.ta olduguy gözden kaçmıyordu. 
ır · 1 · tarafın 
İttifakla kabul edilmiş olan bu hk- rinde uçarken Japon tayyare en - Macaristanın tabi tutulduğu dun mem-

rirde her zamandan ziyade mübrem bir dan mitralyöz ateşine tutularak yere dü- leket muamelesinin bir gün gelip, bu 
gayret, hali hazırda Fransanm istihsa- şürülmüştür. devleti Almanyaya büsbütün ba~Jaması, 
ıatı ile askeri, iktısadi ve manevi hazır- Tayyarenin 17 yolcu ve mürettebatın- uzak sayılabilecek bir ihtimal değildi. 
lıklarda b\(lunınası memleketler ara- dan yalnız üç kişi kurtulmuş ve diğer Küçük itilaf devletlerinin son aldıkları 
sında korkunç bir nisbetsizlik husule 14 ü ölmüştür. Kurtulanlar arasında tay- karar, böyle bir ihtimali önliyebilP.cck si
getirmiş olan beynelmilel realitelerin yarenin Amerikalı pilotu da bulunmakta- yas! bir tedbirdir. Kendilerini, takib et· 
bir gayret sarfını icab etmekte olduğu dır. Tayyare Kanton önünde batmıştır. ükleri realist siyasetten dolayı tebrik 
beyan edilmektedir. Kantondaki Amerika konsolosu hadi- etmek yerinde olur. 

--- seyi Amerika sefirine bildirmiştir. Bat-

Aml·ral Hort·ı o··nu·· nde mış olan tayyare bir Çin - Amerikan * 
kumpanyasına aid olduğundan, Amerika Fransada halk cebhesi hükfunctlerinin 

Prag 24 - Dün akşam Lord ve Ledi iki taraf için şayanı memnuniyet bir 
Ransimen ile başvekil Hodza ve diğer müzakere esası bulmuşlardır. 

bugu .. n Berı·ınde bu·· yu··k sefirinin J apon makamları nezdinde pro- birbirini takib eden içtimai ıslahat t ed-
testoda bulunacağı anlaşılmaktadır. Bu pirleri, maalesef, 

1 k I.d · · ·ı ı - t Fran•a yeni bu memlekette bl·r geçı"d yapı aca ale a c yolcu tayyarcsını mıra yoz a e-

Macar 
Ekalliyet/eri 
Meselesi 
Budapeşte, 24 CA.A.) - Küçük Antant lle 

Macaristan arasında iptidai anlaşmaların. 
Gktedildlğl hakkındaki tebliğ, burada iyi 
karşılanmıştır. Fakat Macarlstanın slllblan
ma bahsinde h ukuk müsava.tının tanınması. 
yalnız manevi blr tesir icra eylemiştir. Zira 
Macaristan, beş yıllık bir planla sllAhlanmak 
hakkındakl azm.1nl daha evvel blldlrıniştl. 

Macar ekalllyetıerl meselesi ise daha. hal
ledilmemiş bir halde kalmakta.dır. Bu mese
lenin adilane bir surette halledllmeai. Macar 
taleblerinln hAlA en esaslısı olarak bulun
maktadır. Burada Doktor Sooyad1novtç'in o
toritesi Ue bu meselenin şayanı memnuniyet 
bir hal suretine raptedlleceği ümidi mevcud
dur. 

Roma, 24 (A.A.)- Politik mahflller, Bled 
anlaşmasını sempatik blr surette telAkkl et
mekte ve bu anlaşmanın Sela.nlk anlaşması

nı mes'ud bir surette ikmal eyleriğlnl bildir-
mcldedlr. 
~~~~-~~-~~~ 

İngiliz amele 
Partisi liderinin 
Teşebbüsleri 

şın. e tutan Japon havacıları, tayyarede bir lçtlmaf beklenen semereli 

Ş 
, nizam 

uşnig in Berlin, 24 (Hususi) - He1igoland a- Çin ricalinden Sun - Fo'nun bulunduğu- mUc.adelealne netıceyi doğurma-
nu tahmin etmişlerdir. Halbuki Sun-Fo, g iriyor dı. Bu tedbirlcrın 

M h k esı• dasından Hamburga dönmüş olan Ami- daha evvel başka bir tayyare ile Hankeu- icabı olarak blr 
U Q em ral Horti, ve Hitler, Almanyanın en ya gitmiş bulunuyordu. taraftan hayat pahalılığı artarken öbür 

B l büyük gemi tezgahlarını ziyaret ettik- Harb vaziyeti taraftan da iş randımanı azaldı. Bu hu-
QŞ zgor ten sonra, akşam geç vakit Berline gel- Tokyo, 24 (A.A.) - Domei ajansından: susta bir fikir vermiş olmak içın bır za-

Berlin 24 (Hususi) - Eski Avusturya mişlerdir. Kiukiang'dan bildirildiğine göre Yangçe manlar ayda bin tayyare yapmaya mu-
b kili ş · kad 1 Baştanbaşa bayraklarla donatrlmış nehrinin cenub sahilini takib etmek su- vaffak. olan Fransız tayyarecilik sana-aşve . uşnılg vke ar 15aş.ardının mu- ve tenvı'r edilmiş olan caddelerden ge- ... 
hak e ge ece ayın ın en Sonra retile garba dogruy ilerlemekte olan Japon yıının ~imdi ancak 30-40 tayvare yapa-emesın ·den Hitler ve misafiri, ,. " başlanacaktır. çerek saraya gı .. kıtaatı, dün ~ Juişeng'in takriben i- bilecek bir vaziyete düştüğünü kaydet• 

Bu itibarla, eylulün başlangıcında Nü- bfnlerce halk tarafından tezahuratla se- ki kilometre yakınına vasıl olmuşlardır. mek arada hasıl olan aleyhdeki farka 
renberg'de toplanacak olan Nazi kongre- lamlanmışlardı~. balı apılacak Bu kıtaat, bu sabah fecir vakti şehri hü- işaret etmek noktasından kafidir, sanı-
sinde bu muhakeme hakkında görüşü!- Amiral Hortı, ya.rın sa . Y ,.. cum ile zaptetmeğe kıyam etmişlerdir. rız. 'Bunda, haftalık mesainin 48 saatten 

· uh ldir olan muazzam geçıd resmınde bazı. ---- 40 saate indirilmesinin büyük bir tesiri 
mesı dem teme · .. -leden soma hava filo- T k d• d şu~ig ve arkadaşları Alman birliği- bulunacak ve og _ allffi te 1 e vardır. Bu mahzurları bilfiıl gören 

~ , ı t "be uçuşlarını seyredecek- - Fransız ba kili' d od ·· led'Y• b' ne karşı ihanetle itham edilmektedirler. arının ecru şve , ra Y a soy tgı ır 

tir. kooperatı• flerı· nutku müteakip 40 saatlik mesaiden 48 

G •• J • Hamburg 24 (A.A.) - Amiral Horty · saatlik mesaiye dönmek lüzumunu bil-OÇm en erın ve Hitler, refakatindeki zevat ile birlik- Ankara, 24 (Hususi) - 28H sayılı tanm dirdi. Bu nutkun ilk tesiri, kabine aza-

k • • te bu sabah Heligoland'dan buraya gel- kredl kooperaUfieri kanununun damga remıi sından iki kişinin istüası oldu. Maama-
azaDÇ vergısı mı·şıer ve yatla Hamburg limcınını gez· muafiyetlerine müteallik bulunan 21 inci fih . tü d 1 hük' ılın h 

maddesi hilkmünün başka başka suretlerde ıs a e en nazır arın et e-
Ankara, 24 (Hususl> - Maliye Vekfiletı mişlerdir. Bunu müteakip. resm.en bele- tatbik edilmekte olduğu yapılan muhabere- yetinden ayrılmaları, bu karara iştirak 

iskan kanununun 37 inci madesindekl ka. - diye dairesini ziyaret etmışlerdır. den anlaşılmaktadır. Tarım kredi koopera- etmemezlik.lerinden ziyade başvekilin, 
zanç vergisi muafiyetinin mebdei hakkında 

1 
tineri birliklerinin ödünç alma ve verme iş- tasavvurlarından kendilerini daha evvel 

teşkllMına bir izahname göndermiştir. İ- T are kaza arı 1 ııe pa yatırma ve dl~er b"" t" 1 l 1 d ayy u ra l!r u un şer n e haberdar etmemi\'! olmalarıdır. zahnamede vergiden istisnanın tatbik su - yapılacak sened, rapor, mukavelename ve :ı 
retl şöyle anlatılmaktadır: ·fı.ğıdlarla resml dairelere verecekleri dilek- Maamafih halle cebhesine taraftar olan 

Beyanname usullle veya işgal ettiği ma - İki Japon tayyaresi çarpışt1, çelerin damga resminden muat buJunduğu bütün siyaset ve amele teşekkülleri, sos-
halll ngayrisatı iradı üzerinden vergiye ta- 2814 numaralı kanunun 21 incl maddesinde yalist partisi, iş konfederasyonu derhal 
bl bir işle iştigal eden bir mühacirln birin- 14 kı·şı· öldü ve 4 bina yandı ta ih dil . bul d ğ d b bi llkl 
c! mıntakaya iskan edilmiş olduğu takdirde sr e mış un u un an u r eıin hükfunetin bu kararma karşı cebhe aldı-

kendi teşekküllerinin mahiyeti icabı olarak 1 0 t1 ki Fr d h Ik hl ct 
Bükreş 24 (A.A.) - İki gı'indenberi yerleştirildiği takvim yılının . sonundan baş- 24 İki tayyarenin b"rb' l yaptıkları bilcümle muameleler dolayısile ar. sure e ' ansa a, a ce 1e~ -

lıyarak beş yıl ve ikinci mıntakaya iskan e- Tokyo, - . 1 . ır e- tanzimi lıizım gelen evrakın 21 lncl madde nin mutlak surette dağılması artık bir 
Bilkreşte bulunmakta olan İngiliz amele dilmiş olduğu takdirde yurdlandırıldığı tak- rile müsademe etmelerı ve fabrikalar hükmüne tev!ilı:an damga resminden munr emri vakidir. Buna munzam olarak hU
fırkası lideri B. Lansburi, Avrupa mem· vim yılının başından başlıyara.k üç yıl ka - üzerine düşerek yangın çıkarmaları ne- olduğunun alllkalı dairelere tamimen teb1Iğ ktlmetin dayandığı ve kendisinden kuv-
leketleri arasındaki siyasi gerginliği iza- zanç vergisinden muaf tutulması lazım ge - ticesinde Tokyonun endüstriyel varuş- edilmektedir. vet aldığı radikaller arasında da bazı fi-

le etmek maksadile iktısadi sahada bey- llrAyni suretle hfamet eilbabı vaziyetinde }arından birinde on dört ~şi ~1müş ve Yedı·ncı· mı·ııı"" kir ihtilafları çıkması ihtimali çoktur. 
ne1milel bir teşriki mesai yapılması için bulunan veya gündelik gayrisafi kazanç ü- 200 kişi yaralanmıştır. Dort hına yan- Bunun neticesi, partiler arasında yeni 
beynelmilel yeni bir iktısadi konicransın zerinden vergiye tabi olan bir mühaclrln de mıştır. Yaralıların vaziyeti ağırdır. b k • bir nizamı içtimatye gidilmesini istemek 
içtimaa davet edilmesi hususunda Belç;- birinci mıntakada. yerleştirildiği malt yılın M f b. t yyar . "ld .. h ongı:esı noktasından yeni bir zümreleşme hare-
ka kralı ile birlikte önayak olmasını kral sonundan başlıyarak beş yıl ve ikinci mınta- aru ır a ecı o u 

keti vukuu beklenebilir. Başvekilin yeni 
Karola teklif edecektir. da yer~eştirildiği mall yı~ı~ başından başiı- Nevyork, 24 (A.A.) - Tayyare imal Ankara, 24 (Hususi) - Yedinci Mil- kararı, radikal ve radıkal sosyalistleri, 

Kralı B. Lansburl·yı· yarın kabul ede- yarak uç yıl kazanç vergısınden istisnası ı - ş' rketı' ikinci reisi, sabık hava sür'at li Türk Tıb Kurultayı yakkında Sıhhai b b ... n -d"'ğü' 
cnb eder. 1 • A • A .. . y. . şimdiye kadar era er J ... ru u sosya-

cektı·r. rökorcusu tayyarecı ~rank Havks, dün Vekaletı alakadarlara gonderdıgı bır 
1
. t k - . tl d tarnamile '-' _ 

A " b " · d ·· 1 d k d ' y a· . ıs ve omums er en a,, ır zerbaycanda 10 kı"şı· bir tayya:enin teclrdu~ e uçuşu esna~ı~- ta:n:m -~kşoTybeKemel te ır: c le ıncı mıştır. Bu hareket, yeni bir içtjmai mü-
Zonguldakta da yere duşerek a ıgı yaraların tesırı- Mıllı Tür ı uru tayının top anma- d 1 . b langıcı sayılabilir. 

l·dama mahkom edı.ldı• le bugün Bufalo hastanesinde ölmüş- sı için intibah edilen Ankara Halkevi .ca e enın aş • 
Mehmed Çelikel lisesi t" ıçtima salonunun 20 birinciteşrin 1938 Selım Ragıp Emeç 

Zonguldak 24 (A.A.) _ Mehmed Baku, 24 (A.A.) - Azerbaycan yüksek ur. -· den itibaret Cumhuriyetin 15 inci yıl- ------------
Çclikelin aıtmış bin lira sarfile Zon- ruvanı, mukabil ihtiıtııci cmilliyetci bur- Adanada zararlı yağmurlar aönümü münasebetne yapılacak kutıa- Sovyetlerin 1938 büdcesi 
guldakta yaptırdığı liseye cMehmed juva, isyancı ve tedhişci> teşekkül aza- Adana, 24 (Hususi) - Adana ve ha- ma ~~zırlık ve ~aaliyetlerine t~sls edi
Çelikeb lisesi adının verilmesi Kültür sından on kişiyi idama mahkum etmiştir. valisine pamuklar için zararlı yağmur- lecegı C~~unyet Halit Part151 ~e,nel 
Bakanlığı!'lca uygun görülmüştür. Bina Bu teşekkül içinde kundakcılık yapılmış lar yağmıştır. Sekreterligı~den bu kere yapılan ış ar-
bitınek üzeredir. Talebe kaydına baş- olduğu ziraat komiserliği tarafından mey . A . dan anlaşılmı? .ol~akl~ tıb kurul~a!ı-

Moskova, 24 - Sovyetler Birliğinin 
ı 938 senesi tek devlet büdcesi, 
132.65 7.993.000 ruble varidat ve 
131.137.993.000 ruble masarif üzerin-lanm!{ltır. Liseye kavuc:an Zonguldak- dana çıkarılmıştır. Bu teşekkül azasından halüf eden hapıs cezalarına mahkum edıl nın 17 - 19 bınnc.ıteşrın 1938 tarıhın-

:ı • ınislerdir. de to !anması kararlaştırılmıştır.• den tanzim olunmuştur. 



ayfa 

Belediye tesbit edilen Hatları her on beş günde bir 
radyo ile ilan edecek, pazarlıksız 

satışa bir eylul sabahından itibaren başlanacak 
Bir eylfilden itibaren gıda maddelerin

de pazarlıksız satış şekli başladıktan son
ra Belediye tarafından tesbit edilen eş-

yanın fiatlan her on beş günde bir rad
yo ile ilan edilecektir. Bu hususta Bele-

diye ile radyo müdürlüğü arasında te
maslara başlanmıştır. Radyo idaresinin 

bu ilanlar hakkında ucuz tarüe tatbik 
etmesi istenmektedir. 

Pazarlıksız satışa tabi olan maddf'lerin 
Üzerlerine fiatları, yazıları sabit mürek
keble yazılmış olan etiketler yapıştırıla

caktır. Yalnız, hergün fiatı değişen mad
delere konacak etiketler bu kayıddan 

hariçtir. 

Belediyenin bu husustaki hazırlıkları
nı tamamlamış ve raporunu İktısad Ve

kaletine göndermiş olduğunu yazmıştık. 
Bir eylıll sabahından itibaren derhal tat-

bikata geçilecektir. Belediye, pazarhks>z 
satış usulünün gıda maddelerinden baş.

ka, zücaciye ve tuhafiye eşyaları ile 

Müteferrik : 
İzmir fuanna giden heyeUer 

döndüler 
İzmir fuarının açılış töreninde bulun· 

mak üzere bir hafta evvel İzmire giden 
Türkofis İstanbul şubesi müdürü Cemal 
Ziya ve Ticaret Odası umumi katibi Ce
vad Nizaminin riyasetindeki oda heyeti 
dün İzmir vapurile şehrimize dönmüş
lerdir. 

Ayni vapurla Türkofis asbaşkanı Bay 
Nihad Odacıoğlu ve cTariş:t iıziim kuru
mu başkanı İsmail Hakkı da dun şehri
mize gelmişlerdir. Üzüm kurumu başka
m şehrimizde birkaç gün kalarak büyük 
firmalarla temaslarda bulunacak ve İk
tısad Vekili ile beraber An.karaya gide-
cektir. 

Kültür işleri: 
Polonyalı talebeler müzeleri ve 

üniversiteyi gezdiler 
1stanbulu görmek üzere evvelki gün 

şehrimize gelen 40 Polonyalı talebe Aya
sofya müzesini ve müzeleri, Üniversiteyi 
gezmişlerdir. Talebelere Üniversitede fa
külteler gezdirilmiş, kendilerine izahat 
verilmiştir. 

Kumkapıda bir ükmekteb açılacak 
Maarü müdürlüğü Kumkapıda bir ilk

mekteb yapacaktır. Bu husustaki istim
lak muamele~ri tamamlanmış, mektebin 
projesi hazırlanmağa başlamıştır. Yakın
da binanın inşası bir müteahhide ihale 
olunacaırtı.r. 

Deniz işleri : 

Bir İtalyan vapuru karaya oturdu 
Evvelki gün Köstenceden limanımıza 

hareket eden İtalyan bandıralı 2000 ton
luk Kampidoryo vapuru Bulgar kara su
lan dahilinde, Burgaz körfezi önünde ka 
raya oturmuştur. Vapur süvarisi acenta 
merkezine telsiz çekerek tahlisiye vesaiti 
istemiştir. -

mahrukata da teşmil edilmesi için İktı
sad Vekfiletine bir teklifte bulunmuştur. 
Bu teklife göre bilhassa tuhafiye eşya
ları satanlarla zücaciye eşyası bulundu-

ran mağazalar büyük sermaye ile idare 
edilen, fiatları mevsimden mevsime te
beddül eden birer müessese oldukların
dan pazarlıksız satış usulü bu gibi eşya
da daha kolay tatbik edilebilecektir. Pa
zarlıksız satış usulünün tatbiki, günlük 

ihtiyaca göre fiatları değişen gıda mad
delerinde çok güç görülmekte, bilakis 
bu usulün tuhafiye ve zücaciye eşyala
rına teşmilinde güçlüklere rastlammya
cağı iddia olunmaktadır. 

Halkın, gıda maddelerinin kaliteleri ve 
fiatları hakkında az çok malılmatı var
dır. Halbuki zücaciye ve tuhafiye eşya-

ları hakkında hiç te öyle değildir. Sebze 
alan bir kimsenin aldanacağı mikdar 

yirmi para ile kırk para arasındadır. Bir 
elbiselik kumaŞta ise aldanma keyfiyeti 
daha mühimdir. 

Şehir işleri: 
,. 

Eğlence yerlerinin tarifeleri halkın 
görebileceği yere asılacak 

Gazino, lokanta, kahvehane, bar ve 
emsali yerlerin tarifeleri, on beş tem
muzdanberi Belediye İktısad Müdürlüğü 
tarafından incelenmiş, tarifelerde esaslı 
tadilat yapılmıştır. Bu tadilata gCire içki 
ve meze fiatları yüzde otuz nisbetinde 
tenzil edilmiştir. Ayrıca tarifeler 35-55 
eb'adındaki kartonlara yazılacak ve lo
kanta ve emsali yerlerin duvarlarına 

balkın görebileceği şekilde asıl::traktır. 

İçkiler mezelerle satılacaktır. 

·~ 
Bugünkü program 

ISTA NBUL 
25 Ağustos 1938 Perşembe 

Ö~LE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

d!s.13.05: Pla.kla Türk musiki.si. 13.30: Muh-
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans muslklsl. 19.15: Spor 

müsahabeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadhane
sjnden naklen. Belma ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.40: 
Hava raporu. 20.43: Ömer ı~~ Doğrul tara
fından arabca söylev. 21: Saat Ayarı. Orkes
tra. 21.30: Şan: İnci ve arkadaşları. 21.bO: 
Saz eserleri: Refik Şemsettin ve arkadaşları. 
22.10: Orkestra: Novotniden naklen, M. Ke
mal Akel idaresbı.de. 22.50: Son haıberler ve 
ertesi günün programı. 23 Saat A.yarı. 

* AN KARA 
25 Ağustos 1938 Perşemb\ 

öliLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pHi.k neşriyatı. 14.50: Plflkla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: PlD.k neşriyatı. 19.15: Türk musik.lsl 

(Salahaddin). 20: Saat ~yarı ve arabca. neş
riyat. 20.15: Radyofonik temsil gençler grupu 
tarafından. 21: Pla.k neşriyatı. 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 

SON POSTA Ağustos 25 

Heyet Türk - Rumen ticaretinin inkişafına engel olan 
formaliteleri de tesbit edecek 

Evvelki gün şehrimize gelen eski ] firmalara Almanyaya ldhal edilecek tiftik ~ 
Evvelki gün Çengelköyünde bir yara- Rumen Maliye Nazırı Profesör M. Vik- ler için permi göndermeğe başlamıştır. An • 

1 k' lm D · ı · cak bu permiler, geçen yıl olduğu gibi Al • 
ama va ası 0 uştur. enız ame esın- tor Slanesko ve Romanya Kredi Ban- manya ııe tş yapan yalnız birkaç mahdud mil 

den olan Osman ve Aziz islınlerind~ iki kası Umum Müdürü M. Grikor Karp- esseseye verilmektedir. 
genç Seniha isminde 16 yaşında bir kız- dan müteşekkiİ heyet dün şehrimiz ti- Geçen yıl tecrübe edilen bu usulün mah .. 
la, anasını ağırca yaralamışlardır. caret erkanı ve ihracat tacirlerimizle zurları alakadar tüccarlarca malfu:n oldu .. 

Hadisenin taf~il~tı şud.ur: Seniha h~ temaslara başlamışlardır. ğundan, keyfiyet tiftik thracatcıları arasın-
O~an, hem Az~z ile aynı zaman~a se~ış- Rumen ticaret heyetinin şehrimizi da bir hoşnudsuzluk uyandırmıştır. Söylen .. 
mış ve yaşamaga başlamıştır. Bır nıud- ıiyareti iktısadi mehafilde bilhassa Ro- diğine göre, müsaade alan dört beş firma 
det iki aşığın. _ı da b.u. şekilde idare ed.en manya ile alış verı.ş· yapan ihracat tüc- geçen sene piyasada bir monopol yaratmış -

kı b - km lar ve küçük ihracatçıların doğrudan doğ • genç z, ilfilı.are ışın ortaya çı asıy- carlarımız arasında büyük bir alaka u-
l o ruya Almanyaya mal sevketmelerl im.kanı .. 
e srnanı terketmiştir. yan<lınmştır. Romanya ile iktısad.l mü- nın önüne geçmişlerdir. Bu noktalan gözö .. 

Fakat, her iki genç te bunu nefislerine nasebatım.ız son senelerde bu memle- nünde tutan tiftik ihracat tacirleri, arala • 
yedirememişlerdir. ketle komşu bulunmamıza rağmen iyi nnda. bir toplantı yaparak vaziyeti İktısad 

Nihayet evvelki gün genç kız, anne:si bir inkişaf göstermemekte idi. Bu va- Vekaletine blldinnek suretile her ihracatcı· 
Sultan ile beraber Çengelköyündekı ev- ziyet üzerine bir müddet evvel Rumen nın ihracat kabiliyeti nisbetinde Almanya • 
!erine giderken, ·Osman ile Aziz de peşle- iktısadcılarından bir zat memleketimi- ya tlttlk göndermesi için ica.b eden tedbir - · 
rine takılmışlardır. Köprüd:en Çengelkö- ze gelerek ihzari mahiyette tedkikat Ierin alınmasını istemeğe karar vermişler "' 
yüne kadar ana kızı takib eden iki ar- yapmış ve neticeyi Rumen iktısadcıla- dlr. 

kadaş, bir müddet sonra, tenha bir yer- rma bildirmişti. Misafir Rumen heye-
de bıçaklarını çekmişler ve kadınlara hü- tinin bu sefer şehrimizde yapacağı ted-
cu.m etmişlerdir. Senihanın anası Sulta- kik ve temaslar sonunda iki memleket 
nı sırtından, Senihayı vücudün:in muh- arasındaki ticari münasebatın inkişafı
telif yerlerinden yaraladıktan sonra, kaç- nı temin edecek tedbirler alınacaktır. 
mışlardır. Birçok yabancı tacirlerin yaptıkları 

Hadiseyi haber alınca derhal faalivete gibi Türk tacirlerinin de Köstence ve 
geçen Üsküdar zabıtası, iki suçluyu ~dün Bükreşte birer ticarethane açmaları 
Üsküdar civarında yakalamış ve müd- muvafık görülmektedir. Tacirler bu sa-
deiumumiliğe teslim etmiştir. yede daha büyük işler görmüş olacak-

---- lardır. 

Çocuk bahçelerinin 
yerleri teshil edildi 

Sanayiciler bugün ticaret 
odasında toplenacaklar 

Şehrimizde bulunmakta olan İktısak 
Vekaleti Sanayi Umwn Müdürü Reşa· 
dm riyasetinde bugün Ticaret Odasın
da bütün sanayicilerin i.ştirakile bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda ye
ni çıkan sanayi kanunlarile sanayicile· 
ri alakadar eden yeni kararla etrafın
da görüşülecek, sanayi erbabının di
lekleri tesbit olunacaktır. 

\ 

Ankara borsası 
--···-

Romanya ile evvelce aramızda imza
la.n:mış olan mukaveledeki kliringin iyi 
işlemesi temin edildiği ve bazı uzun 
formaliteler kaldırıldığıı takdirde Ro
manyadan memleketimize ehemmiyet-

İstanbulun muhtelif semtlerinde hal- li mikdarda kereste, sığır derisi, ziraat Açılıı · kapanıf fiatları 24 -8- 938 
kın ve çocukların açık hava ihtiyacını a1atı, mamUl eşya vesaire getirileceği 
nazarı dikkate alan Cumhuriyet Halk ve memleketimizden de Romanyaya 
Partisi, Belediyenin de iştirakile liızum- bilha~a pamuk, palamut, balmumu, 
lu görülen yerlerde umumi park ve ço- susam, zeytin, zeytinyağı, yapağı ve 
cuk bahçeleri tesisi için tedkikat yap- tiftik ihracı mümkün olacağı anlaşıl
makta idi. Bu meseleyi Belediyede na- maktadır. 

zari olarak mütalea eden geniş bir he- Romanya geçen yıl memleketimiz
yetten ayrılan yirmi kişilik bir komisyon den en iyi pamuk cinslerinden olan A
iki gün evvel tedkikatını arazi üzerinde kala ve K.levland cinsinden uzun elyaf
tatbike başlamış ve şu kararları almşııtr: lı pamuk almak istemiş ise de bu cins-

1 - Binbirdirek meydanında bir ço- ten pamuklar geçen yıl az olduğundan 
cuk bahçesi tesisi. [Bu meydanın altı ve ancak ihtiyacı karşılıyabilecek ka
bodrum olduğu için etrafa ağaçlar diki- dar bulunduğundan göndermek imk~
lecek ve orta kısım kumluk ve çimenlik nı bulunamamıştı. Bununla beraber ge
yapılacaktır.] ne ayni .şekilde külliyetli mikdarda is-

2 - Kadirga meydanında umuma mah- tenen pirinç mahsulünden de fiatlarm 
sus bir park vücude getirilmesi. müsaadesizliği yüzünden gönderileme-

3 _ Cinci meydanında bir çocuk bah- miştir. Yeni görüşmeler sonunda iki 
çesi yapılması. memleket arasındaki ticaretin inkişafı-

na mani olan formaliteler ortadan kal-4 - Lalelide, Antalyapalas karşısında-

Londra 
NeT-Yor• 
P ar11 
Mllbo 
Cenene 
Amsterdam 
Ber11n 
Brübel 
Atına 

Bofya. 
Praı 
Madrld ' 

Va.rto'f& 
Budapeıte 

Bil.kreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mo.skoY& 

Ç EKLE R 

Açılı~ Kapı•u1 
6,14 6,14 

125,8525 126,83 
3,44:.!5 3,44~6 

6,6226 6,6225 
26,8l7ö 28,83 
68,84 68,84 
60,41 50,42 
21,2250 21,2260 
1,1225 1,1226 
t.615 1.510 
4,3426 4,3245 
6.14 6,14 

23.7076 U.7075 
~6.06 25.0ti 
0,9175 0,9175 
2,855 2.855 

35 .g45 Sö 846 
31.655 31,615ö 
23,735 23. 736 

ESHAM ki sahanın çocuk bahçesi haline ifrağı. dırılacaktır. · 
5 _ Vefa karakol mahalli ile civar mm A vrıca şehrimizdeki görüşmelerde 1----------.---------11 

evv~lce toplanan Balkan ekonomi kon-
AçıllJ Kapaıııı 

çocuk bahçesi yapılması. . 
seyinde ittihaz edilen kararların suretı 

6 - Süleyrnaniyede, Develi oğlu med
resesinin çocuk kütübhanesi ve bahçesi 
haline getirilmesi. 

7 - Küçükpazarda ayrıca bir çocuk 
bahçesi yapılması. 

tatbikı da mevzuubahs olacaktır. 

Tiftik ihracatcıları kurulacak 
birlik hakkında şikAyetlerde 

bulundular 
Şehrimizde tiftik ihracat taclrlerlnln a. -

ralarında bir birlik kurmağa karar verdik -

Anadolu fm. " 60 
peıln 

A. Şm. " 80 n'1ell 
Bomontı - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankuı 
it Banka.al 
Tele ton 
ittihat ve Delil. 
Şark De~enı 

Terkoa 

24 60 24 60 
- -
6 90 6 90 
8 80 8 80 

103 60 103 50 
9 96 9 93 
8 5ı) -

11 50 11 50 
1 Oö -

.6 10 6 10 

8 - Ahırkapıda Tekfur sarayının ö
nünde bedava bir deniz hamamı inşası. 

9 - Gene Sarayburnu feneri civarında 
halka mahsus meccani bir hamam. 

lerini evvelce yazmışLık. Bu hususta yapıl - l S T 1 K B A Z L A B 
makta olan hazırlıklar hayli inkişaf etmiş - L--------.....--------1 

Bu işler için aynlan 100 bin lira Bele
diyenin 939 büdcesine konulmuş olup kı
sa bir zamanda tahakkuklarına çıüışıla
caktır. 

······························································ 
iş Bankasının 

14 üncü yıldönümü 
Türkiye İş Bankası A. Ş. Direktörlütün-

den - Bankamız kuruluşunun on dördüncü 

ken bir klsım tiftik ibracatcıları Ticaret ve 
Zahire Borsasına müracaatla, İstanbulda 164 
tiftik ihracat taciri mevcud olduğu halde, 
birlik kurulmasına ancak dört beş kişinln 
teşebbüs ettiğini ve diğerlerinin mütaleası 
bile alınmadığını ileri sürerek şikayette bu-

Türk bOrcu I pellft 
:t • lJ • 
• • 1 Tadcli 

Açılıı 

19 25 

19 25 

Kapallll 

19 25 

19 25 

·····- · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
luımıuşlardır. .,,,,---- -----------

Ticaret ve Zahire Borsası tiftik ihracat - r 4\ 
cılarının bu ı,ıikayetlnl ehemmiyetle nazan No·· betcı· eczaneler 
dikkate alarak tedkikat ve tahkikat yapma-
ğa başlamıştır. 

Bu ıece n öbetcJ elan eczaneler şunlardır: Asherlik işleri: 
Şubeye davet 

ista.nbul vilayetinden: 
ı - .Askerlik mükellefiyeti kanununun 

20-33 üncü maddeleri mucibince yapılacak 
olan 334. doğumlu eratın llk ve son yoklama
ları (Birlikte) 1/9/938 gününde ba.şlıyarak 

3/10/938 gününde bitirilecektir. 

TAK V iM 
AGUSTOS 

Rumi sene 25 Arabr sene 
1357 

. yıldönümüne r23t11yan 26 ağustos 1938 Cu
ma günü İstanbul, Beyoğlu, Galata şubeleri
mizle Beyazıd, Kadıköy, Üsküdar ajanları
mızın kapalı bulundurulacağını sayın ve de
ğerli müşterilerimize arzeylerlz. 

Şikô.yetcl tüccarlar bugünl~rde İzm1rden 
ştıbr1m1ze dönmesi beklenen Iktısad Vı!kA -
ıetı iç ticaret umum müdürü Bay Mümtaz 
Rek'e de vaziyeti anlatmağa karar vermiş -
lerdir. 

Tiftik lhracatcıları, ihracat b1rllğl kuru
lurken mutlak surette bir hey'etı umumiye 
toplantısının !Azım geldiğini ve blrllk nI -
zamname aıvanpr<>;jesi diye hazırlanan tas -
!ağın tamamen değl~irllmesini lleıi sü.r -
mektedirler. Tacirler nizamname projesine 
göre bilhassa duhuliye olarak istenen 250 u
ra ile, senelik aidat olarak her ihracat tüc -
cannın vermeğe mecbur tutulacağı 50 llra 
üzerinde durmakta ve birlik nizamnamesinin 
yeni baştan v.e bütün lhracatcıların her tür
lil yazlyetıeri gözönünde tutularak hazırlan

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: <Ab
dülkadir). Beyazıdda: (Cemil). samat
yada: <Rıdvan). Eminönünde: <Bensa
son>. Eyübde: (Hikmet A~az). Fener
de: (Emilyadl) . Şehremininde: <Ham dl) . 
Şehza.debaşında: (İ. Hakkı). Karagüm
rükte: (A.rlO. KUçükpazarda: (Necati 
Ahmed). Bakırköyünde: Cİstepan). 
Beyoğlu cihetindekiler: 2 - Yerli ve yabancı Beyoğlu askerllk ıu

besi mıntakasında bulunan 334 doğumlu ve 
bunlarla muameleye tabi erlerin (tek tarihli 
&ünlerde yerl1) ve (çift tarlhll günlerde ya-
bancı) şubelerinde toplanacak olan askerlik 
mec11si tarafından yoklamaları yapılacaktır. 

3 - İhtiyat erattan olup sıhht sebebler
den dolayı muayenelerini isteyeceklerin de 
askerllk meclisine gelerek buradaki hek.lm
ler tarafından muayeneleri yapılacağından 
bu gibilerin de askerlik meclisine gelmeleri 

1 
ııa.n olunur. 

1364 -Ağuırtoı 
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• Osmanh Bankasından - Osmanlı Banka
sının Galata, Yenicami ve Beyoğlu devalri 
Zafer Bayramı münasebetUe 30 ağustos 1938 
Salı günü kapalı bulunacaktır. 

VE F A T 
Bir müddettenberl rahatsız bulunan emek

li Yar.bay Mehmed Zühdü Benneci, evvelisl 
akşam geçirdiği ~ni bir kriz neticesinde ve
fat etmiştir. Cenaze namazı Beşiktaş cami
inde kılındıktan sonra Rumelihlsarındaki a
ile makiberesine gömülmüştür. 

Merhuma. rahmet, ailesi efradwa. da sa
bırlar dileriz. 

masını istemektedirler. 
Tiftik ihracatcılan bir toplanb 

yapacaklar 
Aim.an perm.1 dalre&1 tehrimlzdekl bazı ... 

İBtlklal c~ddesinde: (Kanzuk). Gala ta
da: (İsmet>. Tak.simde: (Nizameddln) . 
Kurtuluşta: (Necdet). Yeni.şehirde: (Pa
runakyan). Bostaabaşmda: (İttihad). 
Beşiktaşta: (Nail Halid). 
Bopziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İttihad). Sarıyerde: (Nuri). 
Kadıköyünde: (Moda - Merkez). Büyük
adada: (Şinasi Rıza). Heybellde: (Ta
naş). 



25 Ağustoııı 

Boyabad birçok kazalara 
telef onla bağl~ndı 

iki nahiyede yeniden iki mekteb yaptırılıyor 
kaza bakımlı bir hal almağa başladı 

Boyabaddan güzel bt1' görilnilf 

Boyabad (Husu~i) - Senelerdenberi danı binbaşı Şükrü Türen bütün kaza 
bakımsız bir halde bulunan Boyabad karakollarını gez. 
genç ve faal kaymakamımız Hikmet tniş, teftişler yap. 
Güvencin çalı§malan ile güzel ve ha - mıştır. Şükrü Tü
kımlı bir kaza halini almağa başlamış- ren pazar günü 
tır. Kültüre ehemmiyet verilmiş, Du-
ragan nahiyesi merkezinde ve Oşek şehrimizden ay-
köyünde yeniden iki köy mektebi inşa- rılmıştır. 
sına başlanmıştır. Bu mekteblerin inşa- Belediye intihab 
atı bir iki ay içinde ikmal edilecektir. hazırhklan 
Diğer taraftan Gerze, Sinop, Ayancık, 

Ta-ı.köprü kazalarile telefon muhaberesi 
temin edilmiştir. Bafra kazasile de 
Gerze hattı üzerinden muhabere edil -
mektedir. Vezirköprü ve Gargu kaza -
lan hududlarına kadar telefon hatları 
çekilmiştir. 

Jandarma kumandanı yüzbaşı Salih 
özaydınm asayişi üzerinde aldığı ted
birler arasında hırsızlık vesair adi cü
rümler çok azalmıştır. Bilhassa su ve 
tarla yüzünden çıkan cinayetler de gö
ıiilmez olmuştur. 

Sinop jandarma kıt'a kmnandam 
Boyabadda 

Bir haftadanberi Boya:badda tefti -
şatta bulunan Sinop jandarma kuman-

Boyabadda bele
diye intihab ha
zırlıklarına baş-

lanmıştır. Mahal

lelerde kayıdlar Kaymakam Hikmet 
yapılmaktadır. Güvencin 

Boyabadda bir kadın erik ağacından 
düşerek öldü 

Boyabadın Gökdere mahallesinden 
Muharrem isminde birinin 30 yaşların· 
daki karısı Çapkın kazaya 1 O dakika 
mesafede Kale bağında kendi bahçe -
sinde bir erik ağacına çıkmış, fakat 
müvazenesini temin edemiyerek sekiz 
metre yükseklikten düşmüş ve ölmüş
tür. 

Abad ormanlarında aile kampları kuruluyor 

SON POSTA 

Kayseri elektriği 
Ve bir izah 

Kayseri elektrik şirketi, 
her müşterinin evine elek
trik götürmek mecburiye-

tinde değiliz, diyor 

20 ağustos' tarihli gazetemizde gene 
1 bu sütunlarda Kayserinin yarı halkı-
1 nın elektrikten niçin mahrum edildiği 
hakkında bir yazı intişar etmişti. Kay

ı seri ve civarı elektrik şirketi bize gön-

! derdiği bir tavzihde bu itirazın yerinde 
olmadğını ileri sürerek diyor ki: 

c- Kayseri elektriği sekiz sene ev
vel yapılmıştır. Hükfunetle şirketimiz 
11rasında mün'akit imtiyaz mukavelesi
ne göre elektrik almak için talepte bu
lunan her müşterinin evine kadar elek
trik yapmak kayid -ve mecburiyetinde 
değiliz, mukavelede elektrik nakilleri 
evlere Iaakal 300 metre mesafeden u
zak bulunmıyacaktır denilmesine na -
zaran şirketimiz bu mükellefiyetini ifa 
için vaktile Kayseri belediyesinin mu
vafakat ve tesdikile tanzim edilmiş o
lan ve Nafıa Yüksek Vekfiletinin tasdi
kine iktiran etmiş bulunan projeye gö
re şehir dahilinde 25 kilometrelik te -
sisat vücuda getirmiş hemen hemen 
şehrin her tarafını tenvir etmiştir. 
Şebekemize 100-200 metre mesafede 

uzak kalmış olan bazı evlerin sahipleri 
masraf yapmaktan çekinerek ve şirke
tin evlerine kadar elektrik nakletmek 
mecburiyetinde bulunduğu zan ve ka
naatine kapılarak masrafsız ve bedava 
elektrik almak hevesine düştükleri gö
rülmektedir. Şikayette bulunan yazı 
sahibinin de bunlardan birisi olması 
muhtemeldir.• 

Çanakkale-Balıkesir 
Yolu ilzerinde güzel 
Bir nahiye: Kirazlı 
Çanakkale (Hususi) - Balıkesir şo

sesinin 38 inci kilometresindeki Kiraz
lı nahiyesi yakın zamana kadar köy i
di. Bundan iki yıl önce burası nahiye 
haline konmuştur. 
Kirazlıda 2 yıl zarfında 50 kadar ye

/ ni ev yapılmış, elektrik santralı kuru
l larak nahiyenin her tarafı elektrikle 
1 tenvir edilmiştir. Posta ve telgraf mer-
1 kezi açılmış, birçok memba suları bu-
1 lunarak çeşmeler inşa edilmiş, 3 sınıflı 
bir okul açılmıştır. 936 - 939 ders yı-

1 lında bu mekteb tam teşkilatlı yapıla
/ caktır. Bir sinema binasının inşasına 
da başlanmak üzeredir. ----

lzmitteki kamyon kazasında 
2 kişi ağır, iki kişi de 

hafif yaralandı 
İzmit (Hususi) - Kandıra ile İzmit 

arasındaki kamyon kazasını kısaca 
bildirmiştim. Kazanın tafsilatı şudur: 

Şoför, Beşiktaşlı Şevkinin idaresi_n
deki kamyon Kandıradan gelirken, lz
mite 1 O kilometre mesafedeki Çayırköy 
mevkiindeki virajı dönerken uçuruma 

Bolu ( Hususi ) - Ağaç denizinin bir kamp kurmayı kararlaştırmışlardı. yuvarlanmış ve kamyon parça parça 
vakur sinesine yaslanan Abad Türk Çok yerinde olan bu arzularının husu- olduğu gibi içindeki 9 yolcudan ikisi 
ellerinin güzellik hazinesi, cennetidir. 1ü için Halltevi nakil vasıtasile çadır çok ağır ikisi de hafif denecek derece
Boluya 33 kilometre mesafede olduğu tedarikini üzerine almış ve spor bölge- de yaralanmışlardır. Yaralılar yetişen 
halde gidiş geliş 75 kuruş olmak şarti- si namına yeni yaptırılmış binalarla imdad otomobili ile şehrimiz memle -
le her hafta muntazam servisler yapıl- gölde mevcud kayıkları gençlerin isti- ket hastanesine kaldırılmış, hadiseye 
makta, reçina kokulu çam ormanlarının fadelerine tahsis eylemiştir. müddeiumumi muavinlerinden Bedri 
kadife kadar yumuşak çimenlikleri Bu kamp muntazam bir program da- el koymuştur. Bundan önce de gene bir 
ziyaretcilere mesken olmaktadır. hilinde yapılacak ve o hafta için Bolu- kaza yapan şoför Şevkinin ~en~isi~i 

Orta mekteb ve lisede tahsilde bulu- dan ve civar şehirlerden bir çok aileler bilmiyecek dereoe sarhoş oldugu ıddıa 
nan memleket gençleri göl kenarında Abada giderek ,bir hafla kalacaklardır. edilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey bu sıcak 
günlerde şehrin bazı semtle
rinde çöp birikmesi.. 

. . . sıhhat bakımından çok 
fenadır... Bir gazetenin oku• 
ıyucu sütununda gördüğüme 

göre ... 

... Fatihte bir mahalleye 
tam on üç günrlür çöpçü uğ
ramıyormuş .. çöpler yığ•lmış 
kalını§ ... 

Hasan Bey - Allah Allah, 
nasıl yığılır kalır, bu mahal
lede serseri kedi ve köpekler 
de yok mu imij? 

Sayfa -; 

Kangal Orta Anadolu yaylasmın 
en zengin buQday ambarıd1r 

Her yıl 50 milyon kilo buğday, 30 milyon kilo da 
arpa istihsal ediliyor. Hayvan ihracatı da 22,000i buluyor 

Kangaldan bir gör«ntıf \ .. 
Kangaldan Sıvas muhabirimiz yuı- şesi olduğu ve Armağan istasyonunda 

yor: Ziraat Bankasının bir alım istasyonu 
Sıvasın büyük kazalarından birisi mevcud bulundu- ' -

de Kangaldır. Kasabanın ilk sakinleri ğu için burada bir 
olan Aliyaz ailesi Ankaranın Keskin silo yapılırsa köy
kasabasının Bezoba Türkmenlerinden- fü daha fazla isti~ 
dir. Bunlar iki kardeştir. Birisi Şarkış- fade etmiş ola-
lanın Tunus köyünü, diğeri burayı kur- caktır. Kangal 
muştur. Bu havalide fazla mikdarda buğdayı yumu-
Kangal adı verilen bir otun yenmesin- şak buğday olup 
den kasabaya bu ismin verildiği ileri her türlü muka
sürülüyor. Kangal Yılanlı, Çatal, Hö- vemete elverişli
yüklü dağları ile şimalden garba De- dir. 
liktaşın Kın.maş sırtlan ile çevrelen- 2 - Ziraat sa
miştir. Kangal arazi itibarile düz bir o- hası olduğu hal
va üzerine yaslanmıştır. 6 nahiyesi, 17S de bugün şiddetle Kangal belediye f'ei$i 

köyü vardu. bir baytara ve zi- Ali Durgun 
Bugün 113 köyde köy kanunu raat memuruna ihtiyaç hissedilmekte· 

tatbik edilmektedir. Killik, ,Akpınar dir. 
nahiyelerinin kuruluşları çok eskidir. 3 - Köylerde atla ziraat yapılması 

Kaza çevresinde Yama dağı etekle- için istek olduğu halde fenni pulluk az

Belediye teşkilatı 

rinde ufak ufak yaylalar mevcuddur. dır. 

Sulan memba sularıdır. Kaza ve köy
lerinde 23.625 kadın ve 20.775 erkek 
olmak üzere 44.401 nüfus vardır. Bu 

Kasabada 319 da belediye teşkilatı 
kurulmuş, belediye büdcesi 6300 lira· 
ya çıkmıştır. Kasabada 330 ev 60 - 70 
kadar da dükkan vardır. Belediye bu 
küçük büdcesi nisbeti üzerinde az çok 
faaliyet göstermiye çalışmaktadır. Ka
sabada adliye ve belediye binaları 
yaptırmış, su yollarını ıslaha başla

mıştır. Bu yıl da halkın park ihtiyacı
nı karşılamak üzere 300 metre mural:>
balık bir saha üzerine bir park yaptır
mıştır. 

nüfus bugün 47 bin arasındadır. 
Kültür işleri 

Kangalda beş sınıf ve beş muaUimli 
bir ilk:mekteb ile alacahan, Kavak, 
Yellice nahiyesine bağlı Höbek ve Kil
lik nahiyesine bağlı Şahin. köylerinde 
üç sınıflı ve birer muallimli beş köy 
mektebi vardır. Bu yıl Zek köyünde de 
bir mekteb açılacak ve Deliktaş nahi
yesinde evvelce kapanan mekteb de 
tedrisata başlıyacaktır. Kangal köyleri
nin bugün en büyük ihtiyacları mek
tebdir. 

Kangalın kapbcalan 
Yılanlı kaplıca Kangala 1 O kilomet

re mesafede sıcak su kaplıcasıdır. Su
yun sühuneti 36 derecedir. Su çelik ve 
karbonatı havidir. Romatizmalı hasta
lara şifa olduğu söyleniyor. Burası ha
len çok iptidai bir halde bulunduğu i
çin imara muhtacdır. Kaplıcaya her 
yıl Malatya, Hekimhan, Sıvas ve diğer 
kazalardan hastalar gelmektedir ... 
Evvelce Kavak köylülerinin elinde i
ken şimdi belediyeye geçmiş bulun
maktadır. 

Halk burada çadırlar kurar ve tatil 
günlerini geçirir. 

Zirai ve iktısadi vaziyet 
Kangal Orta Anadolu yaylasının 

buğday ambarıdır. Kaza ve çevresinde 
300.000 dekar ziraate elverişli arazi o
lup bunun 225.000 dekarından istifa
de edilmektedir. Başlıca ziraat buğday, 
arpadır. Senede 50 milyon kilo buğday, 
30 milyon kilo arpa istihsal olunur. 
Mahsul bire beş verir. Her yıl vasati o
larak 20 bin koyun, 1 SOO keçi, 300 at, 
80 kısrak, 120.000 kilo yapağı, 4 bin 
hayvan derisi harice gönderilir. Bunla
rın yerine Malatyadan sebze, Sıvastan 
diğer ihtiyaçlar karşılanır. Halle ziraat
cidir. En iyi koyun ak karaman cinsi 
burada yetişmektedir. Ayrıca Sığır ve 
Nunis ırkından fazla at yetişmektedir. 
Kangal ovalarında sürülerle at beslen
mektedir. 

Çamırlı ve Mühürkulak köylerinde 
de birer sıfat istasyonu vardır. 

Sığırları ıslah etmek için Sıvas hu
susi muhasebesi geçen yıllar damızlık 
boğa getirtmiş, köylere tevzi etmiş, bu 
da sığırlar üzerinde çok iyi neticeler 
vermiştir. 

Kangalın ihtiyaclıan 

1 - Kangal bir ziraat ve buğday kö-

Bugün kasabaya giden bir yolcu çok 
müşkülat çekmektedir. Çünkü kasaba
da Iayıkı vechile bir otel bulunmadı
ğı gibi mevcud bir lokanta da çok ba
kımsız vaziyettedir. Bu yıl belediye ka
sabanın otel ve gazino ihtiyacını karşı
lamak üzere in.şaata başlamak üzere
dir. Ayrıca Sıvas nümune fidanlığın
dan 500 akasya ve İsfenden ağacı ge
tirterek kasabayı ağaçlandırmıştır. Be
lediyenin genç ve çalışkan reisi Ali 
Durgun küçük bir büdce ile yerinde iş-
ler başarmıya çalışmaktadır. · 
Diğer taraftan Sıvas vilayet meclisi

nin verdiği bir kararla Kangal kazası 
1940 yılında Çetinkaya istasyonuna 
nakledilecektir. 

Bir köylu başka bir köyloyu 
domuz sanarak yaraladı 

•Bursa (Hususi) - Atlas köyünden 
Mustafa Esen domuz avına çıkmış ve 
crmanda gezmiye başlamıştır. Ayni 
köyden ve gene Mustafa adında birisi 
de ormanda odun kesmekle meşgul i
ken diğer avcı Mustafa uzaktan öteki 
Mustafayı domuz zannetmiş, attığı 
mavzer kurşunile odun kesmekte olan 
Mustafanın ayağı parçalanmıştır. Ya
ralı hastaneye kaldırılmış, Mustafa E
sen adliyeye teslim edilmiştir. 

Harekede uzum bayramı 
yapıhyor 

İzmit (Hususi) - Vilayet bu sene 
çok güzel bir kararla Herekede bir ü
züm bayramı tes'it etmiye karar ver -
miş ve bu karar bağcılar arasında, halk 
üzerinde geniş bir alaka uyandırmıştır. 
4 eylftl pazar günü Herekede yapıla • 
cak olan üzüm bayramına İstanbuldan 
ve vilayetin muhtelif yerlerinden bir 
çok zevat ve teşekküller iştirak ede • 
cektir. 
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Hld.iıeler Karşı11nda 1 1 

Mühim bir keşif 
Bir fıkra dinlemiştim: 
cBir zamanlar yalnız kadınlarla mes

ktı.n bir ülke varmış. Bu ülkeye bir er
kek girerse cezası idammış. Meraklı bir 
erkek her ne pahasına olursa olsun ül
keye girmeyi aklına koymuş; girmış, fa
kat girer girmez de yakalanmış. 
Kadınlar onu bir idam sehpasınm al

bna götürmüşler. Asacakları zaman· sor
muşlar: 

Valinin buluşu işte burada işinize ya
rar: 

- Kumral erkeklerden hazzetmiyor
sun öyle mi, olabilir .. bütün yaşı geçkin 
kadınlar kumralları sevmezler. 

Siz bunu söyler söylemez, kadında bir 
değişiklik olur, sanki biraz evvelki o de
ğilmiş gibi: 

- Ben şaka söylemiştim, kumral er
keklerden hiç hoşlanmaz olur muyum, 
bayılırım bile! . - Son arzun nedir söyle! 

- Asılmaya razıyım, fakat 
çirk.ininiz kimse o assın. 

beni en Diyerek boynunuza atılır. 

Hiçbir kadın, adamı asmak için orta
ya çıkmamış ve adam da idam edileµıe-

* Karınız ev işlerini yüzüstü bırakıp so-
kak sokak geziyor mu? Bu huyundan 
müşteki misiniz? Boşuna nasihat etme-* yin. Çünkü bütün nasihatlerin.iz sağ ku-

Bir havadis okudum: lağından girecek, ve iki kulak arasında-

miş .. > 

cAmerikadaki Monticello şehrinin va- ki kanaldan geçtikten sonra sol kulağın .. 
lisi, kadınların şort denilen kısacık pan- .dan dışarı çıkacaktır. Hele bağırıp çağır
talonlarla sokaklarda dolaşmalarını hoş maya hiç teşebbüs etmeyin.. şimdi bir 
görmüyormuş. Fakat emirle talimatla nebze evde kalıyor, üç günde bir mut
bunun önüne geçilemiyeceğini bildiği :ağa bir v kere göz ucile bakıyorsa, siz ba
için bir başka çareye baş vurmus. Gaze- gınp çagırdıktan sonra onu da yapmıya
telere şu tarzda yazılar yazdırmı°Ş: c~tır. Ama gene valinin buluşµndan is-

cGenç kızlık devrini aşmış, yaşı ilerle- tifade ed:bi~irs~ni~.. JM arasında: 
miş kadınlar şort denilen kısa pantalon- .- Bugun ilmi bır eser okudum, dersi
lar.dan çok hoşlanmaktadırlar.> nız, kadınlarda yaş ilerledikçe evlerine 

Bu yazılar derhal tesirini göstermiş, k~şı m~rb~t!yet azalırmış. Hakikaten 

bir iki gün sonra şehirde şortla gezen bir dogru ~ır .~·· .. • . 
tek kadın bile .kalmamış.> Ertesı gun; ;karınızı dovsenız de, sövse-. * niz ıde kapı dışarı çıkaramazsınız. 

Monticello valisi zeka bahsinde, kadın- . . . ~ 
Jarm idama :mahkUm. ettikleri adamdan Ne ıyı buluş, ne ıyı buluş .. kadın, saçla-
hiç te geri değilmiş. Onun bu bulu~un- rını sarıya mı 'boyatmak istiyor: 
dan hepimiz istüade edebiliriz. :o • :-- .Hakkın var, sarı saç yaşlı kadınlara * ıyı ~der. 

Mesela kumral bir d.elikanlısmtz sarı
§lll bir kadına gönül verdiniz, fa.k~t ne
dense sanşm kadın size karşı çok lakay.d 
davranıyor. 

- Seviyorum! 
Diyorsunuz, nafile .. , 
- Ölüyorum! 
Diyorsunuz, nafile .. 
- Hayatım, servetim, her şeyim senin 

olsun! 

Kurk manto mu istiyor: 
- Kürk manto gençler için değudir. 

Yaşlı kadınlar giyerler, ve onlara yakışır. 
Baloya gitmek mi istiyor: 
- A vrupada balo seven kadınlar ara

sında bir istatistik yapmışlar, yüzde dok
sanı otuzundan yukarı ~-

Diyerek kadının bu hoşa gitmiyen ar
zularını önlemek mümkünd .. ur. 

* Bunların hepsinin olabileceğine ina-
Diyorsunuz, gene nafile .• 

nuz: 
soruyorsu- nıyorum, fakat kadınlara: 

- Peki beni neye istemiyorsun, ne ku
surum var ki? .. 

Yüzünüze ·bakıyor: 

- Ben diyor, kumral erkeklerden haz
zetmem! 

Altı suale 
Altı cevab 
İstanbuldan M. M. rümuzile mektub 

yazan okuyucu bana altı ayn sual 
soruy<lr .. Ben de onun her sualine ay~ 
n ayn cevab vereceğim: 

1 - Seviyorsun, onun da seni sev -
diğine inanıyorsun, daha ileri gitmiye 
ne lüzum, nihayet sevgi kilo ile tartı .. 
lır, litre ile ölçülür bir mal değil ki 
ölçe bilesin! 

2 - Sen _gençsin, evlenmek için da· 
h~ ~pey .muddet var. Böyle ol:duğunu 
'bıldiklen halde ailesinin kızı c;enin]e 
beraber bırakmaları büyük bir hata
dır. Ya kızlarına söz geçiremıyorlar 
yahud da bir genç klzın bir genç er : 

kekle bu kadar sı1a fıkl olmasının do
ğuracağı tehlikeyi sezmiyorlar. Bu 
ikinci sualin beni gerek kız ve gerek 
ailesi hakkında pek iyi not vermekten 
uzaklaştırıyor. 

3 - Yanında başka kadınlara, kızla
ra bakman, onlarla alakadar olman sa .. 
na sevdiğin hakkında hiç bir şey öğ • 
retrnez.. Bundan vazgeç! O da ayni 
ş~yleri yapıyor mu? diye şüpheye 

kluşmen de manasızdır. 
4 - Senin şüphen ve bilhassa bu 

- Haber aldık, okuduk; dedikodu yap
maktan hoşlanan kadınlar yaşı geçkin 
olanlarmış. 

Desek acaba onları bu huylarından da 
vazgeçirebilir miyiz? 

!smet Hul11si 

filpheyi ona ihsas etmen ç<ık hatalı bir 
~~reket olmuştur. Böyle bir ~i'tphe 
ıçınde doğduğu zaman, ona hiç bfr şey 
belli etmeden ve hakikati öğrE>nmek 

arzusunu göstermeden ayrılacaktın, 

sana lbu yakışırdı. Mademki çocukluk 
yaptın, kendini hissettirdin.. a ldığm 
~eva~ı da bana yazıyorsun. Bu cevab 
uzerıne iki hüküm verilebilir. Ya bu 
kız ieni hakikaten pek delicesine sevi
yor veyahud da düşüncesiz bir insan
dır. Onun hakkında ailen vas1tasile 
t~kikat yaptırman doğru olur. sen bu 
cihette fazla ısrar etmiyesin. 

5 - Birbiriniırlen ayrılmak madem 
ki aklına geliyor. Bu güç olmaz .. Daha 
gençsiniz. O da seni unutur, sen de o.. 
nu unutursun. 

6 - Bu sualin de çok çocukça. Ne 
diye zeka oyunları yaparsın. Bnnlar -
dan ne çıkar ki! 

* Bahri Yılmaz Şenef'e: 
Oğlum.. onu hastanede arkadaşının 

yanında görmüştün değil mi?. Arka • 
daş~nı. bulur, <lndan evini barkını öğ
renırs~n. Başka türlü; semt semt, di
yar dıyar dolaşmakla göreceğini, bu _ 
lacağını ümid etmiyorwn. 

TEYZE 

~ 
Gündelik roplar 

Çaldığı · senedi bankaya 
kırdıran hırsız yakalandı 
Hırsızlığı ve sahtekarlığı zaruret saikasile yapbğını 

söyliyen Muhsin adliyece tevkif edildi 

Müddeiunmmmk açıkgöz bir hırsız- düğüne kanaat getirdikten sonra, kaç, 
lık ve sahtekarlık suçlusu hakkında talı nuşlardır. 
kik.at _yapmaktadır. Hadisenin tahsilatı Fakat, alınan tedbirler sayesinde, 
şudur. Ferhadın hayatı bir mucize kabilinden 

Hulüsi oğlu Muhsin ismindeki suç- kurtulmuştur. 
lu, Mehmed Minareci adında birinin Ağırceza mahkemesi suçun taammil
ka.pı. ki~dini kırmak suretile evine gir- den işlendiğini delillerle sabit görmt·ı~ 
mıştır. !çerden birçok eşya çalan hır- ve suçluları ceza kanununun 450 n ci 
sız, bu arada ev sahibine aid bir nüfus maddesine göre, 20 şer sene ağır hapse 
tezkeresi'le, bunun içinde bulunan İş müebbeden amme hizmetlerinde~ 
Bankasına aid v~deli bir senedi de al- mahrumiyete mahkCı.m etmiştir. 
mıştır. Suçlu, çaldığıw eşya~ı bir yere bı- 1569 lira [htilaS eden beled· , raktıktan sonra, dogru Iş Bankasına • 1) "' 
gitmiş, senedi çıkararak: . tahsıldarı beş sene hapse 
. - Beı;ı-, M~ed Minarecipm. 520 mahkOm oldu 
lıralık bır senedim vardı. Bunun para- · Dip koçanlarına yanlış isim ve nok .. 

Soldakinin eteği, aşağı doğru indik e sını istiyorum. san mikdar yazmak suretile t 5 69 lira 
genişliyen parçalardan yapılmış. Bu p~- Demiştir. Ancak senedin vadeli ol- ~O kuruşu ihtilas etmekten suçlu, sabık 
ç~arın yukarı uçlan birer pens gibi kor- ması dola~e,. bankadan kendisine şu Istan bul belediyesi tahsildarı N adinin 
saJa şekil veriyor. cevab verilmiştır: muhakemesi Ağırcezada dün neticelen-

Sağdakinin eteği dümdüz. Korsaj1 roba - Bu parayı ibir seneden evvel biz- miştir. 
gibi başlıyor, sentürün üstünde büzgü ile den alamazsın. Fakat, Türk Ticaret Suçu sabit görülen tahsildar 5 sene 
bitiyor. ~ Bankasına müracaat edersen, sana bu l O ay müddetle hapse, 3 sene altı ay 

senedi kırarlar. memuriyetten mahrumiyete mahkfur 

Bunun üzerine Muhsin, bir noter da

Panama şapkalar nasıl temizlenir, iresine giderek, çaldığı nüfus tezkere-
yenilenir? sini ibraz etmiş, kendisine bir temlik se-

Her kadın bilmeliJu: 

Panama, modası geçmiyen bir şapka _ nedi yapılmasını istemiştir. 
dır. Çok ta dayanır. Eskimyie y'iz tntnn- Haricen tanzim şeklinde bir temlik 
ca temizlenmesi, yenilenmesi ·şıen b"l senedi yapılarak, Muhsine verilmiştir. 
değildir. ı 1 

e Suçlu buradan Türk Ticaret Bankası

Bunun en basit şekli şudur: 
na gitmiş, senedi ve temlik senedini 
göstermiş ve muamele ikmal edilerek, 
520 lirayı almıştır. Limon suyile bildiğimiz içilecek suyu 

yarı yarıya karıştınnız. Süngeri bu li -
monlu suya batıra batıra şapkanın her .. Ffakat .. edanışyalarladberalabedr ~enedinf' kve 

. nu us cuz . nın a ç ın ıgının aı· ı-
tarafını temızleyiniz. Fakat sırsıklam ol- M hm el, d - İ B k na varan e e ogru ş an asma 
mamasına dikkat ediniz. Üstüne pek az koşarak, vaziyeti anlatmış, kendisi na
(fleur de soufre) serpiniz. Kuruyunca mına yapılan müracaati de öğrenince 
fırçalayınız, şapkanız tertemiz ve yepyeni zabıtaya haber vermiştir. Zabıta der
olur. hal faaliyete geçerek, hem hırsızlık, 

İkinci usul de kalaydır, yalnız kullam- hem de sahtekarlık yapan Muhsini ya

lacak maddeler biraz daha karısıktır. Bu kalamıştır. 
seier bir yerine iki mahlul h;zırlamak Dün adliyeye teslim edilen suçlunun 

edilmiştir. 

Toplantılar: 

Sosyal yardım kurumu bir aile 
baloau tertib etti 

Sosyal Yardım Te Yobul Çocukları Ba~ 
Kurumu, 27 ağustos 1938 cumartesi günü 
saat 16 dan .sabaha kadar devam etmek ü
zere Bebek bahçesinde bir aUe balosu t.ertib 
etmiştir. 

Hamamcılar ve sütçüler cemiyetleri 
toplandılar 

Esnaf cemiyetlerlnln Partiye balla.nacajJıt( 
yazmıştık.. Dün öğleden evvel Ha.mamcılal 

cemiyeti, öğleden sonra Sütcüler cemiyet 
mensubları esnaf cemiyetleri btnasında top. 
!anarak. bu husus etrafında gö.rüşmüşlerdiı: 
Diğer esnaf cemi.yeUeri gibl hamamcılar 11c 
sütcüler cemfyeU heyeti umum.lyeleri nizam
namelerine bu bağlılığı bir madde halinde 
na.ve etmeği karar altına almı~dır. 

Basım istihlak kooperatifi 
lazımdır. 3 üncü sulh ceza hfiltimi tarafından ya-

Hyposulfite de soude 
10 

gr. pılan sorgusu neticesinde, tevkifine ka- İktısad Vekili Bay Şakir Kesebtrin ba.şkan-
Esprit de vin 20 gr. rar verilmiştir. Suçlu, bu işleri zaruret lığı altındaki toplantıda teslslne karar verll-mlş olan Basım istihlak kooperaWinln teşki-
Glycerine 5 gr. saikasile yaptığını söylemektedir. linl temin etmek üzere bugün saat 14. de 
Bu üç madde 70 gram suda hallc>diliı:. Müddeiumumilik Muhsin hakkında Beyoğ]unda Basın Kurumu binasında yeni 
Esprit de vin l O gr. ilk tahkikat açılmasına karar vererek, bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya ga-

A 
'd ·t · zete ve mecmua sahlbleri davet oıunmu.şlar-

cı e cı rıque 2 gr. 4 üncü sorgu hakimliöine sevketmic:-ı:.· " dır. 

Bu ikisi de 60 gram suya katıstmlır. tir. Toplantıda İktısad Vekaletini Bay same~ 
Önce ya bir sünger, yahud yumuşak B'.r çobam sopa ve bıçakla Ağaoğlu, Dahiliye Vekfiletinl de Matbuat u-

b" f ·1 b" · · T 
1 

mum müdürlüğü müşavirlerinden Bay Bad• 
ır ırça 1 e ve ırıncı ı aç a bütıin şap - öldüreSİJ8 yarahyanlar 20 şer ri Ertem temsil edecektir. 

kayı temizlersiniz. On iki saat rutnbf' tli sene ağır hapse mahkOm Basın kurumu fevkalade toplantısı 

d
"ld.I Basın Karunnı Ba.şkaD.1.ıfmdan: Kurumu-bir yerde bırakırsınız. Sonra üstüne ikin-

ci ilacı döker, gene rutubetli bir yerde 8 l 1 er mum1 heyetlnln fevkalade olarak toplanma· 
on iki saat bırakırsınız. Bu müddet gc- Dün Ağıreeza mahkemesi bir taam- sına lüzum görülmüştür. ' eylül 1938 çar-
çince açık havada ve gölgede kurntur - müden öldürmiye teşebbüs davas1m ~amba günü saat 13 de asli bamızın kurulliı: . merkezine gelmelerini rica ederiz. 
sunuz. Katılaşması -~çin üstünı.len pirin~ neticelendirmiştir. 
suyuna batırılmış sunger geçirirsımz. ,,, . . · . . * Hadısenın suçluları Alı ve Dursun ı-

simlerinde Paşabahçede oturan iki ço-

Ruzname: 
Mer'iyete g1rml.ş olan Basın Birili! kanunr.. 

hükmünce ilk toplanacak olan kongrenin 
müzakere edeceği nizamname esasları. 

Erkek c~=i~~lan nasıl bandır. Sürülerinden eksilen bazı ko-
. . yun1an ayni ınmtakada çobanlık eden 

Erkek ceketı~ı~ en fazl.a .yakasile, Ferhad isminde birinin çaldığından Poliste: 
kol kenarla~ kiırlenır. ~u ~n pek ko- şübhelenmişler ve bir akşam araların- • • • • laylıkl~ temızle~e~ m~dür. Çiy da müzakere yaparak, onu öldürmeğe Floryada bulunan cesedm hüvıyeti 
p~ta~~sı .. r~~d~le~.ımz. Kirli yere serpi- karar vermişlerdir. Ertesi gün tarlada, anlaşıldı 
nız. Ustünu bır tiilbendk kuvvetli kuv- yol sormak babanesile karşısına çıka- Evvelki gün Floryada Ana.stum pHijr ci-
vetli oğunuz. Sonra bu temizlenen yeri rak, Ferhadın başına sopa ile vurmuş- varında ~ cesed bulunmuştu. Yapılan tab
g.ene temiz bir tülbendle siliniz. Kir- lar sonra da bıçaklamıya başlamışlar- kikat neticesinde cesedin hüviyeti tesbit e-
den eser kalmaz d ' Nih et ·ı F h dın .. 1 d!l~~ek, El.Azığın Çemfşkezek kazasından Ze-. ır. ay yere serı en er a · o - ki Ozçelik olduğu anl~ıımıştır. 
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C Birkaç vecize =:] 
Kadınlar, ağlanmıyacak zaman ağla -

rnasını, ağlanacak zamanda da göz yaş
larını içlerine akıtmasını bilirler. 

* Gülümsemeyi bilmiyen insan dükkAn 
açmamalıdır. 

* Tuvaleti için en fazla zaman sarfeden 
mahliiklar; kediler, sinekler, ve kadın • 
lardır. 

* lki kadın birbirlerile dost oldularsa 
muhakkak bir erkeğe düşmanlık içindir. 

* 
Kadının kılıcı dilidir, ve hiç bir zaman 

cnu bir kenara bırakıp paslandırrnaz. 

* 
Kadının istediği, şeytanın ıstediği.dir. 

* Tanrı en evvel gök yüzünü ve dünyayı 
~arattı, ve dinlendi. Yorgunluğu geçti.. 
denizi ve balıklan yarattı, tekrar dinlen
at. Gene yorgunlu&'U geçti.. erkeği, ke -
Cliyi. ve bütün hayvanları yarattı. Ve ya
J'Btan da yaratılan da dinlendiler. Hepsi
nin yorgunluklan geçti. Tanrı o zaman 
kadını yarattı. Fakat bir daha dünya yü
ziinde bir an için olsun dinlenebilmek 
kimseye nasib olmadı. 

* - Para parayı çeker! 
Derler. Amma çeken zenginin parası, 

çekilen de fakirinkidir. 

* Gönülle mide arasında ne münıtsebet 
vardır, bilmiyorum.. mideleri bıılo'1dığı 

zaman: 

- Gönlüm bulanıyor! 
Diyenlere sorup öğreneceğim. " 

* ;Iayat bir tiyatroya benzer .. girilir, sey
redilir, ve çıkılır. 

Sizin için: 
- Budalar 

* 
Demelerini istemiyorsanız, ikidP. bir 

kahkahayla gülmeyin.. fakat sizın ıçin: 
- Nazik insan! 
Demelerini istiyorsanız, ikide bir te -

bcssüm ediniz .. 

* 
Terazinin bir gözüne aşkı, bir gözünt> 

parayı koysanız, parayı koyduğunuz göz 

aşağı iner. 

* Çocuk, aile içinde tehlikeli bir casus-
tur. 

* 
Hiç bir kadın kendinden güzelinin bu

lunduğu mecliste bulunmaktan hazzet -

mez. 

* Bir kadın bir mağaza tezgahtarının 
kıend.isini tepeden tırnağa kadar süzmc
lrlni istemiyorsa, mağaza tezgfilıtarına: 

- Ten rengi çorap veriniz! 
Deme.melidir. 

Eve dönerken 
--.... ... --. 

Her gün ona raatlarun, 
AkfQ111 eve dönerken .. 
Bulamauam cırarun; 
Akıam eve dönerken .• 

Korkuyordu en önce, 
Allflı gün geçtikçe; 
Karııla tık, dedim, ce!. 
AlrfQln eve dönerken .• 

Gülüyor §imdi çapkın, 
Geçiyor bana yakın, 
Dokunma, diyor, sakın, 
Akı:am eve dönerken .• 

Anlarun gidişınden, 
Varsa korkmam eşinden,• 
Gideceğim peşinden, 
Akıam eve dönerken .• 

Mutad Yalanlar 

Hastalıktan daha yeni kalkmı§.9nız -
dır. Güçlükle yürüyorsunuz, ve tekrar 
hastalanmaktan korkuyorsunuz. Kar -
§imza bir tanıdığınız çıkıyor. Size: 

- Nasılsın? 
Diye soruyor.. ona: 
- Çok iyiyim! 
Yalanını söylemekten çekinmeyiniz. 

Eğer, hastaydım, hala da hastayım; di
yecek olursanız o sizi yol üstünde tu
tar, kendisinin de hasta olduğuruian 
saatlerce bahseder durur. 

' 

Küçük çocuğunuz mektebden dön -
müştür, tavrı hareket notu kırıktır. 
Hesabdan sıfır almıştır. Coğrafyadan 
da iki.. Çıkışırsınız. 

- Bu böyle giderse sen adam olmı
yacaksın. Ben senin kadarken sınıfı -
mm birincisiydim. 

Dersiniz .. bu öyle bir yalandır ki, bu 
yalana ne boynunu bükmüş duran ço
cuğunuz, ·ne gülümsiyen karınız inanır, 
ne ıde siz, kendiniz inanırsınız. 

~··~ ~ 

Bir kaç dostunuzla birlikte .v-ernek 
yiyorsunuz, tam bu sırada telefon ça
lar, siz elinizde bardak, ağzınız dolu 
telefona koşarsınız. 

-Alo! .. 
Telefondan bir ses gelir. 
- Sizi rahatsız etmiyorum ya? 
Nezaketen yalan söylemek mecburi-

yetini hissedersiniz. 
- Ne münasebet, asla! 

Misafiriniz sakardır. Ayağa kalkar 
kalkmaz, bir masayı devirmis .. masanın 
üzerindeki kıymetli ve çok~ sevdiğiniz 
vazo, yere düşmüş kınlmıştır. 

Misafiriniz: 
- Eyvah! 
Der, siz ev Sahibi olmak dolayısile: 
- Ne loyıneti var, esasen hiç hoşu • 

ma gitmiyordu. İyi oldu da kırıldı. 
Yalanını söylemek mecburiyetinde 

Birdenbire COfGTım, 
Her sabah uyanınca .• 
Pencereye k0f"Tltr1, 
Her sabah uyanınca •• 

Y aVQfÇa bağırırım, 
Daymaua haylruınm; 
Kampıma çağınnm, 
Her •abah uyanınca .• 

Benim lıompmı bir w~ lııs, 
Sanki ben-alı bir yıldıs, 
Görüfiirüz biz yalnız, 
Her •abalı uyanınca .• 

Derim, «lıomtum naıılıın? .• 
Sen gönlümde asıl•ın, 
Gül ki gönlüm açıl•ın, 
Her sabah uyanınca..» 

C Birkaç fıkra :J 
Ağırceza mahkemesinde bir avukat 

itham ediyordu: 

- Bu cani adam, bu vahşi mahlCık .. 
Katil 'birdenbire ayağa kalktı: 

- Rica ederim susunuz; bu kadar ha ~ 
karete tahammül edemem. Şimdi çıkaı 
giderim ha!.. 

* Kibar adam, spordan bahsetti: 
- Ben boksu bütün sporlardan daha 

kibar bulurum? 

- Neden? 
- Eldivensiz yapılmaz!. 

* 
Vapurda şapkamı çıkarmış, yanıma 

koymuştum. Şişman bir kadın geldi, fü. 
tüne oturdu: 

- Affedersiniz, dedim, şapkamın üstü
ne oturdunuz? 

- Zarar yok, beni rahatsız etmiyor. 

* - Bizi birbirimize bağlıyan aşkın ba
ğıdır. 

- Yani, pamuk ipliğile birbirimize bağ
lıyız demek istiyorsun, değil mi? 

* 
Resimden, ressamdan bahsediliyordu, 

biri: 
- Bir köpek, resmi görmüştüm, dedi. 

Adeta canlı hissini veriyordu. 
Öteki: 
- Bu bir şey değil dedi, ben bir güneş 

' ; 
resmi görmüştüm. Biraz fazlaca bakını • 
şım, güneş çarpmasından bir hafta hasta 
yattım. 

* 
Evi kiralıyacak, ev sahibine sorrlu: 

- Bu evin damı her zaman akar mı? 

- Her zaman akmaz .. 
- ?????? 
- Yağmur yağdığı zamanlarda akar. 

* Misafirler, ev sahibinden bahsediyor-
lardı. Biri: 

- Hafızası pek kuvvetli değili 
Dedi, bir başkası güldü: 

- Çok şükür! 
- Neye çok şükür, dediniz, 
- Gideceğimize yakın bir şarkı söyli-

yeceğini vAdetmi.ştl de .. 

* Anaforcu: 
- Ben bir şapkayı üç sene giyerim. 
Dedi, sordular: 
- Nasıl? 

- Birinci senenin sonunda kordelasını 
değiştiririm, ikinci senenin sonunda as • 
tarını değiştiririm. 

- Ya üçüncü senenin sonunda? 
_ Şapkayı bir lokantada değiştiririm. -

* 
- Yunus, yunus 'balığının karnında 

üç gün kalmıştı. Benim amcamsa bir 

timsahın karnında daha fazla zaman 
kaldı. 

- Ne kadar zaman? 

SEYAHAT llEKTUBLARI : 29 

Yazan: Valfi Rusa Zobu 

Kaybolan demiryolu 
işte şurada yol kenarında eski bir lokomotif enkazı, 
bir az ötede iki vagon tekerleği duruyor. Peki ama 

demir1olu nerede? O gözükmüyor 1 

Muharrir Gürcübulakta 

cKızıldize> de sabah olup ta, koy oda- miryolu, köy kulübelerinin çanlarına 
sının, tavana açılmış penceresinden gi - destek olmuş!.. Evvela, bu hattı tahrib 
ren ziya ile göz göze gelince hemen ya - ettiklerinden dolayı cahil balkı ayıpla -
taktan fırladım, yüzümü; kabvenin gaz yıın dedim. Sonra da onlan haklı bulup 
tenekesinden yapılmış musluğunda yı - vazgeçtim.. çünkü Rus buralara ateş ede 
kayıp tekrar yola düzüldük... ede gelmiş.. binalar, esasen §iddetli 

Bir tarihlerde Ruslar Erzuru.ma kacfar bir rüzgarla yıkılacak kadar cma
ilerledikleri zaman tabil buralardan da 10.h.. Nerede ka~ ki, top se.rsın
geçmişler .. geçtikleri yerlere de hem §OSC, tısile ayakta dubarilecek ... Rus öbür ta -
hem dekovil hattı yapmışlar .. girdikleri raftan cbumm, dedikçe, bu tara~aki 
buralarda ilanihaye yerleşip kalacakla - cebniyci muazzama> cgümbür gümbür'> 
nnı ummuş olacaklar ki; bütün yolları, chak ile yeksan> oluvermiş ... Rus yapa
ölmez bir şekilde uzatmışlar.. senelerce cağını yapıp çekilince, yurduna dönen 
tamir görmediği halde onların yaphkları köylü açıkta kalmış .. ne yapsın? .. Bnşını 
şoseler, öteki yollardan daha sağlam, ih- sokacak bir yer lazım.. bina kurmak için 
mal ve tahribe maruz kaldığı halde ede- bütün malzeme hazır: Toprak, su, çamur, 
kovih hala işe yarar bir şek.ilde işlP.yip çamur, gene çamur ... Hepsi mevcud .. bir 
duruyor .. Karstan Erzuruma; Erzurum - derd var: cçatıyı tutturmak:.... Etrafta 
dan galiba Erzincana kadar oltm bu de- orman kalmamış ki: Ağaç kesip dört du
miryolundan bugün de istifade ediliyor.. varın üstüne uzatsın da çamuru yığsın ... 
fakat nedense İran hududundan cKara - Peki, ne yapacak? .. Siz olsanız ne ya -
köse> ye kadar olan kısmının yerinde pardınız? .. Haydi birinci günü açıkta 
yeller esiyor ... Amma, vaktile buralar - yattınız .. mevsim ya7.ıdı, sıcaktı, bir dam 
dan bir hat geçtiğine dair izler var .. me- altı aramadınız .. amma önümüz kış .. hem 
sela: Bir ovanın ortasında demirden mu- böyle §iddetU bir kışı biz ömrfünfizde 
azzam bir lokomoüf kazanı yan gelmiş görmemişizdir .. barınacak bir yer ıtı -
yatıyor! .. Nereden nereye?. Kuş uçmaz, zım. ·· Sizi bilmem amma, ben olsam: so
kervan geçmez bir yerde bu kazanın ne ğuktan donup ölmektense, yanıbttşım -
işi var? .. Biraz daha ilerde bir iki çift va- daki metrôk dekovil hattından iki de -
gon tekerleği!.. AnI.aşılıyor ki, hat za- miryolu söker, potrel diye kuracağım bi
m::mı evailde buradan geçermiş. Peki nanın tavanına yerleştirirdim .. işte isti -
cdemiryollar> nerede? .. Bir müddet son- ]{idan sonra yur.duna dönen köylü de be
ra onları da buldum .. malfun a, buralar· nim gibi yapıvermiş, Rusların döşediği 
da adına cev,, yahud cbina> denilen ya- demiryolu da böylece ortadan kalkıp ta
pılar, Hazreti Adem gibi çamurdan mey- rihe kanşmış ... Üzülmeğe değmez! Ya -
dana gelmiştir .. zemini çamur, tavam ça- kında yenisi, hem daha bUyU~1 daha iyi
mur, duvarları çamur ... Tavanın çamu - si bu sahralara uzanacak; şu dağları de
runu tutturmak, yani binanın çatısını lip geçecektir .. 
tutturmak için dört .duvarın üstüne odun- * 
lar uzatılır. Araları çalı çırpı ile döşenir. cDoğu Beyazıd!t dediler .. dağın tepe-
Onun üstüne çamur yığılır. Güneşte ku - sinde bir kaymakamlık .. şimdi yavaş ya
ruyunca ~te o çamur yığıntısı evin, daha vaş aşağı iniyorlar .. öyle de hararetim 
doğrusu kulübenin tavanı, çatısı, iste ne var ki.. termo9da suyum da bitti. yollar
derseniz deyin .. bir şeysi olur ... Bura • da su yok .. şoför: 
!ardaki köy evlerinin dam kenarlarına - Beyazıd istasyonunda buluruz:! 
bakıyorum: Demir potrel uçları çıkmış!! Dedi.. 
Odunun, kömürün bulunmadığı bu yer- Bir yerde durduk .. 
lerde potrelin ne işi var? Sebebini son- - Neye durduk? .. 
radan anladım ki: Karaköseden liududa - İstasyona geldik. Su istiyordun .. 
kadar uzanan yüz kırk kilometrelik de - (Devamı 10 ncıı saı;/o.da) 

Kadın tuvaletlerinde kollar ve askllar kalktı 

Avrupada tuvaletler tamamile kolsuz ve askısız yapılmıya başlanmıştır. Yal· 
nız boyundan geçen ve tuvaletin arkası na iliştirilen, süslü broslar vas1tasile 
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C EDEBDVAT=:J 
Servetifünun hatıraları 

HOLIVUTTA 15 GÜN Norma Şerer ile 
Clark Gable Abdülhak Hamidi kızdıran şiir Holivut'un en taze dedikodusu: cıark 

Gable ile Carole Lombard sevişiyorlar bir film çevirecekler 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Amerikanın en .tanınmış beş yıldızından biri olan ~ 
Servetifünun'da ilk yazılarım çıkalı 

(tabii şiir olarak, çünkü edebiyata fiir
le ba§lamıştım), yirmi ii.ç, yirmi rl.ört se
neyi geçiyor. Fakat aşağı yukarı on dört 
yıl var ki, yani mecmua henüz gene te
ceddüt edebiyatı tarihindeki meşhur 
cServetifünun> adını cUyanış• adılc de
ği§tirmediği zamandanberi bu. çok eslci 
mecmuanın yazı işleri müdürlüğü benim 
üstümdedir ve elan da bu vazifedeyim
dir. Ayni zamanda, Şeyhülmuharririn 

Mahmud Sadık'ın ölümüne kadar onun 
iistiinde bulunan ve sonra gene bir müd
det mecmuanın sahibi ve başyazıcıs~ Ah
med ihsana intikal eden eski cmes'ul mü-, 
dü.rıük,. vazifesini de, bu vazife cumumi 

Carole Lombard, "Son Posta ,, ya hayatını anlatıyor 

( Amerika hususi muhabirimiz lbrahim Safa yazıyor ) 

Clark Gable ile Norma Şerer pek ya
kında büyük bir film çevirmeğe ba~lı
yacaklardır. Filmin ismi (İdiot's De
light) dir. Bu filmin en göze çarpan hu
susiyetlerinden biri, içinde on sarışın 

yıldızın birlikte rol yapmalarıdır. Reji
sör şimdi bu on sarışın güzeli aramak
la meşguldür. 

1 

neşriyat müdürlüğü. namını. almasile r 

H4mid 

beraber evvelki işime ilave olarak b.en: 
denıhte ettim ve işte o zaman bu zaman-• 
dır hem yazı işleri, hem umumi neşriyat ( 
müdürlüklerin.i bugüne kadar riini.kleıJip 
getirdim. Babam gibi saydı.ğım Ahmed 
ihsana sevgimden bu vazifeleri terket - - Daha ne yapacaksınız, diye asatu • 
meği de hiç aklıma getirmiyorum. yetle kolunu havaya kaldırdı, dahiyi gü· 

cendirdiniz! 
Şimdi bu kısa mukaddeme ile anlatmak 

4 - Dahiyi mi? 
istediğim. noktaya geleyım. Demt"k ki _ Evet, Abdülhak Haını"d 
cServetifünun = Uyanış> ın bu son on Beyefend. 

çok müteessir oldular. 
dört yılı içinde bir hayli eski ve yeni üs- Hayretim büsbütün artmıştı. Maam~· 

Ruslar yeni bir tariht film çeviriyorlar tadın mecmuaya gelip gidişlerine, yazı - fih k d ki . h k . . arşım a nın ay ırı.::ına karşı eıı 
Zarına karşı ne derece tıtız olduklarına, . . -s 

Büyük filmler vücuda getirmiş olan nasıl toplantılar yaptıklarına vesaireye hafif: en kesık ve yumuşak sesimle sor· 
meşhur Rus sahne vazıı Eisenstein u- dair oldukça alaka verebilecek hatırala _ dum. 
zun zamandanberi gözden düşmüş bir nm vardır. Zaten ne zamandır dtlşünü _ - Af. buyurun, doğrusu anlıyamadım 

Ccı"'ôle Lombard vaziyette bulunuyordu. yordum, arasıra bu hatıraları da vazcı • Neye müteessir olmuşlar? 
Son haberlere göre Eisenstein eski yım diye ... lşte kısmet bugünmii~, bu. - Neye olacak? diye yüzünü buruştur. (Jla,ftarafı 1 inci sa:rfada) 

Ortada dönen rivayetlere inanmak l!
lml gelirse ona bu merakı Clark Gable 
aşılamıştır. Son günlerde bu iki yıldız a
rasında çok ciddi bir münasebet başla
mış bulunmaktadır. Clark Gable ne ka
dar kır hayatına düşkün ise Carole Lom
bard da o kadar atlar, tawklar, inekler 
arasında yaşamasını sever oldu. 

Zaten Carole Lombard spora küçüklü
ğündenberi düşkündür. Henill 8 yaşın
da iken elinde bebeklerle dolaşacağına, 
erkek çocuklarla koşmağı, atlamağı ter
cih etmiş. Hatta 15 yaşında iken bir ko
§UYa girmiş, birincilik alarak iki altın 
madalyon kazanmıştır. 

* Kendisile Beverly Hill'deki zarif evi-
nin gür.el parkında ihtiyar bir portakal 
Jğacının altında karşı karşıya konuşuyo
ruz. Sarışın · yıldız rahat bahçe iskemle
sinde zarif bir hareketle ayak ayak üs
tüne atmış, yeşil gözleri, gab. karşı havu
za, gah ağaçların yeşilliklerine dalıyor. 

- Çocukluğunuzda spordan başka ne
lere merak ettiniz? diyorum. 

- Temsile... diyor. Dün geçmiş giqi 
hatırlarım: 11 yaşımda iken bütfm kort.
ill çocuklarını bizim evde toplıyarak on
lara İngiltere kraliçesi Viktoryarun na
sıl giyindiğini göstermiştim. Annemin 
siyah tafta elbiselerinden birini iki er
kek kardeşimle birlikte kesip biçmiş, 

teyzemin odasından elmaslı opera tacını 
kimse görmeden aşırmıştım. Elbiseyi gi
yip te tacı başıma geçirdikten sonra ger
çekten bir kraliçeye benzemiştim. Ço
cuklar beni bu halde görünce şiddetle al
kışladılar. Bu gürültüyü işitip koşan an
nem beni bu kılıkta görünce dayanama
dı: cGöreceksiniz, bu kız günün birinde 
aktris olacak> dedi. 

- Sinemaya ilk girişiniz nasıl oldu? 
- Orta mektebe yeni girmiştim. Her-

kes benim için cgüzeh diyordu. Bir gün 
mektebdeki bir resmi kabulde FoY. film 
kumpanyasından biri beni görmüş. Ya
nıma geldi. Ertesi günü stüdyoya gelme
mi, kısa bir filmde sinemaya elverişli o
lup olmadığımı tecrübe edeceğini söyle
di. Onun bu teklifini kabul ettim. Hiç 
unutmuyorum: Ertesi günü 1927 yılının 
mayıs ayının bir cwna günü idi. Tarif 
edilmez bir heyecan ve sevinçle shidyo
ya gittim. Tecrübelerim yapıldı. Angaje 
edildim. Edmond Lowe gibi büyük bir 
aktörle Married in Transit adlı hir film 
çevirdim. Bu filmde başkadın roliinü ya
pıyordum. 

Annem ise benim aktris olmamı hiç te 
iyi karşılamadı. Bilhassa orta mektebi 
bitirdikten sonra böyle bir teşebbüse gi
rişmemi istemiyordu. Halbuki önüne bir 
fırsat çıkmıştı. Bunu tepmek istE>miyor
dum. Zaten genç kızlığımın en b1yük ar
zusu bir sinema yıldızı olmaktı. 

ki. · ld t eg· afi k ol ş du. Mecmuada çıkan şiire! .. mev mı e e em e muv a mu - seriye girecek olan ilk yazı.mı yazıyorum. 
tur. Şimdi büyük bir tarihi film hazır- Yalnız şunu da söyliyeyim ki, can sıkma- - İHangi şiire? 
ıamakla meşguldu··r. . d • - şte o cihtiyar, ihtiyar, çekil yolu -

mak içın aıma yıl, tarih kaydından ken-
Film Moskova Prensi Aleksandr dimi uzaklaştıracağım. Okuyanlanm sa- muzdan. Bizim san'atımız yeni san'attırı 

diye küstahça sözler sıralıyan miinnse · 
Nevski'nin hayatını tasvir edecektir. dece şunu bilsinler: Bu hatıralar Serveti- betsiz yazıya. 

!MalumA oldug·u u··z.ere Aleksandr fünun mecmuasının son on dört uılı et -r Muhatabımın bu cevabı üstüne bir lfıh. 
Nevski 1240 senesinde Neva nehrinin rafında dağımk bir şekilde sıralanacak- Ö 
buzları üzerinde düşmana karşı büyük tır. Böyle daha zevkli olacağını samyo-

ze irkildim. nce, öyle sanırım, benirı 
de zaten fazla kalın olan ka!ilarım yu 

bir zafer kazanmıştı. rum. karıya dikilip büsbütün kalınlaştı, fakat 
Filmde Neva muharebesi (Mosko- - 1 - arkasından bir sinir gülmesile kahkaha 

va) nın 45 kilometre ötesinde Urupino Abdülhak Hamid'den gelen elçi: yı savurdum. Bu kahkaham, asıl bPniır 
gölü üzerinde çevrilmiştir. Abdülhak Şinasi. teessüriimün bir nevi ifadesi idi. 

Göl donmuş gözüksün diye üzeri sık Mecmuanın bir nüshasında btr genç Fakat, yaradılışı itibarile çok nazik ol· 
demir tellerle ve beyaz bir madde ile şairin bir şiiri intişar etmişti. Şiirin ısmi duğu halde Abdülhak Şinasi bu sefer büs 
öııtülmüştür. Filmde askerlerin tam ne idi, ben bile unuttum. Yalnız unuta _ bütün kızdı: 
manasile buzun üzerinde harbettikleri mıyacağım cihet, mevzuudur. Şair, mu- - Yakışır mı size? Şiniii de gülüyoı 
görülmektedir. hayyel bir ihtiyara hitaben, serbest na- sun uz öyle mi? dedi. 

Filmin bir yerinde buzlar yarılacak zımla aşağı yukarı şunları söylüyordu: - Nasıl g4lmiyeyim, diye cevab vel' 
ve Moskovaya hücum etmiş olan Al- cBiz yeni hayat gençleriyiz. Yeni u· dim, o şiirin Abdülhak Hamid Beye he~ 
man şövalyeleri nehirde boğulacaklar- fuklara koşuyoruz. Ey ihtiyar, yolıımuz- hengi bir şekilde hiç bir tarizi yoktur. 
dır. Bu sahnenin muvaffakiyetle çevri- dan çekil. Sesimizi boğmağa çalışma. Ye- - Peki amma, ihtiyar san'atkar kim? 
lebilmesi için 215 yüzme şampiyonu ni nağmelerimiz senin kulaklannıı tatlı - Hiç kimse, sadece bir sembol. Esa 
angaje edilmiştir. gelmese de biz bu yolda yürüyeceğiz.. sen manzumenin hepsi o kadardan ibaret 

Önümüzdeki sinema mevsiminde bu Şunu da i15.ve edeyim ki, bu şiir aslın- te değildi, neşrederken yarıya yakın biı 
film bütün Rus sinemalarında gösteri- da daha uzundu. Şair, bazı yerlerde mev- kısmını ben çıkarmıştım. Çünkü, sar;klı· 
lecektir. zuu karıştırarak softalara, dini ellerin- lara, imamlara filan da çatıyordu. Doğ· 

de oyuncak yapanlara da atıştırıyordu. rusu bunlar güzel mısralar olmadığı gibi 
Dört ayaklı sinema yıldızlan!... Fakat 0 parçalar, bilhassa cEy sarıklı yo- san'at mefhumu ile de kaynaşmıyordu. 

Avuç dol~su para kazanan yalnız baz!> gibi hitablar hem mevzuun san'ata Bilakis manzumeye hem fikir karışıklığı, 
Ccırole Lombcırd çiftliğinde (Greta Garbo), (Marlen Ditrih), (Ja- taalluk eden vahdetini, hem de diğer mıs- hem tatsızlık veriyoI1du. 

Sinemaya bu suretle intisab ettik.ten net Makdonald), (Danyel Daryö) değil raların incelik ve güzelliğini bozduğun- Bu cevabım üstüne Abdülhak Şinnsi ön 
sonra Cowboy filmlerinde de rol aldım. ya... dan bunları çıkarmış, manzumeyi daha ce şaşalar gibi oldu, sonra kendisini bu 
Fakat birkaç sene sönük kaldığımı sanı- Dört ayaklı Amerikan sinema yıldız- toplu bir fikir çerçevesi içinde nf>şret _ cevabla atlattığım zannına kapılmış ol-

yorum Bil~Lare Paramunt bana muva k d m· ı·ştun· . malı ki tekrar itiraz etti: 
• cua - ıarı da iki ayaklılar a ar para kazan-fık bir konturatla iyi bir mevki verdi. İşte maktadırlar. Aradan bir kaç gün geçti. Bir gün gene bilirs~:i bunu dahiye nasıl isbat ede .. 

bunu müteakiptir ki gittikçe yükseldim, Al l' k M rna Lo .1 w·ır masamda oturmuş, o haftanın sayfalannı 
her tarafta alkışlandım. Sonra William e e ser y . y ı e ı ıam tertib ediyordum. Bir de baktım, karşım-
Powell ile bir film çevirdim. Bu film a- Powvell'in filmlennde onlarla birlikte daki camlı kapı açıldı ve münekkid Ab
rarnızda bir aşk yarattı ve evlendik. Ev- oymyan (Asta) adındaki köpek 2 mil- dülhak Şinasi karşıma dikildi. 
lilik hayatunız huysuzluk yüzünden ma- yon frank değerindedir. - Ooo! Safa geldiniz, buyurun! 
alesef uzun sürmedi. Ayrıldık. Fakat Film başına 200.000 frank almakta- Diye yer gösterdim.. 
kendisini hala severim. Sevmemiş olsay- dır. Yer gösterdim amma, bu defa yüzüne 
dun, daha başlangıçta evlenmezdim. Şim- T M"k ''n meşhur atı Tony tam dikkatle bakınca, münekkid arkadaşımın 
di sadece iki dostuz. 
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1 
frs ~nk kazanmıştır ' kaşları çatık ve dudakları sarkık oldu -

Carole ,Lombard kısa bir duraklayış- mı yon · , ğunu da farkettim. 
tan sonra: Meşhur yıldız Dorothy Lamour un İçimden: - Allah Allah, dedim, neye 

- Sahne hayatımın en büyük şükra- maymunu ayda 500.000 frank almak- lozıruş acaba? 
nını John Baryınore'a borçluyum, dedi. tadır. Neyse, çok bekletmedi. Uzun masanın 
O bana büyük bir örnek olmuş ve mu- Greta Garbo'nun yeni filınJeri... bana karşı olan öteki ucundaki sandal .. 
vaffakiyetlerimi hazırlamıştır. ·Hiç şübhe . yeye oturur oturmaz bomba gibi patladı: 
ve tereddüd etmeden diyebilirim ki, John Elyevm Avrupada istırahat etmekte - Teessüf ederim, Halid Fahri Bey, 
Barymore zamanımızın en büyük aktör- -0lan meşhur sinema yıldızı {Greta Gar- doğrusu sizden bunu ummazdık! 
!erinden biridir. bo) 1 teşrinisanide Holliwood'da bu- İçimden bu defa da bir eyvah çektim. * lunacaktır. M. G. M. stüdyosunun bil- Çünkü cummazdık:t deyişine bakılırsa, 
Amerikanın en parlak 5 yıldızından bi- dirdiğine göre ilk filminin ismi (Lovc bana kızan yalnız o değil, bir başkası da 

ri olan Carole· Lombard yalnız san'atile is not so simple) dir. Bu film muharrir var, beliti de lbir heyet, ne bileyim! Fakat 
değil, şık ve çok zarif giyinişıle de bil- M 

1 
h" L au r· (Ninoşka) ese .. _ acaba ne idi kusurum? Her halde Ab • 

yu-k bir şo"'hret kazanmıştır. O, snslen- e c ıor ene.Je ın rm d'·lh k H ·d· 1 · · Abd""lh k ş· · .. d lınm t S aryo Fransı muh u a amı ın e çısı u a ınası 
mek sırrım hergu·· n biraz daha kuvveti:> en a ış ır. en z ar- b"' b .. - b b · d b t v - · · J D 1 t f d 1 us utun se e sız yere e ana ça maga 
inkişaf ettirmesini biliyor. 'larafı:-ti ve ;rın t acques eva ara ın an yazı - gelmemişti ya! .. İşte bu hayretle ve ade-
müstesna tabiati hakkında bir fikir edin- mış ır. ta karşımdakinden halime merhamet di-
mek isterseniz yıldızın Beverly H\Jl'deki Bu film biter bitmez Greta Garbo liyerek: 
evini görünüz. (Madam Küri) adındaki büyük filmi - Ne var, canım, dedim, ne ·yapını • 

(Devamı 10 11CU sayfada.) çevirecektir. Jllll'l 

- Nasıl mı, dedim, kendisine o şiirin 
müsveddelerini yoilıyarak ... 

Ve hakikaten çok iyi bir tesadüfle, neş
rinden sonra yırtılıp sepete atılmamı~ 
olan müsveddeleri kağıdlığın göıünden 

çıkararak dostuma uzattım. 
Neticede o müsvoodeler Abdülhak Ha· 

mide götürülüp gösterildi ve gerek cSer
vetifünun> un, gerek orada çalışan eski, 
yeni her hangi bir şair veya muharririn 
büyük edibe karşı bir hürmetsizlik hlssJ 
besliyemiyeceği kendisine anlatıldı. 

İşte o zamandanberi bu hAdiseyi ne za· 
man hatırlasam Adeta içime bir baygın· 
lık gelir: Ya o mü.weddeler elimde ol · 
masaydı Abdülhak Şinasiye nasıl derd 
anlatacaktım? O da benim tarafımdan 
büyük Türk şairini nasıl inandıracaktı'! 
Hamidin içinde kalacak olan bu şüphe 
benim içimde ebedi bir ıztırab düğümü 
olmıyacak mı idi? 

Halid Fahri Ozansoy .............................................................. 
Konyada sıcaklar 

Xonyada. son günlerde sıcaklar artmıştır. 
Halk ağaç altlarına, bağlara, !bahçelere lltlcn 
ediyor. AlAeddin tepesindeki §ehlr bahçesin
de halkın oturması için kanape ve banklar 
konmuttur. 
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G rib-ve inanılmıyaca şeyler 1 

Sineklerin 
Sonbaharda 

ölmeden 
evvel acı 

acı kanad aeııi 
çıknrar.k 

matem 
yaptıklarını 

bilir miainiz ? 

Panailvanyada Sualruvehanna n('hri 
geçen Martta taımiş, sahilde bulu
nan bir villayi yerinden aôkm~, 

Yumurtanın 

anca~ haşlan

mışı döndürü
leb lir 

aürüldemiı, şehre kadar indirmiş ve 
villiinın anhibinin şehirdeki .---..-.::..ı.....-

evi önüne getirip bırakmıştır 
Bu adam İngilterenln 

• ilk posta müdürüdür. 
1amı Fran:ı: Yon Thurnnnd 

Turing Kraliçesi St. Eli:ı:nbct 14 
yaşında llccn Turing Kralı dör
düncü Louia ile evlcn'lliştir. Koca
aınıl' ölümilo lı.ayınbiradcri tara• 
fından tahtından uzalclaştırılmışbr. 

Kraliçe öldülı:tcn 6 aenc ao ı ra cesedi imparator 
ikinci Fredriek tıırafından mcıarından çılı:arılmıı 

ve bu ölü kadına meraaimle tııç giydirilmiştir 

Bu lılcoçyalı kör dilenci 
incili c%bere olı.umalıı.tadır 

Balina balıjtı, 
balık faııileain

den değil, me
meli hayvanlar 
faaıleaio<lendir 

Taxia'dir. Alman tabiiyetine 
girmiş bir ltalymıdır. Avuı
turya • İmparatoru Makaimliaıı 
tarafından Danimarka poata
mını İspanya Kralına götür
meıtc memur edilmişti. Bu 
adamın rumi •• iıml bir Bel-
fika pulu üstüne konmuştur 

I Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya 
1 ---- maceralarını anlatıyorlar : 1~ _ ___._ 

Garib bir soygun 

Edirne yolculuğunun intıbaları 

Yunan hudud msmurlan istanbuldaki Rum ve Yahudi 
vatandaşlardan çok iyi Türkçe konuşuyorlar 

Yunan gümrük memuruna: "Türk Ordusu Edirneye giriyor,, dedim. Cevab verdi: 
"Bizimki de Dedeağaçta... Geç bile kaldık,, 

Zabıta kuvvetleri evi muhasara altına almışlar, sabaha 
kadar nöbet beklemişler ve buna rağmen sabahleyin 

evin soyulduğu anlaşılmışh 

İnsana bir evlenirken, bir de seyahate 1 ı pılmış.Kulesinin tepesinde dalgalan~n şa? 
çıkarken çok akıl veren bulunurmuş. Bi- lı bayrağıımızın altında heykelleşmış bu· 
!'inciye hiç teşebbüs etmediğim için bil - Türk askeri süngü takmış bekliyor. Tren 
miyorwn. Fakat ikinci iddianın doğru- geçerken bu zarü ve temiz binanın önün-
luğu muhakkak. de bir sıralı safta karakol efradı resmi 

Balkan antantı devleilerile Bulgaris - selam ifa ediyor. Diğer tarafa geçtiniz mi 
tan arasında Selanikte yapılan anlaşma küçük ve harab bir karakolcuk. Ceke -
mucibince Lozan muahedesi ahkamının tini çıkarmış, yan gelip sigarasını fosur-
gayri askeri mıntaka addettiği Edirneye datan komşu hudud askerleri.. 
ordunun girmesi takarrür edince, bizim Tren huduıidan sonra ilk yabancı is -
de askerden evvel şehre duhulümüz ka- tasyon olan Pitionda durdu. Arnavud 
rarlaştı. Ve bavulumu hazırlamağa baş- lehçcsile rumca konuşan, Tatavla dilile 
ladığım andan trenin basamağına atla - türkçe ifadei meram eden bir Rum ka -
yıncıya kadar tavsiye hücumuna maruz dını şarab, sigara, çikolata .satıyo:· is -
kaldım. Sanki, şu üç buçuk adım ileri _ tasyonda ondan ve ~ren: bınen bır Yu-
rnizdeki Edirneye değil de Amerikaya nan jandarma ve gumruk memurundan 
gidiyordum. Kimi otobüsle gitmemi, ki- başka kimse yok. Hududla b~r~b~r top-
mi sabah trenini kimi konvansiyoneli, rak ta değişiyor. Sınırın geldığımız yanı 
bazıları da paray~ kıyıp semplonu tercih öbür tarafınrlan da~~ güzel.. ~it~on. klfı· 
etmemi söylüyordu. sik manzaralı bir koy. Geçtığımız. ıstas~ 

Otobüs saframı kabartır. Tren, yolcu· Pition istasyon binası yonların ayni. İki farkı var: Evlen aynı 
luk uzar~a başıma vurur, ikisi arasında şekil olduğu halde taştan. Bir de istas -
bir karar verebilmek. için bir gayrimüba- lamaktan çok hıçkırmağı denediği ıçın, yonda dalgalanan bayrak mavi beyaz. 
dil sabrile tavsiyeleri dinledim. yağmur az, zelzele çok olmuş. Yağmur • Sakinleri itibarile hemen göze çarpan 

suzluğun yollarda mısır, karpuz, kavun 1 k" l" b' Bana en ehvenişer geleni sabah treni bir fark yok. Yalnız Pition u oyu ıraz 
oldu. şeklinde sembolleşip el kaldırdığını gö - daha Osmanlı köylüsüne benziyor. Yu -

- Sabahleyin 8,50 de biner, akşamüs- rüyoruz. Mısırlar bodur. Kavunlar, kar· nanlı memurlar bizim kompartımıma ~el
tü Edirnekie inersin! dediler. Düşündüm. puzlar kemik hastalığına tutulmuş. diler. Zararsız türkçelcri var. Her halde 
Gün.düz etrafı görerek, kalabalık olma • İstasyonlardan binen köylülerle ko - İstanbullu Rum vatandaşlardan ve bil -
d:ığı temin edilen bir trende s~yahat nuştum. Şikayet ediyorlar. İkide bir ko- hassa Yahudi hemşerilerimizden daha 

nuşmalarının nakaratı: 
zevksiz olmasa gerek. Akşamüstü inile- mükemmel konuşuyorlar. 
ceğine göre dört, beş, bilemedinız altıda - Ah bir yağmur yağsa! Sigara paketimiz açık duruyordu: 
Edirnedeyim. Pek uzun sayılmaz. Toprak sararmış çehresile bu temen • _Bir Türk sigarası almaz mısınız? de-
Meğer çok uzun sayılıyormuş. niye can ve gönülden: diın. 
Allahım o ne bati yürüyüş! .. Milletler - Amin! Gümrük memuru başını salla:dı: 

Cemiyetinde miyiz? Tren diye (ademi mü Diyur. _ Bizim sigaralarımız Türk c;igarala -
dahale komisyonu) na mı bindik? Yoksa Sık sık göçmenler için yapılan evlere rile yarışabilir bir hale gelmiştir. 
(İstanbulun iman) ile mi seyahat edıyo- rasgeliyoruz. Cevab verdim: 
ruz? Edirneye giden bir göçmen dedi ki: _ Bir tane alınız da ikisi arasında bir 
Dayanamadım, şeftrene sondum: - Bazı mıntakalarda çok sıtma var. mukayese yaparsınız. Avdette karşıla -
_ Kuzum, lokomotif mi bozuldu?.. Mücadele edilmiyor değil. fakat onun ko- şırsak paketi size bırakırım. 
o da derdli. Başım salladı. kü kuruyuncıya kadar bazı köylerde de Bilmem ne kasdettiğimi anladı mı? .. Si-
- Hayır, hep böyle gideriz. insan kalmıyacak! garayı aldı. 
- Niçin istasyonlarda çok duruluyor. Kazım Diriğin, her an dirik görüşü Onların toprağında ilerliyoruz. 

Yük mü aeyorsunu.z?_ çoktan bunu farketmiştir. Sıtma rnüca _ - Tuhaf, dedim. Toprak sizin, tren 
- Yoook ... Bazan olur, alırız. Olmaz~a delesine azami eheımniyet verilmfkte, bizim!.. 

bile muayyen mü~et durmak mecburi- göçmenlerin her türlü derdleri ile yakın· - Bu daima şaşılacak işdir. 
yetindeyiz. dan alakadar olunmaktadır. Yalnız Sıh- - Kimin lehine olarak? .. 

- Bu gidişle haftaya Edirneye varır hat Vekaletinin göçmen işlerile biraz da- , - Sizin! .. 
mıyız dersiniz?. ha fazla uğraşmasını gönül çok arzu edi- - Ne dersiniz, yarın Türk ordusu E -

Güldil: yor. Tahsisatsızlık bazı mıntakalarda is· dirnede .. 
- Merak etmeyin, akşamüsfi orada - kan Amirliklerini ve onlarla beraber bir - Bizimki de Dedeağaçta .. böyle ol -

yız. kısım göçmenleri müşkülatla karşı kar- ması lazımdı. .. .. .. 
- Kuzum, şu akşamüstünün adını ko- şıya bırakmaktadır. Göçmenler getirtil- . - Siz ne duşun~y?rsuı.ıuz? 

yun, saat kaçta?. meden önce yer ve onların ilk ihtiyaçla- - Geç kalmışız gılimin~ı ~eliy~r. 
- Sekize doğru.. rını karşılıyacak nesneler temin edilmeli. Uzaktan Sultanse mınareleri go-
Kıssadan hisse çıkaralım: Sür'at as - Rahat yerlerini bırakıp ana vatana ko - züktü. 

nndayız. Oto'büsün beş saatte aldığı yola şan ırkdaşlarımız velev kısa bir zaman Fakat Yunan toprağmdayız. Bana dört 
§imendüer 12 saatte giderse, şimendi - için de olsa müşkül mevkide bırakılma- el bizi kucaklamak için uzanmış gibi ge· 
fere rağbet kalır mı? Bu hatta yolcuların malıdır. liyor. 
hissedılir derecede azalmasının yegane * Nusret Safa Coşkun 
sebebi, gündüz treninin hiç bir ihtiyaca Uzunköprüden sonra geçilen ikinci ....... Ada0pazar···n;·Üddei"iiölü"rTii ...... . 
cevab verememesidir. Bunu muhtelli di- uzunca köprünün bir başı bizim, diğer ta- muavinlig"j 
leklere ve şikayetlere tercüman olmak rafı Yunanlıların. Burada hepimize ifti-• fstanbul Kadıköy milddeiumuınt muavt-
fçin kaydediyorum. har veren bir noktayı işaret etmek iste- n1 Tevfik Tunçok terfian Adapazarı c. M. u. * rim. muavinliğine tayin ed.1lmlt ve kazay.ı ııeıe -

Trakya yajmursuz. Bu sene tabiat ağ- Bizim tarafta güzel bir karakol binan ya rek vazlfealne baflamıotır. 

Eski polis amirlerinden Bay Raik: 1 - Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın 
- Size İstanbul un dört bir tarafını so- çekfoge, üçüncüde yakayı ele verirsin çe· 

yup soğana çeviren, beni peşinde tam bir kirge, diyordum. 
hafta koşturan ve sonra da iki ay hasta- Akşam oldu. Evvela mahalleyi abluka 
nede yatırtan kurnaz bir hırsızdan bah- altına aldım. Sonra konağın etrafını sar
sedeceğim, dedi. dım. Artık işin yoksa bekle babam, bek-

a kış, lstanbulun her semtinde, he - le! Ha geldi, ha gelecek! Fakat bütün ü
men hemen haftada bir, faili meçhul ka- midlerimiz boşa çıkmasın mı? 
lan bir soyma vak'ası oluyordu. Hnifler Artık tan yeri ağarıyordu. Kendi ken-
0 kadar ustaca hareket ediyorlardı ki ne dime, 'bu saatten sonra kimsenin gelip 
ele geçiyorlar, ne de işe yarar hır !z bı- giıdcceği yok, diye düşünüyordum. Herif, 
rakıyorlardı ... Fakat ne yapalım ki hırsız bir ~eyden kuşkulanmış, işden vazgeçnıf§ 
baylarımızı, san'atlarında mahir adam- olabilirdi. Gene şansı varmış ki tuzağa 
lar diye, baştacı edecek değildik! düşmemişti! Öyle ya, güpe gündüz, ev 
Baktım olacak gibi değil, tahkikatn biz- halkı uyandıktan sonra eve girilmezdi 

zat vaz'ıyed ettim. Haşeratın hepsini top- ya! 
lnttım! Çaresiz, elimiz boş, yorgun argın gP-

- Haşeratı mı? O da ne demek? ri dönecektik. Öyle de yaptık. Fakat a-
- Müdüriyctçe malfun sabıkalılar... radan bir saat geçmeden, ne haber gelse 

Kendilerine bu gece benim misafirimsi- beğenirsiniz? Ablukaya aldığımız, etra
niz, dedim! İtiraz ettiler. cAman bey ağa- fında bütün gece bekçilik ettiğimiz ko -
bey, biz ne yaptık> dediler! Hepsini te- nak tepeden tırnağa kadar soyulmamış 
ker teker isticvab ettim. Hiç biri şiipheyi mı? Hem de nasıl. Dört duvar bırakılmaJC 
davet edecek bir cevab vermiyordu. Yal- §artile! 
nız bir şeye dikkat etmiştim. Defterde Tınıchk, tanımadık, kiminle yüz yüze 
kayıdlı bulunanlarla karşıma çıkanlar a- gelsem, bana: 
rasında bir tane noksan olan vardı! - İşte çayı görnı~ paçaları sıvamali 

Acaba o nerede idi? Memurlanmı se- buna derler. Herifi enselemeden böbür .. 
ferber ettim. Akşama ~u cevabı getirdi- lenir misin? Al bakalım, şimdi kainat sa-
ler: na gülsün de otur aşağı! diyeceğini sanı-

cOrtalarda yuk!:t yor, olduğum yerde terliyordum! 
İşte o zaman kararımı verdim: Asıl Bu faka bastırmanın acısını al,nağa 

ortalarda görünmesi icab eden bu idi! yemin etmiştim. 
En sonunda bizim tosunun izini keşfe- İşe yeniden başladım. İki gün beyhu • 

debildik. Haftada bir iki gün meydana çı- deye geçti Üçüncü gün, Arsen Lüpenin 
kıyordu. Akşam üstleri, yer değiştirmek izini yakalamağa gene muvaffak olduk. 
şartile, kfilı Balıkpazarındaki meyhane - Artık ~ sefer, öyle sıkı tertibat alıyor -
lerde, kfilı Beyoğlundaki çalgılı biraha - dum ki, karşımdaki pire olsa elimden 
nelerde bir iki sırdaşile ağız ağıza konu- kurtulamazdı. Anlaşılan, herüe Vefa ta
şuyordu. rafları uğurlu gelmişti. Yahud bızimle a .. 

Fakat meselenin kitaba uymıyan ta- lay etmek ister gibi, bu defa, caddeye 
rafı şu idi: : Herif, mesela Taksimde gÖ; biraz daha yaklaşmak istemişti. Daha 
ründü değil mi? Şehzadebaşında hırsız- gündüzden nöbete başlndık. İnndma da 
lık oluyordu. Yahud Beyazıdda kendisile hava bir bozdu ki sormayın ... Kar lapa 
uzaktan teşerrüf mü ettik? Beşiktaş mer- lapa yağıyordu. Sindiğim eski su mahzeni 
kezinıden vukuat raporu geliyordu. harabesinin içinde çivi kesiyordum. Ok· 

Bu görünmelerle hırsızlık vak'alım a· meydanından kopup gelen rüzgar, bellte
rasındaki semt tezadı bilhassa dikkatimi miğimi burgu gibi deliyordu? Soğuktan 
çekiyordu. Hırsızlık vak'alarının karak - ellerim tutmıyacak bir hale gelmişti. Bir 
teristik bir ciheti de §U idi: Sirkatler, he- saat, iki saat, üç, dört, beş, altı saat bek .. 
men hemen daima sabaha karşı, yani bü ledik, bekledik! Gene görünürde bir şey .. 
tün şehrin en tatlı ve ağır uykuya dal - ler yuk! İçiınden: 
dığı bir zamanda vuku buluyordu! - Nafile, diyordum! Değil sabaha ka-

HAdiseleri hülasa ettim. Faili meçhul dar, bir hafta bile görünmesen, gene bu .. 
kalmış hırsızlık vak'alarmın soysuz kah- radan çıkmam! 
ramanını yakalıyabilmek için, mutlak su- Nihayet, biz.im Arsen Lüpen arzı endam 
rette izini kaybetmemek lazımdı! etti. Herif, evden içeriye, sanki pederin 
Memurlarıma kat'i emir verdim. Ve devlethanesine girer gibi kapıya analı ! 

bu emrin faydasını da hemen gördüm. Bi- tarı sokup girmesin mi? Beş, on dakika 
ziın Arsen Lüpenin, gündüz, öğle üzeri kadar beklcdiın. Artık sabrım kalma .. 
Vefa tarafların:da boy verdiği tesbit o - ıruştı. Beni günlerce peşinde koşturan, 
lunmuştu. Mıntaka karnkolunu keyfi - sabahlara kadar yangın yerlerind~ ayaz .. 
yetten haberdar ettim. Dolaştığı mınta- latan ohu adamı, elimden gelse, o anda, 
kayı gözden geçirdim. O semtte zahmete bir çakal boğazlar gibi temizlerdim' Me
değer vaziyette olan tek bir konak vardı. murlarıma yavaşça parolayı verdim Ab~ 
Ellerimi oğuşturdum. Keyfimden kabıma luka çemberini sıklaştırdım. Zaten, mal 
sığamıyor: (Devamı 10 ncu sayfada) 
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Kaf Dağının arkası 
(B~ tarafı 7 ind ıcıyfada) 

- Hani istasyon?. 
- İşte! 
Parmağının ucuna baktım.. gösterdiği 

yerde cÇırağan sarayı. gibi dişı var da 
içi yok bir harabe görünüyor-

- Bunun içine ne olmuş? 
- Tren hattı gibi, istasyonun da içini 

yemişler .. 
- Afiyet olsun .. 
- Amin .. 
- Ne tuhaf! Buralarda kazanı var da, 

cMüpteldyt gama ıor kim: geceler kaç 
saati• 

Yolun uzunluğunu, kısalığını mühen -
dis ne bilir!. Sen onu, hararetten du -
dakları çatlamış, Herdeki suyun hayalile 
içi yanan benim gibi kamyoh yolcusuna 
sor ... cSürbehan!.. Yarabbi oraya bir 
varsak.. çeşmeye ağzımı dayıyacağıın da, 
üstüme başıma akıta akıta, ciğerlerimi 

serinleterek kana kana içeceğim .. ah bir 
varsak ... 

- İşte Sürbehan'a geldik.. 

- Aman Allah duralım!. 

SON POSTA 

Kayıp aranıyor 
çankın vilaye

tinin Hıcıklı kö
yünden olup 24/ 
7 /938 tarihinde 
Malatyada kaybo
lan Hasan kızı Ba
yan Sevimi arıyo
rum. Nerede bu
lunduğunu bilen 
veya görenlerin 
adresime bildir
melerini insaniyet 
namına rica ede
rim. Malatya: Bez brikası santralında 

Mehmed Gülsün 

··············---··············· .... ·········-············· 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner, fakültesine kız 
ve erkek, Orman fakültesine yalmz erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge -
rektir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve li.se mezuniyet imtihanını vererek baka
loryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 

lokomotifi yok. tekerleği duruyor da, va
gonu kayıp. Adı istasyon da, duracak yeri 
nerede?. Hülasa. hepsinin ismi var da, 
kendi yok .. ekendi gitti, ismi nldı )'adi· 
gar! • .. yenisine bakalım.. 

Durduk. Hemen termosları kapıp kam- 1 1 
yondan atladım .. köye doğru koşarken. ____ Y_e_n_i_n_eş_r_iy_a_t __ _ 
bir jandarma önledi: 

2 - İstanbul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar lisenin 

fen kolundan pek .iyi derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak olmuşlarsa 
orada okudukları sömstrlerden ikisi kabul edilerek veteriner ziraat ve orman 
fakültesinin üçüncü sömstrlerine alınırlar. Ancak veteriner fakültesine giren

lerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömstresincte okunan anatomi dersine de ay
rıca devam etmeleri ve ziraat fakiıltesine girenlerin ziraat stajını yapmaları 

gerektir. 
3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı olamaz 

Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

Burada da su bulamadık.. şoför gene 
akıl öğretti: 

- İlerde cSürbehan. denilen yere ge
leceğiz .. suyu iyidir. Biraz sabırlı olur -
san, oradan doya doya içersin.. 

Her taraf kupkuru.. ne ot var, nP ocak .. 
buralarda otlar: Geç yeşerir, erkek sa -
rarırmış .. biz yeşiline yetişememişiz; her 
taraf sapsan... Hararetten de bayılaca -
ğım .. yürüyoruz. yürüyoruz .. yol tıitmi -
yor.. saatler de amma uzuyor ha .. 
cŞebi yeldayi müneccimle mıwakldt 

ne bilir. 

- Yasak!.. 
- Aman deme! Susuzluktan öleceğiz. 

- Köye giremezsiniz! 

- Neye giremiyoruz? .. 

- Tifo var, karantina altında .. 

Nasıl ters yüzü dönmüş, nasıl kendi -
mi kamyona atıp şoföre: 

- Çeeek!.. 
Diye ba~ışun bilmiyorum .. Elbette

ki, susuzluktan bayılmayı, tifodan öl -
meğe tercih edecektim .. 

Vasfi R. Zobıı. 

Artırma, ebOtme -.e Dıale kanunu şerh ve 
iza.hla.rı - İstan'bul defterdarlığı irad ve ser
vet vergileri müdürü kıymetli mallyecilerl
mizden Mümtaz Tarhan Maliye Vekfileti Ka
nunlar Müdürlüğünde bulunduğu esnada ih
zar eyledi~i notları cem ve telfik eylemek 
suretile ccArtırma, eksiltme ve ihale kanunu 
şerh ve izahları. isimli bir eser vücude ge
tlrml§tlr. 

4 - Paras12 yatılı talebeden beden ka'biliyeti ve sağlamlık.lan hakkında tam 
teşekküllü bir hastaevi kurulunun raporu lazımdır. 

5 ~Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık mua • 
yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster • 
miyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çiftliğinde staj gör· 
meğe mecburdur. Bu staj nihayetinde ta le be imtihana tabi tutulacaktır. Stajdan 

sonra talebenin enstitüde nazari olarak derslere devam edebilmesi için yapıla· 
cak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması şarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Ve yatacak yer parasız olarak 
çiftlikte sağlanır. cStajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı 
takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.» 

Kitabda artırma eksiltme kanunundan 
başka~una dair nizamname, talimatname 
ve tatbikatta görülen tereddüdleri izale için 
Maliye Vekaletince malmemurlarına gerek 
tamhnen, gerek mevzu olarak cevaben ve
rilmiş olan emirleri, Divanı Muhasebat ve 
Devlet Şurası kararları ile alakadar sair bü================================ tün hükümler vardır. Başta maliye memur-

H o ll.VUtta 15 gu··n Eskı· T·u·rk detektiflerı· ları olmak üzere bütün idarecilere, devlet a-

7 - Parasız yatılı talebesinden staj ve.ya okuma !devresi içinde her ne suretle 
olursa olsun· kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı

karılanlardan hükılmetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuncye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

lım ve satımı ile alakalı devair ve müessesa-
(Baştaratı 8 inci saytad:ı) (Baştarafı 9 ncu sayfada ı ta. bankalar ve müteahhidlere tavsiye olu-

Burası bir cennet kadar güzeldir. Evi- sahiblerine gündüzden talimatı vernıiş- nur. 
nin rengini, içindeki eşya ile öyle güzel tim. Bahçe kapısını açık bırakmışlardı. 

bir şekilde imtizaç ettirmiştir ki, hayran Buradan bir hamlede geçtik. İk1 üç sani
kalırsınız. Sonra bu güzellikler sadece ye sonra zemin katına dalmıştık! Birden 
zahiri değildir. Bu sarışın yıldızın iç gü- tabancaları çektik, baskını verdik! 

Türk Kanadı - Cemal Kutay'ın havacılık 
röportajlarını ihtiva eden bu kltab çıkmış

tır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka lise ve olgun

luk diplomasını veya tasdikli suretlerini, nüfus kağıdını, polis veya uraylardan 
alacakları uzgidim kağıdını, orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları süel 

dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılarile yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens r 

titüsü rektörlüğüne baş vururlar. zelliğini görebilseniz, o zaman hayran- Herü, neye uğradığını şaşırmıştı. Fa
bğınız büsbütün artar. Çünkü Carole kat cesurmuş! Yaradana sığınıp bir tane 

sallamasın mı? Lombard zengin bir hayal sahibidir. Na-
ziktir, şendir, misafirperverdir, cömerd - Al öyleyse, dedim, ben de ona ate§ 
ve zekidir. ettim. Tabanca elinden düştü. Parmak -

Bir aralık dedim ki: larmdan yere sızım sızını kan damlıyor
du! Canhavlile balkona çıkmak istedi. 

- Tuvalet üzerindeki fikirlerimize Lakin sıçramasile yerinde sayması bir ol-
Türk kadınlarının büyük bir ehemmiyet du! Balkonun kapısı birdenbire açılmış, 
vereceklerini sanıyorum. Lutfeder misi- muavinimi karşısında bulmuştu: 
niz? - Davranma! 

Sözümü bitirmeden cevab verdi: Herif o zaman yelkenleri suya indir -
- Bu meselede kat'i bir fikrim var: eli: 

Daima ayni şekilde tuvalet yapmak çok - Yakmayın beni, dedi, teslim oluyo-
yanlış bir harekettir. Ben yeni tatbik e- rum! 

deceğim her tuvaleti evyela incedPn in- tl'stünü bizzat aradım. Cepleriııe ev 
ceye tedkik ederim ve kendi modamı içiı:Wde yükte hafif, pahada ağır ne varsa, 
kendim icad ederim. Hatta diyebilirim hemen hemen doldurmuştu. Eli çabuk a
iti, Paramuntun meşhur ve ehliyetli mC\- damınış doğrusu! Fakat, onların kasden 
'disti Travis Baton bile benim fikirle - ortada bırakıldığını ve kendisini istedi -
rimden istifade eder. ğim.iz yere sevkettiğimizi farkedememiş-
İman kendine yakışacak yeni biçim ti! Arsen Lüpenimizin o narin bileklc

bir kuvafürü daima düşünmelidir ve bn- rine kelepçeyi bizzat kendi elimle taktım! 
na bir yenilik ilave etmesini de ihmal et· Adeta, bir çocuk gibi seviniyordum. Li
memelidir. Bu yenilik çok küçük dahi kin sevincim çok sürmedi. Bütün gece 

uykusuz ve buz gibi soğuk bir mahzende olsa insana başka bir tazelik verir. Her-
kese her renk gitmez. Bir kadın kendisi- oturmak yüzünden şiddetli bir gribe tu-

tulmuştum. Tam iki ay Cerrahpaşa has
ne hangi rengin yakışacağını, hangisinin tanesinde yattım! 
de yakışmıyacağını bilir. Bu renkleri us-

talıkla, büytik bir ahenkle birbirin.e ka

rıştırarak kullanacak olursa. kendisi için 
en güzel görünüşü temin eder. Kötü gi

yinen güzel bir kadın bahtiyar bir insan 
değildir. Fakat ~ık ve zarif giyinen, buna 
mukabil güzel sayılmıyan bir kadm çok 
kuvvetli bir cazibe taşır .• 

Sabih Alaçam .............................................................. 
Bir kamyon bir çocuğu çiğnedi 
Dün, Şehzadebaşında bir kamyon kazası 

olmuştur. Şoför Mustafanın idaresinde olan 
kamyon, 11 yaşında blr çocu~a çarpmış ve 
vücudünün muhtelit yerlerinden yaralamış
tır. 

ı_, _i_n_h_is_a_rl_a_r_U_. _M_üd_u_ .. r_I_ü_ğu_·· n_d_e_n_:_. 
I - İdaremizin kutu fabnbsı için şartnamesi mucibince 300 kiloluk 1 aded 

ve 500 kiloluk ı aded ki cem'an 2 aded baskül pazarlrk usuliyle satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 12/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10.15 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kataloğlarmı mü-

nakasa gününden bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şubesine vermele
ri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gön ve saatte % 7,5 güvenme para· 
Iariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5589> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan 

Eşyanın cinsi l\1ıktarı Tasınlanan Tutarı İlk teminati Tarihi Günü saati ------ ---- ----
Oturt ıı a terazi 192 lttne 
Mna deve boy- 300 
nu fmcan 

Ll r a Ku. Lira Ku. -- --246'1 20 .al 186 00 2-9·938 Cuma 10 da 
92 25 7 00 • • 10,30 

ı - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde pazarlıkları yapı
lacaktır. 

2 - Evsafları Komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesika

larile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gel -
meleri. (5766) 

KALEM - Aylık san'at ve edebiyat mec
muası olan uKalem» in altıncı sayısı da çık
mıştır . ............................................................... 

Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildlr -
meli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan yetiştirme veya zirai san'at· ' 

larla alakalı bir aile çocuğu bulunup b ulunmadığmı da bildirmelidir. ilan Tarifemiz 
Tek sütun santlm.1 

sahile 400 
ıahile 250 )) 

sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son ıahile 40 » 
Muayyen bir müdde' zarfmd<l 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 

istifade edeceklerdir. 'lam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanJar için ayn 
bir tarife derpiş e:lilmışm. 

Son Posta'nın ticari ilanlam~a 
aid işler için şu adres~ müracaa~ 

edilmelidir: 
tlincrlık Kollektil Şlrllelt 

Kahramanıade Han 
Ankara caddesi 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı. 
kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddene yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranla:ı 
arasından pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çütçi çocuğu 

veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakalı yer ve tesisat sahibi 
veya sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan yalnız pek iyi 
dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek .talebe diploma derecesine ve bq vur

ma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil müddetince okutulan yabancı dil, Almanca ve İngi
lizcedir. Fakültelerden mezun olan talelbeye ziraat mühendisi, veteriner hekim, 
Orman mühendisi ünvanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmezden evvel yukarıda yazılan yabancı dıfü~rden 

imtihan edilir. Bu imtihanda iyı derecede muvaffak olmak şarttır. 

1, 2, 3 üncülükle mezun olan talebeye mükafaten Avrupada bir tedkik seya
hati yaptırılır. 

12 - Ziraat fakültesine 40, Veteriner .fakültesine 40. ve orman fakültesine 40 
azami talebe alınacaktır. 

13 - Cevab istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 

14 - Baş vurma zamanı c22 ağustos 938 den Eylillün 30 uncu gün5 akşamına 
kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar kabul edilmez. c3247• c5677» 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
20 - Ağustos - 1988 Vaziyeti 

Kasa: ' 

Altın: san kilogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

AKTİF 

17.161.320 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk ıırası 
Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 
Altına tahvlll tabU serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kllrlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl. evrakı nakdl)e 
karşılığı 
Kanunun 6 - 8 tnel maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vA.lrl tedlyat 

Senedat Cüzdanı 
HAZİNE BONOLAR.. 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhde edilen evrakı naıt

A - (dlyenln karşıtığı ~bam ve 
<Tahvilat itibari kıymetle) 

B - Serbesli esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvll~t üzerlnf 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

241.133.143,59 
14 .359 .846 ,00 
1.401.361,41 

364.690,21 

12.736,038,33 

22.963,29 

10.303.797 ,so 
, 

158.748.583,00 

15.057.949,00 

3.700.000,00 
57.ll48.020,27 

39.366.208,48 
6.904.881,36 

4.191.500,00 
64.580.16 

9.229.213,51 

~ekim 

PASiF 
Lira 

Sermaye: 
Adi ve fevkalade 

İhtiyat Akçesi : 
39.894.351,00 Husus! 

364.690,21 'f edavüldeki Banlmotlar : 

23.062.799,42 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 ve 8 incl maddeleri· 
ne tevflkan bulne tarafından 
TA.ki tediyat 
Denıhde edlleıı enakı nakdiye 
baldyeal 
Kal'fllıtı tamamen altın oıarat 
Ulveten teda'1lle nıedllen 
Reeüonı mubb.111 Ulnten ted. 
vasd. 

Türk Lirası Mevduatı: 
143.690.614,00 Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvlli tabu dövizler 
Diğer dövlzler ve alaeaklı kllrinl 

61.648.020.27 bakiyeleri 

46.271.089,st 

13.485.293,67 
4.500.000.00 

12.857 .437 ,20 

345.774.295,61 

Muhtelif: 

1.712.234,11 

8.000.000,00 

158.748.563,00 

15.05'1.949,00 

146.690.814,00 

19.000.000,00 

11.000.000,00 

437,87 

40.268.617 ,67 

YekUıı 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Lira 
15.000.000,00 

8.712.23f,11 

175.890.814,00 
21.57&.CKO,M 

40.269.055.54 
84.523.351,0f 

345.774.295,81 

lakonto haddi % 4 Albn üzerine avam 'Yo 3 



·~ 

25 Ağust08 SON POST~ Sayfa tf 

manevraları lktısad veAdl~ye Vekilleri " Bu serie zarfında Dog"" u 
harb olmıyacaktır ,, dün geldiler (Ba, tarafı ! inci '"yfada) (Ba§tarafı 1 inci sayfada) ive diğer Vekiıleller ileri gelenleri, An• 

Bununla beraber, Bay 'Garvin, sulhün refakatinde Hariciye Vekili Tevfik kara valisi ve Emniyet Direktörü tara-

Adliye Vekı·ı1· şu··krü· Saracog~lu dün 1z_- temini için statükonun, bilhassa Çekoslo- Rüşdü Aras olduğu halde bu sabah A- fından karşılanmış ve uğurlanmıştır. (Baştarafı 1 inci sayfada) ı 
mı·r vapurı"le şehrimize gelıniştit .. Vekl_ l vakyada müsbet tarzda tadile uğraması nadolu ekspresile şehrimize gelmiş er Dah"ıliye Vekiıı· ve Part

1
· Genel Sek-bank Deniz Ticareti müdürlüğü, banka-

1 
.. 

lar .Je iktısadi müesseseler erkam tara- Galata rıhtımında müddeiunıumı Hık- azım geldiği kanaatindedir. Zira, Lord ve istasyonda 20 dakika tevakk~ftan reteri Şükrü Kaya Etimes'ud isiasyo 
fından karşılanmıştır. met Onat ve adliye erkanı tarafından Runçiman bile, Almanların ekseriyet ~~nra seyahatlerine devam etmı~ler- nunda trene binerek Başvekile Kırık-

İktısad Vekili Şakir Kesebit· İzmir fu- karşılanmıştır. . . . teşkil ettikleri bölgelerde muhbrr bir ida- ır. k d !ak t t . t" D hT 
Şu .. kru·· Saracogvlu kendisine adlıye ışle_ - re kurulmasına dair olan Almanyanm Başvekil istasyonda Büyük Millet kaleye .. a ar re .. a ve mış ır. a 1 ı- 1 arı hakkındaki ihtisaslarını soran bir mu- Vekil B kil rl d kt sonra 

rl. u··zerinde bazı sualler soran gazctecı- talebine karşı sarih un· tiyazlar bahşedil- Meclisi.Reisi A_ bdülhalik Renda ile Ve- ye ı, aşve ı uguAa ı an d"" harririmize şu beyanatta bulunmuştur: k t 19 d tekra nkaraya on 
ıere henüz istirahatten çıktığı için bir medikçe Çekoslovakyayı te(:kil ed~!l kil __ ıer, Ismet Inön_u_·, .. meb'usl_ar, Mı_·m a _ş_am .. saa a r -c- Başvekilimizin fuarı açRrken söy- )' ...... _ 
Şey söyliyccek vaziyette olmadığım bil- muhtelif ırklar arasında bir ıtil5.fın hu- Mudafaa ve Buyuk Erkinıharbıye muştur. }edikleri gibi bu seneki foar geçen sene-

lerden daha fazla tekamül yolunda iler- dirmiştir. sulüne imkan olmadığını müşahede eyle- --___..__ .... --..-.. 

}emiş ve muvaffak olmuştur. m~dd~~e z~~~!~a ~s~~ny~ul!:ay~u~:~~~~ mıA"ştnirc.ak, Bay Garvın" , Almanyarun Mareşal Çakmak ve özalp manevra sahasınd["l 
izmirdeki temas ve müşahedeleı·iıniz, 

bu rnnenı·n bereketıı· ve ı"yı· cins mahsu- adliye işleri üzerinde meşgul olacaktır. Çekoslovakyayı istila" etmiyeceaini, zira ı F · Çak 
..... .., Elazığ, 24 (Hususi) - Doğu bölgesinde- Manevra sahasına Mareşa evzı -

lünden memleket için faydalı neticeler Adliye sarayı hakkında yann karar bu memleketin dahili ahvalinin esasen rnak ve Mı"lli Mu-dafaa Vekili Karun Ö:ı-
. ki ordumuzun manevrası, bu sabahdan iti bekleneceğini göstermiştir. Seyahatimız verilecek _ bu imtiyazları bağışlatmak hususunda alp gelmiş bulunmakta ve hareketi ya 

intıbaları memnuniyet verici mahiyet- Aldığımız malumata göre şehrimi.:e Çekleri kfıfi derecede tazyik eylemekte haren Elazığ ile Palo arasındaki birlik- kından takib etmektedirler. Yarın akşam 
gelmiş olan Adliye Vekili Şükri.i. Saracoğ- olduğunu ilave etmektedir. lerin yckdiğerlerile tema.slarile başla - Başvekil Cel!U Bayann gelmesi beklen tedir.~ 

İktısad Vekili şehrimizde birkaç gün 
kalacak ve bu müddet zarlındn Türkofis, 
Ticaret Odası ve diğer iktısalli daireler
de tcdkikler yapacaktır. Vekil bugün 
öğleden sonra Türkofiste meşgul ola
caktır. 

lunun riyaseti altında adliyede? mühim Bay Garvin'in tahsisen nazarı dikkati- m1ştır. Manevralara tayyareler de işti - mektcdir. Elazığ sevinç içindedir. Halk, 
bir toplantı yapılacaktır. Toplantıda, ad- ni celbedip te onun nikbinliğinı kuvvet- rak etmiş ve bombardımanlarda bulun- köylerden şehre gelmektedir. Bütün o-
liyc sarayının Sultanahmedtle inşa edil- Iendiren diğer bir cihet te Bay Ruzvelt'in muşlardır. teller dolmuştur. 
mesinin doğru olup olmıyacağını tedkik0 beyanatı ve anşlus, Yahudilere karşı ya
memur edilen komisyonun kararı Vekile 
bildirilecek, lehde ve aleyhde ileri sü- pılan mezalim ve Japonyarun Çine taar-

Adliye Vekili .rülen fikirler anlatılacaktır. Yarın yapıl- ruzu karşısında Amerikanın hattı hare-
Bir müddettenberi tzmir civannda Göl- ması muhtemel olan toplantıda son ka- ketinde husule gelen değişikliktir. 

"Bay h8kim, bana bir evlad bul! ,, 
cük sayfiyesinde istirahat etmekte olan rarın verilmesi beklenmektedir. (Baştarafı 1 inci !ayfa.da) ı fını alanlara şunları anlatmıştır: 

f zmİtl8 güzel bir sergi duğu halde, kimsesiz kaldığını, ortada - Siz benim çocuklanmı, herkesin oğ, 
bırakıldığını yana yakıla şöylP. anlat- lu gibi mi sanıyorsunuz, büyük oğlum Suriye Hatay 

meselesine yanaşmak 
istemİJor 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
muahedesi yerine yeni bir muahede
nin akdine muhalif olmıyacak ve bu 
muahedenin akdi için Fransa ile bir
likte Ankarada yapılacak müzakerele
re iştirak eyliyecektir. Yalnız, bu mu
ahede esnasında Hatay meselesinin ba
his mevzuu olmamasını şart koşacak
mış. Bu suretle. Hatay davasının son 
almış olduğu şekli, tamamen meskUt 
geçmiş olacak ve Suriye emrivakii ka
bul etmemiş bulunacaktır. 

Bu talimatın hedefi ve bu siyasetin 
gayesi nedir? Acaba, Suriye hükfuneti 
bunu kendisi için bir prestij meselesi 
mi sayıyor, yoksa hukuken kendisini 
serbest tutup, günün birinde tekrar 
Hatay'ı elde etmek fikirlerini mi besli
yor? Her iki ihtimal de mümkündür ve 
Şam hükUmeti her iki hedefi de gözden 
uzak tutmuyor. 

Ayni zamada burada hüküm süren 
kanaate göre, gerek Fransa, gerek 
Türkiye Şam hükiimetinin bu tarzda 
hareket etmesine karşı muhalefet etmi
yeceJtler ve Ankara anla~malannı tas
dik etmesini Suriye hükiımetinden 
mutlaka istemek hususunda ısrar etıni
yeceklerdir. 

Paris miizakerelerinde Emir Adil 
Aslan da Başvekile yardım edecektir. 

Arab çetelerinin bir tecavüı.ü 
Adana, 24 (Hususi) - Hataydan ge

len haberlere göre Şamlı Arab çeteleri 
otomobillerle Hataya geçerek evvelki 
gece Yeniköyle Ayr;ı.:;ıcıyı basmışlar, 
beş altı evi yakmışlardır. Çeteler U
zunkeli kövünde de Türklerden Raif is
minde bir ;avallıyı öldürmüşlerdir. Çe
teler şiddetle takib edilmektedir. 

Pariste müzakereler başlıyor 

Paris 24 (A.A.) - Suriye bai vekili 
yarm Parise gelecek ve bilhassa Bay 
Bone ile görü§ecektir. Bu iki zat: Bay 
Bone'nin Ankara seyahatinden e\•vel, 
halletmek istediği Fransa - Suriye me
selelerine müteallik tavzihleri tedkik 
edeceklerdir. 

Bay Bone'nin Ankara seyah:ıtinin 
tarlhi henüz tesbit edilmiş değildir. Bu 
seyahat ya eylfü nihayetinde vey~ teş
rinievvel bidayetinde yapılacaktır. 

Yeni İtalyan sefiri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Ecnebi memleketlerde bulun<iuğu sı
ralarda çok mühim vazifeler <iP.ruhte et
miş olan Bay Ottavio de Peppo evvela 
matbuat nezaretinde, ·sonradan hariciye 
nezaretinde Kont Ciano'nun en yakın 
mesai arkadaşı olmuştur. 

Bay Ottavio de Peppo, 1936 senesi ha
ziranındanberi Kont Ciano'nun kabine 
şefi bulunmakta idi. 

Mussolini ve hariciye nazırı Kont Ci
ano'nun tam itimadlarını haiz bulunan 
De Pcppo İtalyanın en genç diplomatla
nndandır. 

Filistinde tedhişcilerin 
cür' etkaraneJ bir 

tecavüzü 

İzmit ( Hususi ) - Uzun sene - mıştır: beni dövmüş, iş mahkemeye düşmüştü.. 
ler, İzmittek.i genç kızlan yetiş - _iki oğlum var. Biri §Oför, biri kun- Ceza mahkemesine. Hakim sordu: 
tiren Cumhuriyet Biçki· Yurdu, duracı. Fakat, bana bakmıyorlar, batla c- Bu, senin anan mı?> diye. Ne dese, 
bu sene de, Ulu Gazi okulu sa - beni tanımak. istemiyorlar. Ş~lidc bir beğenirsiniz: 
fonlarında elişleri sergisi açtı. Serginin evciğezim var. Madem ki oğullarım be- c- Bu, benim niçin anam oluyormuş, 
açılış merasiminde vali ve parti baş _ ni reddediyorlar, ben de anlan istemem, sütninemdir. Onu babam para ile tut 

(Baştarafı 1 inci sayfada) kanımız Hamid Oskay, Tümen komu _ fakat, kendime bir ev:ıad isüyorıım. Bağ- muş, bize .süt verirmiş. Şimdi, am.mJz ol.., 
basmışlardır. Tedhişciler emniyet mü- tanı general Mürsel Baku, üssübahri rıma basarak, evladını diyeNlcceğiın, duğunu iddia ediyor. Ama yalan ... > 

dür muavininin her hangi bir hareket- komutanı amiral Fahri Engin, İzmit bir insan. Evimi ona vereyim. Gelsin, o- Fakat gene de, anne olmak başka şey. 
te bulunmasına meydan vermemişler, tursun, yalnız ben de onunla beraber o- Hiıkimlere yalvardım, ayaklarma kapan
silfilılarını üzerine çevirmişlerdir. Em- saylavı İbrahim Dıblan, kağıd fabrika- layım. Bir kimsem var, diyebileyim. Şu- dım, onu affettirelim. Ceza verdırmedim. 
niyet müdür muavininin üzerine altı 61 müdürü M. Ali Kağıdçı ve şehrin ile- racıkta, bir senelik ömrüm kaldı. Ben ~ Ama şimdi, kendime başka. bir evladan. 
el ateş edilmiştir. ıi gelen zevatı ailelerile beraber hazır lünce, evim de onun olur. Rahat rahat yoıım:ı. 

Muavin Mopat, ağır surette yaralı o- bulundu. Yurddan mezun olan 8 genç kullanır. Yeter ki, son nefesimi verirken, ------ - ---
larak hastaneye kaldırılmı.ştır. Tedhiş- kıza, valimizin refikaları bayan Behice karşunda bir insan yüzü göreyim. Ar- Denizlide belediye intihabatı 
ciler kaçmışlardır. Oskay tarafından diplomaları verildi. kanıdan, bir ağlıyanım. olacak, diye avu- Denizli (Hususi) - Vilayet dahilin· 

Bu vak'a üzerine İngiliz askeri kıt'a- General Mürsel Bakı1 da serginin açılı- nayım. de mevcud bütün belediye mıntakala-
sı harekete geçerek, tedhişcilerin uzak- şını yaptı. 5 salon üzerine tertip edilen Müddeiumuıclıik Şerüeye, Beyoğlu rmda yeni seçim faaliyeti başlamıştır. 
laşmalarına meydan bırakmamak için sergi, Şimdiye kadar yapılanlann en hukuk mahkemesine m\lracaat etmek su- Yapılan programa göre defter tanzimi 
Cenin mıntakasını tamamen abluka et- güzelidir. Genç kızlarımız ve yurdun retile, bu taleninin mümkün olabileceği- 8 eylfıl,. askı t 4 eylfıl olarak tayin edil-
miştir. değerli müdürü Bayan Saadet Çağıl, ni bildirmiştir. miştir. Intihab en~leri l 7 e~l.filde 
Şehir ve civarında birçok kimseler ziyaretçiler tarafından takdir edilmiş- * ayrılacak ve 2? eylul~ ~a~ar da ıtiraZ" 

tevkif edilmiştir. Bu havalide derhal Jerdir. Kapıdan çıkarken bu zavallı ana etra- lar yapılıp netice1endirilmı.ş olacaktır. 
örfi idare ilan edilmiş ve Filistinin di
ğer şehirlerile irtibatı kesilmiştir. 

Yaralı Mopat'ın vaziyeti çok ağırd)r. 
Hayatından ümid yok gibidir. 

Demiryolu dün 
Kemaha vardı 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

bayram günleri yaşamak.tadır. 

Nafıa Vekaletine telgraf 

Ankara 24 (A.A.) - Demiryolunun 
Kemah ilçesine varışı ve bu münasebetle 
yapılan tören münasebetile Kemah is
tasyon memurluğundan Nafıa Vekaleti
ne şu telgraf gelmiştir: 

Yüksek dehası ile Türk milletini me
deniyet aleminin en uzaklarına ulaştıran 
Büyük Önderimiz Atatürk'ün yüksek ir
şadları ve sayın Nafıa Vekilimiz B. Ali 
Çetinkayanın büyük enerjisi ile ilerle
mekte olan demiryolu ferşiyatımıı bugün 
Kemaha vardı ve Erzincan valisinin hu
zurunda Erzincan ve K..emah vilayet ve 
kaza erkan ve memurları ile civardan ge-

len halk kütlesinin candan al.kışlan ve 
sevinçlerinden doğan gözyaşları arasın

da ilk tren bugün saat 10 da Kemah is
tasyonuna eriştiğini tebşir ederim. 

Trakya tarımbaşı kursu 
Edirne (Hususi) - Tarımbaşı kurs

ları cumhuriyet bayramında bir sene
lik devresini dolduracak ve 5 O köy 
genci kendi mmtakalanna gidecektir. 
Ayni günde yeniden 50 köy genci Ta
rımbaşı kursu okuluna gelmiş olacak
tır. Bunlar bir sene içinde aŞ"Icılık, fi
dancılık, bağcılık, sütçülük, ancılık ve 
mandıralarda peynircilik ders ve tat -
bikatı görecek, köyfüler btınlardan 
çok faydalanacaktır. 

Yahudi muhacereti 
Viyana, 24 (AA.) - Bürkel, Yahurli 

muhaceretini tanzim etmek üzere Vı
yanada bir merkezi muhaceret ofisi 
teşkil etmiştir. Bu se:nis, işlemiye baş
lamıştır. 

ırAlbillSiZLiillLEIU 
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Ağustos 25 

Mühendis Aranıyor. 
Eti Bank Gene.! Direktörlüğünden : 

İngilizce teknik muhaberatı resen idareye muktedir bir makine mühendisine 
ihtiyaç vardır. Talihlerin tercümei hal, diploma ve bonservis suretleri ve bir 
fotoğraflarile MK. rumuzu tahtında Etibank genel direktörlüğüne tahriren mü· 
racaatları. c5680. 

• tnmK .. 111111111111 .. m11m1111 .. wr... Çeviren: ismet Huliisi ...... 

/'-\- ------------Kömürcü Hillon burnundan sık s!k ne
fes aldı. Elile garib işaretler yaptı: 

- Tu Allah belasını versin, dedi, kos
koca yazın ortasında böyle bir ~ey ol -
saydı omuz silkerdim amma, tam kışüstü 
aükkanımın karşısında bir başka kömür
cü dü'kkunı açılması hiç te hoş bir şey de
ğil. 

Kendi kendini teselliye uğraştı: 
- Allah, birinin rızkını ağzından alıp, 

ötekinin ağzına koymaz .. benim n~üşte

rim gene rbenim müşterimdir. Onul'\ müş
terisi de başka yerden gelsin .. 

Bu olmıyacak duaya kendi de pek amin 
diyememiş olacaktı ki o gün akşama ka -
daı· bir türlü keyfi yerine gelmedi. So -
kağı süpüren çöpçüye çattı. Kahvecinin 
çocuğuna bağırdı. Bir kaç dilenciyi poli
se vermekle tehdid ederek ürküttü. 

• Yeni kömürcü ertesi sabah dükkanını 
açmıştı. Dükkanın üzerinde pırıl pırıl 

parlıyan tertemiz bir levha vardı. Hıllon, 
bu levhadan rakibinin adını ve kömür 
işindeki ihtisas derecesini öğrendi. Adı 

Alfreddi. Kömürün iyisini ucuz satacak 
ve eve teslim edecekti. 

Alfred oldukça genç ve oldukça yakı
§tklı bir adamdı. Nazik konuşuyordu. 

Müşteriyle kat'iyyen münakaşa etmiyor, 
onların suyuna gidiyordu. Az zamanda 
bütün o civar halkını dükkaruna alıştır -
mı::;;tı. Hillon bu halden müdhiş sinirle -
niyordu. Ve sinirlenmesi de gene k~ndi 
zararına oluyordu. Dükkanına tek tük 
müşteri uğrasa bile onları da gücendiri
yor, farkına varmadan kendi aleyhine, 
rakibi lehine reklam yapıyordu. 

Alfred, az zamanda bir kanlyon sahibi 
oluvermişti. Artık evlere kömürleri kam
yonla taşıyordu. Alfredin kamyonu Hil
lon un dükkaru önünden geçerken Hillon 
bu hale çok, hem de pek çok kızıyordu. 
Kiaksonun sesi sanki onun eşek araba -
sına yuha der gibi idi. Hillon yumrukla
rını sıkıyor, kaşını gözünü oynatıyor, 

içinden: 
- Ben sana gösteririm! 
Diyordu. 
Bir gece Hillon karısile birlikte bir ko

misyon teşkil ettiler .. düşünmıye başla -
dılar. Doluya koydular, olmadı. Boşa koy
dular, olmadı. Bu Alfred ·çok yaman a -

Eski arabasının ihtiyar e§e ği pek takatsıa kalmıştı. 
damdı. Kolay kolay sırtı yere gelecekler-ı sarhoş olurlarsa da biç bir şey anlamıyor
den değildi. Fakat her ne pahasına olur- lar, üstelik içtiklerinin par.asını vermeyi 
sa olsun onu alt etmek icab ediyord~ de unutup gidiyorlardı. Uzun lifın kı -

Hillonun karısı: sası HiUonun karısı bu işi beceremiyordu. 
- Buldum! Hillon; düşündü, taşındı, karısını mey· 
Dedi. Yumuk ellerini çırptı. hane işinden uzaklaştırmak istedi. Onun 
Hillon ümidsiz üınidsiz baktı: ablak yüzüne, yumuk ellerine, çürük diş-
- Ne buldun söyle? li ,tebessümüne kendinden b~ka hiç kim-
- Evimizi rehine koyarız senin ehemmiyet vermediğini çoktan an-
- Bu işsiz zamanda parasını da yeriz, lamıştı. 

ev satılır, biz de evsiz kalınt:. Bu kararla işe girişti. Meyhaneye ye-
- Ne münasebet. Evi rehine koyup, pa· ni bir kasadar aradı ve umduğundan iyi

rasile bir iış tutacağız .. Öyle bir iş ki, hem sini buldu. Yeni kasadar Matmazel Lo -
o işten para kazanacağız; hem de dük - fotte, sarı lepiska saçlı, yemyeşil gözlü, 
kana müşteri çekeceğiz. Bizim müşteri- kırmızı dudaklı ve çok güzel gülen yirmi 
ler, Alfrede te'ker teker gitmişlerdi. Bu yaşında bir genç kızdı. Matmazel Lolotte 
sefer Alfredden .bize toptan gelecekler. kasaya bir kanarya güzelliğile oturnyor, 

Ufak bir bar, daha doğrusu bir mey - müşterilerle bir ispinozmuş gibi hiç dur
hane açacağız .. Meyhanede ben kasada o- madan çene yarıştırıyor, ve bir tilki gibi 
turacağım.. Ucuz içki ve güler yüzle mey- onları kandırıyordu. 

haneye bir çok müşteriler celbedeceğim.. Meyhanenin müşterileri bir kaç gün 
Tabii bunlara da gene· bizim kömürcü içinde çoğalıverdiler. Ve Lolottein kendi 
dükkfuıı için bol bol rekJim yaparcığlm. kadar güzel hatırı için, Alfredin kömür
Meyhanenin müşterileri, kömürcü dük • cü dükkanından ayaklarını kestiler. Ye-
kanının da müşterileri olacak. ni baştan Hillonun müşterisi oldular. 

Bu fikir Hillona da mülayim gelmişti. Hillonun keyfi yerine gelmişti. Bir iki 
Ev rehine konuldu. Meyhane açıldı. Hil - aya kalmıyacak, evini rehinden kurtara
lonun karısı at nah biçimindeki kasaya o- cak, ve Al:fredin 'kamyonundan bin kat 
turdu. Müşterilere bol bol gülümsüyor, daha güzel bir kamyon alacaktı. Hem bu
bol bol iltifat ediyordu. Fakat neye ya - na çok ihtiyaç vardı. Eski arabasının ih
rar ki müşteri pek azdı. Bunlar da sar • ~yar eşeği artık pek takatsiz ksumıştı. 
hoş olmazlarsa; kömürcü dükkanı için Güçlükle yürüyebiliyor, ikide bir yere 
yapılan reklamlara kulak asmıyorlar, kapanıyordu. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes~r. 

• - • İcabında günde 3 kaşe alınabilir. • • • 
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Alfredin işleri de berbattı. Sabahtan ı Hillon isteksiz isteksiz Alfredin düW -
akşama kadar dükkinında sinek avlıyor- nının önüne gitti. Kapalı kepenge ya • 
du. Fakat Alfred aptal değildi. Bir gece pıştırılnuş kağıdı okudu: 
başını iki elleri arasına aldı: cİzdivaç dolayısile dükkin kapalıdır. 

- Ben ne olacağım! Pek yakında civarda bir güzel bar aça -
Diye düşündü. O kadar çok düşündü cağımı muhterem müşterilerime illn e-

ki, sabah oldu. derim.• 
Alfred ancak o zaman mühim bir şey 

keşfetmiş insanların gönül rahatile ya ,.. 
tağına yattı. Epeydenberi kendisine nasib 
olmıyan rahat bir uyku uyudu. 

* Bir ay sonra, bir kaç otomobil Alfredin 

O gün akşama doğru Hillon uzat yer -
!erde geziyor, kömürcü dükkhu yapmıya 
elverişli bir yer arıyordu. 

t ARINK1 HOlm.uılJzDA: 

Benzediği için mi? dükkarunın önüne sıralanmışlardı. En 
öndeki otomobilin içinde Alferedle, Lo
lotte vardı. Belediye dairesine nikahları~ · Yazan: Kıpling 
nı kıydırmıya gidiyorlardı. Tercüme eden: R. H. 

Otomobiller, hareket ettikten sonra 
==========================================================:::ıı::::================================================================================================ ı 

Kalkarlarken, kurnaz yahudl, usulca N fgSTA N iN _ 27_ veda için ellerini uzattılar. Gurabt e -· 
Gurabi efendinin yanına sokuldu; ku- SQ fendinin siması o anda acınacak bir hal 

lağına eğilerek: EDE I;> QO t'\ AN\ aldı. 
_ Hanumu 0 - - Aceleniz ne? Nereye gidiyorsu -

tele brakalum. nuz yosmalar? Pek az oldu! dedi ve bu 
Otikileri da sat, sözleri tercüme etsin diye Yasefin yü-
senin ile Lidoya, züne baktı. 
kizlari yormeye O bu esefi harfiyen bildirdi. Fakat 
yidelum! dedi . YAZAN: Ercümend Ekrem TaJu kadınlar özür dilediler. İş zamanı idL 

_ 11 _ Mağazaların açılma saati gelmişti 
Koca karıya ne - Ne olursa ol - - Haçan çağır - - O halde gene buluşsak. Daha uzun 

maval okudular?. sun? Aman, iyi et- diysak, kindileriy - boylu teşerrüf etsek.. 
Torik Necmiyi tin de fakiri bura- lan kunuşmalisia, Bu sözleri de Yasef aynen tereüme 

nasıl atlattılar? Takvoru ne şekilde ek- ya getirdin, Yasefa- inumiyiz bey! etti. Marya: 
tiler? Bunların hepsi de sonuna kadar çi bezirgan! Gözüm, dedi. - Olur! İsterseniz, bu akşam Banea-
bir muamma tıeşkll edecektir. gönlüm ferahladı.. - Amenna! Ko - saya gezmeye gidelim .. teklifinde bu -

Herhalde, Bratiano bulvarındaki hem, baksana! nuşayım ama, ben lundu. 
meşhur Lidoya 0 gün öğleden sonra _ Buyur! onu anlamam, 0 be- Gu~a?i efendi derhal kabul elti. On-
gidenler, pisin'e, yaniya ki yüzme ha- _ Şuncagw ızı ya _ ni ani Nasıl lar gıttıkten sonra, garson hesabı ge -

amaz. · d' On ı · kı b. 1-"-- t vuzuna en yakın bir masada, eceleca - nımıza davet etsek.. ed Um'> tır ı. ıraya ya n ır ye~uu. tu -
yip bir ihtiyarla, çilli bir yahudinin cemalini dalha ya .. e · · . muştu. İhtiyar adamcağız bu yeldln -
k kar · d ·· k - Ben sıze ter - dan ürktü: Yasefe: ·arşı şıya geçmış, su a yuzen, e- kından temaşa ey .. lik · 
ııarda cilvelenip kırıtan, boy boy, çeşid lesek, olmaz mı? cuman yaparım• - Yahu! dedi; çok para. Bu kanla-
çeşid yosmalara baka baka geviş getir- _ Başustune! Ben, Er halde boyle dur- rın içtikleri ne idi böyle? 

.. 1 d. mak duğru diğil.. _ Şampanya. ' 
rnckte olduklarını görmuş er ı. zaten onu tanarı.m. Ö 

Gurabi efendi, yuvarladığı tsuyka - Kalea Viktorya'da - yle ise sor: - Ne zıkkım olursa olsun. Amma dl 
ların kanını kamçılamasile, gençliğinin bir mağazada çali .. A.dı nedir? pahalı imiş. Şimdi, bu akşam da beni 
~ğilse bile, olgunluk çağının zindeli - şir. Artık içki fasltn.cı nihayet "erdilu - Maria. böyle masrafa sokarlarsa altından kal-
ğini hatırlar gibi olmuş, gönlünde bir _Emret, buyur~ - Söyle: Kendisi kamanı, sonra. Daha buradan nerelere 
takım hevesler uyanmıştı. Birer ipekli sun, bizi taltif et sin. patlıcan kadar iri burnunun Ustü, yer Maryanın kıvırcılr cinsinden galibaf gideceğiz. Az para ile yola çıktık, ida· 
mendil ile göğüslerlni, daracık ıbirer Yasef kalktı, kadının yanına gitti, yer fışkıran ter tanelerinden eski za· - •..••• reli davranmalıyız. 
~ün kispet ile de vücud.larının orta kı- kendisine bir şeyler söyledi. Kadın manın gırgır testilerine dönmüştü. Bu - Söylesene! Nükteli sözler hoşuna Yasef de zaten bunu bekliyordu: 
sımlarını örtüp. üst tarafını pervasızca bo --' d' bakı kahkah gider - Canin sağ olsun! dedi. İnsan Ev -· döndü, Gura 1 ~en ıye P a koca esmer burun, kıllı deliklerinden, " · 
teşhir eden sülün gibi kadınlara süz - - !Ben ağnamadim ki, ona ağnattira- ropaya yelincez eğlenmeU. Para varsın 

l·ıe gu"'ldü. Sonra, Yasefe, yalnız olma- hır' romorko'·r bacası gı"bı' ikide birde yun.· k d ı kt' t k ı · gün nazarlar fırlatıyor, kah hafiften, yitsin. Es i en yuvar a 1• e er emr-
dıg· ını, yanında arkadaşları olduğunu b h 1 k 1 du ş elik d' k' tt · kah _ kendini unutarak _ pes perdeden u ar sa ıverere so uyor . - Marya ne demektir? di. im · ta uçsun ıye ıya an yapı-

içini çekiyordu. ve eğer onlar da davet edilirse, ancak - Sor bakalım, dilber ne arzu eder? - Kizin adi. yorlar .. Ustundeki para bitersan, kolay .. 
- Nasil, mumiyiz bey, beğendin mi? 0 zaman kabul edebileceğini bildirdi. Kendisine ikram edelim. - Bazirgan! Ben seni daha ferasetli ben buradayim. Em senin yibi iski 
- Beğendim de söz mu, mirim? Ken- Yahudi, Gurabt efendiye danışmağa Yasef, Gurabi efendinin bu emri - bilirdim. Koyunun dişisine ne derler? muştiriden fayiz: da aramam. Sen ke-

dimi ravzai rıdvanda, hurilerle muhat hacet görmeksizin bu şartı kabul etti ni yerine getirmedi. Doğrudan doğruya - Kuyun derler. fine bak. Bu kariyi beğendisan, bu yi· 
samyorum. Aman Allahım! Şu sarı, ve hepsini birden çağırdı. _ Yazık sana! Koyunun dişisine: ceyi onunla beraber yiçirirsin. 

garsonu çağırıp, bir şişe buzlu şampan- y 1 ·· ı d kk ed G 
ipek sa.('lı haspaya bak. Gözlerindeki Matmazel Maria, arkadaşlarım de • Marya demezler mi? anız son cum eye i at en U· 

l' ya ısmarladı. 
mavi gözlük ne de yaraşmış! Hele o diği matmazel İlena ve Titina ile, ge- Yasef düşündü, düşündü.. sonra: rabi efendi, heyecanla sordu: 

Kadınlar, aralarında gülerek, şaka - K 1 ? v ı t ümkü" - - ' ayva göbek!. Kırk bir kere maşallah!. lip, Gurabi efendinin masasına oturdu- - Yuzel! dedi. Dişisine Marya, er - - . a ır mı. usa m n mu. 
!aşarak, ihtiyarla alay ediyorlardı. Gu- K lın 1 ? s k' 'Ay. ay! Ayak parmaklarına da kına lar. keğine koç, yavrusuna da kuzu derler. - a az o ur mu. en paraya ıy 

yakın~ çapkın! Mariayı ihtiyar, yanına alınıştı. O - rabi efendi, memn~ yılıştıkça yılışı • Oylesan, kuyun anyisidir be? yoksa! 
- O kina değil? lanca kanı başına çıkmış, şakakların - yor, arada bir, Yasefe, intibalarını, - Elinin körü! - Kıymasına kıyarım ama.. çok fazlı 
- Ya? dan, alnından, ensesinden buram bu - duygularını haber veriyordu. Kadınların içi sıkılmıştı. Şampanya isterse, sonra seyahatimize devam için .. 
- Pedikürdur. ram terler sızıyordu. Hele, turşuluk bir Yahudi, bir aralık kendisine: , ttupalarını boşaltınca ayağa kalktılar, (Arka& Pftf') 
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1 Abdülhamid 1 İsta~bul Belediyesi ilanları l 
·--------------------------------------....:. Kilosu Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

977500 Kesilmemiş Gürgen 1,40 
792500 Ke~ Gürgen 1,45 
562900 Kesilmiş Meşe 1,45 

Yazan: A. R. 

Issız Dersim dağları ortasında 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan ve yukarıda cins, mikdar ve muham· 
n:ıen bedelleri yazılı bulunan odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 3/9/938 Cumartesi günü saat 11 de Daiınt Encümende yapılacaktır. Şat· 
namesi levazım müıdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı 
vesika ve 2500 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berı:ıber 
teklif mektublarını havi kapalı zarflannı yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar 
Daim! Encümene vermelidirler. Bu saatten .sonra verilecek zarflar kabul olun· 
maz. (İ.) (5602) 

Diye, çocuklarına seslenen şu bedbaht 
zabit ile mukayese ettim. Kalbimde de-

' rin bir acı hissettim. 

~ 

İstiny~ itfa.iye grupu deniz motörbotu için bir yağcı alınacaktır. Bu ışe vakıf 
olan taliblerın vesaikile itfaiye müdüriyetine müracaatlan nan olunur. 

(B.) (5754) 

Nafıa Vekaletinden: 
Bir zamanlar ben de, o cuma sel8.ınlık

larında, cins atlar üzerinde, sırma kor ~ 
donlarımı, mineli ve elmaslı nişanları • 
mı, altın kabzalı kılıcımı parlata parlata lO Teşrinievvel 938 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti bina-
mağrur günler geçi.rmi§tim. Silah arka- sında Malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 2600 lira muhammen bedelli 
daşlarundan, §11 önümde giden zavallı " Haydarpaşada teslim şartile 10000 adet telgraf fincanı demirinin açık eksiltme-
zabit gibi talihsiz bulunacağını bir an bi· si yapılacaktır. 
1-e hatırımdan geçirmemi§tim. " Muvakkat teminat 195 liradır. 
Vicdanımda hissettiğim azap ve ıztı- Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia Vekaleti malzeme müdür· 

rab ile derhal atum mahmuzlıyarak ta- l~ğünden parasız olarak alınabilır. İsteklilerin muvakkat teminat ve şartname .. 
bur katibinin yanına geldim. Ordunun sınıde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 15 de komisyonda hazır bulun • 
bu fedakar ve feragatkAr zabitine derin maları lazımdır. (3219) (5676) 
bir hürmetle selam verelim: 

- Katib efendi! .. Ben, biraz yürümek Üsküdar icra Memurluğundan : 
istiyorum. Buyurun atmıa siz binin. V t sküdar cra memurluğundan: İkrazat bankasına borçlu Niko Nikolaidis ve 

~::-~kan, yaşı elliyi geçmiş olan Marya Nikolaidisin, Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinde Mühtirdar sokağında 
zavallı adam, gülümsedi. (Hayat mek _ eski 2, 2, 2, 2, mükerrer yeni 381 40, 42 mükerrer ve 44 No. ıu bir tarafı Asras-

yaya satılan mahal, bir tarafı Gülhan oğlu Menzil bahçesi bir tarafı Kirilis so-
tebi) nden aldığı acı derslerle, her hal- . . . . ı 

d b 
. teklifimin ahi t" . h" t Alı Şır bırdenbıre §ct§aladı kağı, bir tarafı Tiyatro sokağile ve taınan:ıına on üç bin seksen beş lira kı'-'met 

e enım m ye mı ısse - " mişti. . (Ali Şir) isminde ze.ıu, şeytan, cin gibi bir gelen taburlar, kırılıp gidiyorlar. takdir eıdilen 4 ev, 2004 No.lu kanımun hüküunlerine tevfikan açık arttırma ;ile 
- Teşekkür ederim, yüzbaşı ef.endi. herif vardı. Ağalar bu herifi adeta el üs- Dayanamadım. Ellerimi kalçama daya- satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Biz, böylece yolculuğa alışıkız ... Altı se- tüı;ıde tutuyorlardı. dım: Gayri menkulün evsaj1: Demir kapıdan girildikte: Ufak bir mermer taşlık, bir 
ne evvel, (Şam) dan (Basra) ya gider _ Öğle yemeği için mola verdiğimiz bır - Ne demek istediğini anlıyorum, e - sofa üstünde biri dolaplı olmak üzere üç oda, camlı kapıdan girildikte dar bir 
ken .. iki sene evvel de Basradan bura • sırada bu herif yanıma yaklaştı. Kun bi- fendi ... Ben de sana şunu anlatayım ki; sofa üstünde mermer muslukla abdesthane, 'bu koridordan aşağı ve yukarı ~ıkar 
ya gelirken, gene böyle seyahat etmiş • lir nasıl bir tecessüs maksadile beni is • Yıldız sarayındaki efendilerinizle, hüku- merdiven vardır. Ahşap merdivenle çıkıldıkta: Camlı kapı ile girilir bir ':i sofa 
tik ... Ne yapalım? .. Mukadderat... ticvaba başladı. met merkezlerindeki ortaklarınıza dua e- üstünde üç oda, bir tarasa. 

Diye cevab verdi. - Yüzbaşı efendi! .. Sizin çehreniz da- din. Onlar buraya seçme adam gönderı- Tekrar merdivenle çıkıldıkta, bir sofa üstünde iki oda, bir abdesthane ve kapı 
Muhterem miralayun! .. Şu pişkin ta _ ha kararmamış. Galiba, İstanbuldan ye- yorlar. Bu dağların canavarlarını, zavallı ile girilir dar bir koridor üzerinde yüklü dolaplı bir oda ve yeni bir oda, bu ka-

bur katibinin söylediği şu bir tek söz, ba- ni geldiniz. Türk askerlerinin kanlarile besletiyorlar. tın 3 odasının ve sofa ve koridorun tavanları ahşaptır. Merdivenle çıkılır, 
na çok büyük bir ibret dersi verdi... Şi.m- - Evet. Hele o efendileriniz, ortaklarınız ortadan zemini çinko kaplı tarası vardır. 
diye kadar pek az işittiğim, fakat hiç bir - Bakalım taşraya alışabilecek misi - kalksın. Tapu memuru efendinin dediği Zemin kat: Zemini malta döşeli kuyu ve tulumbası olan mutfak, kilar, odun-
kıym.et vermediğim şu tek kelimeyi der- niz?.. gibi, bu dağlarınız, dümdüz olur. luk, ve mermer teknesi ayrıca çamaşırlık mahalli ve alaturka hamam, hamamın 
hal zihnime kaydettim. - Asker değil miyiz, elbet ahşmz. Diye bağırdım. suyu mutfaktan gelir ve sarnıç tulumbası vardır. Odunluk, kömürlük bu katta 

- Mukadderat .. öyle mi?.. Pekala... - Alışırsınız amma, bizim dağlards Ali Şir, birdenbire şaşaladı. für iki sa- bir a'.bdesthane ve zemini beton bir oda vardır. Terkos ve havagazi vardır. Du • 
Bundan sonra, ben de ona tabi çabu'k ihtiyarlarsınız. niye, hayretle yüzüme baktı. Fakat bu varları kargir, diğer aksamı sıvalı ahşap kısım tamamen yağlı boyadır. Bahçede 
olacağım. İstanbulda, süslü ve sır- - Sebeb?. hayret içinde, gizli bir hiddet te vardı. ıınetruk bir sarnıç ve bir kuyu vardır. 
nıalı bir bebek gibi cins atlar - Bizim dağların havası, askerlere pek Bu hiddet beliti bir anda kaynıyarak ta _ Bina tamire muhtaç değildir. 
üzerinde gezdiğim günleri unutaca- o kadar yaramaz. şacak .. birdenbire kabaran bir kan dal _ 38 No. lu hane: 
ğım. Taşıdığun kılıcın hakkını vermiye - Garib şey .. neden?.. gası gibi, beni bu ıssız dağlarda boğa - Zemin kat: Demir kapıdan girilir, mermer bir antre ve camekanla bölünmüş 
çalışacağım. Vazifemin başına gider git- - Kim bilir?. Nedense dayanamıyorlar. caktı. bir sofa üstünde iki oda, bir hela. 

m~~~~~~~ B~~il,H=e=r=h=a=M=e=h=a=v=a=e=r=t=g=e=l=fy=o=r=k=i;=b=u=r=al=M=a============(=A=r=k=~==v=n=r=)=· ~nci~:Tulli~~~~~~~~~~~~ft~~ 
elime alacağım. Vazifesi uğrunda her fe- çinko kaplı, etrafı kirgir korkuluklu, bir tarasa, odanın birinde zemini çinko 
dakarlığa katlanan fU tabur katibi gibi, r '\ demir parmaklıklı, korkuluklu bir balkon vardır. 
ben de ordunun mukadderatına b~ğla - Bir doktorun günlük 1 Bodrum kat: Malta döşeli ve 3 kömürlüğü bulunan bir sofa üzerinde zemini 
nacağını. kırmızı çini döşeli bir oda ve zemini malta döşeli maltız ocaklı bir mutfak olup 

Diye, nefsimle ahdettim. notlarından mutfağın bahçeye kapısı vardır. Birinci katında sokağa bir şahnişi va!'dır. * Antresinin altı sarnıçtır. Pencereleri demir parmaklıklı, sokak kapıları demir-
Günler geçiyordu. Yolculuğumuz ıler- B dir. Hane tamire muhtaç değildir, ve boyalıdır. 40 ve 42 No. lu haneler de işbu 

ledikçe, yollar da çetinleşiyordu. Dık ve UrUn İÇİnde.ki hanenin aynidir. 38 ·No. lu 23 lira bedeli icarla Haçik ve 40 No. da 20 lira Prokos 
yalçın kayalardan mürek.keb dağlara tır- Çıbanlar ve .42 No. da 23 lira kiraya Fethi miistecirdir. Hanelerin üstü alafranga kiremitli 
manıyorduk. Uçurumların kenarlarına a- ve kargir olup bahçede ayrıca demir parmaklıkları vardır. 

Burunun içinde bulunan küçük kılları 
çılmış olan dar patikalardan geçiyorduk. koparmak suretile veyahud diğer her 1 - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesinde 6/9/938 tarihinde salı gü-

Meydanda, hiç bir köy görünmüyordu. hangi bir sebeble burun iç ve dışında nünden itibaren 937/6013 dosya ile Üsküdar İcra dairesinin muayyen numara-
Hiç bir insan sesi işitilmiyordu. Arasır:ı meydana gelen çıbanlar hakkında son smda herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yMılı olanlardan fazla malUmat 
karşımıza üç beş tüfekli çıkıyordu. Fakat derece dikkatli hareket etmek lazımdır. istiyenler işbu şartnameye ve 937 /6013 ile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

Buralardaki çıbanların sür'atle mikrob 2 G · k I 6/10/938 t ın· d b ü 1 bunlar, kafilemizin önündeki Dersim a- - ayn men u ar ın e perşem e günü saat 14 de sküdar h-
kapmak ihtimalleri vardır. Bu mikrobla-ğalarını ve beylerini görür görmez; on • rın başlıcası yılancık mikrobudur. Bu- saniyede Şerifbey çeşmesi sokağında 16 No. lu adliye binasında Üsküdar icra 

ların önlerinde yerlere kapanıyorlar.. rundakl taneleri koparmak, pis ellerle memurluğu odasında 3 ıdefa bağırılrlıktan sonra en çak arttırana ihale edilecck-
atlarının tırnaklarını öpüyorlar. Krna b;r çıbanı karıştırmak veyahud ceı-ahatini tir. ~ncak artırma bedeli muhammen kıymetin % ?5 rri bulmaz veya satış isti-
konuşmadan sonra, çekilip gidiyorlardı. sıkmak gibi tehlikeli hareketlerden sakı- • Evet karde,ım, doktorun yenin alacağına rüchanı alan diğt>r alacakhlar bulunursa bedel bunların o gay-

nınız. Buralardan yılancık mikrobunun 3 · k I ·ı t · d.lıni ı kl 
Bu beyler Ve agw alar bize daima magw - 1 i l ! tavıiyeıi üzerine hergiin rı men u l e emın e 1 ş o aca arının mecmuundan fazla çıkmazsa en çok 

g r p en a yollarile kana karışarak dı· 
rur ve müstehzi nazarla bakıyorlar .. ta- mağda <menenjiL) yaptığı çok görülmüş- defa dişlerimi arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzere artırma 15 gün dana temdid edilerclt 
bur katibinin haline, ailesinin perişa!l tür. Buralarda küçük veyahud büyücek: R A D y o L ·, N 21/l~/938 t~rihinde cuma günü saat 14 de Üsküdar İhsaniyede Şerifbey çeşmesi 
vaziyetine acıyor gibi görünüyorlar .. Ta- görülen tanelere daha çıkarken bir mik- sokagın:da Icra memurluğu odasında yapılacak artırmada bedeli satış istiyenin 

P
u memuru ile de: dar tentürdlyod sürmek lazımdır. Ondan alacağı rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile tmin edilmiş ala-

sonra alkollü sıcak pansıman lle cerahat di~ macunile fırçalam•ğa baş-
- Memur efendi!.. Hazır gelmişken, toplamadan çrbanı iyi etmeğ'e çalışmalı- ladıktan ıonra diş etlerimde- ccrkları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttıranlara ihale erlilir. 

fU bizim dağların tapu senedlerini yazı- dır. Çıban tam seyrini takib ettiği za- ki iltihablarla a~ımdaki fena Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz, ve satış talebi düşer. 
versen iyi olur. man ise gene çok temiz pansunanlarla koku tamamen geçti. Zararlı 3 - Artırma bedeli peşindir. Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin 

Diye eğleniyorlardı ... Bu alay, hır iki temizlemek, pansıman yapmak lazımdır. ıalyalar da durduğu için mi- % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millf bir bankanın teminat mektubu tevdi 
Çıbanlar gerek yüzde ve gerekse vu··cu- dem düzeldi, iJtiham açıldı d"l kt" 

defa tekrar etmişti. Oldukça so··zun·· u'" bı'- e ı ece ır. dün başka kısımlarında sık sık görülü- Dişlerim eaki parlalclı~ını 
lir ve epeyce de hassas olan tapu memu· yorsa 0 zaman çıbandan mikrob alıp a- tekrar kazandı 4 - Gayri menkulün kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh· 
ru, bir defasında artık sabredememiş; şı yapmak lazımdır. Bu suretle vücuda h let için de parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yük-

- Ağalar!. Eğlenmeyin .. bugün ben ya- muafiyet temin edilebilir. SIZ de er ye- sek te'klifte bulunan kimseye arzetmiş olduğıu bedelle almağa raZ1 olursa (ona) 
zaınasam bile, yarın gelip yazan blılunur. Cnab llteyen ok•yucıularıınızın posla mekten SOnra olmazsa veya bulunmazsa 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana 
Bu dağlara pek güvenmeyin. Zaman ge _ pili• 1c..liamalannı rtea ederli. Ak.ti &aıı- ihale edilir. İki ihale arasındaki fark Ye geçen günler için % 5 den hesap olu-
lir, bunlar da dümdüz olur. •ır•e llteıı:teıl mü.abeleııb kalab.W.. R A D y O L İ N nacak faiz ve diğer masraflar ayrıca mahkemeye hacet kalmaksızın memuriwe-

Demişti... Fakat bu cür'etkB.r ve şıma - t imizce alıcıdan tahsil olunur. 
nk adamlar, bu nükteden ibret almak şu Sapanca tenezzüh trenleri kaldırıldı "' = Kullanınız = 5 - İpotek sahi'bi alacaklarla diğer ala:\calıların ve irtifak hakkı sahihlerinin 
tarafa dursun; birbirlerine bakıp gözle ,. İzmir fuarının açılması münasebetile, sa- gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve masraf dahil olan lddiala-
rini kırparak, güJUşmüşler; pancaya işleyen tenezzüh trenleri kaldırıl - rına gayri menkul üzerindeki haklarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 

- Allah, Osmanlı devletine zevru ver - mıştır. evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize 'bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
mesin. T hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satı§ ·bedelinin paylaşmasından hariç ka-

Diye, cevab veI'Ini§lerdi. Ve bu cevab eknik Okulu Müdürlügv ünden: lırlar. 
ile de, (bu miskin, bu mürtekib, bu aciz 6 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını ferağ harcını 
ve zelil hükfunet yaşadıkça; bize hiç bir Mühendis ve fen memuru kısımlarının inşaat cYol, demiryol, su işleri, yapı ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe mecburdur. Gayri menkulün nefsin-
~Y. olmnz. Bu dağlarda gene istediğimiz işleri:t ve makine şubelerine talebe kaydına l/Eylfıl/938 de başlanarak lO/Ey- den doğan müterakim vergiler tanzifat ve tenvirat ve tellAllye rüsumu vakıl 
gıbı y~şanz) demek istemişlerdi. lıll/938 akşamı nihayet verilecektir. Kaydolunmak istiyenlerin bu müddet zar - icaresi borçluya aiddir. 

Bir gün de az kalsın bu adamlarla ben fın<la Salı ve Cumartesinden maada her gün saat 9 ;dan 12 ye kadar Yılrlızdaki 7 _ Gösterilen günde artırmaya iştira'k edenler artırma §artnamesini okumu§ 
çatışıyordum ... Ağaların ve seyidlerin a. okula müracaatları. lüzumlu malumat alınış ve bunları tamamen kabul e~ ad ve itibar olunur. 
rasında teklifsizce dolqan, okuyup yaz _ Kayıd ve kabul şartları okuldan alınabilir. Veya taleb üzerine gönderilir. Yukarıda gösterilen gayri menkul ifbu nan ve gösterilen artırma ~artnamesl 

.___J.l.l'-M.LJCJ0~.ı:ı.aam."n:i -~---....... -~-~-~----~-·...:....-----------------
4

--------· _____ _ıc!Jj5~ılA.-li.-.<1airru:iruct:e...,aaa.tıtıı..Llawc~a~~l nan olunur. (!t787) . 
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, ' : Niğde tahrirat kaleminde başlayıp l.tanbalda i 
---,,.:\, darağacı albnda biten memuriyet lutyab: 7S }~--

····························--···--·················---·················· .,,, 
Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Edime ıan'at mektebine sahabet gıöteren vali izzet 
paşa, bir giin bu mektebin ıslahı lüzumunu söyliyen 
maarif müdürüne : n Ben senin mekteblerine hiç ..----- * • .. 
karışıyor muyum? Sen de benimkine karışma!,, demiş Saı-ı lanaazdılar Mecidiyekö

yünde bir futbol aahaıı yapmağa 

Klazomene ortalık kararırken var
dık. Bütün eşya ve elbisemiz etüvden 
geçirildi. Hasan Fehmi paşa telgrafla 
Urla kaymakamlığına emir vermiş. Va
li ve sefir gibi zatlar için, adanın en 
yüksek bir noktasında yapılmış olan 
köşk hazırlanmış. Oraya çıktık. 

Bir sene evvel tenezzüh maksadile 
gidip içinde birkaç saat geçirdiğimiz 
bu güzel köşkte on gün oturacaktık. 
Ben nekahat devresini burada geçir
mekten istifade edeceğimi umarak 
memnun oldum. 

Bizim aile, anam, üç küçük ve anasız 
çocuğumdan, idadiye devam eden am
ca oğ!um Tahsinden ve bir de hizmet
ci kadından ibarettL Vapurda rahatsız
landığımız için he.men yattık. Annem, 
gece yansından sonra beni uyandırdı: 

- Kalk bakalım, Ayşe kadın, şübhe
lf denilen şübhesiz koleraya tutuldu. 
Zavallının hali çok kötü. 
Gardiyanı, derhal hekimlere gönder

dim. Kadını, hastaneye gitmemek için 
tüyler ürperten feryadlanna rağmen 
aldılar. Birkaç saat sonl".a öldüğü habe
ri geldi. Bizim on günlük karantine de 
on beş güne çıktı. Rahmetli Ayşe ka
dın, anam ve çocuklarımla bir arada 
yatıyordu. 

Bu güzel köşk üç küçük çocuktan 
başka hepimiz için dehşet veren bir ha
pishane halini aldL 

İki gün sonra, bu ölüm hadisesini işi
ten Tahir Kenan beyden aldığım tel
grafta: cMüseJles 13 ün uğursuzluğunun 
bu kadarla geçmiş olmasını temenni 
ve bütün efradı aile ile beraber sıhhat 
ve afiyetinizin de .... ·amına dua ederim.• 
deniliyordu. 

Bu hayata birkaç gün içinde alıştım. 

onun azad kabul etmez bir kölesiyim; 
memlllkün mali şer'an malikine aiddir; 
binaenaleyh yegane varisim padişah

karar oeJ'clilcr. &ı yal 6irİllcİ 
takımın 9 O.)'llllClllU Ja yeni 11e 

genç elemanlardan •eçilecek 

tır ... • dediğini Cezair. Bahrisefid vali- Bugün de biraz Galata.sarayın huırlıtı.a-
sine söyler. nndan bahsedelim. 

Edirnede şayi olduğu üzere, ölümden Bu klübümüz mevsime hesablı glreııler a
pek ziyade k.orktugu- ve yaşı hayli iler- ra.Dndadır. Dotuz kişllik b1r idare heyetine 

malik olmuı ve bepslnln de klübtin muhte-
lem.iş olduğu için ölümü hatırına getir- ıır fşlerlle uğrqmalan sarı tımmı1ılarm ya
mek ve bundan hiç bahsettirmek iste- pacaklannın Teya yapmak ıstedW.erin.l.n ne 
miyen İzzet paşanın, ancak padişaha i- kadar çok oldutunu eösterir. 
şittirmeye muktedir saray erkanından Bugün Galatasaray klübü Türtiyenln bli
birine mahza hulusknrlık olsun diye tün sporlarla yakından ve candan uğı'a.pn 

yegane klübüdür. 
böyle söylemesi pek zayıf bir şekilde Birçok klüblerlmlz - birkaçı mn.ste.ma -
muhtemel bulunan bu sözü işiten vali, yazın kapılarını kapamak mecburiyetinde 
kendisi için bir tahattur vesilesi zu- kalırlar. Halbuki san kırmızılılar her hafta, 
burundan sevinerek, keyfiyeti derhal her spor hareketinde çalışırlar ve büyük mu-

va!faklyeUer kazanırlar. 
mabeyn başkatibine arzeder. Bunun ü- İstanbulda basketbol sporu yapan yegane 
zerine saraydan Edirne vilayetine ge- Türk klübü ı:ene Galatasaraydır. Boks, gü
len şifre telgrafta Cezair Bahrisefid ret, atletizm, ~krlm. deniz, voleybol, bfnlci
valisinin iş'an hikaye edildikten sonra: Hk. bisiklet vesairede dalına san tınnızı for-

c ...... Şevketmeab efendimiz kimse- ması görünür. 
Futbol ıse Galatasarayın en faal bJr oube-

nin varis1iğini kabule tenezzül buyur- slnl teşkil eder. Elinde çok metmıl eleman 
mıyacaklanndan terekenin bervechi vardır ve bunlar daim.1 bir faaliyet lçinde
şer'i şerif sabit olacak varislere teslim dlr. 
ettirilmesi emrü ferman buyurulduğu Geçen sene Galatasaray birinci takımı 33 
t br- ı . . maç ya.pmıştı.r. Bunlann altısı ecnebi tema-
e ıg <> unur ...... • denılıyordu. sıdır. Bütün bu maçlarda a mubtellt spor-

Edirneye gelip varislik iddiasında cu takımda yer almışlardır. B. takunlle dört 
bulunanlardan başka gaib bir varis da- tane de genç takımı hesaba ka.t&rsak futbol 
ha bulunduğu ve varisler metrukatı kadrosunun ne kadar zengin olduiunu görü-
paylaşmada uyuşa dıkl · · t rüz. . ma arı ıçın ere- Galatasaray oynadığı maçlaroan 1'7 sini 
ke, _ Izzet paşanın kısmen kemirmiş ol- tıızanmış. ıo tanesini taybetmlf, altı.mı da 
dugu mahdud (anber) yuvarlağı da da- da berabere kalmıştır. 
hil olduğu halde hükumet konağı avlu- Sarı kırmızılılar futbol mevslmlıı.i 10 ha-
sunda aleni müzayede ne satıldı. ziran 938 tarihinde kapamışlardır. ıo a.ğus-

( Arkası var) ~s ı!!!:rihinde de tekrar faalfyete başla-

·~ı ~~~1E~:~~~1E~ 
1 2 3 't 

J • 

ayrılan veya be.!fka ııebeblerıe aynamıyaeak 

olan yedi kişi vardır. Şu halde onların yerini 
dokuz genç oyuncu doldurmaktadır . 

Urladan bir armonik getirterek, kitabı
m vaklile tedarik ettiğim halde oku- 2 

t--+--t-t--+--ı 

Galatasaray klübünün saha idmanları. 

sahibi bulundu~u Taksim stadyomunda çar
şamba ve cuma günleri saat 17 de yapılmak
tadır. Salon çalışmaları için de kendi lokali 
ltlfl gelmektedir. Zaten büyük bir masraf 
yapılarak klüb blruw yeni Te mükemmel bir 
şekle sokulma.ktadır. Soywıma, masaj, içti
ma ve idare odalannın adedleri çofnltııdığı 
gibi jlmnastikhane de yeni şekle .sokulmak
tadır. Beyolla Halkevl .salonu otel olduktan 
sonra Beyoğlunda kapalı salon olarak Ga
latasaray lokali kalmaktadır. Galtasaraylı
lar bunu da d1i4ünerelt Jlınnastlkhane lçln 
mükemmel bir program hazırlamışlardır. 

Balon hadan gayri kimselere de açılacak-

mağa vakit bulamadığım musiki nota- .S 
sını öğrendim. ~ t--..+--....~~ 

Nihayet başhekim gitmemize müsaa-
de etti. Limandaki İtalyan vapuruna ~ 
bindik. Fakat, tam vapur hareket eder- 6 
ken, hesabımızda yanlışlık yapılarak ., ---ı 
karantineden bir gün evvel çıktığımız 
bildirildi. Sirayet tehlikesinin önüne 8 
geçmek için, bizimle beraber vapur da 
5 gün bekletildi. 
Vapurların demir üzerinde buluna

rak yaptıklan sallantıların, fırtınalar 
kadar müz'iç olduğunu anladım. Şid
Cletli em'a nezlesinden yüksek hararet
le gerçekten hasta olduğum halde bir 
hafta sonra İstanbula geldik. 

-41-

EDİRNE VİLAYETi vALfst 
ERZİNCANLI iZZET PAŞA 

Garib hal ve hareketlerile beraber 
hazır cevablığı ve güldürücü sözleri 
ile maruf olan Erzincanlı İzzet paşa 
189 3 de Edirnede öldüğünden o sırada 
İzmir vilayeti valiliğinde bulunan Ab
durrahman paşa Edirne valiliğine tayin 

olunmuştu. 
Birkaç ay sonra ben de İzmir mek

tubculuğundan müşarünileyhin benim 
için ihdas ettirdiği ( t) vali muavinliği 
ile Edirneye gelmiştim. 

İzzet paşanın nakid, mücevherat ve 
muhtelif tahvil olmak üze.re galiba üç 
yüz bin lira kadar tahmin olunan tere
kesi, evladı bulunmamasından dolayı, 
uzak, yakın akrabasından zuhur eden 
iki üç varisin, varisliklerini isbat et
meleri meselesi hayli uzamış ve bu ge
cikme türlü türlü dedikodulara sebeb 
olmuştu. Hattiı Cezair Bahrisefi~ 
- Rados, Sakız ve diğer adalardan teşkil 
olunan vilayet - memurlarından biri. 
İzzet paşaya ötedenberi mensub oldu
ğundan, paşanın birkaç sene önce bir 
münasebetle: «'Benim şevketmeab efen
dimizden başka kimsem yoktur. Ben 

(1) İlk viliyeUer teşkninde her vilayete 
}'birer valJ muavini tayin edDmJş olctufu bal

- enı :;dcede ta.!Jlrnrf mataac1Be •lr mi41dd 
il . 

9 

"' _ _.__ 
SOLDAN SAÖA: tır. 
ı _ İmkln.ım. Galatasaraylılar Taksim atadyomundan 
ı - Ml:ldeler _ kanaat letimılf • başka Mecldlyetöyünde geniş bir yer alarak 
ı - Kendisi _ bir meyva.. yeni bir futbol sahası tanzim etmeğt karar-
~ - İtmek nw;tarmdan nehri hazır _ laştırmışlardır. Pllnlar Ankaraya gönderil-

yıldırım. met üzeredir. · 
5 _ Fena olmıyan. Antrenör işine geUnce ... Geçen mevsim ı-
s - Ayni amıBa kalmak. çhıde Londraya giden kara sporlan baştap-
1 - Rap\ edalı _ bltmelt CyalJnur için tanı İngilterede çok kıymeUi bir antrenerü 

kullanılır). serbest bulmuş Te hemen artadaşlannı ha-
8 - Sıcakta insan vücudünden çıkan berdar etmişti. Fakat bl~z geç tarar alın-

mayı _ hafit mastar llihlkası. m83l dolayıslle bu antrenor başta tarafa ka-
t - Ötmek mutarmdan nehri hazır _ çırılmıştır. 

Adada otııran. Oalatasarayl~ar bundan sonra İngiltere 
10 - İsimlerden sıfu yapmıya yarıyan bir ile bir hayli muzakere etmlş~er, fakat i.steni-

heca _ s~iz. len tş olmamıştır. Bunun uzerlne Türtıye 
YUKASDAN AŞAÖI: ba§ antrenörü Hirlender Vlyanaya dönerken 
1 - Gabam - tlmek mastarından emrJ oradan bir antrenör gt!tı~.ecetını vtıdetmlş-

hazır. tir. Şlmdl Vlyanalı antrenor beklenmektedir. 
ı _ Mukavele _ l'OIIU geldi. Fakat ne tadar olsa çok geç kalınmış, Gala.-
3 - Tnhrlr - emmek mastarından emri tasarayWar futbol menimlne antrenörsüz 

hazır. başlamışlardır. 

4 - Karadenlzde bir şehir _ meklub zarı- Sarı tırmrzılılar diğer klübler gibi yeni se-
larının üzerlertne yazılan ne llg'inden çekildiler. Şimdi mel'Slml boşu-

5 - Vermek _ çift. · bO§Uila geçlrmemelt lçln yeni form.filler bul-
8 - iftira& etmek. mı ya çalışmaktadırlar. 
7 - Beyaa - silmek ma&tarmdan mazll Bundan başka Galatasaraylılar genç ta-

şuhudl mürred üçüncü şahıs. kmılardan da kabll oldu~u kadar istifadeyi 
B - Bina eden - balıınalan yer düşünüyorlar. Bunun lçln de Mecldlyeköyü 
g _ İman. · sahasında daima husust çalışmalar yapmak 

10 - Yüz karuo _ aene. üzeredirler. 
Dahlli anlaşamamu.lıkların b1r hnyU za-, mandanberi önüne geçi~ bulunuluyor. Bu 

yüzden Galatasaray her yandan kuvvetıı 'ıir 
şekil almıştır. Futbol şubesi de diğer şubeler 
gibi bu yıl her halde kendini gö.sterecettir. 

C. R. Şablngiray 

·~F"iiirandiya···ın-a·çiarina .. haZ'ir:fik .. 
Güreş federasyonu reisi Vehbi Londrnya 

giderken eski federasyondan Ahmed Fetgerl, 
Seyf'l Cenab Te SadulJahı husW!I bir toplan
tıya davet. etmiş ve bu seyabaU esnasında. 
memleketimizf ziyaret edecek Finlandiya ta
hmlle yapılacak müsabakaların ldareslnl 
kendilerine. Temllştlr. 

Gür~ ilemlnde \aun seneleroenberi pek 
büyük hizmetler yapmış olan eski federas -
yon erkanının bu Işl memnuniyetle üzerle.rl
ne abnı~ otmalan güre§ nrlıtımız 1çln bil'-

Evvelki bu1tMC4ılaA Ulledilmif ,ekli yük bir kazançtır. 

,, . 

Macarlarla üçüncü müsabaka cuma günü akşa· 
mı yapılacak ve revanş mahiyetinde olacaktır 

Dün gece Macar güreşcileri ile ikinci Biraz da sinirli, hakem dildük çaldıktan 
müsabaka yapıldı. sonra da Adnanı bırakmıyor. Güreşin 

Birinci müsabakada mevcud yedi gü- birinci devresi bir itişme şeklinde ve he
r.eşten ~ tanesini k.azanıruş, yalnız 61 rabere olarak sona erdi 
kiloda Ahmed ve ağır sıklette Samsunlu Birinci iio daldkaya Adnan üstte olnral 
Ahmed minderi mağlub olarak terket- ba.şladı. Çok güzel çalışıyor. Macar altta te
mişlerdi. na halde soluyor, fakat oyun vermiyor. üo 
Kaybettiğimiz bu sıkletlerdeki gur-eı::.. dakikalık devre bu tekJlde bitti. İklnct no 

'S dakika Macar üstte çal~yor. Adnan kendi-
lerin güreşcileri yerine, düiı gece, 61 ki- nJ iyi müdafaa etti. Macar çok aını.rıı hare
loda Yaşarı, ağır sıklette de Çoban Meh- ite~ ediyor. Halk asabileşti. 
medi gördük. Ikincl üç dakika da bitti. Ayakta gürefl-

yorlar. Güreşin son dakikasındayız. 
Macar ~erin geçen maçta bizde Netice: EkserlyeUe Kovaç gallb. 

bıraktığı intıba, iyi bir takım oldukları 
merkezindedir. Bilhassa ağır sıklette Po- 87 kilo: Polataş - Şevki 
!ataş ve 79 kiloda Kovaçin tam manasile Gür~ Greko - Rumen. İlk müsabakada 

at;;'lrda gureş n ve Samsunlu Ahmedı yen.en 
teknik birer güreşci olduklarını gördü- Polataş bakalım Şevkiye karşı nasıl netice 
ğümüz için, bunlarla karşılaşacak Çoban alacak? 
Mehmed ve Adnanın alacikları neticeyi İlk dakikalar nynktıı, birbirlerine bir şey 
merak ediyorduk... yapamadan geçiyor. On dakikanın sonuna 

Stadyom seyirci bakımından gene fa- ~ndar da bu şeklide devam ediyor. Blrtncl 
. . . uç dakika Polatq üstt.e çalışını.ya başlt>.dL 

kirdi 300-400 kişi ya var, ya yoktu. Bir iki dakika sonra da Şevklyi fena hlr va-
56 kilo: Söke - Ahmed Şakir zlyete geçirdi. Şevki köprü kurdu. Fakat kur-

Güreş serbest. Macar bundan evvelki tulamıyarnk on Ud dakika on üç saniyede 
müsabakada 61 kiloda güreşmişti. İki sırtı yere geldi. Polataı"ln yaptığı bu tuş gil-

günde 5 kilo birden nasıl düştü. aklım zeı oldu. 
ermedi doğrusu! S6 kilo: Horvat - Emin 

Nitekim güreşte de bu kilo farkı ken- Müsabaka barlc.1 ve Greko - Rumen ola· 
dini gösterdi. Macar, ilk allı dakikada rak yapılan bu güreşin sekizinci dakikasında 
Ahmedi ezdi ve ittifakla galib geldi. Emin gfizel bir kafa kol kaptı. Macar köpr11 

İki · d d Ah edi ılm .. .. kurdu ve Emlnln bumunu ısırarak töpr11-
ncı evre e m aç lŞ goru- den kurtuldu. Devre bitti. Birinci üç dakika-

YOI'U%. Kendini çok güzel müdafaa edi- nın ortalarına doğru kendi oyunlle alta dil· 
yor. Hatta rakibine birkaç güzel oyun şen Eın1n de köprü kurdu. Akabinde bir dü-
bile tatbik etti. dlik sesi işittik. Orta hakemi olan Macar fuJ· 

N t
. . M S"k 20 dak'k lık gur-ec:.. lün güreşen Bmfnl sırtı yere gelmeden mal-

e ıce. acar 0 e ı a 'W' lub addetti. Bizim hakemler de buna mil.sa-
ten ıo.nra ittifakla galib. maba göste.rdller. Bu sureUe haksızlık iki ta-

61 kilo· Şevdi _ Yaşar ranı olmllf oldu. 
· 72 kilo: Made.roş - Celil 

Güreş Grek.o-Rumen. Yaşar ringe çık-
tığı zaman halle tarafından şiddcUe al- Oürq Greko - Rumen Te müsabaka harı-

.. . . _ . • c1 olarak yapıldı. 
kışlandı. Musabaka her ıki gur~cının Müsabakanın ilk on dakikası Ql'U..~ lehi· 
sert hamlelerile başladı. Ya~arın Macar- ne blttl. Bundan sonraki devre'ae, ..-Ceıaıııı 
dan daha usta olduğu ilk dakikalarda hnsmını yere yıktığını ve on altı dakika elli 
göze çarpıyor. Fakat güreşte fazla hare- nJyede güzel ıblr tu§ yaptığına phld o:a· 
ket yok. Dokuzuncu dakikadayız. Her yoruz. 
iki güreşci de birbirlerine sert el enseler Ağır: Çoban Mehmed - Gaşahi 
çekiyorlar. Birinci on dakika. Berabere Güreş serbest. Müsabaka başladıktan btı 
olarak bitti. İlk üç dakikaya Yaşar yerde iki &ınlye sonra orta hakemi tarafından dur-

' duruldu. Bu durdurmaya sebeb olarak da Ço· 
Macar üstünde olarak başland1. Macar banın blleğlndekl yarada bulunan bandı se
Yaşarın üstünde fevkalade bir kuvvet beb gösterdi. 
sarfederek çalışıyor. Fakat hiçbir şey Güreş yeniden başladf. Oaşahl Çobandan 
yapamadı İkinci üç dakika Macar altta dah~ hafif. Korkak güreşiyor. Fatat Çoban 

.. :. • Macan dördüncü daklknda kıstırdL Bundan 
Yaşar ustunde olarak başlandı. Ya§ar çok kur•uıamıyan Macar dört dakika elll sanlye-
şiddetli ve güzel çalışmaya başladı. Ma- de sırtını yere yapıştırmıyn mecbur kaldı. 
car favl yaptığı için üstüste birkaç ihtar Umumi netice: 4-3 İstanbul muhteıltl p· 
aldı. İkinci üç dakika da neticesiz bittik- llb. 
ten sonra tekrar ayakta güreşmeğe bar 
!adılar. 

on dokuzuncu dakikad·ayız. Ayakta gü- Zenci boksör Armstrong yeni 
reşiyorlar. Yaşar daha üstün. Fakat Ma- bir galibiyet kazandı 
car da iyi dayanıyor. Güreş bitti. 31 Mayısta Nevyorltt.a yaptıiı blr maçta 

Netice: İttifakla Yaşar galib. rakibi Barney Ross'u mallQp ederek tüy sik· 

68 kilo: Mersinli Yahya _ Fabian let ve yan orta dünya boks şampiyonluğunu 
elde eden zenci Armstrong bu defa da gerll 

Güreş Greko-Rumen. İlk dakikalar a- Nevyortt yaputı diler bir münb&tada 
yalda sert el enselerle geçiyor. Yedinci dunya şampiyonu Lov Ambers'i 15 ravunt.ta 
dakikadayız. Güreş ayni şekilde devam puvanla yenmiş, üç siklet üzerinde dünya 

edi İlk d b kild b be 
şampiyonu olmu~tur. 

yor. evre u şe e ve era re . . • 
olarak bitti. Birinci üç dakikaya Yahya Kulalı hsesı su sporları bayramı 
yerde, Macar üstte olarak başlandı. Ma- Knlell asterl llses1nln aenellk su sporla• 
car Yahyayı çevirmeye çalışıyor. Fakat rı bayramı için zengin bir program huırlan
muvaffak olamach. İkinci üç dakikada- mıştır. Cumar~esl günü saat 16.15 de başla• 

. nacak olan musabaka'ftr "Unlardır· 
yız;. Yahya Macan çevırmeye uğraşıyor. uo .,. • • 1,3.5 metreden atlamalar, Kuleli bayrat 
Fena vazıyette kalan Macar kaçmıya ça- yarışı, 50 serbest, ıoo kurbağalama, so sırı -
lışıyor. Yahya da bir netice alamadı. Son imü, 100 serbeıst. 200 kurbağalama, ıoo aırt-
dört dakika ayakta güreşiyorlar. üstü. su altında yümıe, su altından dalar~ 

Netice: Yahya ekseriyetle galib. tabak toplama, kurt.arma, taşıma. ve canlan-
• dınna, elbise Ue yüzme, seterl teehlzatıa btl 

72 kilo: Proka - Sadık metreden atlama, techJzatlı sudan geçişler. 
Güreş serbest. İlk dakikada Sadık Ma- Padılbot yarı.şlan, su t.apu, §arpı :ran§l. ---.-···-······ .................. -... ········-··----

carı altına aldı. Sadıka bacağını kaptıran 
Macar fena vaziyette. Sadık rakibini çe- Bir Amerikalı doktor 
vir~eye uğraşıyor. İlk beş dakika bu Uludağda llamp kurdıı 
şekilde bitti. İkinci devrede vaziyet ge- Bursa (Hususi) _ İstanbul Ameri .. 
ne ayni.. Macar Sadıkın kolunu ısırdı ve 
bir ihtar aldı. Bir iki dakika sonra Ma- kan hastanesi başhekimi Şıpırt Ulu -

dağda 1 800 metre irtifaında cSanalan• 
car alnından yaralandığını, tedavi yapıl- çamlığında 18 nüfustan ibaret olaıı 
masını istedi. Tedavi yapıldıktan sonra s 
güreş tekrar başladı. Sadık rakibini zor- aile ile b ir kamp kurmuştur. Doktor 
luyor. Sonuncu dakikaya geldik. Macar sekiz senedenberi de her yıl burayll 
Sadıkın altında soluyor, fakat dayanıyor. gelmektedir. Müddeti ikameti olan bit 

Netice: Sadık ittüakla galib. ay zarfında hususi mektublannın bil' 
kendisine gönderilmemesi hususunlJ 

79 kilo: KovaÇ - Adnan temin etmek suretile tam bir istirahati 
Gür~ Greko-Rumen. Müsabaka sert çekilmiştir. Geçen gün vali Şefik Soyet 

başladı. Ayakta fakat hareketli olarak Dr. Şıpırtı hususi surette ikamet ettiği 
devam ediyor. Kovaç Macarların en iyi kampta ıziyaret etmiştir. Doktor bu P" 
güreşcilerinden biri. Çok sert güreşiyor. yaretten pek memnun olmuştur. 
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pudralan ve ne de çala tlllla a. 
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RADIO 
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Emsali arasında en g0ze1 ve flit 
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Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası ................. 
PARA BiRiKTRiENLERE 2l800 Lira 

iKRAliYE VERECEK 
!iniılt Smhnnda lumbatu .. fhblarım tuariat ~ - • 

50 lir .. habaunlata 1mecle 4 C-. fll)tQaillt Jmi'a & • ....,.... pline 
göre ikrami;re daiıtı1aca1rtır: 

4 Adet 1,000 Lirabk 4,000 Ura 

4 • 500 n 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 n 4,000 n 

100 • 50 • S.000 " 
120 " 40 • 4,800 " 
160 " 20 tt 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 1kaclan eN 
dilpl,_Jere ibamtJe çıktılı takdirde " 20 fnlasile vertleeektir .. 

Km'alar •z •• • ...., ı W ı aw ,, r ı -.. w ı &•' 
Carihlerinde ~-ktir. 

tJsKODıut lcRA MDIUBLOOUNDAN: 
Dedet Dem1rJ011an HaJU!lıqa 111tımı müdürliililne borçlu Kadıköyde Rulm pq11 

mahalle.si Azlzlye sokak 37 numarada Ahmed Allnln Kadık~de Rlaa1m pap mahalll
alnde esk1 Karakolhane yeni Azlzlye aokatında eski 7 mükerrer yeni 127 sayllı bir ıa
nfı Sami baneal bir tıaratı Ja1ı 111Ger ~ bir \arafı Yuef hanetl tuafl n1111 J1t 
De •ıhdud 1'111. J w u•tW aeoo lira mglwmptQeU ..ııı ~ ald,.. 



BOM P081'A 

İN.HİSARLARDA 
YENi BİR TENZİLAT DAHA! 

• • 
Av Saçması ııatı bıdlrDlror. 

1 Eylôl 938 tarihinden itibaren 988-939 av mevsimi 
için Av Saçma \1e kurşununun kilosunun flatı 

• 1 4 • 

Bu Fiat. üzerinden muayyen Iskonto ile bayiler~ verilecek saçma 
ve lıurşunların depolardan mahallerine kadar nakliye masraf
/an da idarece temin edileceğinden bayiler, memleketin her 

tarafında av saçma ve kurşununun 

Bir kiloluk 40 ve yanm kiloluk 20 Kuruşa Satacaklardır. 
kutusunu kutusunu 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına 
haber verilmesi gerektir. 

939 - 940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğuf'_
dan bıı cins saçma lıullanmalı isteyen avcıların ve avcı birllkleri
nln dileklerini ue takriben ne mikdar sarf edeceklerini birer posta 
kartı ile (inhisarlar Umum Müdilrliiğü Barut Şubesi) adresine 

bildirmeleri rica olunur. 

Say~inde bir çocuk gibi korkuauxca kopr, atlar, ata· Ye bmklete biner, kürek çeker, tem. 
· oynar, dana eder, p.r.e7 banyoıunu alır Yelhud blitG.n •por hareketlerinize rahat ve nq'e ile 

devam edebilirsiniz. 

~ FEMİL 
FEMİL 

:FEMIL 

ve 
ve 

BAÖI 
BAÖI 

Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 

O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezilmez, 
kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyen anlıyamaz. 

BAG-1 Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların hütün 
ve hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanların· Ayhk temlzllklerlnda. yalnız FEMİL ve BAGLARINI şükran ve 

t takdirle kabul etmiştir. Sıhhatile alakadar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde: 

. F E· M 1 L ve B A Ö 1 N 1 

ME 
En hof ve taze meyvalaren uearelerlnden letlhNI 

edllmlt tabii bir =•rv• tuzudur • 

Emaabiz bir fen harikuı olduiund•n tamamen ta·klid edilema 

lNGILlz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - l.tanbul 

D ·ENiZBANK 
~~ 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Bankamız merkezlle Bankamıza batlı mnessesatta kullanılan yazı 

ve heub makinel&rinin muayyen zamanlarda temizlenmesi ve ıillnmeal 
bir mtıteahhfd• yerllecetttr. lsteklller teklitlerinl en geç 5-9--938 taribine 
kadar Bankamııı Materyel Dairesine vermelidirler. 

Nafia Vekiletinden: 
1 - Müteahhitlik vesikası hakkında l/7 /937 tarih ve 3645 sayılı Resmi Ga

zete ile neşrolunan talimatname ile bu talimatnameye göre Nafia Veldletince 
verilmekte olan daimi ve muvakkat cmü teahhitlik vesikası> usulü ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh şimdiye kadar verihni§ olaİı bütün müteahhitlik vesikalan ile 
bu vesika usulünün istinad eylediği talimatnamenin hükmü kalmamıştır. 

2 - Halen ilin edilıniJ bulunan eksiltmeler l/Eyllıl/938 tarihine kadar mil -
teahhitlik vesikası hakkında cari usule göre intaç edilecek ve l/EylUI/938 tari
hinden sonra ilan edilmiş olan eksiltmeler için buna göre tashihat yçılacaktır. 

3 - ·Bundan sonra eksiltmelere girecek· taliblerden aranacak evrak ve vesaik 
eksiltme şartnamelerine derç ve usulen ilan edilecektir. c3156• c5682• 

Her akıam sut 10 da 

epebaşı Balaçealade temsilleri•• devam edHIJo 
Flatlar: &O • 100 • 160 Kuruttur. 

Konsomasyon mecburi değildir. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: · 
1 - Kurumumuzun kalorileri için aşağıda isimleri yazılı 4 kalem4 malzeme

yi açık eksiltm eusulile satın alınacaktır. 

2 - İhale günü 1/9/938 Perıembe ·günü saat 10 da Rektörlük binasında mü
teşekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557.30 lira. 
4 - Daha f~la izahat ve parasız prtname almak istiyenlerin Enstitü Datre 

Müdürlüğüne müracaatları. (3139) (5511) 

Aded İsmi 

3 E. K. 3 46 m 2 teshin satıhlı klorif er kazanı. 
2 Ateş takımı kompile 

1000 Sıcak hava vantilitörleri verilecek nümuneye göre. 
4 El arabası. 

Beherinin fiatı 

1500,00 
20,00 

20 
8,DO 

AlllHlllllllllll il lllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllDlllllllllHHlllllRlllllllllHllllUIDHllllllD&, 
§ Tilrk Hava Kurumu ~ 

--=;;;;;=_~ B ·u· Y U K P ı· YA NGOSU !;;;;= Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FEMİL her eciahanede ve büyük ticarethanelerde daima : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~B_a_ya_nı_a_rı_m_ızı_n __ m_·z_m_eti-·n_e_b_a_zı_r_buı_u_n_u_r._~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 Beşinci keşide 11 / Eylôl / 1938 dedir. § 

ESKi FEVZIATI 
v 

Yatılı ·eoGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
. Aı-n•wutk5y Çift• S.raylar 

Ana 11nıfı ile ilk kısım en leni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Senjozef mektebi binasında Orta Ye 
Lise nnı!lan ArnaTUtkGyünde Tramvay caddesinde Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde : Her 

gnn saat 10 daıı 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çitte .Saraylarda mektep idaresine mnraca"t 'edilebilir. 
lstiyenlere tarifname ıanderilir. Telefon: 36- ~10 

Devlet Dımiryılları ve limanlın işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan 3 adet 6 tonluk buharlı vagon vinci 
'l /10/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reısliğine 
\"ermeleri lbımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpqa veznelerinde satılmaktadır. 

(5628) 

Doktor 

lbrahim Zati 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarıda herglln 
Vtledeu sonra hastalarını kabul 

,.. ___ _.eder. 

·································--·········••11••·············· Son Posta Matbaua . .............................. . 
Neırtyaı Müdürü: Selim Ragıp Bmeı 
AHIPLEBI: S. Raım» EMEÇ 

li A. lkma l18AKLIOfL 

1 Bügilk ikramiye: 50.000 Liradır ••• ı 
~ Bundtıa b~: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
S: ( 20.000 .... 10.000) liralık iki adet mükAfat Yardır... § 
§ Şimdiye kadar binlerce ki.Jiyi zeaıfn eden bu piyanp7a !51 

\ııııııııııııı~~~ııı;ı~ııiıüü:üııı=;uı~ıiııı~~:ıu;~uı:;üu~nıiiıııııı.I 
Kız ve 
Erkek 

BEYOCLU • TÜNELBAŞI •· YENIYOL 

ALMAN LiSESi .,.. Ticaret 

okulu 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi, Almanca öğretmek. içJn ihzari sınıfiar. 

Derslere 16 Eyliil Cuma rünO. baf}a.nacaktır. Kayıd muamele.si 9 EylUlden W1>aren 
hergün saat 8 den 12 ye kadar: Nllfus teskeresi veya ikamet tezkere.si; mahalli htı.kt
met doktorluğunca tasdikli .sıhhat raporu, çiçek aşısı J.cağıdı ve tifo aşw kqıdı; altı 
fotograf ve mekteb tasdlkname.sl veya dlplomasile yapılır. 
Fazla malü.ınat için 49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 Eylfil Per~mbe (Ü.Dil aut 
12 ye kadar devaın edecektir. 

Boğaziçi Liseleri Direktörlüğünden 
Bütlinleme aınavlarma Orta ve Liıe kıaımlannm ıon nmflan 

1 Eyl6ldo Ye diğer ·nnıflar 4 eylMdo bqhyacakbr. Allkadarlum 
mektebe mtıracaatla programlan öğrenmeleri. 


