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50 sovyet tayyaresi diin Japon 
;topr8klarını iki defa bombardıman etti ...................................... ······-··········--····-········-········································---
: j~poRlar 5 Rus tajgaresini Seıanik anla!ması bütün 
· :, d .. .. -, J •• k, . . so·7,.,z •· l Avrupada sevmç uyandırdı :. uşuruu ıerını 3 ugor ar 8 1 • . h 
. . u garıstan eyecan 

Bulgar Başvekilinin Hariciye VekilimizeJ gönderdiği 
telgraftan bir .cümle: .. Şuna kaniim ki imzaladığımıJ 
akid Bulgaristan ile bütün Balkan Antanh devletleri 
"lraıında yeni bir vifak ve itimad esasına müstenid 

fjudud civarında tam hır içinde bayram yapıyor 
harb hali var, yollar Rus 
ve Japon ordularile dolu 

Japon askerleri 

HARB 
OLACAK MI 
Tokyo dün buhranlı bir 

gün geçirdi, bir taraf tan 
yeni müzakere teşebbüsleri 
yapılırken diğer taraf tan 
askeri meclis Sovgetlere 
mukabeleye karar verdi 

Moskova }aponganın teh-
1llllllHfiif' idi" .~ 
taki Kızı/ordunun lüzumlu 

tedbirl•ri alacaıını söylüyor 

Londra 1 .(Husu- ----~P-11---------~ 
si) - Bir müddetten- .••• •• ~·., & OV V f; 1' 
r ~ ~ 
oeri sık sık vukubu- ,, · · '. ,·~7C:::.. 
lan Sovyet - Mançu t • •• -•-..._ _J \S' 
hudud hadiseleri ne-" , ı'. : -ı. . V' , '! 
tlcesinde had bir saf- T ,_ 
haya girmiş olan 'Y 
Şovyet - Japon mü- 1-
'-asebatı, bugün yeni · (\ 
liir hadisenin zuhuru • 
Ue bir kat daha ger- ~ . ~ 
ginleşmiştir. . ' ~ 

• J 

· Elli Sovyet ağır ,• O 
bombardıman tan:a- , •• 
~esi Tiumen nehrini · ~ 

' aşarak, Kore arazi-
aind~ kain Japon de· 
tniryolunu ve · diğer 
bazı müesseseleri 
§iddetle bombardı-
man etmişlerdir. 

Sovyet tayyartleri· 
nin bu birinci akını, M ko hududunu ve müsad emelerin mıku.btıl-
~ısa bir zaman· sonra Sovyet - ançu duğu sahayı gösterir harita 
tekrarlanmıştır. . . . on or· ı da çıkardığı apjıdaki tebliği neşretmek-
- Domei ajansı, Mançukoda~t Jap 

20 30 tedir: (Devamı 11 inci sa.yfada) 
!!_usu genel kurmayının bugun saat ' 

Rus - Japon harbi 
~ muht~mel midir? ~ 

Yo;an.: 
GENM.At. 

H. Emir Erki/et 
[Yamı • anca 8a7fadaJ 

-------·--··---·-------... ---
Hatayda -tescil 
dün akşam. bitti 

Kayıd itlerine yeniden 
bqlanalıberi bütün 
müntebibler Türk 

listelerine yazıldılar 
Antakya 1 (A.A.) -:- Anadolu ajan· 

sının hust.W muhabiri bildiriyor: 
(Devamı 11 inci n11fa.cüı) ··----············ .. ····-·-················· .. ········ 

Buyuk harb ·24 sene 
evvel bugün patlamıştı 
Beıinci Mehmed, Saray 
Bosna faciasını ve bizim 
harbe girdiğimizi nasıl 
haber almış, ne demişti? 

(YUJSı 15 inei sayfada) ....... _ .......................................... . r- ...... , 
ti inci yll madalyası 
C. H. P. G~el Sekreterliğinden: 
Cumhuriyetin 15. inci yıldönümü 

hatırası olarak, bir tarafında Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleri ile Altı ok, diğer tarafında 
Cumhuriyetin 15. inci yılını tesbit e· 
den yazı bulunmak üzere Partimizce 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at
ürlarımızın, açtığımız bu müsabaka
ya i§tirakleri ve hazırlıyacakları nü
muneleri .f\luslosun .onuna kadar c. 
H. P. Genel Sekreter~ine gönderme
leri rica olunur. 

bir teşriki mesai devrinin mukaddemesi olacıkhr ". 
Selanik 1 (Hususi) - Dün, vilayet ko- ,.. 

nağında imzalanan anlaşmadan sonra 
Başvekil Metaksas akşam Meditarane er 
telinde Bulgaristan başvekili Köseivanof 
şerefine bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
Balkan Antantı devletleri elçileri ile iki 
başvekilin refakatindeki zevat bulun
muşlardır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Sellnikte imzalanan 
anlaşmanm manası 

Yazan: Muhittin Birgen 
İkinci sayfamızda, (HergUn) 

sütununda okuyunuz! 

1 ift.ihar edin Baylar: Bir inada --ı 
L_ bir klüp fe~a edildi! _J 

Beşiktaşm 165 Azası, ( Şere1 ) siz 
katan stad ytzflltden arnrarat yeni 

bir· klüp teşkil ettiler 
(Yazısı l l inci saJfa nm 3 üncü ıiitununtla) 

"Son Posta" yeni 
~ir inkişaf merhalesinde 

.son İ'oata. ok:u:vucuıannın aa
yı.sı gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
ar~ ve aziz okuyucularımızın ga
zetelerine karşı göstermekte ol • 
dukları teveccüh cSon Posta. ya -
zı aııe.,inl gitgide büyültmekte, a
ramızdaki tanınmış ve üatad ka
lemlere yenilerinin iltlbalanı te -
mln etmektedir. 

General H. Emir Erkilet 
cSon Posta. as· 

keri yazılarını en 
salahlyettar ve en 
kıymetli bir kale. 
me tevdi etmi~ 1 
lunuyor. Geıı 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta. yazı 

ailesine dahil ol· 

cSon Posta, yazı allesl efradı 
arasında büyük sevinç ve iftihar 
uyanduan bu inkişafın vasıl ol -
duğu son merhaleyi aşağıda tesbtt 

ediyoruz . 
...,_~ 

DlU§tur• Okuyucularımıza müjdeli-
yoruz. . .. 

Ostad Hüseyin Cahid Yalçın ' Ercumend Ekrem Talu 
Ü stad Hüseyin Balkanlarda u-

Cahid Yalçın, haf· zun bir istirllhat 
tada bir defa yaz. ye tedktk seyaha-
dığı müsahabel& fi;nden dönen kıy-
rinden başka cSon metli arkadaşımız 
Posta. için yeni Ercümend Ekrem 
bir siyasi tefrika ~alu fıkralarından 
hazırlaınafa • baQ- d . • .ve romanın an 
lamıştır. - b ka k ular aş o uyuc ı 

B.u tefrikayı pek yakmaa neffede- · için yeni yeni yazılar hazırlamakta-
. ceğız. dıİ'. 

* * * Burhan Cahid 
Muhittin Birgen Fıkralarını cSoıi -----

Posta. sütunlarb · 
. cSon Posta. nm da zevkle okud~ 
başyazılarını ya- ğunuı güzide e 
ıan kıymetli arka- dibimiz Bürhaı 
daşımız Muhittin Cahid de önümtiz
Birgen bize ayır- ·deki aylfll!da sU
dığı mesai müdde- tunlanmızda yeni 
tini artıracak, ma- eserlerini takib e· ._.....,,. 

--.....,.iiiiıiıı.....,._• - kalelerinin adedi- decejiniz üstad ronıancılar arasında 
ni çolaltacaktır. bulunmaktadır. 



Her gün 
Resimli Makale: = Geç gapmak, hiç gapmamak .. = 

-····-
Balkan Jmparalorlutuna 
!Jolru geni bir adım 

Yuu; lılJlldtt1a .... 

D ünkü gazetelerde görüldüğü 

gibi Bulgaristan nThayet Bal

kan Paktına karşı sarih bir vaziyet aldı. 
Bu vaziyet doğrudan doğruya pakta işti
rak şeklinde değildir; fakat, ona Y~ 
bir formülle ifade edilmiştir: Bu1gans
tan, Balkan Paktına iştirak etmiş olan 
dev1ıetlerle bir dostluk, iyi komşuluk ve 
bilhassa ademi tecavüz paktı yapmı§ o
luyor. 'Bana mukabil de öteki Balkan 
devletleri, Bulgaristawn .siJahlanmasma 
:mfuıi olan (Neuilly) (Nöyyi) muahede
sinin buna dair olan ahkfunınm hüldm
den sakıt olduğunu kabul etmi~ bulu
nuyorlar. Bu, Bulgaristanın bir Balkan 
devleti olarak, Balkan ailesi ve Balkanh
lar camiası arasına karışmasına doğru a-

tılmış büyük ve kuvvetli bir adamdır. 62 yaşında bir zat Paris üniversitesinin hukuk fakültesini Geç kalmak her uman için fenadır, fakat mucib olduğu 
Bu adımın kuvvetini artıran bir hadi- zararın telafisi her vakit bir dereceye kadar mümkündür. bitirdi, doktorasını da verdi, gazeteler ondan bahsederlerken: 

se de bugünkü Balkan hududlanna kar- Mesele insanın kendisinden evvel ilediyenleri görerek ken-
şı Bulgaristan tarafından gelebilecek her cGeç ikalmış bir talebe> diyorlardı. O, bu latifelere: disini yeise .kaptırmamasındadır. Ölüm saatinin ne vakit ça-
hangi bir tadil ve tashih iddiasına bun- - Geç kalmıı olmak, hiç yapamamış olmaya her vakit lacağı belli değildir, vazifemiz cmu hii ijitmiyecekmiş gibi 
dan böyle mahal kalmıyacağını gösteren tercih edilir, cevabile mukabele etti. çalışmaktadır. 
sarih bir hükmü ihtiva etmesidir. Bu ==-=::::::==~==================~~===================== 

[Sf.!:;E~#~~~~ 
etmiş bulunuyor. Bu hususta Bulgarista- Bir mekteb talebesinin JI'-······· .. -·····-··-··---·-·--·, Makine adam 
~~:s=:1~:kt~;yük hüsnüniyet Havacılıkta inkılab ı HergDn bir fıkra Amerikanın her 

Bu hadise, Bulgaristanm da Balkanlı- Yapacak düsturu Alınganlık Tarafında dolaııgor 
lar arasındaki tabii mevkiini işgal etme-

1 
si işini kolaylaştırmıştır. Çok alıngan bir adamı bir donu e-* oine yemeğe çağırmı§tı. Huyunu bil-

Bugünkü adını, Balkan devletlerince dikleri için çok dikkatli hareket edi-
çoktanberi beklenilen ve bir gün olup 11or'lar~ çok dikkatli konu§Uyorlardı. 
tahakkuk edeceğinden hiçbir zaman şüb- Sofraya oturdular. Yemeğe bCl§ladı-
he edilmiyen bir vak'adır. Dünyanın lar. Alıngan adam biT lokma yiyecek" 
bugünkü vaziyetinde Balkanlıların k.en- aldı. Ağzına götürüyordu. Dostu: 
di kendilerini uğlaro bir Balkan siyase- - Lokmanızda kı.l var, onu. bırakın! 
tine bağlamaları .ne kadar zaruri idiyse Dedi. Alıngan adam derhal yerin-
Balkanların göbeğinde yaşıyan Bulgaris- den fırladı: 
tanın bu zarureti günün birinde takdir - Lokmamdaki kılı bile görecek 
edeceği de o kadar tabii bulunu- kadar, yediğime dikkat eden insan-
yordu. Balkan devletlerinin ge- lann evinde ben yem.ek yiyemem! 
niş Balkan topraklan üzerinde, Dedi, ve eı·den çıktı. 
şu veya bu toprak parçasmın şuna \.. ...................................................... ,/ 
veya buna aid olması meselesi ile meş-
gul olmaları, dünyanın bugünkü vaziye. 
tinde gayet manasız bir şeydi. Dünya o
kadar küçülmüş ve Balkan devletlerinin 
hududlan da, Balkanhlık bakınundan, 

o kadar büyümüştür ki şu veya bu top
rak parçası artık bu memleketlerin mü-

nasebetleri üzerinde ibir rol oynıyamaz- Kardtf üniven;itesi talebesinden 23 
dı. Bugün hiçbir Balk~ mem_I~keti. !o~- a lannda bir İn °liz 1azl, tayyare yol-
tur ki hududlarını mudafaa ıçın digen- Y ş gı . 
nln yardımına, hiç değilse dostluğuna culuğunu daha emin ve Jcazasız bU: şe~ 
muhtaç olmasın. Balkan hududları ara- ı~. irca edecek olan, bir takım rıyaı.1 
smda kuvvetli bir tesanüd kat'i bir men- dusturlar bulmuştur. 
faat birliği vücude gelm~ir. Bu bakım- Bu düstur ve usuller, Royal Societ)ı 
dan her Balkan memleketinin hududu, Mağazine'de neşrolunmuştur . . Kar<iif 
ötekilerin hududları kadar genişlemiştır üniversitesi idare hey'eti de, genç kı • 
dernekte hata yoktur. zın bu keşfini, devlet sınai ve fenni a-

Cihan harbinden çok yaralı olarak çı- 1 A bes. bil·.:ı· mic:.tir 
. . raı::tırmaıar şu ıne uır~~""lt • kan Bulgarıstan, bu yaraların sızısı ile :ı 

uzun zaman. eski Balkanlı görüşünden Genç kız ömründe bir defa tayyare-
kendisini kurtaramamıştı; fakat, dünya ıe binmiştir. 
vukuatının aldığı cereyan, küçük Balkan =============== 
hesablannın yanıbaşmda büyük dünya !arda yaptığı fena işler olmuşsa da iyj 
hesablannın da mevcud olduğunu göster- şeyler de yapmaJllll değildir; imparator-
mekte o kadar ısrar etti ki Bulgaristan luk Balkan milletlerini ruhca, an'anecE>, 

Bir senede 
6 milyon lira 
Kaybeden adam 
Galli Çelik Kra 

h Firth, kumpan .. 
yasının son ,içti -
.namda, bir sene 
tarfınrla tam 6 
rnilyon Türk lira· 
ın kaybettiğini bil 
dirmiştir. 

Firth Amerika -
daki buhrandan 
ziyadesile zarar 
gördüğünü, kum
panyasına cebin • 
den borç para ver 
diğini, -ve on se • 
nede kazandığı 
parayı, böylece 
birden kaybetti • 
ğini söylemiştir. 

--~--~-------~ da nihayet bu vaziyeti görmekten hali zihniyetçe birbirlerine çok yaklaştırmış-
kalmadı ve bu ilk mühim adımı attı. Bu- tır. Osmanlı imparatorluğu öldüyse bu, Gögiis dar/ıgına karşı ilaç 

· nun arkasından daha kuvvetli adımlar yerine bir Balkanlılar imparatorluğu ku· 

r İki Amerikalı mühendisin üç sene 
, mütemad! bir çalışma netic~de yap
mağa muvaffak oldukları Robot bu -
gün dünyanm en mütek.Bmil Rooot'u 
sayılmaktadır. Bin,dolara mal olan bu 

RObot her istikamete yürümekte, 
hareketler yapmakta ve bazı suallere 
cevab vermektedir. Bundan başka ar
monik de çalmaktadır. 

cBüyük Loiz• adı takılan bu ma -
kineden adamın boyu iki metredir. 
Mumdan yapıJmış olan çehresi gülüm
semekte olan bir gencin çehresinin ay
nidir. Smokin giymektedir. Bugün A -

merikamn her tarafında dolaştır:ilmak
ta olan bu makine adam, mühendisle

re binlerce dolar kazandmnakt.adır. 
rulmasına m8ni değildir. Belki de onun Amerikadan gelen haberlere bakı -

geleceğine de inanabiliriz. h 1 -ı·· ·· d '"' ı k ı go··gus· - darhinna ıı..arşı ye- Al J d'l ~·l hayatı bunu azır amış ve o umu e "a- aca o ursa 0~ 11\ manyaaa mene ı en J l m * hakkukunu kolaylaştırmıştır. Balkanlı· ni bir ilaç bulunmuştur. Bu ilacın adı 
Selanikte l>et Balkan bayrağının göl- lar arasında fimdiki anlaşma hareketi Helium'dur. Ve oksijene yüzde 75 nis

geJeri 4Utında yapılan tenlik boş değildir. devam ettikçe, günlin birinde müstakil betm:de kanıtı.rılarak verilmekte, ve 
Çünkü Bulaaristaruız Balkan Paktı ek- Balkan milletlerinin seve seve birle§tir- hasta üzerinde ani Jlir tesiri görülmek- mesini gösteren filmin Berlin sinema-

Nazi propaganda nezareti Şmeling 

ile zenci boksör, Joe Louis'in dövüş -

sik bir varlıktan ba§ka bir şey değildi. dikleri kuvvetlerile kendiliğinden yerıt tedir. larında iraesini menetmiştir. 
Bulgaristanın da pakta yaklaşması bu bir imparatorluk vUeude geleceği artık Helium çok nadir bulunan bir gaz- =============== 
eksiğin tamamlanmasını temin edecek- bir hayal olamaz! dır ve hatır1arda olduğu üze.re Ame - durubnak üzere satılmasından imtina 
tir. Bundan dolayı, Balkan fikrine samf- Muhittin Birgen rika tarafından Alman zeplinlcrine dol edilmiştir. 
mf surette bağlanmış olan herkes sevin- =::::::=======~~==~~====~====~=~===~=~==:::::::::=:::::=\, 
mekte haklıdır. ( 1 

Biz Türkler, bundan bilhassa memnu- 1 S T E R 1 N A NJ 1 S T E R 1 N A N M .A! 
nu:z. Çünkü, Selanikte imzalanan ve bii
tün Balkan devletleri arasında temiz ve 
samimi bir komşuluk ve dost-
luk _sistemi vücude getiren ve· 
sika ıçın Türkiye pek çok çnlıı 

mı~tır. Atatürkün uzakları çok gilzel gö
ren dehakAr gözile çlıilmiş olan Balkan 
siyasetini, Türkiye uzun zaman işledi. 
B&§vekil Celtl Bşyarla Hariciye Vekili
mtıin son yaptıkları seyahatler esnasın
da bugUnkü mes'ud neticeyi veren hazır
lıklarm ı;onuncuları yapılnuı bulunuyor .. 
du, Nihayet bu iş tahakkuk etti. 
Oımanlı imparatorluğunun Balkan-

Dairelerde memurların yeni mesai tckli dünden itibaren Sinemaya, tiyatroya erken gidip, erken dönüp, erken yata
başladı ekseriyeti bu yeni şekil mi memnun edecek, eskisi caktır. 
mi ediyordu? Kat'iyetle kestirmek mümkün değildir. Fakat Halbuki burad:ı bütün ibu imkaruan size hüktimet veriyor, 
biz bu milnascbetle biri serbest meslekten, diğeri memur içinizde istemiyenler bulunuyor, nasıl vakit geçireceğiz, di-

kı ye düşünenler oluyor, diyordu. olon iki nrka~ .... arasında bir muhavere işittik ki, bir sun 
'4All Memur olan zat ise şu cevabı verdi: 

hnlkın düşüncesi hakkında bir fikir verebilir. Serbest mes- _ Avrupadaki hayat şartları buradakine benzemez, Ber-
lekten olan zat arkadaşına: linin bir ucundan ötekine yanm saatte gidebilirsiniz, Ana-

- Garb memleketlerinde işe erken başlayıp erken nihayet dolukavağından Belediyeye gelmek için ise 2,5 saat ister. 
vermeyi istiyen memurdur, vakit yazsa kırdan, güneşten, para ve eğlence meselesi de böyledir, o şartları burada te
pHi.jdan istifade edecektir, kış ise gece hayatını görecektir. min ediniz, sabahleyin işe 6 da başlı.yalım.> 

iSTER l'NAN, iSTER 1NANMAI 

Sözün Kısası 

Bizimkiler 
Futbol şampiyonu 

E. Tala 

A gah efendiye kadar gitmiye

cek olursak, gazetecilerin piri 
sayılacak olan Namık Kemalin, galiba 
Tunuslu Hayreddin Paşanın sadarete ge .. 
tirildiği sıralarda, yazmış olduğu bir hic· 
viyede şöyle bir mısra vardır: 

cFel.ekten top yapıp attık!., 

Bu mısra ile, Kemalin ne murad etti .. 
ğini bilemiyorum. Fakat bu sözleri, dai .. 
ma, bizler, matbuat mcnsublan için çolt 
uygun bulmuşumdur. Hatta, hlcviyenin 
üst tarafı zamanla aklımdan çıktığı hal ... 
de, bu tek mısram hafızamda kalışı ihti .. 
mal ki bundandır. 

Evet biz gazeteciler, gerçekten - ekse ... 
riyet itibarile - rind adamlarız. Gamın, 
eziyetin, ıztırabın birbiri ardınca teha .. 
cümüne, ömrümüzde o kadar maruz kal ... 
mışızdır ki feleğin meşakkat yükü altın .. 
da: cEyvallah!> deyip ezilmektense, onu 
dertop edip, bir tekme ile havaya atmayı 
tercih ederiz. 
Anlaşılan bu gündelik idman boşa git.. 

memiş, son günlerde bir takım teşkil e-. 
den bizim futbol meraklısı arkadaşlar, 

"karşılanna kim çık.sa tepeleyip duruyor.. 
lar. Hem de mühim farklarla! 
Yalnız aklımın ermediği bir şey varsa, 

bu takımın içinde oynıyan bazı arkada,. 
Iar var ki - maşallah - benim ilrim, hattlt 
üçüm kadardırlar, ve beni tanıyanlar, bu 
kıyasın ne demek olduğunu daha 1yi talf., 
dir ederler. ' 

İşte hen, bunların, tıkanmadan, bayıl ... 
madan, öğle sıcağında top arkasından na• 
sıl koştuklarına hayret ediyorum. 

Ukin, ben şaşayım, şaşınıyayım, ikl 
haftadır matbuat futbol takımının elde 
ettiği neticeler gösteriyor .ki bizim mes-o 
lek insanları her sabada pişirmek, ol• 
gunlaştırmak için birebir. 

Tevekkeli ona hepimiz dört elle sar~ 
m.ıyor, muvakkaten bıraksak bile gene 
ne yapıp yapıp ona avdet etmiyoruz? 

f';;:z. 
Gölcük kermesi 

İzmir 30 - Gölcük kermesi 
bu akşam başlamıştır. İlbay Fazlı Gü .. 
leç ile çağınlan askeri erkfuı ve şeh .. 
rimizdeki konısoloslar ve saylavlar şar
bay parti ve ma'tbuat erkanı bugün sar 
at 1 5 te hususi otokarla Ödemişe git w 

mişler, Ödemişten otomobillerle Göl • 
cüğe çıkacaklardır . 

Vakıflar idaresi memba suJanndak 
tesisab ikmal etti 

Vakıflar idaresi ·sular müdürlüğü " 
nün Alemdağında Taşdelen suyu mern 
bamda yaptırdığı tesisat tamamlanmı~ı 
makinelerin montajı ikmal edilerel:i 
tecrübeleri yapılmıştır. Sular el değ .. 
meksizin ooldurularak bugünlerde pf;ı 
yasaya çıkarılacaktır. 

Paşabahçe şişe ve cam fabrikasına: 
sipariş edilen büyük ve küçük şişeler 
de tamamen tesellüm edilmiştir. Bu 
şi§elerin imlasına bugünlerde başlana~ 
caktır. 

Ban dairelerin mesai saatleri 
değişmedi 

Dairelerdeki yeni mesai §ekli gümrültıc 

lerde tatbik edilememiştir. Gümrük me• 
murları eylfıle kadar eskisi gibi saat 8 
den 16 ya kadar devamlı olarak ÇE1lışa .. 
caklardır. Diğer taraftan İstanbtll ele1Cıt 
trik işleri umum müdürlüğü de eskime• 
sai şeklini değiştirmemiştir. Elektrik me
murları 9 dan 12 ye kadar ve 13,30 daıı 
17,30 a kadar 7 saat çalışmaktadırlar. .............................................................. 
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~Girid asilerinin eleb.aşılarmdan UÇU 

arkadaşlarile beraber ya~~ıa.ndılar 
. b akalelerinde Gınd ısyanının 

A · etelerı aşm • ı tına gaz . • 1 k Plaıtir aıı gösterıyor ar 
mü,evvıkı __:::o_a_r_a_--:--~-:-:;--

.. d umum f ettirmektedir. 
Atina f (~ususi) -:-: . ~~ı telgrafta Kati~erini gazetesi başmakalesinde 

~aiisı Başvekalete çekt~ Ladakis ile diyor kı: . . . w w . 
isyan reislerinden Yorgı . lak. •·n c- Muvaffakıyetsızligc ugra) an 
,aoktor Paids ve .avukatw .Sım.~d· ıs~_ Hanya isyanının müteveffa mli§evviki 
otuz a\ enesile yak.alandıgını bı ırm~ Plastirasdır. Yunanistana bütün düş -

t"r. a ve G:iiidin uıanlarmın mecmuundan daha fazla 
Atına 1 (AA .. ) - ~~ . de dahil fenalık yapmış olan ve hilen ya Pa -

hiitün diğer jehır v:e '~~y ehrıer tara - riste veyahud başka bir yerde bulu -
.. Yunanısuuıın f d k a· . olınak ~~ sadakat ve şükran nan Plastirasın etra ın a ·en ısme 

ıfında.n hukum
1 

etekt d. hayran bır zümre mevcuddur ve Plas-
ıt 1 narı ge me e ır. 1 . 
e gra 1 . k. a:-detlere dönmemek tiras Yunanistana karşı yapı an suı • 

Gazete cı, es ı kta t şk·ı t • 
azmını, milletin daha sarih~ bir suret.~e kasdlar~ hareket no sını e ı e 
tfade etmesinin imkansızhgmı tebaruz mektedır. 

---~----... -----·-.--------------~ Avrupadaki Japon Bir ingiliz şi~keti . 
Türkiyede naklı kabıl 
eller yapmak istiy~r 

.) Memleketımızdc 
· · 1 (Hususı -Izmır, . . k bili nakil evler 

İngiliz sistemı bahçeli, - a_k b·r İngiliz 
Yapmağa talih olan buyu_ ı ıro· tir. - ·u tzmıre gc ış 
§irketinin ınumessı · derek hüku-
Buradan sonra Ankara:;1;~acak, tekli!
metimizle temaslarda 

!erini bildirecektir.. . de kurulacak iş 

sefirleri istanbulda 
toplanıyorlar 

Japonyanın Avrupadaki clçilP.rinin se
- ik mutad toplantısı bu defa şehrimiz
de y.ıapılacaktır. Ankaradaki Japon bü
yük elçisi B. Takatumi'nin riyns~ti. altın
da yapılacak olan bu toplant1ya ıştırak e
decek elçilerin, yarından it•l:·aren ayın 
6 sına kadar §ehrimize mu' asalatlan 
beklenmektedir. ·-------

Alman yanın 
harb hazırllkları 

Ata türkün 
Kral Karola 

taziyet telgrafları 
Ankara 1 - Romanya Valide 

Kı·aliçesi Mnrinin vefatı ri'ıüna -
sebetile Reisicumhur K. Atatürk 
ile Majeste Karo! arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur. 
Majeste ikinci Karol - Romanya 

Kralı -
Bükreş 

Romanya Valide Kraliçesi Ma
rinin uğradığı elim ziyaı büyük 
bir teessürle öğrendim. Majeste
lerinden, gerek kendinin gerek 
Rumen rnılletinin yasına çok sa
mimi surette iştirak etmekte ol
duğuma inanmasını, elemli sem
pati hislerimi kabul etmesini di
lerim. 

K. Atafürk 
Reisicumhur K. Atatürk 

Ankara 
Benim ve milletimin uğradı -

ğımız büyük kayıb münasebctile 
gönderdiğiniz hararetli ve lütuf
kar taziyetlerinden dolayı ekse
lansınıza t~ekkür ederim. 

(A.A.) 

Türk - İngiliz dostluğu 

logilterenin yarı resmi 
gazetesi (Times) Türkiye
ye aid bir fevkalade nüsha 

hazırlıyor 

Şirket meınlek~tıı:nız irlerdeki inşa
sitelerinde ve turıstık şehndadır. Bunla
ah üzerine alın.ak arzusu flarını İzmir 
rın maketlerini ve fot~gra bugün fuar
iuannda teşhir etmek uzere 
;ıı_ kiralamıştır. ~-ı. . 
Ud pavyon . 1n iliz çini s.aurı-

Londra 1 (AA.) - Ren mıntakasın- Türkiye ile İngiltere arasında, son 

Arni pavyonda bır g taları teş-
L--- •· · ıerı· mutfak vası 
&ailııın şomıne • . de Türk -
hk edilecekti~ .. Ge~~--~:d;:r altın ara
İngiliz şirketının ~aktır 

~ ...... ,.,, · ıunac · 
~ tesis1eri ıqı•ır 0 üze} bir düşünüşle 

lngiliz firmaları ~ .. 
0 

altınla iilen-
pavyonlarında Atat~r~ ,apılınıf kır-

. bir b .. tlerini çıruden J 
llli§ us • v 01 teşhir e-
rnızı beyaz bir Türk bayragı 

Öeceklerdir~·::·~------:;-

Bu seneki askeri 
manevralar 

mut.ad olan as
Her sene yapılınaS1 D w u Anado-

eri manevralar bu sene ~ manev
u havalisinde yapılac~kt~~: . ~rgeneral 

ıtalara üçüncü ordu mufe dışı.. kolordu 
kazımın kumandası altın a uç tank ve 
le miıhım mikdarda ta~y~rek edecek· 

lnot.Q u kuvvetieriıniz ıştıra 

ılerd r. ·· zar-
A ·c ı maneYralara bir kaç gun 

f. nd !anacaktır. . .... k Millet 
B kil Celal Bayar .~~~~e söyle-

Mec n son ictima gun bahse-
öı.. utukta bu maneYra1ardan oer
i:iere bu yd askeri mane\·r~n·n ma-
nı havalisinde yapılacagı ve Ude 

d bu hava ne a nn hitamına ka ar ,. hare-g: n ene başlanmış olan ~s~en i tL 
ka da b'tmi olacağını bıldırın ş -

ı ş lan ınanev 
B ebeble b~hyacak 0 ·t al-

.. eden şeraı 
e\ \ e ce tekarrur . 

t n a i ra ve ikmal edilecektır. 

daki Alman ~tihkamları hakkında Tay- zamanlarda geniş nıikyasda inkişaf et
mis gazetesinin Bedin muhabiri dığcr kte olan iktisadi teşriki mesai, mem 

• ·hkA 1ar 200 b' ki me 
mahallerden bll ıstı. am . 2 ın .- leketimiz hakkında İngili efkarı u • 
. nakleclildiğilıe daır Berlind~ bazı şayı- .. .. . Ak 

§1 ld ğun b·ı.:ı· kt mumi'-•esinde buyuk bır ala a uyan -atar dolaşmakta o u u ı 1.;.trme e- " 
dir. 

Muhabir şöyle demektedir: 
cSöylendiğine göre müteııhhidler ame

le bdlamadığı için yapı endJst~ısin.de iş: 
ler durmuştur. Garb hududu uzenndcki 
. tihkBm işlerine rnüvazi olat·ak cebhanc 
~brikalarının faaliyeti artnuştır. -oun gece Beykozda 
buyuk bir koru yandı 
Dün akşam saat 21,30 da Beykozda 

Hacı Ali bey çiftliğinin korus_und~~ bir 
ngın çıkmı.ş ye ateş kısa bır muddet 

ya !ında etraftaki ağaçlara sirayet ede-
zar . t· 
1 ek rrenişlcmış ır. 

y;ngını söndürmek üzere gelen 
Beykoz itfaiyesi .. b.~tün. ga) r~t~eı;ine 

ğıncn ateşin buyumesıne manı ola
ra amış '\'C '.kösUerde11 gurıQ'Jar teşkil 
~ilcrck ) angının söndürülme ine ça -

ışılmıştır. 
Rüzgarın tesirile yangın .. ittikce 

·ehl keli bir .şekil aldığından Usklidar 
~ f _ı ·e gurupu da Beykoza iılerek 
ıt aı) . . ı· k t . t· 
söndürme faaliyetıne ış wıra e mı~ ır. 

Bütün gayretlere ragmen yan ın 
sabaha kadar devam etmiş ve korunun 
kapladığı geni§ bir saha tamamen ) an· 

dırmıştır. 

Bu alakayı karşılamak ve tatmin et-

mek üzere. dünya matbuatının en a -
ğırbaşlı gazetesi olan Times (Taymis) 

gazetesi, 9 Ağustos tarihli nüshasını 
Cumhuriyet Türkiyesine hasretmiştir. 

Kırk sayfa olarak intişar edeceği -

ni haber aldığımız bu fevkalade nüsha, 
Atatürk'ün, imzalarını taşıyan büyük 
bir resimlerile tezyin edilmiş olacak -

t:r. 

mıştır. Gerek itfaiye guruplarının ve 
gerekse köylülerin çalışması sayesinde 
yangının Be) koz ha valisini tehdid edi-
ci mahıyetınin önüne geçilmiştir. Yan
gının sebeblerı hakkında iahkikata 
başlanmı tır. 

* Biiyükadada çamlıkta yangın çaldı 
Bu ukadada Nizam cadde inde Ta)

a ecı Mazlum sokağında oturan, Ç m 
bek Mu ta fanın kızı ) edi ) a ında 
Be nın yanındaki kuru ot an 

ye bu ateş ) anındaki çam· 

mi tir. Yangın dört Uz l 
bbalık bir çamlık ) andık-

lirülınüştür. 

e Uzakşarkta tütmige 
başlıgan yeni yangın 

Ev\•elki gün saat 13 de Terkos golü ke- 'Yazan: Selim Ragıp Emeç 

narındaki sazlıklar arasında çok kanlı ~ ulgaristanın iltihakile Balkanlar 
bır kavga olmuş, Ömer isminde bir deli-

birliği zincirinin sulhu ka vrıyan 
kanlı kendisine sopa lle hücum -eden 3 
kişiyi bıçakla ağır ve tehlikeli iUrette halkası genişler ve İspanyol ateşınin et
yaralamıştır. rafa sarmaması için alakalı devletler ta-

mından aklın alabileceği veya alnmıya
Vak'a şöyle olmuştur: cağı her türlü tedbire baş vurulurken l.!-
Çatalca kazasına bağlı Celeb köyünde .zakfarkta )'eni bir yangının bnşlayıvt:r

Musanın o lu 30 yaşında Ömer, vak'a gü- mesı, 6Ulh ve müsalemet taraftarları için 
nü tırpanını alarak Terkos gölü kenann- her halde şaşırtıcı bir hadise oldu. Fil -
da saz biçmeğe gitmiştir. Öğleye kadar vaki İspanyada olduğu gibi U.zakşarl-ta 
çalışan Ömer yemek yemek üzere bir a- da yangının, bulundukları daıre budu -
ğacın gölgesine oturduğu :sırada, ayni dunu aşmamaları pyaru arzu bır şerdı. 
köy halkından Mustafa, İbrahim ve Hü· Fakat Sovyet hükumetinin şimdiye im • 
seyinin ellerinde kalın birer sopa olduğu dar gösterdiği Eyübane sa~a rağmen 
halde kendisine doğru geldiklerini gör- dahi bunun mümkün olamıyacağını, son 
müştür. Üç delikanlı Ömerin yanına ge- defa Rus - Japon askerleri arasında çı -
lerek oturmuşlar. İçlerinden Mustafa: kan hadise isbat etmiştir. Doğrusunu söy-

- Ulan Ömer burası bize aid bir sat- lem.ek lizım gelirse Japonya içın, Çindc 
lıktır. Sen burada hangi hakla ot biçi- giri~ği azim davayı intaç etmeden evvel 
yorsun? Eger şimdi tırpanını omuzuna ve bu davanın açtığı kırık, çıkıkları sa -
vurup köyün yolunu tutmazsan elimizde- rıp sarmalamadan yeni bir maceraya a
ki sopaları senin üzerinde parça parça tılraanın hiç bir manası yoktu. Asker o
edeceğiz. Hem şimdiye kadar biçtiğin lan da, sivil insan da bunu böyle telakki 
sazları da sana venniyeceğiz. Haydi ba- ediyor. Filvaki şimdiye kadar intişar c
kalım defol şuradan, demiştir. den bütün askeri eserler ve yapılan as
. Bu sözler karşısında ne yapacağını şa- kerl tedkikler Uzakşarkta Sovyet Rus -
şıran Ömer etrafına bakmış, yapayalnız yanın muvaffakiyetli taarruzt bir harb 
old ğunu, bu üç adamın kendisini a- yapmasını imkansız görmektedırler. Jı'a
damakıllı döveceklerini hissettigi halde, irat mecburiyet karşısında ve açık tahrık 
oradan kalkı gitmeği kendine yedireme- ve tecavüz önünde siliıha sarılmaktan 
mis ve ne olursa olsun onlara karşı hak- baska yapılabilecek ne varciır? Amma 
kını müdafaa etmeğe karar vermiştir. Ve: ister taarruzi, ister tedafüi bir harbe ha-

- Burası neden sizin oluyor? Ben böy- zırlıklı bulunun. 
le bir şey tanımıyorum. Biçtiğim otlar rln Maamafih Japonyanın Sovyct Rusyaya 
ve sazlar 'da bana aid. Haydi sız çekin karşı beslediği niyetler mallım olduğu 

bakalım arabanızı cevabını vermiştir. için Çinle davasını hallettikten sonra si-
Sen gideceksin, ben gideceğim diye lühını Sovyet Rusyaya çevirmesıni bck

başlıyan ağız kavgası yavaş yavaş buy'ü- lcmek ~ayet tabii bir hadise olacaktL Bu 
müş ve nihayet üçü birden sopalarla Ö- sebeble, Sovyet Rusyanın fırsattan isti -
rnerin üzerine hücum etmişlerdir. fade etmesi ve onun meşguliyetini ganı-

İşin sarpa sardığını gören Ömer bıı:a· met sayarak Japonyaya yüklenmesi m:ııı
ğına davranmazsa fena halde dayak yi- tıki bir hareket olurdu. Rusya bunu yap
yeceğini hissedince yanından hiç ayır- mndı. Japonya ise her türlü tahminleri 
madı ı büyucek kamasını çek.mi v ılk \e hesabları altust eden bir hnr"
ham1cde İbrahim oğlu Mustnfamn kar- k~tıe. bir ~u~u~. hadise~ ~ık~dı. B~ ha· 
nını yararak barsaklannı dıı:;arı dök- diseyı, buyuttukçc buyuttu ve adeta 
rnuştür. mevzi· bir harb şekline soktu. Japonya -

Arknd şlarının kanlar içinde yuvnr- run ~fosko~a sefiri tarafı~dan Rus .~:.ikiı
lanması diğer iki mütecavizi korkutma- mAet~ n~zdın~e yapılan . bır teşebbu~. bu 
mış ve Ömerin üzerine saldırmakta de- ~~d.~n~ mu~~kere yolile ka~a~ılabıJece
vam etmişlerdir. Ömer de bıçağını ğ gını umıd cttırıyorsa da, bu gıbı ahvalde, 

la 11 k M .. ~ f -t ki sHa .~· bu nevi hareketleri pek ciddiye almak so sa ıyara UbLa ayı mu ea p u- . . .. . 
· · d h d İb ah. . doğru değildır. Sovyet Rusyanın ~ııllıyen 

seyını, a a sonra a r ımı yere ser- . . . . . 
dk~~ b .. -k b. w kk l l "'l harbetmek ıstemedığını knbu1 etsek dahı, 

ı ""n sonra uyu ır sogu an ı ır_ a . . 
- kanaatımce Japonya ıle Sovyet Rusya ara 

göl kenarına giderek üstünün başıl'ın sındaki son hudud hadisesinin silahlı bir 
kanlarını temizlemiş ve doğruca Çatal· muharebe doğurabilmesi ancak Sovyet 
caya giderek jandarma kumandanlığıntı Rusyanın vaziyetine ve Uzakşark ordu -
müracaat etmiştir. Ömer, Terkos gölü sunun kuvvetine bağlıdır. Eğer bu ordu 
kenannda kendisine taarruz eden üç ki• Japonlarla mücadele edebileçek bir kud
şiyi yaraladığım ve içlerindn birisinin de rette ise Japonya yola gelecektir. Aırsi 
ölduğünü söylemiştir. takdirde Çin harbine müvazi bir Japon -

Bunun üzerine harekete geçen jandar- Rus silahlı ihtillfma intizar l!tmek za -
ma, tedarik ettiği bir otomobille yaralı- ruridir. - Selim Ragıp Emeç 
!arı Ccrralıp3Fl hastanesine göndermiJ 
ve hadiseden rnüddeiumumiliği de ha
berdar etmiştir. 

Yaralılardan Ömerin yarası çok ağır
dır ve hemen hemen hayatından ümid 
kesilmiş gibidir. 

Sıhhiye Vekili Ankarada 
Ankara 1 (Hususi) - Sıhhiye Ve • 

kili bu sabah gelmiş ve istasyonda ve
kalet ileri gelenleri tarafından karşı -
lanmıştır. 

•••••••• • • • ••••• • • • • •••• •••••••••• • • • •aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaea .. aaaaaaaaaaaaaa aaa-••-•aaaaa aaaaaaaa aa .... aaeaaaNaaaa ..... aa 

Sabahtan Sabaha: 

Dejenere/er 
İmralı adasındaki çiftlik bapishanesınde çocuk mahkümlar da olduğu söyle

niyor. Bu çocuk malıkılmlar arasında sar'ahlar, erken bunayanlar, uyku has
t alığı geçirenler varmıt. 

Son zamanlarda çocuk mücrimlerin arttığını zabıta raporlarından ve mah· 
keme kararlarından anlıyoruz. Yalnız dünkü gazetelerde 12 ile 14 ya,lannda 
dört çocuktan birinin adam öldürüp üçünün hırsızlık ettiklerini okudum. 

Vak'alar hazindir. 
Mücrim çocukları büyukler gıbi mütalea edemeyiz. Bwılarm önünde U• 

zun bir istikbal vardır. Yaıın, öbürgün umumi bayatta yer alacaklar ve bel· 
ki de baba olacaklar. Davaya zabıta ve adliye cebhesindcn bakmak doğru 
de ildır. Buyük bir içtimai müşkül karşısındayız. Bu :ı;ar'alı, sarsak, alil bır 
kelime ile dejenere mahlukları cemi yete zarar olmaktan kurtarmak için ceza 
kanwıumuz kafi degıldir. Ceza nıhnyet menfi bir terhib vasıtasıdır. Meseleyi 
daha kökten halletmege mecbu uz. Her znman iddın ettiğim noktaya geliycr 
ruz. Yani çok çocuk mu, az, f t olgun çocuk mu davası ile karşı kar ıya 
bulunuyoruz. Ana kucagmdan kaldırımlara dökülen çocuk yığınları ınahke· 
lncleri ugraştırıp hapı han l rı dol dur cak yerde bu sefalete dü mcden sırf 
bu 'nzıyettekı çocuklara kapılurını açmış bir devlet ıslah evıne alınsalar da· 
ha do u olmaz mı? 

Bugun y sları kuçük oldu u i ın haf f cezalarla kurtulan bu veledlerin 
) arın c miyetin huzurunu ve ırkın fı tıni tehdid edecek bırer tehlikeli 
m h!Uk .olmıyacaklannı kım temın ed r? 

Burhan C.mcl 



4 Sayfa SON POSTA 

Alman pirmi dairesi ince keptğin beher tonuna 45 ve 
kuru baklaya da 56 lira fiat koymuşlar ve navlunları 

da yeniden tesbit etmişlerdir 

Sebze ve meyva bu sene bol olduğu Ç~c~kEsirgemeKurumu Almanyaya kepek, kuru 
halde gene pahall satıldığı anlaşıldı dunılkçoc~~farkınıaçtı bakla ihracına başlandı 

Vali: «Çocukların tramvaya aıı
lıp otomobil taılamaları gibi bi
zim için hacalet mevzuu olan 
manzaralara ıahid olnıamak 
için en ıyı çare çocuk bahçe

Pahalılığa perakendecilerin sebeb olduğu ileri sürül
mekte olduğundan ticaret odası ve belediye tedkikata 
başlamışlardır. Toptan üç kuruşa olan domateı 

perakende 12,5 kuruşa sahlıyor 

Son zamanlarda şehrimize hariçten 
fazla mikdarda sebze gelmesi toptan sa
tış fiatlarında büyük bir düşüklük husu-
le getirmiştir. ":Nccarlar, toptan fiatlar
daki bu düşüklüğe rağmen perakendeci
lerin sebze satışlarında ihtikar yaptıkla-
rını ileri sürmektedirler. Bu yüzden hem 
mallarının ellerinde kaldığını. hem de 
kazanç temin edemediklerini söylemekte 
ve misal olarak toptan en iyi domatesi 
üç kuruşa sattıkları halde, aynı doma!csi 

zünden bu sene vişne sonu tüccarların e
linde kalmıştır. 

Bu sene kavun ve karpuz mahı;uU iyi
dir. Fakat gerek mahsulün günden güne 
fazlalaşması ve gerekse yakında üzümün 
çıkacağı nazarı itibara alınarak fiatlarda 
fevkalade bir düşüklük olacagı tahmin 
ediliyor. Üzümler de mahsJJ.lün iyi olma· 
sına rağmen seyyar sırt satıcılarının bu
lunmaması yüzünden büyük bi.c kazanç 
bırakrnıyacaktır. Üzüm fiatlan düşük o
lacaktır. 

perakendecilerin on, on iki buçu~a sat
makta olduklarını göstermektedirler. 

Ticaret Odası ve Belediye tüccarların 
müracaatları etrafında tedkikat yapmak

yü- tadırlar. Seyyar sırt satıcılarının olmaması 

Deniz işleri : 

Yeni İstanbul liman nizamnamesi 
için bir komiayon teşekkül etti 
Deniz Ticareti Müdürlüğünde, 

Gümrükler Başmüdürü Mustafa Nuri 
Anıl, Deniz Ticareti Müdürü Müfid 
Necdet Deniz, Gümrük Muhafaza Baş 
Müdürü Hasan ve Emniyet Beşinci Şu 
be Müdürü Hasan Şükrüden müteşek
kil bi.r komisyon toplanmıştır. Komis -
yon lktısad V. ekaleti tarafından proje 
halinde hazırlanmış olan yeni İstanbul 
liman nizamnamesinin polis, gümrük 
ve deniz kontrolü noktalarından tatbi
kat şekli üzerinde tedldklere başlamış
tır. 

Gemi komiserleri vuifelerine 
bqladılar 

Kültür işleri: 
Lise muallimliği imtihanlarına 

eylülde başlanacak 
Lise muallimliğine talib olanlar ara

sında Üniversitede yapılacak olan ehli
yet imtihanları için birçok müracaatlar 
vaki olmaktadır. Bu imtihanlara eylfılün 
birinde başlanacak, evveli, yazılı olarak 
imtihan yapılacaktır. Yazılı imtihanlar-
da muvaffak olanların sözlü imtihanları, 
yazılı imtihanlardan üç gün sonra yapı
lacaktır. İmtihanların mevzuu Üniversi
te talebelerinin okudukları mevzular ve 
yaptıkları araştırmalar olacaktır. 

ikmale kalanlara kurs açıldı 
Eminönü Halkevinden: Orta okul ve li

selerde Tarih, Coğrafya, Yurd, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Fenbllglsl ve Matematik grupla -
rından ikmale kalan talebeyi hazırlamak ü
zere kurslar açılması kararlaştırılmıştır. İh
tiyacı olan talebenin 6 Ağustos akşamına 

kadar adlarını Eviml.z Sekreterliğine yaz -
dırmaları rica olunur. 

D~nizbank, Akay işletme vapurlarında 
yeni ihdas edilen gemi komiserleri dün
den itibaren çalışmağa başlamışlardır. 

Gemi komiserleri hariçten tayin edılme
miş, tecrübeli vapur memurları arasın-================ 
dan seçilmiştir. ınanyada yaptırılan iki vapurdan Ülev 

Akay işletmesinin yeni vapuru vapuru yakanda yola çıkacak, bu ay 
sonlarına doğru limanımıza gelmiş bu-

Denizbank Akay işletmesi için Al - lunacaktır. 

Festival bu akşam başlıyor 
Bu sene festival programında büyük değişiklikler 
yapılmış, Bükreşten büyük bir rövü temin edilmiştir 
Birkaç senedenberi lstanbulda tertib 

edilmekte olan festivallerin dördüncüsü 
bu akşam başlamaktadır. Geçen seneler
deki festivallerde milli raks ve oyunlar 
büyük bir yer kaplamakta idi. Festival 
komitesi bu seneki festivalde rnillt raks 
ve oyunları programa sokıpamış, bunla
rın yerine başka numaralar ikame etmiş
tir. Programa nazaran artistik bakımdan 
bu senenin en mühim numarası Bükı-eş
ten getirtilecek olan Tanasa rövüsüdür. 
Bu rövil, Foliberjer ve Kazino dö Pari 
gibi meşhur rövüler ayarmdadır. Tanasa 
ekibi kırk kadar balet ve ayrıca kırk ar
tistten ibarettir. Şehrimize şimdiye ka
dar bu rövü kıymetinde bir balet heyeti 
gelmemiştir. 

Festival programında spor hareketferi 
~e. m~h~ mevki almaktadır. Boğaziçinde 
ıki büyuk deniıı: yarışı yapılacaktır. De
niz yarışlarına Balkanlardan ve Mısır-

dan yüzücüler gelecektir. Güreş müsaba
kalan programı da ehemmiyeti haizdir. 
Bütün dünyada oldukça şöhreti olan Ali 
Baba ve Cim Londosu yenen Amerıkal ı 
ağır sıklet güreşcisi Cek Şeri sureti mah
s~sada festival için İstanbula getirilmiş. 
tır. Bunların haricinde olarak Şehir ti-
yatrosu artistlerinin, bilhassa Hazım ve 
Behzadla N aşidin iştiraki ile bir orta o-
yunu takımı vücude getirilmiştir. Orta 
oyunu heyeti dört defa orta oyunu oynı
yacaktır. Bu sene ilk defa olarak Tarab
yada Sümerpalasta muazzam kostünıl:i 

bir balo verilecektir. 

Bu akşam Karagümrükte orta oyunu 
gösterilecek, san'atkar Naşidin iştiraki 

ile Kanlı Nigar piyesi temsil edilecel:tir. 
Yarın akşanı Üsküdar Kızkulesi parkın-
da gene Naşid ve arkadaşları taJiafından 
Pembe Kız opereti oynanacaktır. 

leridir» dedi. 

l 
Dizdariye mahallesinde, Çocuk Esirge

me Kurumu Eminönü kazası ocağı tara
! fından hazırlanan Dizdariye çocuk par-

f 

k~. dün merasimle açılmıştır. Saat tam on 
dort buçukta, İstanbul Vali ve Belediye 
reisi Muhittin Üstündağ anahtarla bah-

1 

çenin kapısını açmış, evvela vali, sonra 
da davetliler çocuk parkına dahil olmuş-

ı
tur. Vali ve davetliler, muntazam ve te
miz olan parkı gezdikten sonra, Çocuk 
Esirgeme Kuru.mu Eminönü kaza ocağı 
(başkanı Dr. İhsan Sami bir nutuk söyle
/ miş, doktor, nutkunda, çocuğun, çocuk 

bahçelerinin terbiyevi, sıhhi veı;air ba
kımlardan ehemmiyetini tebarüz ettir
miş, bu bahçenin İstanbul taraiır.da ku
rumun açtığı ilk bahçe olduğunu söyle
miş, bunu diğerlerinin takib edeceğini 

de sözlerine ilave etmiştir. Bundan sonra 
valiye, davetlilere ve bahçe için insan 
tartan bir baskül hediye eden Trabzon 
saylavı Hasan Sakaya teşekkürk sözle
rini bitirmiştir. 

Dr. İhsan Samiden sonra Vali ve Bele
diye reisi Muhittin Üstündağ: 

- Çocuklar.. arkadaşlar.. bugtin. ru
hum, engin bir sevinç içindedir! ciiye sö
ze başlamış, Cumhuriyetten evvel çocu
ğun nasıl ihmal edildiğini, Cumhuriyet 
devrinde, Cumhuriyet hükumetinin ço
cuğa verdiği ehemmiyeti ayrı ayrı. bü
tün etrafile anlatmış, evvela mckteb bi
nası yapılarak çocukların gani sır.hi, kö
tü şartlar, ahşab veya rütubctli t-'j bina
lardan kurtarıldıklarını İstanbulda ve 
köylerinde, şimdiye kadar 160 mt>kteb 
binası yapıldığını söylemiş, ilk çocuk 
bahçesi tecrübelerinin müsbct neticeler 
verdiğinden bahseden vali, sözıcri ara
sında demiştir ki: 

- Sokaklarda, okuma çağında çocuk
ların tramvaylara asıldıklarına, otomo
billeri taşladıklarına, birbirlerıne kavga 
edip toz ve topraklar içinde yuvarlandık
larına şahid olmaktayız. Bizım ic·in bir 
hacalet mevzuu teşkil eden bu ro;nzara
lara bundan sonra şahid olmamaldığımız 
için en iyi vasıta, bu çocuk bahçeleridir! 

Vali, nutkunu bitirdikten soma, orada 
bulunan minimini ilkmekteb çocuklarına 
dönerek ikinci bir hitabe irad -etmiş, biri
bir lerile, iyi geçinerek, gürültüsüz, kav
gasız, güzel güzel bu bahçede oyn~mala
rını tavsiye etmiştir. 

Poliste: 

Bir çocuk merdivenden dü~üp 
yaralandı 

Beyazıdda Çlftesaraylar karşısında otu -
ran Tevflğin kızı 10 ya.-şındn Mes'ude,, Yeni· 
postane civarındaki 'Memlşoğlu hanının mer 
dlvenlerinl inerken ayağı kayarak düşmüş 
bacağından ve çeneslnden yaralanmıştır. y~ 
r:ılı çocuk, Etfal hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir motör bir sandala çarparak 
devirdi 

Receb kaptanın idaresindeki 120 numa • 
ralı Aslan motörü, Köprüden Südlüceye gl
:lerken, Eyüb civarında dolaşmakta olan 
2912 numaralı sandala çarparak devirmiş _ 
tir. Sandal içindeki iki yolcu denize düşmüş
lerse de kurtarılmışlardır. 

Bir biaiklet bir ihtiyara çarparak 
yaraladı 

Suadlyede Şaşkınbakkalda oturan Yaşar 
idare ettiği bisikletle Bağdad caddesinde~ 
geçerken o civarda oturan 65 Yafında Reşl
deye çarparak başından ağır ve tehlikeli 
bir surette yaralamıştır. Suçlu yakalanmış, 
yaralı tedavi altına alınmıştır. 

Bir otomobil bir kadına çarpb 
Şoför Rıfatın idareslndeld 1751 numara

lı otobüs Harbiyeden geçerken 60 yaşınaa 

Terfok adlı bir kadına çarparak kolundan 
ve başından yaralamıştır. Yaralı Şişli Etfal 
hastaneslne yatırılmış, şoför yakalanmış -
tır. 

Bir ihtiyar tramvaya binerken düştii 
Şişli Değirmen sokağında 17 numaralı ev

de oturan 60 yaşında TOl}ldo binmek istediği 
Kurtuluş - Beyazıd tramvayının basarna -
tından yere düşerek sol kolundan yaralan -
mış, tedavi altına alınmıştır. 

Türk - Alman ticaret anlaşmasından 
sonra Alman permi dairesi Türkiyedt:n 
Almanyaya ihraç edilecek mallara fiat 
tesbit etmeğe başlamıştır. Almanlar ince 
kepek için beher bin kiloluk tona 45 
Türk lirası, dökme bakla için de 56 Türk 
lirası fiat koymuştur. Yalnız ince kepek 
göndermek istiyenler dökme bakla da 
göndereceklerdir. Her iki maddeden ay
ni nisbette göndermek mecburiyeti de 
vardır. Bunların yükleme şeraitine göre 
her iki madde ayni vapura yüklenecek, 
konşimentolar ayni tarihte ve birden 
bankaya ibraz edilecektir. İnce kepek 
miksetile bakla ayni vapura konulduğu 
takdirde baklada 1,5 şilin, miksette bir 
şilin noksan navlun alınacaktır. -

Alman ithalat dairesi gönderile<'ck 
maddelerin vapur navlunlarını da tesbit 
etmiştir. 

Arpa, mısır, bakla, buğday Haydar
paşa ve İstanbuldan tahmil edilmek ~ar
tile Hamburga kadar 19 şilin, Bandırma 

ve Tekirdağdan 19 şilin, Karabiga, GE'Ü
bolu, Çanakkaleden 21 şilin, çuvallı kuş 

yemi, ince kepek miksetinden İstanbul
dan 20 şilin, kalın kepekten 22,5 şilin nav
lun alınacaktır. 
Kuş yemi ve kepek Marmara limanla

rından tahmil edildiği takdirde bir şılın 
fazlalık vardır. 

Mersinden arpa tahmili 19, Samsun
dan 21, yapak tütik ve keçi kılı Hambu:
ga kadar 80 şilindir. Almanlar navlunu 
peşin vermek istiyenlerin mallarını ka
bul etmemektedirler. Navlunlar yükün 
boşaltılacağı yere havale edilmektedir. 
Ayrıca konşimetolarda malın evsaf, mik
dar ve fiatı birbirine uygun olmad1ğı 

takdirde malların derhal iade .edileceği 

bildirilmektedir. 
Bu şerait dahilinde ihracatçılarımızla, 

Almanya ithalatçıları arasında ağustos 

ayı içinde Almanyaya (250) bin ton ince 
kepek mikseti, 250 bin ton da dökme bak
la gönderilmek üzere mukavele yapıl

mıştır. Bu yüzden fiatlarda son günlt>r
de hayli yükselme olmuştur. 

'Ziraat Vekili Yerli Mallar 
Sergisini gezdi 

Yerli mallar sergisi önümüzdeki pazar 

Müteferrik: 

günü akşanu merasimle kapanacaktııo. 
Evvelki gün sergiyi pazar olmak müna-o 
sebetile 60 bin kişi gezmiştir. 

Serginin son günleri olduğu içm ziya,.. 
retçiler günden güne artmaktad?r. Dün 

sergiyi toplu bir halde şehrimizdeki ~ 
sek rütbeli sübaylar gezmişlerdir. 

Gene dün Ziraat Vekili Faık Kurdoğlu 
sergiyi gezmiş ve gördüğü intizamdan 
dolayı sergi komiserini tebrik etmiştir. 

Motörlerini çıkaran kUçUk 
sanayiciler için yeni 
bir formül aranıyor 

Muamele vergisi kanununun bazı hi> 
kümlerini tadil eden kanunun defter tııtit 

mağa mecbur ettiği ve vergiye tabi tut
tuğu beş beygirden aşağı kudretle ve on .. 
dan az işci ile çalışan sanayi erbabını 
verdiği mühlet dün bitmiştir. 

Defter tutmak mecburiyetinde bırakı• 
lan imalathane sahihlerinin ekserisi ev• 
velce de yazdığımız gibi motörlerini sök
müşlerdir. Motörlerini söken küçük sa• 
nayiciler, hem muamele vergisi vermeye 
kazançlarının müsaid olmadığını, hem 
de defter tutma usullerini bilmediklerin• 

den çok zorluk çekeceklerini ve bu yiiz· 
den motörleri sökmek mecburiyetinde 
kaldıklarını söylemektedirler. 
Diğer taraftan marangoz.lann toplu ve 

diğer esnafın da ayrı ayrı Maliye Vekil-
letine yaptıkları müracaata henüz bir ce
vab gelmemiştir. 

Bütün dünya sanayiinin motör kuvve.. 
tine gittikçe bağlandığı bir zamanda bi• 
zirn kilçük ..sanayi erbabının eski iptidai 

şekle dönmesini alakadar makamlar bü.• 
yük bir ehemmiyetle tedkik etmeğe baş. 
lamışlardır. Sökülen motörlerin tekraıı 

kurulmasını temin edecek yeni bir for• 
mül aranmaktadır. 

Zahire borsasmda buğday 
satışları 

Dün zahire borsasında 210 ton tücca~ 
malı, 125 ton da Ziraat Bankası namına 
buğday satışı yapılmıştır. Piyasaya yent 
buğday mahsulü gelmeğe başlamıştır. 

Askerlik işleri: 

Belediyenin benzine zam teklifi Hesab ve muamele memurluğu 
reddedildi mektebine talebe alınacak 

Ötedenberi J?Iaka ücretinin tahsilin- Eml~önü As. Şubesi Başkanlığından: Ka• 
de güçlük çekilmektedir. Belediye pla- ra, denız ve hava birliklerinde istihdam e 
ka resminin kaldırılmasını ve onun ye- dilmek üzere bu Yıl hesab ve muamele me: 
rine benzinin şişesine bir mikdar zam muru okuluna lOO yedek sübay alınacağın .. 

1 
dan iste~_llerin Temmuz ayı içinde hemen 

yapı masını Vekaletten istemişti. Bu şubeye muracaatlarlle kabul şartlarını (Jğ .. 
hususta tedkikat yapan İktısad Veka - renmelerı il~n olunur. 
Jeti, her nevi ;satışlarda ucuzluk yapıl· c ....................................................... i 
ması düşünüldüğü ve tedki·k edildiği emal Sahir Operet 
şu sırada benzinin şişesine bir mi}{dar Bu gece Hı:ılıcıotıu iskelebaşı tiyutro· 
zam yapılması yolundaki teklifi red - sunda müstesna bir eser: Bir Köpek 
detmiştir. Yazan: Cemal Sahir, ayrıca Sahir 

V lafı d 
caz konseri 

a ar i aresinin yapbracağı inşaat --------------
Vakıflar idaresinin Yenipostane bi-

nası karŞ'lsındaki arsada yaptıracağı 80 
odalı ve altında on beş dükkan bulu -
nacak olan cYeni Valide hanı> nın in
şası münakasaya konmuştur. Müna -
kasa Ağustosun on beşinde yapılarak, 
ihale edilecektir. 

Bu takdirde, EylUI iptidalannda in
şaata başlanması mümkün olacaktır. 
Mayısa kadar Yeni Valide hanının in
şa edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gene vakıflar idaresinin, Şişhane 
yokuşu başındaki Jale bahçesi arsasın
da iki yüz küsur hin lira sarfile yap -
tıracağı muazzam sinema binasının da 
keşfi yapılmı.ş, projesi hazırlanarak va
kıflar umum müdürlüğüne gönderil -
miştir. Projenin tasdik edilerek bugün
lerde ·gelmesi beklenmektedir. Sinema
nın üzerinde üç veya dÖrt kallı bir bi· 
na bulunacak, bu muazzam bina, ya i
kamet için apartıman olarak, yahud 
da, iş iç.in yazıhane veya daire şeklin
de kiraya verilecektir. Sinema binası
nın inşasına da yakında başlanacak -
tır. 

Ddal 
a~ıza ferahlık, 

tazelik verir ve onu 
dezenfekte eder. 

ODOL çok iyi deaeDrekt• eden bir .. ,dır. 
9!1u lcullaııaıılar atıı yolu ile mikrop 
almaktaD lıcoıtilerioi koruntuı elurlar. 
ODOL afıuııyuauo m 1itr•'Pla 1 ı 0 ı 
öldWonıekddli lcuvvetioi düııJada herkN 
bilir. Bu kuvveti 1ayMinde O O O L . 
atısdakf ekıi,;p maya· 
laıııcı yemek kırııatılarını 
ve b u D 1 a r d a n diı , 
aralanııda v e 1 e la 0 t 
•tizıo lçiııdcld derinin 
kat yerlerinde kalan 
artık 1 arı yokedıir. 

ODOL atın ferahlatıcı 
bir temldik verir ve bu. 
le e n d i o e balca o her 
i'naaııın huauıi1etidir. 
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san' ati ihmal ediliyor 

k bereketli Kastamonu (Hususi) - Kastamonu. 

Ço nun bakır döğmecillği, urgancılığı ile be- 1 

raber debağhk san'atı da komşu vilayc. 

f h• 1 k ··ziimler için geniş depolar v~ kazalar halkınca tanınmış, şöhret but-} 

•• uzum •• 

D ısarJar idaresi şarap 1 U I h di muştur. İlk debağhatı.eyi Sinanbey ma .. 1 hazırlıyor. Belediye de çalışma arına ız ver • hallesinde Abdürrahman Paşa açtırm1ş-, 

motörünün tecrübeleri yapılırken 
Bornova parkında bi-r yangın Birisi Partinin bahçesinde, diğeri de par: 

Bornovadan yazılıyor: Bornova bele • kın gazın· osunun arkasındadır. Gecelen 
f li tini Rrt· divesi son aylar zarfında aa ye Bornova halkı sıcaklar dolayı.sile hep 

• · k" "k kasa-tırmıştır. Reis Etem Pekin uçu parkta toplanmaktadır. Havuzun başı san 
b . kt d r Kasaba su-anın ımarına çalışma a ı · . . dalyelerle dolmakta, gece yarısına ka-

.. h clislP.rı ge-
yu ihale edilmiş, şirket mu en - dar neş'e içinde vakit geçirilınekted:Jr. 
lerek tedkı'klerine başlamışlardır. Ya -k Bornova üzümleri de artık kemale er• 
kında borular gelecek ve işe haşlanaca • k miştir. Bu sene şarablık üzümler ço iyi-
tır. dir. İnhisarlar idaresi Darağaçta vasi 

Belediye bu arada kasaba parkına da mikyasta depolar hazırlamıştır. 
· di Park baş - b çok ehemmiyet vermekte r. Üzüm kurumu da gene Darağaçta ü-

tan başa yeşermiş bir hale getirilmiştir. yük depolar hazırlamış, mütemadiyen fı
Belediye Bornova için bir yan~~ ~o- cılar imal etmektedir. Bu sene Bomo -

törü almağa karar vermiştir. j\ıfotorun ılk ~anın misket üzümleri iyi fiatla satıla -
tecrübeleri parkta yapılmıştır. caktır. • 
Diğer taraftan Bornovanın Yukarı m~

hallesinde Havuzbaşı taraflarında 5 bın 
m etre murabbalık adl kaldır~mın yapıl -
ınası kararlaştırılmıştır. Keşıfler hazır • 

ıanmrstır. Yakında münakasaya kona -

Nazilli havalisi kurbağalardan 
kurtulamıyor 

Nazilli (Hususi) - Mayıs ortalarına 
caktır. dogrw u bu mıntakaya yağmış ofan küçük 

Belediye kasabanın tenvirine. de ehem-
mi.yet vermektedir. Sokak lambalarınm kurbağalar hala zail olmamı~tır. Köy 
adedi çoğaltılmakta ve istasyondan hü • yollarında, tarla ve bahçelerde, hele ru
kUınete kadar bütün yola büyük lamba- tubetli yerlerde pek çoktur. Adım at -

tı. Abdürrahman Paşayı müteakib Kas - ~ 
tamonu valiliğine getirilen Hahd Paşa, 1 

şehiı: içinde debağhane bulunmasını çir
kin saymış ve şimdiki yerine naklettir • 
miştir. Debağhane artık eski kıymetini 

kaybetmiş ve usta yetiştirme yf'ri haline 
getirmiştir. Evvelki sene Ankarada açı

lan sergide Kastamonu debağhanelerin
den birinin derileri ziyadesile takdir o -
lunmuş, ulusal ekonomi ve arttırma ku
rumu tarafından iki takdirname ve bir 
gümüş madalye ile taltif edilmiştir. De -
bağhane binaları harab bir haldedir. Bu
raları bir himmetle modern ~ekle soku -• 
lursa edilen istifade de o nisbette artar. 

lstanbul müzeleri 
Müdürü 1rakyada 
Tedkikler yaptı 
Edirne (Hususi) - İstanbul Müzclt>ri 

Umum Müdürü B. Aziz Oğanın şehrimi
ze gelerek bazı tedkikatta bulunduğunu 
bildirmiştim. 

Aziz · Oğan btı yıl açılan büyük Et • 
noğrafya müzesile bu yıl Trakyada ya -
pılacak olan kazılar hakkında Umumi 
Müfettiş General Kazım Dirikle görüş • 
müştür. 

Aziz Oğan şehrimizdeki abideleri mi
mar Mazhar Altanla gezerek tedkikatta 
bulunmuş ve Mazhar Altanla birlikte, 
Hasköy, Kırklareli, Vize, Saray, Çorlu, 
Lüleburgaz, Babaeski ve Havs&ya gitmiş 
ve buralardaki tarihi eserleri, bu meyan
da geçen ve evvelki yıl Hasköy ve Lüle • 
burgaz höyüklerinde yapılan kazı yer -
lerini, 1 ağustosta Vizede kazılar yapıla
cak olan höyükleri, tarihi Vize sarayını, 
Misinlideki tarihi kaleleri, Karıştıranda 

Restöre edilen Sinanın camiini ve Horhor 
çeşmelerini tedkik etmiştir. 

tıkça sürü ile sıçramaktadırlac. Bu kur • 
lar konmaktadır. e· d d v 1 Bornovada rahat ve elverişli bir bele - bağalar iki aydır hiç büyümemekte, ayni ıga a UgUn er bir tiyatro 

. b" b. büyüklükte kalmaktadırlar. b" d 1 
dive binası bulunmadığı için yenı ır ı- masrn a yapı ıyor 
n~nın inşası kararlaştmlmıştır. Dunun ıuu.radlıda 1'750 dem.et yulaf ve bulday Biga (Hususi) - Bura adetince her 
için projeler hazırlanmaktadır. yandı hangi bir düğüne, davetlilerden başka da-

Belediye binası parkın üst kısmında Muradlıda bir kaza. neticesinde baflıyan vetsiz de yüzlerce kadın iştirak edN·, ve 
yangında Şükrünün (1200) demet yulafı ve bu suretle düguv"n evi bir mahşer yerıne 

yaptırılacaktır. . . w 

Bornovada yaz hayatı çok eğlenceli oemirln de (540) demet bugdayı yanmıotır. döner. Bu kalabalık kadın ve çocuk küt. 
Ate§ etraftan yetlşilerek büyük zarara mey- lesini istiab edecek bina ve babl"e, hemen 

geçmektedir. .. .. ~ 
Geceleri iki sesli sinema çalışmaktadır. dan verilmeden söndürülmuştur. hemen yok gibidir. 

~~=~~~===~~=~~~===~===~~=~~==== Bina~~n~b~~b~a~Wb~~ 

l'zmı·r ıı·selı'ter·ı kamptan do" ndu"ler duğu için belediye evlerde düğünlere müsaade etmemektedir. Bu yüzden halk, 
büyük zahire mağazası iken tiyatro bi • 

ı 
nası haline konan yerde evlenme düğün
lerini yapmağa başlamışlardır. 
Beş yüz kişi istiabına elverişli olan bu 

binada şimdi düğünler rahat rahat ya • 
pılınakta, tiyatronun sahnesinden ve 
sandalyelerinden istifade edilmektedir, 

Bigada patates bolluğu 
Biga (Hususi) - Burada bir kaç yıl

danberi patates ekimi fazlalaşmıştır. Bi· 
ga toprağı, bu güzel mahsulil mebzulen 
yetiştirrneğe pek müsaiddir. Ancak bu iş· 
le uğraşanlar, Adapazarlılar kadar me -
raklı değildir. Bundan ötürü, mal1armı 
bir yıl dayandırmak için tedbir arama • 
makta, tarladan çıkarır çıkarmaz ucuz 
fiatla satmaktadırlar. 

.. kadar evvel kampa giden İzmir lisesintn 
İzmir (Hususi) _ Bornovad~. 20 gun ehre geJıniiler ve gen~rallerinin önünde 

2000 genci bugün kamplarını oıtirerek ş apmıılardır. Yukarıdaki resimlerde 
Çok güzel ve muntazam bir geçid ~es:- r:a ile geÇid resmi esnasında toplu du

Biga patatesleri gerek lezzet ve gerek
se kıt'a itibarile emsaline kat kat faik ~ 
tir. Tüccardan ortak Ahmedi.n yetiştir • 
diği patateslerin dört tanesi bir kilo 250 
gram gelmektedir. ıençleı-in kamptaki hayatıarındıuı bır 

..!,UŞlaruu gösteriyor. Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey Galatasaray 
l'~sim sergisini gezerken gö .. 
tüme ilişti ... 

tık .•• 

.1 pek karan
Bazı eseı er 

· ... Adeta.' gözle görülmiye
cek yerlere sıkışmıi·· neden 
acaba?. 

Hasan Bey - Herhalde se
yircilerin önlerine çıkacak 
yüzleri olmamasından ileri 
gelm.i§ bulunmalı azizim! 

C Yurddan güzel köşeler =1 

Konyada Sultan Han kapısı 

Yurdda spor hareketleri --· ==,,,_ 

Kırklareli (Hususi) - Kırklarelinin mıştır. Bu faaliyet sonbahara doğru da. 
Halkspor takınıı son günlerde bölgede ha geni§ mikyasta artacaktır. Yukarı -

faaliyetini arttırmıştır. Futbol birinci ta- daki resimde Halkspor oyuncuları bira .. 

kunı birbiri ardı sıra galibiyetler kazan- rada görülüyor. 

Malatya Fırat - Elizıg Borat maçı yarıda kaldı 

Malatya (Hususi) - Bir maq yapmak 

üzere şehrimize gelen Elbığın Borat ta

kımı burada Fıratsporla karıılaşmıştır. 
İlk dakikada Firatlılar hAkimiyetlermi 

tesis ettiler ve kaptanları Ahmed F1ra • 
tın ayağı ile birinci gollerini yapmağa 

muvaffak oldular. Fakat oyun çok sert 

olarak devama başladı. Ve neticede Bo. 

ratlılar sahayı terkettiler. Yukarıdaki r~ 
sim her iki takımı maçtan evvel gös -

termektedir. Diğer taraftan Halkevi ta .. 

rafından tertib edilen güreş müsabaka
ları da çok rağbet bulmuştur. Paıar günü 
lsmetpap parkında yapılan müsabak:ı • 

larda binlerce kijl hazır bulun • 
muştur. 

Çorlu Halkevi takımı ekzersizlerine devam ediyor 
Çorlu (Hususi) -

Çorlu Halkevi spor 

takımı tesis olundu~ 
1 

ğu gündenberi Ge -

ncral Basri jimnas • 

tik sahasında mun • 

tazam ekzersızleri -
ne devam ediyor. l~er 

yeni karşılaşmasın • 

da bir ilerleyiş gö ~ 

rülen klübün reisi 
Celal büyük bir gay
retle çalı~maktadır. 

Yukarıdaki resim 
Halkevi. takı.mı oyuncularını gösteriyor. 



1 Hadiseler 1 

Alaturka· musiki 
A Jaturkadan 'bahsediyorlardı, ra hanende kadına ne cevab verdiys: ve~

bir an için kendimi alatur- di. Hanende kadın gene halka dondu, 

~ 
Bu yazın saç 

modelleri . . . ' güldü. Kemençecinin cevabına mı gül-
ka bır saz heyetinın karşısında farzet- _ ın· ks halk ., B lamak ~ 
ı· muş , yo a a ım.. unu an 
~. -ın 

Udcu J.aciverd elbiseli, kemancı kahve- gu~~son kılıklı bir adam, sahneye yak
rengi elbiseli, erkek hanende gri elbiselı, laştı. Hanende erkek başını eğdi. Garson 
kadın hanende yün kazaklı idi. Udcu gitti hanende erkek doğruldu. Tefi eline 
mcndilile terini sileli ve mendilini ce~e- aldı.' Hohladı. Ovaladı, arkadaşlarile ko
tinin yakasına yerleştirdi. Kemancı bır- nuştu. 

biri ardına birkaç kere öksürdü. Cebin- Keın~cı isteksiz isteksiz kemanını al
den tabak~ _çıkar~: . . 

1 
dı. Udcu oturdu. Udunu kucağına yerleş-

- Daha bır sıgara ıçecek vaktimız var. tirmeden pantalonunı:m paçalarını, jar-
Demek istiy~ gözlerle etrafına ~- üyelerini gösterecek derecede sıvamayı 

tıktan sonra sıgarasını yaktı. Sahnenın ihmal etmedi. Kanuncu kanununa el u
parmaklığmd~. aşa~ı sarktı~ Aş~ğıda o- zatın.ayı, tırnaklarile ameliyat ettiği al
turanlardan b~e bır şey soyledi ve ar- nmdaki sivilcenin ameliyat işi bitinceye 
kadan gevrek bir kahkaha attı. kadar tehir etti. Hanende gözlerini yuın-

Hanende kadın, bir sandalya aldı. Yü- i:lu. 
zü halka doğru dönük olarak oturdu. Sa- - Alaturka hakkında sizin fikriniz. 
ğma bakındı, solmıa bakındı. Ellerini: Kendime geldim, alaturkadan bahse--
göğsü üzerinde çaprastvari ibağladı. Son- denler bu suali bana sormuşlardı. Gözü
ra birden bir hata i§lemiş te tashih edi- mtin önünden bir rüya gibi bir anda ge
yormuş gibi ellerini indirdi. Dizlerine çen hakikatleri düşündüm: 
koydu, Esnedi. ArkaSına döndü. Kemen- - Hiç beğenmiyorum! 
çeciye lif attı. Kemençeci bu esnada ço- Dedim. 
rabıru düzeltiyordu. İşini bitirdikten son- 1smet Huliui 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
En kolay evlenme ve talak 

.... -
'\ \ 1 

Atrikada Şan 

denilen bir kabile 
- vardır, İnsanları 

dünyanın en kü
çük mahlUklandır. 
Şanlar, evlenmek 

1 Sokak süpüren fil 

.~ 

Elbise modası gibi 
kuvaiür modası da 
mevsim ihtiyaçları-

na uymak mecburi

yetindedir. Kış bi~r

ken saçlar enseden 

yukarıya doğru Y:ik-

selmiye başlamıştı. 

Yaz ortasında istisnasız her saç modeli 
enseyi apaçık bırakh. Bu sıcakta bir yı
ğın saçın ensenize yapıştığını duymamak, 
başkalarının· terden yapış yapış lilmuş 

uzun buklelerini görmemek için icad e -
dilmiş ne güzel bir yenilik. 

Bazı moda pek çabuk parlar söner. 'A

raştırınız, sebebini ihtiyaca uyamrunasın
da bulacaksınız. Yaz saç modası bunun 
tamamen aksine. Mevsimin icabına o ka
dar uygun ki yaşlı, genç her kadının onu 
derhal benimsiyeceğinde kimsenın ş:.ip -
hesi olamaz . 

Bütün modalarda olduğu gibi bu yeni 
yaz kuvafürlerinin de türlüsü var. Biz 
bunlardan üç muhtelif çağdaki kadına u
yan en güzel üç modeli ayırdık: 

için kabile reisine Fil, uzun hortumile çalı supurge -
gider, arzulannı sini tutarak sokakları mükemmel su _ Yukarıda ~-ol~a: .. Genç olanlar için: ~-aç-
söylerler. Reis el- ett ·· ·· ·· ları, uçları bükuldükten sonra ~seyı ort-r e supurur. 

miyecek uzunlukta, kesilir. Yalnız uçlar 
lerini bir iplikle bag~lar, birer tas pilav akdedilmi ı Bo k · · d · j · 

• . . Ş o ur. ş~a ıç~ e. ~Y"?1 ulak ufak kıvrılır. Hepsi önden arkaya 
yedirir, sonra ipi çözer. Böylece nikah rase gıdıp arzunuzu soylemenız kafıclir. taranır. _ Yiv ayrılsa da ayrılmasa da o-··········-· ... · ... ···--·····---·· .. ·······--···· ................................. ~··· .. ··-····--·· .. . 

Böyle bir Jıadm 
Tanıyorsanız 

Haber veriniz 
Bir mektub aldım, p.ayalinde y~at~ 

tığı genç kızı anlatan bir erkeğin ya -
zısı, hoşuma gitti, güldüm ve sahibinin 
isteğine uyarak aynen sütunlarıma ge
çirmiye karar verdim. Olnıyunuz: 
cHanım Teyze, eskiden sizin böyle 

bir adetiniz yoktu. Çok iyi hatırlarım. 
Bundan dört, beş sene kadar evvel size 
yazdığım bir mektub cErkekler nasıl 
bir kadın istiyorlar• başlığı altında 
sütununuzda çıkmış ve Zonguldaktan 
buna bir cevab verildiği halde bugün
kü gibi müsaid davranmıyank bizi 
birbirimize tanıştırmaktan çekinmiş 
ve manj. olmuştunuz. 
· Aradan seneler geçti. Bugün son ıyi
liklerinlıden kuvvet alarak gene size 
bir mektub yazmağa kaı-ar verdim. 
Belki o umanki kanaatlerimin de~
tiğini ümid ederseniz aldanırsınız. Ge
ne ayni kadın bugün yalnız benim de
ğil, belki de yüzde seksen 'J'ürk gen
cinin hayalindeki kadındır. Fakat bu 
Zümrüdüanka gibi bir şey ... 

Tanışırsınız, konuşursunuz iyidir. 

Sarışın ve mavi gözlü olmamak şar

tile: 
1 - Mümkün olduğu kadar az yalan 

söyliyen ve kanaatlerinde, fikirlerin
de samimi olan. 

2 - En çok orta tahsili ')lan ve yap
tığı tahsili hazmetmiş, bilhassa güzel 
san'atlar üzerinde koıı:IŞlcak kadar 
ınalılmatlı. 

3 - Sıhhati tam olan. 
4 - Dedikodu sevmiyen ve yapmı -

yan. 

5 - Zengin ve ailesi efradı çok ka • 
Iabalık olmıyacak. 

6 - Evine bağlı, uysal ve ô.urblıı 
olmak. 

7 - Çocuklan seven. 
8 - Asriliği (züppelik) cebhesinden 

görmiyen. 
9 - Tiyatro ve sinemayı seven, fakat 

iptila derecesinde bağlı olmıyan. 

10 - Yemek ve ev işlerini kendi
ni idare edecek kadar bilen. 

11 - Kıskanç olmıyan. 

1 - Azami 21 yaşında, 2 - Boyu ve 
kilosu mütenasib, 3 - Kumral, yeşil 
veya siyah gözlü bir bayan hayalim .. 
deki kadındır. 

Kim bilir belki beş sene ~vvel olını
yan bugün olur. Bu Allahın bileceği 
şey_ 

lur - kadife bir kordela enseden alna ge-
çirir, bir yanda bağlanır. Gür saçlılar 

kordela yerine lastik te kullanabifüler. 
Bu kuvafür fevkalade genç gösterir. E
sasen daha çocuk denecek kadar körpe 
yüzlerin kuvafürüdür. Çizgisiz, kınşık -
sız yüzünüzün bütün tazeliğini meydana 
çıkarmak istiyorsanız durmayınız, saçla
rınıza bu şekli veriniz. Her genç yüze ya
raşır. 

Yukarıda sağda: Gençler için yepyeni 
bir tarz daha var: Saçları tepede topla
yıp bağlamak. Bukleli uçlarını bu bağm 
üstüne dökmek. Bu şekilde baş tıpkı bir 
çiçek demetine benzer. Alnın astünde bir 
fiyonga bırakılır. Yüze incelik ve (siluet) 
e uzunluk veren bu tarz iriyarılar kadar, 
belki, hatta onlardan çok uf ak tefekle -
rindir. 

Altta: Pek genç olıruyanlar ayni mo -
patlan - başka şekilde - istifade edebilir
ler. Gene saçların yalnız uçları buklele
nir. Önden arkadan, yandan hepsi arka
nın bir yanma doğru taranır, hatta fır -
çalanır. Fırçalama dümdüz kalacak saç
lara güzel bir parlaklık ve düzgünlük ve
rir. Yaşlılarda bu, fevkalade hoş görü -
nür. Uçlar, arkanın bir yanında bir ta -
ralda tutturulur. Serbest bırakılan ufa
cık bukleler tarağı kapatır. Ve kuvaiü
rün sadeliği içinde boş bir değişiklik o
lur. 

Her kadın bilmelidir 
Siyah robları, bluzları, önlükleri nasıl 

renkleri atmadan yıkıyabili rsiniz? 
Bir leğen suda bir kaç avuç Çöveni 

kaynatırsınız. Kirli siyah önlükleri, rob
Iarı, bilhassa siyah yünlüleri bu suya a
tarsınız. Lekelerini iyice oğarsımz. Son
:ra çıkarır, ılık, sirkeli sudan geçitjr, sı -
kar, asarsınız. Hem temizlenirler, hem 
renkleri bozulacağı yerde güzelleşir. 

Avas köyü cinayetinin 
mahiyeti anlaşıldı 

Katil Osman, define arayıcısı Mehmed.in telkinleri 
altında parası bitinceye kadar define aramış ve define• 
nin bulunmadığını görerek onun kafasını koparmıştır 

~Katli Osman mahkemede 
Ayas töyünde arkadaşı Mehmedi kafa - İfatat ve diğerleri hakkında da tahkikat ya

sını uçurmak sureıne öldüren omıan hak - pılnıaktadır. 
kında müddeiumumilikçe yapılan tahkikat Maktulün bir meczup, yahud peygamber• 
neticeye varmıştır. ilk kisvesi altında slif adamları istismar e .. 

Katil Osmamn ımı kardeşinin namusunu den biri olup olmadığı da, araştırılmakta .. 
kurtarmak lçln Mehmedi öldürdüğü hak- dır. 

:::!1 ::!!8:e V.:~ 0:-ı~!:a ~ın;:ı:~ Bir ihtilas suçlusunun tabb• 
ran bırakmıştır. Dün de, yazdığımız glbl, adliye gönderilmek talebi 
ikinci ihtimal de mattu.l ne katnın müşte - reddedı"ldı" 
reken blr kadını aevmelert ve bunun clna -
yete sebeb tqkil etmesiydi. Bu ihtimal de, Dün Ağırceza mahkemesinde bir ihtilas 
bugün elde edilen yeni delillerle za.y111aınış- suçusunun muhakemesi yap~ır. 
~ır. Adliyenin kanaati, cinayete sebeb olan Hocapaşa Maliye tahsil şubesi veznedarı 
~milin mabud del1.ne bikiyesinden başka olan suçlu Salmin makbuzlarda ve vezne 
blr şey olmıyacağı merkezindedir. defterinde tahrlfat yapmak suretlle, 571 11-

Katll Osman, dün Sultanahmed 2 ıncl rayı ihtilas ettiği iddia edilmektedir. Suçlu 
sulh ceza mahkemesinde sorguya çekilmiş - geçen celsede delilik iddia etmiş, mahkeme
tir. Gayritabii bir çok hareketleri mü.şahe - nin kararile acili tıbda müşahede altına a
de edilen ka~lin sorgu.su sırasında. hakimin: lınmışh. Dün yapılan celsede adli tıb işle -

_ Babanın adı? rinden gönderilen rapor okunmuş, Saimde 
sualine: hiç bir gayritabii vaziyet müşahede edil • 

_ Onu tanmııyorum. İ.smlnJ de bllmlyo - mediği ve cezaya ehliyeti bulunduğu anla -
rum. Ben, gözümü a.çtığmı zaman karşımda şılml.ştır. 
üvey babamı gördüm: Adem ağayı. demi.f - Ancak suçlu gene bazı gayritabiillkler 
tir. göstermiştir. Yeniden müşahede altına alın-

- Sen, Mehmedi öldürmüşsün. Anlat ba- mak istemişse de, talebi kabuJ edilmemiştir. 
kalım, bu işi nasıl yaptın? .. Sebebi neydi?.. Yapılan sorgusunda da, he.dJsenin bir 
sualine de: yanlışlık eseri olabileceğini, suçlu olmadı -

- Bandmnada bir tarlam vardı 150 liraya ğını söylemiştir. 
.sattım. Mehmedi üç ay evvel tanımıştım. Bu Muhakeme, şahidlerin celbi için, başka 
para ile define arayıcılığına. çıktık. Para bir güne bırakılmıştır. 

bitti. Bu sefer 2.0 lira borç ettim. Onu da Hırsızhk yapan genP. bir kadm 
Mebmede verdim. Define filan da bulama - Y 
dık. Hocalar, bu Mehmed için Peygamber - mahkOm oldu 
dlr, dediler. Adı da Muhammed 1.m.lş. Mu - Ellza isminde genç bir kadının dün Su1-
hammed peygamber. Ben, kör gibi olmuş - tanahmed 2 \ncl sulh ceza mahkemesinde 
ı:um, ona bağlanmış, ya.Inız onun hükmü muhakemesi yapıldı. Suçu hırsızlıktı. Sultan
altına glrmiftlm.. Onun emri üzerine günah- hamamında Suraski kumaş mağazasından 
tır diye, kıl tardq1min p.pka.sını yırttım, de muhtelif zamanlarda kumaş çaldığı iddia 
kolte elbiselennl parçaladım. Velhasll üç ay- edilmekteydi. Mahkemede suçu sabit görül
dır define peşindeydik. Bir kere bir sahil ke- dü. Hakim Elizayı 9 ay müddetle hapse mah
narında, define varml§ diye, üç gece geçir - ktim etti. Genç kadın ild Jandarmanın re -
dik, çıkmadı. Blr kere de Kocamu.stafapa - faka.tinde hapishaneye naltledlldl. 
şada bir evde polisler tarafından basıldık. Hadise, buraya tadar alellde bir hırsız • 
Son defa Mehmed, bana: lık vak'a.sından ibarettir. 

o:- Ans köyünde Aslan dzı çeşmenin Fakat mahkemeden çıktıktan sonra al-
ya.kinlnde define varmış• dedi. Çıktık yola. laya ağlaya bu hırsızlığın sallderlni anla -
yolda, k:endlslne: tan Eliza: 

- Bu sefer de define bulama~ ben gay- - 8, 10 sene var. Daha gençtim. Ylnnl ya-
rı Bandırmaya kaçacağım. Borçluyum, ya - şımda var, yoktum. Bir adamla tanıştık. 
kama yaplŞlyol'lar. Kız kardeşim de, senin- Bana: 
le konuşmamı istemiyor. Ama, ben sana ta- c- seninle evleneceğim• dedi. Aram.ızda-
biim dedim. ki münasebet ilerlecll. 3 sene evveline kadar 

O kızdı, bana: da, devam etti. Fakat, Cako dünyaya gelin-
- Demek. sen peygamberine inanmıyor- ce... Beni bıraktı. Cako şimdi üç yaşında 

SlJn dedi. Sonra, kendisine Mehmed. Emin Babası çocuğumu tanımıyor. Onu, ben bü· 
isminde birinin tokat atıp da, gece ayağına yiiteceğlm. Fakat nasıl? .. İş yok, para yok 
kadar giderek, af dlledlğln1 söyledi. Kavga- Anam, babam yok. Çocuk hastalandı. Ben dr. 
ya tutuştuk:. Daha sonrasını iyi bllemJyo - hastaydım. Açlık. Açlıktan ağlzmı kokuyor
rum. Kendlml kaybetmlştl.m. Kabahat, hep du. Haydi, ben neyse .. ya çocuk. Ölecekti 
hocalarda. Acaba, o haldkat peygamber mly- demiştir. 

di, §imdi onun anla1Jılma.sını istiyorum. Bı- Eliza artık adamakılı ağlamağa başla • 
çak Arab bocarundı, demiştir. mış .. ve biraz durduktan sonra: 

Hakim Salahaddin, suçlunun tevkifine - İnkar etmiyorum, çaldım. Ama, yavru-
lı:arar vermiştir. mu ölümden kurtarmak tçln, diye sözünü ts 

Hadiseye isimleri kanşan A.rab Abdullah, mamlamıştır . . 

Size bağlı görünü.r. Etraftan tahkikat 
yaparsınız. Çok iyi derler. Halim, se
lim bir insandır. Bu nikaha kadar böy
le devam eder. Evlenirsiniz. Fuat 
hayret!. Dünkü kuzu postunu atmış
tır. Karşınızda kavgacı, geçim~z. Ş'. -

marık ve biraz da terbiyesiz bir insan 
buJursunuz ki bu yalnız kendini dü -
şünen, muhitinin yalnız kendi isteğiJe 
hareket etmesini isüyen, evile alili· 
dar olınıyan, kaprislerine mahkum bir 
'(z1pç1kt1) dır. 

Bana gelince: Memurum. Maışm 

bir evi geçindirecek kadardır. İçki, ku
marım ve çapkmlığım yoktur. İyi bir 
ailenin çocuğuyum. (27) yaşındayım. 

Esmer, uzun boyluyum. Sıhhatim iyi
dir. Aldanmayı ve aldatmayı sevmem. 
Ve yalnız onu affedemem. Cevab ve
ren bayana soracağım bir kaç sual var
dır. Bunlarda mutabık kalırsak size de 
ömrümüz oldukça dua ederiz. Bu sual
lerin bir suretini de size takdim edi -
yorum. Saygılarla ellerinizden sıka -
nm hanım teyzeciğim.> 

Bacaksızın maskaralrklarr : Geri dönüş 

insan aç kalır, tok gezer. Evdir kav
ga olur. Fakat bunlar söylenmez .. Hal
buki o; bunlara bire bin katarak orta
ya çıkarır, anlatır. Böyle bir kadınla 
evlenmiş olmak azablann en büyüğü
dür. Halbuki herkesin aradığı 'kadın en 
başta böyle hareket etmiyen kadındır. 
Binaenaleyh dört, beş sene evvel ver· 
mediginiz fırsab bugün bana verme -
nizi sizden tekrar rica ed~rsem bana 
darılmazsınız sanınm. Bu mektubumu 
neşrederseniz size şimdiden tı:>şe"kkür 

ederim. 

* Geçenlerde bir saylav bekarların sa-
yısını azaltacak tedbirler üzerinde dü
şünmüştü, bana öyle geliyor ki mek -
tubunu aynen okuduğunuz genç, bu 
sırn keşfetmiştir. Mesele bütün genç 
kı2lan, istenilen şartlarla iechiz et -
mektedir. 

TEYZE 



Yardım 
İyi kalhli kadın 

hapishaneyi geziyor-

au. Mahkıl.miyet 

ntüddetini bitirmek 

üzere olan hırsızlarla 

konuştu: 

Hapi<ihaneden 

Çıktığınız zaman ben 

size yardım ederim! 

Dedi. Hırsız sPvinç

le Yerinden fırladı: 

- Demek siz de, 
bizim mesl••ktensi -
niz ha! 

burada bu 1ıa1de ha! .. 
_Alçak karı, sen ~ ,rr: benim sigara içıtğımı yeni mi 
- ŞQ.§ırdm mı koc:acıgı ' 

görü.yorsıırı.? • -
Doktorda 

Göz doktoruna bir hasta gitti. Göz dok· 
toru uzun uzun muayene ettikten sonr:ı: 

- Gözleriniz çok zayıf, dedi, ~~n:ıassa 
uzağı çok güç görürsünüz, mesleguuz ne· 
Ö.ir? 

- Heyetşinasım! 

* Kabiliyetli imiş 
Yeni gelin yeni damada sordu: 

' d ~ yemeklerden - Senin için hazırla ıgım 
en çok hangisi hoşuna gidiyor? 

- Peynir, ekmek! -
Neye evlen miyorsun? 
Yaşlı bekara: 

- Neye evlenmiyorsun? 
Dediler cevab verdi: · 

- Yas.lı 'kadınlardan hoşlanınıyo -
ıı 

rum. 
_ Bir genç kadınla evlen. 
- Genç kadınlar da benden hoşlan-

mıyorlar. 

* Tek eldiven 
Dostumun elinde bir tek eldiven vardı: 
_ Eldiveninin tekini kayıp mı ettin, 

· bahçesindeki J~orkutuğcı Milyarderın 
elbise giydiriliyor. 

SON POSTA Sliyfa ? 

Sermayesine 
Adamın biri bir eşek çalmış, oğluna 

verip pazara sattırmaya göndermişti. 
Çocuk pazarda eşeği çaldırdı. Evine 
döndü. Babası sordu: 

- Eşeği kaça sattın? 
Cevab verdi: 

- Sermayesine! 

* 8eleşcl 

Beleşci düğün evinin kapısını çaldı: 
- Sen kimsin? 
Dediler. Kendini tanıttı: 

- Ben gelinin ayakkabısını yapan 
ayakkabıcıya iplik satan iplikçinin 
komşusuyum ! 

Davetsiz misafir 
Ev sahibi, davetsiz misafiri kapıya 

kadar teşyi etti. 
- Bilhassa size bütün misafirlerim

den daha fazla teşekküre borçluyum, 
dedi, davet edilmediğiniz halde kal -
kıp buraya kadar geldiniz. 

* Ne fena 
-Amerikada şimdi on bir kişiye bir oto 

mobil düşüyormuş.. . 
- Ne fonu, kim bilir otomobildı:! ne ka

dar sıkışıyorlardır. 

Eyvah 
Annesi küçük Do-

' 
ğana sordu: 

- Yüzünü yıkadın 

mı? 

- Yıkadım anne .. 

Annesi odadan çık

tı, bir iki dakika son

ra tekrar gtrdi: 

- Yalancı yüzünü 

yıkamamışsın .. 

Doğan işi anladı: 

- Eyvah, dedi, bu 

SEYAHAT MEKTUBLARI : 12 

Erzurumda ikinci bir 
Ankara kurulacak 

Ben «Allah Allah ba yapılanlann hiç birinden haberimiz yolu> 
deyince muhatabım köpürdü: «Ne mnnettin, ya bayım! Sizler rahat 
rahat cedlerimizin hfaU'ladıiı latanbulda ahkam ederken iıte biz bu 
dağ baıında 11ene o ce.dlerimizin ihmal ettiği haTabeden bir mamu-

re çıkarmağa uiraııyoruz.» 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

ETZun.ı.m ıstasyonunun temeli atılırken 

Erzurumda yeniden bir şehir kurulu- dolaşıyoruz .. Ben soruyorum, o anlat:yor 
yor .. Ortası ağaçlarla süslenmiş geniş bir - İşte böyle azizim. Şu gördüğün ya 
yoldan ilerledim .. Biraz evvelki geçtiğim pılarda, yollarda çalışan amelenin mik 
sokakların va binaların aksine muntazam darı tam üç bindir. Parmağımın ucun 
caddeler ve modem binalarla karşılaştım. dikkat et. Yapılan binaları işaret edere 
Her tarafta inşaat var .. Keser, rende, tes- sana, ne olacaklarını sayıyorum!. Şu, p0s 
tere takırdısı; harç taşıyan amelenin fer- ta telgraf için; ilerdeki zührevi emra 
yadı, şehrin bu taraflarını kaplamış ... Kı- hastanesi, doğumevi, müffetişi umumilii 
zının çeyizini hazırlıyan bir aile faaliyeti Halk. Fırkası, inhisarlar binası, asri otc 
gibi herkes bir işle uğraşmakta ... Dikişçi kolordu, mevkii müstahkem kumandan 
kızlarile, döşemecilerle meşgul düğün sa- lığı, muallim mektebi, daha ilerde göre 
bibi aile reisleri gibi: Müfettişi umumile ceğin 27 parçadan mürekkeb büyük is 
vali de bunların başlarında, kızları cBa - tasyon binası ... Bunlardan sonra da yı)} 

dedim? . . t k' . k 
_ Hayır, dedi, eldive~ e mı ay- - Dikkatli bir insan olsan, bu. pantalonlarını böyle y~rt - sabah havl11yu ıslat-

yan Erzurum• u, güveye beğendireceğiz lar, parklar, şunlar ve bunlar ... 
diye nefes nefese oradan oraya koşuşup - Allah Allah!!.. Yahu bunların hı 

betmedim. Yerde bir tek eldiven buldum! 

Vah, vahi 
y a§lı bir adam, ka• 

lem amirinin yanı

na girdi: 

Memurlardan 

Bay Necatiyi giirmek 

istiyordum. Ben bü· 

Yük babasıyım! 

mazsın! 

. - Vah, vah, vah .• 

On beş dakika evvel 

cenazenize yetişmek 

için izin alıp gitmiş .. 
ti, 

~ 7 ·ki arkada§ile birlikte at yarı.şrr...ı gidiyor. 
Bedavacılar ~a ıı ' -

Alışmıf olacaksınız 
T li' . k den adam falcıya gitti. 

a mı mera e baka baka 
Falcı bakla döktü. Baklalara 
söyledi: 

k sıkıntı çeke· 
- Kırk yaşına kadar ço 

teksiniz. 

Fala baktıran sordu: 
- Ya ondan sonra? ka 

aınana • - Ondan sonrası rahat, 0 z 
lar alışmış olacaksınız da .. -

Kumar 

İki serseri arasında: ben hiç 
- Geçen akşam kuJJlarda 

bir şev kaybetmedim. 
J kay -

- Na::...,ı olur sen h.er zam.an 
6edersin. 

baC!ıaınaz polisler 
- Oyuna başlar " 

Yakaladılar da .• 

* Değil mi? 
Çırkin kadın kocasının odasına 

~tu: ' 

- Ben şimdi şeytanı gördüm ! 

_ ~ te iyi geçinemiyorlar, bak ge

ne danlmışlar .. 

mayı unuttum. 

Bizi bekle 
•Bir çocuk kuyuya düşmüştü. Bağır

dı. Babası sesini duydu, koştu. Kuyu
ya baktı: 

- Ben şimdi bir yardımcı bulurum. 
Seni kuyudan çıkarırız fakat o zamana 
kadar bir yere gideyim, deme, bizi 
bekle! 

* 
Termometre düşünce 

İstanbuldaki Salamon, Edirnecieki Mi
şona telgraf çekti: 

cEdirnede termometre düştü diye işit

tim, hemen çok çok alıp buraya gönder.> 

Olab:lir 

Serserinin biri sokakta kendi gıbi bir 
serseri ile karşılaştı, konuştular: 

- Bu pardesün çok şık a:nd, dedi neye 

yarar ki ayakkabıların yırtık pırtık. 

Öteki serseri güldü: 

- Olabilir, hiç kimse lokanta vestiye
rinde ayakkabısını bırakmıyor ki! .. 

Kabahat 

Bay odaya girince 

şaşırdı: 

- Bu ne haldir? 

Sandalyelerin üzeri 

iki parmak toz tut -

ınuş .. 

Hizmetçi baktı: 

- Evet efendim, 

fakat kabahat ben -

de değil, kimse otur

muyor ki tozlar si 

linsin! 

duruyorlar.. birisinden haberimiz yok. .. 
Kıymetli bir aşinaya rastgeldim .. Es - - Ne zannettin ya bayım ... Sizler ra 

kiden gazetecilik te etmiş olan bu zat hat rahat cedlerimizin hazırladığı İstan 
şimdi bu vilayetin en yüksek makamım bulda ahkam ederken, işte biz bu dağ 
işgal ediyor .. Önüme düştü. Beraberce (Devamı 13 ncü sayfada) .............................................................................................................................. 

Öğle tatiline ve 
Akşam paydosuna 
Dair 
Okuyucularımızdan Hamid Hüsnü 

yazıyor: 

«- Son günlerde mağazaların öğle 
tatili hakkında bazı yazılar okuyo -
rum. Bu yazılara göre tatil 2 den 4 de, 
yahud 1 den üçe kadar olmalıdır. Hal
buki bence en muvafık zaman 1 n<"n iki 
buçuğa kadar olan zamandır. Esasen 
bugün piyasada mevcud dükkanların 
en işsiz zamanı 1 ile 2,5 arasıdır. Bu 
müddet zarfında müstahdemin ye -
meğini yer, istirahat bile eder. İş ba
şına sağlam bir dimağ ile dönP.r. Bu, 
bütün müstahdemini sevindirecek bir 
karar olacaktır. Bir çok arkada~lar ta
nırım bu vakitlerde yemeğe oturduk
ları zaman sık sık yerlerinden kalkar
lar. yemeklerini tadla yiyemezler. 
Diğer taraftan haftanın 7 günü dük

kanlar saat 7 de kapandığı halde cu
martesi günleri 8 de paydos yapılır. 

Halbuki bütün medeni memleketlerde 
cumartesi öğleden sonra işçi çalış -
maz. Bir kaç kişinin müracaatile ya -
pılan bu istisnayı ortadan kaldırmak 
lazımdır. 

Alakadarların dikkat nazarını çeke
rim.~ 

* Üsküdar - Beykoz yolu 
Bir okuyucumuz yazıyor: Operatör 

Bay Emin zamanında açılması takar
rür etmiş olan Üsküdar - Beykoz yo
lunun bütiln parçaları tamamlanmış 

ve geliş gidişe açılmıştır. Fakat dör 
beş yüz metrelik bir mesafe berba 
bir haldedir ve mesela bu kısımda i 
araba karşılaşacak olsa, bunlardan bi 
rinin geri geri gidip diğerine yol ver 
mesi lazım geliyor. Belediyenin him 
met ve alakasını dileriz. 

* Akıl hastanesinde yer yok mu! 
Matbaamıza kadar gelen Mehme 

Emin isminde bir zat melankoli yü 
zünden hiç konuşmıyan kardeşi 45 ya· 
şında yüzbaşı mütekaidi Neşeti timar 
haneye yatırdığını ve Bakırköy akı 
hastanesinde profesör Fahreddin Kc 
rimin 18 numaralı fakülte koğnşunda 
tedavi altına alındığını söylemiştir. Bi 
kaç gün evvel kardeşini ziyarete gi -
den bu zata hastabakıcı cSenın has
tanı çıkarıyorlardı, bırakmadım• de -
miş ve sebebinin de diğer hastal.cıra yer 
açılması için olduğunu ilave etmiştir. 

Bundan akıl hastanesinin mevcuda 
kifayet etmediği anlaşılmakta isi! de 
bu kifayetsizliğin yatan hastaları <;l -
karıp • yenilerini almakla önlenmiye -
ceği şüphesizdir. Bu gibi sıhhi mües -
scselerin her halde ihtiyacı kar~ıh

yacak bir kadro ile çalışması imkan • 
larınm araştırılması daha yerinde ol· 
sa gerektir. 

* Okuyucularlllllzın sorgularma 
cevahlaruuız 

izmir - Kurtul~ çocuk yuvası mü
dürü Bay İskender Çankayaya: 

Bu mevzua yeniden temas l'deceğiz. 
Esasen salahiyettar makamlar da bunu 

Dedi, kocası güldü: ,.
1 

_Ona baktıkça kocamı hatırlıyorum. 1 .__ ___ _r~..,.~ - ---- --- ı.. - lrl.1n rtP.ı?-iJ' ..n;!il _________________________________ ...;_...;.;_ ______________________________ _ tekzib etmişlerdir . 



8 Snyfa 

DüN ün, BUGüN ün, YARIN ın tarihi: 13 

18 inci asırda dünya haritasınd n silinen Lehistan, 
Büyük harbden sonra yeniden nasıl kuruldu? 

Yazan: Emrys Jones Çeviren: lbrahim Hoyi 
Parjste 1919 da yapılmış olan sulh 

muahedesi~den en büyük lokmayı ko -
paran bir siyaset adamı değil, bir piya -
nist oldu. Zira harb sonunda, Polonya da
vasını müdafaa etmek üzere Parise gi -
den Padercfsky idi. 

Bununla beraber, harb harabelerinden, 
Rusya hariç, Avrupanın beşinci en bü -
yük ülkesi Polonyayı meydana çıkaran, 
kuran, Paderefsky'den ziyade mareşal 
Pilsudskidir. Pilsudskinin Parise gitme -
mcsinde bir çok muhik sebebler vardı. Bu 
scbeblerin ne olduğunu birazdan okuya
caksınız. 

Polonya 700 yıldanberi, ve 18 inci as-
' ra kadar A vrupada sayılı kuvvetlerden 

biri idi. Bu asırda, Rusya, Prusya ve A
vusturya, onu aralarında bölerek adını 
haritadan sildiler. 

Bu devletler, Lehistanı haritadan sil -
mekle beraber, ticaretini, lisanını ve nas
yonalizm ruhunu ortadan kaldıramadı
lar. Lehliler büyük harbi bir facia gibi 
değil, bir fırsat olarak kabul ~ttiler. Baş
langıçta, Ruslarla Almanlar, kendilerine 
yaltaklık ettiler ve, bize yardım eder -
sen, sana istiklalini veririz.. dediler. 

Bunun üzerine de Lehliler galib ge -
1 

len tarafta olmayı sigortalamak için, iki-
ye ayrıldılar ve hem Alman, hem de Rus
larla beraber harbettiler. Harbin neti -
cesinde, Türkün asker lideri Mustafa Ke
mal gibi, Lehistanda da bir Pilsudski çık
tı. 

* Pilsudski harbin başlangıcında AJman-

Pilsudski . 
tana vererek Almanyayı parçalamak isti-
yordu. Klemansonun dediği oldu. Ve Le
histandan Baltık denizine kadar uzanan 
bir koridor Polonyalılara verildi. İşte o 
gündenberi de ·Avrupa siyasetinde rnüd
hiş bir hava cereyanının esmesine sebeb 
olan mahud (Leh) koridoru böylece mey
dana gelmiş oldu. • 

Pilsudski bu kadarcık büyük Lehistan
la tatmin edilmiş olmadı. Şark hududla
rında Rusyada Kızıllarla beyazların bir
birlerile boğuştuklarını gördü. İşte tam 
zamanı, fırsatı idi. Ve ordularınm önüne 
Sovyetlerin, o ana kadar harb meydanla
rında asla mağlub olmamış meşhur sü
vari generali Buddeniyi katarak, Ukran
yaya, ta Kiefe kadar yürüttü. 

Hadise 1920 mayıs ve.haziranında ol -
muştu. Fakat ağustosta Sovyetler mu • 
kabil taarruzda bulundular. Bu da, 'froç
kinin kuvvetlerinden bir çoğunu Lehliler 
aleyhine tahrik edebilmesinden ileri gel
di. 

17 sene sonra, kurşuna dizilecek o-
lan, Tuhaçefskinin iParlak idaresindeki 

Sovyet ordusu Varşovanın 12 kilometre 
yakınına kadar ilerledi. 

SON POSTA 2 

Son Posta'nın Resimli Zabıta H'k8y si 

1 - Jil ıehirde öteberi aldıktan sonra otele döndü. Doğru 
iki odalı dairesine çıktı. Otelde kız kardeşile birlikte oturu
yordu. Şapkasını, eldivenlerini çıkardı. Yatak odalarına 
açılan sağdaki kapıdan girdi. 

3 - Bir müddet sonra po • 

lisler geldiler. Ritanın zehir· 

lenme neticesinde ani olarall 

öldüğü tesbit edildi. Şişede 

. bulunan parmak izleri de 

bir fevkaladelik arzetmivor • 

4 - Yatak odasına iki 
kapı açılıyordu. Birisi ko -
ridor tarafından idi. Mü
fettl§ bu kapıdan aylar -
dan beri lşlenınediğini 

kat'iyetle tesbit eyledi. ö
teki kapı ise oturma odası 
tarafında idi. Müfettiş u • 
2unboylu dü§ündü. Niha
yet Jili dinlemek lizım 

2 - tçerde çifte yataklardan birinde kız kardeşi yatı
yordu. Fakat en tecrübesiz bir insan bile bir bakışta, bu 
yatıştan kuşkulanırdı. Nitekiı::ı Jll de vaziyeti anJamakta 
gecikmedi 
l 

yanın tarafını .tutmuş ve 1914 ağustosun
da 300 askerle Rusyayı istilA etmişti. Bü
tün arzu ve emeli, ülkesini gasıbların e
linden kurtarmaktı. Çok geçmeden bu 
küçük ordusu büyüdü, ve ayni hislerle 
dolu 1400 kişiden teşekkül etti. Almanlar 
Varşovayı zaptettikten, ve Ruslar da iz
mihlale uğradıktan sonra, Pilsndskiye 
harbe devam etmesi söylendi. Fakat Pil
sudski ayak diredi. Zira o harbi, harbet
meği düşünmüyordu. Gözünde yalnız ve 
yalnız Lehistan vardı. Ve o anda da, Le
histanm eski hükfunet merkezi Varşova
da bulunuyordu. 

Her şey bitmiş gibi görünüyordu. Bu 
vaziyette Sovyetlerin hücumunu hfç bir 
şey durduramıyacak, merkezi ve garbi 
A vrupanın da bolşevik olmasının önüne 
geçilemiyecek gibi geliyordu. 

. du. 

geldiğine karar verdi. Jil 
baygın bir halde idi. Bu 
hadise kendisini çok sars
mııtı. 

Başına gelecekleri önceden kestiren 
Pilsudski, Almanlar kendisini Magde -
burgda hapse atmadan evvel, lejiyonunu 
gizli bir siyasi teşkilat haline ~etirdi. Le
histanın harb sonrası tarihini anlamak 
için şu noktayı bilmek lılzımdır ki, şim
diye kadar ülkeyi idare edenler ve et -
mekte olanlar, Pilsudskinin kurduğu Leh 
lejiyonunun hayatta kalan sübaylarıdır. 

Pilsudskinin hapse girişi ilk defa vaki 
olmuyordu. Bundan evvel, beş sene Si -
biryada sürgün kalmış, Varşovada zmda
na atılmış, Londranın fena bir semtinde 
menfa hayatı yaşamıştı. 

* O zamanlar, Pilsudski sosyalist te -
mayülü ile şöhret bulmuştu. Bu da, lh
tilfılci faaliyetlerine en müsaid sahayı 

sosyalizmde bulmasından ileri ı{P.lmişti. 

Dünya ihtilali fikrinin Polonya istik
lalini hazırlama yolunda büyük him -

. metleri olduğuna inanabiliriz. Pılsudski 
ömrünün sonuna kadar da bu fikirle ya
şadı; ve kurduğu hayaller de, bir ihtilali 
tahakkuk ettirdi. 1918 ikinciteşrin Alman 
ihtilali ile Magdenburgdaki zindan hayatı 
nihayete eren Pilsudski milli bir kahra
man gibi Varşovaya döndü, ve kendile -
rini bir kere daha bir millet olarak ilan 
eden Polonyalılar tarafından ılevlet ida
resinin başına ve hatbiye nazırlığına ge
tirildi. 

Pilsudskinin asker, kaba hüviyeti al
tında, ince bir aklı selim ve keskin bir 
zeka gizli idi. Sulh müzakerelerinde bu-
lunmak üzere gidecek olursa, sulh ku -
rucularının kendisini nasıl karşılıyacak -
larını, esen ne yüzle buraya gelebiliyor
sun, sen ki, eski bir Alman zabitisin> di
yeceklerini pekala bildiği için, yerine, 
bütün kültür dünyasının tanıdığı meş -
hur piyanist Paderefsky'yi gönderdi. 

Cuırihurreisi Vilsonun maruf 14 mnd -
desinden birinde şöyle deniyordu: 

cLehistan, Lehlilerle meskıln ülkeler
den kurulacak, ve kendisine bir deniz 
mahreci verilecektir ... > 

* Klemanso başka fikirde idi. Şarki Prus-
yadan bir koridor açıp, burasını Lehls • 

Fransa, Belçikada doğmuş olan, kibar, 
asılzade kumandanı general Weygandı 
Pilsudskinin yardımına koşturdu. Pil -
sudski de bu aldığı taze kuvvet ve yar
dımla taarruza geçti. Ruslar dayanama
dılar, hezimete uğradılar. Varşova kur -
tarılmıştı. 

Bunu takib eden birinciteşrinde Pil -
sudski Sovyetlerle bir muahede akdetti. 
Bu muahede ile de, müreffeh Ukranya .. 
nın büyük bir kısmı Polonyalılara geçti. 
Böylelikle, Lehistan Paristeki sulh ku -
rucularının düşündüklerinden daha faz
lasile büyümü~, genişlemişti. Pilsudski -
nin gözü daha doymamıştı . . Zaptedile -
cek, ülkesine katılacak yeni yeni, h">Ş a
raziler aranıyordu. Aklına, Paderefski -
nin Pariste Litvanyalılara verilmesine 
razı olduğu Vilna geldi. Vilna kendi doğ
duğu şehirdi. 

Muahedelere, hükümlere riayet nedir 
bilmiyen, ehemmiyet vermiyen Pilsudski, 
Vilnaya ordusunu göndermekte tereddüd 
etmedi. Küçük Litvanya, Milletler Ce -
miyetinden yardım dilendi, imdad istedi. 
Hiç bir ses, sada çıkmadı. Milletler Ce -
miyeti, kuvvetli bir adamın önünde o za
man bile boyun eğmek mecburiyetinde 
kalmıştı. 

* Yapılan bir plebisit ile, halkın ekse-
riyeti Alman milletine rey vermiş ol • 
makla beraber Yukarı Silezyadaki mü
him maden mıntakası da Lehlilere geçin
ce, Polonya bir kat daha büyüdü. 

Fransa, iptidadanberi Polonyanın bü
yük ve samimi dostu olarak kaldı. Fran
sızlar, Polonyalıları garbla, Sovyet ko -
münizminin ortasında bir tampon gibi 
sayıyorlardı. Ayni zamanda Almanyarun 

' öbür tarafında. kuvvetli bir müttefik o-
larak telfıkki ediyorlardı. 

1921 de, müşterek menfaatler mevzuu 
bahsolduğu zaman birlikte harekete geç
mek esaslarına dayanan Fransa - Lehis
tan anlaşması imzalandı. İki sene sonra 
da, Fransa Lehlilere büyük bir istikrazda 

5 - Jll, Jtendine 
, gelince ıu ifadeyi 

verdi: 
c- Kardeşim Rita 

kocasından ayrı yaşı

. yor. Bir müddetten
beri de boşanma da
vası açılmıştır.> 

Tam bu sırada rnü
f ettiş yerden bir çl • 
çek yaprağını aldı ve 
Jile gösterdi. Bunu 
gören Jil: 

- İyi hatırlıyo -
rum ... 

6 - c ... Dışarıya çıktığım 

zaman yerde böyle bir şey 

görmemiştim> dedi. 

Müfettiş, genç kadının met

rukatını gözden geçirdi ve 
kocasile çekilmiş bir resim 

buldu. Ve bunu otel katibi -

ne de gösterince mesele 
aydınlandı. Zira katib, o gün 

öğleden sonra otele girenin 

ayni adam olduğunu söyle • 

mişti. 

e ·Mülettiı, Ritanın eski kocaaını tevkif etmekte 

gecikmedi. Tek bir ipucu, bu maznunun yalan 

ıöylediğini ortaya koydu. Bu ipucu ne idi? .. 

Arayınız, bulamazıanız (13) üncü ıa)•laya 

bakınız. 

7 - Müfettiş derhal Ritanın kocasını Duldu. Adam gayet 
soğukkanlıJıkla şu üadeyi verdi: .Karım öğleden sonra ba
na telefon etti VP mutlaka talak meselesi üzerinde görüş
mek istediğini, beni otelde beklediğini söyledi. Gittim. 
Beni divanda karşıladı. Yeniden birleşmemiz için yalvardı, 
teklifini reddettim. Ağlamağa başladı, hatta ckendimi ze
hirliyeceğim! > cedi, aldırmadım. Çünkü onun böyle bir çok 
tehdidler savurduğunu biliyordum. Kendisinden ayrılırken 
divanın üzerinde ağlıyordu.> "------------------------""1 

bulunarak muahedeyi mühürledi. Veri -
len para, sulh kurucularının serbest bir 
şehir olarak vücude getirdikleri Dan -
~ge rakib olarak, Baltık denizinde 
Gdynia limanının kurulmasına harcandı. 

Bununla beraber, Lehistanı yaratmak 
hususunda bu kadar çahşmasına, çabala
masına rağmen P1lsudski büyük bir nan
körlüğe uğradı. Ve 1923 de küçük politi
kacıların entrikalarına kurban giderek tı 
başından çekildi. Yeniler onun yarattığı 
her şeyi tahrib ettiler, ülkeyi iflasa ııü -
rüklediler. 

Pilsudski üç sene, 1926 ya kadar bir 
köşede bekledi. Hiç bir şeye karışmadı. 
Fakat nihayet dayanamadı. Politikacı -
ların çevirdiği dolablara gözünü yuma-
madı, Varşovaya yürüyerek bir darbei 
hükumetle, tekrar ülkenin başına geçt!. 

Ve 4 sene de, kolonellerden vücude ge-

tirdiği kabinesile Lehistanın amir ve ba
kimi mutlakı oldu. 

Bu kolonellerin en tanınmışlarından bi
ri, yıllardır Polonya hariciyesini id~e e-
den kolonel Becktir. Gülmek nedir bil
miyen zarif Beck, bilhassa Hitlerin mev
kii iktidara gelişindenberi, Polonya si -

yasetine yeni bir veçhe vermiş bulunu
yor. 
Almanyanın gittikçe artan kuvvet ve 

kudretini gören, ve günün birinde (Leh) 
koridorunu her halde istiyeceğini iyi bi-
len Beck, Fransa ile olan dostluğunu 
muhkemleştirdi. Fakat öbür taraftan Hit
lerle de 10 yıllık bir muahede aktederek 
Fransızları tasaya, endişeye düşürdü. 

Hitler, bu dostluğa mukabil de, 10 se
ne zarfında Leh koridoru meselesini asla 
mevzuu bahsetmiyeceğini vtıdetti. 

::::J 
Beck arkasından Sovyetlerle görüştü. 

Ve Litvinofla bir ademi müdahale anlaş~ 
ması imzaladı. 

* ' Muahedeler, sulh ve emniyeti sigorta " 
lamıya kafi gelseydi, Beck şimdiye kadaıt 

Lehistanı iyice selamete götürmüş sn • 

yılırdı. Fakat ihtiyar Pilsudskinin halefi 
Rydz Smigly daha ziyade, kendi askeri 
kuvvetine güvenmeği tercllı ediyor, va 
bir harb vukuunda 3 milyon asker çıkP 

rabllınek kanaat ve itminanile kalb h\tlt 

zuru duyuyor. 

Burada Danzig, (Leh) koridoruna illl
ve olarak üçüncü bir tehlike mıntakası da 

Memeldir. 
(Devamı 15 inci sayfada; 
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ASKERLiK BAHiSLERi 1 

1 • Balkan Röportajları 

Bir us-Jap n harbi Romanyada yeni rejimin 

v"~~ 
r:Rc ~:~E-~ ~ ~ 
-~r;RE~ .• JALU) 

• t.:ı I . ' 

muhtemel midir? kısa h!r!~rihçesi 
Yeni iJaTenin ana hat lan on günün içinde luırC1Tl'Jftırılmıı, hmırlan
mııtL Banan manevi ma'aliyetini keneli üzerine alan hülıUmet, 
Patrik Miran Kri.tea ile lıiliuye, General Antone•ko ile orduya ela· 
yanıyor •.. Simdi idare münhaıran Kral KC1Tol'ün elinde bulunuyor •• 

. • 1 h be girişmek istemezler. Ya Sovyet Rusya? Rasyanın da 
J~ponlar şı~dı ~uıl';{ ~ a~htimal veremeyiz, fakat Uzakşarkta şimdiki vaziyetten 
~ır. harb vesılesı ~ra 1t0

: çok noktaları henüz tesbit edilmemiı bulunan Mançuko 
ıstıf ade yoluna duş erke d~rlehinde çizdirmek için harekete geçmiş olabilir 

hududlannı en 1 

Yazan: 
GENERAL 

H. Emir Erki/et 

Geçen mart iptidasında, bir gün. ansı
zın Bükre§in vesair bütün Rumen tehir 
ve kasabalarının duvarları beyaz afiş -
lerle kaplanıvermişti. Bu afi§ler, kralın 
yeni bir beyannamesini - dördüncüa:.inü -
ihtiva ediyordu. 

Uç ay evvel nan edilen birinci beyan
namede, müstafi başvekil Bay Tatares
konun, yeni intihabatı icra etmek üzere 
kabineyi yeniden kuracağı bildiriliyordu. 

Hükftmetin bu intihabat neticesindeki 



10 Sayfa SON POSTA A;ustos 1 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

ır= AILilJlllii Z ILii lllbEllE 
KARSI 

CllLllll SllPER 

Nafıa V ekiletinden: 
Eksiltmeye lconulan ir. 
1 - Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açılacak kanal 

ve sınai imalat, keşif bedeli c400 ooa. dört yüz bi.n sekiz liradır. 
2 - Eksiltme 6/8/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 12 de Nafıa Ve

kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zart u
sulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri grnel 
§artnamesi, fenni şartname ve prijelcri 20 lira mukabilinde Sular Umum Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19.750 lira 32 kuruşluk mU\·akkat 
teminat vermesi ve 70 000 liralık nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffak~yetle 

bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müt.eabhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek
lif mektublarmı ikinci maddede yµılı saatten bir saat evveline kadar Sular 
Umum MüdürlüWne makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. c2473. c4557> 

Belediye Sular İdaresinden : 
Üsküdar, Kadıköy ve havalisine daha fazla su verebilmek için Şebekede ya

pılması kararlaştırılan bazı ıslahat ve tevsiat sebebile 4/8/938 Perşembe günü 

akşamı saat 19 dan erte.si Cuma sabahı 7 ye kadar Elmalı sularını kesmek mec

burlyeti hasıl olduğu sayın halka bildirilir. c5013> 

Deniz Lisesinden: 
Lisemizin birinci sınıfına on yedi yaşını bitirip on sekiz yaşından aylar almış 

olanlar ve ikinci sınıf için de 16-20 yaşında olanlar kabul edilecektir. 4 Ağus-

tos ak~amına kadar müracaat edilmesi. c50H> 

lstan bul Sıhhi Müesseseler Arthrma 
Eksiltme Komisyonundan : 

ve 

Eksiltmeye konulan iş : Leyli T1p Talebe Yurdu birinci şube yemekhanesi 
üzerine yapılacak dershane 

Keşif bedeli ; 9607 lira 91 kuruş. 

Son Posta 
Yevml. 81.,yasf. Havadis n Halk gazeteal 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak. 15 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddi:r. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİY!! 14UU 760 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

2700 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clOt müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad \re 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem· 
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak Iazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 EylUl/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarır.da yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40. lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan müfettiş ve müfettiş naınzedleri askerlikten avdetlerine kadar 
maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tabi 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75• lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. 
cYeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını haiz
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair şarUarı gösteren matbualar Ankara, İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş Heyeü 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/P,/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397. c4402• • 

Nafıa Vekiletinden: 
12/Ağustos/938 Cuma günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekfileti binasında 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda cem'an 

4500 lira muhammen bedelli Vekalet binasında perakende teslim şartiyle 25,000 

litre benzinin talibi çıkmaması yüzünden yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme Mü • 

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şnrtnamesinde yazılı vesaikle birlikte ayni 

gün saat 11 de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. c2644. c4833• 

' htanbul Belediyesi llanları 1 
Keşif bedeli 21 bin lira olan Silahtarağa, Kemerburgaz yolunun esaslı tamiri 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ~/8/1938 Salı günü r;aat 11 dt 
daimi Encümende yapılacaktır. Keşü e_vrakile şartnamesi 105 kuruş mukabilin

de Na.fia Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesi
kafüm başka 20,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair vesika ile Nafia Ve • 
kaletinin 938 yılı ehliyet vesika.c;ile 1575 liralık ilk teminat makbuz veya mck
tubile beraber teklif rnektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde 
saat 10 a kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra vt'rilecek 
zarfla r kabul olunmaz. (İ.) (4764) 

~ 

Hepsine 25 lira bedel tahmin edilen Topkapıda eski Tekkeci, yeni Beyazıtağa 
mahallesinde Topkapı caddesintle 203/205 N o. lu iki dük.kan ankazı satılmak üze. 
re açık arttırmaya konulmuş ise de bE:Jli ihale gününde giren bulunmadığından 

pazarlığa çevrilmiştir. İstekliler 1 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 9/8/938 Salı günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalı -
dırlar. .-B,. c4782• 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Ofset usulile basılacak 68X100 1/16 kıt'asında 100.000 ve ayni kıt'ada 40.000 

iki renkli iki okul kitabının bu sayılar üzerinde basım ve cild işi her iki kitab 
ayrı ayrı iş olarak pazarlıkla a~ık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu kitabların kağıd ve cild malzemesi Basımevimizce temin olunacaktır. Ek
siltme ve ihale 4.8.1938 Perşembe günü saat 10 da Devlet Basımevi Direktörlü
ğünde birbirini müteakib yapılacaktır. Bu kitablardan birinin muhanunen bedeJi 

2880 lira, diğerinin muhammen bedeli 1152 lira ve muvakkat teminat mikdarları 
da bu bedellerin % 7,5 nisbetinde olup usulü dairesinde isteklilerin eksiltme 
zamanından bir saat evvel bu teminatları Devlet Basımevi veznesine yatırmış 
olmaları lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 nci maddesi g,.reğince 
lazım gelen teknik ehliyeti haiz bulunduklarına dair mahalli Ticaret Oriasından 
alınmış bir mektub getirmeleri ve Ofsette muvaffakiyetle basılmış bir eser 

ibraz etmeleri şarttır. 
Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden parasız olarak alınabilir. 

(5017) 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresı ilanları 
Devlet Demiryollan 9 uncu. İşletme Müdürlüğünden: 

Devair iş saatlerindeki son değişiklik münasebetile Sirkeci - K. Çekmece ban
liyö hattındaki 15, 32, 39 No. trımlerin varış ve kalkış saatlerinde 11 Temmuz 
tarihinden itibaren yapılmış olan tadilat iptal edilmiştir. MezkQr trenler 3.S.1938 
tarihinden itibaren eski saatlerinde seyrüsefer edeceklerdir. (4998) 

İLAN 
Alacaklılanna konkordato teklif edecek

lerinden babslle Bafranboluda mukim 4 üncü 
sınıf tilccardan Mehmed ve Salih Semiz 
biraderler tarafından verilen pürje ve mü
racaat üzerine )Capılan tetkikat sonunda 
mumalleyhlmaya Safranbolu icra merctin -
den 9/7/938 tarih ve 27/28 numaralı karar -

Modern Türkiye 
Mecmuasını Okuyunuz. 
Her nüshasında bir yenilik 
Her nüshasında bir .zenginlik 

Muvakkat garanti : 720 lira 60 kuruş. 
ECNEBİ 

=========='===:I la iki ay mühlet verilerek illin ve kesbi kat'i
1400 800 300 Adalar Sulh İcrasından: 

Leyli Tıb Talebe Yurdunun hirinci şubesindeki yemekhane üzerine yaptırıla
cak dershane açık eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 10/8/938 Çarşamlıa giinü saat 10;30 da Cağaloğlunda Sılıhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü lıinasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme şartnamesi, ke şif projeleri ve buna bağlı diğer evrak 
49 kuruş mukabilinde }}er gün komisyon dan alınabilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid üc:ıret o dası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya
zılı b lgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte bu işe ben zer en az 5000 liralık iş yaptıklarına dair eksiltme tarihinden 

bir ha fta evvel İstanbul Nafia Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik Ye:-
sikasile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c5020• 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-----···-
Gelen e"1'alı geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 ""'[uruşluk 
Pul ilavesi rnzıındır. .................................................. ~ 

: Posta kutusu : 741 İstanbul, \ 
: 1 : Telgraf : Son Posta ; 
l Telef on : 20203 j 
""•·············································•'" 

yet etmiş ve muamelatı müteaklbeslnln ic
rasına komiser tayin edilmiş olduğumdan 
işbu illinın tarihinden yirmi gün içinde mu
malleyhima Mehmed ve Salih Semiz bira
derler zimmetinde maUiıbu olduğunu iddia 
eden zevat yedindeki vesaiki müsbltelerini 
hamilen borçluların ticnrethaneslndeki ko
miserliğe müracaat ve alacaklarını kaydet
tirmelerini ıve hllAfına hareket edenlerin 
ıcra ve iflas kanununun 292 ıncl maddesi 
mucibince konkordato müzakeresine iştirak 

edcmlyeceklerl illin olunur. 
Safranboluda Mehmed TO Salih Semiz 
biraderler ticaretlıanesinde konkordato 

lrnmiu•ri Nn...t li'.rlrnt 

Bir borctan dolayı mahçuz olup satılma• 
sına karar verilen Kırım cinsinden üç inek, 
bir boğa, 15/8/938 tarihine müsadlt pa -
mrtesl günü saat ondan itibaren Heybelide 
Papaz mektebi altında 5 numaralı mandıra 
da satılacağından talip olanlann mahalli 
mezkürde hazır bulunacıı.k memuruna mü
racaatıan ilan olunur. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lolonan Hekim) 

Dablllye mütehassuıı: Pazar.dan maada 
Jıerg{ln <2 - 8) Dlvanyolu ııu:nnra 104, ev ı... 
ltfonu ~198 - 211* 
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selanl.k- anlaşması bütün Avrupada iftihar edin Baylar: 50 Sovyet tayyaresi dün Japon 
Bir inada bir klup 

sevinç uyandudı teda edildi! topraklanm iki defa bombardıman etti 
'(BQ.§ta.rafı 1 inci sa11f ada) 

Ziyafetin sonunda iki başvekil tarafın
dan söylenen nutuklarda Balkanlarda a~ 
çılan dostluk devresinin eheromiyctı 
tebarüz ettirilmiştir. . 

Ziyafetten sonra bir kabul resmi tertib 
edilmiştir. 

İmza merasimi 
Atina 1 (A.A.) - Gazetelerin Scliın!k 

muhabirleri, tarihi hadise için, bayraK
larla süslenmiş olan şehir halkının Elen 
başvekili B. Metaksas ve Bulgar ba~~
kili B. Köseivanofa gösterdiği fevkala~e 
hararetli hüsnükabulü bütün safahatile 
bildirmektedir. 

Gazeteler Vardar kapısında iki başv:
kilin telaki~inin bilhassa samimi ın~hi
yetini de tebarüz ettirmektedir. B. Kase-
. Antantı devlet-
ıvanofu, burada, Balkan ~ .. 
lerinin elçi ve konsoloslarından matla, bu
tün askeri ve mülki yüksek memurlar. 
üniversite rektörü eski muharibler ve 

' ·~ kküller milli gençlik ve daha dıger teşe . 
. . b Balkan aevle-

reıslerı karşılamış ve eş ~ta 
tinin marşlarını çalan bir mızıka baş 
olmak üzere bir tabur piyade Bulgar 
başvekilini selarnlamışt1r. 
İmza töreni saat 18,30 da vilayet kona

ğında gayet ;amimi bir hava içinde, Yu-
, · Romanya goslavya elçisi B. Lezarovıç, .. 

elçisi B. FiJotti, Türkiye maslahatguzarı 
B. Saman ve bu devletler konsoloslarının 
huzuru ile yapılmıştır. d'l 

ikram e ı -İmzadan sonra şampanya . . 
nuştir. B. Köscivanof kadehinı nıaJe~e 
Elenler kralının sıhhatine ve Elen mıl
letinin refahına içmiştir. B. Metaksas .~a 
majeste Borisin sıhhatine ve Bulgar mı.
letinin refahına kadehini kaldırmış ve 
bundan sonra Elen başvekili, ayrı ayrı 
Balkan müttefiklerinin mümessilleri ıle 
müşabih temenniler teati .etmiştir. 

Bulgaristanda akisler . . 
S f a 1 (A.A.) - Bulgar ajans~ bıldı-

. 
0 

YN_ yi muahedesinin askerı mad-
rıyor. oy . 
delerini ibtal eden anl~maı~ın ımz:ısı 
haberi, Sofyada büyük bır alaka ve fev
kaIAde bir sevinç uyandırmıştır. 

Harbiye nazırı General Daskalov, su
baylara, küçük sübaylara ve erl •re, an
laşmanın imzasını bildiren bir teblığ neş
retmiştir. Tayyareler, Sofya üzerınde .u: 

1 . mışlar ve Bulgar renklerını 
çuş ar ~ap 
h . kağıdlara yazılı beyannam<>lE-.r .at-
avı anl anın lm 

mışlardır. Ordu ve halk, aşın -
- betile fevkalide heyecanlı 

zası munase 
tezahürler yapmaktadır. . 
Anlaşmanın imzası münase~etı~e ya~: 

dığı bir :makalede Dnes gaze~esı ~ı~or k · 
Bulgaristarı,, milletin emnıye~n~ ve 

·st'kb lir•ın esaümidlerinin ve devletin 1 1 a . . k 
sını teşkil eden askeri kuvvetlerınt a;~ 

tm k hakkını tam o -
surette organize e e b "n Scla-
rak ihraz etmiştir. Bu eser, ugu karşı 

"k ul . tanın komşularına nı te, B garıs litikaSı sa-
takib ettiği sulh ve uı.Iaşma poul aristanın 

. d .. d bulmuştur. B g 
yesın e vucu . birliği po-
bu iyi münasebat, dostluk ve ış. ihniyet 
litikasına kom<:lı devletler, aynı z .. İ 

' ··~- rınişleraır. ş-
ve temayüllerle cevab ve . . niyetler 
birliği yolunda bu karşılıklı ıyı lctmın 
~ugoslavya ile daimi dostl~k küpa anJaş-
l.rnzasını doğurmuştur. Bugun aktın 
nıa da Yugoslavya ile imzalanan ~l ih~ 
'1'ü . . Romanya ı e 
. rkıye, Yunanıstan ~ . . i . niyetle-
tılafh meselelerin halli ıçın { k dos
lin ve bu komşu rneınleketler .e . ço aklaş
tane münasebetlerin ifade ettığı Y 

nıa politikasınııı mahsulüdür. b hadjse 
Bulgaristan için tarihi ol~ ~ . altın-

ile, majeste Borisin yüksek ıdarcsı r-
da ba§vekil Köseivanof tarafından pa 
lak surette büyük bir Bulgar politik m~
vaffakiyeti de elde edilmiş bulunma -
tadır. . 

çl ,w• şehrın SO-
Akşam, üniversite gen ~~1?. b:iyiik 

kaklarında ve kral sarayı onunde 
bir fener alayı tertib etmiştir. . . f 

k'l Kôc:eıvano , 
Sofya ı (A.A.) - Başve ı bu ··n 

refakatindeki zevat ile beraber 
1 

~s
öğle üzeri bar::tanbaşa bayraklara ,.:1 l ' ~ . r Başveıu , 
enmiş olan Sofyaya gelmış ır.. . b-tün 

istasyonda kralın bir :müınesS:11' u _ 
' t dıvanı aza 

nazırlar, parlamento riyase . . elçi-
ları, Balkan Antantı mümessıllerı, 

"tü neza
len, Sofya belediye reisi ve bu n kar-
teUer yu··ksek memurları tarafındnn 

- "k teza-
§llanmıştır. Halk başvekile buyu . 1 
hüratta bulunmu~ ve başvekil şehrın .Y0 

-

1arından geçerken her tarafta şiddetli su-
rette alkışlanmıştır. • 

!unan gaF.etelerinin n~n:a~Idiri
J\tina l (AA) - Atina a1ans. bı 

· · an-
Yor: Gazeteler Seianikte iır.z3Ianan 

t 

1 
ya sayfalar tahsis etmekte ve beş 

aşmal k tin hükfunet reislerinin fotog-
mem e e b. 
rafları ile birbirlerine bağlanmış ır 

d bayraklarının resimlerini derceytarz a 
}emektedir. 

ln iliz gazetelerinin nqriyab 
gd 1 (A A ) _ İngiliz matbuatı 

Lon ra · · 
S IA 'k ı"tilafını meınnuniyetle karşıla-

e anı . efsi edi ı 
maktadır. Bu itilaf hen:ız az . t '! . -

kle beraber uzun bir tahlile tabı tu 
me • 
tulmaktadır. 

Deyli Telgraf diyor ki: . _ 
N"yyi muahedesini tadıl etmek uze-

re c B~lkan devletleri arasında imzalan~n 
·1·1·f harbden sonraki itilifların değış- Yeni klübün mühünl 
ı ı a , b" karı k 
mesine alışmış olan dünyada ır ~ .- Mesele maliım; Beşiktaş klübü ida -
lık husule getirmiyecektir . .Şurasını ıtı- re !hey'eti efkarı umumiyeyi heyecan 
raf etmek lazımdır ki Bulg~istaı;-ın. ~ ve teessüre düşüren garib bir kararla 
keri kuvvetlerinin 30.000 kişıye ındırıl- (Şeref Stadı) nın ismini değiştirmişti. 
mesi neticesinde sık sık kargaşalıklara Merhwn Şeref (Beşiktaş) ı (Beşik
sahne olan bir mıntakada bu k~e~ek: taş) yapanların en başında geliyordu. 
tin elinde, asayişi temin etme ıçın pe Klübüne bir stad da temin etmiş ve ni
az kuvvet kalmıştır. Bununla braber Bul- hayet gene klübü uğrundaki çalışma -
garistanı bir itilafı imza etmeğe scbeb .o- !arı yüzünden canını vermişti. Onun 
lan amil bu nokta değil, .komşularıle için dökülen göz yaşlan daha kuruma
dostluk muahedeleri imza_ e~ek :: dan klübün yeni idare hey' eti Türk 
sudur. Eğer Bulgarist~n muukessırt d~ bş. g.ençliğine bir nankörlük nümunesi teş 

1" - oynamaga m e ır ır k' kilde ro unu b ·ıl eden mahud karan vermış staddan 
Balkan Antantı azası o~acakst a onkunh"luc (Şeref) ismi kaldırılmıştı. Günlerce 

k • k etinı art n·aca .. · grupun as erı uvv · . d yazdık. Idare hey'eti kılını bile kıpır -
gelmesini istemek grupu teşk•l d eden datmadı. Garib bir ısrar ve inadla su-

1 · menfaati ikt.zasın an ır. memleket enn • suyordu. 
FraUlZ gazetelerinin nqnyatı Biz söyledik, onlar sustular. Biz sus 

Paris ı (A.A.) - Bütün .gazeteler, tuk, sözü ~imdi nankör olıruyan genç -
manşetlerinde Balkan Antantı ıle Bulga- lik alınış bulunuyor ve ne yazık ki bu 
ristan arasında imzalana~ anlaşm.anm e- söze başlayış (Beşiktaş) ın yıkılması 
beınmiyetini tebarüz ettırmektcdır.. demek oluyor. Bir inada bir klüp feda 

Jurnal gazetesi, bu ın~seleye. tahsıs et- ediliyor. Buna sebeb olanlar iftihar et-
tiği yazısında ezcümle diyor ki: sinler. 

Bu anlaşma ile Balk~. ~tantı devle!- Meselenin yeni safhası şudur: 
lcri, Bulgaristandan, Noyyı ı;ıuahedeS'.- Beşiktaş klübü gençleri idare bey-
nin kendisine koyduğu ~~au kal~ı~- etlerinin vermiş olduğu yersiz karara 
mışlardır. Bulgaristanın sılfıhta!l tecıı.dı, karşı hissettikleri derin teessürü çok 
evvela doğrudan doğruya komşularını sevdikleri klüplerinden ayrılmak ve 
alakadar eder. Madem ki Bulgıuistanın (Şerefspor klübü) ismi altında yeni 
bütün komşuları bu hususta ittifak ey1e- bir teşekkül kurmak suretile ifade et
mişlerdir, Fransanın buna karşı hiçbir iti- mişlerdir. 

razı yoktur. Yalnız Beşiktaşlılar değil bütün 
Sclanik an1aşması, hakkile Avrupanın sporcularda infial uyandırmış olan Be

şarkmda sulh eserine mühim bir yardım şiktaş idare hey'eti şimdi bu aynlık • 
ve Akdeniz devletleri arasında uzla~m~ya tan mes'ul vaziyete düşmüştür. Öte -
doğru mühim bir adım tellkki olunabılır. denberi, Beşiktaş k:lübünde anlaşama-

Telgraflar mazlıklara sebebiyet vermiş <>lan bu 
Ankara ı (A.A.) - Balkan Antantı ile hey'etin, kendilerini de iyilik bilıne -

Bulgaristan arasında Selanikte imza olu- meğe sarüklemesine tahammül ede -
nan itilaf münasebetile Balkan Antantı miyen Jcadirşinas gençler, son ve fiili 
daimi komisyonunun halen reisı bulunan itirazı onlardan uzak kalmak, ayn 
B. Metaksas, Hariciye Vekili Tevfik Rüş- bul'llllrnak suretile göstermişlerdir. 
dü Aras ve Bulgar başvekili Köseivanof Yeni teşekkül eden klüp -Şerefin or-
rasında telgraflar teati edilmiştir. Bul- tadan kaldırılmak istenen ismini ebe

:ar başvekili Köseivanofun telgrafı ıu- dileştirmek gayesile tesis edilmiştir. 
d . Şimdiden 165 azası mevcuddur. Be -

urB. Dr. Tevfık Rüıdü Aru şiktaşın birinci takım kıymetli <>yuncu-
Hariciye Vekili larından hemen hemen hepsi ağabey -

Ankara lerinin, hocalarının ismini taşıyan ye-
Bulgaristan ile Balkan Antantı ara- ni teşekküle geçmiş bulunuyorlar. 

mda akdi hususuna son derecede yardı- Beşiktaş klübü idare hey'etine ka -
8 ız dokunmuş olan itilafnameyı B:ıl- <lirşinaslık dersi veren bu gençler ayni 
:~ Antantı daimi komisyonunun halen zamanda stadın ismi (Şeref Stadı) ol

. · sıfatile B. Metaksas ile imza etmi~ madan orada hiç bir zaman hiç bir spor 
reısı . . . . k t . kl a· 
lduğumu ekselansınıza bildırmekle bah- hareketıne ıştıra em .• 'ce er ır. 

0 
Yeni klübün renkleri siyah - be -

Uyarım. 
Münevver yardımınızdan dolayı size yazdır. Formaları düz siyah fanile ve 

hararetle teşekkür ederken Balkan An- beyaz don'"'Olarak kabul edilmiştir. 
tantının sulh mefkuresine merbutiyeti- Klübün teşekkülü için lazım olan mü-
·n bir delilini teşkil edecek olan bu saadevi almak üzere vilayete müraca

:es'ud hadiseden dolayı sevinç duymak- at edllmiştir. Müsaade alınır alınmaz 
tayım. şuna kaniim _ki ~ et~~~ oldu- teşekkülün federe olması için Ankara 

ğumuz akid, Bulganstan ıle butun Bal ~?.?.:.~~-~~~~~~~=-~-~~-~~!~~~~!:.:. 
kan Antantı devletleri a~d~ ye~ bfr Ankarada bir otomobil 
vifak ve itimad esasına mustf>md bır teş-
'ki mesai devrinin mukaddemesi olacak- bir köylDyü çiğnedi 

~~. Bu teşriki mesai rni~~tlerimizin re- Ankara 1 (Hususi) - Postaneye aid 
fahı ve yarımadada sulhun tak\ ıyesı i- şoför Alinin idaresindeki 2169 numa _ 
. masruf olan gayretlerir.ı;ıin m:ikaf:ı- ralı otomobil saat 2 1 de f5ergı· evi önün-

çın . • 
t ıınakla kalmıyacak, aynı zamanda u- de birden önüne çıkan bir köylüye çarp 
~uomi sulh işine de kıymetli bir yardımı mış, adamcağızı başından ve vücudü -
dokunacaktır. l • nün bir çok yerlerinden çok ağır bir 

Köıeivanof surette yaralamıştır. Köylü ifade ve -
Ekselans B. Köseivanof recek bir halde -0lmadığmdan hüviye -

Başvekil ve Hariciye l'lazır: ıı tesbit edilemiyerek hastaneye kal -
Sofya dırıJmıştır. 

(Baştarcıfı 1 inci sayjadfJ) lerimn muslihane bir surette halli ban 
Sovyet tayyareleri, bugün öğleden son- sinde yapılmakta olan ve 20 Temmuz

ra iki defa Çankufeng üzerinde uçmuş da talik edilen müzakerelere yeniden 
ve ilk hattaki Japon kuvvetlerine bomba başlanmasını Litv.inoftan taleh etmek 
ve makineli tüfek ile hücum etmiştir. için talimat gönderiimiştir. 
Maamafih zayiat olmamıştır. Tokyo 1 (A.A.) - Domei ajansı bil-

Saat 14,30 da, Sovyet ağır bombardı- diriyor: 
man tayyareleri, filo halinde, Tiumen Bugün harbiye nazırı İtagakinin r·
nehrinin cenub kısmı üzerinden hu- yasetinde bir çok .Japon askeri şefle -
dudu geçmişler ve Kore arazisine gir- rinin iştirakile yapılan fevkalade kon
mişlerdir. Bu tayyareler, Kahinin cenu- ferans Sovyetler Birliği tahrikkiır v -
bunda Knsayo civarında demiryolu hat- ziyetindc devam ederse, Sovyet - M 
tını bombardıman etmişlerdir. Sovyet çu hududunda şiddetli surette harck -
tayyareleri, bilahare Keçko köprüsünü te karar vermiştir. Konferans, bundan 
de bombardıman etmişlerse de ciddi ha- başka, şimdilik hadiselerin cereyanını 
sarı mucib olmamışlardır. dikkatli surette takibi ve her türlü tah 

Saat 17 ye kadar, ikisi Jagin cenubun- riktcn ari bir hattı hareket ittibaZU1' 
da, ikisi Sazanda ve biri Suiryupo civa- tekarrür ettirmiştir. 
nnda olmak üzere beş Sovyet tayyaresi Sovyet Rusya bombardıman 
düşürülmüş olduğu sanılmaktadır. Man- için ne diyor ? 
mafih daha tafsilat gelmemiştir. Moskova 1 (A.A.) - Havas muha-

Sovyet tahşidatı biri bildiriyor: 
Londra, 1 - Motörlü Sovyet kıt'~ları- Sovyet - Mançu hududundaki yeni 

nırt iç Mogolistanda tahaşşüd ettiği ve hadiseyi izam etmemek bahsinde Mas
harbe hazır bir vaziyette bulunduğu bil- kovada .bariz bir arzu mevcud bulun -
dirilmektedir. masına rağmen, kuvvete müracaat e -

Japon tahşidatı dileceği hakkındaki Japon tehdidıne 
Tientsin 1 (A.A.) - Şimali Çinden ve karşı son günlerde Litvinofun cSov -

bilhassa Şanşiden Mançukoya gönderi- yetler Birliği hakkını her türlü ted -
len takriben yirmi bin kişilik Japon kuv- didlere rağmen müdafaa edecektir> 
vetleri dört gündenbcri Tientsin istıısyo- cevabı hatırlatılmaktadır. Moskovad~
nundan geçmektedir. ki kanaat, Uzakşarktaki Kızılordu ge-
Diğer cihetten öğrenildiğine göre Dai- ncl kurmayının muhtemel olarak Iü -

ren'e asker nakleden birkaç tren gelmiş- zumlu tedbirleri alacağı merkezinde -
tir. dir. 

llarb mi, müzakere mi? 

Tokyo 1 (AA.) - Tokyodaki poli- H f d f ·ı d 
tik müşahidlere göre, Çenkufeng ha - a a~ a escı ün 
<lisesi, aşağıdaki iki meseleyi kat'i su- a şam b·ıııı· 
rette ortaya atmaktadır: 

1 - Bu, bir Rus - Japon harbinin (Ba§tarafı ı incı sa:ufadtıJ 
başlangıcı mıdır? Evvelki tel.grnfunda da bildirdiğim 

2 - Buna ırağmen, Çin - Japon har- kayıd işlerine bu aksam bütün büro -
bi devam edebilir mi? larda nihayet vcrile~ektir. 

Havas muhabiri, bu iki suali, hari- Komisyon bu kararını ilan ve ikin-
ciye nezaretinin salahiyettar bir şah - ci müntehib namzed1erini 3 6 tarih.in-
siyetine sormuştur. den 8/ 8 tarihine kadar müracaata da-

Bu zat, cevaben demiştir ki: vet etmiştir. Bu karar artık yazılacak 
Sulh ve harb ihtimalleri ayni nis - müntehib kalmamasından değil ko ~ 

bettedir, her şey, Sovyetle~ Birliğinin misyonca kayıd müddetınin bu suret -
hattı hareketine bağlıdır. Önümüzde- le .tahdidine lüzum görülmüş olmasın
ki iki veyahud üç gün kat'i mahiyette dan mütevelliddir. 
olacaktır. _ . Kayıd işlerine Türk - Fransız teşd-

Japonya, anJaşmazlıgı mahalli bır ki mesaisi .ıçın' • de tekrar başland - .. ft_ 

h. b 1-ak . . 1' d 1 . ıgı ıa 
ma ıycUe ıral\olu ı.çın e ın en ge em rihtenberi bütün müntehibler 'st' -

- tmişt" O d talı ı ısna yapmaga azme ır. r umuz, - sız Türk listesine yazılmışlardı 
rikten kaçınmaktadır. Tayyarelerimiz, n· Türk" t . L- t ldr. 

· k . ır gaze esı ABpa 1 ı Sovyet tayyarelenne arşı mukabıl A k 1 (H .) B 
h .. k lkıri ktadı 1 So t n ara ususı - urava ge -ucuma a ama r ar. vye le h b 1 ·· ·· " 
tayyareleri, yalnız tayyare toplarile n . a. :r ere gore Hatayda Türk Halk 
d.. .. ··1 ·· ru· B unl be be ç Partısının organı olan Hatay gazetesi 
uşuru muş r. un a ra r an- 24 '" ihli ' 

k f eı · · d · b t tr- · ...;:h.· ıemmuz tar sayısında Suriye 
ubcn.g mesh. eshınınd de ıs ad e ıgı 6....,ı askerlerinin Kırıkhan mıntakasındaki 

sa rımızın ır u u u var ır. ba .. 
E - b' R J h :ı ... • b 1 zı Turk vatandaşlarına tecavüz et -ger ır us - apon arJ.lı aş ar • tikle · d . -

sa bu Çindeki harekatı durdurmıya - . rıne aır olan malum ve mevsuk 
'kt J So tl B' 1. w. •1 bır ha beri neşrettiğin den dolayı Kolo-ca ır. aponya, vye er ır ıgı ı e nel K 1 , - ·ı 

muhasama halinde iken dabj Hankeu- 0 e nın emrı e kapattırılmıştır. 

Ya doğru yürüyüşe devam ~rzusunda- Suriyede vaziyet 
Şam 28 (H • h b ' · · dır ve devam edebilir. Japonya, Sovyet . ususı m~ a ınmız yazı-

hududunda Mançu arazisini müdafaa ~or) - Hatay meselesı etrafında Şam 
· · ı· g' ı ku t likti B nasyonalistleri tarafından alınan tavır 
ıçın azım e en vve e ma r. u . t d - . 
esnada Çin harbi de seyrini takib ede- ve vazıye egışmemiştir. Umumiyet -
cektir. le gazeteler aleyhimizdeki neşriyatla-

Tokyo 1 (A.A.) - Havas muhabiri r~a devam ed.iyorlar. Hataydaki tes
bildiriyor: Bugün Sovyetlerin yaptığı cıl ~uamcle1enne karşı Arablarla Er
bombardıman1ar, Çankufeng'in Japon- men:Ier t~rafın?an yapıl~n. boykottan 
lar tarafından geri alınmasına karşı bahs~l: Turklcrır:. bu gıdışlc Hatay 
te1.ahür olarak telakki edilmektedir mcchsınde 22 degıl, otuz mevki bile el 
Bildirildiğine göre bugünden itibare~ de :dcb~lec_:klerini ve. hun~~ .da_ ar~ık 
J aponyanın Sovyet tayyareler.inin hü - Sunycyı alakadar etmıyecegını soylu -
cumlarma en ziyade maruz kalınası yorlar. 
muhtemel Fukuoka eyaletinde ihtiyat . Şam gençliği arasında bir de yeni 
tedbirleri alınacaktır. Eı.cümle, bu eya bir haı:ekc! çıktı: 
1 tt l · b "' t·· kl 'dd tı· b. Surıyenın muhtelif yerlerinde Ha -e e gece erı u un ışı ar şı e ı ır .. . . . 
k t 1 tab. t t 1 kt tay namına abıdeler dıkılmesini isti -on ro e ı u u aca ır. . 

yorlar ve bu maksadla clskenderun Japonyada müzakereler 
sancağını müdafaa komitesi» için pa -

Tokyo 1 (A-A.) - Dömei ajansı bil- ra toplamaya çalışıyorlar. 
diriyor: Sadullah Cabrinin istifasını müte -

İmparator, bu sabah, harbiye nazırı akib Başvekil de hiiklımetin istifasını 
İtagaki ile ordu genel kurmay başkanı verdi ve tekrar hükfimet teşkiline me
Prens Maninu huzuruna kabul etmiş - mur edilerek üç azalı hükfımet yerin" 
tir. bu defa beş azalı bir hüki.imct teşk 

Balkan Antantı ile Bulgaristan arasın- devletler arasında itimad esasına müstı-
daki itilafın imzası hadisei mes'udesi mü- nid yeni bir teşriki mesai devresi a~ıl-
asebeüle Selinikten göndermek lutf un- makta olduğunu düşünmekterı mütevel

~a bulunmuş olduğunuz naziltiine telgraf- lid sevincimi söylemek isterim 
tı:ın dolayı ekselansınıza harerctle tcşc.::C- Beş Balkan devletinin göstermiş ol-

kür ederim. duldan karplıklı anlaşma zıhniyeti, emi-

Harbiye nazın İtagaki, bilahare etti. Yeni azalar, Faiz UI Huri ile Lüt-
bahriye nazırını ziyaret eylemiş, bunu fü Elhaffar'dır. Başvekilin ısrarı üzf
müteakib uzun müddet hariciye nazırı rine SadulJah Cabri gene dahıliye , 
ile görüşmüş ve nihayet öğle yemeğini hariciye nezaretlerini deruhde etti. De
B~ş~ekil Prens Konoye ile birlikte ye- veran eden riYayet1erc göre yeni hü -
mı~ır. kfımet, Suriyenin istiklali meselesinde 

• iyi ha~er alan mehafillerin umu - daha enerjik bir tavır alacaktır. Bu e
mı kanaatınce, Sovyet - Mançu budu - nerjik siyasete göre Fransa muahede. 
du~daki. ~ad ise, diplomatik yolla hal- yi tasdik etmiş olmasa dahi, Suriye 
ledılmelıdır. .. _ . hükumeti müstakil bir devlet gibi ha-

Bu münasebetle gerek Cumhuriyet nim ki, Balkan yarımadasında sulhü ve 

hu .. ku~ meti namına gerek k. e:ıdi na_nıım.:ı - tenid itimad esasına mus teşo-H<i mesaiyi 
ekselansınıza en ha:aretli ~ş~kkurlerı- takviye etmek ıuretile umu!lıi sulha ha-

. -etmek ve aynı zamano.1 Bulgaris- d' 1 k b' - d . 
nıı a... ım o aca ır tsere vucu "·erecektir 
tan ile Balkan Antantı azasmdan olan l 1>r. Araı 

J aponyanın Moskova buyuk e1çı- ıeket edecektir. Bu artık kat•• rette 
sine, Çankufeng'deki hudud hadise - kararlaştırılmıştır. ' 

1 
su 
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1 YAZDIGIM MEKTUBLAR 1 
Askerlik bahisleri 

(Baştarafı 9 ncu. ~ay fada ı 
makta ve halen bu işlerde 300,000 
cezalı adam çalıştırılmaktadır. 

bulunan 50,000 nüfuslu Homsomolsk 
şehrinde bir denizaltı montaj tersanesi 
ile bir uçak fabrikası ve silah, mühim
mat, ç1mento imalathane ve fabrikala
rı işlemektedir. Şimalden Amura dö -
killen Burea ırmağı vadisinde çok zen· 
gin ve iyi bir kömür damarının yanın
da demir de bulunmuş ve burada bir 
ağır demir sanayi fabrikası kurularak 
hatta işlemeğe bile başlamı..~ imiş. 

miıJU .. llllllllM_._~ Mark Twain'den çeviren: Faik Be.rcmen .4fl111 .. 1111İi · Bugün Baykal - Şimali Sahalin -
,Vladivostok müsellesinin te~il ettiği 

darülharekatta, Sovyet Rusyanın 
üç yüz bin, dört yüz bin kişilik daimi 
seferber bir ordusu bulunmaktadır. 
Bunun kuvvetli süvarisi, motörlü kıt'a
lan, 800 zırhlı arabası, yüzü ağır bom
Lardıman tayyaresi olmak üzere 900 
harb uçağı ve 70 de denizaltı gemisi 

Artlk şimdi ayan azasının katibı de -
plim. Bu işi iki aydanberi yapıyordum: 
fakat anladım. ki bundan böyle bu va -
zif eyi yapamıyacağım. İstifamı vermekle 
iyi edeceğimi sanıyorum. 

Mesele şu: Şefim bir sabah pek erken 
bir saatte beni çağudı; büdce hakkında 
söyliyeceği nutkun arasına yaptığım u -
fak tefek ilaveleri ancak uitirmiştim. 

Karşısında dikildim. 
Kravatı çözülmüş, saçları darına d3ğın 

olmuştu. İçinde bir fırtınanın kopmuş ol
duğu belli idi. 

Önünde bir yığın mektub duruyordu. 
Anla§ılan posta gelmiş olacaktt. Birden 
bana: 

- Sizin itimada 
zannediyordum. 

- Evet, efendim. 

şayan olduğunuzu 

- Nevada eyaletinde bulunan münte-
Jıiblerimden birine mektub yazmanızı 

söylemiştim. Oraya bir posta dairesi ya • 
pılmasını istiyorlardı. Size, ustruplu bir 
cevab vererek, münasib bir lisanla buna 
imkan olmadığını anlatmanızı söylemiş -
tim. 

İçim biraz ferahladı. Cevab verdim: 
- Ben de dediğinizi yaptım efendim. 
- Ya öyle mi? İşte yazdığınız ccvab: , 
Mistr Smith, Jones ve ötekiler, 
Hangi şeytan sizi dürttü de kasabanız

da postahane açılmasını istediniz? Pos -
tahane hiç de sizin işinize yarama·>;. Mek
tublar sahiblerine varacak mı sanki .. 
Onları okuyup yırtacaksınız, bu iş ba -
şımıza derd açacak sonra. Hayır! Bunu 
kafanızdan çıkarın! Sizin bu halıniz çıl
gınlıktan başka bir şey değil. Ben size 1:1-
zım olan şeyi söyliyeyim: Size geniş bir 
hapishaneyle bir ilk mekteb ister. Bu her 
halde sizin için çok daha iyi olur. 

Samimiyetler ve muhabbE:tler~ 
- İşte yerdiğiniz cevab; gördünüz mü? 

Herifler, eğer memleketlerine ayak ba -
sarsam beni linç edeceklerini yazıyorlar. 
Bunu yapacaklarından da eminim .. 

- Vallahi bilmiyordum efendim .. On
ları ikna etmek istiyordum. 

- Pek güzel ikna ettiniz, maşallah. İşte 
bir başka mektub daha .. Gene size bir is
tida vermiştim. Bu da dairei intihabi -
yemden gelmişti. Kilise meselesim aid
di. Buna da şöyle akıllı· uslu, yumuşak 

varmış. Bu ordunun takriben yarısı 
Blagov - Habrovsk, 60,000 i Vladi -
vostok ve ıkusuru Baykal bölgesinde 
taha~şüd etmiştir. 

Diğer cihetten, son senelerde Sovye 
Rusya kara ordusu teşkilatınçia büyü1 
bir terakki görüldüğü gibi hava kuv · 
vetleri çok fazla büyümüştür. 

Bütün bunlar ve Japonyanm Çinde 
fazlası ile meşgul ve 'bağlı bulunması 
şayed Ruslara yeni bir faaliyet, cesaret 
ve cür'eti vermekte ise, buna hayret 
etmemelidir. Ancak ne olursa olSun U-
1.ak Şarkta karşı karşıya duran sefer
ber Rus ve Japon orduları Uzak Doğu 
dünya barışı için daimi birer tehlike 
kaynağıdırlar. 

H. Emir Erkilet ...................................................... ·-······ 

Ruslar, bu ordunun bir harbde ana 
vatana muhtac olmaksızın her tür1ü 
ihtiyaçlarını mahallinden tedarik ede
bilmesi için senelerdenberi Uzak Şark 
vilayetlerinin zirai, iktısadi, sınai kal
kınması ve bilhassa yeraltı hazineleri
nin işletilmesi için uğraşmaktadırlar. 

Bu meyanda Habrovsk ile Paşkovo 
arasındaki Amur nehri bölgesinde, ya -
ni Birobijan Sovyet Yahudi cumhuri- Bir köylü tabancasile oynarken 
yetinde bugün buğday, pirinç, fasulya yaralandı 
ve diğer zahire ve kuru sebzeler yet~- Evvelki gün Beykozun Mahmud Şevket c- Sizin itimada şayan olduğunuzu. zannediyordum.> 

bir şey yazınız demiştim. Verdiğiniz ce
vab şu: 

Baylar, 
cİstcdiğiniz şey hükumeti alakadar et

mez; bunu mahalli belediye meclisine ar
zedin. Fakat size bir şey söyliyeyinı mi? 
Beyhude yere yorulacaksınız. Projeniz 
pek gülünç! Bu, zekanızın, dü -
şüncelerinizin, tasavvurlarınızm, ah-
lakmızın, hülasa her şeyinizin 

zavallılığını göstermektedir. Y c -
rin dibine girsin sizin şu projeniz! Bun
dan utanmalısınız doğrusu!. Benim fik -
rim budur. 

Sonra istidayı şu cümleyle bitiriyor -
sunuz: cÖmrümüzün sonuna kadar dua 
edeceğiz!, 

Edin bakalım, zaten sizin bundan baş
ka da bir şeye ihtiyacınız yok. 

Muhabbetler ve rnüveddctler.> 
- Bu parlak cevab da zek~moun bir e

seri.. Bu hareketiniz, siyasi suikasdımı 

hazırladı. Ben ne kadar talihsizim, ki be
lediye meclislerine verilecek memoran -
dumu da size havale ettim. San Fransis
colular, sahildeki arazinin mülkiyetinin 
tanınmasını istiyorlar; işte onlara da yaz
dığınız cevab: 

cBaylar, 
J orj Vaşington milletimizin mukaddes 

pederi öleli epey oldu. Onun şaşaalı ha - mekte ve bir çok mensucat, jelatin, paşa köyünden 24 yaşında Mümin, mısır 
reketleri de ebediyen sönmüştür. Şimc:ii kereste fabrikaları ~.c:lemekt.edir. Ma- tarlası içinde tabancasile oynarken tabanca 

l"t birdenbire ateş almış ve sol memesi üzerln-
siz ne diye sahildeki araziden bahsedi - ı eşal Blüherin karargahı olan Hah - den ağır ve tehlikeli bir surette yara.lan -
yorsunuz bakalım? rovsk'un 100 km. şimalinde ve bugün mıştır. Yaralı Nümune hastanesine kaldı -

Bu arazinin üstüne heykel mi yapa - büyük bir .baş menzil noktası halinde rılarak tedavi altına alınmıştır. 
~~ın~? Aklın~a pşar~. ~~~~~~~~~~~~~~~~==========~====~ 

Guya Newton için ha .. Newtonun za -
feri nedir? 

Bir tesadüf! Newton bir elmanın yere 
düştüğünü gördü. Bundan ne ç:ıkar. Bul
duğu şey pek basit, pek adi .. Fakat ak -
rabaları nüfuzlu kimseleri t.mıyorlardı. 
İşi büyüttüler; şişirdiler .. Ve ı.izinki meş
hur oldu. Bunu unutmamanızı bilhassa 
isterdim. 

.. \.. •• '1 .,, . .. 

Şimdi kokmuş fasıllarla mı uğı-aşaca -
ğız. Neyse .• ile 

.. -SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Bana gene mektub yazın! DC1stluğu 

sağlamlaştıran samimi muhaberelerdiı'. 

Sizin cıvıltılarınızı duymakla mes'ud olu-

her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 
' . . '""~" . 

ruz. 
Haydi çıkın! Çıkın, sizi bir daha gözüm 

Hoşça kalın. Samimiyet ve muhabbet- görmesin! 
lerle .. > Artık bu sözler, ayan azasının lıizme -

- Bu mektubunuz bir faciadır; müd - time ihtiyacı kalmadığını telmihnn bil -
hiş bir şey. diriyordu. 

- Müteessir oldum efendim. Fakat me- İstifamı verdim. Bir daha ayan aza • 
seleye vüzuh verdiğimi ümid ediyordum. sına katiblik yapmak mı? Allah göster -

- Defolun bw·adan! Mahvoldum. Bu mesin! Bu adamları memnun etmek im
adamlar asla beni affetmiyeceklerdir. kansız! Hiç bir şeyden çaktıkları yok .. 

Siz, sadece nafile yere kendinizi yoru -

yorsunuz; o kadar! 

YARINK:t Nt>lm.AMizDA: 

8ir Çin masah 
Yazan: İbrahim Hoyi 

Premedili bahçıvan İslam ağa da SON f8STAN iN _ 4 _ gelmedi ya? Vapura bindi.. belki de 
lafa karıstı: arabaya bindi.. söylesene, ne verelim? 

Bu\ari kismisi deyak ister, bre EDEI? QQl"\AN\ O, yabancı değil; yüzüne karşı da söy-
vallahi! dedi. Boy liyebilirsi..o.. 
len hayırlisi cun İfakat hanım, gittikce sabitleşen ba-
bulmişler mara - kışlaı mı banknotlardan ayıramıyordu. 
za yapmiya .. Hen Kocasının suratına bile bakmadan_ ce-
derne kapi çinga- vah verdi: 
neleri bilem boy- YAZAN: Ercümend Ekrem Talu - Ne vereceksin? İki lira kayık pa .. 
len cibisi çingar rası ver işte .. 
yapmazlar. - Nah, al.. say. - Kısmet.. dedi; Yahudi, bunu acı bir şaka telikki 

İfakat hanım: Bak tamam mı? nasibimizde var etti; ve gülerek, şu mukabelede buton-
- Sen sus, hah diye Gurabi efen· mış .. çıktL du: 

çıvan eskisi.. eli - diye uzattı. Vakit gecikmiş, - Aman, hanum abla! Bu kadar eli 
nin çamurile elalemin işine karışma! İhtiyar, artık göz yahudi sabırsızla - açik olina .. . Sonram size bir şey kal -

Diye adamcağızı tekdir ettikten son- Je gordüğü bu mu .. nıyordu. Gurabi e - maz! 
ra: azzam servetin ö - fendi ile henüz gö - l3u sefer İfakat hanım döndü. Ne o-

- Ben sana gösteririm, terbiyesiz!. nünde hafif bir bay 7' rülecek hesabları iur, ne olmaz diye destelere el uzala-
tehdidini savurarak kemali aza - gınlık geçirir gibi ol vardı; elindeki boş rak, hepsini aldı; yerd~ kendi oturduğu 

metle odadan çıkan ebe hanımın arka- du. Yutkundu, fa .. filcanı yere bırak - değirmi minderin altına soktu. 
sından edebsizcesine kol sallayıp, mut- kat az kaldı boğu • tı, bir iki kere üs - Yasef, bu hareketi endişe ile takip 
fağa kahve pişirmeğe gitti. luyordu. Gırtlağı tüste yutkundu, ök- etmişti. Ve şimdi içinden içinden ha-

Gurabi efendi, karısının huzurundan kupkuru kesilmiş, sürdü, burnunu sil - fif bir nedamet duyuyordu. Keşki bu-
kurtulunca cesaret buldu. Oradaki ka.. adeta felce uğramış di: raya getirmezden önce, paranın şöyle 
fabalığa hitabla: gibi idi. Gayri şuu· - .Eh, sağlıcağta bir beş yüz Iiracığını ayırıp, dükkinda 

- Kusura bakmayın komşular. Bi- ri bir hareketle kav kalin sultaniml Ben alıkoysa idi! 
2im ev uşağının sevinç başına vurdu radığı para destesi • yidiyorum.. tükaru Maamafih endisesini belli etmek is-
tta, ne yaptığını bilemedL İ~allah ken- ni sayamıyordu. El· yalanuz biraktim.. temiyordu. İşi ge~e lıltifeye boğarak: 
'aimizi tQparlıyalım .. havalar da düzel- leri, parmaklan iş - ~üşteriler bana bek _ Bu yun, pampor parasini artirmiş-
sin.. hep birlikte Tomrukağasına gidip !emiyordu. Zorla liy.or.. lar .. Estarıı bokları burya kadar bir be-
'Su başmda bir kuzu çevirmek, sizlere kendine gelmek, he Kadın birdenbire kopü.rdü.: cNuıı? Elli lircı mı?, diye bir gerizgah let içun beş yuz papel verdim .• dedi. 
ikramda bulunmak boynwnun borcu yecanını belli etmemek için ı sinin üzerinde getirdiği iki fil.can kah- yaptı. ' İfaloat hanım kaşlarını çattı: 
olsun! dedi. nefsini tazyik ettikce etti. Gevşeme - veden köpükaüzünü bayie, .. ö!:kin~ de Lakin ne Gurabi efendi, ne de karısı _ A a .. sen iz'anmı mı oynaltın, deli 

Bu kuru vad hiç birini tatmin et- mek, düşüp bayılmamak azmi ile ~e kocasına uzattı; kendi de ~bur elınde oralı değillerdi. Bayiin bu veda mukad- yahudi'?. Beş yüz liraya bilet nerede 
rniyordu. Maaımafih, daha fazla dur- yapaca~ ~tiremi.yor~: .. Dıma~ı, :t~tt~ğu .. cezvenin dibinde kalan telvey~ demesile. n~ ~eı:xıek istediğini, lafı_ ne .. görülmüş? Yoksa, aklın sıra bizden bu 
mayı hem siyasete, hem de terbiyeye muhtelıf ve mutebayın du.şu~celerın somurdukten sonra kenarlarındakı reye getırecegmı farketmek istemıyor kadar para mı vurmak i~iyorsun? Biz 
muvafiık görmemiş olacaklar ki birer i- 'hücum ve tazyiki altında .?en~an ol- ,kahve bula§'Iklarını yalamağa koyul- gi'bi bir vaziyet takınmışlardı. bu panganotları sokakta bulmadık. Ne-
kişer kımıldadılar, söküldüler, tered - mak, sapıtmak istidadım! gosterıyordu. du. Yahudi hızlı hızlı iki defa daha ök- rede bu bolluk? 
düd edenleri dürtüp kaldırdılar ve te- Derken, pa~ayı sayamıya~ağını, biraz Yasef sordu: sürdü; bu sefer de: Yahudi afalladı. Kendini bi'ldi bileli, 
menni mi, yoksa küfür mü anl~şılamı- da~.a .destelerı ellerse kendınden geçe- _ Nasin, buyuk hanwn·, artik, rna • - Bezin bakşişi verin da .. pampora ilk defa çürük tahtaya basıyor, kafese 
yan bazı şeyler mırıldanarak evı boşalt cegı.ı:ıı anladı. ~ana maşalla, zinı}'in uldun .. ~eyfin yitişeyim! dedi. giriyordu. Ciddiyetini takınarak, sordu: 
tılar. • . - Ad~m sen de! İşte oraya bırakı- yeldi mi? Gurabi efendi dalmış olduğu rüya· - Dinin hakiyçun, duğru mu soyli-

Sade karşı karşıya Gurabı efendı ile \•er .. ded~.. . dan bu hitabla uyandı: yorsun? 
1> · y f k ld y f tıraz ettı· İfakaj hanım, minderin üstünde du-
ayı ase a ı. ase ı ı . bulursan be- ran destelere yan bir nazar fırlattı. Ll- - Sahil Senin hakkını unuttuk.. - Doğru söyliyorum, zfilıir! Eğri laf 

Yahudi, patırdı esnasında apışla - - Olınaaaz. Sok~kta . . ah dk Karısına döndü: etmek esasen adetim değildir. 
rınm ara~ında sımsıkı m.uhafa.za ~yle- le_m., saymazdan c_epme koyma. Sa_ yısı kin, efendisinden daha pişkin, y u i - Sı.mdı· benum bakşiş·ı vermı·vecek 

- - d h 1 d h duygulu oldugwundan bu man - Yahu! dedi: !bu ademin ayak terini _ .1 miş otdugu çantayı ortaya çekip agzını bilınmeyen paranın, a ama ayrı o - a a az ' - li . T ' 't t -ll..._ •• 1 dan k lkm mı'sın· ., 
1 · d zara onun kılını bile kmırdatmadı. So· verme yız a s auuuıı. a 1-!t • açtı: Onar onar deste enmış ört yüz maz. · . Y" kt (Arkası tıa') 

a det ellişer:lik kaimeyi: İfakat hanım, çiçekli teneke bir tep· ~ukkanlıhk1a: buraya kadar taban tepmış. uzere en, 
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Koltukta uyukluyan Hindli 
• Masa başına doğru bakarken titre-

Bunu düşünecek vaktim yok .. / ~1.' Bir ölü kafası sırıttL Kendi ken-
beni yere furlatan korku, bu ışı~ • d~· güldüm. Bu, masa üzerinde, her 
olmam~tı. Bambaşka bir şey~ı. d ı~eorun evinde rastladığ:ımız ölü ka· 
Şimşek çak.tığı vak.it tam karşım a f 

0

1 ndan birisiydi. Ne tuhaf bir sem-
.. .. 'b" ımuş- a arı k 

sırıtan bir ölü kafası gorur gı ı 0 r b 11 İlim adamları, neden bu or -
turn. Bu korkunç kemik kafa, kuvvet ı ko ··· kemik çerçeveyi daima karşıla-
'ı • 1 ·· rperte- unç 1 Şıgın ortas.ında en cesur arı u rında bulundurmak isterler, an aya~ı-
'cek bir heybet taşıyordu!... _ , rum. Resmini bile seyrederken tıt-

K . · •· kanaat ge )O ·· 1·· b suz ve ımsenin gelmıyecegıne di ·imiz bu oyuk goz u, urun 
tirir getirmez yerimden kımıldandırn. ~e latsız kemik külçesi, insanlığın so -
'.R.apıva doğru' yaklaştım. Şimşek ansı- u anlatan en korkunç bir tablodur. 
zın ç~ktı ve söndü. Fakat ben bu sefder nA~ udnu og· lunu bu korkunç neticeden 

ri. Loşluk içinde bembeyaz kemikl€ri 
hazin hazin pınldayor. 

Saat çaldı. Dairelerimden çıkalı ne 
kadar oldu, ben de şaşırdım. Bu gece 
yolculuğu esnasında belki daha çok 
saat çaldı ve farkına varmadım. Şafak 
atmadan aradığımı bulsam... İşte bü
tün gayem .. aradığım diyorum. Ne ara
dığımın kendim de pek farkında deği
lim. Bildiğim şey, prensin esrarengiz 
dairelerine ulaşabilmek isteği!.. Orada 
ne bulacağım? .. Telaşım ve endişem 
ne .. kestiremem. Prens odama sık sık . başm a em k b l d -gerıleme<iim. Kapının yanı . .. ,_.. oldug·u kadar uza u un u 

·a ·· kec:fetmıs- ıtıurr.'\.un · · 1 · b kat'i bir c:ey sor-ı im. Olü kafasının sırrını "' b_. . b'l.mek için azami faaliyetı esırge - ge mıyor, en ona :"! 
tim. Kapırun üzerine çdk korkunç ır 1 a 1 k ek olduğunu hatırlamak mak imkanını bulamıyorum. Oğr~n -
··1·· ed"'l . tı· Losluk- meme ger b k k nç d'kl . h b' t sadu··f eseri Için-o u kafası resmi nakş ı mış . ., - .. mi ilim adamları u or u ı erım, ep ırer e . 
ta bu iyı· seçilmedig·i için ancak kudv uzbelre daun· a O'Öz önünde bulundurur- de yaşadığım dekorda ise büyük bir . bT or u. ~a oyu o .. 1 .. Vetli ışık arasında farkedıle 1

.
1Y ? Yaklaştım ve baktım. Zavallı o u ilim alemine has bir renk yok. 

Bir lahza durdum. Kapıdakı cb~n.sı_z ~rf~ı En korkulan tabro, şu çatl altı- (Arkası var) 

~~~i ~rare~~d~cl&d~ ım~~a~h~.·~Qt~-~~h~e:s~i!z~e~n~g~r~a~r:m~z~b~i~r~m~~:a~f~~~~=====~~======~ 
nin sı~ırlannda bulunduğumu an - ~ın ıç "1 k 
latmıyor muyrlu? .. Billfır sul~rı~l=~ K f D "' nın ar a Si nıerden yuvalarında, i1ahi bır a a a gı 
b d .• . ında bu korkunç 

e ıı cerçevelerı aras ----=--------- ., Hind saray-
darnga va ne Jiizum vardı. ) işi para!!. Planımız da var, mimanm~: 
larının. bu .. beliti de bir «girilemez» (Baş tarafı 7 inci s.a~fada . ~. . - mühendisimiz de varı. hamdolsun zeyn:ı 

dl rl·mı·zı·n ıhmal ettıgı ha 
rümuzu idi. . _. Karar da gene o ce e ~ ~ selim sahibiyiz de ... BunJarın hepsi iyi - m şın ' . çıkarmaga ugro.şı - • 

Ne olursa oJ.sun iJerJiyec:~. · ardı- rabeden bır mamure güzel hoş .. Amma paramız yok .. 1T_mu~n 
Verdim, dönmem ... Tesıadufun Y yoruz... . müfettişliğin bir milyon yüz bin 1ırasıfo 
mile berki de aradığım yolda bu1un?u~ Allah kolaylık versın.. . . ne yapılır? .. Mevcud olan şenir binaA ~ 
ğum <lüsüncesi, heyecanımı ve azınımı - .. düklerin şehrin dahılmrle o - larını boyamag· a kalksak bu para kafı 

, B heye - Bu gorB. d vı·ıavet dahılinde ya -
büsbi.i.tün kuvvetlendiriyor. u · , - lanlardır.. ır e J • • d 1 gelmez .. Halbuki biz yeniden bir şehir. 

v k fazla tatlı. Bır B nların ıçın c en e ıem- h can, sanıldıgından ço .. .. .. pılanlar var.. u k beş şehir, on şehir kurmağa mec uruz ... 
fen formulunu . 

1
. . kteblerdir .. Hemen otuz mc - . 

kaşif, aradığı ilim veya d ben mıyet ısı me . İngiltere devletinin bir vilayet emrın_e 
bulduğu gün_ nasıl bir_hazdeurı~nalrı·ks~erini tebin inşaatı başlamıştır. cHorasan,. c1- verdiği tahsisatı bana da ver; sana on vı-

d - alemın da nehrı·n üstüne yu·· z otuz metre u- 1 de arastır 1g1m .. .. .. ııe varın , . layet çıkarayım .. Amma cidarei mAs a -
O .. 'zıerim önünde burduğu~ g~n O;y.. zunlugwunda beton k~rünün temPllcrı d 

g . .. . tehlikeyi düşunmuyorum B°'f" rk hat• la yaptığımız bu işleri Amerika an 
sevınecegım, yerleştirilmeğe uğraşılıyor.. ~un şa. mütehassıslar Hindistandan da gözbağ-
rt k Yakalanrnamağa çalışıyorum... vı"layetlerinin hizmetini görece.le olan bır ' 1 

a 1 
• kt " d deg"ı·ı ara- k cılar getirsek, elele verseler de çalış~a ar Tehlikeden kor ugum an , cTohum ıslah istasyonu> yapılmasın.a a-

dıgım.. 1 bulmagva muvaffak olamamak il ~ t gene bizim kadar muvaffak
1 

olxa·mkazlabr ..... 
rar Verilmiştir .. Ziraatin, · mı ve sıs e • 

Para ... Ah o körolasıca para... <> sa :.ı-endişesin'den!... matı'k bir şekle gı'rebilmcsi için y~pıla -· .. k tün yollarımızı asfalt yapma:>ını, gemş 
Kapının tokmağına elimi heni.ız sur- cak 'bu istasyon, köylüyü refaha avuş- caddeler açmak için köhne binaları is -
.. t'' kanadlar kendiliğinden ara- turacak bir müessesedir.. ım· ? 

muş um, .. .. dü Garip- 1 tim lak etmesini biz bi ıyor mııyuz ... 
landı. Geniş bir salon gıorun . nul - Bunlar çok mühim işler .. Bunların ya - Amma ~taşıma su ile değirmen aönmez!, 
t' k' b"tün mobilyası ortaya ko nız planlarını yapabilmek bile, bir d.~v- Bütün bunlar için .. akar su:. la:.mP .. Hem 
ır ı u b. masadan ve ke- let adamının memuriyet hayatına c.bu .- .. muş altın kaplama ır D gümbür gümbür akar su ... "cEl yumrusu 

kolt kt n ibaret e- ··k bı'r muvaffakiyet:. diye kaydprJılebı- , . narda duran bir u a ·. yu d yemiyen kendini kahraman sanır. ~ ış 
· ı 'lJ, bellı et- 1i Halbuki siz yalnız kağı.d üstlin e korun azameti mobilyasız l~ .. e- r.. ' t başına geçmiyenlerde de tenkid h::tstalığı 

B k ltuk UZi k l amış· bu işlerin temellerını a mı§. D • . d"" .. miyar bile. Titredim. u . 0 . ha- a m • V r . . d .sürer gider .. Hiç sormaz: egırmen unu-
Hinct'li bır mu tılarını almak üzeresiniz.. a ı_mz.ı c d ı· rinde oturan biri var. hte ça i .ak t yor amma, suyu nere en ge ıyor ... 

fız. Uvukluyor. Anladım ki; b~ mu"bet- gördüm. Bu kadar büyük ıı:uva 1 
.. ·ıye - - Amma da dolgunmuşsun ha .. 

· bil yer bır no lerden sonra bile ha.la mahvıy:~ 
1
gostelr;n - Elbette .. Nasıl, buradan dönünce ho-

şem, fakat mo · yasız ' f Uy- t eskiden nasılsa gene oy e. ~ıç 
yeri. İnsan ruhu ne kadar da zayı · _ bir za ğazın püfür püfür esen rüzgarına göğüs 
ku A • ş muhafızın uyu burnu büyümemiş.. .. . açıp sıcak günlerde safa edeceksm değıl 

' ona baş bakım. u Ik' de zindan- öyledir ... Burada zaten lıerkes oyle. mi? Rahat rahat otursanız iyi.. Biz bura-
duğunu .farketseler, be ı . e - f la iş· gururdan ziyade faali -
da Çu .. "t•• 1 o·-ıd;~...myeceklerı n Sözden az ' . da toz toprak içinde boğulurKcn bari u-

ru u:r er \il~·· ff kiyetten sonra mahvıyet... d 
ınaıumı Hindi .. n bu esrarengiz diyarın- et muva a . kalalık edip: .. Efendim şöyle olmalıy ı, 

... .. .. buna y ' B" t" n bu işler için tahsısatınız ne - lb k" k . 1 :1 • 
da hu gibi şeyler çok mumku~, . _ - u u böyle olmuş! Ha u ı a sı o sayr ı. .. ı gı-
rağmen bu adamcağız, her tehlıkeyıb u dir?. i müfettişliğin grup inş:ıat bi palavralar atma.sanız ... 
nut ktlnun tatlı e- - Umum 1••• •• t h - Yürümekten yoruldum .. 

muş ve kendisini uy • d _ f k'. Kolordu ve mevıi:ıı mus a -
şlğine koyuverivermiş. Adarncagız edr masra ı ı. danlıkları evleri de bLl yekfı- - Gel biraz oturalım .. 
k nık olsaY ı, kem kuman .. . 1 Yürüdük.. Bir otelin bahç~:oinne masa en acıyorum Halbuki uya 'ld"r· bir milyon yuz bın ıra tu -
bütün bu em~klerimi -boşa çıkar~~ na dahı N~İianın yollar, köprüler ve is- başına karşı karşıya geÇPk .. Faıla hara-
kinıbilir ne türlü bir zalimlik veya mu tuyor ... b. aları iÇin yaptığı masraflar da rctlenmiş olacak ki, garsona seslendi: 
n b tasyon ın · ·· b' cBize soğuk bir şeyler getir!> diye .. ase etsizlik gösterirdi. . . M llim mektebi: Sekız yıız ın 

İ . B'r nöbetçının ayrı... Hua . sanda kurulan köprü: 150 Vasfi R. Zobu 
Çnn.de bir sevinç. 1 .. ünde 1° adır Ola c . ••••••••oo•••••••••••••••• ,,,,.,, ... ,,,,,,,.,,,,,,,.,,, ••••••• 

Varlığı mühim bazı daireler on ~ ... d istasyon binası, etrafındakı-
b ' · elerden bın lira ır.. · d D h ulunctua.,......,11 anlatıyor. CanY d . b . Bir milyon lira ır.. a a 

b"'·"'• h m aı- lerle bera er. 
eser ~almadığına göre artık ar~ledirn. sayayım mı?. . 
relerıni de uzakta brraktıırn. Be - . diden hesabı kaybettım .. 
~T h }da Ben şım A • 

.ı.ııöbetÇi muhafız hafif hafif ırı _ - tuyordum:: Vilayet ti-' kendı 
'"" d . ..l Kımılda - Ha, unu . . . b. 
Jvr u. !ki adım ... Duruwn· _ . d inşaat ve ımarat ıçırı ır 
n A · hare büdcesın en 

an Yok. İki adım daha... ynı ık" . lira ayırmıştır ... 
keUıizlik. Tam bir emniyetle ka~ e~ ınılyoAdeta ikinci bir Ankara kuruyor -
kapıya ulastım. Yavasca açtım ve ıç 
<ialdun. M~afız, gerlde, hala uyuyo~~ 
d~. Kapı önünde bir kaç basa~akl _ 
hır merd. K lın hahlarla susl en 
ın· ıven. a . ad ko-

ış. Aştım. Sevinçten bır ferj U> 
~l'l'nadığıma hala hayretteyim· · ıe! 

l'lnızı ışık altında gözleriJile se~: 
dai · · gece once • reyı tanıdım. Burası, bır t' 
N~z.ım Abadın İngiltere ilim beyeuı 
l'eısı prof ""..: 1 k .. ...ı-ı 1guw salond · :p . =vr e on~·- d ek!. 
· rensın dairelerine varmıştım em ? 

lstediğim de bu degı·1 miydi zaten··· 
Y "tun· la anı!nııyordum.. işte muazzam su . te 

r. işte prensin oturduğu koltuk. r~. 
Profesörün yer aldığı uıasa başı. Du~ 
~eceki safonla şimdi gördüğüm arası~ 

a Yalnaz bir fark vardı· Işık tertibatı ... ])·· . di 
kıiu~. g~ceki göz kamaştırryordu, şiın -
:N' tlahı bir loşluk içinde yanıyordu. 
rn e ehemmiyeti var' ı.a.zım olan ışık 

ı ki.? B· • ... es oktu. 

sunUZ·· k"' 1 
lmasın? Ah, o oro asıca pa-

- Neye o ·· 

Yok ınu? .. ra 
1 Yok ya ... 

- w ok' Maalesef fakiriz ... Harb-
-Dogru, Y ·· 1· .. dk' . 

f alamamış, e muz e ınt av -
lerden nekies bancı milletlerin refahı için 

muzda ya · . A 
cu h rman savurmuşuz ... Istıklal 
har vurup amhuriyete tamtakır kuru 
harbinden cu . . K k . b kese ile gırdik... arınca a-
bakır bır oş ı k ··t · Elimize geçen e anca o emne 
rarınc_a.. a yapabiliyoruz ... Allah he-
b ·ınıze yam . 
erı huriyete zeval vermesın! O -

men cu: .. u yol: zenginlik yoludur .. İşte 
nun tutt g 

0 
zaman olacak.. Biz teme

ne olacaksa bizden sonrakiler binasını 
l .. atıyoruz, =t di t 
ını sürecekler ... c.cı.ı.en m, n-

safasını 
yapıp girmiş te orasını cennete çe-
giliz ~ısır:ansız şurasını alınış ta sanıya 
virm~~ .. ~ 11 • Hiç k.imSe bunların nas;l 
d .. durmuş.... "y1 p 

on 
1 
düşünmez; sade :)0 er.. ara 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Jil odaya girdiği zaman, Ritanın eski 

kocasının yakasına taktığı çiçekten bir 
yaprak yatak odasına giden kapının alt 
kısmına isa.bet eden yerde duruyordu. 

' Jll yatak odasına geçmek uzere ltapıyı 
açtığı zaman da, vukua gelen rüzg~rla 
yaprak 3 numaralı resimde gördüğünüz 
yere kadar süpürülmilş oldu. Bu da mü
fettişe, Ritanın eski kocasının. yalan söy
lemekte oldu~unu gösterdi. iddia ettiği 
glbl, Ritayı oturduğu odada divan üze
rinde bırakmış olsaydı, genç kadın ya
tak odasına girince, yaprağın 3 numaralı 
vaziyete girmesine sebeb olacaktı. Ve Jil 
de, bu yaprağı kapalı kapının biraz öte
sinde görmüş bulunacaktı. Sonradan an
laşıldı ki, Rıta kocasına telefon ederek 
taJA.k da'la.sını iptal edecek, lehine çevi
recek bazı dellllerl olduğunu .söylemesi 
üzerine, kocası bir kutu çikolata almış. 
üst tabakasına zehir koyarak karısına 
hediye gibi götürmüş, vaziyeti kurtarsın 
diye de zehir şlşeBinl beraber almayı u
nutmamıştı. 

Sayfa 13 

~-· ................................................................................. ,"' 
; Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda E 

.. •-r-i darağacı altında biten memuriyet hayatı: 54 ;•--• 
111111, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım • 

Bir gün mektubi kaleminde işle uğraşırken posta 
müvezzii, kuyruğundan 1akalanmış bir fare ölüsü 

getirirken duyduğu tiksinti ile bir mektub bırakh 

- Amasya yanı başındadır. Bamya 
ısmarlıyalım. 

- Pekala efendim. 
- Kaç okka yazalun ? 
- Onu bendeniz tahmin edemem! 
- İki yüz okka yazsak? 
- Kuru bamya, malfımu devletiniz, 

çok lrnfif gelir. O katlan fazla olsa ge
rek. 

- O halde? 
- Yarısı bile fazladır efendim. 
- Sen yüz okka yaz. Az gelir ve ho-

şunıuza giderse gene sipariş ederiz. 
Gümrük müdürüne öyle yazıldı. Kı

sa bir müddet sonra şu cevab geldi: 
Bamyaların satın alınma ve nakliye 
bedeli 28 liraya baliğ oluyormuş. Yani, 
şimdiki rayice göre 280 lira. 

Paşa, buna muttali olunca: 
- Pek çok iştemişiz, dedi. 
ür gün sonra iki araba ile, alt~ san

dık içine konan bamyalar geldi. Istan
bula görderdik. Mektubcuya, defterda
ra, Rc~id beye verdik. Fakat, bamyalar 
gene bi tmemişler~i. A .. 

Kas' amonuda, Izmirde, hatta uç se-
ne s8nra Edirnede, sofraya bamya gel
dikçe, paşa: 

- Bizim! Azizin ( benim ) bamyası 
diyorrlu. 

B€n de: 

nin içine koydurarak odacıya açtır· 

dım. İçinden, iki küçük hamsi balığı 
ile bir de kirlenmiş bir kağıd çıktı. Vi
layet gazetesinin resmi muhabiri olan 
Bartın tahrirat katibi tarafından yazı· 
lan mektub şöyle idi: 

«Evvelki gün Bartın kasabasile bazı 
köylere şiddetli yağmurlar yağdığı es
nada, Bihikmetillahi taala Bartına se· 
kiz saat mesafede bulunan Laz köyüne 
Sdyısız hamsi balıkları yağmış oldu -
ğundan bunlardan iki tanesi leffen 
takdim kılınmıştır.> 

Bu tabii hadiseyi gazeteye yazarak: 
cHortumların, denizlerden, göllerden 
çektikleri sularla beraber balıkları, 

kurbağaları da kaldırarak uzak mesa
felere kadar götürüp aşağıya bıraktık
ları her zaman görülen b'ir hadisedir 
ve bunda bir garabet yoktur. Asıl tu
haf olan cihet, hamsilerin o havalide· 
ki yüzlerce Türk köylerinden hiç biri· 
ne yağrnıyarak Laz köyüne dökülme
sindedir.> demiştim!. 

• 
Kastamonuda garib, fakat çok muzır 

bir adet daha vardır. Ahiren öğrendi
ğime göre bu adet maalesef hala de\'am 
etmekte imiş! 

Mesele şudur: Genç çam ağaçlarının 
her sene peyda olan iç kabuklarını so
yarak reçel yapmak veyahud şekerli 

süt ile yemek iptilası ... 
Kabukları soyulan zavallı genç çam

lar ise kurumaktadırlar. Guya yaş ve 

biraz yumuşak kayış yemek kabilin -

Garib bir hüküm- Öldürücü bir tedavi- den olan bu (soymak) da asabı tahrik 
Tuhaf bir ölü gömme adeti - Tabü bir ve takviye etmek gibi bir hassa var-

- Ya efendimizin arzuları vechile, 
yüz yerine ikı yüz okka yazsaydım, 
galiba ömürlerimizin sonuna kadar 
bamyaları bitiremiyecektik, cevabım 
veriyordum. 
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hadtsede tesadüf garibesi mış! 
İn..:?holu esrafından biri, bir alış veriş Bu zan az çok doğru olsa bile, ayni 

esnasında kendisine verilen, kezabla maksadı temin edecek bir çpk ilaç var 
gümüşü biraz çalınd1ığı iç~ y~z:ısı, tu- iken, zavallı çamları ölüme mahkum 
rası iyi okunamıyan mecdıyeyı alına - . v 

ı .. k ·· ··ncu·· bir şahıs· eylemek, hiç dogru olmıyan, meınle-
mış, roze anşan uçu . .. .. 

_ Biraz silikçe ama, besbelli ki pa- ketin milli servetini mahva goturen 
dişahın sikkesi! Hiç almamak olur mu? fena bir harekettir. Orman memurla~ 
demiş. Mecdiyeyi kabul etmiyen adam rının bu kötü adete nihayet vermeleri 
da kızarak: temenniye şayandır. 

- Sen ne karışıyorsun? Padişahın (Arkası var) 
(Sol T ....... mısın?) ıafını ağzından ........................................................ ~-···· 
kaçırmış! Polıis memurlarından biri r . 4\ 
·bu bir cür'eti usaniyedir, pad'işahımız Bır doktorun gu··nıu··k 
c:feııdimize hakarettir> diye jurnal ver-
miş! Zavalı adam uzunca bir müddet notlarından 
bidayet rr.ahkemesince hap;e mahkfun 
edilmiş. Hatta hapisanede ölmüş! 

• O sıralarda gene İneboludaki köyler-
den birinde feci bir vak'a olmuştu. Bir 
kadın, on sekiz yaşınd'aki gelininin, gü
ya kısırlığını gidermek için zavallıyı 
cebren kızgın ekmek fırınına sokmuş! 
Az sonra, fırınıın kapağını açanlar, za
vallı gen~ kadını kömür halinde dışarı 
çıkarmışlar! 

Hadiseyi vilayet gazetesine yazmış 

ve gene Bolu adliye memurlarının, 

keyfiyeti, ehemmiyetle tahkik etmeleri 
lazım geldiğini ilave etmiştim. Gazete
nin bütün müsveddelerini dikkatle oku 
yan Abdurrahman paşa, her nedense, 
ehemmiyetle t~hkikat yapılmasına dair 
olan son bendi çizmişti. Bu cehalet ve
ya husumet garibesinin, maalesef, mi.
hiyeti de mechul kalınıştır. 

• Kastamonuda tesadüf ettiğim garib 
hadiselerden biri de şudur: 

Ekseriyetle tepe sırtlaııında ve mail 
satıhlarda bulunan mezarlıklara yal
nız gür.düzleri değil, geceleri de ö:tü. 
göm.erlerdi. Cenaze, meş'alelerle gö
türülür, geceleyin büsbütün hfille en
giz bir çehre alan mezarlığın yarı ay
dınlık, yarı karanlık dekoru içinde, 
ölü, ebedi istirahatine tevdi edilirdi. 
Eğer bu adet hala terkolunmamışsa, 

devamına sasanm! 
~ . . 

Sıcakların 
Asab üzerine tesiri 
UmumJyetıe cümlei asabiye ve akliye 

hastalıkları sıcak zamanlarda şiddetını 
arttırır. Bu ötedenberl bilinen bir şeydir. 
Yalnız akıl hastaları değil, doğrudan 

doğruya normal telA.kkl etUğimiz insan
lar bile sıcağın şiddeti tahtı tesirinde 
zaman zaman teheyyücat ve tenebbühat 
aUUmi gösterirler. Sür'atle hiddetlenir ve 
münfail olurlar. Sıcaktan bunalan beden 
boyle bir takım reaksyonlar yapar. 

Bunlara maruz kalmamak için müm
kün mertebe sıcağın şiddetinden tahaf
fuz lA.zımdır. Gündüzün en sıcak saaue
rlnde çok çalı~amak, güneşte gezme
mek, ve mideyi de fazla yemeklerle dol
durmamak. Ctiınlei asabiyeyi teheyyüc e
den başa kan hücumunu davet eden şey
lerden sakınmak lAzundır. 
Bugünlerde herkesin günde hiç olmusa 

bir iki defa duş yapması pek ziyade tav
siye olunur. Bu sıcak günlerde terkos su
yu da adet~ ılık olarak geldltinden ya
pılaca.k duşlar ılık duş sayılır. Bu sebeble 
bütün sinirlilere bunu ta.vslye ederiz. 
Duşlardan sonra vücuda bir mlkdar ko
lonya ne iyice friksyon ya.pmak pek mu· 
vafıktır. Sıcak zamanlarda fazla sufuk· 
su ve dondurma yememelidir. Fazla su 
içmek ıımüteafflnıı terı davet edeceğin. 
den daba ziyade rab.at.sızlık vertr. Hele 
mütemadiyen sotuk ıeylerle nlideyl ve 
bilhassa. karacl~rl bozmak ull caiz 
ddlldl.r. Sıcak saatlerde başa soluk su 
dökmek muvafıktır. Sıcak çaıpmasın4n 
ilk AllWıetıeri baş ağrılarıdır. Onu müte
akip bulantı, kay ve nihayet daha fazla 
devam ederse lhtlkanı dtnıa~ lrazı baş
lar. Bir gün mektubi kaleminde işle uğ

raşırken, posta müvezzii, kuyruğun- t-c-.-,..-h·late--7-en--o-k-~-G11ı--lı-,_""'"", .. 1• .... --..,...-__. 
dan yakalanmış bir fare ölüsü getirir- »al• 1oD••••vtaı rlea e4erts. tak· 
ken, duyduğu tiksinti ile mülevves . ..,.. llttldwt •ü•btledi ·ia!a•llD. 
bir mektub bıraktı. Bunu, soba küreği-
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Adasındaki Hayalet 

~azau: Sapper Türkceyo çeviren: Oasnun Up.klıgO 

Burton nerede saklanıyor? 

Güreş alemimizde 
doğan yeni yıldız 

Tekirdağlı Hüseyin ile berabere kalan Babaeskili 
İbrahim kimdir, nasıl yetişti ? 

Sözünüzü kesiyorum, mazur gö
rünüz. Fakat madem ki mesele gittikce 
daha ciddi bir şekil almak.tadır, polis 
müdüriyetini Burtonun izi üzerine saıı
dıramaz mısınız? 

- Lavson tabii polis müdüriyetini 
haberdar etmiştir. Fakat şimdiki hal
de polis Burtona bir şey yapamaz. Ken
disini ne Jimıninin, ne de şefin ölü -
münden dolayı .zan altına almak müın
kün değildir. O halde? 

- Anlaşılıyor. 

- Arkadaşlara şimdiye kadar meş-
gul olduğumuz ~lerden hiç biri ile kı
yas edilemiycrek derecede büyük bir 
ıneselerun karşısında bulunduğumuzu 
söyleyiniz. Madem ki siz şüpheli vazi
yettesiniz, badema emirleri telefonla 
Pier'e söylerim. Maamafih siz asla Pi
cr'in evine gitmiyeceksiniz, ve kendi
sile herhangi bir yerde konuşmıyacak
sınız. Randevulara her biriniz ayrı ay
rı geleceksiniz. Ben Pieri haberdar e
derim. Anlaşıldı mı? 

-Tamamen. 

nim. 
-Molly nasıl bir kızdır? 
- Cok güzel, bir içim su... Neden 

sordunuz? 
- Kendisine güvenilebilir mi? 
-- Ne münasebetle? 
- Mesela Burtona derhal surat et-

memesi, bilakis kendisini adamın say
fiye:>:ne davet ettirmesi temin edilebi
lir mi? 

- Biraz tehlikeli olmaz mı? 
- Tehlike mesleğimizin icabıdır. 

Eğer Molly .bize bu hizmeti yaparsa 

çok iyi clur. 

- Küçüğün telefon nwnarasını bili
yor musunuz? 

- Evet. 
- O hnlı:le sorunuz. 

* Drummond perdeyi aralıyarak ihti-
yatlı bir şekilde sokağa baktı. Karşı 
kaldırımda bir adam duruyordu. Laa
lettayin birisi idi: 

- Gözcünüzü gördüm, dedi. · 
- Ne dersiniz, gidip herifin suratı-

nı altüst edeyim mi? 
- Hayır. Fakat sokağa çıkmanız la

zım, herifin sizi mi, yoksa beni mi ta
kip ettiğini anlıyalun. Peki telefondan 
ne çıktı.? 

- Mollinin zannına göre Burton 
şimdi sayfiyesindedir, eğer değilse bi
le hafta sonunda mutlaka gidecektir. 

- Güzel. 
- Şimdi söyleyiniz, size ihtiyacımız 

olursa ne yapacağız? 
- Moming Post gazetesinin küçük 

ilanlar 1Gsmmda Pier imzasile Hud'a 
hitaben bir iki sabır yazarsınız, görün-

9 

SOLDAN SAliA: 
ı - Mevsim meyvalanndan blrl - ağabey. 
2 - Yüksek - naklf yapan. 
3 - VA.zeden - blr yazının heyeti asliyesi. 
4 - Mahcubiyet - sebeb olan 
5 - Ecramın müfredi. 
6 - Otel-yemekle beraber yenilen. 
7 - Sütün üstünde hasıl olan - istikbal. 
8 - Blr şeyin vukua geldi~i :zaman -bi-

rinci. 
9 - Yıldırım - blr nota. 

10 - Genişlik - traş eden. 
YUKARIDAN AŞAliI: 

Her ikisinin hiç değilse 48 saattenberi 
Londrada bulunmalan lazımdı. Halbu
ki meydc:nda yoklardı. O halde? 

O halde mümkün olduğu kadar sür
atle harekete geçmek lazımdı. Bu ba
kımdan da ilk olarak Jinger Lavson ile 
ikinci bir konuşmaya ihtiyac vardı. 
Dnımmond evin hizmetçisini çağır-

dı: 

- Marş telefonla harbiye nezarelini 
bularak binbaşı Lavsonu arar mısınız? 

Bir kaç saniye sonra sadık hizmetçi 
haber verdi: 

- Hat açıktır, efendim. 
- Alo Jinger siz mi'Siniz? Ben gene 

Drummond. Sizinle konuşmaklığım la
zım. 

- Bekliyorum dostum, geliniz. 
Drummond gülerek: 
- Hayır, bu defa ben sizi bekliyo -

rum. Yemek zamanı, takip edilmemiye 
çalışarak klübe geliniz. Mutad vechile 
Sen-Ceyms sokağındaki büyük kap1 -
dan girer, fakat hemen Pel Mel soka
ğındaki küçük kapıdan çıkarak bir oto
mobile atlar ve doğruca Heppel soka
ğına gİderek 1 O numaralı evin kapısını 
çalarsınız. 

- Bu sokak da neredeymiş? 
- İngiliz müzesinin arkasında. Ben 

size bir kahvaltı hazırlarım. 
Lavsonun mütevekk·il sesi revab ver

di: 
-Pekala. 
- Eğer ihtiyac olursa adımın J ohn-

son, mesleğimin de kurşun borı.ı tamir
cisi olduğunu hatırlayınuz. 

(Arkası var) 

2 Ağ"ustos 1938 S:ıh 
Ö~LE NEŞRİYATI: 
14.30: PlAkla Türk: musikisi. 14.50: Hava

dis. 15.05: Pllkla Türk musikisi. 15.30: Muh
teııt plfık neşriyatı. 

AKŞA:\I NEŞRİYATI: 
18.30: Ilnflt müzik: Tepebaşı Belediye 

bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Ka
dıköy Halkevi namına: Şe\'ket Salih (Çocuk 
hastalıkları. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat 
D.yarı: Grenvlç rnsadhaneslnden naklen. Ve
dia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20.40: Hava rapa
ru. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından arab
ca söylev. 21: Saat uyarı, Orkestra. 21.30: Mu 
zaffer irıear ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve hal1t şarkılan. 22.10: Müzik: ve 
varyete: Tepe başı Belediye bahç~lnden nak
len. 22.50: Son haberler ve ertesi günün prog 
ramı. 23: Saat ayan. 

• 
ANKARA 

2. Ağustos. 1938 Sah 
Ö~LE NEŞRİYATI: 

Profesyonel güreşcilerimiz arasında 
yeni bir yıldız doğuyor. Bu evvelki giin
kü güreşlerde Türkiye başpehlivanı Te
kirdağlı Hüseyin ile berabere kalan Ba
baeskili İbrahimdir. 
İstanbullu güreş meraklıları arasında 

pek az tanınan Babaeskili İbrahimi Sir
keci lokantalarından birinde buldum. 

Orada iki üç pehlivan arkadaşile be
raber yemek yiyordu. Bir iskPmle çeke
rek yanına oturdum. 

O koca vücudünü doyurup besliyece-
• v• • 

ğine pek aklım kesmiyen fakh· -yemegını 
bitirdikten sonra kar§ıma geçti. 

- Anlat bakalım İbrahim, dedim. Pa
zar günü Tekirdağlıya karşı yaptığın be
rabere güreşi nasıl çıkardın"! Yenilece
ğinden korkmadın mı? 
Ağır ağır cevab verdi: 
- Vallahi bayım güreştik ve yenişe

medik işte. Ben Tekirdağlı Hüseyin ile 
bir sene evvelindenberi tutuşmayı kuru
yordum. Yalnız çekindiğim bir nokta var
dı. Kendi kendime: cHüseyin zorlu peh
livandır. Belki bir tarafımı incitir ve bir 
daha güreş yapfunam> diyordum. 

Fakat bu sene baktım ki kendimi kuv
vetli hissediyorum: cEh cicdim, ben ar
tık Hüseyini tutarını.> 

Kendi kendime bu kararı verdikten 
sonra başladım güreşleri tertib edenlere 
asılmağa. Onlar benim bu arzuma karşı: 
cinsan boyundan büyük işler~ kıırışına· 
malı, vazgeç bu sevda'dan> diyorlardı. 

Tekirdağlı Hüseyinin de, benim ken
disile güreş yapmak istediğim kulağına 
gitmiş olacak ki eskiden verdiği st:Iam 
sabahı da kesti. Besbelli benimle güreş
mcğe tenezzül etmiyor, bu hnl ağırıma gi 
diyordu. Sonradan öğrendiğime naza
ran onlara göre, bizimle güreş ynpmak 
bir başpehlivana yakışmazmış. Aradan 
bir müddet böyle geçti. Nihayet Eyübde 
yaptığımız güreşe etrafımı razı edinciye 
kadar akla karayı seçtim. Bildiğiniz gibi 
sonu kavga ile biten o elli dakikalık yrığlı 
güreşte berabere kalınca, etrafımdakile
rin gözü faltaşı gibi açıldı. Bu, Tekirdağlı 
Hüseyinin de fenasma gitmiş olncak ki, 
pazar günü Taksimdeki güreşi yaptıra
bilmek için, onlar benim peşimi kovala
maya başladılar. Tabii benim cesaretim 
de büsbütün artmıştı. Hüseyınin beni ye
nemiyeceğine Allahın bir olduğuna ina
nır gibi inanmıştım artık. Yaptıkları bu 
teklife derhal chayhay> ı bastım. Pazar 
günkü bildiğiniz güreş te işt~ böylece 
oldu. 

- Peki pehlivan, Hüseyinle üçüncü 
bir güreş daha yapar mısın? 

- 3 değil 30 güreş bile yaparım. Eğer 
yapacağım bu güreş yağlı olursa iki saat 
mütemadiyen güreşmekten bile çekin-

mem. 
- Pehlivan, biraz eski günlerden ko

nuşalım. Tercümei halini anlat bakalım! 

- Bir zemini yoklıyayım. Kendisini 
çaya davet ederim. Fakat bir sebeb 
söylemek ıazım .. 

ı - Mevsim meyvalarından biri - para 
14.30: Karışık plak neşriyatı. 14.50: PH\kla 

Tdrk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: A}ans 
haberleri. 

- Babaeskinin Ertuğrul köyünde doğ
dum. Babam ben üç aylık iken ölmüş. 

Yalnız dedemin namlı bir başpehlivan ol
duğunu söylerler. 4 sene evvele gelin
ciye kadar ben pehlivanlık nedir bilriıi
yordum. Çiftçilik yapıyor, çoluk çocuğu
mu geçindirmeye çalışıyordum. 

- E ... Ne zara:r söyleyiniz, yalnız 
baştanbaşa değil. Sadece Burtonun gö
ründüğü gibi olmadığını ve hakkında 
biraz .daha malfı.mat istediğimizi ihsas 
edebilirsiniz. 

- Burtonı kendisi için mühim olan 
herhangi bir şeyi Molly'ye açacak de
ğildir. 

- Tahmin ederim. Fakat genç kız 
zeki ise adamın muhitinde yaşamaktan 
ıstüade ederek bir çok enteresan şeyler 
·görebilir. Bilhas.sa Burton ona izclivac
tanı bahis açmış ise. 

- Hele bir teşebbüs edeyim. 
- Acaba ebeveyni bir mahzur gör-

mezler mi? 
- Ne münasebet? Annesi bilakis 

ttneınnuniyetin:den sahte dişlerini yu
tar. 

- Mükemmel, şimdi Burtonun ne
ırede saklanmakta olduğunu biliyor 
musunuz? 

- Hayır, fakat Alis'in bilmesi ihti
mali vardır. 

torbası. 

2 - AleUer - bir erkek ism1. 
3 - Bir erkek ismi - eş. 

4 - İman etmek. 
5 - Öğütülmüş hububat - su. 
6 - Artırma - çocukken Şarlo ile film 

çeviren aktör. 
7 - Kesilmiş - cemi edatı. 
8 - Bir yerden bir başka yere boşaltmak 
9 - Bedava ele geçen eşya - bir nota. 

10 - seven - evlerde içine yiyecek ve 
öteberi konulan odacık. 

I 2 3 'f' 5 , ' ~ IO 10 
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AKŞA:\I NEŞRİYATI: 
18.30: Kat:ışık·plak neşriyatı, 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları <Makbule ve ar
kadaşları), 20: Saat Ayarı ve Arabca neşri -
yat, 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Salfıhaddln ve arkadaşları>, 21: Keman so
lo: (Prof. Necdet Atak:) Piyanoda; Prof. 
Georg Markovits. 21.15: Stüdyo salon orkes
trası, 22: Ajans haberleri ve hava raporu, 
22 15: Yarınki program. .............................................................. 

Süleymaniyenin kongresi 
Süleymaniye Terbiye! Bedeniye Yurdun -

dan: Senellk kongre 6 Ağustos Cumartesi 
saat 15 de Veznecilerdeki yurd binasında 
toplanacağından arkadaşların iştirakleri ri
ca olunur. 

Beykozda yagh güreş ve futbol 
İstanbul festival komitesi 21 Ağustosda 

Beykoz ç=ıyırında büyük pehlivanların işti -
raklle bir yağlı güreş tertib edecektir. 

.Aynl gün Beykoz bl.rlncl takımı da, baş
ka bir tnlnmla maç yapacaktır. 

Dursunbeyde pehlivan güreşleri 
10 Ağustosda açılacak olan Dursunbey 

panayırının 5 inci pazar günü Kızılay men
faatin~ pehlivan güreşleri yapılacaktır. 

- Demek evlisin ha! 
- Evet bayım, hem de naJıl evli... 16 

yaşında evlendim. 
- Kaç tane çocuğun var? 
Bu sualim galiba hoşuna gitmemişti, 

yüzünü buruşturdu. Yutkundu. 
cBir kızım var> dedi. 
Etrafında bulunan arkadaşları gülüş

tüler. Pehlivanköylü Mustafa: cBir er
kek çocuğu oJsun istiyor. Kız çocuğum 

var demiye utanıyor. Eğer erkek çocuğu 
olsaydı. Yüzünü buı:uşturmaz, bir oğlum 
var diye göğsünü gere gere söylerdi> di
ye bu gülüşmenin sebebini izııh etti. 

Söz gene güreşe intikal et1nişti. 
Babaeskili: 
- Şu Dinarlı denilen adama çok kızı

yorum. Pehlivan mıdır, yoksa cambaz 
mıdır? Anlamadık gitti. Eğer pehlivansa 
errneydanına çıksın, tutuşalım. Yok eğer 
cambazsa bir diyeceğim yok, çünkü biz o 
işden anlamayız ... 

Yeni yetişen ve ilerde daha zorlu bir 

Babaeskili İbrahim 

pehlivan olacağına §ilbhem olmıyan Ba 
baeskiliye yeni muvaffakiyetler temenni 
ederek yanından ayrıldım. 

Hayreddin B<ı§kut 

İstanbul atletizm 
şampiyonası ağlanacak 
lakaydi içinde kapandı 

Fenerbahçe stadında gülle, uisk ve cı
rid atmalara müsaade edilmediği için bir 
kısmı Taksimde, bir kısmı da Kadıköy 
stadında yapılan İstanbul atletizm bi

rincilikleri on bir gün devam ettıkten 
sonra nihayete ereli. 

İstanbul birincilikleri nrunı altında ya· 
pılan müsabakalara hangi taraftan b:ıka· 
cağımızı bilmiyorum. 

Türk spor teşkilatının tertib ettiği res· 
mi bir müsabakanın hu kadar oluruna 
bırakı1dığı şimdiye kadar görülmemiş ol
makla beraber, spor tarihimizde bile bu, 
kadar alaturkalığa hiçbir zrunan tesadüf 
edilmemiştir. 

İstanbul bölgesinin 182 numara ve 2/ 
2/938 tarihle klüplere gönderdiği bir ta
mim var. 

Teşkilatın sicil işile alakadar olan bu 
tamim der ki: 

cBir nisan 938 tarihinden sonra böl
gemizde yapılacak bilıimuın spor müsa
bakalarına elinde yeni hüviyet cüzdanı 
bulunmıyan sporcuların iştirak ettıril
miyeceğini kat'i olarak bildiririm.> 

Bir müddet evvel bö~le bir tamimı 
klüplere yollamış olan İstanbul bölgesi 
bundan on beş gün evvel İstanbul atle
tizm birinciliklerini ilan etli ve on bir 
gün zarfında neticelendirdi. 
İstanbul atletizm şampinoyasına teşki· 

lata dahil olmıy;.n klüpler iştirak etti, 
derece ve puan aldı. 
Haydarpaşa lisesi, Şişli, Yenikurtulu§ 

klübü teşkilata dahil değildir. 
Teşkilfita dahil olamadıkları için de 

yukarıdaki tamimde bir sporcuda bulun
ması lcab eden cKuruın hüviyet cilzdanb 
pek tabiidir ki yoktur. 

Taksim stadının tertib ettiği gayri fe
dere klüplerle hususi idman yaptıktan 

için klüplerden para cezası kesilirken, 
teşkilata dahil olmıyan klüpler şampi
yonaya girebilir mi? Onlarla her ne su
retle olursa olsun müsabaka yapanlara 
nazarı müsamaha ile bakılabilir mi?. 

Atletizm müsabakalarında koşularda 
altı kronometre, altı muvasalat hakemi. 
atma ve atlamalarda beşer hakem bulun
masını, o sporun nizamı ve tanzim cer~ 
yanı için beynelmilel nizamlar şart ola· 
rak koymuşlardır. İki hakem ile d.cğL 
bir şampiyona, şöyle böyle bir atletizn: 
müsabakası yapmak nizam! olamıyacağı· 
nn göre misline ender tesadüf edilir ga· 
rabetler içinde cereyan eden bu nıiisa· 

bakalara atletizm şampiyonası demeli 
doğru olur mu? 

( Devamı IS inci aayfada ) 



r- Büyük harb 24 sene evvel 
L.. bugon patlamıştı 

• 
Osmanlı imparatoruna 

aid iki hatıra 
" dört fetin bu hadise dolayısile tabi~tile ge~i 

Bugün iki ağustostur. Dunyayı " !edikten sonra listesi teşn-
.... klemiş olan, kaldığını soy . 

sene felaketten felilkete suru fatta bulunan davetlilere ~e~di tar.afın-
anaları evlidsız, çocukları babasız. ka- b"zim marifetimizle ıtızar edılme-
dınları dul karde'"leri matemli bırak3n dan ve ı 

' i" • d-rt sene sini rica etti. . ~ . 
umumi harb bundan tam yinnıb' 0 

iki a- Bu telaşlı rneçlisin içersınde ~kayd bır 
evvel bugün paUamıştı. Gene ır, d tek kip vardı: Beşinci Mehmed.... . 
ğustosta 1914 senesinin iki ağustosUn da.~ Ertesi sabah amiralin ri.::asını yerıne 
Şimdi 1938 senesinin iki a~tos1:111 a . -~ ı·çın· erkenden daireye giderken 

üst .. den ... mdı tam getırrn~ d d · 
yız. O meş'um günün un ._-- nazarlarım Dolrnabahçe açığın a emze 
Y. . d""rt geçmi• bulur.uyar. 
ırını o sene :.- d" anın ·u..+i 
Y. · d"" t e evvel, bütün unY . 1 :ı~·· b-ı-ırını or sen "b snuş İngiliz Bahrisefid donanması u un ge-

ÜStünde bir felaket kasırgas! ~ı .1 a: bir ce mubabereden sonra sabah~ k.arşı f s
olan felakete bizim memleketı:,n~~-·rünc tanbul sularını terketmiş, amıralın daha 
kaç kişinin hataları yüzünden koru dao da 

0 
zamandan kestirmi~ olduğu muharebe· 

- .. kl . b" . topraklar1n11z 
suru enmış, ızım y çlık bin- ye hazırlanmağa gitmişti: . . 
kan göz yaşına, ölüm hıçkırıga, a k· Şı"mdı" biz harbi umumıye nasıl gırdık. 

Tür. k atanlJlln çocu 
bir illete sarılmış, v .. ...tii eğer onu da sorarsan, onu d:ı anlatayım. 
lan . kırıp dökrnU~·-· 

nı sebebsız yc._re 
1 

. ınilsebbiblel'i Dediğim hidiseıden birkaç ay sonra 
O zamanki felaket erın lar kurban bayramı muayedesi için saraya 

k · bulunuyor · 
bugün cezalarını çe ınış ·r t mua- gı"dı"lmic:ti. Taht odasına gidilmeden ev-
..,. h.. avun tesrı a ~ sal 
1v tarihte divanı um " ~ etli edib vel toplanılması adet olan alt kat on-
Vinliğinde bulunmuş olan Jtıym bahis da 'davetliler grup teşkil etmişler, kahve 
Dt.... - T 1 nun mevzuu h l c.ı-cumend Ekrem a u . 'tf ğim iki içiyorlardı. Bütün vükelA geldikleri a -
günlere aid kendi ağzından ışı ı d sadrazam Said Halim ve bahriye na-
ha k . k .:ayanı dikkat. e 1 . l 

tırası var ı ÇO • ~ ... k Fransuva zırı Cemal Paşaların henin: ge memış o -
Bu iki hatıra bırı Arşıdu maları nazarı dikkati celbetti. re d" d katlinin Dolmabahçe sar~- d • d"l B hri r ınan ın . . G ben'ın Sadrazam için hasta ır C1P. ı er. a -

--ıa duyulduğu, ikincısı de, oe ·ı d ı kimse 
,, .. uu d an ctmesı e ye nazırının mevcu o maınru:ını 
Rus sahillerini bombar ım h e''] izah edemiyordu. 
harbe bilfiil iştirakimizin [zatı .şa an ··· Nihayet agıv ulan a~za bir havadis ya-

l dı.. saatın hatıra- 5' 
tarafından haber a ın gı vıldı. Bir hafta, on gün evvel suforımıuı 
larıdır. iıtica eden Almanyanın Goeben ve Bres-

E 
.. d Ekr: Talu yazısını yarı lau gemikri Karadenize çıkmış ve Mos-

rcumen .1 , kof limanlarını bombardıman etınişler ... 
bıraktı. Yazı yazarken rahatsız e~ı 1:1~- Bu havadis, muhtelif telsirata yol a
ten hiç hoşlanmadığını pek iyi b~I?ıgım rar'L.en hünkinn bayram. n~m. azma git-
L. ili edı"b bu defa kendisını ı:pnden :. A -

ıuyme d" mek üzere binek taşına mdi!;ı haber ve-
alakoyduğum için hiddetlenme ı. . 

B harikulade müstesna dakıkaları. rildi. 
u . aratorunun ta yakınında gc- Vazifeten oraya seğirttim. Tam o srra-

Osmanlı ım~ dan biri olduğu içiıı da, Cemal Paşa da geldi, bt>sınci Mehme-
çiren sayılı msanlar · 

ı n bizim nazarımızda ne ka- de beşuş bir sima ile tazimlerini arzet-
hatıra arını v • • d dikkat oldugunu bıliyor u. tikten sonra uzun, uzun maruzatta bu
dar pyanı 
Hararetle söze başladı: lundu. Beşinci Mehmed ağ7t kulakların-

- İngiliz Bahrisefid don::mrnası ku- da hepimize doğru döndü: • 

l'#lllim 
Derli toplu bir tip 

Adanadaıı Hü -
uyin ıonıyo,.: 

- Muvajfcık o .. 
lacak mıyım? 

Daha derli top
lu olmak ve ile -, 
nsını görecek 
veçhil~ hareket E:t 
mekle muvaffa
kiyet yolları ka -
panmaktan kur .. 
tulmuş olur. 

* Çabuk kızan bir tio 
Adapaza .. 

nndan Hamdi Yıl
maz da §Unu ao -
rayor: 

- Muvaffak o · 
Zacak mıyım? 

Menfaat yolla· 
rını hesab etme • 
den çabuk kızıp 

sert davranmak .. 
la muvaffakiyet 
ihtimallerini ürkütmekten çekinmek IA
zımdır. 

\ * Sokulgan bir tip 
1atanbuldan Fa .. 

ruk ta karakterini 
sonıyM: 

ZekA ve soJr:ul .. 
ganlılt muvaffa • 
kiyet malzemesi • 
nin en lüzumlu 
vasıfların .. 
dandır. Her mev .. 
zuun ciddi taraf .. 

1 

Adliye terfi listesi 
Yüksek tasdika iktiran eden listeyi 

aynen neşrediyoruz 
Evvelki gün ne§Tetmeğe b~ladığı - ceza hlkiml Kecati öuın; Valdıkebll !ıl 

mız adliye tayinleri listesine diin ol _ klınllğlne terfian o yer hfıklml Muhidt!ı.J 

d ~ ·b· b ·· de de d' Bilgin; Çatalca ce:ıa hAtknlillne terfim 
ugu gı ı ugun vam e ıyoruz: Çorlu hlktml HaHd Ögbay; Bceabfıd sulh 

45 lira maaf1ı memuriyetler ve ~ine teman o yer sulh lıAt:iml M .. h-
terfi edenler mııd Sarıgöl; Silifke hukuk lıAk.lmliğine ter

Seklslncl derece .Ayvalık hAkimllttne ter
fian o yer hAklmi Sadık Oğe, sekizinci dere
ce Kuşadası ceza hAklmllğlne terfian o yer 
ceza hAklml Fevzi öz, aetlzlncl derece Edre
mit hukuk hAklmllğine terllan o yer hukuk 
hfıklmi L\\tfl Ballruvar, Çermik b4kimllğlne 
terfian Tire ceza hlkiml Ruhi Küntti, An
kara ticaret lzalığına terfian o yer ticaret 
lza.sı Umran Ökten; İnegöl hukuk hAtim
ll~e terfian o yer hukuk hlklml Kadem 
Bnyam; Çerkeş ceza hAklrnllğtne terfian o 
yer ceıa hakimi Celaleddin Alpaalan; De
nWi sulh hlklmllğine terfian Yozgnt sulh 
hrıklml Tahir Bayçın; Sivas sulh hakhnllğlne 
terfian o yer sulh hAldmi Tahsin Oarzanoğ
hı; Babaeski hukuk htıkimllğine terfian o 
yer hukuk hakimi Hikmet Erdem; Kars aza
JJlına terfian Düıce hukuk hAkiml AU öz-
ataç; Kırkağaç hlldmllttne tertıan o yer 
bAklmi Hamdi Arda; Urfa Azalığına terfian 
o yer Azaaı Hayri Kandemir; Edirne aulh bA
tlmllğlne terfian o yer sulh hA.klml Kema -
lettln Engin; Tosya hlklmllğlne ter.tıan o 
ıer h!i.klml Sallh Ertem; Kavak mlh hllklm
Htine terrtan o ~er sulh hlk1m1 Kant>er öte: 
Zile ht1kuk hlklmllğlne terfian o yer hukuk 
bAklml Receb Kalkan; Mardin ceza hfıkim -
Ultne terfian o 1er ceza hAklml Rıfat Kılıç; 
8eyltell hli.klmllğine terrıan o yer hAklml 
Ata Dolmaç; Akçeft.b!d MklmlWne terfian 
Karadeniz Ereğllsl ceza hltklml Arif Aydın; 
Blvas sulh hlkimllğlne terfian o yer Mkiml 
Baha Soysal; Ka.stamonu sulh hll.klınllğlne 

krflan o yer sulh hlklml Cemal Gündüz; 
İatanbul Azalığına rflan o yer Azası Recai 
Yensen; Buldan hfıklmllğine terfian o yer 
bAklmi Hüsnü Sayın; Smdırğı halrlmllğlne 

fi:ı.n o yer hukuk hfikiml Agah Apayl ın; 
Adana lzalığına terfian Malatya ceza b«
klml Tevfik İzgi; Eskişehir sulh hfı.kimllğlne 
terfian Niğde azası Hilmi Altıny; Oörda 
hlldmllğine terfian o yer hakimi Rüştü TtJ' .. 
muroğlu; Mt11 Azalığına terfian o yer Aza.il 
Nalm Akdeniz; Zonguldak lizalığına terfim 
o yer Azası Eud Kırca; Kalecik hukuk hl • 
kimliğine terfian o yer hukuk hfıklml Fe'fll 
Mankul; Şebinkarahisar azal$na terfian 1 
yer lzası Rnıtü Alcay, Karaisalı hAk1mllğlntl 
terfian o yer htıklml Nuri özak; İstanbul 
sulh hftldmllğfne terfian o yer sulh hllbDJ 
Avni Şenel, Kozan lzalığına terfian o Yell 
lizası Fevzi Yazan; Artvin hukuk baldml1il
ne terfian o yer hukuk hlldmi Şevket 8"11. 

larını ela hesaba terfian o yer hO.klml Mustafa İlhan; Afyon 
katmak faydalı, bazı ahvalde zaruret o- sulh hakimliğine terfian o yer sulh hfiklml 
lur. Okuma çağı, bütün muvaffakiyetle _ Tevfik Şenöz; Taşköprü hu~uk hftklmllğlne 

• • v • • terfian o yer hukuk M.klmı Yusuf Demir; 

Bursa ağır ceza dzalığına terfian o y~ 
ağır ceza Azası Fuad Çelikel; İstanbul ıulh 
htıklmllğlne terfian o yer sulh hfıklml Reşad 
Kök.sal; Ol'baogazt hlklmllttnC! terfiaın Q 
yer hAklıni Remzi Öliit; Gedfs hukuk hrf
klrnlfğlne terfian Bayburt hukuk hlldml i)ıe 
yas Karaataç; Zonguldak balığına terflall 
o yer Azası Kemalettin tnusar; Nlz.lp hA. • 
klmUline terfian o Jer b!iklml TeTfik M~ 
man; Balye blktmHtıne terfian o yer hlldml 
~sim Çalpan; Akfebir bahtına ter.fian 1 
yer hası Abdülkadir Mutlu; Olllnar hlldıml 
llllne terfian o yer hlklml Avni Denir, Be::,"l 
pazarı ceza hfildmllğine ter!ian o yer ce31 
hflldmj Hilmi Enen; Eskiehlr Azalığına teOI 
fl.a.n o yer t.zası Vehbi 6zdöl; Kırşehir AZ6 
lığına terfian İstanbul sorgu hftklml ceı• 
letUn Sayın ; Çanakkale sulh hiklmll9 
terfian o yer sulh b!'ıt.lml Ali Aktuna; Din 
cezıı hakimliğine terfian o yer ceza hü 
Şükrü Demirhan; Kütahya Azalıflna terflat 
o yer ceza htı.klml Tevfik Uzel: Mut. hftldmlla 
ğlne terllan o yer Mklml Rıza Özdemlr. 

rın ılk basamagıdır. Bu fırsattan ıstifade- Sinob dzalığına terfian 0 yer Azası Akif Gfi-
ye çalışılmalıdır. ney; İncesu hltim.llttne terfian o yer hl-* klml Fevzi Katanoğlu; Konya Ereğllsl hu-

lnadcl b·ır tip kut hltlınllğlne terfian o yer hukuk hAkl-
mi Ziya Uğurlu; Maraş sulh hfıkimllğlne ter
fian o yer sulh hakimi Mustar Kumbasar; Adanadan Ek .. 

T"em de karakteri .. 
ni soruyor: 

Elincien iş ge -
lir. Birdenbire so-

Eskişehir l\zalığına terfian o yer Azası Meh
med Se.çkln; Gümüşhane Azalığına terfian o 
yer fı.zası Şlnnsi Tüzer. 

Kars Azalığına terfian o yer Azası Sabri 
Yüce: Tokad ceu hAJdmliğine terfian o yer mandan} beşinci Mehmcde arzı tazimat - Hazaminfadlı rabbi! ... Goeben, Goe-

1 kulmaz. Arkad•t-
için 1stanbula gelmişti. Temmuz ayının ben'ne çarpışmışız, bizim Goeben on 3· Jarına samimt dav M "" d kka J 

Siirt Azalığına terfian o yer flzası Ke~ 
Çellklruan; Çankırı azalığına terfian Marae 
ceza hiklınl Neslml Baysoy; istanbul JıC, 
Umumi muavinHğlne terfian o yer M. uma
m1 muavini Kemalettin; Kanltlı sulh 11(... 
kimliğine terrıan o yer sulh hMclml A
Ataoğlu; İstanbul M. u. muavinllğine terft• 
an o yer M. U. muavini Lutfi Kaynak; Ka• 
rasu sulh hlklmllğine terfian o yer sulh h(• 
kimi Nedim Akpınar; Bursa hWınllğlpe 
terfian Bursa Aza muavini Mümin Ersözı 
Aydın hukuk hflkimllğlne terfian o yer h\t-1 
kuk hlıkiml Kerim Kocareşltoğlu; Biga ceza 
hAkJmliğfne terfian o~ bAk1ml AH Argun. 

DUN ün, BUGüN Un, 
YARIN ın tarihi 

larında idi. Gece Dolmabahçe sarayın- nn Goeben'ini batırmış, gel.n hep bera- ranır. Gürültücü agaza ve u n arın 
son . ali donanma erkanı şerefine rcs- bcr Cenabıhaktan nusret diJiyelim dc4i. ,,, 1 ·ı· 
da amır e kit tesri- Cemaat nusret dilemeğe gidedursun, ve kavgacı değil • o•• g 8 tatı 1 
nü ziyafet veriliyordu. Ben ° va bil .. :.m dir. Bazan inadcı · 'li ce aıgı ben iç salona döndüm. O uman artık 
fat memuru idim ve ıngı z_ nlık et- sadrazam Said Halim Papnın muayede- olur. DUkkfuı, mağaza ve emsali müesse- (BO§ta1'flfı 8 inci sayjada) 

için hünürla amiral~ t~c~; afet de- ye niçin gelmediğinin halaJd sebebi an- Hassu*bir tip selerin yapacakları öğle paydosu hak- Pilsudski, Litvanyalılardan Vilnayı 
rnek vazifesi bana verı~mıdştıh. ~ykapmın ]aşıldı. kında Ticaret Odasmm yapmakta ol • gasbedince, Litvanyalı1ar, bana Memeli 
vam edip dururken bı~ .~~ 1~~,den biri- Harbiye ve bahriye nazırlar! Enver ve Yozgadcf(r.ı Ah • duğu tedkikat henüz ikmal edilniemiş- almakla mukabele et.tı"ler. 1933 dcnbed 
aralığından mabeyin katı _e~ • ., d tutu- Cemal Paşalar amiral SUM:hon'la ve Al- med de karakteri.. tir. Ticaret Odasından sonra bir kere Nazi Almanyası, Memelin ana vatana 
nin başı göründü. Elinde hır . agıdu. Ka- man sefiri Baron von Wangenheim'le da- ni ıoruyM: de !belediye mağaza ve dükkan sahiıb - dönmesi için, ayaklanmış bulunmakta • 
yor ve uzaktan bana işaret eC!ı~or hareke- nışıklı dövüş edip memleketi harbi um• Hayale daha İerlle temasa geçecektir. Öğle paydo - dırlar. 
tibin protokola hiç sığmıyanld"u Fakat miye sürüklerken bundan hükUınet rei- çok yer vermiftir. su usulünün ancak Eylfılden sonra tat Litvanyalılar, buna da, Alman ekalHıı 
tini ben görmemezlikten ge .~m. . ,Git sini haberdar etmeği unutmuşlar. Hadiselere kar§l bile edilmeğe başlanacağı anlaşılmak - yetlerine tazyikte bulunarak cevab ver • 
Padişahın gözü ilişti ve bana donlp. Bu da onun izzeti nef~ne dokunmuş, çabuk duygu ve tadır. mişlerdir. Zira onlar da, Lehliler kada 
bak ne istiyorlar> dedi. .. ·ı, kadaşıın: temaruz ediyormuş. heyecan gösterir. Pazarlıksız ubf hakkında belediye bu ckalliyeUerden endişe etmektedirler. 
Kapıya kadar gittim. ~atı ar bir tel- * Bu arada sevgi tekliflerde bulundu Litvanya, Finlıindiya1 Estonya Latvia glı 

Viyana sefaretinden ınustacel tı şa· üstad Ercümend Ekrem hiksyesini bu- maceralannı ih .. Gıda maddelerinin satışında Eylı'.il- bi 4 Baltık devletinden (ki bunlar esil 
graf geldiğini ve bunun hemen ~zaır. rada kesti. Halbuki asıl illaye, asıl ro- mal etmiş değil - Sen itibaren maktu fiat usulünün ika- R111 eyaletleridir) Avrupa suDıunu teq • 
haneye ve sofrada bulunan laca- man milletlerin mukadderatının içinde dir. Münakaşa ve mücadele yerine an - me edileceğini yazmıştık. Bu :usul ev - did eden yalnız Litvanyadır. 
ve hariciye nazırına arzı muvafık 0 oynandığı roman, o büyük facia .. üstadın laşınağı tercih eder. veıa, İstanbul, İzmir ve Ankarada baş- Bunu da vücudc getiren Memeldir. 
ğını düşündüğünü söyledi. _ . or:rnalı ol- hikayeyi bitirdiği yerden başlamıştı. lıyacağından İstanbul belediyesi bu hu (Arkası var) 

Ziyafet resmi ve herkes unif . ıni or- Suad Derviş Son Posta sustaki tedkiklerini Kanal etmiş ve ha- - ................................................... - •• ~ 
duğu için kitib bizzat salona gır~ ~e-

1 
• zırlamış olduğu raporu İktısad Veka - Tekaüd, dul ve yetim maa.p 

d~. Telgrafı ondan aldım ve o ~ teftiş- istanbul at etızm F otograf tahlili kuponu letine göndermiş.tir. alanlar mlilıiirlerine soyadı 
alini de öğrendim. Saray Bosn~ ~ ·aük "'I k laim • • • • • • • İstanbul belediyesi maktu fiat usu- ilAve edecekler 
te bulunan Avusturya veliahdı v': Ar- şampiyo.na.sı a~anaca Adrea • • • • • • • lünün diğer bazı satışlara da teşmilini Maliye Vekaleti alakadarlara yeni 
Ferdinanda bir suikasd yapılmı! .. ştü. d d istemektedir. Maktu :ftat usulünün gı - bir emir göndererek maliyeden maaş 
§İdük: kansile beraber ınalttul dupnu la,. kydı ıçın e apan 1 D1KKAT da maddelerinden önce manüatura, almakta olan tekaüd, dul ve yetim1e .. 
P "'•chmedden bu tu t k d ka.:ı-- · ek meraklı olan beşinci ıu ar sak- ah 14 lncü nyfada ) P'otograf tabl!H ~bu ponlardan mensuca ' un ura ve u•u eşya51 gı- rin mühürlerine soyadlarını da il6ve 
kara haberi ziyafetin sonuna ~ad döner ( Ba,tar ~ aded1n1D ıönderDmıtal p.rttu. bi maddeler üzerinde de tatbikini is - etmeleri ve şimdiye kadar soyadı ~ .. 
laınak isterdim fakat ben ye:ı:unc Bir klübün azası puan kva_zt_yet:~e b: =~~~~!!~~~~~~~~~ teyen belediye bu hususta İktısad Ve- mamış olanların da nihayet 31 kAn -
dönmez 0 bana' sordu: ka külübe zarar verme ıçın. 6 ebr" 

1 
'""-' talı · · kiletine teklifde bulımmuştur. nuevvel 938 tarihine kadar alarak·füı • 

.. .. ~armasını sırtına geçınrse oy e Bin kişiden fazla se,.~--· mm ettun. Adli k . 
- Ne imle: mesele" k.lubün .ı k 1 Cumartesi gu-nu·· Kadıköyde yapılan ts- Je sarayı omıayona 7anu fusa tescil ettirmek suretile maaşları• ,, · ecbur " bakaya n.izami bir ren vtri e- l k 
O zaman kendimi söyleıneJe m bir musa tanbul atletizm şampiyonasında müsa- top anaca _ nı alabilecekkrini hildir~tir. 

addettiın ve oldu~u gibi işı anlattım. bilir mi?. 1 k b kl hakemler ve seyircilerin memıuu Sultanahmedde hapishane binasına Nakliye : .. leri belediy-e 
6 k dar olimpiyadlardan, mem c ete ı ar, 

1 
1b h" k- k"" .,. -J 

Beşinci Mehmed: Bu aaınütenahi antrenörlerden, 1936 114 kişi idi. Büyük bir yekıln tutmıyan b~tişik ~ı: unan . ra ım .paşa oş u - bağlanacak 
- Amirale de söyle, dedi ikı· avu- giretn D bulda yapılan Balkan oyunla- bu kalabalığı kolayca saydım ki bu ade- nun tarıhı kı~etmi tesbıt e~e~e ~e- H llık . le . . lahı hakkında 
Sö 1 unu d stan . . . kdar Umbo ile Cemil e- mur olan komısyon, yann valının rı - ama ış rının 15 

CUn Yledim. Amiral bav ;5 !{ısa bir te- adan sonra bu kabil müsabakalara bir din ~çınde eme asetinde ikinci toplantıısını yapacak- belediye tarafından bir proje ha~I~1?"· 
un içersinde buruştur u . . nerede rınmpı·yona denebilir mi?.. fendı de vardı. y . h . h b' maktadır Belediye istanbuldaki bilu• 

:teddı.id . d' kend•sın1, - •·-'--- d 1926 da yapılan İstanbul atletizm birin- tar. Komısyon yarın apıs ane ınası- ·, . . '. b' ld 'd 
b anı geçır ı ve, • ile tef- ,.- ~ .... asyonun, İstanbul mını.ctAö:lın a . İb h' k"" k"" .. k mum naklıye ışlermm ır e en ı re 
_ulunduğunu, sözlerinin ne sure F~. k bir alakasını çekmiyen bu mü- cilikleri Kadıköye beş bındcn fazla se- Dl ve ra ım paşa oş unu gezece - edilmesine taraftardır. Bu maksadl >e 

sır edılebileceğini unutarak: ticesi en ::ra dost ta, düşmanda hır türlü yirci toplamıştı. . . tir. . . . • _ lcdiyeye bağlı bir teşkilat vücude • 
h -:~h!. .. Fena! ... dedi. Bunun ne sakbl erdiremedi. o güne aid ınuh~elif resımler neşrede- Temızlık ıılen motorlü vasıtalarla tirilecek, nakliyat asri şekilde bu t< • 
aruuır a ı l f:ımi bir eviad gibi bağrına basan rek o tarıhi günlenn heyecanlı manzara- yapılacak kilat ta afından yapdacaktır. 
Ziyat~ d _,ft ... nıabeYin mızı- Ate ı 1 !arını isbat etmek çok kolaydır. Şehir yollarından bir ~ısını birkaç r_ı.· L~~ı· lOO 1. al ki teda •!.' 

ı.__ esnasın a çwoı• 1 ya biı· . d n kulakları çın asın. k .. .. .. d la kt Ist b 1 t ....-ı ~ ı ır ı arın ı;u 
~ı su ınuş h d .• kulaktan ku.ag VıJ., an~ de büyük hassasiyetle durduğu Teşkilit ihmal eder, lupler alakadar sene ıçın e yapı ca ır. an u e - dd . hl . 
tfın ' ava ıs "htisar e- uzerın h lil b olmazsa bö"yle .ağlanacak bir şrunpıyona- mizlik işleri müdürlüğü sokakların ye- mü eti tti 
d. sofrayı do1,, ........ .,tı. Ye.mek ı . müsabakaları bu a e ir kıy- y·· ı· lık sk" h rfl' ib kn 
ıl ~·~ tletızın k 1 dan ı. .. .,ka ortaya bir eser çıkmaz. nilenmesile mütenasib olarak temiz .. - uz ıra e ı a ı an otlrı aJ 

erek sofradan kalkıldı. . s::nce a · ade edecekse huzuru a ble işin so- "'""'i İm t d ··ı .. .:ııd t• a·· ıı..itmi..+' ..,.ı, 
A u t if Yazılarıma her zaman üzülen Vildan lik vesaitini motörleştirecektir. kan c avu muu e ı un •u ~.ır . .ou 'l• 

b 
.. VUsturya ve Rusya sefirJerı en me bekliyebilir!. e 
unı.a. unu T ksim stadınd b acı sözlerimden dolayı umarım ki bu nisbetinde amele sayısı azaltılacak, o - l'alar bundan sonra yalnız Cumhw- 0 t 
ı ACtra Veda ederek gıttiler. te- n ft"''"" sa'"ft"ı sekizde . a . . . . a u B ıw ... P~ .ucu> defa u"zülmiyecektir. nun yerine motörlü vasıtalar ikame o- Merkez ankası gişelerin'1e de1t1tı ı • ngıltere sefiri çabuk davranmış, C!l•li ,.,;;bii senelik atletizm bıruıcılikle-

leronu i ~ .ır.A.. ômer Baim lunacaktır. lecektir. 
13 §gal etmişti. ..... ... ı . · yaptı. d · ~: 
~ u esnada, amiral beni çağırttı. Er~ "; tribün ve balkon hıncahınç olu ıw. 

§anı amiral eemisinde vtrilecek tJf9:-



ıo ı:;ayıa 

• 

Senede!}-!~.~ ~~şta' edP.!~e~n~k! !lyo~ 
öldUren e11 mUdhlt Afet aıtmad1r. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin hu alda hayret verici cinayetle
rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dir 
Kinin attmanm emsalsiz ilacıdır. 

BeynelmHel tıb ve sıtma camiyetleri de sıtmada yalmz kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hülisalarile birleş'tirerek BİOGENlNE miiıtahzannı hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için- en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve .sinirleri kuvvetlendirir, .iştihayı 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, 11tmanın butün şekillerinde şifa temin 

.... eden bu yük.sek tesirli ili~ her eczanede bulunur 

.. 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağll - yağsız 

ve acı badem 

HA LSAMİN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremle
ridir. Gece için yağlı - gilndüz için yağsız ve halis acı badem 

çeşidleri vardır. Huıuli vazo ve tüblerde sahlır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 
Bu adamı canından bezdiren ~ey : 

G R İ P İ N i tecrübe edinceye kaciar 

•-------------------------" çekmeğe mahkU.m olduğu ağrı ve 

Cildinizin tahriş edilmeme:;İni 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumu1atan 

POKER 
· tıraş bıçaklarını kullanınız. 

TaraAa isyan eden •açlar 
Ek•eriya buJunduk~an yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh . .. 
Saçlarınızı itaate Ahştırınız 

Bunun ea iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTİNi 
kullanmaktır. 

sızılardır. 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrı larına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınltkların " 
dan müt~vellid bütün ağrı, sızi ve 

sancıları geçirir. 
İcabında günde üç kaşe alınabilir 

İsmine dikkat, taklidleriiıden sakınınız 
,.e Gripin yerine başka bir · marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

Yıkanabilir. 

RAIN - LEIGH 
Marka Amerikan -Panama şapka· 

larımızın oçnncü partisi gelmiştir. 
TUkenmeden evvel · şapkanızı in· 
tibn pta ace1e ediniz. 

~111111n11111m111u 11111111111111111111111111m1111111m11111111111111111111111111111111111111110111111111111~ · BAK ER M ağ aza ı arı 
~ ·Tür){ Hava Kurumu § ~----~~11!1111111• i BUY U K Pi YAN G OSU l ............. il~~·:r;;it~~i~····~·-·· 

Tek sütun sant1.m1 

·~ · 4 Üncü keşide 11IAğustosI1938 dedi~. ~ Birinci .ahile 400 kumı 
~! Bügilk ikramiye: 50.000 Liradır• •• ı ikinci sahile 250 >> 
- _ O çiincii aahile 200 >) 

~§ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle · ~ Dördüncü •ahile 100 » 
§ ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet müklfat vardır... ~ · iç •ahi/eler 60 >> 

§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya . ~ Son ,•ahile 40 » 
~ ittir ak etmek ıuretile ıiz de tıliinizi dene yini:ı... S Muayyen bir müddet zarfınd.-

~ ~llllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllHllllllllJlll~lllllllllllllllllHllF : :1a:;r:_ik~:~~,:~1\:~r::;:e~ 

K 1 Z ı ·L AY 
. İstanbul Deposu · Direktörlüğünden : 

ı - Satınalınacak bir adet Rontken cihazı ve teferruatı 5 Ağustos 938 
tarihine rastlayan cuma gOnU saat on birde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Rontken cihazı ve teferruatının esas şartları ile fenni vasıflarını 
ve vaziyet planını görmek ve bu hususta faZla izahat 8lmak üzere 111tek
lllerln Yenl Postane civarında Kızılay bsnında Kızılay İstanbul deposu 
DlrektörlOğtlne mnracaat etmeleri nan olunur. 

istifade edeceklerdir. Tam, yarun 
ve çeyrek sayfa ili~lar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilWarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

Dincılık KollektU Şirketi 
K.ahramanzade ilan 

Ankan caddesi 

................................. 
NeFlyat Müdürii: Selim Ragıp EmeQ 

S. Ragıp EMEÇ 
SA.BİPLERİ: A. Bkrem UŞAKLIGIL 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre· ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " . 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 ,, 4,000 " 
100 ,, 50 " 5,000 .. 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 ,, 20 " 3,200 n 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir se~e içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eybll, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 llaziraa 
tarihlerinde çekilecektir. 

Güneş banyosu 
alacaklara 

o·. 
• GUneşin yakıcı şualarından vika· 

ye etmekle beraber cildin daha ça· 
buk esmerle~meılne yardım eden 

ViRO%A 
Gii.neş banyosunda yanan ci!dini
zin yanıklarını teskin ve tedavi 
için dahi kemali muvaffakiyetle 
kullanılır. 

Nl•i·llA 
Patını bir kere tecrübe ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostları

nıza tavsiye edaceksiniz. 

V .·iRO%A 
Bir güzellik kremi değil, mntebas· 
sıslar tarafından istibıar edilmiş 

. sıhhi ye faydalı bir clld melbemidir. 

İstanbul ikinci ülas memurluğundan: 

Müflis Bigalı Halllinvaz'yed edilen Blgada 

k1 Kargı ve Dimetoka. ~iftuklerlle dıter ara

zilerindeki bu sene idrak edllmlş ha.sıli\tı hak 
kında ·,örilijillmek - ve alınan · tedbirlerle 

bundan sonra yapılması lazım gelen işler 

hakk).nda karar verilmek üzere alacaklıların 

toplan:İna.sına idare memurluğunca lüzum 
görülmüş olduğundan alacaklıların 4/ 8/ 938 

perşembe günü saat on üç buçukta ikinci 
iflas dairesinde bizzat veya bilvekale hazır 

bulunmaları ve aksi halde yapılacak ve itti
haz olunacak muamele ve kararlardan do-

layı idarece hiç bir mes'uliyet kabul edil -

miyeceil bilinmek üzere ilan olunur. (9317) 

Kabızmısınız? 
Bu akıam bir 

kafık MAZON ... 

lınız, yarın neti
cesini . görürıfintlz. 

MAZON 
MRYVA 
TUZUNUN 

ilmi _taklid edile
bilir. Fakat ne tel"' 
kibi ne do tesiri 
taklid edilemez. 

Matbuat Iİlleldarlan 
menfaatine 

. Büy.ük · Gardenparti 
•• ve musamere --··-

6 Ağustos 938 Cumartesi alqa
mı Saraybumu Park Gubiosu 

· · alafranga kısmında 

Caz, saz, milli oyunlar, var
yete numaraları , dans müsa
bakaları ve zengin program -·--Biletler Cağaloğlu yokuşunda 

Birlik merkezinde satılmaktadır. 


