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sQvyetlerin teklifle.rini. 
:g 

Tok~o kabul ediyor 
• 

Rusganın- ilk şartı 
Japon askerleri şartsız 

ve kayıdsız Sovyet 
arazisinden çekilmelidir 

J 1 S t tekliflerine müsaid cevablar verdikleri 
ap on ar ovye k 

takdirde müzakerelere derhal başlanaca 
Londra 5 (Hususi) - Sovyet - Mançu·! _ _______ .,. _____ _, 

ko hudud ihtilafını halletmek üzere Tok
yo hüklımeti tarafından dün yapılan .tek
lifleri kat'iyetle reddetmiş olan · Sovyet 
hariciye komiseri Lityinof, mukabil tek
liflerde bulunarak, müzakerelere başla
mak için şu iki şartı ileri sü~.müşt~r: 

ı - Japon askerleri, biUkaydu şart 
Sovvet arazisinden çekilmelidir. . 

2 ·_ çarlık Rusyasile eski Çin impara-
torluğu arasında 188~ ~en.esinde yapılan 

l ma mucibince çızılınış olan hudud, 
an aş d·ı . k 
kat'iyen ınüzakere mevzuu e ı mıyere 
;yrıen kabul edilmelidir. 

Tokvodan alınan haberlere göre hükıl.· 
;met, bu şartları kabul etmeğe mütema
yil görülrn~tedir. Japonlar, Sovyet tek
)iflPrine müsbet cevablar verdikleri tak· 
~ ~,iizikerelere bql.mak üza-e bir 
komisyon kurulacaktır. Komisyon, yal
nız Sovyet ve Japon murahhaslarmdan 
teşkil edilecektir. Mançukonun mümes

sili bulunmıyacaktır. 
(Devamı 11 ~nci sayfada) 
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Sovyet Hariciye Komiseri LiMnof 
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Sovyet - Japon 
ihtilafının tarihçesi 
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Sovyet kıtaatı eski bir 
m-ııahedeye göre Ruslara 
ald bulunduğu iddlaslle 
Mançukoda ikl tepeyi i§ -
gal etmişlerdir. 

~ 

Japonlar so·vyetıerin 

derhal geri çeldlmeleri -
ni taleb etmlşlerdlr. İki 
taraf da hududda tahşi -
data başlamıştır. 

Hududdaki Japon kuv
vetler! taarruza geçerek 
Sovyetlerin işgal ettikleri 
tepeleri geri. almışlardır. 

Sovyet hava kuvvetleri 
iki defa Jap0n toprakla -
n üzerinde görünerek 
bomba atmışlardır. 

Sovyet tayyareleri tek
rar taarruzda bulunnıuş • 
lar ~ Sovyet askerleri de 
taarruzda bulunmuşlar -
sa da Japonlara göre za -
yiatıa geri piiskürtülmüş
lerdir. 

Hud•.:dda ye.~1d"'n rıır
..,..war ~tıar .ıa
pon1ar müzakere teşeb • 
hüsünde bulunmuşlar, ba

tekllfier serdetmlşler -

1 

f?f:] 
Sovyetler Japon telclif

erlni red ve evvelce işgal 
edip geri çeldldlklerl 
pelerin kendilerine tesli -
mini taleb etmişlerdir. Ja
ponlann bu. talebleri ka -
bul etmeleri belclenmei; • 
t edlr. 

Ankarada ucuzluk 
mücadelesine· ·hız verildi 
Belediye seb;., fiatlannı~ ~cUzı~1tılmhası i1çindtedbirler .. ,~~;~·~·;~~;··~;~~~~~~~ .... 

alıyor, berberler ıçın tarı e azır an ı Sofra tuzları 
·• B 

1 
d·ye hayat da bulunmuşlardır. Belediye bu itirazı 

Ankara 5 (H~sı_) .- U:ü~a~elelerıne tPdkik etmektedir. Ucuzlatıldı 
ucuzluğunu temın ıçın his Sebze yeti~en ınıntakalardan Ankara-a . y·· d on garson · v Son zamanda Cumhuriyet hükume-
evam etmektedir. uz e 'lhas a mal getıren kabzımallar çok defa RZ •• 

sealnin kaldırıl.ması tasavvuruna •. ~ı. '7. Y (Devamı 11 inci sayfcıda) tı~ın h~!.atı .. u~~zlatmak husu~unda 
sa birinci sınıf otellerin sahiblerı ıtıraz· gosterdıgı buyük gayret ve alakaya 

=-8 t d' k davası·ıe halkın su ve ::~ı:y~~:;~~~ ~::a~~~z~ !~1:z~ e e ıye çocu . . . ~~:r:tb:~~:1':.~ı~ı~:~:::~·::~ 
egv lence ihtiyaçları ıçın harekete geçıyor ~;;~ ~ı:~ .~::.eı:::~~"ıo~~.:.~ 

. l ) h kk d bir kuruşluk bir tenzilat yapmağa ka-
D.. l bir toplantıda vah bu l!'ese e er a ~n a rar vermiştir. Şimdiye kadar kilosu on 

U'! yapı an k ı·kadarları faalıyete davet ettı iki kuruşa satılan inhisar idaresinin 
ızahat verere a a ince ve rutubetsiz sofra tuzlan 15 A -

b. . tıbtı 
D .. nkil toplantı dan ır ın ela ) 

u 1 mol •• ı net ıütuniarın • 
(Yuısı & üncü sa,.tanaı 

ğustos 938 tarihinden itibaren on bir 
kuruşa satılacaktır. . Bu, bir adımdır. 
Bunu, diğerlerinin takib etmesini bek _ 
liyebiliriz. 

I ·················-·--······························· ......... 
··············-············--·-······--i BiZiM i 
~ KIAsiklerimiz i 
1 yoktur! i 
• = •....................................... : 

Bizde «Röne.an•» tan bahıetmek 
le ayni ıekilde bir hata ve 

bir gaflettir. 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçm 
Bugün 9 uncu sayfada oktıyµnuz! 

Bugün 1 1 

İdare ~leri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Almanlar ÇekoSlovakya 
hududunda kuV.vetli 

istihkamlar iiış8 ediyorlar 
Hudud mıntakasında 42 köy tahliye edilece~ 

Almanya, ıon hidiıeler hakkında Çekoslovakya 
tarahndan verilen cevabı kafi görmedi 

, Hitler Südet Almanlar~ ~efi Henlain ile birlikte 
Daily Herald gazetesinin veıdq;. ma

lumata göre Almanlar Çekoslovakya ile 
eski Avusturya hududunda yem ve kuv· 
vetll istihkamlar \viicude getl:nıektc

dirler. 
Ayni gazete bu hususta şu malumatı 

vustur~ın Almanyaya ilha!\. •naan ev· 
vel makineli tüfek yuvaları ilP doldurul· 
muş, tankiar için tuzaklar y;ıpılmış ve 
diğer müdafaa tertibatı da alırımıştı. Şim· 
di Almanya da hududda aynı tertıcata 
elmaktadır.:t 

vermektedir: Prager Mittag gazetes'.ne göre, aşa(:. 

cHududun Çeklere aid olan kısl1U A- (Devamı 11 ~nci sayfada.) 

Adliye sara~ı hakkında 
kat'i karar veriliyor 

Moddeiumumt iddialara · cevab veriyor 
... ~ala. ~eredd~d. edenler varsa kapı açık. Binayı 
gorebılırJer, bızım aradığımız bina için yerdir,, 

Bir zamanlar adliye sarayının nereye i~ neticelendirecek k ı.; • r ararı yarın vereC'ea. 
yapılacağı. nereye yapılması !azını gel- olan heyet azası ayrı a 1.ft.:.. tl 
di w • 1 1 tu Ş. di d yrı A<Uıaa t-rmi 
.gı ~e e o ~uş. . un

8 
d edsÇara~ın tn- eöylediler: Bu dört duvardan teşekitü.I 

ym e en yerı m.ım.ar e a etintaşm harabenin hiçbir tarihi kı ti kt 
h. t ı· 1ın b. ·ddi ·ı yme yo ur. ıç e çe m o ıyan ır ı ası e mesele Lakin bu binaya adeta zorla tarih.t bit 
c•lmuş bul~makt~dır.. • . . kıymet izafe etmeği istiyen mimar Serlad' 
Cumhurıyet Muddeıumumısı Hikmet Çetintaş yazdığı makalelerle hakik t 

Onatın titiz bir dikkatle takib etti~i bu (Devamı 11 inci sayfaiıı.) a 

Yerli .Mallar Sergisinde resmi teşhir 
edilen· bir ka~m dava açtı 

Bayan Melahat inhisarlar idaresile bir fotografhaneden' 
ve başka bir müesseseden 2,000 lira tazminat isteyoı 

adli tahkikat başladı ' 
Geçen sene Galatasaray lisesinde açı

lan 9 uncu 'yerli mallar sergisinde resmi 
teşhir edilen bir kadın asliye 4 üncü hu
kuk mahkemesine mÜracaat ederek, iri· 
hisarlar idaresiyle, iki müessese aleyhi
ne dava ikame etmiştir. 

Dava mevzuu olan bu ııarib hA.disenin 
mahiyeti §udur: 
Davacı Melal- ... ~ Çintan, 9 uncu yerli 

mallar sergis~ni gezdiği sırada, inhisar
lar idaresinin pavyonuna da girmiştir. 

Pavyonun en güsterişli köşesi, bir ta
kım resimlerle tezyin edilmiştir. Bu re-, 
simlerde tütünün nasıl toplandığı, nasıl' 
kıyıldığı, fabrikada ne gibi safhalardan 
geçtikten sonra, içilecek vaziyete geldiği 
izah edilmektedir. 

Duvardaki diziliş şekline göre f otog
rafları takib eden Melahat Çintan, sıra 

· (Devamı 2 nci sayfada.) Bcıycın Mel4haı 



2 Sayfa 

-···--
Uzakşarktan 
Yakınşarka 

Yazan: Mulıittln Blrpll 

J aponya ile Rusya arasında 

Vladivostok yollarına haklın 

birkaç tepe etrafında cereyan eden ve 
hudud hadiseleri mahiyetini çoktan ge
çen askeri çarpışmalar, Uzakşark ~~ler~
nin Avrupa işlerile olan alakalan uzen
ne yeniden dikkati celbetti. 

Fakat sade bu çarpışma }.ıadiseleri de
ğil, son ~amanlarda daha başka hadiseler 
de vardır. Mesela, yakın zamanda yakın 
şark memleketlerinin bazılan arasında 
komünizm aleyhdarı bir cebhe teşkil et
mek üzere Japonyanın teşebbüsü ile ya
pılan bazı hareketlerden bahsedildi ve 
hatta bu araya Türkiyenin de ismi karış-

Reslmll Makale: -= Geçmigen para = = Sözün Kısası 

Südetler .. 
Dövülenler .. 

e. Talu 

N e garib isim! Dünyanı karıştır·· 

mıya namzed olan bir kavme 
tesadüfün Südet adını vermiş olması 
talihin akıl, sır ermez cilvelerinden bi• 
ri değil de nedir? 

Süd+ et.. ta çocukluğumuzdanberi, 
akıllı, uslu büyüklerimizin bizi, karış ... 
maktan, daima tahzir eyledikleri iki 
nesne: 

- Etliye, sütlüye karışma! Başın 
derde girer! 

tırıldı. Hatta Türkiyeye taallUk: eden t,- Bir insan yaptığı haksızhktan ziyade muhitine karşı kü- Muhatabınıza kızabilirsiniz, kızdığınızı söyliyebilirsiniz, 
rafı tamamen manasız olan bu rivayetler çük düşmüş görünmekten utanır, çünkü birincisinde kuv- fakat düşman kazanmak istemiyorsanız onu küçük 

Hakikaten de öyle. Çekoslovakya, u ... 
mumi harbi müteakib birdenbire ka .. 
vuştuğu istiklalin humarile, farkında 
olmadan milli hududları içerisine alıP.ı 
kabul eylediği bu Südetler yüzünden 
kendi başını derde soktu. 

~~~:r~§E;~s~ · 
Günden güne, yağ damlası gibi ge• 

nişleyen Almanya gözlerini şimdi de 
buralara, bu Südetlerin bulun· 
duklan noktaya dikti, hırslı hırs· 

lı bakıyor. Akıbet, bir punduna retirio 
de saldıracak olursa, zavallı Çcko" 
vakya böyle etli, sütlü işlere karışm : 
olmanın cezasını çekecek gibi görünü-

arasında Sovyetler ve komünizm aleyhi
ne yakın şarkta bir cebhe teşkili projesi 
biraz fazla bir iddia dahi olsa, Japonya
nın Arab ve İslam memleketlerinde sar
fettiği siyasi faaliyet, göze çarpmıyacak 
derecede ehemmiyetsiz değildir. 

* Bu faaliyetin kes af etini göstermek ba
kınnndan dikkati celbedecek derecede 
bariz deliller az değildir. Mesela, İran, 
Ira"k, Hicaz, Yemen, Filistin, Suriye ve 
Mısır gibi memleketlerde Japonyanın 

geniş bir iktısadi faaliyette bulunduğun
da hiç şübhe yoktur. Türkiye ile olan 
iktısadi münasebetlerini dahi son sene
lerde artırmış olan Japonya, ucuz mah
sulat ve mamulatı ile, bu memleketlerde 
iptidai madde arıyan tüccarlarile bir za
mandanberi dalına genişlemeye gayret 
eden bir iktısadi faaliyet gösteriyor. Bas
ra körfezi ile Hindistan ve Kızıldeniz 

havalisinde birkaç seyahat yapmış olan 
vakitli bir dostum, Japonyanın bu faali
yetini üade için, bir gün bana şöyle söy
lemişti: 

c- Süveyş kanalından geçildikten son-

4 genç kızın 
Müdhlş 
Kararı 

Resmini gördüğünüz bu dört genç kız 
aralarında müdhiş bir karar vermiş bu
lunuyorlar: 

Birbirlerinden asla ayrılmıyacaklar ve 
ömürlerinin sonuna kadar da evlenmi

yeceklerdir. 

,-························································-, 
1 Hergün bir tıkra 1 
= Tatları bağhyorlar i 

Adamın biri köyü.nden rcalkmış,

şehre gidiyormıış. Şehrin. kale kapı
sından içeri girer girmez beş on kö
pek birden üzerine hücum etmişler. 
Adam yerden taş alıp köpeklere at
mak istemiş. Fakat hangi kaldı.rım 

taşını tuttuysa bir tü.rlii. yerinden oy
natamamış: 

; - Bu şehirliler de ne tuhaf insan
! larmı§, demiş, köpekleri salıveriyor
~ lar; taşları bağlıyorlar. 

i \ ........................................................ -' 

Giinler 28 saat, 
Haftalar ise 
Altı günmüş/ 

Köpeği ile 160,000 
Kilometre 
Kateden kör lıız 

yor. \ 
Hemen cenabıhak gecinden versin, 

lmin! 1 1 

• ' Gazetenin biri, İstanbulda, bir gün 
zarfında dövülenlerin listesini neşredi· 
yor. • 

Bu listeye göre son yirmi dört saafl 
içerisinde, altısı kadın, üçü de erkel( 
olmak üzere, tam dokuz kişi muhteli~ 
sebeblerle dayak yemiş veya zabıtaya, 
yahud ki mahkemeye başvurmuştur. 

Bir müddettir, havalar o kadar sıcaJC 
gidiyor ki, insanlar kızgın demire dönü• 
yorlar. Demirin de tavında dövülmesi 
lazım geldiğine göre, bir günde bu ka.cı 
dar çok kimsenin dövülmüş olmasına 
şaşmamalıdır. Dövülenler, böylece de· 
delerimizin nasihatlerine uygun hare--

Doğuştan kör olan 25 yaşlarındaki bu ket etmiş olmaktan başka bir şey yap .. 
Amerikan kızı, yanından bir saniye bile mış değillerdir. , 
ayırmadığı köpeği ile takriben 160 hin Yalmz, bu türlü hareket edenlere u .. 
kilometre katederek Londraya gelmiştir. facık bir ıhtarda bulunacağım. Dikkat 
Fakat usulen hayvanın karantinaya tabi etsinler: Her kızgın olan dövülmeğe 

olması icab ettiğinden köpeği almak is- gelmez.. hazan da yakıverir! 
ra Japonya başlar!> =============== 

leyhdan bir cebhe vücude getirmek hu-
tiyen memurlara genç kız mümanaat et
miş ve gemiden dışanya çıkmamşıtır. /,f'.,...., 

-~,/JM, 
Bu söz, Japonyanın Süveyş kanalına susundaki tasavvurlarını hüılasa ediyor 

kadar olan iktısadi nüfuzunun büyüklü- ve böyle bir harekete Türkiyenin tama
ğünü göstermeğe kafidir ve bir hakikat- men yabancı olduğunu gösteren Türk 
tir. Japonya bu havalide, tüccarları vası- tekzibini kaydettikten sonra, kendi istit
tasile geniş bir iktısadi yayılma faaliye- laatına istinaden, Japonyanın Aİ'ab ve İs
tine giriştikten sonra şimdi bu memle- lam memleketleri arasında bu istikamet
ketlerde bir taraftan konsolosluk ve di- te bir faaliyet sarfettiğini teyid eyli-

cİkimizden biri ölünceye kadar, birbi
rimizden ayrılmıyacağız. Köpeğimi ben
den ayırmak isterlerse, tekrar Amerika-
ya dönmeğe hazırım> diyen Amerikalı =::::::::============== 

ğer taraftan da siyasi temsil teşkilatını yordu. 
çoğaltmaya başlamıştır. Çin Hindistanın-

* 

kızın haline acıyan arkadaşları, karanti
na idaresi nezdinde teşebbüste bulun
muşlardır. 

Dünyanın en uzun boylu 
adamı •. 

Yerli Mallar sergisinde 
resmi teşhir edilen 
bir kadın dava açtı da Fransız, Hindistanda İngiliz, Cavada 

Holanda, Suriyede Fransa maınulatile 

müdhiş bir rekabete girişmiş olan Japon 
sanayii, bütün bu havalide en geniş şe
kilde yayılmıştır. 

İktısadi faaliyet bu suretle devam e
derken Japonya, i.slam alemi ile manevi 
ve siyasi münasebetlerini de artırmaya 
gayret ediyor. Mesela, Tokyoda bir cami 
yapan Japonya bu camiin açılması mü-
nasebetile birkaç ay evvel büyük mera
sim tertib etti ve bu merasime Arab 
memleketlerini iştirake davet eyledi. Bir 
aralık Türkiyeyi ziyareti beklenilmiş o
lan Yemen prensi cSeyfülislam> bu se
yahatten vazgeçerek İtalyadan doğruca 
Tokyoya gitti; !rakın, Hicazın ve Mısırın 
hususi olarak ıgönderdikieri )veyahud 
Tokyoda mevcud mümessilleri de bu me
rasime iştirak ettiler. Büyük nutuklar 
söylendi ve bu memleketlerle Japonya 
arasındaki dostluklardan ve münasebet
lerden hararetle bahsedildi. · 

Bu hadise, Japonyanın bu memleket
lerle sıkı bir münasebete girmek husu
sundaki gayretini göstermeğe kafidir. 

Bununla beraber, bu gayret burada da 
kalmıyor. Yemen prensi Seyfülisliım, ha-
fi Tokyodadır. Arab matbuatında gördü
füm rivayetlere bakılırsa Seyfülisllm 
Tokyoda Yemenle Japonya arasında si
yasi münasebetler ve bir dostluK' tesisi 

için bir zamandanberi mühim müzakere
lerde bulunuyormuş ve Japonya, diğer 
Arab memleketlerile de bu tarzda mü
ıakerelere başlamış veya başlamak ta-
savvurunda imiş. Bu bahis üzerinde u
zun uzadıya duran bir Mlsır gazetesi, da
ha geçen hafta, J aponyarun Sovyetler a-

Görülüyor ki Uzakşarktan yakın şarka itmerikalı dlimler 
doğru Japonyanın geniş mikyasta bir Alınanyanın Stettin şehrine Hel .. (B~to.rafı 1 tnd ıayfadcı> 
nüfuz yayma hareketi vardır. Mısır ga- Ş~go üniversitesi fen llinılerinden · k hrind d"" son fotografa gelince hayret içinde kal• 

Dr. Kleitman ile Dr. Richardson'un zihin- sms i şe en unyanın en uzun 
zetesi bu hareketi, cJaponyanın en büyük . . boylu adamı olduğu iddiasında bulu - mış, gözlerine inanamamıştır. 
rakibi olan Rusyaya karşı ne kadar fazla !erini şu nokta danna çelermış: oan bir artist gelmiştir. İddiasında mü Işıkla tenvir edilen bu fotograf tebes• 
kuvvet toplamak kabilse o kadar geniş - Acaba herkesin bildiği gibi bir gün, balaga olmadığı sanılabilir. Zira boyu süm ederek, sigara içen genç bir kadını 
bir cebhe vücude getirmek siyaseti> ile 24 saat midir ve haftada 7 gün var mı- 2 metre 51 santimdir. Kendisine bir el- göstermektedir ve bu kadın, Melahat Çin• 
izah ediyordu. Bizce, bu siyaset yalnız dır?. bise yapmak için 6 metre 50 santim tanın ta kendisidir. 
Rusyaya değil, hattA İngiltereye de mü- Bu iki zat, tam bir ay bir mağaraya kumaşa ihtiyaç vardlf. Geydiği iskar- Bu vaziyete nasıl bir mana vereceğin• 
teveccihtir. bu itibarla da Japonyanın kapandıktan sonra, bir gun·· de 28 saat ol- pinin numarası ise 62 dir. Rivayete gö-

tle mütereddid kalan Bayan Melahat, ne kadar geniş ufuklu bir siyaset planı duğunu, ve haftanın altı günden ibaret re babasının boyu 1 metre 90 mış. Fa-
1 

ü 
biraz düşündükten sonra bu büyültü m · 1 içinde bulunduğu kolay anlaşılır. bulunduğunu anlamış ve buna iman et- kat büyük babası 2 metre 2 santim -

Ad 26 d dır Ağı lı y • resmin 5 yıl evvel Foto Süreyyada pija .. Japonya, bütün Asyada genişlemek ve mişlerdir. miş. am yaşın a . r gı ıse 

k 76 kil d ma ile çektirdiği bir fotografın başı oldu..ı yayılmak azmindedir. Bunu Uzakşarktan anca o ur. 

bl ·· ------- ğunu hatırlamıştır. Kendisine aid husu< yakln şarka doğru uzanan hareketlerile Empermea gorünce 1 IK b 1 
pekala gösteriyor. , b. h Fransız nazırıW'ı ıvıon ıana sı mahiyetteki bu fotografı 1nlıisar1aıı 

dayanamayıp çaıan ır ırsız t l pavyonunda gören genç kadın bundan 
Mançuko hudud hadiseleri bütün bir ırmanzyor ar fena halde asabileşmiş ve ertesi günil 

siyasetin artık kesafet kesbetmiş teza- 87 sabıkası bulunan_ ve elli senedir ha- Fransız nazırlanndan Jan Zey, Şo _ vekili İrfan Emin vasıtasile Beyoğh.I 
hürlerinden başka bir şey olmamak IA- piste yatan bir !ngılız hırsız;., son defa tan ve Frosard, iyi bir dağcı olan Şo - 3 üncü sulh hukuk mahkemesine müra .. 
zımfedgelir.b Bu kadar kesif bir faaliyet hapishan.e~en çkı"klard çıkmillaztt, sabıkaların- tan,ın riyaseti altında Monblan'a tır - caat etmiştir. Müracaatı tedkik eden 
sar en ir memleketin günün birinde dan 47 sını teş ı e en e en vazgeçe - kl dı N 

1 
d w 1-4 300 

akib ku tl 1 .. ~ı-. . dü' ·• bl manaca ar r. azır ar agın , mahkeme, tedbirt ihtiyati olarak resmin r vve ere çarpışmayı goze cı.uu..ı.Ş miyerek gene bır zune empermea k d 'rtü d ıl bu""yük" dagw 
v d .. bh "d ·· a em ı aın a yap an en sergı· den kaldırılmasına ve muhafaza aı .. oldugun a şu e olmadığı gibi, bu ba- (yağmurluk) çalmış, yem en uç ay hap-

1 
. . smi küşadını yapacaklar _ 

kımdan, son hudud çarpışmalarının ayrı- se mahk:fun olmuştur. :e ceının re tına alınmasına karar vermiştir. Ertesi 

ca bir manası ve ehemmiyeti olduğunu Sabıkalı bir gazeteciye: cHuy canın al- =ır=. ============== günü resmi zevat huzurunda karar infQ 
söylemeğe hacet görmüyoruz. tındadır. Can çıkmayınca huy da çık - fım var. Görünce duramıyor, çalıyorum!> olunmuştur. ( 

Muhittin BiTgen . maz. Empermeabllere karşı derin bır za- demiştir. Şimdi asliye 4 üncü hukuk mahkeme" 

=::====================:========~===========:==:=::=:::::;~ sine müracaat eden Bayan Melahat, bu 

1 STER i NAN, 1 STER I NAN M A! 
""' hadisenin şeref ve haysiyeti ihlal edici • 

Pariste çıkan L'intransigeant gazetesinin 31 temmuz tarihli 
nüshasının 3 üncü sayfasının ilk sütununda şu fıkrayı gör
dük: 

Yabancı memlekette mühim bir memuriyet 

ile fotograi ve hüsnühal şehadetnameleri, taleb edilen para
nın mikdarı gazetenin ilan memurluğuna yollanmalıdır.> 

* cBir Türk bankası Ankara için birinciteşrin başında. işe Galatasarayın ticaret kısmından her yıl 40 talebe çıkar-
başlamak üzere bir yazı işleri şefi aramaktadır. Talibin ken, iyi tahsil görmüş, mükemmel fransızca bilir bir gencin 
fransızca muhabereyi ve banka muamelelerini bilmesi, orta memlekette bulunamıyarak Avrupada aratılmasının bir ha
tahsil diplomasını haiz olması şarttır. Mufassal tercümeihal kik.at olabileceğine: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ER l N A N M A 1 

bir mahiyet taşıdı~ını, kendisi evli bir. 
kadın olması dolayısile bu bakımdan da, 
zararını mucib olacağını ileri sürmüştür. 
İnhisarlar idaresile, pavyonu tertib eden 
müessese ve Foto Süreyyadan 2000 lira 
tazminat taleb etmiştir. · 

Mahkeme derhal hadiseyi tahkikat ha.• 
kimliğine havale etmiştir. Beyoğlu suUi 
hukuk mahkemesinden tesbiti delail va 
tedbiri ihtiyati dosyalarının celbi için', 
duruşma·talik edilmiştir. 



Türk - Alman ticaret 
anlaşmasının esasları 

iktısad Vekili Şakir Kesebirin mühim beyanatı 

Adanoda 
Korkunç 
Bir cinayet 

Bir hamal karısını parça 
parça ettikten sonra 

evinin bahçesine gömdü 

İspanyada şiddetli 1 S4~ 
muharebeler AL:E 

Cumhuriyetciler bazı 
noktalarda ilerliyorlar 

Barselon 5 (A ;:-) C h . t .1 

• lord Runcimanın Pra 
seyahatinden 
çıkarabilecegimiz mcin rin Albarra . . . - um urıye çı e-

cın mıntakasıııda Teruclin 
garbındaki ileri har~ketleri dün tam bir Ya7.an: Selim Ragıp Emeç 

r ·"et .
1 

Ü . am e ıştır. Cumhu- uyuk harbin tarihini yaza nıuvaffakiyctle dev ım· . ~ .. -
'J çı er, nıversal d -1 el ilinde ye 'd ·ı a~ arının sathı ma- lar, kendi görüş zaviyele\i 

· 1 kd 1 A • nı en 1 erlemışler ve b.lh .. 
Ankara S - Iktısad Vekili Şakir Ke- Almanya i e a etmiş o duğumuz •ma, ~ (Hususi) - Bugün şehrimiz- Villar dö Kobo kasab ı . nssa gore bunun mcs'uliyetini tesblt ebnişle 

sebir Anadolu ajansına aşağıdaki be - ticaret anl~ası şimdiye kadar akde - d~ Mernıel'li mahallesinde korkunç h.ir dir. ileri hareketleri ':'nı zaptetmışler- dir. ltiliif devletleriı>e göre 1914-1918 h 

ihracat mevsiminde Almanyaya mal idbal etmek 
istiyenler permi müşkülahna maruz kalmıyacaklardır 

yanaıta bulunmuştur: miş olduğumuz anlaşmaların hiç bi - cın•yet meydana çıkarılmıştır. Tüyler huriyetçiler Nogu ne • evanı eden cum- binin mes'ulil, dünya üzerinde hAklmiy 
•Berlinde üç hafta kadar devam e- rinde mevcud olmıyan )'eni bir bük - ürpertir! vak'a şudur: diıler. Bu t~hdidi :;;.r't:ı:di.d etmck~e- tesis ct'."ek sevdasına düıen ve bu sebe 

den müzakerelerden sonra Alman hü- mü ihtiva etmektedir: Iki hükfunetten Mermerli mahallesinde oturan hamal nıan birçok kıt t T ~eden duş- le harbın paUamasına sebcb olan Alma 
kümeli ile lS/711938 tarihinde bir ti - her biri, birer komite teşkil edecekler- Hüscyinin kansını şübbe üzerine bıçak- d k' bh aa mı eruelın cenubun- !ara ıdddir. Almanlann noktai nıızan i 
caret anlaşması, bir k)ering anlaşması dir. Doğrudan doğruya ve daim! temas la parçn parça ettikten sonra evinin hah- IJa .ı ce 1 ede~ kaldırmıştır. Bu kıtaat bunun tamamile zıddıdır. Fakat her ı 
ve Avusturyanın Almanya ile birleş - halinde bulunacak olan bu hükümet çesme gömdüğü anlaşılmıştır. Cesed, kol, aı"ıv~~s~ daglarının eteklerin<le mevzi •ümrenin lhtilif halinde bulurunadıkla 
me5inden sonra hasıl olan ticari mü - komiteleri iki memleket arasındaki an- kafa, baca!< ayrt olarak toprak altınd•n ~~ a rlar. tek nokta, lngilterenin bu ııde oyna 
badeliit vaziyetini ve müstakbel mü- !aşmaların tatbikatına ve mübadelatın »irnt·ıimıştır. İki çocuk babası olan katil d '.ğe~ taraftan Ebr mıntakasında şld- olduğu roldür. Umumi kanaate göre 1 
badelitı tanzim eden bir protııkol im • normal bir seyir takib etmesine neza - derhal tevkif edilmiştir. o!Jı hır muharebe cereyan etmektedir. gilterenin Fransa ile beraber ve onu 
zalanmıştır. ret edeceklerdir. K Bıı mıntakada Frankistlerin büt" yanında harbe gireceğinden Almanya s 

Tıcari anlaşmasının esasları ber - Bazı müşkülata ve şikayetlere mey- 3 dJD yu•• yu•• nden kabil taarruz1an tardedilıni...+' un mu- dakikaya kadar haberdar değildi ve bö 

h d t l 

yon'un . li i.ır ve Fa- le b' .h . . 
11eçhi iıtidir: dan veren menşe şa a e name eri tat- . şınıa ndeki tepeler zaptedilmlş- ır ı lı~~li m~hal sayıyordu. Eğer 

Almanyadaki mevcud bloknjımızın bikatı da basitleştirilmiştir. bı•r CJ•nayet tır. Şark cebhesinde GuadaJ . zaman İngılız harıciye nazırı Sir Edva 

l 
·ı hra t 'dh l~ 1 d ·ı avıar mınta- Gre f ilt · 

eritilmesi ve yeni alacaklann teraküm A manya ı e i ca ve ı a abmız- .. asın ° ı eri hareketimiz de t Y ng erenm tasavvur ve karar! 
etmemesi gaycsile geçen sene 30 Ağus da olan 100 - 70 nisbeti aynen muhafa- Dun akşam saat 19,30 da Tahtaka- tedir. vam emek- hakkında bir tek söz söylcınis veya e 
tosta Berlinde imza edilmiş olan tica- za edilmiştir. Bu iki anlaşmadan başka lede kasab Kemalin dükkiinında birci- uf~k bir ?arekctte bulunmuş ~!saydı, 0 

ret nnlaşmasile Almanyaya ihraç edile Avusturya ile olan ticaret münasebet - nayet olmuş, 19 yaşında Gani isminde SelaA nı·k ı·ı,·ıaA fı mılyon ınsan hayatına rnalolan b 
cek olan belli başlı ihrac maddelerimiz terimizi ve ticari tediyelerirnizi tanzim bfr genç kalbinde , d w '.11eş'um harb vukun gelmezdi. 1914 yı . d b' t k 

1 
. d'l . ı· p • n \ e omuzun an agır ılc 1938 senesı· d b ıçin konmuş olan kontenjanlar kaldı - e en ır pro o o ımza e ı mış ır. ro- ve t 1 i'k r arasın a üyük bir -niınıştır. içinde bulunduğumuz anlaş- tokolün ihtiva etliği hükümlere göre, V ~'. ı e 1 surette yaralanmıştır. General Metaksaıs Hariciye b~het .. g?,rcnler, o günkü İngiltere n:u~ 

ma devresi zarfında sözü geçen bloka- il Ağustos 1938 tarihinden itibaren ~ a şu suretle vukubulmuşlur: V g~nkünun arasındaki farkı, birinin s j~ tamamen erimiş bulunması ve hii- Avusturya ile olan emtia mübadclrıb- Dun hsab Ali Rtza tezgiihtarı Ke- ekilimizi tebrik ediyor kuluna mukabil, diğerinin v.,ıyetini R 

len Almanyaya karşı borçlu vaziyete mız ve tediye muameliitımız yukarıda malıyeli Ibrahim Şerifi, bir iş için Ankarn 5 (AA) yet vazıh bir surette tayin etmesinde b. gimıiş bulunmamız bu borcumuz izali ettiğim ticaret .V.e tedtye anlaşma· Tahtakalede Kemalin kasab dükkiinı- Metaksas, Harici ·e V E.'.:" b"§Vekili B. maktadırlar. Bütün mnsrafmı bizzat ~ 
23/7/ 19 38 tarihinde 6 .2 1 S .S 00 lira idi. lan çerçeveleri dahılınde cereyan ede- na göndermiştir. n;şd ü Ar { d .eki il Dr · Tevfik gıltercnin deruhte ederek Praga kad 
bizi Almanyaya idhal edilecek olan cektir. Kem r d.. • • . miştir: asa aşa ı akı telgrafı gönd•r- bi~ hakem ''e bir müşahid sılatlle.,yolla 
maddelerimiz için kontenjanlar teshil Awsturya ile IS Ağustos 1938 tari- . . a ın ukkanında tezgahtar Gam Ek dıgı Lord Runciman'ın izamı, İngllter 
etmek lüzumundan fariğ kılmışbr. hinden evvel başlamııı olan hususi ta- ıle lbrahım Şerifin arasında ismi he- selans Bay Aras Hariciye Vekili d;n. bu yolda beklenilebilecek en va<ı 

Önümüzdeki anlaşma devresi ve ih- kas muameleleri, başianmtş oldukları nüz tesbit edilemiyen bir kadın yüzün- Ankara bu· ıı.'."et teliikki edilmektedir. lngilter 
raca! mevsimi "":rfında tüccarımmn zamandıiki hükümlere göre ve 31 Ağus den bir münakaşa çtkmış ve bu müna- E.kselansınızın Balkan Antantı ile Bul- tecavuz nereden gelirse gelsin bütfuı 
A !manyaya mal ıdhal etmek hususun- tos 19 38 tarihine kadar tasfiye edile _ kaşa gittik b.. •. .. t.. ~~rıstan arasındaki paktın imzasını bil- vakıbını da beraber getirecek 'oıan mü 
da permi müşküliitına maruz kalmıya- bileceklerdir. '. . çe . uyum~. ur... cırcn telgraftma verdiği cevab ile hak- takbcl harbde, hadisatın en muhkem k 
~~~llarıln~ zan :e tahmin etmekteyim. Aktedilen bütün bu anlaşmalar 15 k ~~drahıh~1ddŞerıf, Ganının sozlerine f ev- kımdaki nazik .~özlerinden dolayı samimi r~.rl.?n dahi tadil ve tebdil edebileceği ~el >ır ~azıyet karşısın~• kalabile • Ağustos 1938 talihinde mer'iyete gire- ·a a e ' etlenerek tezgithın ür.erin- surette teşekk~r ederim. Ayni zamanda duş~n:~e~ ~aba evvelden, böyle bir fe!' 
ee o an tu"'.'a;•mızm .vekalete müra - cekler ve 3 ı Ağustos ı 9 3 8 tarihien ka- de bul un an büyük kasa b bıçağını ala- l?alkanlar için bu derece mcs'ud bu hii- ketın .. onu~u almaya çalışmaktadır. Pr 
caat etmelen lazımgelır. d&r merlyetıe kalacaklardır. rak Ganiye hücum etmiştir. dısede şahsi rolünüzden dolayı şah ga gonderilen Lord Runcimanın izam 

Ga 
. h k d s'zi tebrik etmek isterı·m. Dal·.a ı' lk daskanı·- her şeyden evvel cihana bu hakikatı· ı·ıa· 

nı er ne a ar kendini müdafaa- d. ya çalışmış ise de Şerif bıçağı onun o- kndanberi bu politikanın en b" .. k e ıyor. Pragın en lüks otellerinden birin 

Şimali Çindeki Japon 
kıt' aları geri çekiliyor 

yi ve müş0vviklerind'en birı· ou]yu mbun- ~c koskocaınan bir kat tutup birçok kA 
rnuzwıa ve müteakiben de kalb'inle . an ve u tib ve mem ı saplamıştır. na lmnn e:den ckselansmız, kıymetli uz: otelle ur arın masrafma katlanma 

lnştırıcılığı ile bu politikayı r·li h tt L~ndra arasında vasıtasız telgra 
Bu iki yaranın tesirile Gani kanlar na koymuştur. ı yat yolu- a ı tesıs edecek kadar külfete katlan 

içinde dükkanın içine yuvarlanmış ve En der· . . ~.ak, herhalde bir neticeye varmama 
yetişen zabıta memurları kaçmak isti- ın dostluk hıssıyatımı bildiririm. ıçın ihtiyar edilmiş fedakarlıklar sayı11l 
yen erif i yakalamışlardır. ları ~~ ikinci delilik yapmaktan ~~~ 

Ç
in çeteleri Pekin havalisinde faaliyetlerini arbrdılar, ş Metaksa.a ronz. İngiltere, sulhü ve . 

,,. Japonlar bir şehir daha tahliye ettiler Ganinin yaraları tehlikeli ve derin Bir tashih mak ıçın sonuna kadar çalıımak k&ra 

Londra 5 (Hususi) - Pekinden bildi- etmiş ol,.,kian Kiııklang şehrini an! <U· ~~duğundan ifadeye gayri ~uktedlr Rusyada uzun müddet bul rında görünüyor. istemek yarı muvaffa 

rlldl

·mne göre Şimali Çindeki Japon as- rette tahliye etmişlerdir. Bu havalide ır halde Cerrah.paşa hastanesınc kal- lan General Ziya Ycrgök'ün unmsuş o- o~mak sayılabileceğine göre bu mesai 
e.· dı lm t T hk k t yet J · son ov - nın şimdid k ' 

kerleri tedricen geri alınmakta ve başka yağan şiddetli yağmurlar, Japon motör- r~ ış ır. a ·ı a a devam edilmek- - apon ıhtil&fı hakkındaki m··t ' .en ısmeıı olsun iyi neticele mıntakalara sevkedilmekledirlcr. lü kıt'alarıru atıl bir hale sokmuştur. tedır. iealarını dün neşretmiştik Gen; ~· - vermek arifesinde bulunduğunu bir d 

Ç

. beyanatında (Port Artur) ·. . a ın rece peşin kabullenebiliriz. 

Bu havalide faaliyete geçmiş o~an ın Fransa ve Uzakşark hadiseleri Okyanusu t . ı kl (Vl d ısmı yanlrn- S çeteleri de, Pekin mıntakasındaki Japon . geçen ayyarecı ı a a ivost<>k) olarak geçmişt~. elim Ragıp Emeç 

garnizonlarına karşı baskınlar yapmak- Parıs 5 (A.A.) -B. Bone, bu sabah Çi- Nevyorkta muazzam ~~ı~~~:ıaşoklaarabakzsıo"ryalkenamın~ışakrentakhmt'i'ni Hamldige Gi~esunda 
ır r teza urat a a f d t 'f d a ı - Giresun 5 (AA) 

tad la 
nin Paris büyük elçisi B. Vellington Ku- h ·· 1 k D'ğ · t itan Yang\ze nehıi boyunca yu kabul etın~Ur. Elçi, B. Bone ile Uzak- rşı an 1 ye 

1 
a. e eden tarzda yazılmıştır Ta _ . . _ · · - Hamldiye melrteb 

H ık er, ar~ ...;, ilerletmekte olan Ja- şarktaki siyasi ve askeri vaziyet hakkın- Nevyork 5 (A.A.) - Halk, tayya • hıh edtyoruz. · s ••rı'."ı~ dun saat l?.30 da limanımıza 
an eu ya 

05
&- ı · J d ~·· ·· ı ü tür • rec· Korriga 'a L. db ,. Ok •••···•••··•••·••••••••••·•····· ge mıştır. 

PO 

,_ tl 1 bir müddet evve ışga a boruş n ş . " ı n ın erg ın ~yanusu ...................................................... . 
n K1.1vve er 1 ·ık d f t'kt S ················· , •, ı e a geç ı en sonra Paristen Nev- ababtar:ı Sabaha: ..................... . 

Fransa Bulgaristana Bir italyan kruvazöründe ;;:::e d::::!:~~nv:~~y;~üıı;::~ır!~ 
375 milyon franklık infilak: 15 kişi öldü, yap;:ı~~eciyi Nevyorka getiren Man San'atta ahlak yoktur. s::~;:'a~::kii:'"~':'::' Q~f.~~:-e__::S::Q=n:.:_:' Q~f::_:k~a~"'~r ' 2 o k • • y 1 d hattan vapurunun yanaştığı iskeleden çevirdiği san'at adec;esı ile hn~~ ~bJektıf olur, cemiyetin içine doğn. bir kredı açtı iŞi ara an 1 Korri.ganı~ i~diği otele . kadar halkın olur, hi,lerinl ,.e heyecanlarını ahlô~ ~~ e~i ı görüP. tcsbit eder. Yahud r<olist 

Lo dr 5 (H ") M . tezahurlerı bır dakıka dınmemiştir ların öyle zayıf tarafları vardır kı· C"mı· yeg ~ ~a c.uşmeden ıfade eder. İnsan• 

Sof
"'a 5 (AA.) - Bulgar telgraf a- .. .. dn da . ı · u bsulsı - KaJork ad~sı Korrigan'ı belediyede beledı'ye r.eı'sı· .- Y t ıçmde n k d J • un e emır ı u unan u rt " I çıksalar o çürük tarafları gene go··rr-ınu·· r Ahı · .. e ·a ar yü.k.·sek mevkılcr,. 

nanısı malı'ye nazırının Fransa banger- on k .... d b. «·ru·ıvaa 0 
- Laguardia kabul etmiş ve kendı·sıne file du t ı k ' +n} n e k im ve telakkiden daha u·· t" b' · s ur arını ·ok ,salıruc:. füyad 

ı • . ·ıe Bulga- w yan ruvazoru ır ı ı o uş N k h · · sun ıror muhokeme · d • erinden mürekkeb bır grup ı .. it battan 1 S kişi ölm .. 20 k'' evyor şe rının manevi evliidı ünva- ınak isteseler dahi gene şeyhin mondıliııd ckis~rı ıı:an~~ enler ruhnn kapıı!ı kal· 
ristana 3 75 milyon frank kredi açan mure e l t uş ve ı- nını vermiştir. maktan kurtulamazıa.... e su gıbı akmn.5alar bile darnJP. 

. . ld - _ si de yara anmış ır. --:---------- • bır mukavelename ımzalamış o ugu . • . . .. .. · N d' · nu haber vermekledir. Bu para, on ikı Bu hidıse pazartesı ~n~ vuku bul- Vekiller Ankarada • e 'j' m yalnız ~n ve şuh olduğu iddia edilen şiirleri arasında· 
taksitte ödenecektir. Faizi yüzde beş muş olmakla beraber, şımdıye kadar . Ank.ara. 5 (Hususi). - Harı·cı'ye, Na- Gz~dall~P cuma namazına dcyu Tr.aderden. . 

F 

· r t tulmuştur ı e ım servi revanım yürü Sadabade 
buçuktur. Bu para münhasıra~ ra~sa- gız ı u · fıa ve Inhısarlar Vekılleri bu sabah 1 Kıt' ·ı k' · k · 

d t t h 

edıle .,, . 1 el' V k'll . . ge ası e ııru nsdei.tıi{i ve bu kusd ile nasıl bir ·ı t •• 
an yaptlacak mübayaa a a sıs - mış er ır. e l erııruz, istasyonda _ hu! değildir. •em asavvur ettığl meç-

cektir. /ngilterede hava kitletıer ileri gelenleri ile dostları ia;ae- B k d 
f d k 1 1 llu 

.. yuor. as ve tasmim edebiyatın san'at çer"evesinde ne kadar rnasuııı go· r··ı. 

Manevraları ın a~~ anmış ardır. • • İngiliz edebiyatında Oscar Wilde cinsi aşkın en yü~ k ri . 
Ankarada bir yangın 

Ankara, 5 (Hususi) - Bugün ~at us Londra, 5 (A .. ~·~ - Havanın muhaJpfo Beykoz fabrikası kunduraları 
Cle F.i hkte sıhhiye deposunda daktilo Is- tinden dolayı buyuk h:va ~:ncvralarına UCUZiatacak 
mailin C'Vinde bir yangın çıkmış ve ta- bugün, dört saat teah~urle_ og~e~en sonra . , mamıle yanmıştır. Yangına jandarma ka- başlanmıştır. 900 tayyarenın iştirak etti- . Halkın Be) ~oz kun~ura ve deri fab
rakolu d t'c:.Pn birkaç er toprak at- ın bu manevralar, pazara kadar sürecek- rıkası mamulatına ragbetini arttırmak 

::ı an ye •r t>" •• f b 'k ··d·· · rnak ı t · ·· dürmüşlerdir Yan- tir uzere a rı a mu urıyeti bazı tedbir ıD rureh c a eşı~ sohn .. maltim .değil- . ler almaktadır. Bunun ayni .zamnnd~ 
uınuı neden çıktıgı en uz f · ı ,_ •·' dır. Maarif müsteşarı u~tl arı1n ~ ucuz!Jd~lması ve mamulatın 

sag am ıgının arttırılması ile mümkün 

Bağdad elçimiz . .trnkara s :J1~sus~ - ~a~rif :~~ste- olacağı düşünülerek bu şekilde çalış _ 
'.Ankara 5 (Hususi) - Bağdad elçı- şarı I\ldvahn ka ıtz, t ı~ ta·y Ka md~ . uzere malara başlanmıştır. Fabrika, kundura 

kl 
tstanbııla. arc .e e. mış. ı_r.. en ısıne.ta- çeşidlerini azaltarak munlıasıran halk 

miz Tahir LUtfil Tokay Beruta na e-aıım · . . ,. . . İlkin Bağdan _ fün terbıyc daıresı reısı Ihsan \•ekalPt için ucuz ve sağlam kundura imal ede-
ış, bfrıncı kutıb Saıp edecektir. cektir. 

da maslahatgüzar olarak bırakılmıştır. 

;'..':~e~~::ı kopmuş', hatta zav~llı edib hudud harici e çık":ı.:::1[.~';!~!: 
fından b ık· .. vere; san at~fır,. vatPn~ o!mıyan san'atın perestişkarları tara-
··ıd:· e 1 oz yur unda gormıyereğı bır merasimle ebedi yuvasına "t ru :.ı. go 11-

İ T • . ngı ız edebiyatını daima uzaktAn ve geç kalarak tak'b d 
bıyatı da ayni marazi mevzulara Andre Gide'in kal . ı·ı e en Fransız ede
olar k · · · emı 1 e fakat dah f ı a gırmıştır. San'atkarların bu eserlerinde objekt'f ld' a aa 
rnez. (Gide) bir eserinin tenkidine verdiği cevabı i 0 uk~arı iddia edilı>
nın kendi olmadığını söylemekle beraber yu" d b~ mmoralıste kahramanı-
d ·ı f d z e ır olsun ı · k a ı ıra e er. cNedim• de cuma namazı b h . a a ·ası olduğunu 
Sad:b d ··ı·· · a anesıle anasmd · . a a a go urmek istediği sevgilisinin h .. . . . an ızın koparıp 
ken aşkının marazi olduğunu da itıraf t u~ı~etını bir kelime ile ifşa ede>r-
Ş h Id , e rnıştır. 

u a e san atta ahJak yoktur demek kfıfi Y· 

demek doğru olmaz mı? degıl, san'atkarda sır da yoktur 
Bii,.han Cahid 
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• • 
nızamnamesı 

Dün yapılan bir toplantıda vali bu meseleler hakkında Ortamekteblerle liselerde 22 ağustos 
pazartesi günü talebe namzedi kaydına 

Memleketimizde en İnce kadın çorapları yapılması 
için makineler getirilmeğe başlandı 

izahat vererek alakadarları faaliyete davet etti 
. DÜD sabah İstanbul Şehir Meclisi toplan- Tlirk mllletl temizliği ile temayliz etmlş
tı salonunda Vall ve Belediye Reisi Muhid- tir. Türk vücudünü daima temlz tutmuş -
din üstündağın riyaseti altında fevkalade tur. F.ski Türklerin Orta Asyadaki yuvasın
blı- toplantı yapılmıştır. dan ayrılıp m\ıhacerete başlamasından mak 

Toplantıda İstanbul Beled!yesi Fen işleri sadı su içindir. Suyu kaybettikçe Türk va -
Müdürü Hüsnü, imar şubesi müdürü Ziya, tanını kaybetmiş, su aramıştır. 
Maarif Müdürü Tevfik Kut, Sıhhiye Müdürü Osmanlı imparatorluğu saltanatın sonla
Ali Rıza, Beyoğlu Kaymakamı Daniş, San - rına doğru dta utradı, para bitti, sudan is
yer Kaymakamı Hfuınü ve diğer kaymakam- tifade ıçin lazım olan imkanlar azaldı. Son 
Jar, Partl Başkanları, emniyet lmlrlerl, Hal neslin su Ue pek başı hoş olmayışının sebe
tevi, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu mü- bi işte budur. Biz buna da çare bulmak az
messilleri bulunmuştur, Meltteb çağındaki mindeyiz. Deniz suyu faydalıdır. Çocuğu de
çocuk1arın eğlence ve yıkanma ihtiyaçlarını nlze kavuştprmak istiyoruz. Maksadımız de
gidermek için alınacak tedbirleri tesblt et - niz hamamları açmaktır. İstanbul, Beyoğlu, 
mek üzere yapılan bu toplantıda Vali ve Beşlkt~ş. Kadıköy, Üsküdar taraflarında ço
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ uzun bir cuk hamamları tesis etmek istiyoruz. Mın -
hitab~de bulunmuş n fu noktaları tebarüz takalarmızdakl bu gibi yerleri tesbit ed!p 
ettirmişUr: bize blldlrin. 

•- Memleketin istikbali genlçere ve ço - Son nesil ç9cukları gürbfiz değlld!r. ç0 _ 

cuklara emanet edilmiştir. cuklarımıza vücudce bir inkişaf vermek baş-
Onun için her şeyden evvel çocukların hca vezalflmizdendJr. 

lhtlyacıannı gidermek mecburiyetindeyiz. 10-12 senedenberi ellme 8-10 milyon Ura 
Atatürk'ün ilhamları dahlllnde çocuk işle - geçti. Hepsini mekteblere harcadım. Çocuk 
rint yürüteceğiz. hamamlarını artık bundan sonra en çabuk 

İstlbdad zamanında mektebler, mezar - zamanda açacağız. Ayni zamanda şehrin 
lıkla.r arasındaki metruk binalarda, mahal- en kalabalık bir yerinde havuz vücude ge _ 
le aralımna sıkışmış viran binalarda, harab tlrmek için tedklkler yapmaktayız 
olmuş konak içlerinde bulunmakta idi. Biz Üçüncü olarak temas etmek · istediğim 
mekteblerl bu viran binalardan kurtardık. nokta halkın eğlence ihtiyacıdır. 
Ve 10-12 sene içinde İstanbulda yeniden mo-
dern 161.i kadar mekteb binası inşa etmek Bir pazar günü Floryaya 70 bln klşl glt-
suretııe İstanbulun mektebe olan ihtiyacını tlği tesbit edllmiştir. Herkes tatll günlerinde 
yüzde seksen beş nlsbetlnde giderdik. açık havaya koşuyor .. Eğlence yerlerinde 

başlanacak, 21 eylıile kadar bu okullarla İpekli kadın çorapları hakkında ha
öğretmen okullarında engel bütünleme Zlrlanmış olan standard nizamnamesi-, , 
olgunluk ve mezuniyet imtihanlan yapı- nin bazı maddeleri tadil edilmiştir. Bu 
lacak ve derslere birinciteşrinin üçtincü tadilata göre, çoraplar, kalın, orta ve 
pazartesi gününden itibaren başlanacak- :net: olarak üç kısma ayrılmaktadır. 

tır. . . . Gene bu tadilata göre, kadın çorap-
~se f:~ ko~u ımtıhanlarından mate- iarı, ipek veya sun'i ipekten oldukları

~atik, fi~, ~ya, tabii ilimler ve ede- na göre de ayn ayn nesc tarzlarına ta
bıyat, tarih, cografya gruplarınm yazılı bi tutulmaktadır. Her çorabın üzerin -
o~gunluk soruları, her iki kolun kompo- de, çorabın hangi nevi iplikten yapıl -
z~syon. soruları ~ekiletten gönderilecek, dığım gösterir damgalar da. buluna -
fılozo!ı, sosyoloJı soruları komisyonlar- caktır 
ca tertib olunacaktır. · Kadın çorapları, uİnumiyetle, en ka-

Eylfıl devresi yazılı olgunluk imtilıan- hn makine numarası olan 39 dan baş -
ları, şu günlerde yapılacaktır: 

Dokuz eylıilde edebiyat ve fen kolları- lıyarak, 42, 45, 46, 51 ve 54 geyçlik 
nın türkçe kompozisyonu 12 eyl.ld f makinelerde .imal edilebilecektir. Şiın
kol .• . ' u P. en diye kadar, Istanbulda, en ince kadın 

unun tabu, edebıyat kolunun coğraf- b 1 b' f b 'k d 51 lik 
Y

a v t ih d 
1 

• ,. çora ı, ya nız ır a rı a a geyç 
e ar ers erı 14 eylulde fen kolu- k' 1 d · 1 d'l kt 'd' So 

nun matematik ed. b. t k 1 . ma ıne er e ıma e ı me e ı ı. n 
. ' . . e ıya 0 unun fı- defa hükfunetimizce verilen kararlar 

lozofı ve sosyoloJı dersleri, 17 eylulde c- 1 k t' · d · 
debiyat kolunun edebiyatı, fen kolunun arosmda, ~e;,1 ef e ımız t e ~orap :a -
fizik, kimya dersleri. !atının ı~. ışa ~nı emm usdu-

Bir eyıu·1 p b .. .. • sunda muttehız mukarrerat • a 
erşem e gunu ortalaraa ve · ki 

liselerde bitirm 1 b"tü 
1 

. . rncvcuddur Bu arada harıcden ma ne 
hanlarına ba 

1 
e, enkge '

3 
u 

1
.n eme ınıtı- idhaline de müsaade edilmesi üzerine, 

ş anaca , ey ulde parnsız f 'k ı · k d } 
Yatılı taleb · tih 1 bazı abrı a ar en ınce a ın çorap arı 

e ım an arı yapılacaktır. 7 . · · · d 
eylıilde ortalar b' · . .k. . .ımal eden son sıstem makınelen e ge-

m ırmcı ve ı mcı sınıf- . t w bb" t · ı d' B 1 
larında engel ve bütünleme imtihanları tır m:ge teşe. us ~ .~ış. er ır. ~n. ar-
başlıyacak, 17 eyllllde liselerin birinci vo dan ır tanesı getı~ı mış,. mon akJınka 
ikinci sınıflar d . . t"h .... başlanmıştır. Beherı vasatı otuz, ır 

ın a aynı ım ı anlara baş- . . · b !anacaktır. bın lıraya mal edılmekte olan ~ ma -
kinenin montajı bugünlerde bıtecek, 

~urlyet rejimi memlekette bir dava pazarları arazi, tarlalar ve deniz halkla do
ortaya atmıştır. O dava, mekteblerimizln lup boşalmaktadır. Bunun birkaç sebbei 
garb memleketlerindeki mekteb seviyesine \'ardır: Evvel~ mevsim sıcaktır. Saniyen na
ve onların fevkine çıkarmaktır. İ.c;tanbulun kll va~ıtaları ucuzdur ve sonra içtimai se -
mekteb ihtiyacını yüzde seksen beş nlsbe - viye gittikçe yükselmektedir. Eğlence yer -
tinde giderd!ktcn sonra kalbim müsterih o- lerinl muayyen yerlerde toplamak güç olu - Azılı bı·r sabıkalı 
larak bir parça da çocuklara lazım olan dl- yor. ~u yüzden pJslik oluyor, izdiham olu -
ğer sahalarda çalışmak istedim. o da, çocuk yor. Izd!hamı dağıtmak içfn her sene şehir 

piyasaya, şimdiye kadar mevcud olmı
yan incelikte yeni çoraplar çıkacaktır. 
Örümcek ağı inceliğindeki mcvcud ço
raplardan daha ince olan bu çoraplar, 

bahçeleri işidir. Çocuk bahçeleri çocuklar i- tçlnde ve dışında halkın barınabilece~i mey yakalandı 
ç1n çok Uizımdır. Çocuklar1mız mekteb saa- danl~r ve gölgellk yerler hazırlamak lazım -
tinin haricinde sokaktadır. Onları topla - dır. Istifade edllecek meydanları israf etme- Emniyet ikinci . 

k yiniz. Kaymakamlar, emniyet amirleri na -ma . bir arada eltlendlrmek istiyoruz. Bu d1 a şube memurları ihtl zarı kkatlnlzi celbederim. İstanbulu kirlet-
yacı fhndi duymuş değlllz. 8-10 sene - k iste 1 1 çoktanberi ara-

. l varlığile yokluğu farkedilemiyecek ka
dar ince olduğundan, yaz günlerinde 
bunların tercihan kullanılacağı muhak 
kak görülmektedir. 

denbert çocuk bahçeleri açmaktayız. Fakat me yen er e esaslı şekilde meşgul olmu-
'bunlar, ihtiyaca tUi değildir. Yeni sene büd Yorsunuz. Menetmiı olduğumuz el arabala - makta oldl.!.klar1 
cemize bu iş Jçln ehemmiyetli bir yekün ko- n bir çok kazalarda Mil çalışmakta olduğu azılı bir sabıkahy: 
yarak şehrin muhteııt yerlerinde çocut bah- halde alikalı memurlardan ldmse başını çe- yakalamağa mu 

l t .Aft•- virip de bakmıyor. Otomoblller sokaklarda 
lzmir fuarı munasebetile 

demiryol tarifelerinde çe er ...,...,.., etmek kararındayız. Sizden rl - kl k vaffak olınus. tur. 
d 

a son çalarak dolaşıyor da hiç biriniz a -
cam ıu ur: Ilk d Fıstık("ı Ismaı"l Kaymakamlar, parti. başkanları, doktor- a ar olmuyarsunuz. Belediye vezaifl ü - ~ , değ işi klikler yaplldı 
Jar, r:ıaarif mfifettlşleri, emniyet A.mlrler1 zerinde çok hassas olmalısınız. Mllli şere - namile maruf bu \ 
beraber çauşarat, mıntatalarınızdatl çocuk fimlzi muhafaza edelim. Çocuklara bisiklet- hırsız şehrin biı İzmir fuarı münasebetile devlet de-
kesafeUni nazarı itibara alarak, çocukların Jer çarpar, polis başını çevirip de bakmaz. çok semtlerinde ve \ miryolları idaresi, Ağustosun yirmi 

tl u Şehrin haltlarına vuku vulan her tecavüzü d k sev tab ile toplandıkları yerleri gozo - yok etmeliyiz. bilhassa Fatıh va . bil'in en itibaren mer'i olma üzere, 
nünde bulundurarak nerelerde çocuk bah - P Fener taraflarında ,. İzmir - Bandırma, İzmir - Alaşehir, 
çelerl açılabileceğini tesbit edeceksiniz. Bu artıu arkada§lar, nerede bir metre yer 
yerler sahih.siz, veya belediye, evkafa aid bulurs<ık hemen oraya bir ağaç d!kellm Boş fırsat buldukça dükkanlara girmekte, pa- Eskişehir - Balıkesir yolcu trenleri ta-
yerlerden olabillr. Çocuk bahçelerinin ya _ arsaları halkın 1stıfade edeblleceği şekle sok ra çekmecelerini karıştırmakta ve eline :üelerinde değişiklikler yapmıştır. 
nında çocuk kütüphaneleri de açacağız. Bu malıyız. geçirdiğini çalmakta idi. Hayli zaman- Bu değişikliklere göre, haftada üç 
Jşler için de metruk medreselerden istifade Geçen sene parti kongrelerinde su işin! danberi büyük bir meharetle zabıtanın gün işleyen Eskişehir - Balıkesir - Es-
etmek istiyoruz. Çocuk bahçesi olarak seçe- halletmeğe çalışmış ve şu kararı verrnlştik: 1 ceğinlz yerlerin medreselere yatın olmasına Fakir halkın evlerine kadar su tesisatını be- elinden kurtulmağa muvaffak olan s- kişehir muhtelit katarı her gün işli -
d!kkat edıniz. Medreseler eski devirlerde bi- lediye parnsız olarak yapacaktı. Partili ar- mail nihayet dün yakayı ele vermiş ve ycrektir. 
rer irfan yeri idi. Bu irfan yerleri istibdad kadaşlnr bu işl yapacaklardı. Halbuki arka- bütün suçlarını itiraf etmiştir . Haftada üç gün işleyen Bandırma -
devrinde ihmal gördü ve tefessüh etti. Biz daşlar maalesef vazltelerlni yapmamışlar - İzmir _ Bandırma yolcu trenleri her 
tıu medreselerin gene eski devirlerdetl· gibi dır. Bir sene zarfında sular idaresine mü - sokmakta, sudan etmek istediğimiz ıstıfade gün işliyecek, ayni hatta haftada dört 
birer lrlan membaı olmasını istiyoruz. Med- racaat edip bu şekilde su almak isteyenle _ bu suretle heder olmaktadır. 
reselerl asrın ihtiyaçlarına göre ıslah edece- rın sayısı 450-500 dür. Ben beş ·bin olsun ıs- on beş sene müddetle sudan gelecek va: gün jşleyen muhtelit katar seyrüsefer 
ğiz.• terdtnı. Demek ki Iblklle halk bu hususta ridat suların ıslahına sarfedilecektir. Mev - etmiyecektir. 

Siz çocuk bahçesi olnbilecek yerleri tes - tenvir edilmemiştir. cud su yollarının beş senelik .müddeti kal - Haftada iki gün işleyen Soma - Ma-
blt edersiniz bllAhare aramızdan mütehas - Mahalle çeşmelerinden hayır yoktur. Mak mıştır. Su yollarını yapma?.Sak, susuz kala- nisa _ Soma trenleri i~lemiye~ektir. 
.ııs bır komisyon seçerek, çocuk bahçeleri - sadımız soknklardakl çeşmelerin hepsini ka- cağız. B11 işi tamamlamak için her sene iki ~ 
nin yerlerin! işaret edeceğiz. pama!<, onun yerine her eve bir musluk tak- üç yüı bin lira sarfetmekteyiz. Ala~hir - İzmir - Alaşehir ve So -

Bu· başaracağımız işlerden birinclsldir. maktır. Sokak aralarındaki çeşmelerden su Su lşlni ıslah için 4 - 5 milyon liraya ih- ma - İzmir - Soma gündelik seri yolcu 
Şimdi ikinci salhaya geçiyorum: almak isteyenler, pis elin!, burnunu musluğa tiyaç vardır. Su şebeke.si tamamlandıktan münascbatını temin için de bu hatlarda 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ronraw~~rınrıplndke~~melıem~-

abını yedi buçuğa kadar . düşürece _ her gün birer. otoray işleyecektir. Ala-

Dün ilk set erini yapan Sus · vapuru 
Bandırmada tezahüratla karşılandı 

~iz. Günde nüfus başına yüz elli metre su şehir - İzmir hattındaki otoray bu hat
vermek mecburiyetindeyiz. Karagümrük ve taki trenlere tesir etmiyecek, muhtelit 
civarı yerlerde su iztırabı vardır. Bunu Şüp- katarlar da her gün işleyecektir. Bu 
hesiz biz de blllyoruz. Hepsini yakın zaman- muhtelit katara, icab ve ihtiyaca göre 
da yoluna koyacağız. 

yolcu arabaları ilave edilecektir. 
Anadolu yakasına gelince, koymuş oldu - · 

ğumuz tulumba ııe su~. daha uzaklara iki Izmir - S.oma, Soma - Bandırma, 
~ene müddetle sevketmeğe muvaffak olduk. Band!rma - Izmir arasındaki trenler, 
Kadıköyün au şebekesi ıslah edilmektedir. her gün, yük treni olarak işliyecekler
Kadıköyünde ikinci bir gôl vücude getirece- dir. 
P;lz. Menfi propagandalara imkln vermiye - .. 
Jim. Bütün işlerimizi böyle kar§ılıklı halle _ Bu seferlerde teahhurlere meydan 
delim. verilmemesi alakadar istasyon şeflik -

Bu sırada parti mensuplarından biri Va- lerine tebliğ edilecek, şefler, trenlerin 
llye şu ricada bulunmuştur: hareketlerini sıkı bir surette kontrol 

c- Mesire yerlerinde pazar günleri vesaiti kl d y k d 
nakliye ücretleri iti üç misli artmaktadır. edece er ir. a ın a tarifeler için ha 
Çare bulunamaz mı? zırlanan tashihat varakaları alakadar 

Vali, kaymakamların derhal faaliyete geç istasyonlara tevzi edilecek ve bu istas
melerlni ve pazar günü de eğlence yerlerin- yonlarda, bu değişiklikler siyah tahta
de aynl tarıtelerin tatbik edllmeslni .lsted! larn yazılarak ilan olunacaktır. 
ve der:il ki: 

ı- ~lence yerleıile çok yakından meş -
gul olalım. İhtlklra .sapan gazinoları bilhas
sa cumartesi. pazar günleri kapayalım ve ka 
patılan gazino ve lokantaları da gazetelerle 
teşhir edelim. Ancak ihtik!lrm önüne böyle 
geçebiliriz .• 

• 

Vapur hareket ederken Karagilmrükte taşlanın ev 

İzmir enternasyonal fuarının ku -
rulduğu saha olan Kültür Parkın mu -
bitini çevrelemek üzere 2 kilometre -
lik bir motosiklet, bir de süvari yolu 
Y.apılmaktadır. Bu yollardan, yalnız 
süvariler ve motosikletler geçecektir. 
Türkiyenin bu ilk motosiklet yolunda, 
sergide motosiklet satmak ve kiraya 
vermek üzere muhtelif pavyonlar tu -
tan bir müessesenin satacağı motosik-

Denizbank Denizyollarının Almanyada rıhtımından 500 kadar yolcu ve davetli- Dünkü nüshamızda Karagümrükte bir e-
yaptırdığı Sus vapuru dün ilk seferini leri alarak hareket 'etmiştir. Sus rıhtım- vln her gece meçhul eller tarafından taş -
Bandırmaya yapmı!;;tır. , 1 k lim d k" b·'t" ıandığı yazılmıştı. İstanbul Emniyet Direk _ 

'!f c.an ayrı ır en an a ı u un varurlar törlfiğü, Karagümrükte bu şekilde taşlanmış 
Vapur dün sabah saat b,15 de Tophane (Devamı 11 inci sayfada) bir t1'I olmadıtmı bildirmektedir. 

!etlerin tecrübeleri yapılacak, kira ile 
motosiklet tutanlar da bu yolda geze • 
ceklerdir. 

Fmdık fiatları yükseliyor 
Fındık fiatları son günlerde müte • 

madjyen yükselmektedir. Bir zaman 
evvel 40 kuruşa kadar satılan iç fın • 
dıklar, son hafta zarfında 75 kuruşa 
kadar satılmıştır. Bu cümleden olarak 
5040 kilo Ünye fındığı 75, l 0,000 ki· 
lo Fatsa iç fındığı da 63 kuruştan sa -
tılmıştır. 

Son hafta zarfında İstanbuldan ce· 
viz ve fındık ihracatı yapılmadığı gibi, 
idhalat da yapılmamıştır. İstanbulda, 
halen, 9 ton iç, ı O ton kabuklu fındık 
stoku mevcuddur. 

Odun fiatları birder. 
yükse im iye başladı 

Son günlerde şehrimizde h~lkı endişe
ye düşürecek bir odun mesPlesi başgös
termiştir. Her ne kadar öterimberi hal 
ve vakti yerinde olanlar .ıuşJık n'ıthru

katlarını bu mevsimlerde almağı itiyad 
edinmişlerse de, odunun ehemmiyetli bir 
yükseliş nrzetmesi, bu itiyadrln olmıyan 
birçok kimseleri de şimdiden odun teda
rikine sevketmiştir. Bu yüzden fiatlar bir 
hafta evveline nazaran daha ziyade art
mıştır. 

Geçen sene bu mevsimlerde 2G0-270 
kuruşa alınması kabil olan bir çek1 odun 
için, daha şimdiden 350-360 kuruş isten· 
mektedir. 
Yazın en sıcak günlerinde mahruka~ 

fiatlarında kış günlerinde nadıren görü
len bu yüksek fiatlar, haklı o;arak halkı 
telfişa düşürmektedir. 

Bu vaziyet karşısında yaptığımız ted
kikat, fiatların yüksekliği ilı:? beraber o
duncuların ileride fiatlarm daha z~yade 
yükselmesi ihtimalile satışta m~!ıtağni 

davrandıklarını göstermiştir. Ah1kadar
lar fiatlardaki bu yükselişin, bu sene o
dun kesiminin az olmasından teveilüd et· 
tiğini ileri sürmektedirler. 
Diğer taraftan odun d~pol~::ı da bıçkı 

destere ile odun kcstiklerind~n, bPş bey
girden az kuvvei muharrikı::?ye muı.melo 
vergisinin teşmilinin oduıı k('&m~ mali
yetini artırdığını ve netice 01arak odun 
fiatlarına da müessir olduğunu zikret
mektedirler. 

Bu ikinci sebeble de son birkaç gün 
zarfında odunun beher çekfaincle :>O kuruş 
gibi büyük bir fark husule gdmiştir. 
İstanbul Belediyesinin vaziyeli yakın

dan tedkik ederek henüz mevsim müsaict 
iken, halkın kışlık yakacağı ışilt? şimdi· 
den alakadar olması yerinde ve ~ aktinde 
bir tedbir olur. 

M ilteferrik: 

Yeni radyo artistleri Ankaraya 
gidecekler 

Eetimcs'ud yeni radyo istisyonunun ha· 
zırlıkları bitmek üzeredir. 
İstanbulda temasa geçilen bazı artist• 

lerle de uyuşulmuş ve mukavelelerin 
tanzimine başlanmıştır. 

Angaje edilen san'atkarlar, harcırah• 
!arını alarak, bugünlerde Ankaraya ha• 
reket edeceklerdir. 

Yeni radyo istasyonu, çok zengın b~ 
programla, neşriyata başlıyacaktır. .............................................................. 

Ece Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşlan 

Ertuğrul 

Bu gece 
Şehremini İnşirah 

bahçesinde 

CellAd Kara Mustafa 
Sabriye Toksea kon11eri 

Sadi Tek Tiyatrosu 

1 gün sonra 
temsillerine 
baş~yör 



Arıcdık kongresi muhim kararlar verdi 
Blgada bir lılJg ağaaını 
Bıcalıladılar 

_ Yurddan güzel köşeler =-ı 

. ... # 

• 

Manisa belediye nali 

Biga, (Hususi) - Biganın Karlıköy 
muhtarı Mustafa Çavuşun ahırında 4 
kilo kadar kaçak tütün bulunmuş, 
muhtar da .köyün ağası olan Aliye gi
derek: «Jten ka~ yapm•m Dili- Mentu (Husul) - Blldc:lte atikte Jm;. ...ur. ~ _..ri h• ıeyi ~ 
mamm oldufaa ~ bunu bizim ahıra ralan pazar, befdyeatn bir We hal ırtııiek pek ucuza mal olmakta ile de pa
sen koydun ve elinle koyduğun yerden IÇinde açılmıya haf)amıfbr. zardan IOIU"8Jd gQnlerde havayic:t zana. 
çıkanp memurlara verdin. Bana yapa- Haftanın ~er .. peqembe gQni ~yJer- riye üzerinde bir yükeklit glSrülmette
cağın bu mu idi? deyince, Ali de cBen den gelen köylu kadınlan ve köyliller dit. Halin önündeki cadde yP.ni yaptınl
sana daha neler yapacağımı. sözile halin içerisindeki p117.ara iftirak etmek- mıştır. 

:Uuka~~a:~~~. B:er:~de:e~~e~:ı Malatyada banyo havuzları rag"'bet gxruyor 
bıçağı çekerek cBen sana daha önce U 
yapayım da gör• demiş ve hasmının Malatya, (Husu., E7'>;'M'V"'"'l~· ~~~-·~~~ 
karnını deşmiştir. st) - Sıcaklar Ma-

mterüft. Mr grup Kamı delinen Ali, Memleket hasta· latyada Yf'.nl bir ha-
Jtncıfık Jcmıgredtıe iftirak e " . . nesine gönderilmiş, muhtar da cBenim Y a t yaratınlflır. 

. Arıcılık kongre-! layetten dört taleb~ gonderılmesıne, kanuna itaatim var• diyerek jandarma Memleketin mesire 
. ~dırne (H~ust) - ca bildirmiştim. bir merkez n~une .ıstasyonu ve llbo- dairesine gelip teslim olmuştur. yerleri hergün halk· 
ıuun toplandıgıııı ~ t veri. ratuan tesis edilmesme, her ay ancılık ıa dolup tapnaktadır. 
Bugün de mütemmım malftma ı birliji tarafından bir ~~~ risalesi Biga hapishınııindeı kaçanlar Bu arada Gündilzbe-
Jorum: la Faik çıkanlmasma karar verilmiştır. yakalındtlar yln cPınarbqıt de. 

Kongre başkanı~ . ~y v avukat Kongre münasebetile Atatürke, Baş- • nilen bol .uıu mevkii 
kaltakkıran, reis vekilligıne . aat vekilete ve Parti Genel Sekreterliğine, Geçen ha~ cezaevmden kaçmış o- çok rafbet görmet-
kemaı :r.abıt kitibliğine merkez~ Z'raat ve tktısad Vekaletlerine tlzim lan adam öldurme suçlusu Ambarobalı tedir. Her pazar oto-
nıuaıılıni Abdullah Kıvrıkoğlu ve • t 

1
Igraflan çekilmiştir. Hüseylnle cebren kız kaçırmadan suç- büsler buraya Jilz-

lareli öğretmenlerinden lz1A!t Palamar e 1u üç ark~daşı Be~g~mada yakalana~a~ lerr.e Malatyalıyı ta· 
&eçildiler. Enlncanda ICI gllmilf buraya gonderilmiştır. Bunlardan bın- pyor. Burada üç ta-

Uç saat süren bu toplantıda yerli;: l bir lıil'n bulundu si yaka~ı esn':8ında yapılan mü- ne muntazam banyo havuzu J&Pıhmt-1 Resim bu hawzlar"-- birinde ..n-
ftaıyan arılan üzerinde u~. bo..,.. Do U r sademede olmüş, diğerl~1: Çanakkale tır. \Ulll ı-
g"'örüşülmüş ve neticede şimdilık yer~ Erzincan (Hususi) - Tercan kazası hapishanesine sevkedilmiştır. Malatyalı gençleri gösteriyor. 

arıların ıslahile İtalyan arılarının fen dahilinde Kötür köprüsü civarında yı· B k rt 1 e·ıga beledı·yası· bı·r etuv makı·nesı· satın aldı 
ili ancılık istasyonları açıl~ık.tan ~~- kık· kilise denilen yerde çalışmakta o- ursanın u u uşu 
ra tecrübeleri yapılarak getirtıJınesınmİ 1 demiryolu ameleleri tarafından bir Bursa (Hususi) - Halkevı sosyal yar- Biga (Hususi) _ 
hlevcud arı kovanlarının da ekono tan kovuğunun içinde bir kırık küp bu- dım komitesi, geçen sene olduğu gibi bu Şimdiye kadar muh· 
\l'e kullanış noktalarından tadilit yapıl· 1:!muş bu küpün içinde 29 u gümüş sene de Bursarun kurtuluş günü olan 11 telif hastalıklardan 
ttı:sına ve muhit hazırı~sı~a~ ancı: ve bir tanesi de halis altın -o!maz üze- eylUJ~e, masrafı Halke~e ~ o~ak Ü· ölenlerin arkalann
~ın fenni bir surette inkişafı ıçın ted re otuz sikke çıkmıştır. Vak. a~an ~- zere, ıste~enler~ evlendirme törem yapa- çıkarılan elbiselerile 
bırler alınmasına bilgili elemanlar ye- be d r edilen 'kaymakamla bırlıkte bır caktır. Bırçok isteklilel' fimdıden kaydo- yatak takımları ütü .. 
tiştirilnıesine bu' sene oduğu gibi her h r ~ mahalline giderek tedkik ve tah- Junmıya baflamıflardır. Komite de bun- lenmeden pazar yer. 
Bene Peşteye' ziraat ve kültür ö~t- ı:::t ~apmlf, paralar vilayete gönde- lar için lizım gelen hazırlıkları ikmal et. !erinde satılıyor, köy-
rrı:nıeri gönderilmesine, anc~ ~ rilmfştfr. mekle meflUldiir. lerden toplanan M-

~uı ayrıca İsviçreye lisan Aşi.Il8 h Be Dl ki . kiler de Otillilz hart .. 

Pazar Ola Hasan Y yor · .. ce sevto1unuyort1u. 
Nihayet bir ihtlyao 

kaqısında bulunul· 

- Şöhretin çok tehlikeli 
bq. feY oldutunu bilirim Ha
'- .,. 

-- dulu anlaplmlf, belediye dalretlne bir etüv aba ahnmıftır. Bflttln lwtalum 
kullandıklan 811• bu etilv ile fitillenme-le baf]anmıftJr. 

Ruimde etüv belediye önilncle aöril)-mettedtr. 

Erzurum bölani if llllrnı KD•ra kuraklıktaı kurtulda 



f Ham.eler Karwıaıa~a 1 

Sıcakların tesiri 
Ter içindeyiz. İkide birde: 
-Of! 
Diyoruz. Giilünmıyecek şeye ifilü~ 

yor, kızılmıyacak şeye kı2.lyoruz. 
- Neye of, dedin? 
Diyorlar. 
- Sıcakların tesiri.. 
Cevabını veriyoruz. 
- Buna da gülünür mü .. neye gül-

öün? 

Erkek eıilecek, büıülec~k .. 
- Şey kancığım, şey affet! 
Birdenbire yüzü gülecek: 
- Şey kar:ıcığım, mazurdum; maltiın 

ya sıcnklarm tesirL 
Sokakta işlenen cinayetin failini po

lis yakaiıy:ıcak .. 
- Sen adam öldürdün ha? 
- Fakat Bay polis bunda taamınüd 

yok, kasid yok, hatta mazur görülebili-
Diyorlar • riın. 

S kl · · - Ne mazereti! - ıca arın tesın .. 
Cevabını veriyoruz. - Sıcakların 'tesiri. 
_Kızmakta haksızsın, sen de düşün! İkide bi: gazetelerine: 

b cHarb ilan edildi• Diyorlar:, düşünüyor, ceva veriyo-
ruz: Manşeti koyanlar, manşeti değiştire-

- Sıcakla.nn tesiri. cekler: 
Sıcakların tesiri sözü, bugünlerde cHarbiumumi ilin edildL> 

mahalle ilmühaberinden, doktor rapo- Ertesi günü düşünecekler: 
rundan daha ziyade bir insanı dediği ve - Bu iş fena oldu? 
yaptığı şeylerde mazur gösteriyor. - Tekzib edelim. 

Sıcaklar devam ettikce, cSıcaklann - Fakat bir sebeb bulmalı. 
tesiri• mazeretinin de suiistimale uğrı- - Kolay. 
yacağından korkuyorum. Tcla.ib edecekler: . . 

Mesel.5., yedi yaşındaki yaramaz oğ- cGazetemizin dünkü manşeti haibıu-
lunu, sigar:a içerken yakalıyan babaya mumi nan edildi şeklinde 9kını§tı. 
çocuk cevab verecek: Bunda gazetemiz mazurdur.. sıcakla

- Kabahatim yok baba, affet, sı- nn tesiri.. vesaire. ......•• » 
caklann tesiri! Dua edelim de sıcaltlar, sıcakların 

Kadın, kocasını bimıetçiyi o'kşarken l5iri mazereti suiistimal edilmiye baş-
yakalıyacak: lamadan bitsin! . • 

- Bu ne rezalet?. ismet Rulusı 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 

Koyu renk, sade 
robları sever 

misiniz? 

Zeytinyağı yerine su 
satan bir dolandırıcı 

Suclu mahkemede " Bunları yapan ben değilim, beni 
başk~sına benzetiyorlar,, diye yaptıklarını inkar etti 

Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde 
dün yaman bir dolandırıcılık suçlusu
nun muhakemesine bakılmıştır. 

ne Ağırcezada devam edilmiştir. 

Bakırköy emrazı akliye hastanesin
den gönderilen rapor dün mahkemede 

~kunmuş ve suçlunun nuhai şevkisin · 
den evvelce su alınmış olduğu anlaş1l

rnıştır. Keyfiyetin sorulması için, bu 
raporun adli tıb işlerine gönderilmesi· 
ne karar verilmiştir. 

Bir ihtilAs ve dolandırımhk 
suçlusunun yeni bir ihtilası 

meydana çıkll 

Necib oğlu İsmail ismindeki bu a -
dam, hususi surette imal ettirdiği te -
nekelere zeytinyağı yerine, su doldu -
rarak satıp, bir çok esnafı dolandır -
maktan m.aznundur. İsmail, bu teneke
leı·de huni tertibatı yaptırmış, teneke
krin yansından fazlasını su ile dol -
durmuştur. En üst kısma da zeytinya
ğı koymuştur. Alıcılar muayene için 
hun iden zeytinyağı boşalttıklan za • 
man su en altta kaldığından akma -
makta, fakat, tıilahare foya meydana İhtilastan suçlu, Galata belediye şu-

besi tahsildarlarından, Cavidin rnuha • çıkmaktadır. . v d'lıni 
Suçlu, bu şekilde bir sene<lenberi kemesıne Agırcezada devam e ı ş • 

bir çok kimseleri dolandırmıştır. Suç- tir. 
hı, mahkemede hakkındaki iddialan .. Dünkü celsede ehlivukuf raporu o· 
kamilen reddetmiş ve: kuıımuş Cavidin bu suçu makbuzla .. 

- Benim, bu işlerden haberim bile . ' ' . 
k H ..:ı.._,,d 'L ,__ b' bac: rın dıp koçanlarında noksan rnıkdar yo o enJaJ. e uunıo.ıı. yapan ır '$ - •VO 

kası olacak. Beni de, ona benzetiyor - yazmak suretile işledıgı anlaşılmıştır 
Koyu renk rop ne lar, demiştir. Cavid, işini terkettiktcn sonra, mınta· 

kadar sık giyilse göze Şahid olarak celbedilen polis me - kası dahilinde tahsilata devam ederek, 
çarpmaz. lylliAinlıı biri murları da, sureti mahsusada yaptın- dolandırıcılık yapmaktan da, maznun 
budur. Biri d€ vücudü lan zeytinyağı tenekelerinin Mihran bulunmaktadır. 

Dünyada en mUhim maden 
· hangisidir? 

çok ince gfü•tc:ru. Bu- isminde bir tenekeci tarafından imal Muhakeme, karar tefhimi için, ta • 
nım için garnrcıbu zen- edildiğini söylemişlerdir. Duruşma lik edilmiştir. insana en fazla benziyen gı"n olrruyanlarla şişmaııl<ı.-.t pek ••aa • A • 'dd"ı_,. .... ..,.....,esini ser 

. mu cıumumınm ı ~~· - Diğer taraftan suçlunun başka bir maymun elverişlidir. Maamaiıll bunu .'koy~ rengı detmesi için, bir başka güne bırakıl -

Hiç şübhe yok ki 
demirdir. Zira de
mir keşfedilmc

seydi onedeniyPt, 
bugünkü kadar i
lerliyemezdi. Her 
nereye baksak mu-
hakkak demire 
rastlarız. Altın, 

gümüş, hatta ba-

brsız ~aşıyabili
riz de, demirsiz 
ça]a yaşıyama)'!z. 

~\ıfıf;~ 
-• ..,, ~ -
; ~ 

* Karada 1 O kilometre mesafe 
kateden bahk 

mutlaka ya ekonomi, yahud ıncclik kay- t ibtilası daha ortaya çıkarılmış, sorgu 
P '---:- s· ah mış ır . 1 t hk'k t rouueu:ı may- guslle .seçilir manasına a1mamalı. ıy , O . • • k hakimliğince yapı an a ı a sonun· 

munu dünyanın ıaciverd, kahve rengi, kırmızının en ko - Sküdar adhyesmı ya an da, bu da sabit görülmüştür. Cavid, bt. 

en ganö maymu- yusu. Adli tlb işlerine gönderildi işten dolayı da tecziyesi talebile, ayrı nudur. Bilhassa 
burunlarının tuhaf Solda - Kısa, ragian kol, büzgülü kor- Üsküdar adliyesini kasden yakmak- bir dosya ile Ağırceza mahkemesine 

saj, beli saran geniş sentur, bolca bir etci<:. tan maznun Nureddinin muhakemesi - sevkedilmiştir. 
~~~ me~u~ G~~dolpn~~Effi~~~~rnd~ri- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ durlar. Borneo a-

nin yukansı ~yıf, aşağısı şi;:man olan -
dalarında yaşıyan lara büyük bir tenasüb temin eder. 
bu maymunların 

rcnltleri sarıya ça- Sağdaki daha gençtir. Bir rnek -
Jar, kuyruklan u- tebii önlüğünü andıran bu sade elbise, 

Poliste: 

Bir arabacı beygirinin çifteainden 
yaralandı :ıundur. .Baş ve sahibini bir kaç yaş genç gösterebilir. 

VU-· cudlerinin üst Plileri, sivri uçlu ufacık beyaz yakaSl, düz Şl§ll Çocuk hastaneslbaartasınAbdda _3o nmued-
.. . maralı evde oturan ara cı ussa • 

kısımlan kestane robası hep bu maksada yara.-. Guzcl gı - ahırda beygirlerini tımar ederken hayvan • 
rengindedir. Ekse- yinmeyi genç görünmek manaanda alan- ıardan blrlslnln attığı çifte ne ağırca yara-
riya sürü halinde gezer, su kenarlarında fardan iseniz bu model sizin içindir. Bu :lanmıştır. Yaralı çocuk hastanesinde tedavi 
bulunurlar. arzunuzda da yerden göğe kadar hakla- altına aıınmıftn'. 

Deniz işleri : 
Yeni liman talimatnamesı 

tedkik ediliyor 

İnsana benzeyişleri de dikkate şayan- nız vardır. Bir çocuk otel penceresinden 
Salisburg civarında buyük bir balık dır. Her ne kadar Şempanze ile Ornng- sokağa düıtü 

yakalıyan bir İngiliz balık meraklısı, a- gutan'ın en ziyade insana benzediği id- iki şık bJ UZ Sirkecide büyük Estı.,ehlr otellnde mlsa-

Yeni liman talimatnamesi üzermde 
tedkikat yapıp bir rapor hazırlamak ü
zere Deniz Ticareti Müdürü Müfid Nec
det Deniz, polis beşinci şube müdüru Ha
san Şükrü ve Denizbank liman işletme 
idaresi müdürü Hamid Saracoğlundan 

mürekkeb komisyon pazartesi gününe.en 
itibaren Deniz Ticareti Müdürlüğtine 
toplanarak talimatname üzerinde tedıtik
ler yapmaya başlıyacaktır. b"li dia edilirse de Proboscis maymunu, bu tir bıılunan Hüseyinin oğlu 15 yaşında Ö -vını ıslak bir çuvala urarnk, otoma ı -

hususta onlardan daha ileridedir. mcr otelin üçüncü kat odalarından birisinin ne koymuş. 15 kilometrelik bir mesafe =============== 
penceresinden sokağa bakarken müvazene-

katettiktcn sonra, evine varmış. Balığı Çl· vuzuna atmıştır. Şimdi balık mraklısı, Slnl kaybederek a.fD.ğı düşmüştür. Çocuk 
karmış, çoktan ölmüş olan hayvana sun'i sabah çaylarını havuzun başında, balı - burdahaıı bir halde Cerrahpafa hastanesine 

Bir ayda deniz yolu ile gidip 
gelen seyyahlar 

Temmuz ayı içersinde, Galata yolcu 
salonundan geçmek şartile1 hariçten İs· 
tanbula 2420 yolcu gelmşi, İstanbu1dan 
harice 2903 yolcu gitmiştir. 

tenffüs yaparak, canlandırmış ve ha - ğmı seyrederek içmektedir. kaldınlmıştır. 

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

Sevgide yaş 
Aranır mı? 

Bu suali bana Bay «K. U.> soru 
yor. Mesele kendisi için halledilmiş
tir. Çünkü: 

- 26 yaşında olduğu halde 40 ya
iında bir kadınla 5 senedenberi se -
vişmekte, cınetres:a hayatı yaşamak
tadır. 

- Görüyorsunuz ya müırikündür, 
diyor. 

Sahnede gördüğü aktris için tu -
tuşan çocu~ sinemanın 40 lık yıl .. 
dızma bayılan genç, hocasına karşı 
derjn bir chis• duyan talebe, ve ni
hayet zengin dula yamanan külhan
beyi görülmemiş değildir. Okuyu -
cum bütün bu sınıfların haricinde 
bir istisna da teşkil edebilir. Yalnız 
ımiistcsna» nm kaideyi bozmadığı • 
.u unutmayalım. O, içinde Ş"aşadığı 

hayata caşk doğma• diyor. Insanla
c ın hislerini tavsifde kullandıkları 
kelimeyi yanlış seçmeleri ve hadise
leri kendi gözfüklerile görmeleri ilk 
defa vaki olan bir iş değildir. 

• Baytın •A. B.n ye: 
f - Bir genç erkek çok sevdiği 

lcvcesile sokakta ko1kola yürümeyi 

• 

istemezse birinci sebebi gülünç <>l -
ınak !korkusudur. İkinci sebebi de 
Ginir. Ben sokakta kolkola gezmek 
~öyle dursun sabaha kadar ayni yor
gan altında ka~n sıkılanlan da 
bilirim, hem çıldırasıya sevdikleri 
haJdc. 

2 - Çabuk kızıp çabuk banşan
dnn korkmayınız, vaziyeti az evvel 
söylediğim sinirin bir tezahürüdür. 
Hükmümü teyid eder. Korkulacalt 
erkek geç kızıp hiddetini uzun müd
det mtihafaza edendir. 

.3 - Şeamet şeamete inandığınız 
dakikada başlar. Fransızlar 13 raka
mını sevmezler. Fakat milli piyan ~ 
,gonun son keşidelerinde!! 1idnde 
büyük ikramiye bu numaralı bilete 
!;ıktı. 

4 - Kocanızın masum zevklerine 
dokunmayınız, hele bu zevklerin a -
(eyhind~ bulunmayınız, bırakınız 
kahvesine gidip gelsin, dostlarile 
konu!jup eğlensin. Eve dönüşünde 
tiizi daha fazla özliyecektir. 

5 - Çocuk bazan bir değil, 5 on 
~ne de gecikebilir. Merak etmeyi -
niı, gelecektir. inşaallah tebrik e -
denler arasında ben de bulunurum. 

~EYZE 

Tramvaydan atlıyan bir kadm 
düşüp yaralandı 

vatman Mehmedin ldareslndekl 233 nu
mhra1ı tramvay arabası, Beşlktnşda Çıra~nn 
caddesinden geçerken yolculardan Hikmet 

Bugün 4{}0 İtalyan seyyahı geliyor 
Bugün, İtalyan bandıralı Viktorya sey 

yah vapuru ile İtalyadan şehrimize 40fı 
seyyah gelecektir. 

Bir amele sıcakların tesirile öldü 
Kasımpaşada oturan ve Eyübde tuğla. 

isminde bir kadın tramvayın yavaşlamasın
dan istırnde ederek atlamak istemiş fakat 
buna muvalfak olamıyarak düşmil§tiir. Ba -

harmanlarında çalışan İsmail isminde bir 
lın®n :ve bacağından ağırca yaralanmış 0 

- amele iş esnasında birdenbire hastnlanmış, 
lan Ulkmf't Haseki ~tanesinde tedavi altı- hastaneye nakledllirken, yolda ölmüştür. 
na alınml§tlr. Yapılan muayene sonunda .İsmallln, faz· 

iki amele iskeleden düf6p Ja sıcakların tesirlle öldüğü anlaşılmıştır. 
Solda: Ayni kumaşın iki yüzü - çizgi - l dıl Ancak, adliye doktoru Enver Karan cesedin 

leri zıd istikametlerde olmak üzere - kul- yara an ar MorE!a kaldırılmasına, lüzum görmüştür. 
lanılmışbr. Düğmeler sedeftir. Yaka fi- Galata nhtmunda. yen! yapılmakta olan Bir aarhot balta ile birini yaralad 
yongalı ve diktir. Çizgili kumaş için mü- antrepo inşaatında çallŞlln ameleden Ahmet Kocamustafapaşada oturan :lsnıan dUn 

kemmel bir modeldir. Başka kuma§ta ve Ferid iımılııde lkl kişi, iskelenin yıkılması fnzlaca sarhoş olduğu halde pazar yerinde 
göstermez. neticesinde yere düşmüşlerdir. Bunlard~.n dolaşırken Çarşambalı ~Mehmed ne kar§ıl....-

v •• • • Ahmed ağırca ve Ferid de hafif surette vu- mıı ve aralarında henuz malftm olmıyan b1ı 
Sağda: Önu ya brodeli, yahud emprı - cudlannın muhtellt yerlerinden )'&ralanmış- Eebebden dolayı kavga çıkmıştır. İsmail ell-

meden yapılmalıdır. Saten .fiyongalar ilik lar ve Beyoğlu bastane&inde teda.vl altına a- ne geçirdiği balta ile hasmını başından ha· 
düğme yerini tutar. Iınmışlardır. fifce yaralamış, İsmall yakalanmıştır. 

f ik; ahbab çavuşlar: Pratik zeka 1 



Bahis 
İki yankesici konU"! 

ıuyordu: 

- Şu ilerde yü -. 
~yen adamın ae ~ 
l>inde elli lira oldu -:. 
Juna, st:ııinle on lir~ 
l>ahse girişirim, 
• ,....... On liran var 
mı da bahse girfşiyoı 
IWl? 

SON POSTA 

l __ zı R_A_A_T_..I 

Hububatı mızın 
standardizasyonu 
Yapılacak illı İf tohamlukları 
ulah etmelıtiT. Köylerde aoyu 
beliraiz toham bıralımamalı, her 
yerde mutlak surette o muhite 
aygan olan bir veya ilri nİİmu-

neyi ekmeli 

Sayfa 

Balkan Röportajları 

Çiganlar k~ndileri için Hindistand 
Ganj kenarmda yurd istiyorlar 

~··································-· .. ···············································-······················· .. ···· 

. .. 

cPeki amma, dedim, müstakil de olsa muayyen bir yere yer~lf1lek ı.ricdaf 
nnıza güç gelmez mi? •... Düşündü ve ccvcıb verdi: cSizin de hakkınız var/ F 
bize içinde YOfCUfığımız memleketler rahat vermiyorlar. Eğer günün birinde 
medeniyet dediğiniz f~ ü-ablannı: boyun eğmek lcizım gelecek&e ban bu bizi 

mıütakil yurdumuzda olsun! • 

,. .. ················-···-········· ... ········-·················--,---
. - Adamın cebin • 
~ ellı lira var yaı o 
.tılll liranın on lira • 
ıını sana vereceğim. Hakem, hareket işaretini tabancayla verince ... 

Bilhassa harici ticaretjn ruhunu teşkil 
eden standardizasyon işlerimiz mes'ud 
bir inkişaf içinde bulunuyor. Devlet, sırf 
bu işle uğraşmıya memur ettiği dairesi
ı.in, bu yıl tahsisatını bir kat daha art -
tırarak, mesaisinin hızlannıasına yol aç -

········-·· ... --···· 

Nazik erkek - Affedersiniz bayan • 
lar sizi rahatsız etmiyeceğir..ı bilsem , 
bir sigara 11akacağım.. 

Mükemmel 
Sarhoş söyle<q: 
- Bu tabiat ne mükemmel halkedil • 

mi§tir. 
- Nereden anladın? 
- Baksana en iyi şarab, en çok p.rap 

. fcQİı]Prin bulunduğu memlekette çıkıyor. 

• 
Hediye 

_ Bir arkada§ın evlenmij, ne hediye 

ettin? 
_On iki tane güvercın! 
_ Sahi, sen güvercin beskrsin .. Nasıl 

oldu da kıyıp verebildin? 
- Ertesi günü uçup eski yerlerine dö

.... ,.~klı:>rine emindim? 

Bu • halde 
Mizah muharriri oturmuş, mütee.w, 

müteessir düşünüyordu: 
_Ne düşünüyorsun? 
Diye sordular; cevab verJi: 
_ Gülünç bir mevzu arıyorum. 

• Hemen 
- Gene dışarıda yağmur yağıyor, her 

feY yeniden tazelenecek... ~ 
- Ne duruyorsun karıcıgun, hemen 

yağmura cı~ver! 

• 
Son 

- Hizmetçi bugün gene bir tabak kır
dı. 

- Bir tek tabaksa zarar yok; artık 
f(lnde bir tabaktan fazla kırmıyor de • 

Yahud da 
Bay uşağını çağırdı: 
- Salonda bir ses var, nedir o? 

mıştır. 

- Bakayım bayım, ya bayan §arkı söy-
Şimdiye kadar ihra~atı kontrol altına 

~ıınan fındık, yumurta, palamut ve kuru 
üzümlerimizin dünya pazarlarında tut
tukları mevki bu işin ehemmiyetini açık
ça göstermektedir. Filhakikn cihanın, her 
çeşıd malını tek dirhemine kadar baştnn 
belli vasıflara uygun olarak piyasaya 
vcrmeği adet edindiği bir zamanda, bu
n un aksine ne olduğu belirsiz malların 
satılmasına imkan kalmamıştır. Dünya
nın her yanındaki alıcı (iyi) yi, iyiliğin
den emin olarak almağı istediği gibi, (kö
tü) yü de kötü olduğunu bilerek almak 
istemektedir. Bizde düne kadar bakim o-

lüyordur, yahud da.. 
- Yahud da? .. 
_ Yahud da köpek havlıyordur 

• Tehdid 
Bir adam kapıyı çaldı: 
- Kimsiniz? 
- Alacaklıyım. 
Kapıyı açan cevab verdi: 
- Ben de boksörüm! 

• 
Nereden? 

Avcı, avdan eli bo§ döndü: 

lan zihniyet bunun aksi idi: Malın kali - Tuna kıyıları ve tarihi Adakale 
tesine, tasnifine, ambala~ına, çeşidınc hiç 
kıymet verilmez, sade sürülmeğe bakı - Avrupaya nereden ve ne zamaı 6dıuiş-' tari ,kulaklarda kocaman halka küpe 

_ Ben bıldırcın avına gittim amma, ı 
hiç bir şey vuramadan geri döndüm .. 

ler? Asılları hakkında muhtelif rivayet · yalınayak, kızgın asfaltın üerınde kcn 
lcr var. Kimi Ural dağlarının eteklerin - !erini mütemadiyen kovalıyan zabıta 
den, kimi de Mısırın Sudanla hemhudud takibinden kaçarlar. 

_ Hiç bir şey vuramadan geri döndü -
ğün halde bıldırcın avına gittiğini nere -
den anladın? 

olan çöllerinden geldiklerini söylüyorlar. Çigan kadını pek genç iken emsal 
Her ~.~~e .. Asyai o~~ akla dah.a .ya .- güzeldir. Göğsü güzel, gözü güzel, dişi 
kın gorunuyor. İhtımal ki kendılerını Tı- güzel!. Ancak yirmi yaşından sonra 
murun akıncı orduları sürüp götürdü. Ve güzelliklerden eser kalma%. 

b~ de ~r~ et~erind~ değil de, da- S~yı~an .belli değildir. Romanya hük 
ha oteden. Hindistandan. metı şımdiye kadar çiganlan tamam 

Bu yeşile bakar siyah tenli, iri, kapka- nüfu'sa kaydetmeğe' ve askere alma 
ra badem gözlü, hassas ve şaır ruhlu, hür muvaffak olamamıstır. Bir aralık ken 
t~~iatli insanlar, o Timur ordularının ö- dilerine kollektif ~(müşterek) ~sa 
nusıra İskoçyaya kadar uzadıkları halde, vermeyi düşünmüşler, bu da olmam 
en çok kendilerine cazib ve munis görü- şimdi bazı belediyeler bunlan yerle · 
nen Tuna kıyıları oldu. Yerleşip otur - meğe çalıştıklan halde, göçebelik 
mak için değil, uçsuz, bucaksız ovalarda galib geliyor, çiğanlar böyle tekliflere 

.IJrdı! Çok §iikür artık Türk ticareti csür- istedikleri gibi aerbeat dolapn•k için bu- Da§IJlıyorlarD'Uf. 
mek• fikrinden çok uzaktır. Alınan tcd - ralarıru seçtiler. TA on üçüncü asırdan - O k dar ı. Lehistanda, V 
b. l 1 T- ki - d - d- b . . ç aene a evve _ ltndad ~ beti ~ktim; şu ır ere ur ye gun en gune uuya ça • en, çıganlar bu yerlerin daımi qinala - akın da b. lan _ 

manzannaıa foto§t'afma alacoğım da.. pmda mal yetiştiren, bunu gene dünya rıdır. Çıplak ayak, ark.asında t.ek bir göm- ~va Y . ı~ ~r : . tı y~pan büti 

_ y emai Ytlflı baya Mrsene? .. 

_ Bo§Una olur ~ gözünde gözlü -
ğii.n yok. O yanma oturduğu zaman 
da, gene gazetuini görüp okuya • 

maznn! 

çapında standard ederek satan bir mem- lekle ekin tarlalarının arasmda başıbo§ ~nlya ~~n .anMi_.:
1
n derme bir kral 

. , mış er. uancı ~ a mı taşıyan bu se leket olmuştur. hayvanların pe§lSll'a koşan en ufak kopi- hükümd . , 
Fındık, yumurta, palamut ve kuru ü- linden en yaıhsma .kadar, her birinin kol- r: ~· bir takım an a.neler~ 

zümlerimizin standardı ile ihracatımızın tuğunda bir musiki aleti vardır. Çigan are~ olan çıg~ kanunnamesıne go 
% 18 ini kontrol altına a1ın.ış oluyorduk. derclli iken de, bahtiyarken de, en samimi icrayı adalet ediyormuş . 
Bu defa buğday, arpa, tiftik ve portalaı duygularının tercümanJıiuu bu ileUere Kendisile göril§tülüm lautarlardan 
ihracatımızın da kontrol ve standardını yaptınr. ri: 

bunlara katmakla, bu mikdar % 40 a çı - Kendileri evsiz, barksız yqamayı ha • ~ Biz, Yahudiler kadar eski ve onla 
karılmış olacaktır. yatın başlıca prtı tanıyan bu göçebeler, dan belki de daha asil bir ırkız! d.iyord 

Bu defa'lciler arasında bilhassa buğ • kaderin garib bir tecellisi ile, bilhassa Ro- Devletler, Filistinde Yahudi dPvletinı · 
dayın bizce hususi bir ehemmiyeti var - manyada, yapılarda çaJıpnak auretile baş- '8 ediyorlar. Bizim de bir mfü,takil de 
dır. Çünkü buğday ziraali Türkiyenin ka insanların yerlepnelerine hizmet e • letimiz neden olmasın? Biz de, Hindista 
tarla ziraatinde ötekilerme bakarak ka- derler. da Ganj nehrinin kıyılannda kendimi 
hir bir geni§lik arzetmektedir. Denile - Şehirlerde, nerelerde büyük ınşaat var- için bir yurd istiyoruz. Ve bunu istih 
.bilir ki Türkiyede ziraaU<;! buğday bera - sa, orada çiğanlan görürsünı.iz. Çolukları sale çalışacağız. 

inektir. bak -------------
- Son tabaktı, kıracak başka ta On a h 

ber akla gelir. Son bir istatistığe göre, ve çocuklarile, omuzlarında ıuğla ve ki • - Peki amma, müstakil de olsa mu 
Türk.iyede her yıl işlenen tarla sathının remid yığınları taşıyarak iskelelerden ayyen bir yere yerleşmek D'.kdaşl~nı 
% 46 sını buğday ziraati işgal eder. % 25.0 mütemadiyen çıkar ve inerler. Ve onlann güç gelmez mi? Asırlardanberi alı§tlğı 
ini arpa, % 3.0 nü çavdar, % 1.8 ni yulaf, <;ıplak sırtlarını, renk itibarile o tu~- nız göçebe hayatında.p kolay kolay nas 
'1ı 2.2 sini darı, % 7.5 nu mısır, % 5.0 ni lalardan ve kiremidlerden ayırd edemez- vazgeçebilirsiniz? 

Bay uşağına seslendi: 
_ Bugün gazete gene geç geldi .. 

bakliyat, % 6. 5 unu endüstri nebatları, siniz. Bu sözlerim kendisini düşündürü; niha 
kalan "(ı 3 ünü de diğer nebatlar teşkil et En güç, en ağır işler onlara vergidir. yet: 
nıektedir. Bir asır evveline gelinciye ka~ar kendi-

bulamatnı§tı. 

_ On altı sayfa da efendim. Çabuk ça
buk okuyup size veremedim! 

! - Sizin de hakkınız var! dedi. Fakat bi Diğer taraftan 935 sayımına göre 17 eri, Ulah boyarlarına kölelık etmışler. 
p ·ı 1ı ze, içinde yaşadığımız memleketler raha milyonu geçen nüfusumuzun 12 mil _ ara ı e a nıp gene para ile satılırlarmış 

yondan fazlası ziraatle uğraşmaktadır. Bu esaretin yükü hala üzerlennden kalk~ v:;ı~y?rlar:.~üı:zetimi~ elimizdıı:,n: 

• 
Haklı 

Zıraat sahamızda buğdaym genişliğini mamış gibidir. On dört, on beş saaUik, m ıçın mu em'""~_;e'1 u giaş:_;~_ .. · b.~1 öld" ·· ·· b' L:---t· k zi asker etmek, 111UUe1l ver caua-. ıu göz önünde tutarsanız, buğdayla alaka- urucu ır uauıe ın ço defa, onlar bo1' h' 
1 

. k bal -"'~ııtü 
. . .kd ı in ukab·u '--~"'-- b. dili. gUCU şe ır erm, asa __ arın a-.. . 

dar çiftçi ailesinin mı arı da kolaylıkla i m . ı. &&ua:;u: ır m ekmektir. lü muhitlerinde yaptmak ist;yorlar. Şu 
tahmin edilir. Şurasını da kaydedelim ki eyaz derıli, sarı saçlı Ulahın hakir gö- hald b. d d. k. 1' - "- bi 

ed kl di b ·· d . . e ız e ıyoruz ı, e6 er gunun • Bir zenciyi ameliyat f'Ce er , ayıl- bugünkü şartlar altında bilhassa orta A- rup e reddettıği her hangi bir işi, başka . d h.. . t' .. f d t be_. 
kta l b d nn e urrıye ımızı e a e mcı<, ser :.• 

madan evvel ıenci operatöre yalvardı: nadoluda en ıı.a;ı1:,, zırd· aa~ı..~~ne eskisi gibi lı~ kn o cıkan u .. r::ord udaklı, kömür ~öz - hayatımızı, sizin medeniyet dt'diğiniz şe-
- Çok -=- ederim bay doktor beni buğda.y ve. e.ms en tucı.r_et .olan hubu- u, ıvır sa~ a amlar cana mınnet . . 

&..- Kı Tü b·ı k .f ed ler yın ıcablanna kurban eylemek icab ede • 
B .... ı.. Ni'haf/ri fiinele stikten sonra beyaz fpliklP. dikmeyin, bat zıraatıdır. sacası rkıyede nü • ı ere 1 a er · cekse, bari bu, bizim kendi milslaki! yur-
~d::::::r ,!';biz~ çaruitıi keı- ke " t* de beyaz çok çirkin durur fusun çoğu ziraatle uğraşır, en çok ekip Romanyada çiğanlann, d~nyanın her dumuzda olsun! 

•··- siyahm us un · biçtiği buğdaydır ve bır kısım yerlerde tarafında ve bizde de oldu~· gibi, türli.ı 
JIL~tt~·~-------------~--------.~~~~;-- 5'" Ercü~nd Ekrem Tatu :"'" ım. yegane ekebileceği de bundan ibarettir. san'atları vardır. Bir kısmı çalgıcı (lau-
- Hareket Şu halde köylünün yolunu değiştir • tar) dır; bir kısmı ayı oynatır; bir kısmı ...................................... _._ ............. . 

Doktor, §1Şman ada meksizin refaha erişmesı için ne lazımdır? da ıskara, maşa gibi demir eşya yapar. Fa- Çorluda SU SlktltbSI Ylr 
rna birar. lıareket et- Bır defa ft111ları düşüuelını: kat onların ruhuna en uygun gelen Çorlu (Hususi) - Günden güne in-
mesini tavsiye etmiş. a) Az mı ekiyor? Ektiği yeri biraz da- sınaat çalgıcılıktır. Çıgan çocuğu dört kipf eden ve nüfusu da bir hayli ar -
ti. Bir ay ı:onı ~ sordu: ha genişletse daha çok mahsul kaldıramaz beş yaşına gelir gelmez eline bir tahta tan Çorluda büyük bir su sıkıntısı var-

- Nasıl tavsiyem mı? Buna gücü yetmez mi? parçasından yapılmış ve üzerine kurutul- dır. Halk mübrem ıhtiyacı için tedarik 
üzerine biraz hareket b) Yoksa kili derecede ekiyor da, az mu~ kedi barsaklan gerilmiş bir keman edeceği bir iki teneke su için çeşme 
ediyor mUSllnuz? mı mahsul kaldırıyor? Eğer az mahsul verırler. O, artık o andan itibaren kendi başlnrında saatlerce beklemekte bu 

_ Evet doktor. o alıyorsa belli başlı sebeh nedir? ilhamlarile ba§bap kalır. yüzden zabıtaya ve adliyeye a~den 
gündenberi sigar.a • Türkiyede asıl olduğunu yukarıda kay- Çiğan kadınlan bizdeki gibi fala ba - hAdiseler bile eksik olmamaktadır. 
larımı kibritle ken • dettiğimiz hububat ziraatine ayrılan sa- karlar, çiçek, gazete gibi §eylerin başka - Sağlık bakımından büyük hır ehem
dim yakıyorum, biz- ha 4.096.648 hektardır. Bunun yanısıra lan hesabına satıcılığını yaparlar. Kılık, miyet! olan bu işe devletin kudretli e
metçiye yaktırmıyo • 3.673.993 hektarlık bir aha da nadas kıyafetleri, ayni kılık, ayni kıyafettir. !inin müdahalesini halk dört gözle bek 
ram. (Dcw• IS fnci ıayfcıda) Bqta çiy renkte bir örtü, sırtta bir en • !emektedir. 



1 Sayfa 

Yü~zükoyuiı r.ürüyen hacilar 

· Tibet rahipleri hacı olmak için çok 
büyük güçlüklere girerler. 

Yüzlerce kilometre mesafeyi elleri ve 
dizleri üzerinde yüzü koyun yürümek 
suretile katederler. Bu yürüyüşü yap -
tıklan zaman bunlar ellerine tahtadan el
divenler takarlar. 

Tabelada 

üstüne 
asıyor. 

şunlar 

. 

/)ağ. f a._r~si ·iti! .. şehir faresi 
Şehrin bUyük; . 'zengin r' evlerin •. · . r 1 sın~an dı§8:1'ı .. fırladılar. Nefe.s nefese gene 

de birinde yaşı yan . küçüli, faienin, dağ • şehir faresı onde, daŞ faresı arkada baş-
l~da, toprak kov'ukıar iÇU:de ÔtUr~ bir ka 'bir yere geldiler. Burası kilerdi. Ağzı-
teyz:ezadesi vardi. Dağ faresinin hali pek na kadar en güzel şeylerle doluydu am -
acinacak şeydi Yiyecek hemen hiç .. bi~ ma, zavallı dağ faresinin ilk iştahı kal -
şey l:iiılairiıyor giöiydi.' Yalnız toprağa mamıştı. Tam bir suçuk kangalının ucu-
dökülen buğday tanelerini toplıyor, ağaç nu kemirmeğe başlamıştı ki kapıda bir 
köklerini kemirip geçiniyordu. tıkırtı işittiler. Şehir faresi hemen dağ 
Artık açlık canına tak etmişti. Daya .• faresini kuyruğundan çekti: cBırak onu, 

nam.adı. Bir gün kalktı şehre teyzeza .. 
şimdi canımızı kurtaralım, çabuk ol, ka
çalım> diye bağırdı. Neye uğradığını şa-

desini ziyarete gitti. Teyzezadesi uzun u
zun ona oturduğu evin kilerini, mutfa
ğını anlatmış, tatlıların, böreklerin şai • 
rane manzarasını, peynirlerin, sucukla - -
rın nefis kokusunu söyliye sl.1yliye biti -
rememişti. 

Kendi midesi tamtakır olan tarla fa -
resinin gözünde tüten bütün bu yiye -
cekler ona bu uzun yolculuğu göze aldır

şıran dağ faresi gene teyzezadesinin pe -
şine takıldı, bir delikten içeri girdiler. O
rada şehir faresi izahat verdi: 

- Bu tıkırtıyı Pinpon yapıyor. Pin -
pon bu evin kedisidir. Koskocaman, kor
kunç bir tekir kedidir. O kadar zalim -
dir ki mahallede bir eşi daha yoktur. 
Hatta kızdığı zaman sahiblerim bile tır
malar. 

Yukarıda gördüğünüz resimdeki Japon 
horozunun kuyruğu o kadar uzun ki. Bu 
horozu gezdirmek için iki kişi lazımdır. 
Yağmurlu havalarda bu bir kaç metre • 
lik kuyruğu ipek kağıdlara sararlarmıR• 

* dı. 
Bir sabah erkenden kalktı. Şehre gi· vaşça dolabın üçüncü rafına indiler. Bu

decek olan yolcu arabasının bir köşesine rada dağ faresinin gözleri kamaştı. Kar
büzüldü. Yolcular tamam oltmca araba şısında koskoca yumuşacık bil' pandis -
hareket etti. Biraz sonra dağ faresinin panya duruyordu. Teyzezadesinin ikra -
kulağına cmiyav> diye bir ses gelmez mi? mmı beklemeden hemen sivri dişlerini 
Zavallı fare ecel terleri dökmeğe baş - geçirdi. Dağ faresi bu kadar lezzetli bir 
ladı. Fakat biraz sonra içi rahat etti. Teh- §eyin dünyada bulunabileceğini hiç ta -
like yoktu. Çiftlik sahibinin şişman ka - savvur etmemişti. Tam bu sırada bir gü
rısı yumurtaları çalan arsız kedisini bir rültü oldu. Mutfağın kapısı ardına ka

Mumyadan ilaç 

sepete kapatmış, şehre, kasablık eden 
kardeşinin yanına götürüyordu. Küçük 
fare bütün bunları çiftlik sahibinin ka -
rısının komşusu ile yaptığı gevezelikler
den anlamıştı. 
Dağ faresi sağ salim şehre gelebilmek 

ve teyzezadesinin evini bulmak için bir 
hayli ter döktü. 

I 

Pinpon iki kediye bedeldir. Allah ko -
rusun bir pençesine düşersek ... 

Artık zavallı dağ faresi sonunu dinle
medi. Soğuk soğuk ter döküyordu. Şöyle 
bir etrafına baktı. Girdikleri delik o ka
dar ufaktı ki Pinpon o m.:.idhiş pençesini 
şöyle bir uzatsa ikisini birden yakalıya -
cak. 

Orta çağda ya • 
raları, yanıkları, 

bilhassa dahili 
hastalıkları (Pha· 
raon) denen bir 
nevi tozla tedavi 
ederlerdi. Bilirsi· 
niz ki eski Mısır • 
lılar ölülerini mutn 

Şimdi zavallı dağ faresi buradan kaçıp ya yapar saklar • 
kurtulmaktan başka bir ieY düşünınü - lardı. İşte bu ya • 
yordu. Artık gözü ne peynir, ne suçuk, ralara ve dahill 
ne de şeker görüyordu. Bir canını kur - hastalıklara çok 
tarsa ağaç kökleri ile artık buğdaylar iyi gelen bu ılacı 
nesine yetmiyordu. İki lokma şey yiye- nıumyaları toz 
ceğim diye bu kadar tehlikeyi göze al - yaparlardı. 

Teyzezadesi, kendisini sevinçle karşı - Hem herkesin dolabına girjp, her şe-
ladı. Serin ve geniş bir mutfakta bulu - yi kemirmeğe ne hakkı vardl. cŞu Pin _ 

mak delilikti. • Kumda omlet 
nan kocaman bir dolabın en üst rafında Avrupalı .:.1 'm 

pon kilerden bir çıksın diye düşündü, o fil! " 

büyük kavanozların arasına karşılıklı o- . . zaman Allahını seven beni burada tut _ ler Afrikaya gı • 
turdular. dar açıldı. İçeri aşçı gu:dı. Do~aba doğru masın.:. 0 bunları düşünürken, iki fa _ dip deve kuşlarım 

1azıll: Bir iki hoş beşten, hal hatır sorduk - yürüyünce, şehir faresi, cçabutt kaçalım> . k t p· . il d k gördükleri zaman 
. reyı aç ı sanan ınpon K er en çı ıp. 

cAllahın birleş· tan sonra, şehir faresi teyzezadesine kar- diye yerinden fırladı. Zavallı dağ faresı 'tıni t' Deve kuşundan 
gı ş ı. 

tirdiği bu iki ağac1 nının aç olup olmadığını sordu. lokmasını yutamamıştı. Az Jaha tıkana- daha tuhaf bir ~ey 
ki.ms4'nin ayırma· Öteki, evet,· diye başını sal1aymca, şe- caktı. İkisi birden kendilerini dolaptan Teyzezadesi sivri burnunu delikten dı- gördüler. Bu ku ... 
la hakkı yoktur.> . bir faresi öne düşüp yol gösterdi. Ya - dışarı attılar, aşçı kadının ayakları ara - şarı uzatıp etrafa bakındı, sonra dağ fa- §Ull yumurtasını 
-=========================::zz::====================================================================== resine dönüp: .. yerıiler omlet ya· 

- Zalim Pinpon gitti, dedi. Artık ra- pıyorlardı, anının 
hat rahat yiyebiliriz. nasıl biliyor mu • Bilmecelerimizde kazananlardan birkaç okuyucumuz 
Dağ faresi teyzezadesinin sözünü kesti: .sunuz? Yumur • 
- Sen istediğim şeyi, istediğin kadar tayı kızgın ku • 

ye. Ben canımı sokakta bulmadım. Dağa mun içine koyu • 
dönüyorum. Allaha ısmarladık. yorlar, üstünden bir bıçak girecek kadaı 
Dağ faresi geldiği gibi geri döndü. Top- delik açıyorlar. Sonra bu delikten yu .. 

rak yuvasına girince derin bir oh! çekti. murta sertleşinciye kadar bıçağı döndü .. 

it Bankası kumba.· 
rası kazanan 

Semiha Bayrakdar 

- Haydi Yıldız, ye· 
nl aldığım ç0rapları • 
nı giy de seninle bir • 
ilkte sokağa gidelim. 

- Konsolun altına 
toym.U§ da olabllirim, 
hele oraya da bak.ayım 
Nafile, natlle, yok. 

. 
Kol saati kazanan 

Necati Binici 
Kol saati kazanan İş Bankası tumba- İş Bankası kumba-
Allye Kunaytürk rası kazanan rası kazanan 

S. Atasayar Akil Yılmaz 

Çorabımın teki nerec;te? 

- Pek.l anne, şlmcll 
ı1tlyer, gelirim. Oh, ne 
iyi; soklağa çıkacağım. 

- Ne tuhaf, konso
lun gözlerinde de yok, 
kayboldu demek.. oim
dl ne ıapacatım? 

- Bu yenı çoraplar 
da çok güzel, Meta 
giymJye kıyamıyaca -
tun geliyor. İşte bir 
tekini giydim. 

- Anne çorabımın 
tekini bulamıyorum. 

- Ben seni bekliye
mem, gidJyorum. 

- Bir teklnl giydim. 
ama, öteki teklnl bu • 
lamıyorum. Nereye 
koymll§ ola.bilirim?. 

- Ben evde kaldnn. 
hay aksi çorap, §imdl 
tekini de oıkarıp Jaka
catun. 

İş Bankası kumba
rası kazanan 

Salahaddin Gür 

- Hele kalkıp ara
mıya ırldeylm.. kol
tuklardan, kanapeler
den birinin altında ol
masın? .. 

- Meğer ne abdal· 
mışım, çorabın 1k1 te
t1nl de üstüste ayni a
yafıına S11Dıifim. 

* * rüyorlar, omelet te böylece pişiyordu. 

Yeni Bilmecemiz 
Bu yaramaz çocuk 

komşunun bahçesin· 
deki elmalara göz 
koymuştu. Bahçenin 
önünden her geçişin· 
de: 

- Ah, derdi, bir 
gün komşu bahçede 
olmasa da; bahçeye 
girsem, ağaçlara çık .. 
sam, elmaJarı topla
sam. 

Gene bır gün bah
çenin onünden geçi4 

yordu. Bakındı. Kim .. 
seler yoktu. Fırsat 

bu fırsattı.; bahçeye 
girdi. Ağaca tırman. 
dı, birçok elma ko· 
pardı. Fakat yara· 
maz çocuk yanılmış~ 
tı. Bahçenin sahibi ~ 
rada' idi. Hemen ol· 
duğu yerden fırlıya

cak, yaramaz1 yaka
lıyacaktı. 

Bahçenin sahibim 
yaramaz görmemi§
ti. Fakat siz resme 
bakın görebilecek • 
misiniz? Eğer görür-
seniz bulunduğu yere bir işaret koyun ve 
resmi gazeteden kesip bize gönderin. Bir 
kişiye bir futbol topu, bir kişiye bir kilo 
çikolata, diğer yüz ki§lye de Son Posta
nın küçük okuyucuları için yaptırdığı gü
zel ve .kıymetli hediyelerden vereceğiz. 

,~ . 

Bilmeceye cevab verme müddeti on be§ 

gündür. Bilmece cevabını bize gönderdi· 

ğiniz zarfın üzerine cBİLMECJ<~,, kelim~ 

sini ve bilmecenin gazetede çıktığı tari• 
hi yazınız. 
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1• ·r. ke- mu"'tenasibliğe, zevki selime riayet; doğ-

E vvelA şu transızca cK ası~• 
' • din. d k' ruya ve iyiye hürmet. . .. 

limesinin Fransızlar nez e ı Bu babdaki tahlillerı, munakaşa ve 
manasını onların Iugatlarına bakarak mütaleaları tekrar etmek istemeyiz. Çün
buraya yazalım: kü bugün bizi alakadar edecek nokta bu 

cSınıflara aid olan, ıınıflarda ve m:_~- değildir. Pek esassız bir taklidciliğe ka
teblerde kullanılan §ey; mekteblerde o~- ılarak edebiyatımızda klasıkJHden bah
renilen §ey; bir mevzuda otorite teşkıl ~etmenln manasızlığını anlamak için de 
eden bir eser veya muharrir; iisltlbtınım verdiğimiz kısa izahat kafidir. 
';)e zevkinin temizliği ile kendi cinsinde Bizde bir cRönesans• tan bahsetmek 
bir nümune haline gelen bır muharrir ayni mahiyette bir hata ve galettir. Ke -

• ı;eya kitab; zevkte ve temizlikte büyiik funenin ıugat manası tekrar doğma, ye
bir kemale ~ bit' dil, bir san'at ya- ·ıenmedir. Fakat ıstılah teşkil eden bu 

nı b .. 
hud bir eser; kelimenin ifade ettiği mana on cşmcı ve 

Bil1uusa, romantik'in mukabili olar~k, on altıncı asırlarda vücude gE"len fikri, 
eski Yunan ve Romayı taklid esası.na ıs- debi ve bedii bir harekettir. Bu hareket 
tinad eden edebiyat; ;e eski Yunan tefekkür ve felsefesinin 

Kaideye uygun şey; mensub olduğu taklidi üzerine ibtina ediyordu. Or -
san'at kaidelerine sarfi harfine riayet e- ta çağlarda insanların maneviyatı üze -
den adam; ahlak ve 4d4ta girmiş, kabul rinde hristiyanlığın dar ve karanlık ta
edilmiş 1ey; mutlak mrette muntazam assubu, dünya hakkındaki uhrevi telak
ıey· kisi hakimdi. Fiil, tecessüs, terakki bir ta-

K.z.c-,·k muharrir ,,.,.,a artistlerin siste-~ -:1 • • rafa atılmıştı. 
mıi; talebelerin eline tercume, ıza~ ~eya Fakat beşeriyet bu karanlık hayattan 
tedkik için verilen e~i veya yem kııa.b nihayet nura kavuştu. Çünkü Yunan te -
ve muharrir; ciJıan§iimul su;ette tak~ır fekkürüne ve felsefesine avdet etti. 
edilen eserleri kendi cinsZerırı.de otn~ıte İşte ondan sonradır ki insanlar için hür 
teşkil eden muharrir veya artt.$t; eskıle- düşünme hareketi başlamış ve bu hareket 
ri taklid tarcıfdaru 0 tnrihtenberi devam ederek bugün hay -

Kelimenin manasını böyle uzun uzun retlerle telakki ettiğimiz muvafiakiyet -
y;azmamm sebebi var.~~ şöyle böyle ku- }eri bize vermiştir. Rönesansı Avrupa 
}ağımıza çarpan bazı ~kir ~e mefhu~la- mütefekkirleri dini ve siyasi bir hareket 
rı kafi derecede . d.ennleştı~n:eden mdi diye kabul etmiyorlar; bunu bir haleti 
bir mana ve tefsır ıle kendırruze mal et- h' dd d' 1 .. ru ıye a e ıyor ar. 
mek ve sonra gelişi guzel kullanmak Bizde rönesanstan bahsetmeğe nasıl 
meyline pek mağlubuz. Mesel~, ba_şka bir imkan olabilir? Rönesans ıstılahile anla
milletin tarihine, sosyal inkılabına baka- şılan mnnn Yunan felsefesini ve tarzı te
rak, ayni h1diselerin .bizde d" cerey~n fckkilrünü ıhyndnn ibaret olunca bir Türk 
etmesine intizar ederız. Avrupada bır dünyasında bir rönesans beklPmek yağ -
klasik edebiyat, bir rönesans ?lduğunu mur duasına çıkmak kadar gül·jnç ve ma
işiterek bizde de klasik muharrırler ar.a- nasız olur. 
nz bir rönesasns yapmıya neves ederız. Bugünkü A vrupanm asıl kaynağı Yu
B~ cFolklör> sözü işitir, bunu cHalk ed~- nan tefekkürüdür. Buna hristiyanlık un
biyatı> diye tercüme eder ve sonra Ün!- suru da inzimam etmiştir. Biz bu hare -
versite fakültelerinden biri na~ın~ .bır ketten uzak kaldık ve buna ancak cum -
gece tertib ederek orada isimlerı, cısım- huriyet inkılabile iştirak ediyoruz. Röne-

ı · alfırn şairlerin eserlerini okuruz. sans hareketi, yani eski bir şeyin tekrar 
erı m Ş" bhe · · h k t' b. · 

G 
.. 

1
.. lmaktan korkalım. u doğması ve ycnılenmesı are e ı ızım 

u unç o .. 1 r k Ç" 1..;~ .. 

h
'k t' b langıcı olduğunu soy e - ccskimiz• olmıyaca tır. un.l\.u ronesans 
ı me m aş . .1 · · e · d' 

l İlk "bh yı' de kendi b1lgı erım.ız denilen şey bu değıl ır. 
er. şu e . . b . 1 · ed · Yalnız Avrupa ıçın on eşıncı ve ona -
tavsıye eyım. ğ h . • . b' . k l"b . 

1
. : .. in haiz oldu u mu - tıncı nsırlarda fıkrı ve manevı ır ın ı a 

Klasık ke ımesıu>-'· . ı· k · 1 •· h . . . d çoguv bizi hiç a a a- bac::langıcı teşkil etmış o an ronesans a -
telif manalar ıçın e · ıt k b' .. b 
d B 

edebiyatta asıl şayı o- ıeti zihniyesi bizde, :uza tan ır muşa e -
ar etmez. unun d b' .. k.. · t' · d 

lan medlulü eski Yunan ve Roma e ~ ı- het halinde, bugun u vazı~e ı:ı~ e an -
yatı ve onları takliden bazı menıleket eı:- cak bugün tahak~udk erttmkışt u unuyh~.r. 

.. bir edebi hareketten ı- Bu da dünya işlerın e a 1 amamen ur 
de vucud bulmuş d" .. v h k t 
b 

· ve serbest bir surette uşunm.ege are e 
arettır. v lm d B 

w • klasikler var mı, o- ctmege başlamış o amız ır. u manaca, 
1:ü.rk e~ebı~a!ında ôsikleri.miz yoktur rönesans mefhumuna bir dereceye. kadar 

labılır mı? ~ızım kl ·ın ·zzeti nefsi- temas etmiş sayılabiliriz. Fakat bız es -
dersek, sankı bundan ~ . ~ T"rk ede- kiden mevcud olan bir şeyi tekrar dirilt
ınize bir halel gelecekmiŞ gıoı, k ~k mak miş değiliz. Eskilerimizi rahat bırakalım. 
biyatında cKlasik> aranııya ir ~c~~ll!k- Onları zamanları, muhitle~ için~e tedkik 
ve klasik icad etmek sadece b ç ve takdir edelim. Tekrar dırıltmıye çalış-
tur. . . ıyalım Gözleri.miz arkaya değil, is -

ed ey ke1imenın m · ~ 
Bizi bu hataya sevk en ~ _ tikbnle teveccüh etmek lazımdır. 

muhtelif manalarını birbirıne kanşt~ Hüseyin Cahid Yalçın 
ınak gafleti olabilir. Eski edebiyatım~zl a .............................................. . 
«Otorite. addettiğimiz şairleri, bu şaır ~- ·····M·~·;j;~i an'atkirlar muamele 
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DikkatU misiniz, o ha ide tecrübe ediniz! , 

Dlkkatll ml.9lnlz?" O halde bu resme bir 
dakika bakınız. Sonra kapayarak ataltda -
k1 suallere cevab veriniz: 

ı - Resimde kaç araba görülüyor?. 
2 - Ne olduklannı ıayablllr mtslnlz? 
3 - Nerede duruyorlar? 
4 - Atlı arabanın arabacısı nerededir? 
5 - Atlan durdurmata çalı§an kimseyi 

görüyor musunuz? 

8 - Ortada zarar ve hasara benzer bir 
ıey var mı? 

'l - Varsa nerededir ve nasıl bir basar • 
dır bu? 

8 - Saat kaçtır? 

9 - Ortada satıcıya benzer birt.sınt ıörii
yor musunuz? 

10 - Bisikletteki adamın bqına gtydJğl 
nedir? 

11 - Resimde taç tane hayvan vardır? 
12 - Yolda bazı şeyler görülüyor mu? 
13 - Bir nln alt katı, ana caddeden aşa-t 

Rıda mı, yukarda mı ve neyle ayrıl4 
mıı, c;evrllm1ftır? 

l4ı - Demir parmaklıklann yanında kim " 
ae var mı? 

15 - Evin alt tatmda kim vardır? 
16 - Resimde kaç tane çocuk araba• 

vardır? 

ispanyada ihtilal nasıl çıkb, nasıl genişledi, Avrupaya sirayet tehlike& · l 
d w d b .. k- . ld ını nası 

ogur u, ugun u vazıyet nası ır, yarın nasıl olmaıı beklenebilir? 
Yazan : Emrys Jones .. Çeviren: lbrahim Hoyi 

1spanyada1d dahili harbdcn feci bir sah.ne: Tayyarn hücun.u. 
rin kendi cinslerinde kemal mertebesı- vergisi hııkkında müracaatta 

· b 1 · · v 1::.sik> addetmek bulundular 
nı ulmuş eser ennı c.n.ıo . ler 
doğru 1 bil' Fakat bu cBizrle klasık o a ır. • .. k" 
vardır, derneğe bizi sevkedemPz. Çun. u 
iki şey birbirinin ayni değildır .. !1er mı;~ 
let kendi edebi mazisinde mukemm. 
teldkki tt'ği güzel eserlere malik oJabı
llr. Bun~~ bir manaca cKlasik, demek 
kab·1 ısa d ·kelimenin b<!şka mana-

Madeni san'atkarlar cemiyeti, muame
le: vergisinin tatbikatında uğratılan müş
külattan bahsederek Ticaret v Oda~~no, 
Nafıa Vekaletine ve defterdarlıga mımı-

İspanya fırtınasının ilk §imşeği 12 birbiri arkasınca ihtilal çıkanlacaktı. Fa· LAkln hazırlanan ihtilal plAnında, Fran 
ten_unu~ 1936 .da çaktı. En ~eAş~ur anti - kat ihtilallerin günü gününe yapllama - koya Fası idare etmek düşüyordu. Ve 
f?şıst .. lı~e~~er~den genç ,mulazım Kas - mnsı, vaktinde hazırlanmaması, gev§e~ fırtına kopar kopmaz da, FrankJ b~r t::y .. . 
tıllo oldurulmuş, ve vak adan altı saat hükumete zaman kazandırdı davrana • yareye atlıyarak kendi mıntakasına va .. 
geçmeden de Sotelo katledilerek intikamı bilmek, harekete geçmek fırs~tıru verdi. nverdi. 

ı 0 a aynı • 'kl r'miz 
sına atlıyarak: cBizim de klası e ı. e 
'Vardır, hükmünü çıkarınakı bir kelim 
OY1lJlu ile kendimizi ve herkesi .aldatmı
Ya kalk:mnktan b~c;kn bir mana ıfade et-

nıez. 

Klas~ ik - 3 b' t eski Yunan ve Roma e-t:U.e ıya d da 
debiyabdır; sonra bunun Avrupa a . 
bir aralık taklidleri olmuştur. Bu klasik 
edebiyatın kendisine bAs vasıflan var
dır ki, A:ı.upa muharrirleri bu vasıfla-
rı başlıca şöyle sayıyorlar: 

Esas ile ıekil arasında ahenk;. mu~a~
~ele ile akıl arasında muvazene; '1!çii· 

t etmiştir. Bu müracaatta demirci, 
caa d"kın . 
t macı tesviyeci, bakırcı, o ecı, mo-

0 ' ... k , 1 
t .. u·· makine tamırcısı, ar) o acı, teraorc , 
zi keser, rende, de.stere, muslukçu, ka-
z~ncı gibi küçük esnaftan hangisinin 
defter tutacağı, hangisinin defter tut
mıyacağı belli olmadığı ve bu esnaf tan 
birçoğu okumak, yazmak bilmediği zik
redilmiştir. Ayni zamanda esnafın def• 
t r tutamadığı gibi defterini tutturacağı 
k~tibe para verecek iktidarı da olmadığı 
bildirilmiştir. Bu esnaf ~lektr~k. i~ar~~t-

müracaat ederek makınelerını soktur-
:ekte olduklarından buna bir çare bu
lunması istenmektedir. 

alınmı§tı. . Harici dünyanın, adeta hiç ismini işit- * 
İkisinin ölilmü, her iki taraf için de si- mediği Franko, İspanyada epeyce meş • İlk ihtilal, isyan haberleri Mndride ye~ 

laha sarılmak işareti oldu. burdu. Zira, 45 yaşında olmasına rağmen tişince, hükfımet ilk önce ehemmiyet ver .. 
Sotelonun Kastilloyu öldürmek emrini İspanya ordusunun generallerinden idi. medi. Bunları udeta nikbinlikle knrş1la .. 

verdiği iddia edildi. İkisi de ayni günde _Bu mev.kie de 32 yaşında erişmiı bulu - dı. Fakat sonraları · ayakları suya ercrclı 
Madridde gömüldüler. Ortahkta bir SÜ • nuyordu. ürktü. Mndrid ve Bnrselonadaki ihtilalci .. 
kunet vardı. Hani fırtınadan evvel hava Kumandanlık §Öhretini de }<'astaki ec· lcr, bir kaç gün içinde mağlub ediJmii, 
durulur. İşte onun gibi bir sük\'ınet bü • nebi lejiyonerlerini idaredeki maharetine sindirilnüilerdi. Esasen Madridde öy!-a 
tün Madrldi kaplamıştı. Ve 17 temmuzda medyundu. Aynca 1234 de Astmia ma - bir muharebe olmamıştı. 
fırtına koptu, şimşekler çaktı, gökler gü- dencilerinİ tenkil ederek bu şöhretim bir Bnrsclonadn işler daha heyecan verici 
rüldedi. Geutada, Melillada İspanya Fa- ~at daha arttırmış, bu yüzden de (kasnb) idi. Zira orada 19 temmuz gecesi hüku .. 
sile, Kanarya adalannda ihtilaller beş unvanını almıştı. met taraftarları kaldırım taşlarını soke--
gösterdi. Halle cephesi hükılmeti, bunu fırsat bi- rek istihkamlar vücude getirmişlerdi. 

İhtilalin elebaşıları 8 generaldi. Bun • lerek 1936 şubatında kendis!ni harbiye Ertesi gün hükumet, radyo ile bir u .. 
!ardan biri de Franko idi. Kurulan plan nazırlığından atarak, bir nevi sürgün yeri mumi terhis ilAn etti ve yüzlerce asker 
şu idi: İspanyanın mühim §eh~rlerinde d~m~k olan Kanarya adalarına gönder • yerlerini değiştirdiler, hükumet il!< de .. 

mısü. (Devamı 10 ncu 1ay/ada) 



10 Seffa SON POSTA 

Dünün, bugünün ve yarının tarihi 
(Bqtarafı 9 1'CU iayfada) nı daraltarak, oraya doğru yaklaşm1ya dü. Harbin etrafa yayılmasını önledi. 

fa olarak enerji ve faaliyet göstermişti. başladı. Hükiımet te merkezini Valencia- Mayısta, bir hükfımet tayyaresi Alman 
Bir haftadan az bir zaman içinde 50 bin ya nakletti. Deutscland cep harb gemisini bombala-
'kişi silahlandınldı, ve böylelikle dahili İspanyada gece olunca, beri yanda Av- dı. Almanya, buna iki gün sonra Alme
harb başladı. Bununla bera'Mr, hiç kim - rupada da bir takım gölgeler belirdi. riayı bombardıman ederek cevab verdi. 
se bu harbin bu kadar şiddeUi, amansız İspanya sularında Alman distroyerleri, Bunu takib eden ayda, Almanlar, milleti 
olacağını önceden hesablamış değildi. denizaltı gemileri göründü. İspanya se - bilinmiyen bir denizaltı gemisinin kendi 
· Harbin ilk haftasının sonunda Franko, malarını Alman, İtalyan ve Fransız tay- Leipzig kruvazörlerine torpiller yağdır
garbi İspanyanın yansını aşağı yukan yareleri kapladı ve Franko cephelerinde dığını iddia ettiler. Neredeyse umumi 
hükmü altına almış bulunuyordu. Fakııı İtalyan gönüllüleri arzı hizmet etti. bir harb koptu, ha kopacaktı. 
hük\ımetin elinde bulunan kısım daha iier türlü milİetten müteşekkil bir fa- ~ir ay sonra da Akdenizde dolaşan cs-
kalabalık olduğundan, hükiimeıçilerin as- şist aleyhdan ordu bü:laimet tarafında rarengiz denizaltı gemileri, etrafı kasıp 
ker toplamak şansları daha fazla idi. Her harbediyordu. O zaman herkes, imldn kavurarak bitaraf gemileri torpillemeğe 
iki taraf ta gayelerini apaçık bildiriyor- yok, barb yalnız İspanyaya münhasır hafladı. İki Rus gemisi batınca dn, Sovyet 
lardı. HükUınetçiler, biz, cumhuriyet için kalmaz. Bütün dünyaya sirayet eder- Rusya, İtalyayı korsanlıkla itham etti ve 
f~tlik aleyhine harbediyoruz; ihtilil- dedi. tazminat istedi. 
ciler de düşmanımız komünistlerdir. On· İkinciteşrinde HiUer ile Mussolini Fran Tehlikeyi önlemek için İngiltere ile 
ları yenmek için harbe girdik, diyorlardı. koyu İspanyanın meşru lideri olarak tanı- Fransa Nyonda bir konferans topladılar. 

Mücadeleyi engin bir haşyet ilP. aylar- dılar. Harb devam ediyordu. Her iki ta- Almanya ile İtalya konferansa gitmedi _ 
ca seyreden dünyanın endişesi başka idi. raf ta en ufak bir merhamet duymaksı- Ier. Buna rağ•-.:ıen İngilizlerle Fransızlar, 
Zira her iki tarafın bu iddiası, Almanl.'l- zın birbirlerini doğradılar. FecaP.tler sH- Akdenizde muhafız karakol gemileri top-
rın, İtalyanların ve Ruslaruı ekmeğine silesi gaz~te sütunlarını doldurdu. ladılar. Kors9'1ık durdu. 
şağ sürüyor, ve silah ve cephane vererek, Harb sürdükçe Franko m'lhim zafer - İspanyanın dahilinde ise, harb zayıfla-
İspanya dahili harbine karışmalarına g-l- ler kazanmıya başladı. 1937 nin ilk yarı- mak bilmiyen bir enerji ile daha hala sü
zel bir bahane oluyordu. sında cenubda Malagayı, şimalde Bilba- rüp gidiyordu. Ağır basan ve zaferden 

Bu ideoloji harbinin Pirene dağlarından oyu aldı. Fakat Madrid daha hala dayanı- zafere kGşan gtme Franko idi. İspanyanın 
aşarak, umumi bir Avrupa harbi doğur- yordu. cenubu şarki~ ile Katalonya arasında bir 
ınasından korkuluyordu. HükUmet te, Guadalajarada İtalyanlan çevirme hareketine girişen Franko nihai 
İspanyada Franko, Faslıları Fastan tay- mağlub ederek meşhur bir zaiere ulaştı- zafere kavuşmak üzere bulundu. 

yare ile getirerek, ve hükilmet gemile - lar. 
rini bombardıman ederek hükUınet ablu- Haziranın sıcak güneşli bir g;_jnünde Ve nihayet, geçen nisanda galili ordu-

Al ıd kı "dd' edil F k t ları denize indikleri vakit, Fra."lko, hü -kasını kırmıya muvaffak olmuştu. man o u an ı ıa en ran o ay-
ı · B k h" ı · d G · kOmetçilerin mıntakasını ikiye böldü. Haf tal arca, her iki taraf ta mühim bir yare erı, as şe ır erın en uel"nıcayı 

bır. h b · d" Ah , . · d 7 Buna ragymen Madrid daha hala da'\•a-
muzafferiyet kazanamadılar. Fakat a - ara ezara çevır ı. :uısın l'n . .; 
ğustos ayında ihtilalciler, trun ve San bin kişi ile 3000 mültecinin bombardıman nıyor ..• 
Sabastianı zaptederek, Madrid etrafın _ edildiği ve makineli tüfek ateşine tutul
daki çemberlerini, hatlarını kapattılar. duğu söylendi. Dünya şaşırmıştı. Fak:ıt 

lbrahim Hoyf 

SON 
Dünya Toledo muharebesini derin bir Franko aldırmadı. Santandere doğrc yiı- ............................................................. . 

alaka ile seyretti. İhtilalciler harbin baş- rüyüşüne devam elti. K üllür işleri: 
langıcındanberi, A1cazar da muhasarıı al- * 
tında bulunuyorlardı. HarikulAd.:? ve Burada büyük devletler ademi rnüda- Silivri köylerinde mektebler açılacak 
kahramanca olan müdafaa tam 75 gün hale muahedesini imzaladılar. Bununla 
sürdü. Bu müddet zarfında da ihtilalciler, da İspanyaya asker ve cephane göndcril
cidden hayrete şayan güçlüklerfo karşı- memesi temin olunacaktı. Fakat Ruslar, 
laştılar. İtalyanlar, Almanlar, hatta Fransızk..· bu * anlaşmıya riayet etmediler. Fakat buna 

Birinciteşrinde Franko Madrid hattı- rağmen, muahedenin bir faydası görül -

Devlet Basımevl Dlrektörlllğünden: 
Tipo makinesile basılacak 57 X 82 1/16 kıt'asında iki okul kitabının biri 70.000 

diğeri 50.000 sayı üzerinden basım ve cild işi her kitap ayrı bir iş olarak pazar
lıkla açık eksiltmeye konulmuştur. Kitabın kağıd ve cild malzemesi basımevi
mizce temin olunacaktır. Eksiltme ve ihale 8.8.1938 Pazartesi günü saat 10 da 

Devlet Basımevi Direktörlüğünde birbirini müteakip yapılaeaktır. Muhtmmen . 
bedelleri birinin 15"61.50 lira ve diğerinin 1117.50 lira ve muvakkat teminat mik
darlan da bu bedellerin % '1.5 nisbetinde olup usulü dairesinde isteklilerin P.k
siltme zamanından bir saat evvel bu teminatları Devlet Basımevi vemesine ya
tırmış olmaları lizımdır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 in
ci maddesi gereğince lizım gelen teknik ehliyetlerini haiz bulunduklann:ı dair 
mahalli _Ticaret ~asınd~ alınını§ bir mektub getirmeleri ve eksiltmeye ko
nulan kıtab nevınden bır okul kita hını muvaffakiyetle basmış olduklarını 
isbat eden bt!lge ve işleri de göstermeleri lazımdır. 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünde parasız olarak veıilir. (5123) 

'llllllllllllllHllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllHll il~ 

1 Türk Hava Kurumu a 

E BUYUK PiYANGOSU 1 

Maarif müdürü Silivriden ciönmfiştür. 
Bu sene Silivri köylerinden Sinekli, D<!y
ceğiz, Bekirli, Korfallı, Sayalarda bırcr 
köy mektebi açılacağından inşaata baş

lanmıştır. Yakında diğer kazalar da g"
zilecektir. 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık bağları .. )_ 
M.de, barsak, böbruk 

dOşkünlOğUne 

Felllll 
llonalu 
l.tiyemler • ölçü 

tari(.-i pıtderilir. 

Emlnönll 
lzmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DabW19 mi'tebaam: Ptza .. dan maada 
beqiln (1 - 1) DlftD.1019 Du:n&ra llH. n te
lıtfOD 11 DUi - llOM 

·········-·····-··········································· 

i
l 4 üncü keşide ll/Ağustos/1938 dedir. 1 

Bll1111Jı lkramlge: 50.000 Liradır·. ·i t-==S==O==D=P=O=S=t=a=' 

1 Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.0DO liralık ikramiyelerle § Yemıl. 81.yaal. Bavadia Ye Balk put.eal 

( 10.000 Ye 20.000 ) liralık iki adet mlklfat Yardır- § Yerebatan, Çataıçefme 10Qk. D 

Şim~y~ kadar binlerce. kifiJI zeaıüa eden ba piyansoJa § _____ ı_s_T_A_N_e_u_L ___ _. 

'ııııııının=ııı=:ııım:::üw:Uo:i.;~~ı··ıwuuııııııl ::· ~:: 7:'tıa~ 
mahfuz ve gazetemize aiddır. 

Sivaı C. H. P. Başkanlığından : 
1 - Sivasta Cumhuriyet meydanında yapılacak Halkevi binası projesinin tan

zimi işi münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu bina için 150 ila 200 bm lira sarfedileceği tasavvur ve tahmin edilmiştir. 

3 - Müsabakaya iştirak etmek istiyen zevat Güzel San'atlar Akademisinin 
ehliyet vesikasını ve tavsiyesini hAmil olmaları şarttır. 

4 - Proje 15/Teşrinievvel/938 tarihinde Sivasta C. H. P. Başkanlığına teslim 
edilmiş bulunması şarttır. 

5 - Bina mahallini görmek ve ikliın şartlannı anlamak için Sivasa gelmesi 
mecburi olan talib mimar ve :nütehassısın azimet ve avdet Qcretleri Sivasta tes
viy.- edilecektir. 

6 - Proje için lAzım gelen şartname ve arsa pllnı C. H. Partisinde~ mecca • 
n en verilecektir. 

7. -:- ~afia Ve~aletince birinciliği kabul ve tasdik edilecek proje Ahibine 3500 
ve ıkıncıye 800 lira verilecektir. 

8 - Talip olanların Sivas Cümhuriyet Halk Partisi Bafkanlıima müracaatları 
lAzımdır. c5036. 

-···--
ABONE FIA TLARI 

1 a a 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TttRKfYB 14:UO 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 000 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değl§tirmek 25 kuruştur. 

--··--
Gelen eoralı geri verilma. 
llônlarJan me.'aliyd aluuna. 

Cevab için mektublara 10 kuru§luJc 
Pul ilivesi lhımdır. ---------··-·--------

' PoıtA kutun : '1fl İstaııbaı '"-\ 
Telgraf : Son Posta İ 

Telefoa : ~ .. ) 

NASIR ILACI 
En eski nuarlan bile klkanc:len çUanr, iztıram keıer, DUIJ'I 

yumUfatarak dtltlrlr· 
INGII.IZ • KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - llhnhul 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO• müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

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

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

4. - Müfettiş namzedlerine c140> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak tı

zere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar 
maaşsız mezun sayılırlar. 
Müfettiş namzedleri iki Rnelik bir staj dan sonra müfettiflik imtihanına t!bl 

tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75• lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdi\'. 
cYeni kanunumuz mucibince bankamıı memurları da tekaüdlük hakkını haiz
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair prtları gösteren matbualar Ankara. İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat BankaJarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikalann asıllarını veya noterden tasclikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cn mhuriyeti Ziraat Bankası Tefti§ Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu miira
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 

gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402> 

Balıkesir VllAyetl Naha Mftdttrlft.· 
ğiinden: 

1 - Balıkesir hükumet konağı maliye kısmının ikmali inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşin keşif bedeli 27500 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak: 
A - Projeler, 
B - Fiat bordrosu ve mesaha cC'tveli, keşif hülasa cetveli. 
C - Fenni ve hususi şartnam~. 
D - Nafia yapı işleri fenni, umumi şartnamesi, 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

olup istiyenler bu evrakı 'her gün Balıkesir Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltme 19/Ağustps/938 Cama günü saat on beşte Balıkesir hükumet ko

nağında Nafia Müdürlüğü odasında kurulu Komisyon huzurunda yapılacaktır 
5 - İsteklilerin bu işe aid 2066.69 liralık muvakkat teminatı Balıkesir Malsan

dığına yatırdıklarına dair makbuz veya şayanı kabul banka mektubu ile 1938 
yılı için muteber ve işe girmeğe salibiyet veren Nafia Vekaletinden alınmq 

müteahhidlik vesikasını ve Ticaret odası vesikalarını kapalı teklif mektublan
nı ihtiva eden zarfa koymalan ve zarfları 2490 No. lu kanun hükümlerine tev
fikan tanzim ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. c4966• 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Mektep lise ve yüksek olmak üzere altı yıllıktır.Yatılı ve par2sızdır. Ga

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

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

edilmelidir. 
4 - İsteklilerin mekteb müdüriyetine karşı yazacakları istidanamelerine: 
a) Hüviyet cüzdanlannL 
b) Aşı kağıdlannı. 
c) Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamelerini. 
d) Polisçe musaddak iyi hal kağıdlarını. 
e) Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını. 

f) 6 X 9 eb'adında altı aded kartonsuz fotografiarını. 
raptetmeleri JAzımdır. . 

5 - Yazılma işi 22 Ağustos 1938 Pazartesi gününe kadardır. İstekliler mua
yenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdırlar. 

6 - Fazla tafsi.lit almak istiyenlere aynca matbu bilgiden gönderilir. Muha-
beratta posta pulu irsali lizımdır. (398'7) 

Kadıkoy Vakıflar DlrektörlUAil lllnları 

Muhammen Pey akçesi 
kıymeti 

L. K. L. K. 

Semti • Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

141 48 10 63 Üsküdarda Kepçedede Toptaşı caddesi İ33:i A;;; 
Yukarıd~ cinsi ve mevkii gösterilen yer satılmak üzere açık arttıl"nıa) n çıka

rılmıştır. ihalesi 22/8/938 Pazartcsı günü saat 11 dedir. İsteklilerin Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğüne gelmeltri. (51'i8) 

~ 

Muhammen bedel Pey akçesi Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi 
Lira K. Lira K. -1544 46 115 84 Kadıköy Caforağa Ruşc>n 3 Kar gir evin 

tamamı 

Yukarıda cins ve mevkii gösterilen gayri menkulün satışı 1/8/938 P~tesi 
gününden iübaren bir ay müddeUe ve pazarlıkla icra edilecektir. t~klilerin 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüjüne gel.mel eri. (5179) 
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Adliy;·sarafı hakkın~~ 
kat'i k rar veriryoı 

Çocuğunuzu hangi 
melstebe vereceksiniz? 

~~ ~·---- ~ ~~-;;;r:r.._"'t- ~- ~ ... r.a _ Buton mekteblerin 
'(~a;t:rafı ; i11<:i sayfada) Bizim gizli kapaklı işimiz y~k. Elscr :a- kayıd ve kabul '{Btı§ tı:ırafı 1 inci sayfada) Fakat Japonların toplarını ancak tayr 

t d h~1d "ddialarına da, mütehassıslar orada, mıınar ar '· ı ~okyoda tefsirler · yare hücumlarına karı::ı kullanmakte amamen aydml ı ı ~ e, ı d H~1a· tereddüdü olanlar varsa kap1 a- :ı 

Sovyetlerin tekliflerini 
Tokyo kabul ediyor 

nvn; "dd tl d "m etmektedir "" a. u bul şartlarını verı·yoruz Tokyo 5 (A.A.) - Litvinofun Şigernit- oldukları zannedilmektedir . ... ., ... §1 e e ev.. ... . çık. Binayı görebilir ve tedkikatta u-
• Bir makalesinde binanın Sinana, biua sunun tekliflerine ve,mıiş olduğu cevab, Fransızlara göre 

· S d lki devir- nabilirler. . . . . siyası J apon mehafilinde müzakerat ka- Faris 5 (A.A.) - Sov'-·et • Japon gezıldiği sırada inan an evve . . . Bı'zı'm nradıg"ırnız bına ıçın yerdir.· 'J 

ı d.. · · d Adlive Vekilı:rn- b pısın. ın kapanmamakta old'uğu suretinde hadiselerinin son inkişafları hakkında ere, un ıntişar e en c ., • _ Sizin kanaatiniz nedir. Bu ınayı 
ı.c açık mektuba başlıklı yazısında da Be- tereddu" dsu·· z yıkmalı mıdır? tefsır. edilmektedir. Bu mehnfil, görüş- tefsirlerde bulunan Ordre gazetesi şöy-

d ld v öyliyen mı- melerın tekrar başlıyacağı mütaleasında le '-·azmaktadır: yazı devrine aid o ugunu s · Yaptığı esaslı tedkiklerle binanın o.n b 
1 

"' 
S al.k darların fikir- b u unmnkta ve iki tarafın noktai nazar- Japonya halihazırda şu""phesı'z uzun ınar edad Çetintaş a a "ı·alık bir kıymet taşımadığına tam ır 

lc-rine göre tezinin çürüklüğü karşısında pk .. nnant getirdiğini bilmeme rağmen bu lan arasında mübayenetler mevcud ol- bir zaman için Çin işile meşgul olaca-
b al dd lunuyor masma rağmen bu babda hissetmekte o!- gıw ndan So\ryetler Birligıw·nin Avrupad oc amağa başlamış a o . . suaıı· bı"liltizam sormuştum. d kl 
Ş ·· 'b b"r adlı,·e dı u arı memnuniyeti gizlememektedir- faaıı·yetı'ne herhangı· bı"r .::ekilde m"r chrin şerefile mutenası ı " Zeki muhatabım maksadımı anla · " "' 

sarayı kurmak için bütün gayretile ça'.1• _ Onu ben bilmem, dedi. Toplannuş ler. olamaz, Japonyanın Moskovadn yaptı · 
M··ad · ·--~ Hikm t Onatı dı.m - ll HududcJa faaliyet gwı tP.::ebbu··sun·· ma~nasını anl"mak ve §an u eıumwıu e olan ve kıymetleri herkesçe muse em o- -:ı "' 

makamında ziyaret ettim. Sedad ~e~i~~ 
1 

be~etin vereceği karara bağlıdır. Juse 5 
( A .A. ) -: cKore~ Çankufeng bundan memnun olmak için vaziyete 

taşın iddialarına karşı ne düşünduğunu anAyrılırken -değerli Müddeiumumimize Hayvan sa""glık sıhhiye d~ avdet eden Royter aJansı muha - bu zaviyeden bakmak icab eder. 
d bırı,. Sovyet kıtaatınm mütemadiyen Çankufeng sırtlarında belki Çe-fior um: c:on bir sual sordum: . k b" f 1 t b 1 

- Evet, dedi, bugünkü yazıyı okudu~. w _Eğer bu binanın tarihi olduğu kat'1- memurları me te 1 aa ıyet e u unmakta olduklarını bil- koslovakyanın mukadderatı taayyün 
dir Benım dirmektedir. Bu kıtaatın bombardı - etmişt' Çünk' ·· b d" d h Her kanaat bence muhterem · t kesbederse, bu dört duvarı ayakta Haydarpaşada bulunan mekteb baytar -

1 
b ır. u u unya a er şey 

prensipimce her ictihada hürmetkar ol- ?ı~tnbilmek için yapılacak üstünkörü bır Iarın maiyetinde baytarlık işlerinde çalıştı- man arı u sabah da devam etmiştir. birbirine bağlıdır.,, 
malıdır. Yalnız yapılacak bir şey vaı:sa tamir kaç liraya malolabilir? Bunu tPd- rılacak memurları yetiştirmek üzere açıl- Ankarada ucuzluk mucadelesı·ne hız verı.ldı· 
o da iş ne ise delillerini, vesikaları~ ıb- ldk buyurdunuz mu?.. . mıştır. Leyli blr mü~. Buraya. orta 
raz ederek ve heyeti ikna ederek ıs~at Hikmet Onat tereddüdsüz cevab verdı: mekt.ebl bltırmiş olanlar kabul olunur. Tah
e:dilmelidir. Yoksa yaln~z tarihiv·ol~u.gu- -Evet. Sathi bir tamir için tam 100.000 Ell müddeti blr buçuk genedlr. Girmek lçln 
nu iddia hiçbir zaman ısbat de~ldir. lira ıazımdır. Türk tcbansı olmak, yaşı 18-25 arasında bu-

Biliyorsunuz, yapacağımız adliye sara- Gözlerim adliye sarayını yapılmış ola- lunmak, ly1 ablOJt sahibi, vücudca elverl§ll 
yı için bize bir yer ıazım. Halen bu yer erinde görmü~ gibi açıldı: olmnk, askerllkle lllşlğl olmamak, mektebi 
gösterilmiştir. Bildiğiniz şe~ilde ~u yer ~ Y0 hAJde bayım dedim. Himmet e<lip bltlrcllkten sonra Vektlletın göstel'ece~l her 
halı:kında bir ihtilaf tahaddus ettı. b" bir an evvel yere indiriniz, 7ira hangi l>lr yerde çalışacağına dair taahhüd 

· orada ŞU ınayı 
Bu ihtilafın hallinde bınnmız~n fstanbulun bir moloz yığınını daha sınc- senedi vermek ve blr lstlda ile Ziraat VekA-

mı yoksa başka bir ~ahalde mı yapıla- sinde bir frengi çıbanı gibi taşıınağa ta- letino müracaat etmek lAzımdır. 
cağı taayyün edecektır. .. h mmülü yoktur. Alacağınız dua, karşı- * 

Hem mes'ul, hem de bu saha~~ 6~~ laaşacağınız tarizlerin yanında adliye sa- • 
söyliyecek saıahiyette zevattan. muteşc t ravı kadar kocaman kalacaktır. Orta orman mektebı 

(Baı tarafı 1 lnci sa11/ada) 
mal getirmek surcüle fiatın yüksekliğini 
muhafaza etmek politikasını güttüklerin
den belediye bu esaslı mesele ile de meş
gul oJmağa başlamıştır. 

EkmE>kleri hamur olan fırınlarla aıı 

:mücadeleye geçilmiş ve tcmbihatı dinfo
mıyen ÜQ- :!ınn kapatılmıştır. 

Eğlence yerlerinden barlar, tnrüclerin 
ucuzlaması üzerine kahve, çay ve bira 
satmamaya başlamışlardır. Belediye bu 

nokta üzerinde §imdilik durmamakta ve 
tic&rcthane saliiblerinin az zamanda mez
kur maddeleri satmıya kendiliklerinden 
meC'bur o~acaklarına kani bulunmakta
dır. 

Bundan başka belediye kadın ve erkek 
berberlerinin traş tarifelerinde yaptı~ 
tl!n?itatı kendilerine bildirmiş ve dükkan 
c!uv.ır:iarma levhalar halinde halka illin 
etmiş bulunmaktadır. Tarife bu ayın Y"'"" 
dis:nden itibaren tatbik olunacaktır. 

kil bir heyet uzun uzadıya tedkıkatt.a b .. u- v N••. - Sa. - Co. 
"' Bursadaki orta orman mektebine orta J 

lunmuştur. Söz ilmin ve salahiyetinaır. mekteb mezunıan kabul edilir. Mekteb ıeyıı Beynelmilel tarih kongresi lalgada ırkcılık 

Ac imanlar Çekoslovakya Ou .. n ilk seferini yapan ve parasızdır. Müsabakaya dahil olmak lçln 
Tilrkiye cumhurtyet.ı vatandaşı olmnt, ylr-

h Ud Ud Un da istihkamlar Sus vapuru Bandırmada ::.:~~:.:: b:u:::,a:~d::ede~:::~ 
d. 1 t hUratla karşılandı lık olmadığına, bünyesinin yuksek ve An-inşa e ıyor ar eza zalı yerlerde gezmeğe ve hayvana binmeğe 

(Baştarafı ı inci sayfada) . ( Baştarafı 4 üncü sayfada ) elverişll olduğuna ve hiç blr hastalığı bulun-
Avusturynda bulunan 42 köy tau~~mile düdük çalmak suretile yeni vapuru uğur- madığınn dalr tam teşekküllü blr hastane-
tahliyc ettirilecek, istihkfıı.nla•·ın vucude !amışlardır. den rapor almış bulunmak, çiçek ~ısını ynp-

1 t caktır tı::mış olmak, lyl ahlaklı olmak ve hlç blr 
getirilmesi için yer er emm oıuna · Vap_urda Denizbank tarafından yolcu· vechlle mahkfi.m olmuş bulunmamak, dört 

İstihkamların kurulacağı nal.iye VE: Jara Susun ilk seferi hatırası olarak r.::ı-
b ır k' buçuk altı eb'adında üç Aded fotograf ibraz 

köyler, Çek hududundan takrı en e 1 ·ı- zetler dağıtılmıştır. Vapur 4 saat 15 dn- etmek lazımdır. Bu mektebin kayıd ve kabul 

Ankara 5 (Hususi) - Kars saylavı ve Roma 5 (A.A.) - Irkcılık meselesi, 
st.nnbul 'Oniversitesi profesörlerinden bugün bütün Roma gazetelerinin ilk 

Fuad Köprülü Zürihteki beynelmilel ta- s:ıyfasında baştan başa yer işgal etmek
rih ve Brükseldeki müsteşrikler kongrf'- tedir. Gazeteler, İnformation diplo -
sine hükCımetimiz namına iştirak etmek matika·nın notunu tebarüz ettirerf'.k 
Ozere, eyluJ ayı içinde Avrupaya gide- neşreylemekte ve başmakalelerini de 
cektir. bu notu tefsire hasreylemektedir. 

Orhanelinde yol faaliyeti 

Orhaneli kazasının Kele.s nnhlycsl mun -
tnzam blr yolla Bursaya bağlanmıştır. Or -
haneU yolcu otobüsleri bu yolda llk seferle-

Güvem nahiye müdürlüJ;ü 

Bir müddettenberl vek!Uetıe, ldare edil-
roC'kte olan Kızılcahamnma bağlı Güvem na
hlyes1 müdürlüğüne Güdül nahiyesi müdü· 

lometre mesafededir. kika süren bir yolculuktan sonra saat tam :>.amanı ağustos ayıdır. 
Buralarda muhtemel b!t- ('.P.k taı·ruzu- 12,80 da Bnndırmnya muvasalat ctmiştır. =====:::=::::======================================== 

na karşı Viynnayı müdafaa için icalı c- SltS Bandırma açıklarında bayraklarla 

rü I{funi Erten tayin edilmiştir. rlnl yapmışlardır. 

den tertibat alınacaktır. . donanmış motör ve kayıklar karşılan-
Almanya <:evabı kafi görmedi rnıştır. 
Berlın 5 (Hususi) - İki Çeat tayyare- Sus demirledikten sonra vapuru k:ır-

,r..jn Alm'n hududu üzerinde uçuşund:n şılamak üzere Balıkesirden valı Etem 
mütevellid hadise münas.:betilı? Pra~ hu- Aykutun riyasetinde gelen vilayet, Parti. 
ırumetini.n beyan ettiği teessür. kfif? go- Belediye erkfınile, sübaylar ve civar knza 
-lm ·eot· kaymakamlarile Bandırma hükumet er-ru cmı~.ır. . 
Alm~ hükOmeti, bu kabil h~di5el€nn kanı vapura girmişler ve vapurda Der.iz-

lekerrürünc mani olmak uzer,, Fransız· bank namına umum müdür muavinlcrı 
tspanya hududunda oldu~-u !'ibi ÇekosJo- Tahir Kevkeb ve Harun İlmen tnrafın
\·ak hududunda da bir hav:ı b:ıJonk; ;.:· dan istikbal edilmişlerdir. 
rajı vücude getirmeği dı.?ıpi~ etıne e 1 

• Balıkesir valisi Etem Aykut Susun 
Temaslar Bandırma hattında seferlere başiarr:a~ı 

p 
5 

(A.A) _ Lord Ran•lman'ın u- münasebetile kendisile görüşP.n bır mu
.Dlu~~;atibi ~tebliği neşretrrı şt:r: Lord harririmize şunları söylcm~ır. 
Ransiman il~ refikası, bugün öğle yeme- _ Sus vapurunun Bandırma hattında 

ğ . • D Ben e refika~ae N:lıh:e ye- referlere başlnması hiç şübhesız bu mu· 
mı · eş v · arka- f dalar t · d kt· . d R simanın !JlPsaı bite pek çok ay emın P. ece ı: 

.:nışletdir. Lor an ·~ c'ilJeri 
daş1arile Südet Almanla-m ınum~s~ ., Bandırma, Manisanın ve şimdı K:'ıtah-
arasında dün akşam yapı!mış o!aı~ m~~a- \a _ Balıkesir arasındaki orman ış]etmc 
kerelere cumartesi gün:i devar:ı eaı e- ~e maden ihracının bir merkezı o!ınuş-
cektir. tur. Yeni vapurun bilhassa 7.amanı kı-

Südetlerin nıuJıtırası saltması, bölge halkını çok sevındırrniş!lr. 
Prag 5 (A.A.) _ Südet w~N.1sl;ır, .Lord Buna illıve olarak Türk deniz ticaret !1-

n . . uh .... a tevdi etukttn lnsuna yepyeni bir vasıtanın zammı da 
.n.ansım.ana bır m "'" .. .. b hAdised' B d 
sonra geei>leyin Alisyon cıieline dP..nLmuş: ayrıca sevinilecek ir ır. an ır-
lerdir Südet mebuslar, i U i1alde .. ~r~a ma kasabasına bakarsanız yapuan tF-r.ı
Rans· 2m efakatinde~ı ii:vat u e ı;ı.:ş hür bir bayram sevincini andırdıguu: gö· 

unaL r eli s·ı,~ .... me- re daha uzun söyleme"'- ihtiva~ yo1rtı:r t:natten fazla örüc:müşler '"· ~ .... ~.. 6 '" 
• g ~ ·-ı · muhtll"a-ousları tanzim etmış ol:iuK .ırl . 

nın ingilizce tercümesirut'?l' ~~fi l,.)r: 
dun refakatindeki zevat'.1 ıngı~uce nıuh 
telif vesikalar tevdi etm:.§lerai;-. ~:.& ~ c
tikalar arasında hükfımctırı kcniliJe_rır.e 
tevdi emiş olduğu nasy~nali.tC!· proJel~
ıin metnini ihtiva eden rıs.lld•l'iıı bır 
tercüıncsi ve bu projel!:rın hnt.ı.J;f bıc 
tenkidi vardır. • . 1 

Bir Jıadise 
Pı-ag 5 (A.A.) - Bu sa';rıh :Mazarik is

tasyonunda Südet mebus.Lar:ian Ayholç 
ile b!r Cek nrasında bir hfıdisı; vukun 

.. · l gel Relmiştir Bu iki şahıs, tll!.ıt toAll a . -
ınişlerdir. Zabıtaya müracaat illtcburı-
Yeti hamı olmuştur. --=-----

Erzurum da modern bir 
postane yapıhyor . 

Ankara ~ (Hususi) - Posta idaresı 
Erzurumda modem bir postane binası 
Yaptırmağa karar vermiştir. 

sanırım.• 

Vapur 16,30 da Bandırroay!l muvasal:ıt 
eden İzmir ekspres yolculamn da alctık· 

Onrn 17 30 da !stanb:ıla hdreke:t et-tan s 1 • 

• 2- 15 de !stanbula gelmı~tır. St:~'Un 
mış ve "'• . 
Bandırmadan ayrıl1?1 da gelışt~ olal!ğ..ı 

.b. tezahürata vesıle olmuştur. Dı: \'3· 

gı 
1

1 kolordu kumandanı General Sabit 
pur a ·ı Tah" G J .. , General Cemı ır ve em•t:i 
No~an, • 1 rd" 

da tctanbula gelmış e ır. 
Yaşar " 

Kandıra hayvanlarmda şap 
hastahgı 

Knndıradan yazılıyor: Kandırada bay
lanı şap hnstalığı nnz olmuş ve bu 

~nd rif tci müşkül vaziyette kalrnış-yuz en r .1 h 
Hastalığın göçmenlere verı en ay-

tır. •W• b ta lık vanlardan sirayet ettıgı ay r ca yapı-
ayenede anlaşılmıştır. Kasaba kor

lan mu k "dh ı· don altına alınmış, hayvan sev ve ı a ı 

menedilmişfir. 

irAlbiilMISii %1bii llL!U 
KARSI 
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Son Posta'nın hikayesi 

ZAFER M .AR 
O görünüşte sizin gibi. be11im gibi Vli 1 

herkes gibi etten ve kemikten halıcedil • 
miş bir insan olmakla beı-aher çehresin
deki hatların hususiyeti, geııiş ve açık 
alnı, onun yaradılışındaki müstesnalığı 
göze çarptırıyordu. 

lllllllllllllli1111111111111111111111111111H11UlllllUllll• Yazan: Salahaddin Enis ,dlHllllllllHI 
- ' 

Kalemi kuvvetli olduğu kadar kendisi 
de yüksek bir bestekardı. 'Iurk musikısi 
son asrında en büyük feyiz ve ilhamını 
ondan almıştı. Şarkıları dillnde destan 
halinde dolaşıyordu; 'o kadaı- ki her ağız, 
bir pamuk parçası; ve onun her nağmesi, 
bu pamuk parçası üstüne ,düşerek onu 
sanki birden ateşleyip parlatan bir kıvıl
cımdı. 

Ondaki musiki istidadı, daha ilk mek -
tebde filizlerini vermeğe baslamıştı. Bu 
istidad, bir baba mirası idi. 
Babası Hayrullah Efendi de, devrinin 

sayılı musiki üstadlarındandı. 
Hayrullah Efendi, Babıalide Anıedi ka

lemi hülefasındandı. O da, musiki ve şiir 
istidadı kadar hüsnü hattile meşhurdu. 

Fes ve kıyafetlerin bir sürü takallübat 
geçirmeGine rağmen Hayrullah Efendi ne 
azizi-;:.- fasini ve şal yeleğini, ne de lui 
çuhasından dikilmiş siyah renkli stanbo
lini ile glase kundura ve lustrin kalo§u
nu terketmemişti. Akşamları efendinin 
bir kaç kadeh çekiştirmek mutadı idi. İç
kiden fazla içki sofrasına meraklı oJdu
ğu için rakı sürahisinden kadehine, me
ze tabaklarından tuzluk ve biberliğine ka
dar her şeyi bizzat kendisi alınıştı. Bu 
itibarla nadide kesme billur kadehi için -
ieki içki, onun sofrasındaki gü nıüş tep
si üstünde şeklini değiştirir, acı bir meş
rub olmaktan çıkarak lamba ziyasının 

aki.slerile mayi haline gelmiş bir yudum 
pırlanta hissini verirdi. 

Hayrullah Efendi, üstünü soyunup 
beyaz patiska entarisini giydi.kt~n. başı
na beyaz takkesini geçiri,P, ayakJarına 

mercan terliklerini taktıktan sonra oda
sının köşe penceresindeki makada oturur
du, bir iki kadehten sonra eğer neş'eli 
ise hafif bir sesle şarkılarını bestelerdi. 

İşte Necmi bey, bu dekor içinde hayata 
gözlerini açmış, bu dekor içinde gençli -
ğini idrak etmişti. Babasına karşı taab -
büd derecesinde bir hürmeti vardı. Be -
yaz bir sakalın ve gür bıyıkların çerçe
velediği babasının ağzı, onun nazarında 

lahiiti bir sada ve nağme membaı lcU. Ba- cÇanakkale> için., yazmış oıduğu büyük larını ıte.smiş ve keneli san'at va musiki 
zan Hayrullah Efendi: şaheseri okuduğu akşam, bütün gece hıç4 alemine boğulmuş bulımmakla beraber 

_Haydi, Necmi! .. derdi. Yeni bE'stele- kıra hıçkıra ağladı. Teessürü o katlar faz.. vaziyetten haber alıyordtL 
diğim şu şarkıyı seninle beraber geçelim. la idi ki, bütün uğraşmalarına rağmen Bir gün oğlu Nezir, ona fena bir haber 

Ve tempo tutup ellerini dizlerine vura- onu bestelemek istediği halde muvaffak verdi: 
rak: olamadı. Çünkü mevzuun azameti, şürin lstanbula ecnebi askerler girmişti. 

cHicran ile, hüsran ile, alam ile ömrüm dahiyane ifadesi önünde san'atının ibda Bu haber önünde Necmi Bey bir Uhza 
Bir kapkara rüya, kara sevda gibi geç- kudretine rağmen kendisinde blr acz ha· durakladı. Ve sonra gözleri dolu dolu ol-

ti!... li duyuyordu. du. Nezirin kumral saçlı başını göğsüne 

* 
· - Kabil değil, kabil değil... Bu, bes- dayı yarak: 

telenemez .. Buna imkan yok ... diyordu. _ Oğlum! .. Bu, çok acı şey ..• dedi İs· 
Hali ve vakti yerinde olmasına, hba· tila .. düşman istilası ... Bu, benim ha • 

sı Hayrullah Efendiden iyi ve bol bır mi· yatımda en korktuğum şeydi. İstilanın ne 

j Meğer kaderimde bunu da görmek Va.F- ' 

mış oğlum! .. 
1 Oğlunun bu haberi verdiği günden son· 
ra haftalar geçtiği halde Necmi Bey, so
kağa çıkmaktan çekindi. Hatta günlerce 
od~sının caddeye bakan penceresirıin per 
delerini kapıyarak bir itikaf hayatı ge
çirdi. Kendisini avutmak için şımdi ye -
gane meşgalesi, günün bütün gazetele· 
rini okumak ve sonra evinin arkasındaki 
bahçesile meşgul olmak ve daha sonra o
dasına çekilerek güfte ve besteden ibaret 
olan kendi dahili alemile başbaşa kal -
maktı. 

Aşçı ve hizmetçi kadın evin ahş verişi
ni idare ettiği için Necmi Bey, mecbur ol
madıkça hemen hemen hiç sokağa çıkma
dı. 

Fakat bir gün KEır.9köydeki bir mağa -
zarun kira mukavelesini imza etmek mec
buriyeti, onu mutadı hilafında sokağa çık
mağa icbar etmişti. 

Hayli za.mandanberi, hele kalabalık 
caddelerden geçmeği unuttuğu için, o 
gün Karaköy caddesinden geçmek, onda 
yeni yürüyen bir çocuğun şaşkınlığını ha
sıl etmişti. 

Müstevli asker ... Çok korktuğu bu kor
kunç hayalet, bilhassa bütün kesafetilc 
burada idi. İşini bitirdikten sonra, bu 
manzarayı görmemek; halkın, tramvay -
!arın otomobil ve arabaların g'.irültü -

' sünden kaçarak bir an evvel evinin sa -
kin muhitine dönmek üzere tramvaya 
koştu. Tramvay kalktığı için halkın te
hacümü arasında güç halle tramvayın 

basamağına atlamasile etrafının zindan 
kesilmesi bir olmuştu. Bundan sonrasını 
bilmiyordu. 
Yalnız uzun bir zamandan sonra ken· 

disine geldiği vakit, başında şedid tir acA 
olduğu halde, arkaüstü yatmakta cldu -
ğunu anladı. Acı, çok şiddetli ve etratt 
kapkaranlıktı. Bir lahza elini başına gö 
türmek istedi; fakat bir el, buna mani ol-
du. Hafif bir sesle: 

Umumi harb başladığı zaman ahzı as
ker şubesi sıhhiye heyeti Necminin ciğer
lerini zayıf bulduğu için kendisini askere 
almadı. Halbuki san'atına olduğu kadar ras tevarüs etmesine rağmen harbin im- acı bir şey olduğunu çocukluğumdanbe· - Siz kimsiniz? .. Benden ne istiyor . 

tidadınca ailece çok sıkıntı çektiler. O ri kaç kereler duydum ve kaç kereler sunuz? .. diye sordu. vatanına da harikulade bir rabıta ile bağ
lı idi. Harbin imtidadınca Türk arazisin
de her işgal ve istilaya uğrıyan parça o. 
nun san'atkar ruhunda yeni bir ıztıraba 
make.s oldu. Büyük şair Mehmed Akifin 

zaman oğlu Nezir, henüz 11 yaşımla iüi. muhacir kafilelerinin bu sokaklardan ha- Sonra sualinin cevabını beklemeksizin 
Memleket, en heyecanlı günlerini. yaşı- zin ve perişan geçişlerini gözlerimle gör- yorgun ve bitap tekrar derin uyku.suna 

yordu. Neredeyse mütareke olmak üzere düm. Fakat istila... Düşman istilası ... Bu- daldı. 

idi. O, evinde harici aiemle olan rabıta- güne kadar bunu bizzat görmemiştim. (Devamı 15 inci sayfada) 

Sen hele şurada bekleye dur da, va- SON fgST AN iN _ 8 _ anlat, bakalım; dedi. 
rıp babalığa fıs geçeyim. Elinin altın- Takvor, Gurabi efendinin el ile işaret 

:iaki bu.. mal.. e- E D E {? (20 fi\ AN \ ettiği güdük kahve iskemlesine oturdu; 
yi demek ? bir iki defa hafif, hafif öksürdü.. 

- Kiyağın ki- - Efendimiz! İşitmişim ki, zatınıza 
yağıdır! piyango vurmuştur deyi. Ve her ne kt-

- Hay koca dar sizin ile tanış olmamış isek te, cit· 
kodoş seni! Bizim t~n memnun olmuşum. Zerem, para 
moruğun dişi pek YAZAN: Ercüınend Ekrem Talu denilen toparlak maden, gittiği yerde 
kesmez ama, bel- kendisine iayık bir kimse bulmalıdu. 
ki ağzına değişik - Bir bahane uy· - Destur! Göroorum ki, zatınız da para kıymeti 
~ değerse iştahı dur, evden sepetle. Diyerek, Takvor bilen rezonabl bir ademsiniz. 
açılır da geveler.. Dur, önce ben herifi önde, kendisi arka· Torik, ileriye doğru iki adını attı; 

Söylene söylene, merdiveni çıktı. almağa gideyim. da, :paldır küldür herifi omuzundan bir daha dürttü. 
Minderin üzerinde sabah kahvesini i- Sen o vakte kadar ;yukarı çıktılar. Ö- - Lafa yekfuı tut, Astikzadem! Ko~ 
çen Gurabi Efendi yalnızdı. Torik, ya- bir dübara icad et. nünden geçerler- cakarı nerede ise çıkagelir .. sen, bizim 
nma kadar sokuldu: Torik Necmi mer- ken, İfakat hanım, bey babaya şu kelepiri bir tarif et. 

- Bey baba! Aşağıda bir dasnihink divenleri indi; taşlı- ermeniyi dikkatle Takvor arkasına döndü, baktı. 
var, seni görmek istiyor. ğı boyladı. Takvor baştan aşağı süzdü - He, edeceğim .. dedi. Kelama baş 

- Kim var, dedin? tulumbanın başında ve o zaman kendisi- lamazdan, prefas edoordum .. Efendim, 
- Öyle ya, sen bizim dilden çak- dikilmiş, el'an bek- nin kasden uzaklaş- şimdik o kıdar parayi ne edecek, nasıl 

mazsın. Açık söyleyim de anla harim. liyordu. Yukarı çık- tırılmak istendiğini jşlettirecektir? Acap sorabilirim? 
Bir tellal gelmiş .. muhabbet tellalı .. e- rnak iznini Toriğin anlar gibi oldu. Fa- Gurabi efendiden önce Torik atıldı: 
linin altında kiyak bir mal varmış.. dudaklarından istib- kat gene de, hiç se- - Senin, pek, üstüne lazım mı? 

- Hesna.. rana mı? şar etmek intizarın- sini çıkarmayıp, çık- - Pardon! Sormalıyım? Belkim d~ 
- Ben adını nereden bileyim be ba- da oladursun, Gura- tı, gitti.. kendilerinin ariyeten bir projeleri var-

bacığım? Malı getireC€k ben değilim ki! bi efendi karısına Gurabi efendi, o- dır. 
- Peki ama .. validen burada.. seslendi: turduğu yerden asla Bu defa, Gurabl efendi müdahale et-
- Senin nene lazım? Gönlün varsa, - Yahu! k ı mı 1 damak- ti: 

bu işe aklın yatiyorsa, şimdicenek he- İfakat hanım ka- sızın, eski usulde, si. - Itnabı kelama mahal bırakmadan, 
rifle burada sözleşir, sonram icabına pının eşiğinde gö. " nek kovar gibi enti- sadede gelseniz .. 
bakarsın. ründii. · nim Cabir beye söyletecek şeylerim ı püften bir temenna ile Takvoru selam- - Efendi zadem, arzedoorum: Eğeı 

- Adem bekliyor mu? - Buyur! vardı. ladı: kim başkaca bir niyet yoğusa, paranı?! 
- Fermada.. - Seni İnadiyeye kadar gönderece- - Ne yapayım? Kendin git. Panga- - Gel bakalım, çelebi! için klyak bir plasman bulmuşumdur. 
- Orası da peresi? ğirn. Zahmet olacak ama.. notların üstünde ne kadar kuluçkaya Kurnaz simsar, seri bir nazarla hem Gurabi efendi hayretle gözlerini a-
-Öf, aman, bey baba! Senin de am- - İnadiyede ne işim var, benim? yatsan üretemezsin., korlana. karşısındaki adamı, hem de onun için- çıp, sordu: 

ma kıt anlayışın var!. Sakalını değir- - Cabir beylere kadar gideceksin. - Saçmalıyorsun. Benim romatiz- de bulunduğu dekoru şöylecene bir keş- - Pansıman mı? Bana mı! Roma-
mende mi ağarttın? - A, ah .. gitmem. madan, kımıldanacak halim mi var? fettikten sonra, mizaca göre şerbet ve- tizrrıalarıın için mi? 

- Neyleyim nurudidem? Biz sizin - Sebeb? - Necmi daha burada .. onu gönder. rerek, ayni eski usul temenna ile mu- Takvor güldü .. 
gibi moderen tahsil görmedik ki. Ara- - Karısile dargınım. Bu tedbirin cılk çıktığını anlıyan Gu- kabeJede bulundu. - Bellidir ki çok spirituel ins&l18"t· 

bi ve farisi ile, ömrümüz hebaen man- - Lahavle vela kuvvete illabillah!. rabi efendi, ısrardan vazgeçti. Torik Necmi kapmın yanındaki kon- nız. Bazı bazı maytap etmeği sevoo~u-
sura oldu gitti. Ne oldu gene? Ne vakittenberldir dar· - Bari, başını ört de, çık, bana bir solun hizasında, ayakta durmuş, cere- nuz. 

- Sen şimdi kebapçı Mansuru bir gınsınız? tütün al! dedi. yan edeC€k muhavereye kulak kesil- Gurabl efendi başını salladı .. 
tarafa bırak. Dasnihingi buraya geti- - Ta geçen aralık aylarmdanberi. Ve arkasından, ilave etti: mişti. - O eskidendi. Şimdi ne ispirto ile 
reyim mi? Sandıkcının Huriye hanıma benim hak- - Yalnız karşıki çolak tütüncüden Tarafeynden hiçbiri fethi kelama ce- alışverişim kaldı; ne de mfilıitaba çıktı· 

- O da kim? kunda bir demediğini bırakmamış, Ben alma, onun paketleri küflü çıkıyor, kö- saret edemediğinden, Ermeniyi dürte- ğımız var. Lakin bizim hatun kande ise 
- İşte, aşağıdaki kodoş. de o gün bugündür, selamı sabahı kes- şe başına, aceme kadılt ' .fn. E mi? rek teşvik eden o oldu. gelir. Sen hele ne diyeceksen deyiver. 
- Bilmem ki. Hanım annen pi.rele- tim. İfakat hanım, cPeld:!• dedi; çivide a- - Haydi. bakalım sinyor meyancı!. - Bayan cenapları duymasın istoor· 

nir.. dinler.. farkında olur - Gördünmü bir kere? Halbuki be- sılı yeldirmesini giyerken, Torik de: Ne imiş o, elinin altındaki? Bey babaya sunuz? (Arkan var) 
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111••,.~ darağacı alhnda biten memuriyet hayah: 57 :••--• z • 
1 L ~ .. ················································································ .. ~ 

Devlet kapısın~a elli yll 
Yıuaıı: Veclacl Udi 

Gizli çekmece açll·dı 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Sinob hapishanesinde 5 inci koğuıun önüne gelince 
hapishane miidürünün rengi attı: "Burada kimse 
yoktur! " dedi. · Fakat birdenbire zindan içinden 

bir feryad koptu: "Vardır efendim, vardır!,, Kr 1. T t ,. ını·rıı· gerdan- /mi dört saat daha beklemek demekti./ hak kazandığı takdir ve alakayı göster· a ıçe o ames ın s " d · - · · l · · 
, v 1· .1 h"'k. t• bu degv er bi- Bı.ımı tahammul e emıyecegımı an ı - memı~ olabilir. Iyi insanın düsturu, fe-
~ıgı.. ngı tere u urne ı, E t · .. be · iyaret edece- ı v k b'l · · · v · d p ·ım .h. .. h · b lana yirmi yordum. r esı gun nı z na ıga arşı ı e ıyılıgı emre er. rens 

-26-

~~ iez ~ı~rı lırı mı ukceb~ erı"k~fat vade~- ğini söyliyen kimyager, beni gizli dai- yalnız bu düstura karşı gelmemiş, be-
l~ • ngı ız a ı ır mu relere tehlikesizce götürebilecek miy- şere hizmet etmemek taassubu ile can 

o:ııyştı. . di? .. Şüphesiz hayır!.. Belki de hiç gel- y~kacak kadar da ileri gitmiştir. Onu 
enıden afallamıştım. kt· ff d . v. • b·1· rt k B' 

B k . b 1. miyece ı. a e emıyecegımı ı ıyorum a ı . ı-
- u ıta a ge ınce... b'" ··k b" a ifesi vardı ben .. ..w d v. k 1 h k.k k l 

Sinobun ihtiyar mutasamfı • Şaşılacak 
derecede muhtelli irtikiplar - Zavallı 

bir mahkfunun kesi.len bacağı 

ğer mahalleri birer birer gezdiğim sı, 
rada vilayetin sıhhiye müfettişi de ya. 
mmaa idi. Kapısı kapalı ve yüksektekJ 
küçük ve tek penceresi taşlarla örtülU 
olan 5 inci koğuşun önüne gelince, mu. 
tasarnfın mahsusan Rize taraflarından 
getirterek bu karlı memuriyete tayin 
ettiği hapishane müdürünün benzi Httıı . 

H . k t El ktrik feneri- Onun uyu ır v z • - raz once ogren igım an ı a ı at, a -
emen kıtabı ap ı. e .. ·1 • h t hesabına ı'-: görme- b" d k' b··1·· d l b' · · · w b. .. gezdirmekle den once ı mı eye ~ mı e ı u un uygu arımı ır an ıçın-

nın ıŞıgı altında ır goz ği düşünecekti. Ansızın karar verdim. de sanki yok ediverdi. Parisin Bulon-
berabe-::, . . Totames' n Dur:n·a kadar gelmişken yoluma de - ya ormanlarında başladıktan sonra en 

- Firavun K.ralıbçeshı tmek üzere \'am ·edecektim. Aradığım hedef yanı neş'eH ve heyecanlı tabloları bir film 
mumyalar sırrından a se t Kı"m'-·ager 

w rak kı·tabm başımda ve onu epemem. J g·b· d d b wl k H"nd derin başpapazına yazdırdıgı yap hl'k d 1 bahsetti Bunu ben de bili - ı ı ar ı ar ına ag ıyara ı -
·ıdı · · . te ı e eı · . liklerine uzanan aşk macerasının üze-cı enmışıdır. v • 1_ Fakat ... Onun işi ayrı, benım . 

1 
B 

1 Tek söz söyliyebilecek halde degı yoruk~~· ~vrı Prens ona bir casus •ıne matem tülleri serpi di. u onya 
d" me\' ıım aw .. • ' ormanının mükellef gazinosunda gü -un. .. ··ıe b"kabı"lı' r Ben ne de olsa halkın 

G · ulm memur e- gozu " · ' . lümsiyen vakarlı arkadaş, şimdi bana enç kımyager, b ıya . b'r ultan di <: taptığı bir insanıyım. Kım-
?ilcliği _şeyleri çok iyi ezbe;le:ı~k ~- s ager bi; yandan işini görsün, bir yan- ağlarr.ak istiyen bir insan gibi görünü-

1689 yılında Sinob mutasarrıflığına 
tayin edilen bala rütbeli yet -
m iş, yetmiş beş yaşlarında bir 
zat vali Abdurrahman paşa İneboluda 
bulunduğu sırada oraya geldi. İki üç 
gün kaldı. Elindeki 99 taneli tesbihi, 
dilindeki Allah, peygamber, üfet ve 
istikamet sözleri, hal ve hareketin
deki dervÜjlik tavırlarile Abdurrahman 
paşanın emniyet ve itimadını kazana
rak Sinoba gitti. 

- Bu koğuşta kimse yoktur, dedi 
Fakat onun bu sözlerini, zindan için· 
den kopan: 

- Vardır, efendim vardır, feryadlan 
derhal yalanladı! 

Anahtarları taşıyan gardiyan, elleri 
titriye titriye kapıyı açtı. Cidden ta • 
hammül edilmez, fena bir koku hücu· 
muna maruz kaldık. ınsan gıbi hemen her buldugu a 

1 
Yd d ben yolumda yürüyeceğim... yor. Paris operasında herkesin gıpta 

da b. h"k" ·yordu· an a d ile seyrettigwi Hind prensinin hayalini, ır u um verı · 1 .. F b" \•aziyetle kar-:ılaşsam a pren-
:-ıı d d' Anahtar ar uç ena ır " w .. . d' h ··ı .... k" ı·b t 1 - Y<unız .. · e ı... ht k'mvanere rastladıgımı soylemem: rm ı er o uyu ımya a ora uar arı-t · B .. ··k ana ar sc ı o b k l k k ane olmak gcrektı. uyu ' ' 1 • artık nefret ediyorum, bu na doğru çeken; donuk a ışı or u 

bahçeye açılan müze yanındwan es
1
raa- Prehnskekıal k' Ne ugw runda olursa olsun, verici bir hayalet gibi görüyorum. Pa-

. · ı · dogru u aş - mu a ···· d f ki ·d d rengız kimya daıre erme b 1 _ b. d m öldürmüştür. Belki de bir kaç riste asaleti saa et u u arı va e en 
n 'dd' B k .. "k anahtar u sa o ır a a . . b. 1 t t 

a aı ır. u. uçu i buradan tane'. İnsanlar onu darıltmış olabılır- ır prens e anışmış ım. 
nun sonundakı kapıyı açar k 11 • • nlık onun ilmi çalışmalarına (Arkası var) 

Fakat, bir kaç ay sonra irtikAp ve 
irtişaya vesileler icadında pek mahir 
bir adam olduğu anlaşıldı. Abdurrah
man paşayı iki suretle krndınp küplere 
bindirdi: 1 - Zavallı Sinob livasının 
halk ve devlet hazinesini pervasızca 
ızrara koyulan bir mutasarrıf elinde 
kalması. 2 - Riyakar sözlerle ve hare

~illdik~nwnmhlr~ri~~~~ e~ ı:e~r~·~1n:s:a~~=~~~~~~==================~ 
le karşılaşmadan gizli dairelere ulaşır. 1 Sinobdan imzalı, imzasız gönderilen 
Ortada bulunmıyan anahtar, ~ırmı__zı ı·nhı·sarlar u. Müdürlüg"' ünden: ihbarnameler birbirini takip ediyordu. 
dairelerden kimyahaneye geçılmege ~ Bu şikayetlerde yolsuzluklar, kanun-
mahsus kapınmkidir. ğ h suz kötü hareketler, müsbet delillerle 

ketlerle kendisinin aldatılması ... 

_ Şartnamesi mucibince satın :ı.lına cak incir, üzüm ve anason koyma a rna - b"ld" ' lm k ld v d A 
Durdu. Bir saniye düşündii: suls 50,000 adet çuval 1/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden yemden ve pa - ı ırı e te o ugun an bdurrah • 
_ Üçüncü anahtann b~lunmaması man paşa, bunların her birini tahriri 

Prensin şu dakika gizli daırelerde bu- zarlık usulile eksiltmeye konmuştu:- bir istintak şeklinde mutasarrıftan so-
l ! _ .Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21000 lira ve 111uvakkat te- d M . d d kk lunduğunu anlatıyor. ruyor u. uamelenın gi işine i at 

_ Peki ... Şimdi ne yapmak fikrin- minatı 1575 liradır. eden kurnaz mutasarrıf, yakayı ele ve-
III _ Eksiltme 22/8/938 tarihine rastı aynn Pazartesi günü saat 10 da Kaba- • · . ı· · ··rı k. 

1 
.. desiniz?... . . . . recegını ve va mm mu e ıp er, mur-

- Anahtarlardan bırısı~ı yanıma a- taşta levazı~ ve mübayaat şubesindeki .alım komisyonunda yapılacaktır. teşiler hakkındaki amansız takiplerin-
lacağım. Kalıbını çıkaracagım. IV _ Şartnameler ı lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar levazım ve den kurtulmak mümkün olmıyacağını 

- Nerede?··· mübayaat şu besile Ankara ve İzmir Ba~ müdürlüklerinden alınabilir. anlıyarak, doğrudan doğruya İstanbul-
- Odamda!... V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa- dan aldığı mezuniyetle Sinobdan sa-
- Ya öbür anahtar?.. ralarile l?irlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. vuştu. Hem mutasar:nnığa vekil1ik, 
- Burada kalacak.. ihtiyac yoktur. •5094• hem de fütiyar mutasarnfm sayısız cii-

Bize gerek olan, müze tarafındaki . ka- ~ rümlerini tahkik etmek üzere, valinin 
pınınkidir. Buralardan geçmek ~ehlıke- ı _ İdaremizin Samsun fabrikası için cins ve mikdarı listesinde yazılı 124 ka- ernrHe Sinoba gittim. 
li olur. Her vakit gidip gelemeyız. lem ecza ve alfıtı fenniye açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Abid, zahid mutasarrıfın kısa bir 

Elektrik fenerinin ışığı altında altın 2 _ Muhammen bedeli 617 füa ve muvakkat teminatı 46.27 liradır. müddet içinde yapmış olduğu yersiz 
anahtarlar pırıl pırıl yanıyordu. 3 _ Eksiltme 23/8/938 tarihine rastlı yan Salı günü saat 10 da Kabataşta Le- muamelelerden hangisini daha önce 

- Ya öbür anahtar?.. k vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. tahkik edeceğimi bilemiyordum. 
_ Çekmecede yerinde ka~a.ca ' 4 _ Listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. Bir sene evvel, devir ve teftiş sure-

Her şeyden evvel taşla, çamurla ka • 
patılan küçük pencereyi açtırdım. Yaş 
ve kara topraklı zemin üzerine sırmalı 
bir kumaş gibi serilen güneş ziyası, 
zindanın her tarafı değilse de, duvarın 
zindanın her tarafını değilse de, duva• 
rın dibinde inliyen mahpusu meydana 
çıkardı. 

Zavallı, altındaki yaş toprakla bir 
renkte görünen ekmek parça1arile defi 
hacete mahsus iki toprak çanak arasın
da yan yatıyor, zayıf sadasile muttasıl: 

- Var efendim var, diyerek topuk .. 
larında ve boynundaki zincirleri şıkır
datmağa çalışıyordu. 

Bu biçarenin, rutubetin tesirile çürü· 
müş, örgüsü çözülerek yer yer açılmış 
kaba hasırın üstünde, topuğundaki zin
cirlerle boğazındaki lalenin (açılır ka
panır demir halka) paslanmasına rağ .. 
men, havasız, ziyasız zindanın içinde 
yaşıyabilrniş olması, insan vücudü için 
bir mukavemet mucizesi sayılabilir. 
Mnamaffö yan yattığı yerden kalkma}( 
şöyle dursun, doğrulup oturnmıyordu 
bile! Bilhassa, zincirlerin ziyade sılpl -
ması yüzünden yaralanan ve mosmor 
bir renk bağlamış olan sağ bacağını hiç 
kımıldatamıyordu. 

Lalesi, zincirleri derhal çıkartılaraıt 
dışarıya nakledilen mahpus: . ı · her gidışınde · · d"l ·· tt <ıt 7 5 gu·· n e para ·ı Abd h b prens, kimya daıre erme .. leri- 5 _ İsteklilerin eksiltme içın tayın e ı en gun ve .saa e ıo · ve m - h e urra man paşa ile eraber bir 

en az bec:: altı saat kalır. Ora~akı ıkş k larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan· olunur. c5184, ııy kadar Sinobda bulunduğum için, 
"' 1 rmı~e~ a- ---·--~ -- - k b l k t nin onu kolay kolay sa ıve J A • -~t'Ri'!!~llllll asa ayı ve memur arı az ço anıyor-

d '"h' oldugwu ml:lhakkaktır. dum. ar rr.u ım v tekrar 
nahtarın kalıbını çıkarlacagım, v Sinobda her sınıf memurlardan, ya-

- Oh! Dünya varmış, hava varmış, 
güneş varmış, diyerek kamaşan gözle
ı·ile göğe, etrafa bakındı. Sonra bana' 
dönerek şöyle söyledi: 

w • rı"ne koyacagım. . k . ·ı r·ı b 1 d v • buraya dönecegım, ye . koymak nı as er, sıvı men ı er u un ugu gı-
Yoksa üçüncü anahtarı yerme h r bi, kalebendlik, nefi ve kürek cezaları-
üzere 'çekmeceyi açacak olan pre?s .. e na mahkfun dört yüzden ziyade, her 

1 Bir 15 gor- a· h bd · 1 b l Şeyi farkeder. Mahvo uruz. kl~rimiz ın ve mez e e ınsan ar, un ar me-
n:ıek imkanı kalmaz ve eme yanında mahir kuyumcular, maran -
boşa goilar ve sair san'at erbabı da vardı. gider .. 

Ansızın haykırdım: . . Menfi askeri ve sivil paşalar ve sair 
- Öbür anahtarı bana verınız. •• - Ş M ) üksek rütbeli memurlar müstesna ol-
Rayretle baktı: ile SABAH, OGLE ve AK A mak üzere bu dört yüz küsur mahkum 
- Ne yapacaksınız?.. her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. topuklarında görünür, görünmez birer 

• W• demir ıhalka bulunduğu halde kasaba - içeri girecegıın. birden . 
- Bir çılgınlık olur. Hep içmde serbest yaşarlar, san'atlerini ic-

ıı1ahvolalım mı istiyorsunuz?. .. .. rn ederlerdi. Memurlardan ve eşraftan 
Büyük anahtarı cebine koydu. Ku~u: [ İstanb1'1 Eelediyesi llanl:ı:ı .1 ckserinin aşçısı, bahçıvarlı, u~ağı hep 

ğünü çekmecedeki yerine bıra.ktı .. ·ne ·- mahkCımlardandı: Irgadlık edenler de 
1€ktrik fer.erini çekmecenin ıçerısdı 1 di e hastanelerile müesseselerine lüzumu olan 2625 kilo tereyağ açık ek- hükumet ve belediyeye fıid her işde yiiz 
doğru çevirdi. Tertibat anlaşılıyorrduı. .Be e y konulmuştur. Bir kilo tereyağına 95 kuruş bedel tabının edilmiştir. para gündelik ile çalışırlardı. 
11

.. kışlar va · sııtmeye ı' levazım mu"'du··rlüğünde görülebilir. 1stek1iler 2490 No. lı kanunda Hapishane mu'"d"ru" ·· d.. - d aıerrner su"tun u"zerinde na t mes u nun, ory yuz en l nca Şar na f l 1 
Geyik kafasının yukarısına bası 1 

·ka ve 187 lira 3 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiJe beraber az a o an mahkum işçilere yalnız tü _ 
nca yazılı vesı · • ·· 1 lıd ı t ·· b k k~pak düşüyordu. Kapağı kapaNyıkı ~ 38 Pazartesi günü saat 11 de daımı Encumende bu unma ır ar. du~ parası ıra arak mütcbakisini al-

gız:ıi ~kmecede iz kalmıyordu. a ~ 8
1
8
1
9 cİ., c4712, ıgı ve bu kfirın aslan payını da mun-

l ~.... ~ hu - ta t nf .ar, onun varlığını ve mudevver zaman mu asar a verdiği, bu şartla 
ductıaorını tamamile saklıyordu. Devlet Dem· ryoUarı ve ~amanları işletmesi Umum ıdaresi ilAnları çalışmağa razı oımıyanıarı da mahpes-

Genç kimyager: lerinden dışarı çıkartmadığı evvelce 
- Gidiyorum dedi... Yarım. saate Muhammen bedeli 22500 lira olan 500 ton hurda dök~de dembi~ 22/8/d938 Pa • bildirilmişti. Onun için, ilk işim, umu-

k d ' ht yerme ko- . .. .. aat ıı de kapalı zarf usulü ile Ankarada ı are ınasın a satın mi hapishane denilen sur içindeki kale 
a a: döneceğim, ana ?rıw. . Vakit zartesı gunu 

5 zindanlarını ziyaret etmek oldu. Yacagun. Sizden de dılegım... .. ·· alınacaktır. · 
kaybe'-"'eden daı'relerinize donun~dz. . ·rmek . istiyenlcrin 1G87.50 lir alık muvakkat teminat ıle kanunun fa- Sinopta kuyumculuğun, vilayetin c.ı.a, • Bu ışe gı t kl'fl . . . . r· Yarın akşam saat dokuzda, gizlı geçı - . . . ·k ları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve e ı ermı aynı gtin saat her tarafından ziyade terakki etmesi yin etıığı vesı a • 
~en, odanıza kadar gelmiye çalışaca - d Komisyon Reislığine vermeleri lazımdır. de, ötedcnberi kalpazanlıktan dolayı 
gun:. 10 a ka ar 1 parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada tew mahkum kuyumcuların orava gönderH-l • şartname er " 

Sözünü bitirir bitirmez bir cey an sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5154) melerinden ileri gelmiştiıı. Bunların 
Çevikliği ile ortadan kayboldu. . t'm yaptıkları gümüş, altın küpeler, bile -

lieyecan içinde tam sersemlemış 1 
• B"lge San'at Okulu Direktörlüğiinden: zikli, savatlı, savatsız sigara kutuları 

Eıninim epey zaman yerimde dona O 1 B"lge San'at Okulu için talebe kaydına 8/Ağustos Pazartesi başln- vesaire ile marangoz işleri çok rağben 
kaldım. , Bir tesadüf, başkalarının ~aç İstanbu p o ız yatılılık imtihanlarına gireceklerin kayıd işi 18 Ağustosta so- gördüğü ve mühim karlar bıraktığı gibi 
Vakittir aradığı gizli anahtarı benım nacaktır. aras amele ve diğer dört yüz kişinin ka -
ltarşırna çıkanvermı·ştı·. Gayesine ulaş- na erer. E ltl' d d d"l kt' B aançlnrı da tabii mühim bir yekun teş-

J '-'atısız talebe kaydına 28 y ıe ka ar evam, e ı ece ır. u k"l di d lllak, şu halde herkesten fazla, he. rkes- Paralı yatı ı ve J • B""l S , t k 11 . . d ı· ı e yor u. t d k. ·n~aat usıi\ okl'lu ile di ger o ge ana o u arı ıçın e st.ın-
1 

. . 
2 

. 
3 

.. .. 
4 

.. . 
5 en önce benı·m hakkımdı. Genç kımya- arada Ankara a 1 1 ~ • • ıncı,, ncı, uncu, uncu ve in-

F k t . d b lunan 1·steklilerin kay ıdları okulumuzda y~pıfacaktır. •515h · k gw la · k 1 · d 
1 

.
1 

d" gerin sözleri de çok doğru idi. a .a bul ve cıvarm a u cı o uş n, yanı a e zın an arı c ı-
onun talimatını yerine getirmek, yır-

- Hızır mısın? Nesin? Gözlerime 
inanamıyorum, rüya gördüğümü sanı .. 
yorum. 

ZayaUının kangren olduğu anlaşılan 
bacagı, oradaki hekimlerle de müşave
reden sonra, hastanede sıhhiye rnüfet· 
tişinin nezareti altında kestirildi! 

(Arkası var) 
····························································-
,-----------------,~ 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kolit 
Çocuklarda "Kollt,. denilen barsak has
talıkları sık sık görülmektedir. 
Zaten yoz mevsimi, süt çocukları için en 
tchllkell bir mevsimdir. Birçok hazım
mzlıklar, bazı yemeklerin barsaklarda ta
hnllülfi ve telessühü sür'aUc 1shaller1 
rnuclb olur. Abdestin adedi artar ve yem
ye§ll bir renkte, fazla kokulu olarak de· 
vam eder. Derecel hararet de SB-39 üze
rinde görülür. Karın gergindlr ve az ı;ok 
ve:-A.ndktır. 

Dal1a büyüklerde bu, hafit dizanteri fak
llnde tezahür eder. Sık sık abdest ihti
yacı bir mlkdar kan balgam çıkar. Bun
da da derece! hararet rene 38 l/2 tadar 
olur. 
Biıtün ibunların çaresi derhal hafif b1~ 

1
, 

müshU llc Jşe başlamaktır. Miishll, bu gi 
11 

bl vak'nlarda ince ve kohn hnrsaklnı 
tnthlr ve mevamlı müternklmey1 defi ·u 
tnrdetmek 1t1bar1lc çok lAzımdır. Bun
dan sonra çocuğu sıkı bir perhlze koy
malıd?'r. Çay, pelte, pirinç suyu, daha son· 
ra çocuk lylleştlkQe lapa, yo~urd, ma 
hallcbl, pfirele.r verilir ve bundan sonr 1 

da perhiz tamamen kaldıniır. 

Cnab !neren ok.,....eulanmııın PG9t 
t.ıa Jollamatanaı rica ecleıia • .&il.il &ak . 
•lrde fitelderl malu.bel•lıı blallWr. ; 

... 



14 .,,. aON POI.- .& ......... _....... . -
v----IJ 
Ad 

firbe79 onlna: -·-iZi· Upk
1
d 

Kapı ağır ağır açıldı 

-10-

Kara Ali - Cek Şeri 
güreşi hakkında maruf 
pehlivanların tahminleri 

Bulgar gUreşci Dangalof da şehrimize galiy 
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Zafer Marşı ~1Z:f-- Ziraat: Hububatımızm standardizasyo 
- - c1e Talih ve çahşma 

6 .Ağustos 

HİKAYE: 

1 

Biraz dDraklam. Ve sonra SO%Ulle • '(Ba.ş tarafı. 7 inct ıayfada) 
(Ba~ uıra.fı 12 i1l.Ci sayfada). k ........:. :Akhisardan Sa'b- olarak bekler. Hububat ziraatine tahsis 1 .ovme a- vam ı'eı.w. - -kl · rı 

Vaziyet şu idi: Bir an evve ~ bir _ Aldığın bayrakların en büyu e~- soruyor: edilen sahayı 76.273.600 hektardan ibaret 
~ :tehalükle tramvaya ~tıarken y den ikisini şu benim oturacağım köşe ı-- Talih ile ça • olan Türkiye sathına nisbet ederseniz 
ecnebi askeri polisin uluorta savurdugu · · pervazlarından :sarkıt!.. lı§'ma arasındaki "'- 10 kadar b·'~ ~eyın· ış· lendigınv· i anlar -

d bn.,.; tam penceresmın b be ~ k d" ?" /f1 ..... ll .......... ve kuvvetli bır· kırba(' ar ~ .. N . Bey L--"Iarı so"ylemekle era r Jar ne ır b . b t ~.. ~ ecmı ·uwu sınız. Diğer zeriyat çeşidtle u nıs e 
gözlerine gelmiş ve bir anda onun goz- hastalığına inzimam eden uy~luk _ve 1 - Çalışmak, 12-1.3 ü buluyor. 

leıini kör etmişti. . . a- orgunlukla ibaşı yavaşça ya<>tıgına duş- muayyen bir he ~ 1 Halbuki Macaristan topraklarının % GO 
Aylarca devam eden ihtim~ ve_ 

1~~ i ~ Bir an kendinden geçer gibi old~: ~- defe varmak için mı tarla ziraatinde işl~mektedir. Ro -
ya nğmen büyük üstadın gotz1erhın~ta;rı y~uyordu; fakat uyanık ta degıldı. ihtiyar edilen za . manya % 45 ini Yugoslavya % 28 ini, 
etmek mümkün olmamıştı.~ en b~'11ek- Kendi ;varlığile etrafını saran fil: a:u- ~!;.e müsbet blı Çekoslovakya% 41 ini, Lehistan% 47 si-
muayene eden her doktor, unu f ında anlıyamadığı bir boşluk v ı. • 

2 
_ Talih· . 

1 
. . h tımıza h!- ·ru, Almanya% 43 ünü, Fransa % 40 mı, 

1e beraber yapılan bütün nıüdavat'.. s~e ~a rağmen dışarıda bütün caddenin imti- . ' .. ış erımıze, ~ya ' İtalya% 44 ünü, Amerika 7o 16 sını, Ka-
bir t ili kabilinden idi. Bunu kendısA h "kulade bir kayna~a oldu - disatın tesadüfen karışmasile lehte ne • d ot. 

28 
. . Bul . t ot. 

37 
. . h 

ese . . ~. . . b" gi.lıı dok- dadınca arı na a ıo ını, gan.s an ı" sını er 
iyice ve yakinen bildigı ıçın ır ğunu hissediyordu. dımıl<? oda _ tice vermesidir. yıl işlemektedir. Fakat bütün bu mem -
tora: .. Te • Karısının ve oğlunun yar . * leketlerin ziraat şartlan bizimkinden 

- Zahmet etmeyin 'Srlık.. dPaı .. da ec- sının köşe penceresinde bulu.n:ın mınde- Ş k b • f farklıdır. Makine köylüniln işini kolay-
1elli ~emiyorum sizden .. YurdUIDV mü- re kadar gitti. Başını pencerenm perv:zı- a açı ır ID Iaştırmış, vaktini, kuvvetini tasarruf et-
nebi askeri görmektense k~r .~lma~llah- na dayadı. Pencereden sarkan .b~yr.a~ Yozgaddan ih - miştir. Yollar ve zirai asayiş her tarafa 
~eccah bulroağı düşünmuştum. kumaşım okşadı . ve sonra gay:rı ihtı~ arı san karakterini uzanmıştır. Halbuki bizde he!ıüz nesli ıs-
duamı kabul etti demektir. ..v •• dü . onu yüzüne sürdü. Ve nihayet ~nu ~u · soruyor: lalı olunmamış hayvan kuvveti hakimdir. 

B :.:-ı · · "'tealrib başı gogsune ş gatiirdükten sonra alil gezle- Durgun ve ı:e " Köylü basit ı:ir.aat makinelerinden, su -u .S\U..len :mu . tanı. c- daklarına 
tü. Biricik zevk duyduğu şey, v__a hal· , rine basnrdL kasını meydana lama gibi iklim ve yağmur beklctmiyen 
vi ailesi çocugyu ve bahçesi oldugu ~~ · Caddeden bir uğultu taştı: vurmıyan bir tip- vasıtalardan mahrumdur. Havanın mü -• • ı · nazar.n- k · eli 
bugün bütün bu sevdiği şey erm h.--tu -Asker geliyor!.. Türk as erı. ~ yo~ .. : tir. Kusurlarının saade ettiği dar zaman içinde ne yetişti-
da kapkaranlık ibir kuyudan farkı yo . · Necmi Bey o kadar heyecan ıçınde 1~1 şuyuundan, ten " rebilirse ona şükredecektir. Demek ki 
Karanlık kapkaranlık bir kuyu... Bu zı- ki· kulağındaki harikulade işitme kabı· kidden utanır. Mu bilhassa orta Anadolu zlraatini biraz da-

' 11. · san'atını ' · bir te- n·t· · b ld ıh. 
firi zulmet içinde tek tese 

151 
liyetine rağmen bir an samıasmın. . 1 ını u U5u. za. ha genişletecek günlere gelmemişttr. Top 

kaybetmemesi idi. ve a şevvüş geçirmekte olduğunu tah~n e~~: man konuşkan va raklarmuzın pek azının işlendiği bir ha-
Her gün muntazaman karıs~~ _ ~- Askerlerin hep bir ağızdan ~0!1:~g: şakacı olur. ki.kat olmakla beraber nüfus kalabalık -

<>ğlunun okuduğu gazetelerle guııun bu marş. .. Evvela, onu bir yet·de ışıttıgmı * laşmadıkça, yollar uzam.adıkça ziraat nıa-
diselerini takib edebiliyordu. . . dı. Çabuk kızan bir tlı' kineleri, kuvvetli hayvan örnekleri ya -

G- 1 • . ko-r oluşu Necmi Deyı bıl- sanOVI Nezır· babasının boynuna sarıl - ah 1 
oz erınm . 1

• ab etrni§ii. g u , Kadirgtı.dcm :Ali yılmadıkça bu s ayı gen iş etmeğe im -
hassa maneviyab itibarile .har feliı· dı; hıçkıra hıçkıra: . Süruri de fotoğra. kan yoktur. 
Ci....,,rlerinin zafiyeti, şimdi bıı son _Baba.. Babacığım! .. dedi- Bu, liCnın Topraklarunızdan faydalanmak için en 15

"" h tmıştı. f fının tahlılıni ls .. 
ket darbesile bir kat <la a ar b t Jedigvin ve güftelediğin za er mar • fazla ekmeğe, bunun için de buğday zi -

es e b-ı·· tiyor: * . . . 0 bütün memleket ve u un or- · raatine fazla yer vermeğe mecbur oldu-. · birbırını ta - şı. · · nu 1 tt' B. İşlerine hile ka .. 
Anadolııda zaferlerımı~. .. taz iklere du kendi marşı olarak kabu e ı. ız, nştıram.az, bu hu· ğuınuzu düşünerek işi bu defa ikinci cep-

.kib ediyor, bu haberler, ~utıı~olas~ordu. sen heyecana kapılmıyasın diye bunu sa- susta becerikli de· heden mütalea edelim: 
ragvmen kulaktan kulnga ,.. li 0··yıemedik ve senden 5akladık. Köylümüzün .az ektiği muhakkak! Fa-

. .. . Mustafa Kema n na s ğildir. Yakayı ça. 
Bır gun N~. ona okudu. o Mızıkanın sesi yaklaşıyor .. At nallan - buk ele verir. Şa• kat bu az ekilenden pek az mahsul aldığı 
meşhur ve !Ayemut telgrafını . h ddi ıralı kunduraların kaldırımlar- iki kat muhakkak! Yani köylünün ekip .. .. azamı a - nın ve na -ı kaya, alaya gele • 
gün Necmi Beyin teessuru, ğ _ b kt ğı madeni sesin muntazam tem- biçtiği zahmetini ve kendisini karşılıya-
ni buldu. Gayri ihtiyari kansına ve 

0 
a ıra 1 

mez, çabuk kızar.. mıyacak kadar verimsizdir. 
"-J.....d· .. hama yataljmdan yere posu... Parayı sever ve israftan çekinir. İ tistikl b kılır Tü' k' h hına, ·A"'''. ıs~nı tt· El yo;damile et - Zafer marşı, sadece dudaklardan ve sta · ere a sa r ıye, sa ay:ı 

· di · ı rıca e 
1
· k · * · b tl ahsul k ld l ' t ın rmesın ln nı yere koydu; hançereden gelmiyor, halkın ve as crın nıs e e en az m a ıran rnem e.ce -

rafını ara~tır1d1 J.e~t. ~ana 0 acı günler- ıa ciğerlerinden ve ta ensaç ve adaıa- Eğlenceyi seven bir tip ıer arasındadır. çünkü Türkiyenin vasati 
- Rabb1;:1 ... aadeti bahşettiğinden do- tından kopuyor, basit bir nağme, bir marş Kadi;-gadan Hay ~ buğday· hasılatı 2, 500,000 ton kadardır. 

den sonra ~r:diyorum. halinden çıkarak bir gök gürültüsü şek- dar da fotoğrafı _ Bunu ekim sahamıza nisbet edınce hek -
layı sana - lerken hıçkırıyordu. Bir linde, meddücezir içinde olan binlerce ve nın tahtilini fati ';: . tar başına vasati 8200 kilo mahsul düş -

Bun~a:ı. :~ti Sapsan bir bal.mumunu binlerce halkın bir uğultusu halinde ak - yor: mektedir. Halbuki Danımarkı hekta -
la~z;a~ı~ayıf v~ hasta çehref;ıni gı::ren sediyor... Zekidir. Bir ~ nndan 28,400, Avusturya 15,900, Çekos ~ 
~:kallüsün yerine ani bir sükun geldi. Necmi Beyin bir an vücudii gerilir gibi üzerinde uzun boy lovakya 17,600, İngiltere 24,300, Polon-

ya 12,500, Bulgaristan 10,90:), Yugoslav -Yorgun Ve muztarib bir sesl .. e: . oldu ve som'.8 başı, penceresinin pcr • ıu oturup ç~ • 
ı ya 11,400, Macaristan 14,000, Romanya 

- Nezır ... Oğlum• ... diye sozlt>rıne de • vazındaki Türk bayrağının al kıvrım an maktan sıkılır. Eğ· l İ 
9900, Almanya 20,800 spar.yn 8900, t.:ıJ-

tt. Siz yaşadığımız bu heyecan- arasına ebedi bir hareketsizlikle düştü.·· lenceyi daha çok , 
vam e ı... • hem lin ya 12,500, Fransa 14,400, Kanada 12,200, lı ··nıerin saadetini hem duyuyor, sever, e e geçen 
d ~'rüyorsunuz· bense sadece duyuyo - YARINKİ NÖBHAMIZDA: parayı MU"fetmek 

e go Fakat şu dakikada o kadar ınes:u- ister. Emniyet Umum 

Amerika 9800 kilo buğday kaldırın 
dır. 

Bu azlığın makine, kimyevi gübre, 
ziraat su ve benzeri gibi türlii sebeb 
var. Fakat tohumluk meselesi en b 
gelenidir. Filhakika köylünurı elindeki 
humluk çok karışmıştır. Hastalık.laru, 

lim tesiratına mukavemeti ycktur. 
yerde sürme ve rastık hastalı1uarile 
lwdür. Verimi asgari hadde inmiştir. 
sacası tohum tamamen dejenere ol 
tur. Bu arada köylü her yeni tohum 
bir başka türlü ümidlendiği için onu 
ye sokmuş, ve artık köyde belli kare 
terde bir nümune bulmak Ur.kanı k::ı 
mamıştır. Böyle bir tohumlukla en iyi 
raat ve fen şartları altında dahi iyi h 
sılat almıya, bunu değer fiatla veya 
ğız tadile yemeğe imkan yoktur. 
Şu halde yapılacak ilk iş tohumlu 

lurı ıslah etmektir: B~nun için dev 
yıllardanberi esasen çalışmaktadır. 
köylünün benimsemesine kalmıştır. ç· 
kü işi o hızlandıracaktır. Her yerde m 
lak surette o muhite uygun olduğu dev 
tohum ıslah istasyonlarınca tesbit e 
rniş olan bir veya iki nümuneyi ekmeli 
köyde artık soyu belirsiz tohumluk b 
rakmama~ıdır. 

Islah edilmiş bir tohum o civarm ·· 
hastalıklarına, hava ve toprak tesirle 
ne dayanır, çok mahsul verJr. Unu, ke 
ği bütün maddeleri aranılan bir karar 
olur, standard bir tip olduğu için ça 
satılır, iyi para getirir vellıastl köylün 
belini doğrultür . • 

Islah edilmiş tohum meselesi buğd 
ziraatimizin, ve bu zirant geniş bir sa 
işgal ettiği için şimdilik umum ziraatı 
mizin temel taşıdtr. 
Buğday ihracatını standatd ederke 

buğday ekiminin de böylece standard 
dilmesi lüzumuna bilhassa işaret etm 
liyiz. Devlet ıslah müesseseleri tohum 
lukları düzeltmeğe girişmı~. bir çok 
zel örnekler de meyd~11a getirmiştir. F 
kat bunları köylüye benimsetmek, h 
muhitte, o muhite uygun olan yalnız b 
veya iki nümunenin ziraatini teşvik et 
mek gerektir: Mesela Ziraat Banka 
(bundan sonra toprak opsl) yalnız o n· 
muneleri almakta bu, kendiliğinden talı~ 
kuk eder. Böylelikle memleket 
kaliteli buğdaylara, dış piyasamızda t 
manasile Türk standaı·dı bir hale ka 
vuşmuş olacaktır. 
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ni .soruyor: 
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ile halledemediği 
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Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

f_!_ • 
UDID • • • • • • 
Adres • • • • • --- ,._,,,,,,___,__....,.,....._ _____ ·~ 

ıı;ı.--~ DİKKAT 

Fotograf tabllll 1çln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ıarttır. _ ....... __. ........................ . 

KAYIP: 2600 s1cll numaralı ıoför ehli -
etnamemi, sıhhi ve fenni muayene cüzdan
ianmı bütün evraklmla beraber zayi ettim. 
Hükmü yoktur. 

Gedlk'Paş1' Hamam caddeli umara 12 
.,ıil' Hayri 

2 - Ana ve babaları Türk olmak. 
3 - Kendilerinin ve ailelerinin, geçmişte ve hazırdaki ahlaki durwnları maz

but olduğu, fena itiyad ve huylu olmadığı; zabıta tahkikatilc anlaşılmak. 
4 - Beden teşekkülatı düzgün olmak, vücudün harici kısımlarında alameti 

farika teşkil edecek yanık, kesik, yara, bere ve kellik eserleri ve dilde pelteklik! 
ve kekemelik bulunmamak. 

5 - Sağlığı iyi olduğu, tam teşekküllü hastahane sıhhat heyetleri raporile 
anlaşılmak. 

6 - Mazeretsiz olarak, bir yıl tahsilini terketmiş bulunmamak. 
7 - Yaşını büyültmüş veya küçültmüş olmamak. 
8 - Talibin ana, baba, veli veya vasisi tarafından, noterlikçe musaddak ta-

ahhild ve kefalet senedi verilmek. 

9 - Bu yıl Kollejin birinci sınıfına alınacakların yaşları; 15-19 ve bu ya111,-, 
göre de boy ve ağırlıkları arasındaki farklar: 

Yaş Boy Ağırlık 

15 1,54 43 
16 1,59 49 
rı 1~ ~ 
18 1,65 57 
19 1,66 58 den ibarettir. 

10 - Kollej parasız yatağıdır. Talebenin giyim ve yiyimi devletç~ temin edi
lecektir. 

Kollej Teşrinievvel başında açılacaktır. Müracaatların 15 Eylı'.ile kadar yap 1-
ınış olınası şarttır. 

Yukarıdaki şartları haiz bulunan isteklilerin; fazla izahat almak ve müracaab 
usulünü öğrenmek üzere mahalli Emniyet Müdür ve amirlerine baş vurmaları 
lazımdır. c2804> c5053> 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankarada jandarma matbaasının ikmali inşaatıd ':."'~ 
Keşif bedeli 19,757 lira 50 kuruştur. . . ~ 
2 - Eksiltme 22/8/938 Pazartesi günü saat 10 da Nafıa Vekfiletın.de yapı ışl ı. 

eksiltme komisyonu odasında kapalı zarfusuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 100 kuruş bedel mukalı -

linde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 _İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 

Vekfiletinden alınnuş yapı müteahhi-dliği vesikası ibrazı lamndır. 
5 _ İstekliler teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir Sl'!At e ı~ 

vellne kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukalillin ·lü 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c6145ı 



Aile saadeti, sıhhatle kaimdir. Sağllk en büyUk zenglnllktlr. 

et ve 
(FOSFARSOL) Muhterem doktorlanmız tarafından büyQk kıymet ve ehemmiyet verip beğenilen ve yüzbln

lerce vatandaş tarafından ltimad ve memnuniyetle kullanılan ve azaınt bir haftıı içinde kan, kuvvet, iştlha 
temin eden en birinci hayat ekıirldlr. Sıhhatin en bUynk devlet olduğunu takdir eden her insan mevsim 
dı:ığişnıelerinde behemehal ( FOSFARSOI;) kullanır. 

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 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a· ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtıl~caktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 tt 

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

100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dilşmiyenlere ikramiye çıktığ1 takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Söğütte Büyük Pehlivanlar Güreşi 
Verilecek olan ikramiyeler: 
Başa: 100 lira, 25 lirası yenilene verilecektir. 
Başaltı1a: 60 lira 20 lirası ytnilene verilecektir. 
Ortaya; 40 lira, l~ lirası yenilene verilecektir. 
Küçük ortaya: 30 lira, 10 lirası yenilene verilecektir. 
TÜRK HAVA KURUMU menfaatine Söğüt şubesince 10 eylfı.l 938 cumartesi 

günü Söğütte tertib edilecek olan büyük pehlivanl~r güreşine iştirak etmek ar-
• zu eden pehlivanların güreı gününde Söğütte isbatı vücud etmesi taahhüd ve 

,-ukarıdaki ücretleri kabul ettikleri takdirde resimleri ilanlara vazedilmek üze· , 
re resim klişelerinin 10 ağustos 938 giinüne kadar şubemize gö12dermelerine ve 1 
sarih adre~erini bildirmelerine dair ilan dır. c5072> • · 

Topkapı Maltepesi.nde Bay Remzinin 

N u M U. N E B A G 1 
T abiabn bahJettiği bütün iflzellikleri Dzerinde 
cemetmiı olan bağımızın bu Pazardan itibaren 

açıldığmı sayın mllıterilerimize bildi~riz. . . 

Müşterilerimizin bedii zevklerini tatmin . için 

mükemmel "SAZ ve CAZ,, . bulunmaktadır. 

GOneşin yakıcı şualarından vika
ye etmekle beraber cildin daha ça
buk esmerleşmesine yardım eden 

ViROZ.A 
Güneş banyosunda yanan cUdini
zin yanıklarını teskin ve tedavi 
için dahi kemali muvaffakiyetle 
kullanılır. 

ViR0%A 
Patını bir kere tecrObe ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostları

nıza tavsiye edaceksiniz. 

ViROZ.A 
Bir güzellik kremi değil, mntehas
sıslar tarafında~ i~tibzar edilmiş 
sıhhi ve faydalı bır cild melhemidir. 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
BeledJy• karşısında, Piyerlotl 
eaddetinde 21 numarada herguo 
U~leden sonra bastalarııu kabul 

~---~eder. 

ilan Tarifemiz 
Telı: sütun santlml 

Birinci •ahilc 400 ltur111 
/irinci «ıhile 250 n 
Üçüncü .alıilc 200 >> 

DörJindi «ıhil• 100 ,, 
iç Nhil.ı.t IO )) 
Son Nhil• 40 » 

Muayyen bir müddeı zarfınd~ 
fazlaca mikdarda illn yaptıra cat. 
Iar ayrıca tenzUAth tarifemizden 
tatifade" edeceklerdir. Ta~ yanm 

1 ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
biİ' tarife derpif edilıhlştir. · 

Son ~oıta'nın ttca.ıi ilinlarını 
aijl ifler. iç!Jı fU !d.r~se mikacaaı 
edilmelidir: 

tılncdak Kollektıt 81rtetl 
ltabramamade Ban 

A.Dkara caddeu 
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· Son Posta Matbaası ................................ 

Nq.riyat Müdürü: Selim Ragıp Emes 

·.. ........ t: S. Ragıp EMEÇ 
S1UUCLElt • A. Bknm UŞAKLIGIL 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

çekilir mi? 
aa,, diş aArlları 
ve QşOtmekten mOtevellid 
bütün ağn, sızı, sancılarla 
nezleye, romatizmaytt karŞı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
iSMİNE DİKKAT. 

TaklidJerinden Sakınınız. 
ve Nevrozin yerine başka bir 

marka verenleri şiddetle 

Yıkanablllr. 

RAIN - LEIGH 
Marka Amerikan Panama şapka. 

larımızın nçnncn partisi gelmiştir. 

TOkenİneden evvel şapkanızı ln
tı"bapta acele ediniz. 

BAKER Mağazaları 

~--•~ Diş T ABlBI ---.. 
RATIP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana otell sırası. 

No. ~6, Kat" ı ·de bergUn Oğleden 
sonra saat · 14· den 2l> ye kadar 
hastaları kalfof eder. 
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ÇUBUKLU bahçesinde 
Geceleri Taksim bahçeainde oku1an Memleketin taQUlınif ıea aan'atkln 

Bayan 

e pa r, n • üzl ri E T .. 
ÇUBUKLU BAHÇESiNİHi' 

~ . . 
Kemtlnf NOaAR TBKYAY Te mtıkemmel blr SAZ 

- lllltLIGI ile seanalanna devam etmektedir. 

Sıça~ ve Farelerin mazarratlarından kurtulunui 

PAS TOR Milesaesesinin PAS T O K S 1 N 
isimli Fare Zehiri Bunlan kokutmadan öldilrür • 

her yerde PASTOKSIN arayınız. Umumi depoaa: 
"' . 

Bay JOL KREPEN .Galatı Vo1voda Han No. 1 lstu•I. 


