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SALI- 18 BİRİNCİTEŞRiN 1938 Fiatı 1 kuruf 

[ Atatürkün Sıhhi Vazigeti] Ka~raman Ordunun 
lzmirde yapt1ğ1 

m.anevralar biHi 
·sirinciteşrinin ilk gonu izmirden Urla istikametine 

başlayan· manevralar tahminin fevkinde 

-o ÜNCÜ TEBLI 
18 Birinciteşrin 938 

Riycueticumhar umıımi lr.atibliğinclen: 
1 - Reiaicumhur Atatürlıün ~ıhhi vaziyatleri haiJrıntltı miitlavi H 

müıavir tabibieri taralından ba .abah aaat 10 tltı verilen rapor Uıinci 
· maclclecleclir. 

2- Atatürlriin umumi vaziyelinde biyülc bir deiitllılilı yolctur. Ge· 
ceyi Jaluı iyi geçirdil•r. Nabız 90-100 arcuıntla, t.nelliü 18, htıraret 

~ dereceai 36,4 dür. 

Dün öğle uzeri ve akşam neşredilen tebliğler 
-1-

Riyaseticumhur Umumi Katibliğlnden: 
. ı - Rcisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavt ve müşavir 

• tabıbleri tarafından bugün verilen rapoL" ikinci maddededir. 
2 - Reisicumhur Atatürk'ün düçar oldukları karaciğer hastalığı normal sey· 

rini takib ederken 16 birinciteşrin 1938 tarihine tes:ıdüf eden pazal" günü bir· 
detıbire aşağıdaki arazı göstermiştir: 

A. - Saat ((14,30H dan H22u ye kadar gittileçe artaralt devam eden 
umumi ziıl ile birlikte hauni ve aaabi araz, bu •aale lr.adar nabız dalei· 
kacla ((/16H, tene~lüa cc2~>ı ve luıraret derecui «36,5u idi. 
B~- Saot ((22n ~en bu aaliah aaat HIOn a lccular yulıarıda iami ge· 

. çen araz llumen halıllemit ve nabız Jalıilıacla cc104u tenellüa ((20n ve 
hararat clereceai <c37>> olmuffur. ' 

C. ~ Yapılan muayene ve müıovere neticainJe te•bit ue totbilt eel i· 
len muda~cıtttın •onra umumi alavcıl de latılil bir aalfih wörülmelr.le ._. 
raber vazıyet ciddi)'etini muluılua etmelttedir. 

3 - Müteakib sıhhl vazlyet "~""''*"' ~-
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Riyaseticumhur Umumi Kitibliğinden: 
1 - Reisicumhur A~aiürk'ün sıhhi va ziyetleri hakkında mddavi ve müiavir 

tabibieri tarafından bu akşam saat 20 de. verilen rapor ikinci maddededir. 

2 - Buwün, dün cılı§Qmlr.ine niabetle Joluı iyi wef"'iftir. AIGIIH arcı.a
larda bir Jeiiıilclilı yofıtur. Ncıbı% muntaum ccl16n, letNIIa. ccJth,, 
ltararet derece•i «31H dfr. 

Müdavi doktorlar: 
Prof. Dr. Neşet Ömer lrdelp, Prof. M. Kemal öu, Dr. Nihad Reşad Belger. 

Müşavir doktorlar: 
Prof. Dr. Akil MtLhtar Öıden, Prof. Dr. Hay"'llah Diker, Prof. Dr. Silreyytı 

Hidayet Serter, Dr .• 4.brevaya Marmaralı, Dr. Mehmed Kamil Berr;. 

Sirkeci - Haydarpaşa · 
feribotları ısmarlanıyor 
Tesisatın ikmali/e Irak, Mısır, Iran, Efganistan ve 
Hindistan Avrupaya demirgo/u ile balf_lanmış_ olacak 

12 şehirde geceleri ışıklar 
aöndürülüyor, Kudüsün 

kapıları kapabldı 

Ingilizler Arab çetelerine karş1 
bUyUk bir taarruz haz1rhyorlar 

Ingilterenin Filiatindeki f~k~tade 
komiseri Mcıcm.ichael (solda) 

(Yauaı U inci sayfada) .............................................................. 

Müstemleke işi 
patlak veriyor mu ? 
Hitler bütÜD eski müstem
lekelerini geri istediğini 

Ingiltereye bildirmiş 

bir muvaffakiyat içinde geçti 
Manevralardan sonra Urlada parlak bir geçld 
resmi yapıldı, binlerce şehirli ve kiJylll 

orduyu coşkun tezahüratla alkış/adılar 

Bundan evvctkı ızmir ma nev~alarından bir intıba 

İ~ir?. 17 (Hu.susi) -:- .Birinc~te§rlnin rak harekete geçmiş, kendilerine gösterı. 
ilk gunu İzmirden Urla ıstıkametme dot- len mevkilerde güneşin yakıcı hararel 
ru bqlıyan askeri manevralar büyük altında vazifelerini tahminierin fevkin
muvaffakiyeUe neticelen.miş, bunu çeUk de bir muvaffakiyetle ba§armıflarclır. 
ordun~ Urlacla yaptılt farlak p~· rM- Manevralarda motörlü vasıtalirııi gl»a 
ml takıb etmlfttr. terdili büyük . muvaffakiyetler 4lo etllcl 
İ~ir mü~e~ ~evk!i . emrindeki edilmi§, kumanda heyetinin g&lterdiJl 

Wltün seyyar bırlıklerm IJtirak ettlli yüksek sevk ve idare kabiliyeti çok tak· 
manevra lut'aları ilkte4rirıin birinci aa· dir olunmtl§tur. 
b~ı §afakla beraber verilen iprete uya- . (Devamı 11 inci sayfcıdll) 

Çek - Macar konuşmalan 
yeniden başlıyor 

Almanya ile ltalga, Çek/ere, Macaristan lehinde biraz. 
daha /e~akô.rlık yapmasını bildirmiş/er, Macarlar da; 

bır kısım taleblerinden vazgeçigorlarmış · 

Macarlar Rütenyanın ilhakıada ısrar ederlerse 
Romanya da buradan ·arazi isteyecekmit 

Lanara 17 (Husu· 
si) - Çek - Macax 
müzakerelerine ya
kında ba~lanaca~ı bil 

Paris 17 (Hususi) - Londradan Övr dirilmektedir. y~,i 
gazetesine bildirildiğine göre, Alman- müzakerelerın ne gi· 
yanın müstemleke talebleri hakkında bi esaslar üzerinde 
Hi1fler tarafından l_ıaz•rlanmış olan yapılacağı henüz bel
n:ı~htıra, Berlindeki Ingiliz büyük el • li de~ildir. 
çısı Henderson vasıtasile Londra hü • Ba1.ı mahfellerde 
kUmetine tevdi edilmiştir. söylendiğini! göre, 

. Bu ~uht~ya nazaran Almanya bü· Berlin ile Roma ara
tün eskı mustemlekelerini, kayıdsız ve sında cereyan eden 
şartsız olarak geri istemektedir. diplomatik müzakf: .. 
Çarşamba günü toplanacak olan İn· xelet neticesinde, 

giliz kabinesi, mecburi askerlik hizme- Çekiere Macaristan 
ti meselesinden başka, Alman muh•ı- lehinde tavizlerde 
rasını da tedkik edecektir. ' bulunmalan tavsıye 

edilmi§tir. Diğer ta
raftan, Macarist~nın 

da taleblerinin bir 
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1 '~=-~~~-------======================================= Resimli Makale: Tesir altında kalmagınız. 

Xabancı 
Bir dil 

\.._ Yazaa 1 Fellh Ratka &ter 

G eçen gün gazeteler Kültür Ba

kanlığımızın liselere yabancı 

dil ö~tmeni yetiştirmek için esaslı b\r 
tcşcbbüste bulunduğunu haber vermekte 
idiler: Öğretmenler bir yabancı dili ve 
onun talim usullerini burada öğrenecek
ler, ondan sonra bir sene Avrupada, hoca
sı olacaklan dilin konuşulduğu memle
kette ihtisaslannı tamamlıyncaklardır. 

--

Bir iki gün evvelki gazetelerde ikinci 
bir havadis daha okuduk. ÜniYersite !fek
töriinün rcisliği altında toplanan dekan· 
lar heyeti, eğer havadis doğru ise, eTale
benin hayatta kendilerine ikinci derece
de lazım olacak bir ecnebi dil için smıfta 
kalmalarını tecviz etmemiş, açılacak 1Herhan,gl bir meselede iyi düşünmek, iyi karar vermek, ınsanı t'n çok aldatan nokta, herhangi bir mesele hakkın· 

Birinciteşrin 18 

Sözün Kısası 
-····-

insan denilen bedbaht 

1!. Tal• 

M eşhur Fransız riyaziyeci· 
si Paskal: cinsan bir saz, fa

kat mütefekkir bir sazdır!• demiş. 
Bununla, insanı hem tarif, hem de 

ay,ni zamanda onun il®:irini yükselt,.. 
mek istiyen ~lim, bilakis onu nekadar 
Aciz, nekadar zavallı gösterdiğinin a• 
caba farkında olmuş mudur? 

Dere ağızlannda ibiten ipincecik saz· 
lardan farklı olmamak, öyle ya, bizim 
pek de lehimizde değildir. Maaınafili 
hakikat budur ki, bütün maddi derd• 
lerin ağırlığı altında ezilmek, eğilme'K, 
inlemek, sonra da üstelik mütefekkir 
olduğumuz, duymak kabHiyetine ma
lik bulunduğumuz için manevi elem· 
lerin kaffesile de muztarih olmak za• 

ı 
kurslara bir daha devam etmek şartile, verdiğiniz kararı iyi tatbik etmek isterseniz, 0 mesela hak· da başkalarının ileri aürmüş oldukları fikirlerin tesiri altın-
yalnız lisan dersinden dönmüş olanlarm da kalm.akiır. Bunun için insanın her meseleyi mücerred ola-

. smıf geçmelerine:. karar vermiştir. kında peıinden edinilmi~ ne kadar fikriniz varsa hepsinı de rak müblea etmesi ve tesir altmda kalınaktan çekinmesi 
vallı beşeriyetin, eşrefi mahlftkat sayı• ' 

lan insanın ezeU ve ebedi nasibidir. 
bir süngerle Ji11jniz. u a 

Bu iki havadisi arka arkaya koyınamı· ·~~~~~=-===ıı=-====-=======::c:::~ız:::=====~.ıa.;;;zım;;;~ır~.===================== 

§~~{~ 
Bu zMınnzı, ekseriya gururla telfıfi 

~yleriıı Mağrur olmağa da hakkımız: 
vardır. Zira nahif bir sazdan farksız · 
olmamıza :rağmen tabiatin bUtün diğer, 
bizden kavi unsurlanna, şuurumuzla, 

fakat ekserlya gareteden bir telgraf ter- 936 senesi Amerika r---·--···--··---··--.. -·, 
=e~~:ı;;n:~dd~so~~:" :!e=;: Güzeli, boşanma ~ Hergün bir f1kra 
rnektabden çıkarlar. Hepımiz şahsan bi- Rökor.unu lıırdı ~ 
lirlz ki bunun mes'uliyeti, öğretme usul
lerindedir. İşte Kültür Bakanlı~ bu u
sulleri ıslalı etmek için, evvelıl, mütehas
sıs dil öğretmenleri yetiştirm\!ği pek !hak

Toprak Içti 

lı olarak lüzumlu buluyor. 
tl'niversitemiz, ne~yatımız ve milli 

kütübhanemiz tamamlmmcıya kadar, 
hattA tamamlandıktan sonra, bir T-lrk 
münevveri için ileri ecnebi dillerden bl
rini öğrenmeksizin yüksek değil, hattA 
vasati bir kültür seviyesi üstünde tutun
mak hemen hemen imkansızdır. Bilhassa 
üniversiteden çıkmış olanlar, yabancı 
kaynaklar olmaksızın, kabillyet ve ihti
saslarını inkişaf ettirmektc devam ede
mezler. Bu yalnız Türklere mahsus bir 
şey değildir. yeryüzündeki milletierin 
bir çoku için zaruret olmuştur. Şimali 
Amerikalıların ne kadar kendi alemlerin
de ya§<ldıklan malfundur: Onlar dahi, 
gerek iş, gerek kültür davalarında kıt'a-

larının tam adamı olabilmek için ispan
yolcayı ö!renmektedirler. Çünkü yeni 
dünyanın bütün cenubu bu dille konu
şuyor. 

Biz dekanlar heyetinin bu seneki ka
rarlarının aleyhinde de~iliz. Fakat mu
cib sebeb olarak cikinci derecede lü· 

zumı~ dan bahsolunmasını doğru bulma
yız. ~ele bazı fakülteler için bir ecnebi 
dilin yardımı, en ba§ta gelir. Kimya ihti-

sasının türkçe kaynaklardan ilerletilebi
}eceği söylenebilir mi? Böyle bir iddia 

ne bizde, ne Balkanlarda, ne de Avrupa 
milletlerinin yarısından fazlasında Iıaklı 
olabılir. 

Karilerimiz cihan ahvalini gazeteleri
mizin ecnebi dil bilen, ve ecnebi ne~riya-

tı takib eden muharrirleri vasıtasile ö~
reniyodar. İçlerinden yabancı dil bilen-
ler, bu ö~etişiıı dahi ne kadar noksan 

Rökorlar ve garabetler diyarı clan A· 

merikada, 936 senesinin cMiss Arneri -

ka. 51 taratmdan yeni bir bo~anma rö -
koru tesis edil.mi§tir. 

Filhakika, iki sene i~de do.klu koea 
de~iştirmiş olan c'Miss Amerika.., birin· 
ci defa aırf dünya evine girmek gayesi
le evlenmiitir. Ba~ka bir defa mehtabın 
sihirli tesirine kapılmış ve A~ık olarak 
evlenmiştir. Üçüncü defa genç bir nam-
zedin hatırını kırmamak için, dördlinefi 
defa sırf bir .deği~iklik olsun diye, be • 

şincisinde d~ değiştirmiş o1:iuğu koca -
sından yakasım kurtarmak için evlcn -
miş ve bu suretle talaklar w nikihlar 
birbirini takib etmiştir. 

Aslan hücumuna uğrayan 
şehir 

Müballiğacı bir MarsUyah Parise 
gitmiş, orada bir ParisıL He arkada§ 
o1mu§tU. Bir gün ikisi beraber Sen 
nehri sahilinde gezerlerken Pttrisli: 

-Sizin Mar:silya da güzel §ehir ola
bilir amma, orada böyle nehir yoktur. 
Demiş, Marsilyah, Parislinin yüzü

ne gülerek bakmt§: 

- Siz öyle zannedersiniz amma bi
zim Marsilyada olan nehir; Pariste 
değil, dünyanın hiçbir tarafında bir 
qi bulunmıyacak kadar büyii.Jetil. 

-Ne oldu? . 
- Suyu çok tatlıydı, toprak b,.ı tat- ~ 

h .ıudan ho§Zmıdı.. .son katresine ka- : 
d4r içti. E 

"--····················-······················ .. ·-) 
ingilierede zehirli 
gaz tecrübeleri 

Siyamın Lozanda 
Tahsi/de bulur..an 
Küclllı Kralı 

Halen Lozanda tahsil etmekte olan Si
yam kralı Ananda Mılhidol, on üç ya§ın
dadır. Daha küçükiten İlviçreya gelınif 
ve o tarihten itibaren memleketine dön
memi§tir. 

193!5 senesinde kral llfuı edilmit olan 
Ananda, Siyam halkına takdim edilmek 
üzere yakında memleketine dönecektir. 

56 yaşındaki papazla 
evlenen 17 yaşındaki kız 

.zekamız.la hAkim olmuşuz. : 
Bu §Uur ve zekAnm, tekAmüi ede e

de, yenmediği dUnyada ne kalmışt1r?; 
Ummanla, !fırtına ile, ateşle, toprakla, ı 
taşla, demirle mücadelemizde mutlak!' 
surette galib gelerek hepsini de rame~ · 
meıniş miyiz? 
Vahşt orma.n1~ ucsuz bucaksız 

çöllerin en ceslm, en yaman, en yırtı,. 
cı hayvanlan insan zekasmm, insan il. 
radesinin kuvveti önünde esir vaziye-o 
tine düşmüş, ona itaat, inkiyad etmiş
lerdir. 

lAkin bütün bu muvaffakiyetlere, 
bu barikulAde zaferiere ırağmen, gene 
de insan, Paskalın dediği gibi gerçi 
mütefekkir, fakat ha-haide bir saz, a
ciz, nahif, derdli bir saz olmaktan ku:ı;-
tulamamt§tır. 

Bilhassa ölüm denilen mahuf, ve 
mahiyeti asırlardanberi Çözülemiycn 

1 
hAdise karşısında. 

Hakiki saz, hiç olmazsa, kökünden 
koptulrtan sonra <la, hisli dudakların 
arasında inler, ince duygulara tercü
man olur. 

Fakat insan .. İnsan denilen bcdbaht.. 
Mütefekkir o1duğu için de iki !kat 
bedbah't malrlOk?!.. • 

.............................................................. 
Bir adam sinemada 

karlsını dövdü 
Dün gece Şehzadebaşındaki Ferah si· 

nemasında bir hadise olmu§, İbrahim :is
minde bir adam karısı Fatmayı sinema 

!ngilterede garib bir evlenme hAdisesi içinde dövmüştür. 
Saat 20,30 da İbrahim yanında .karısı 

günün dedikodu mevzularından biridir. 

Bütün gazeteler bu hAdiseden bahset-

olduğunu §iibhesiz bilirler. 

G 
,.. .ıı.1 • n h .. h - ı- .. Fransanın Lyon §clırinde bir sirkten 

aru w.emı e ergun er tür u muna-
sebeUeriıniz artıyor ve sıklaşıyor. Bu l- kaçan on aslan bir müddet ötede beride 

Fntma ile sinemaya gelmiş ve biraz son· 
ra film gösterilme~e baş\adıAı sırada ka· 

mektedirler. Grantham kasabasının m-ta dm yüksek sesle konuşmağa başlamıştır. 
mektebini fkmal eden on yedi yaşında Fatmanın bağırınasma sinirlenen İbra.o 
Margareün ayni kasabanın elli altı ya- him, karısına şiddetli hir tckme vurmuş 

daki ile ı :tt k ve onu yere yuvarlamıştır. Kadıncaltız 
şm papazı ev enme6 e arar ver- dfırh tekm · il bav ğ . . . ye 6ı enın acısı e gırma a va 

lem. içinde geçen iki üç dilden biri ile .an- dol.aitiktan sonra caddelere dökülmüş
laşamıyanlar, en basit görünen işlerde lerdJr. As1an hücumuna uğrayan halk Jka. 

dahi yanın lkalırlar ve rekabet Dstünlü- çıpnaJa, baltrışıp ça~ırı§ma~a ba§l8Jllll-

dj#ı duyulmU§tttr. Bu cvlenınenın papaz kocasına küfretme~e başlayınca İbrahim 
ile kızın vaktila aralannda geçen :qk ma- etraftan müdahale edenleri iterek tekrar 
cerası neticesi olduğu s5ylen.mektedir. onun fizerine hücum etrrJş, tekme ve 

İngiltereds, :hava bombardımanlarıruı Yakında kDla üıti ar • yuınrukla adamakıllı dövmn,tür. Daya~ı 
ifinU, bu llemle yakından ve doğrudan ilardır. Bu emada mk müstahdemini as- karşı wcude getirilen müdafaa tertiba- geng y papazm nı- müteakib kadın kan zayi etme~e ba§la• 
do!ruya = •;mi:: olanlara terket- lanlann arkasından yetişmiş1er ve hay- tından başka, halkı ve orduyu rehirli gaz. klhları kıyılaeaktır. mış ve gebe olmasına ihtimal verilereli 
rneğe ma 0 ur · vanlan yakalama~a te§ebbüs etmi§lerdir. lara karp korumak için de muhtelif ted· T1Uş1ardır. sıhht iındad otomobili üe Haseki hasta• 

_IaponJ ~. d~d· h ile terakki etti. Bu- Mahaill polisin dt müdahalesi ile aslan- birler aluı.mış ve 30 milyondan fazla gaz Alder§Otta bir cgaz mmtakaıö. vilcuda Desine .kaldırılmıjtır. İbrahim yakalanaıı 
gun apon e er şey var. Fakat ya- · :rak ta'hlrikata bqlanm•<rh,. 

el . iliz. bilmi. 
lar zorlukla yakalanımf v.e yerlerine nö- maskesi hazırlanrm~tır. getiril-; .. ve motasikletli askerler, maske -ııw· 

nın asır evv mg ce yen Japon, e :r ~ -----············--········ .. ··-· 

münevver dahi tetakki edilmezdi türü.lmüş, halk ta korkulu .saatler yaşa- İngiliz as'kerleri, gaz maskesini ta'kmış takmış oldUklan halde, bu mıntakalar- T A K V 1 M 
Bütün bu esaslarda kimsenin ihtiltıfı maktan kurtulmuştur. oldukları halde muhtelif tecrübeler yap- dan muvaffalriyetle geçıniılerdir. 

yok. Mesele ö~enmek: .zaruretinin ve ö~-
retmek san'atmm daha iyi telak.ki ve te
sis olunmasındndır. Bir taraftan Kültür 
Bakanlığının radikal teşebbüsü, di~er ta-

raftan bilhassa üniversitemizin gevşe

mez disiplini ile bunun da pek güç olma
dığını göreceğiz. 

Fam~ Rı:fkı Atay 

Bir ktz dereda boğuldu 

izııık f 7 (Hususi) - ÖdemŞn Göl
cük yaylasında Fatma adında bir kız 
yıkanmak üzere dereye girmi~ ve bo
ğulmuştur. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Ankara rndyosu pazar günü yaptığı neşriyat arasında yeni 

:istasyonun kudreti ha.kkında tafsillt verirken: 
- Kısa mevcemizi bulmaya oalı§ınayınız, bulamazsınız, 

bulsanız da !ena netice alırsınız. Kısa mcvceler evvela istas
yoıİun bulundu~ fehlı-de işitilirler. Sonra on binlerce kilo
metreyi birden aşarak uzaklarda duyulurlar, demişti. 

Biz de tavslyeyi dinliyerek kısa mevceyi aramak za.lıme
tine giripnedlk, fakat alqam, Avrupa .istasyonlarından biri
ni ara§tınrken Ankaramıi kısa mevoesi kendili~lnden kar-

iSTER INA N, 

şımııa tıkb, blr komedi temsil ediliyordu ve ses eerçekteiı 
fena geliyordu, fakat komedi bitip te saz başlayınca ses bır
den deftişti. Uzun mcvcenin bazan ıslıklı gelen sesine 90k 
faik bir berraklıkla, adeta en kuvv~tli Avrupa istasyonları 
kudretinde gelmey~ ba§Iadı ve bu hal emisyanun sl')nuna ka
dar devam etti. 

Bunu i§ittikten sonra biz radyo perisinin bazan teknik a
damlarını da &ldatacak kadar garibeler göstermek kudretini 
hatz olduğuna inandık, fakat ey okuyucu sen: 
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Yedinci tıb kongresi 
dün Ankarada açıldı 

Ikinci Türk kadın hekimleri kongresi de bu &abah 
Ankara Halkevi salonunda açılıyor 

Yugoslavyada intihab 
mücadelesi başladi 

Belgrad 17 (A.A.) - İntihab müca
delesini açan B. Stoyadlnoviç, bir nu
tuk söyllyerek merkezt Avrupadaki son 
hadiselerin Yugosla-vyanın barlct si -
yasetindeki isabeti teyid etm~ oldu • 
ğunu beyan etmiştir. 

Yugosılav Başvekili, şöyle devam et
miştir: 

- Müdhi§ felaket esnasında fırtına, 
devletleri sürükleyip götürdüğü ve on
ların hududlarını değiştirdiği sırada 
biz, kendi memleketimizde sulhu ko -
rumağa ve hududlarımızı muhafaza et-

. rneğe muvaffak olduk. Eğer bundan 
başka bir şey bile yapmamış olsaydık 
bu, milletin bize tı kanunuev\~el inti
habatında itimadını balışetmesine kA -
fi idi. 

Ergani istikrazı 
tahvilleri çekildi 

An'kara 17 (AA.) -Bugün Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası idarei mer
keziyesinde Maliye V ekaleti bankalar 
mümessilleri ve noter huzurunda yapılan 
lkramiyeli yüzde 5 gelirli 1933 Ergani is
tikrazı keşidesiİıde: 

156550 nurnaraya 30.000 lira 
91340 ~ 15.000 » 

22082 t 3.000 » 
38141 3.000 » 

114658 1 3.000 :t 

22084 ı. 909 ~ 
114652 » 909 • 
149656 » 909 • 
162190 • 909 • 
193150 • 909 » 
167067 • 909 » 

ve ayrıca 289 muhtelif nurnaraya da 
120 §er lira isabet etmiştir. 

Cumaovasında iki ev yandi Bir ağaç y1klldt, bir köyiU öldü 
İzmir J 7 (Hususi) - Dün gece İzmi- İzmir 17 (Hususi> - Ödemi~in Göl-

rin Cumaovası nahiyesinde bir yan- dik yaylasında bir kestane ağacı yıkıl
gm çıkmış ve iki ev tamamen yandık- mış ve bir köylü ağacın altında kala -
tan sonra yangın sötıdürülmüştür. rak ölmüştür. 

Sayfa 3 

Dr. Fun~ Beriinde S4~......._ 
Amerika da geniş seyahat mt1balanm ,At.:E E 

bir silahl8nma aniaffi e trno;:;::7 Cenuni 
Berlin 1 7 (AA.) - V alter Funk 

Prog t 
Berlliner Mitta-gs ZeMıunga beyanatt~ Yazan: Selim Ra(llt Em .. raml yap 1 bulunarak Yugoslavya Bulgaristan ve u . Türkiye İktısad Nazırl~rını Berline da- z~n zaman Çme karşı yap-
vet ve nazırıann da bu daveti kabul . tıgı harekatı §imalden ce-

Tayyare sayısı 2000 den 
4000 e ç1karılıyor 

Ingiltereden Amerikalllara hitab 

etmiş olduklarını söylemiştir. n~ba ınen tabii bir yoldan yapmaya 
Funk~ Balkanlarda yapmış olduğu ~!aş~~ Ja~n~a,. birdenbire hattı ha

seyahatın neticelerinden mütevellid e~ı ~egıştırdi. Cenubi Çine çı· 
memnu.niyetini iibar ettikıten sonra kardıgı. btr kuvvei seferiye ile daha 
şöyle demiştir: kat! ~ır netice elde edeceğine kanaat 

- Siyaseten dost olan Yugoslavya getırdı. Kanton'a saldırdı. Japonyanın 
Bulgaristan ve Türkiye, A:lman hudu: bu ~attı hareketi ihtiyar etmesinin se 
dundan Karadenize kadar imtidad e- bebı Hankeu'ya karşı yapılan hareki
den bir nevi Balkan mihveri t~şkil et- tın fevkalade güçleşmiş olması ve Ja
mektedirler. Bu keyfiyet, mevzuu ba- pon. halkının beklediği zafer haberleri 
his üç memleket için muazzam iktısa- yerıne çok defa muvaffakiyetsizllik 
di teşkilat projeleri hakkında müzake- vtık'alarının kaydına mecburiyet ha
relerde bulunmağa medar olmuştur. sıl olmasıdır. Çünkü Japonlar, bu su· 
Mesela yollar, telefon kabloları inşa _ retle ~em Hankeu cebhelerini tazyik • 
~ı. \•e saire. Avrupanın cenubu şarkisi den bır parça, kurtarabilecek} erine, 
ıçın Tunanın haiz olduğu büyük ehem- h:m de ~anton u. ~olayca ellerine ge
miyetin neticesi, yekdiğerini tabii su- çn~ek~erı~e kanıdirler. Fakat yeni 
rette ikmal eden Şimal denizile Kara _ vazıyetı~ ılıdas edebileceği bir durum 
deniz arasında ve iktısadi bir saha vü- vardır kı şudur: 
cude getirmektir. J~ponyayı, belki de istemeye isteme-
Avrupanın cenubu şar:kisile Anado- yeF~ng~ilt~re ile ihtilMa düşürmesi. 

lu, hemen hemen Almanyanın bütün nen:~vaki ~~~n. H.ariciye N azın Ge
muhtaç olduğu şeylere rnaliktirler.• J Ugakı n~n ı~ başından ayrılması, 

D Funk - aponyanın, şımdıye kadar ingiltereye 
. r. ' yapmış oldugu müzakere- karşı gösterilen yumuşak! kt lerın mevzunu bu üç memleketin is - w. • • • : an vazge-

tihsal kuvvetlerini Almanyanın yar - ~C::~nış~md~çık~~ıdr ıfab~esıdik'r. Nitekim 
d ·ı "bad 1 · ' ıye :ıw ar ırço garb dev· 
ımı e ve mu e elen teksif edecek Jetlerinin bü ük f . ~rzda n.asıl inkişaf ettirmek meselesi- nubi Çine k;rşı ~n ?a~lerık~lan Ce· 

nın teşkıl etmiş olduğunu ilave etmiş- mac:ına mani ld w eı:. are ~t ~apıl
tir. . ~ .. 0 ugu ıçın vazıfesmden 

ınfikake mecbur olmuştur D k ki 
Nazır, netice ctarak, A1Imanyantn Çin J 'h . .. · erne • men~ucat jsti-hsalatım artırmak için ç· - b~~n ı tılafı, Japonların cenub! 

Balkanlardan mühim miktarda pamuk yem~ b'ır ihra.çfh hareketi yapmalarile, nı ır sa aya g· · 1 
ve saire satın alması lazım olduğu _ mafih Ja on, h .. ~:mış .0 

uyor. Maa-
nu söylemiştir. Bilmukabe1e Alman • a a k P ~ a u ~etı bu hareketi 
ya, Balkan memleket1erine madenle - ~~ır:nen~ske ~ubi ;.ın t~eferinin mün· 
rini işletmeleri hususunda yardım ede· şimali ç· d n ldm~ ıy<:b.e kalaca.ğını, 
cektir ın e 0 ugu W ı herhangı bir 

· ~razi ta~ebile. ~laka~ar bulu~mıyaca-
Dr. Funk, bu sözlere ilaveten demiş - gını peşınen ılan edıyor ki, bununla, 

tir ki: bu ınıntakada menfaat sahibi bulunan 
- Yapmış olduğuıv. seyahatte Al • devletlere bir nevi teminat vermiş 0 • 

manyadan bu memleketlere giden kuv- luyor. Yani bunlann endişelerini uyur
vet cereyanlarının muvaffakiyetle te- turmuş ve yatıştırmış oluvor. Yakın a
tevvüç etmiş olan müzakerelerle tar - ti, Japonlann hesablanndwa yanılıp ya
sin edilmiş olduğu kanaatile döndüm.• nı.lmadıkh;trını gösterecektir. Çünkü 

Çın devletinin beklenıniyen mukave
meti, birkaç zamandır, Japonlan biı 
parça da ümidsiz olan hareketlere' sev
kediyor. - Selim Ragıp Emeç 

italyada faşizm 
aleyhdar1 bir teşekkül 

meydana ç1karlld1 
Roma 17 (A.A.) - tıalyanın şimalinde 

faşizm aleyhtarı bir teşekkül meydana 
çıkarılmıştır. !rkan Yahudi olup Triyes
tede mukim "bulunan ve birçok şubeleri 
ihtiva eden bu teşekkülün reisi olan pro
fesör Öjenya Kolorni tevkif edilmiştir. 

Kolorni, İtalyada ve cenubi memleket
lerde ikamet etmekte olan diğer Yahudi
lerle siyasi münasebetler idame etmekte 
olduğunu itiraf etmi~ir. Diger birçok 
Yahudiler de tevkif edilmiştir. Bunların 
arasında bilhassa eski mebuslardan Fi· 
lipson vardır. Tevkif edilenlerin kaffesi 
hususi mahkemeye verilmişlerdir. 

inqiltere kabinesinde 
tebeddülat yapilacağı 

tahakkuk ediyor 
Londra 17 (Hususi) _ Çemberlayn 

kabineysinde esaslı bir değişiklik ya • 
pılacagma artık muhakkak nazarlle 
bakılmaktadır. 

Bahriye Nazın Duf Kuperin istifa • 
sını müteakib, şimdi de Lord Stenly 
ölmüş ve iki nazırlık bu suretle mün • 
hal kalmıştır. Bu iki nazırlıktan başka 
diğer nezaretlerde de bazı değişiklik : 
ler yapılması muhtemeldir. 

Fransa l
•talyaya elçi• ~.om~.17. (A.A.)- Gazeteler, reisi pro-

fesor ÖJenya Kolorni olan faşizm aleyh-

go
•• nderı"yor tan teşckkülün meydana çıkarılmasının 

ehemmiyetine işaret etmektedirler. Ga-

Kabinede yapılması derpiş edilen bu 
değişiklik münasebetile, Başvekil Çem
berlayn bütün parti liderlerini bir top
lantıya davet edeceği ve yeni kabine· 
ye bunların da müzaheretini istiyece· 
ği söylenmektedir. . Paris ı 7 (Hususi) _ İtalyan Hari _ zeteler, maznunlardan ekserisinin Yahudi 

cıye Nazırı Kont Ciano hAl B . ırkından oldukları noktasında ısrar et-
, a en erlın- mekte b 1 . de Fransız sefiri bulunan F p ve u maznun arın faalıyetledni 

ransua on- muhik göst k . . 
se'nin Romaya tayininin kab 

1 
d'l . erme ıçın mazeret makamın-

ceğini, Fransız maslahatg" u ~lı e - da ıtalyanın ırk siyaseti takib etmekte 
dele bildirmiştir. uzan on - olduğunu ileri süremiyeceklerini, çünkü 

. Yeni Fransız sefiri itimadnamesı'nı' bu siyasetin Yahudi aleyhtarı siyaseti'1 

Itaı Kr 
takibine başlanılmasından mukaddcnı 

yan alı ve Habeşistan İmpara _ b taruna takdim edecektir. . ir devirde tatbik edilmeğe başlanılmıl 

Roma~tya, Krahnm 45 inci 
doğum y1hm tes'id etti 

olduğunu yazmaktadırlar. Gıızeteler 

maznunların bir ibret dersı teşkil edecek 
surette cezalandınlacaklarmı ilave edi
yorlar. 

Bükreş 1 ~ (~.A.) - Kralın doğu -
munun 45 ıncı yılı tes'id ednmiştjr Bir köylü- kizkardeşinin 
Hükümdar tarafından sarayın matemi dalayısile şenllldere aid programın son sevgilisini yaraladl 
derece mahdtid ~pılırlası suretinde İzmir ı 7 (Hususi) - Dün gece cu-
i~?~: ~?ilmiş o;an. arzuya rağmen yıl- maovasının Keler köyündi! AU adında 
donumu, hakikı bır milli bayram gibi biri kızkardeşi Haticenin evine bir er· 
tes'id ol~nmuştur. Bu da Kralın hali- kck aldığını haber almış ve arkadaşla-
hazırdaki tehlikeler arasında Roman- rile beraber eve bir bask t .ı: m yapmtş Jr. 
yanın gvstermekte old~ğu serhesli ar- AU evde yakaladığı İsmail Hakkı a _ 
zusunu şahsında temsıl etmekte bu - dında bir şahsı bıçakla ağır surette a-
lundukuna delAlet etmeılcted.f«o. ralamıştır. y 

Nafia Vekili 
Ankaraya döndü 

Ankara, 17 (Hususi) - Nnfıa Vekili 
Ali Çetinkaya tedklk seyahatine devam 
etmiyerek bugün saat 17 de Ankaraya 
dönmüştür. 

Hindistanda bir tren devr·ildi 
lı>ndra 17 (A.A.) - KalkUtadaJl 

gelen bir habere göre, Şarkt Hindistan 
ekspres'i Patna'dım 90 kilometre me • 
safede henüz billnmiyen bir sebebdE"Jl 
dolayı hattan çıkarak devrilmiştir. 30 
kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Telgraf haberlerimiz burada 
bitmemiştir, ll inci 

sayfam1za bakm1z 



4 Sayfa 

Ekmek ve et fiatları 
Komisyonlar diln toplandılar, elımelı fiatı 

da, et fiatı da Indirildi 

Nar.k komisyonu dün Belediyede top
lanmış, birinci nevi ekmelin yekftnu lO 
kuru§tan 9,75 lruru§a, ikinci nevi ek.me-
lfn yekftnu 9,50 kuruştan 9,25 kuruşa in
dirilmiş, francala fiatı ibka edilmiştir. Bu 
sabahtan itibaren birinci ve ıkinci nevi 
ekıneiin kilosu yeni tesbit edilen fiat ü
zerinden satılacaktır. Son günlerde İs-
tanbula gelen buğdayın mikdarı gittikçe 
çoğalınakta, fiatlar da o nisbette düş

mektedir. On beş gün sonra nark komis-

MUieferrllı : 
-

lzmirden otel atajyerlerl 
1ehrimize geliyor 

,;;ehri.mizde olduğu gibi memleketimi
zin birçok yerlerinde de asri tesisatı ha
vi seyyah otelleri inşasına karar veril
miştir. İzmir Belediyesi bu maksadla fa
ali~ete geçmiş ve birinci kordonda yeni 
büyük bir otel kurulması için hazırlıkla
ra başlamıştır. İzmir Belediyesi bu hu
ıusta İstanbul Türkofis fUbesinden de 
yardım istemiştir. Güzel san'atlar profe
sörlerinden Arif Hikmet tarafındar. ya
pılan otel maketi dün Türkofiste topla
nan bir heyet tarafından tedkik olun
muştur. İzmir Belediyesi yen' yapılacak 
olan otelde çalışmak üzere İzmirden 12 
genç seçmiştir. Bu gençler Parkote!, Pe
rapalas. Tokatlıyan gibi büyük otellerde 
staj görmek üzere yakmda şehrimize 

gönderileceklerdir. 

Cumhuriyet bayramı hazırlıklan 

Cumhuriyet bayramı hazırlıklarına 

Beyo~lu tarafında büyük bir faaliyetle 
devam edilmektedir. Dalredeki inşaata 

Uive olarak şimdi de eski İ~iliı sefaret 
binası önüadeki meydana büyük bir tak 
yapılmaktadır. Sular idaresi tarafın«1an 
Taksimdeki fıskiyeler düzeltilmekte vo 
projektör tertibatı arttırılmaktadır. 

Sirkeci gan inpatı ilerliyor 
Sirkeci gannda inşa edilmekte olan bi

nanın zamanmda ikmal edilmesi için bü
yük bir faaliyet sarfedilmektedir. İnşa
atta vasati olarak 150 arnele 49 günden
beri iki ekip .halinde çalışmaktadır. :Bina
nın inşaatı hayli ilerlemış bulunmakta
dır. 

Zirai hastalık tablolan hazırlandı 
Zirai kalkınma hakkında yapılan işle

re ilaveten Ziraat Vekaleti mahsullere 
lrız olan hastalıklan gösteren renkli tab
lolar hazırlamaktadır. 

Köy ebe kuralan açılacak 

Sıhhiye Vekaleti, İstanbuldl\ köy ebe 
kursları açacaktır. On senelik sıhhiye 

programına idhal edilmiş bulunan köy 
ebe kurs~ı için gelecek sene faaiiyete 
geçilecektir. Belediye reis muavim. Rauf 
Demirtaş bu hususta tedkikat yapmış ol
duğundan lstanbulda kurs açılacajı sı
rada bu tedkikattan istifade edilecektir. 

Ziraat kongresi haz1rhklar1 
yap1hyor 

yonu tekrar toplanacak, fiatlarda lüzum 
görürse tenzilat yapacaktır. 

* Son günlerde İstanbula bol mikdarda 
karaman ve sığır gelme~e başlamıştır. 

Dün toplanan et komisyonu karamanın 

perakende kilosunu 40 kuruştan 38 ku
ruşa, sığırın kilosunu 27 kuruştan 25 
kuruşa indirmiştfr. Diğer et fiatları ibka 
edilmiştir. Komisyon sık sık toplanacak, 
müvaridata göre fiatları tanzim edecek
tir. 

Şehir Işleri: 

Mimar Prost Karabüğün imar 
plAnını hazırlıyor 

Şehireilik mütehassısı Prost, Karabü
kün imar pUmını hazırlamkatadır. Kara
bükte memurin ve arnele ikametgahları, 
şehir h'astanesi, sinema ve mekteb yapı· 
lacaktır. 

Vakıflar idareainin yaphracatı 

tamirat 
Vakıflar İdaresi tamir ettirece~i cami, 

çeşme vesairenin tamirinde imar p!B.m
na uymak mecburiyetindedir. Belediye 
imar şubesi müdürü Ziya, Vakıflar İda
resi tarafından tamirine lüzum görülen 
camileri birer birer gezmektedir. Bir ay 
sonra bu tedkikat bitama erecek ve Va
kıflar İdaresi bundan sonra tamir edile
cek camiierin listesini Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne gönderecektir. Tamirata 
yakında başlanacaktır. Geçen seneden 
artan paralarla yapılan tamiriere devam 
olunmaktadır. 

Kaltar işleri: 
DOn doçent namzedlerinin dil 

imtih"anı yapıldı 

Üniversiteye alınacak doçent ve asis
tanlar için açılan imtibanlara dün baş
lanmıştır. Dün yalnız lisan imtihanı ya
pılmıştır. Imtihan evrakı tcdkik edilmek 
tedir. Lisan imtihanında muvaffak olan
lar doçentlik imtihanına girebilecektir. 

lnhisarlarda : 

Piyasaya İzmir aigarası çı,c:anlacak 
İnhisarlar İdaresi piyasaya yeni bir 

sigara çıkaracaktır. Uzun zamandanberi 
harmanı ve kutu şekilleri etrafında ted
kikat yapan mütehassıslar son şekil hak
kında karar vermişlerdir. Müdürü umu
milik yeni çıkacak olan sigaranın ismini 
(İzmir) olarak kabul etmiştir. Piyasaya 
yakında çıkanlacaktır. 

Toplantılar: 

Esnaf cemiyetlerinin toplantıianna 
bu hafta başlanacak 

Esnaf cemiyetleri umumt heyeti toplan -
tılarına bu hafta Içinde başlanacaktır. Bu 
toplantılarda her cemiyetin hesab vazl -
yetıerl tedkik olunacak, esnaf yardım he
yetine budcelerde ayrılacak tahslsat nlııbe

tl tesbit edilecektir. 
Bundan başka, betlr seyyar esnafa ald 
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•1 
ı Sabahleyin dukkAnını Yeni anlaşmaya, Türk -ltalyan tic~retinl 
açan köseleci içeride artıracak esaslar konuldu 
tuhafiye eşyas1 buldu 
Kapalı çarşıda garib bir 

hırsızlık va k' ası 
Kapalı çarşıda Kalpakçılar caddesinin 

Beyazıd tarafına açılan kapısından çıkar
ken sa~ kolda bir 
köseleci dükkanı 

vardır. Üzerinde 
182 rakamı bulu~ 

nan bu dükkanda 
Bakırköyde, Türk. 
çü sokağında 23 
numaralı evde otu
ran kösele tüccarı 
Salamon Ben ile 
kardeşi Baruh Ben 
oturmaktadırlar. Baruh Ben 

Bundan bir.kaç gün evvel bir sabah 
erkenden işinin başına gelen Baruh Ben 
dükkanını açtı~ı zaman şuraya buraya 
atılmış erkek ve kadın çorapları, lastik 
çocuk donları ve buna benzer tuhafiye
ye müteallik eşyaları görünce hayretler 
içinde kalmış ve kendi kendisine: 

- Acaba başka bir dük.kfma mı gir
dim? diye söylenerek etrafa göz gezdir-
meye başlamıştır. Neticede dükkarun 

kendi dükkanı olduğunu anlamış, bu se
fer bu eşyaların kimin tarafından han
gi maksadla buraya bırakıldığını düşün
me~e başlamıştır. 

Baruh şaşkın şaşkın dükkfmın içinde 
dolaşıp dururken ağabeysi Salamon da 
gelmiş, o da büyük bir hayretle kardeşi
nin yüzüne bakmağa başlamıştır. Biraz 
sonra iki kardeş dükkfmdaki kendi mal
çoklarının çalınmış olduğunu görmü§ler 
çoklarının çalımış olduğunu görmüşler 

ve derhal polis karakolunun yolunu tut
muşlardır. Vak'a derhal emniyet ikinci 
şube müdürlüğüne haber verilmiş. gön
derilen birkaç sivil memur dükkan için· 
de tedkikatta bulunmuşlar, çalınan kö
sele ve deri ile bırakılan eşyanın kıy

meti arasında bir nisbet yapmışlar ve 
neticede bunların aşağı yukarı ayni kıy-
mette oldu~unu anlamışlardır. Hırsız 

aldığı köselenin tam mukabili olarak bu 
eşyaları bırakmış ve ortadan kaybolmuş
tur. Bu garib mübadelenin mahiyetini 
merak eden memurlar o gün bilfıfasıl3 

tedkikata devam etmişle!' ve bırakılan 

çorap vesairenin kime aid \e hangi fabri
kanın mamulatı olduğunu araştırmağ-ı 

başlamışlardır. 

Meselenin en tayanı hayret noktala
rından biri de içinde hiçbir şey bulunma~ 
dığı halde dükkanın vitrın camlarınlTı kı
rılmış olmasıdır. 

Memurlar hadisedeki bu esrar perdele
rini açmak için çalışırlarken dükkana bir 
adam gelmiş ve Baruhla Salamondan bir 
müddet evvel dükkanlarmın vitrjnine 
bıraktığı çorap vesaireyi istemiştir. A
dam: 

- Bu yaptı~ınız ayıb değil mi? Njçin 
bunlan yerlere attınız diyerex eşyaları 

toplamağa başlamıştır. 

Hadisenin aydınlanmak üzere olduAu
nu gören memurlar bu adamı isticvab et· 
rneğe başlamışlar, neticede bunun eski
den kapalı çarşıda tuhafiyecilik ederken 
şimdi Mahmudpaşada kolonya üzerine 

Lehimize anlaşmaya ko.;ıulan yüzde 20 marj mahsulitı .. 
mızın ltalyaya fazla mikdarda ihracını temin edecek · 

Türk • I talyan ticaret muahecksinin i mzasından bir intıba: i talyan heyeti 
rei8i nutuk söylerken 

(Foto A. A.) 

Üç gün evvel Ankarada imzalanan mıştır. Bunun neticesi olarak yumul"' 
yeni Türk - İtalyan ticaret anlaşması ta, balık, pamuk, hububat, kuru ve ya! 
hakkında dün şehrimizdeki alakadar- sebzeler için İtalya iyi bir mahreç ha: 
lara etraflı malfunat gelmiştir. line girmi§tir. İtalya ayni zamanda 

Önümüzdeki ikinciteşrin ayının bı - memleketimizden külliyetti miktarda 
rinden itibaren tatbik mevkiine gire- tütün de alaeaktır. Bunlardan başka İ
cek olan yeni anlaşma 30 haziran 1940 talyadaki alataklanmızın kısa bir za-. 
tarihine kadar mer'i kalacaktır. man içinde ödenmesi için yeni anlat-

Yeni anlaşmada Türkiye lehine yüz- mada lazım gelen tedbirler de alınmış. 
d~ 20 nisbetinde bir marj kabul edil- bulunmaktadır. Esasen İtalyadaki ala~ 
mış ve bu suretle İtalyanlann halen cağımız bulunan miktar da iki memle-' 
mer'i o~an g:~ı idhalat rej~imizde~i ket arasındaki ticari münasebatın ~ı-: 
serıbestiden ıstıfade etmdlen ıtemın tikçe artmasile günden güne azalmak· 
olunmuştur. Bu şekil her iki memleket tadır. 

taci~leri~i s?n derece .memnun ede - Bir ay evveline kadar İtalyadaki a .. 
cektır. Şımdıye kadar ıtalyadan gelen lacak miktanmız 3 S milyon lira iken 
bilfunum mallar kontenjana tAbi tu - bu miktar IOft.;._..;.:ıwı.- fazla lU., 
tulmakta idi. Yeni a~la.şma il.e ~talyan lat yapılmasile 2 ,874,300 liraya düş ~ 
mallarının memleketımızde hıçbır tah- müstür. Bunun da yakın bir zamanda· 
dide tabi olmadan girmesi temin edU - tasfiye edilmiş olacağı muhakkak g~ 
miştir. rülmektedir. 

İtalyanın ihracatını karşılamak üze- İtalyan adalarile sahillerimiz arasın.; 
re memleketimizden de yapılacak ih - da cereyan edecek mübadelenin biri 
racatın. müte~abilen artma~ı için İtal- kısmı da klering yolile yapıl!caktır. 
yanlaroan· vuk..~k koırtenJariıar alın- 1 "lt .1 , 1. 1. . · nn• ere 1 e o.an tcare 1m1z1 
iş yapan Cevdet olduğunu nnlamışlardır. aid takaS primleri yükseldi 

Cevdet birkaç ay evvel dükkanını da-
ğıtıp Mahmudpaşaya giderken elinde ka
lan bir mikdar eşyayı paket yaparak ge
tirmiş ve köselecilerin hiç kullanmadık
larını bildiği vitrine koymuştur. Başla

rmdan geçen hadiselerden çok şaşkın bir 
hale gelen Baruh ve Salamon bunu ilk an
larda hatırlıyamamışlardır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat neticesindl 
o gece dükkana bir hırsız girdi~i ve '6ir 
mikdar deri ile kösele aldıktan sonra 
vitrindeki paketleri de almak istediği, 

viJrinin açılmadığını görerek çarnlarını 

kırıp eşyaları altüst ettiği, içlerinde kıy
metli bir şey olmadığını görerek bırak
tıjı, deri ve köseteleri alarak çıkıp gitti
li anlaşılmıştır. • 

Hemen bütün çarşı esnafının merakla 
aydınlanmasını beklediği bu hAdise bu 
§ekilde meydana çıkmıştır. Cür'etk4r hır
sız zabıtaca aranmaktadır. 

İngiltere ile takas muameleleri, son 
zamanlarda takas primlerinin birden
bire yükselmiş olması yüzünden hayli 
azalmıştır. Eylul içerisinde yüzde 3S 
olan takas primleri şimdiki halde yüz
de 76 ya kadar çıkmış bulunmaktadır~ 
Bu yükseliş İngilterenin bizden mal 
almaması ve hususi takas mevzuu olan 
maddelerin Türkiye bakımından mah· 
dud olmasından ileri gelmektedir . Bu
na mukabil serbest dövizle çalışan 
memleketlerden Malta ile Kıbrısa 2/ 
81 7 3 sayılı kararnamede mevzuu bah,. 
solan ·ham kauçuk, pamuk ipliği, de • 
ri, jüt ipliği, jüt mensucat, ltebrako, ba .. 
kır, kalay, kobra gibi maddeler için 
takas muameleleri yapılmağa başlan .. 
mıştır. Yeni anlaşmalarda hususi taka
sa mümkün mertebe az yer verilmek
tedir. 

Bir müddettenberi şebrimizde bulu
nan Ziraat Vekileti neşriyat müdürü 
Nusrat Köymen, Ankarada toplana -
cak büyük ziraat kongresi etrafında -
ki hazırlıklarına devam etmektedir. 

Yarın 

ak tam SOMER ve TAKSiM 
::;:;: -IMPERIO ARGENTINA 

yapılacak olan barınma yurdu için icab e - ~--. 
den yardımlarda bulunmak üzere bu top-

siaemalannda 
birden 

Sanayi birliğinde bir toplanti 
yap1ld1 

Dün Milli Sanayi Birliğinde Birlik 
reisi Dr. Halil Sezerin riyasetinde bir 
toplantı ıyapıbnıfııa-. Bu toplantıda 
bazı ticarethaneler mümessillerile bir 
kısım mühendisler hazır bulunmuşlar 
ve Cumhuriyet bayramı için Köprüba
lında yapılacak olan büyük tak husu
sunda görüşm~lerdir. 
~-·· . ···-.... ·····--·--··-·---.. ··-

ERTUÖRUL SADt TEK 
tfy.atrosu 

Taklimde Abide kar1111ada 
Bu ırece 

CAMURDA BIR 
• ZAMBAK 

VodyjJ l J)Vde 
Tel: 40099 

lantılarda Idare heyetleri umuml heyetler
den aallhlyet 1st1yeeetlerd1r. 

TOrk haliCilari bir toplanil 
yaptiiar 

Türk halıcılan dün Galata gümrük 
binasında Gümrükler Umum Müdü -
rü Mahmud Nedim ve başmüdür Mus
Nusret Köymen, Ankarada toplana -
yapmışlardır. Bu içtimada traruit ola
rak geçen halilann giriş ve çıkışlan 
hakkıJ'!daki esaslar etrafında konulşul
muştur. .............................................................. 

Turan Tiyatrosu 
Halk na'atkirı Nqld-ob
:J'ICU Semiba - Mitel nrye

ted ilk defa olarak 

.. db•ht At•kl•r 
S perde 

Dau, Solo, Diiet 

, 

DIII .... J.b 

EU.Ieri 

ph....taia Uk 
iraUI ...ıtae o~::n~!r!!~.? ENDOLOS GECELERi GALA KOSAMERELERI 

Mn.teana olarak ba film için . SDMER 
Sinemasında 

Ispanyolca Nüshas1 
Mllllt8181D Ilir IDIYIL. 
... dladlrlcllapaaroı 

DUl YI lltaralarL. 
Her iki GALA MÜSAMERESI 

proırammı Cuma yeriDe 
ÇARŞAMBA akpmı 

deiiftireeek olaa 

TAK SIM Sinemasında 
Almanca Noshas1 ..... 

için biletler her iki alnema fİfeaindeD almabilir. 
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C Vurdda belediye seçimi _ı 

71 k J tavakçafak ve Sivasta ehl! ~ayvan ra yaua . . sergısı 
arıcı/ık ılerlıyor .sivas (Husus~):- Ziraat Vekalet~-

nın her yıl ~hrımızde açmakta oldugu 
ehli hayvan sergisi bu yıl da Kabak 
meydanındaki sergi evinde büyük bir 
kalabalık önünde törenle açılmıştır. 

~ins tavuklar üzerindeki çalışmalar iyi neticeler verdi, 
kaıalarda olduğu gibi köylerde de istasyonlar açıldı 
.Ieırklareli (Hu .. 

~Usi) - Trak va • 
ınııda doğmuş ~lan 
teni t.avukçuluk ve 
teni arıcılıkla mem-

mizin büsbü • 

9 38 yıla şehrimiz ehli hayvan sergisi
ne 28 taylı hayvan, 52 tay iştirak et· 
miştir. Bunlardan, saf kan biri, yarım 
kan biri \'e Uzunyayla cinsi hayvan -
ları arasında yapılan seçimde bir çok
larına sıra ile ikramiyeler verilmiştir. 

tUn yabancısı oi • Tay1ar arasında da, aUı aylığından üç 
d buçuk yaşına kadar olan şe ı-~kali Antalya, (Hususi) Belediye se-
~Uğu tavşancılık iş- muntazam, bakımları iyi olan taylara çimi muvaffakiyetle neticelenmiştir. çiimişler ve bu azaların arasında llLI

fi rey suretile, ittifakla eski reis Lutfı 
Gökçeoğlu yeniden reisliğe intihab e· 

ti çok sür'atle i · da sıra i~ ikramiye verilmiştir. Bu yıl Sekiz gün devam eden rey at.ma 
~rlemektedir. Ev - Ziraat Vekaletinin açtığı hayvan sergi- müddetince hiçbir uygunsuz hareket 
~ela ufak mikyas • lerine .girib de ikramiye kazanan kısrak görülmemiştir. Sandık, dört gün bele-
laı-da muayyen is .. ve taylar sergiye kabul edilmemiştir. diye dairesinde kalmış ve halka ko -

dilmiştir. Encümen daimi a7a lık lan ,... .l 
Ahmed Bedevi ve Süleyman Kaçar S"· 

çilmiştir. Ötedenberi şehir işleri n::le, (~'onlardan başla- • vrıca sergide 28 kısrağın yanında, 28 laylık olmak üzere uzak mm takalar 
ttı · ·~ tay teşhir edilmİ.'l, lakin anaları ik- dolaştırılmıştır. Halk, Parti namzedle- bilhassa imar ve sıhhat çalışınaların da 

azami gayret sarfetmış olan Lu 
Gökçeoğlunun bu ikinci i ntıhabı blı -

b ış olan bu işler ramiye aldığı için !bunlara ikramiye rine memnuniyetle reylerini vermiş -
Ugün istasyonların Babaeskı tavuk istasyonu .. . . . verilmemişti. Sergi ,geçen yıllardan da- lerdir. Tasnif neticesinde Lutfi Gökçe-
~k uzaklarına kadar yayılmış bulun - lıima.t bir arada olarak gost::ıımıştır. ha büyük bir intizamla hazırlanmış, ve oğlu, Cemal Tugay, Osman Yerebakan, tün halkı memnun etmiş tir. Be,e~h e 

ır Trakyayı tedkik etmek ve ogrenmek ha1k artan büyü!k bir alaka ile karşı- Mehmed Yantaç, Mehmed Alim, Sü - reisimizin içme suyu üzerind<>ki mu -
therinde çalışılan Rodeyland ve l.e- istiyenlere çok gijzel kılavu~luk ede - lamıştır. Sergiyi iyi bir şekilde hazırlı- Ieyman Kaçarali, Niyazi Yüksek, Tev- vaffakiyelli teşebbüslerinin pek yai~·n

~tn cinsi tavuklar halktan o kadar cek olan bu esere ayrıca harıta ve gra- van ve Sivas romtakasında havvan fik Çakalıklı, İbrahim Kiremitçi, Ah- da müsmir netire \'ermesi beklenın k· 
t görmüşlerdir ki mevsimlerinde fikler de eklenmiştir. ~insin~n inkişafları esasları üze;inde med Bedevi, Mehmed Fenerci, Ahmed tedir. Esas itibarile her sahada bJ_y tt k 
ilere yumurta ~tiştirmeğe im - İstatistik Müdürü Nazım Ba~ko~ ve durmadan çalışan lbaytar dire:ctörü Ak, Arif Suyaran, Hüseyin Furtacı, bir bilgi ve azami gayret sarfedere!: 

~ . buıunamıyor. Bu cins tavu~l~r ~.- büro şefi .Raufun bu husustakı hızmet Akif Tel1i ve arkadaşlaNnı tebrik ederiı. Mehmed Manavşak, Harndi Yayıcı, tuttuğu işlerde mU\•affak olmuş o'an 
l:tt~lı arasında yerli tavukların ıkı uç ve gayretleri takdirle karşılanmıştır. Nazrni Akkan, MürUvvet Vasfi Can - Lutfi Gök>çeoğlu, memleketin hayali 

ısli fiaUa satılıyor. Çanakkalede Turing Klüp şubesi Anlalyada bir ihtiyar bahk katan, Mehmed Çobanoğlu, Mehmed ihtiyacı olan su işinde kısmen muvo!-
• lier kaza merkezinde istasyon oldu- Ali Gönen, Fuad Yıkar, Murad Gök - fale'olmuş bulunmakta \'e su az za.nı:: n 
~gibi mühim köylerde de böyle is - Çanakkale (Hususi) - ~~~yeti~iz: IVIarken S&r'aya yakalandi men, Mehmed İrişim, Hüseyin Kaba- sonra şehirde beklenmektedır. Re~im, 
"<<.S.Yonlar vardır. ıs· •"syonlardan ku - de teşkil edilen Turing up şu esı V& düşüp o··t, .IÜ d M h ed B ~1 I ~ 

wı t u ayı, e m ayog u esas aza ıga se- inti'habı göstermektedir. merkezlerine yumurta gönderil- son ırunanlarda faaliyetini artırmış ır. G 
ve oralarda kuluçka makinele. Göğsünde Truva gibi cihanşümul bir Antalya, (Hususi) - Antalyanın eyvede de SeCim nihayet buldu 

konularak çıkan civcivler büyü .. harabeyi ve Çanakkale Boğazı gibi ge- Demircikara mahallesinde ikamet et -
kadar istasyonlarda kalmak • ne dünyanın tanuunış ve eski yeni de- mekle olan 70 yaşlarmda Arab Ab -

. Bunlar biHihare muhtelif üret- virlerde bir çok milletierin geçid ve dullah isminde biri Bababurnunda ha
~ Yerlerine gönderniyor. Kuluçka harblerine sahne olmuş bir Boğazı ta· lık avllarken sar'ası tutarak bayılmış 

inesi olmıy.an istasyonlar yumur- şıyan şehrimiz, Turing Klilbü g(;re~ ve dört, beş metre irtifadan kay;ılara 
nı ahalinin adi cins yumurtalari- kaley:i ve gerek harabeleri tanıtmak ı- çarparak kumluğa düşmüş ve derhal 

tehdn etmek surctile halk elinde bu çin propaganda yapmak ve gelecek tu- ölmüştür. Cesed, mahallinde yapılan 
!)s tavukların üremesine hizmet et - ristlere kolaylıklar gösterrnek için her muayeneden sonra hastaneye kaldırıl-

edirler. ti.irHi tedbir, almış bulunmaktadır. mtş ve bilahare defnedilrniştir. 
İskeçeliler Edirneye geliyorlar 

t:dirne (Hususi) -Cumhuriyet ba~ Antalyada havalar çok iyi Burdurda canavar düdUğU 
ında merasime ve Edirnemerin Antalya (Hususi) - Teşrinievvel or- Burdur belediyesı 12 yl halka duyurmat 

erine iştirak etmek üzere İske- tasında olduğumuz halde şehrimizde Için blr canavar düdü~ü getlrtmlştlr. Bu dü
. 50 kişilik bir kafile ile bir spor havalar henüz soğumamıştır. Derecei dükle ve kurulacak hoparlörlerle hava ko • 
ının Edirneye gelecekleri haber hararet gölgede yirmi ile yirmi sekiz runması için bütün tedbirler alınm14 ola -
ıştır. arasında tahavvül etmektedir. caktır. 

:Bunun üzerine yapılan toplantılarcia 
Yunanlıların bu samimi alakalarıi 

~ nuniyctle karşılanmı~. derhal ha-
1 ~lıklara ba~lanmıştır. 

( Ceyhanda eski hükumet binası tamir ~diliyor 

lsk~çeliler Edirnede iki gün iiç ge
kalacak ve Edirne futbol takımlarl· 
bir iki maç yapacaklardır. 

Ckyve, (Hususi) - Kazada beledıye C. li. Partisinin göstenniş olduğu 
seçimi gürültüsüz bir surette üç gün namzedlere vermiştir. 

1 

Bir cinayet davası 
U Ceçen sene bir gece yarısı saka AI1 
lt~ karısı Fatmayı balta ile öldüren 
tn'ltninin Ağırceza mahkemesinde 
~ Uhakemesine devam edi1miş ve ba -
~ J<lhidlerin dinlenmesi için mahke-

e lalik edilmiştir. 
Nafıa Müst.~şan Edirnede 

ş~lt~fıa Vekaleti Müsteşarı Arif, 
~ htırnize geldi. Mumaileyh ha -
k ltıdırlık işleri etrafında bazı tedki • 
•atı 

•a bulunuyor. 
Trakya içill faydalı bir eser 

~ tltrıuıni Müfettişlik istatistik bürosu 
~akyamız için pek faydalı bir eser ta-

ltirıniştir. 
ı..!takya İstatistik Yıllığının esasını 
~~ıl eden bu eser Edirne, Çanakkale, 
~:~irdağ, Kırklareli vilayetlerinin ah
\ılır· tabiiye, klimatolop, nüfuı; , adliye, 
eq ,u_ı·, ekonomik durum ve maliye, hu
~lsı ıdare ve belediyeler istatistik tab
~ bu eserde sekiz on senelik ma-

Pazar 

devam etmıştir. Bol udak i seçim 
Partinin gösterdiği namzed üyeler • 

intihabda kazanmıştır. Asıl belediye 
üyelerinin isimlerini bil?iriyorum: 

., 
Süleyman Akyol, Ali Açar, Isınail Vu-
ral, Aziz Kıral, 'Baba Sever, Şefik ö
zer, Mehmed Boncukçu, Mehmed Bağ
caz, Rifat Çakır, Mehmed Erden, Lut
fj Semercioğlu, Hüseyin Erbir. Yedek 
belediye üyeleri de §unlardır: 

Müsaip Keskin, Hüseyin Tüzün, 
Mustafa Atalay, Ata Güney, Fahri 
Emri, Hulusi Ça\·dar, Akif Öza1p, Ka-

Ceyhan, (Hususi) - Evve-lce baZl Bina esaslı şeki·lde tamir olunduk - mil y;önet, Aziz Öze~. Mustafa Demir, 

1 rinin Çatıamış bulunması dolayı- tan sonra jandarma kumandanlığı <la- Mehmed Genç, Tevfık Yılmaz. 
;~~ ekazamız hükU.mef binası tahliye iresi ol~rak ~;ıııamlacaktır. . ~ . .. Üyeler arasında yapılan seçimde bü-
d'l · devair muhtelü yerlere tak - Nazmı Atlıg kazamıza geldıgı gun- yük bir ekseriyetle belediye reisimiz 

e 
1 mış, k 1 denberi faydalı bir şekilde çalışmak - . . · · d"l · · ·m olunarak burası boş bıra ı mıştı. . k" 

1 
. d k' Alı Açar yenıden ıntıhab e ı mı~tır. sı tadır. Kaza ile oy er arasın a ı tele- . . . . . 

İki yıl boş kalan bu binayı Ceyhan fon hatlannı çoğaltinış, birçok telefon Resım, bele~ye 'bınası~~ ıntıha~~ 
. d rma kumandanı Nazmi Atlığ ta- makineleri almıştır. bulunan encumen heyetını ve reyını 
Ja~ 

8 
k r vermiş ve kafi miktarda Resimde eski Hükıimet Konağının istima~ eden halldan birkaçını gös -

mıre ara t 'ri · ·· te kt di · tahsisat alarak işe başlamıştır. arnı nı gos rıne e r . terrnektedır. 

Ola Hasan Dlvor ki: Deniziide 

Denizli (Hususi) - Vilayet dahilin
de bulunan on yedi mıntakada beledi
ye seçimi muntazaman yürütülmüş ve 
hepsinde de Cumhuriyet Halk Parti -
si namzedleri ittifakla intihab edile -
rek seçim sona ermiştir. 

Belediyelerin hepsinde reis intiha
bı. bjr :i:kincf~şrin günü tyıapılacak -
tır. 

Boiuda oeledıye ıntıhabı tamaınlan· 
mıştır. Yukarıdaki resim seçim esna · 
sında 119 yaşındaki Ümmüş kadın 
isminde eski bir Bolulunun reyini kul
lanmasını gösteriyor. 

Burdurda bir hı rs1zhk 

~' · llasan Bey gazetelerde 
\ıdı.tiuma göre .. 

.. . boyalı yailara Şişli ve 
Beyoğlu gibi semtlerde .. 

•.• daha fazla rağbet 
mı§. .. 

Hasan IBey - Bayanlar a
caba bu yağları yüzlerine, 
ıöderlne mı süriiyorlar, dec
~? 

Adapazarında 

Adapazarı, (Hususi) - Şehrimizde 

belediye seçimi düzgün ve sakin bir 
çekilde soıia errni$ir. Halk reylerini 

Burdur (Hususi) - Şehrimiz vıJa

yet daimi ba~katibi Şe\·kinin evine hır
sız girerek nekadar· kıymetli eşya ve 
ziynet takımları varsa aşırmış ve hiç -
bir iz bıralcmadan ortadan kaybolmuş
tu. Şehrimiz faal emniyet amiri Fikri 
Tugayın kıymeUi mesaisi neticesinde 
meçhul fail iki gün zarfında meydana 
çıkarılmış ve çaldığı eşya ile birlikte 
cürüm delillerile mahkemeye veı·ilmiş
tiır. 
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OÇ MO KALEME, 
Muayene: bahsetmedim .. son günlerde belediye ta-

rafından otomobillerin muayeneleri ya
Orta yqh bir zat, vapurda yanındaki- pıldı ya; arkada§ıma onu anlatıyordum. 

ne anlatıyordu: 
- Fazla sıra bekle.mediler. Kapl önün· 

de saatlerce oturmadılar. Muayene gün
leri, saatleri evvelden tesbit edilmişti. 
Tesbit edilen günde gittiler. Kendilerini 
gösterdiler. 

Muayene eden; evirdi, baktı. Çevirdi, 
baktı. Yürüttü, baktı. Durdurdu, baktı. 
Ötesine berisine dokundu, düşündü .. öte
sine berisine bastı, düşündü.. ötesine be
risine tık tık vurdu, düşündü. 

Uzaktan dinledi .. kula~nı koydu din-
ledi. 

cBir hafta sonra bir kere daha gelsin!, 
Demedi. 
cDaha başka bir mütefınssısın görmes! 

icab eder!, 
Demedi. 
c İlieti anlaşılmıyor!, 
Demedi. 
cŞurasında ~ illeti vardır. Şunu ya~ 

malıdır.» 

Dedi, teşhis doğru idi.. tavsiyesi ye
rinde idi. 
Karşılarında oturan bir kadın dura

madı: 

- Affedersiniz bay, dedi, §U doktorun 
adresini verin, bir kere de ben gidip mu
ayene olayım, si!Ilelerdenberi kapısını 
çalmadığım doktor kalmadı. 

Orta yaşlı zat şaşırmıştı: 
- Yanlış anlamış olacaksınız bayan; 

ben doktordan, hasta muayenesinden 

* Geçen zaman olur ki: 
Pazar günü İstanbulda çıkan gazetele

rin birinde iki sütun altına diziimiş bir 
:yazı; ikinci sütunda birdenbire kesil
mişti. Yani o sütunun alt kısmı, sayfanın 
sonuna kadar bembeyazdı. 

Arkada§lardan biri; sordu: 
- Bu gazetenin yirmi sene evvelki ga

zetelerden havadis alıp sayfalarına koy
duğu var mı? 

-Neye sordun? 
- Bugün de yirmi sene evvelki bir ga-

zeteden sansürün çıkardıAı kısmı almış. 
Yalnız üzerine cyirml sene evvelki bir 
gazeteden, cümlesini koymayı unutrnU§. 

* Kolombun yumurtası: 
Yenicamiin önündeki binaların yıktı

nlması ~i ilerledikçe cami ve tefcrrüatı 
da bütün güzelliği, bütün haşmetile mey
dana çıkıyor. 

Gelen geçenler duruyorlar, bakıyor
lar: 

- Meğer §ehri güzel göstermek ne ko
laymış, dlyorlar, birkaç münasebetsiz 
yapıyı yılanakla bu İJ oluveriyo.r. 

Öyle amma mesele Kristof Kolombun 
yumurtasma benzer_ yıkmanın usulünü 
bilme li! 

lsmet II ulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Yanmayan ağaç 

Gordon Spinv:ıl 

adlı bir İngiliz ka
şi! Cenubi Ameri
kada, Amazon neh
ri kıyılarında ay
larca süren bir ke
Jif seyahati ya~ 
mış ve yeni dön
müştür. Bu zatın 

iddiasına göre A
mazon sahillerin
de bir ağaç vardır ki ateşten kat'iyen mü
teessir olmamaktadır. Kaşif beraberinde 
getirdiği bu ağaçtan bir parçayı bir fen 
heyeti buzurunda ateşe arzetmiş ve a~aç 

Bir mektuba cevab 
Bir g€nç kızdan: 
- Lutfen bulunduğum şehri yaz

rnayınız, ricasile bi! mektub aldım. 
imzası bir X. diyor ki: 

c- Bu yaz plajda bir genç gör~ 
müştüm. Mütemadiyen beni ağaç 
diplerine çağınyor. Hiç dunnayıp 
da etrafıında dolaşıyordu. Bir gün 
daha ileri giderek yanıma küçük bir 
kağıd attı. Her nekadar hareketleri
ni uçan buldurnsa da, o çekilir, ;e
kilmez kağıdı alıp okumak merakına 
d~üm. Bu, küçük bir (tabldot) ka
ğıdı idi ve içinde hasretlerinin kısa 
bir lfadesile adresi yazılıydı. 

Bir müddet düşündüm, sonra bir 
cevab yazdım, bu cevabda hareketi
nin fenalığını anlattım, sert bir dil 
kullandım, ayni zamanda da bir ar
kadaş adresimi verdim. 

Bir zaman sonra bu adrese ikinci 
bir mektub geldi. Bu mektubda ya
kında ailesini göndereceği yazıhy• 
dı. Arkada~ıma hakik! adresimi ver
memesini tenbih ettim. 

Aradan zaman geçti. Derken bir 
gün İstanbula gideceğim sırada va
purda ona rastgeldi~. Gene koşup 
geldi, ailesini yolladığını söyledi. 
Kararında gayet ciddi görünüyordu. 

Teyzeciğim, sizi meşgul ettim. 
Fakat asıl meramımı anlatmak için 
onun giyiniş tarzından da babset -
mem lazım .. 

Benim hayalimdc beslediğim cid
di erkek giyinişi klasiktır. Onunki 

lik kUtUbhane 
Düny~ ilk 

kütilbhanesi tesiJ 
edenlerin eski İb
ran.iler olduklan 
anlaşılıyor ve ilk 
kitab koleksiyonu
nu vücude getiren 
adam da eski Mı

sırın ilk krallann
dan Osimandiyastır. Mit.addan 12 asır ev-
vel vücude getirilmi§tir. 

parçası yanmamıştır. Şimdi, dünya kA

şüleri, bu a!acı aramak.la meşguldür

ler. 

-~ 

ise fantezi. Saçlarının kesilişi ve ta
ranıŞ'l da gene modaya düşkün bir 
kız hissini veriyor. Bu giyiniş ve bu 
tuvalet merakı: bende fena bir tesiP 
uyandırdı~ 

Bu şekilde, hele ilk görüşte bir 
genç kızı tonhaya çağıran erkekle 
yuva kurulabilir mi? Sizden bir tav
siye bekliyorum.» 

* Eskiden sık sık dillerde gezen bir 
.atalar sözü vardı. Şimdi bulup çıka
ramadım, fakat: 

- Kişinin giyinişi, yaradılışının 
aynasıdır, şeklinde bir mana ifade 
ederdi. 

Bu hükınün doğruluğuna yüzde 
75 nisbetinde kaniim. Fakat geriye 
kalan yüzde 25 i de görgüsüzlüğe, 
takdirsizli~, taklide ve sakat muha
kcmeye bırakmak icab eder düşün
cesindeyim. Bu kusurlar ise gideri
lebilir şeylerdendir. 

Bir gencin tanımadığı bir kıza 
mek"'tub yollamasına gelince, mem
leketimizde maalesef el'an görülege~ 
len şeylerdendir. Benim gözümde 
daha ziyade beceriksizliğe ve .... ace
miliğe delalet eder. Sora, mademki 
sizin gibi bir .genç kız şu veya bu ba
hane ile böyle bir mektuba muka~ 
hele etmek menakım kendisinde 
duymaktadır. O halde bunu da ta
yib etmekle beraber kat'i bir hükme 
esas tutmamalı derim. 

Görüyorsunuz ki size cevab veri .. 
yorum, fakat netice çıkaramıyorum. 

TEfZE 

SON POST& 

~ 
' ' 

Gözlerinizi 
güzelleştiriniz 

Gözlere nekadar ehenımiyet verilse, 
nekadar bakılsa yeridir. Onun bütün 
ömür boyunca sü- ~----....,....:~~ 
,•en eşsiz kıymet
lerini bir tarafa 
bırakalım, güzel -
likte de ne mühim 
bir yerleri vardır. 
Hangi güzel göz.lü 
kadına çirkin de
mek akıldan ge -
çer. Göz güzelliği 
muhakkak ki yü
zün birçok kusu larını unutturacak 
kadar göze çarpan bir güzelliktir. 

Şu halde ne yapmalı, nasıl bakmalı 
ki gözler güzelleşsin? 

Birinci şart: Gözlere sun'i bir rnana 
veren her türlü boyadan kaçınmalı. 
Göz kapaklannı koyu renk boya ile 
ve fazla boyamak, sürme çekmek en 
fena bir adettir. Biri göze, gözbebek-

lerinin büıtün pat..l.aklığını, tatlılığını 
ör:ter. Öbürü yüzün üst kısmını, ade
ta siyah bir çizgi ile kestiği için, çir
kinleştirir. Bilhassa alt göz kapağına 
sürrne çekmel~en çok sakınmalıdır. Bu 
hal esmerlerin tenini olduğundan da
ha koyu gösterir. Beyaz cild üstünde 
en boşa gitmez bir renk tc1..ach yapar. 

İkinci şart: Tatlı renk boya kullan
malı, boyayı hafifJeterek nihayetlen -
dirmeli. Göz kapağına sürülecek en 
güzel boya, herkesin kendi göz bebek
lerinin rengine uyandır. Bu rengin 
zıddı hemen hiç hoşa gi.tmez. « Hafi!le
terek nihayetl€ndirmek• ten maksad, 
boyayı kirpik diplerinden başlayıp ta 
kaşlara kadar gittikçe daha azalacak 
şekilde sürmektir. 

Üçüncü şart: Üst kirpikiere maki -
yaj yapmalı, altıara hiç dokunmamalı. 

Dördüncü şart: Gözün sağlığına dik
kat etmek. Bu. şartıann birincisi ola
cak kadar mühimdir. Gözlerinizde en 
ufak rahatsızl1k sezer sezmez bir mü

tehassısa gitmelisini7.. İcab ediy<>rsa 
gözlük almakta gecikmemelidir. Bun
lar ihmal edilirse gözlerin tabii par-
laklığı azalır. Yani göz, güzelliğinin 
yansını kaybetmiş oluı::. 

Beşinci şart: Göz bebeklerini büyük 
gösterrnek için hiQbir şey damlatrna
malı . Bu hata yüzünden göz sinirleri
nin 'vaktinden önce ihiiymilarnasma 
sebeb olmuş kadınlar yok değildir. 

Altıncı ~art: Göz kapaklarına sütii
len boyanın yalnız gözbebeği ile dC'P,il 
umumi makiyajla da ahenkli olmalı-
dlr. Ancak bu şekilde g6zü iri gösterir, 
bakışa mana ve derinlik verir. 
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Kendine maliye müfettişi 
süsü veren biri yakalandı 
Suçlu bir dükkana giderek. vergi kaçakçılığı yapıldığı 

iddiasile zabıt tutmıya. kalkıştı 

Bir müddettenberi kendisine maliye 
müfettişi snsü vererek, tüccara musaHat 
olan Vehbi isminde biri yakalanarak, ad
liyeye verilıniltir. 

Suçlu, iki iÜJl evvel Tahtakalede Sala
mon Esk.inazinin dükkAnına giderek: 

- Ben, maliye müfettişiyim. Sizin ver
gi kaçakçılığı yaptığınızı tesbit ettim. 
Hemen, bir zabıt tanzim edece~. İm
zalıyacaksınız, demiş ve hakikaten bir 
zabıtname yaparak, altına cmaliye mü
fettişi» diye imza etmiştir. Salarnonun 
imzalamak zararetinde kald~ bu zabıt
namede, 3000 lira kaçak vergi mikdarı 

gösterilmiştir. Bu vaziyet karşısında şa
ııran mal sahibi, iplik tüccarı olan arka
daşı Hiyamm iki sene evvel böyle bir 
vaziyetle kariJlaşt!Jtmı hatırlıyarak, ti
car!thanesine gelenin sahte bir memur 
olmasından flibhelenerek, derhal Hiyama 
telefon etmiştir. 

Filhakika Hiyam gelince, müfettiş ol
duğunu iddia eden bu adamın, evvelce 
kendisini aldatan sahtekAr oldu~unu ta
nımıştır. Bunun üzerine, kendisinden 
hüviyet istemişler, gösteremeyince, poli
se haber vermişlerdir. 
Müddeiumumiliğe teslim edilen Vehbi, 

asliye 4 üncü ceza mahkemesine verile
rek, duruşmasına başlanılmıştır. Vehbi, 
mahkemede, hakkındaki iddiayı redde
det"ek: · 

- Ben, kendime müfetti' süsü filiın 
vermiş değilim. Bu, yalandır. Sadece, bu 
tüccara iş istemek için müracaat etmi~ 
tim, demiştir. 

Asliye 4 üncü ceza mahkemesi, Vehbi
nin tevküine karar vererek, duruşmayı 
talik etmiştir. 

Tevkifhanade sahtekArilk 
yapanlar muhakeme edildiler 
Galata postanesi veznedarının katili 

Abdullah ile Kadri isminde diğer bir 
mevkuf tevk.ifhanede temyiz mahkemesi 
için, sahte fakrühal illl!ühaberleri yap
mak ve bunları üç mevkufa satmak id
diasile, Ağırcezaya verilmişlerdi. 

Muhakemelerine dün de devam edile
rek, müddeiumumi Übeyt iddianamesini 
okumuştur. Suçlulann, suçlarını deliller
le sabit gören iddia makamı, her ikisinin 
de tecziyelerini istemiştir. 

Dava, müdalaaya kalmıştır. 

Evinden kaçan bir kadm 
tevkif edildi 

Kocası Sabahattinin evinden kaçan ve 
aşığı ile Şehzadebaşında gezerken yaka
lanarak hadise çıkaran, müdahale etmek 
istiyen polisleri de tokatlama~a kalkan 
Nuriye isminde bir kadın adliyeye veril
miştir. 

Suçlu, asliye 4 üncü ceza mahkemesi~ 
nin kararile tevkif edilmiştir. 

Bir davam kadın mahkemede 
bay1ld1 

Dün asliye birinci ceza mahkemcsin
de, garib bir davaya bakılmıştır. 

12 ya§ında olmak üzere dört tane de ÇO" 

cuıtu vardır. 

Dünkü duruşmada Hayri, asıl karısının 
Hamide olmayıp, Maşuka olduğunu iddi .. 
a etmiştir. Bir aralık 14 yıllık karısı hak .. 
kında suçlunun metresim, tabirini kul" 
lanması, Hamidenin asabı üzerinde çok: 
fena tesir yaparak, birdenbire düşüp ba .. 
yılmıştır. Derhal dışarı çıkarılan kadın, 
adli tabibinin yardı.miyle ayıltılabilmi~. 

ayıldıktan sonra da: 
- Bana, kocam cmetresim, dıyor, df .. 

yerek hıçkıra hıçkıra saatlerce ağlaını~, 
koridoru velveleye vermiştir. 

Istanbul müddeiumum ·si 
vazifesine başladı 

Mezun bulunan İstanbul müddeiumu .. 
misi Hikmet Onatın mezuniyetı dün bi• 
tam bularak, vazifesine blişlamıştır. 

Dün, müddeiumumi muavinleri, Hik .. 
met Onatın yanında toplanarak, adli if' 
ler etrafında görüşülmüştür. 

. 
Po/iste: 

Bil'\ otomobil bir adamı 
başından yaraladı 

Şoför Eminin idaresindeki 652 num.. ) 
otomobil, Beşiktaş tramvay caddesinden ~ 
çerken Beşlktaşta Mecldall soka~ındn otu .. 
ran Eyüb adında birine çarparak başııldan 
ya.ralaml§tır. ?aralının müdavatı yaptırli .. , 
mış, şoför yakalnnmıştır. . 

Bir adam merdivenden dt:şüp 
yaralandı 

Üsküdarda Çıknıazbos~n soka~ında otu"' 
ran İsmet Karakaya, evinin merdivenlerln1 
inerken aya~ı kayarak düşmüş, vücudünllO 
muhtelif yerlerinden yaralan.mı.ştır. 

Sokakta dü,en bir kadın 
elinden yaralandı 

Kızıltoprakta oturan Hesna, elinde zeyt1n4 

ya~ı ~l.§eslle bakkal& giderken aya~ bir tn§• 
takılarak düşmüş n şişe kırılarak parçatari 
Hesnanın ellerine batmıştır. Fazla mik" 
tarda kan zayi eden yaralı Nümune hasta .. 
nesine kaldırılmıştır. 

Bir hırsız kadın yakalandı . 
Dün Büyükpiyalede garl.b bir hll'sıziıK 

vak'ası olmuştur: 
Havuzbaşı sokağında oturan Kemal, c .. 

vinde otururken ihtiyar bir kadın kapıyj 
çalmış ve ö~le namazının geçmekte oldu .. 
~undan bahl.sle müsaade ederse eve giriP 
bir namaz kılmak istediğini söylemiştir. Ke .. 
mal buna razı olmuş, Rukiye 1smln1 taşıyaP 
bu kadını içeri almıştır. Kadın namazı kıl" 
dıktan sonra seccn.de lle beraber bir kadıll 
mantosu, bir takım erkek elbisesi koltu~ı'" 
nun altına sıkıştırarak kaçaca~ı sırnd:ı e'f 
sahibi tarafından. yakalanm~tll'. Kemal 
hırsrz kadını zabıtaya tesilm etmiş ve tah .. 
klkata başlanmıştır. 

Bir kadın beygir çiftesile ölcü 
Mecidiyeköyünde 42 nci likokulda hade .. 

me 35 yaşlarında Rasime, dtln Mecldlye " 
köyünde asfoJt caddeden geçerken Alman 
LLsesi muallimlerlnden Jöll Boljerin bindi~ 
at.ın ürkme.sl netleesinde savurdu~u çifte .. 
lerden biri.slle karnındım yaralanarak ŞW 
U Çocuk hastanesine kaldırılmıştır. Hasta" 
nede yaralı kadına ameliyat yapılmışsa d~ 
bir müddet sonra ölmüştür. Zabıta ve Müd" 
deiumumllik tahkikata devam etmekte .. 
dirler. 
Bir adam arkada~ını dövüp yaraladı 

Yedinci şart: İstiyen takma 
takabilir. Bir fen~ığı yoktur. 
nna da yakışıyör. 

kirpik 
Çokla-

Davacı Hamidenin iddiasına göre, ko
cası Hayri, Maşuka isminde bir kadınla 
metres hayatı yaşamaktadır. 

mimide, bu sebeble 14 senelik ko<jsı 
aleyhine dava ikame etmiştir. Kadının, 

Hayriden en küçüğü 10 aylık, en büyüğü 

Davudpaşada Odalar sonltında <ıturaıl 
Hasanın arkadaşı Halid arasında aıacaı; 
yüzünden bir kavga çıkmış, Halld HasaPI 
dövdülı:ten sonra çakı ile yüzünden yaralıı" 
mıştır. Yaralının müdavatı yaptınlml§, suÇ" 
lu yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bacaksrzrn maskaraliklan : Süzgeç 
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18 Birinclteşrbı 

C::: Hoş sözler :::J 
Kapıyı açar 

İki arkada§ meyhanedı:! içiyorlardı. Bi· 
rı bir aralık: 

- Eyvah, dedi, anahtarımı unutmu 
tum. 

- Kapıyı çalarsın karm açar. 
Düşündü: 
-Buldum; kapıyı çalmam, tırma1arım .. 

kanm kedi geldi zanneder, kapıyı açar. 

* 
Ev l.adını 

Erkek: 
- Dün akşam evde bulaşıklan ben yı· 

tadım! 
Dedi, sordular: 
- Karın evde yok mu idi? 
- Evde idi amma, bir gazetede c!yi bir 

ev kadım evinde neler yapmalıdır?• ser
levhalı bir yazıyı okuyordu. 

* Borçlu 

Borcu çok olana sordular: 
- Borçların yüzünden geceleri rahat 

'Uyuyamıyorsundur değıl mi? 

Borçlu cevab vrdi: 
-Geceleri mi, dedin, ne münasebet a

lacaklılar alacaklarını istemiye gündüz· 
' 

leri gelirler; geceleri gelmczler. 

* 
Y. rısı 

- Duyduğtıma göre siz, fcnc. müziğe 
tahammül edemezmigsiniz? 

- Kim söylemiş bayan.. devam edi

niz. 

:Müdür - Sabahtan akşama kadar 

kağıddan tuzluk mu yapıyorsunuz? 

Memur - Öğl-eye kadar 1~ayık ' yap

mıştım 

- Eve sarho§ geldiğim neremden 

belli? .. 

Altı yaşındakine bir dilim ekmekle, bir 1 

Çlkolata verdiler: 
- Bunlann hepsini sen yiyecek, de -

i'ilsin, dediler, yarısını kardeşine vere -
Peksin! 
1 Biraz sonra sordular: 

- Yarısını kardeşine verdin mi? 
-Verdim. 
- Tam yarım mı idi? 
- Evet, ekmeği kardeşime verdim. 

* Hırsız 

- Dan gece bizim evin kapısını bir 
hırsız açmış. 
-E sonra ..• 
- Şükür ki kanm, onu ben zannet· 

!ll.iş; zavallı şimdi hastanede yaralı ya· 
tıyor. 

Bir dostum 
lıler ~erilmif rafa, 
Borç edilmiı etrafa .. 
Cüzdan gitmif sarrafa; 
Şafı fafı ıatıyorurn. 

Atılmazmı§ yabana, 
Uymuflarmıf zamana; 
Ne cila, diyor bana, 
Yalı yaıı yaııyorum. 

Kasablardan, baklıaldan; 
Hem yağdan, hem de baldan; 
Borç veren her aptaldan, 
T a!ı lafı taııyorum. 

Girernem vebaline, 
Karıtmam iimaline .• 
Dostuman bu haline, 
En•emi ktıfıyorum. 

- Eve bu saatte mi gelinir? .. 

- Kabahat benim değil karıcujım, 

sokağın adını değiştirmlşlcr, bu yüz
den çabuk bulamadım. 

Kılıbık - Gülsüm, ka.,.ıın bent de 

sokağa götürecek mi acaba, .. Sana bir 

şey söyledı mi? 

Kaptanm ~ağı, anahtrı.r deli~inden 

odayı gözetliyor. 

Acemi tayyareci - Bu yıldızlara 
çarpmadan aralanndan geçmek her 

halde çok müşkül oZacalc. 

SON POSTA 

C Güzel fıkralar :J 
Her halde 

Ev sahibi bayan, rnisafirlerine: 
- Yeni bir fotoğraf çıkarttım, çok gü-

zel olmuş! 
Dedi.. fakat fotoğrafı göstermedt 
Misafirler aralarında konuştular: 
- Acaba resmi nasıl çıkmıştır? 
- Bize göstermediğine bakılırsa, heı 

halde kendine çok bezniyordur. 

* 
Kumaşçıda 

Kumaşçı: 

C Son Posta'mn zabıta hikayeleri 1 

İnci gerdan h ğı kim çaldı? 
Çeviren: lbrahim HC~~Yi . 

Leydi Banncrston, yumuk ellerini he
yecanla kenctliyerek sızlandı: 

- İncilerimi bulacaksınız değil mi Mis
ter Hornley? .. Lord eve gclib de mesele
den haberi olur olmaz cbunlan meydana 
çıkarsa çıkarsa dostumuz Mister Hornley 
çıkarır.. dedi. 

Cinayet masası müfettişlerinden Mis -
ter Hornley, kadının sözünü kesti: .• 

- Lutfen bütün bildikleriDizi ve vak'a
nın nasıl olduğunu söyler misiniz? 

- Şübhesiz .. fakat ben her §eyi anlat-ı 
tığı ı sanıyorum. 

Hornley gülümsedi: 
- Belki anlattınız. Fakat istedi~im gi

bi sırnslle değil. 
Tam bu esnada Lord Bannerston, karı· 

sının yatak odasına girdi ve cbir ipucu 
- Benim her vakit rengim sarı değil- falan var mı?• diye sordu. 

- Renginiz sarı olduğu için bayan bu 

kumaş size çok iyi gidecektir. 
Kadın: 

dir, bu kumaşın fiatını öğrenince, kor _ Hornley cevab verdi: 
-Pek az efendim. Amma, hırsızın bsl-

kumdan sapsarı kesildiın. 

* 
Kesrnez olur mu? 

Erkek traş olacaktı. 

- Usturam kesmiyor! 

Dedi, karısı kızdı: 

kondan geçerek bu pencereden içeriye 
girdi~ine hükmedebiliriz. Sonra, kasa -

1 
nın asla zorlanınamış oldujunu görd~m. verdiğimi hs "ıadım. incileri çantamdan 
Kasanın üzerinde görünen çizgiler filan çıkardım, ve kasaya koydum. Oda hiz -
.sırf bizi yanlış yola sevkettirmek için ya- metçim, çokttm dışarıya çıkmı~tı ve in • 
pılmış. Zira kasa, bildiğimiz alelade bir 

1 
cileri kasaya yerle~tirdiğimı kiJnsenin gö

anahtarla açılmıştır. Bu işde en evvel ta- rebileceğini sanmıyorum. Buna rağmeı~, 
kib cdeccğimiz, kendisinden şübhelene - bir saat sonra eve döndüğüm zaman in-

- Sen de ne tuhaf adamsın, hiç l ccğimiz ilk şahıs, Le?.'~inin oda hiz~:t ~ cilerin y.erinde yeller ~stiğinı gördüm ve 
kesmez olur mu, biraz evvel beı;ı onun-I çis 'dir. Fakat, o da ogleden sonra ızınli hemen sıze haber verdım. 
la ağoçtan dallar kestim, gayet güzel imiş. Binacnaleyh ortada mesele kalını - Hornley: 

k · d yor. Aşçı ile sofraemın da nerede olduk· - Hizmetçi kızla göri.ışsek fena olmı • 
esıyor u. d b' k d' .. 1 .. 

* 
Şimdilik 

larını anladık. Hadise esnasın a tam ır yaca , ıye gu umsedi. 
saat, mutfakta bakkalın çırağı ile geve • - Pekala, gideyim, bakayım gelmiş 
zelik etmişler. Uşak ise otomobil ile sizi mi? .. Burada başka bir i~imiz kalmadıysa 
gezdirmiş, lord cenabları, uşak, bütün aşağıya inebiliriz. Mister Hornlcy .. 

E\• sahibi misafirlerine cins cins 

likörler ikram ediyordu. Misafırlerdln ı 

gün sizinle beraber miydi?.. Hep beraber aşağıya ındiler. Oda hiz • 
Lord Bannerston cevab verdi: metçisi Deyzi Hamond gelmişti. Hemen 
- Sabah saat ll denberi... Hem Walter müfcttişin kar:)ısına çıktı. Hornley, mu

senelerdir yanımda bulunuyor, karda le- kaddemesiz fılan sordu: birıne sordu: 

- Bay ne alırlar ? 

Misafır açık pencereyi gösterdi: 

- Şimdilik soğuk ahyorum, lut!en 

penc-ercyi kaparsanız .. 

* Bi'iyor:ım 
Avukatın yazıhanesinin kapısı açıl

dı. Bir kadın tela.şla içeri girdi: 
- Sinirlerimi teskin için birşey ~sti

yecektim. 
- Sinirlerinizi teskin için mi, fakat 

ben doktor değilim, avukatım. 
- Biliyorum, kocamdan ayrılırsam 

sinirlerim diizelecektir. 

Ne yakm1h? 
Yazın plajda yandık, 
Bu .zevke artık kandıl. 
Kandık değ ·1, a•andık; 
Kıı geldi ne yakmalı? 

Nemi.z vana bir zaman, 
Sariettik aldırmadan; 
Savurduk, aanki harman .. 
Kıı geldi, ne yakmalı? 

Gerçi var giyecek §ey, 
Bir parça yiyecek şey; 
Şu kaldı, diyecek §ey •• 
Kıf geldi, ne yakmalı? 

. 
Ne odun var, ne kömür, 
H alimiz itle ömür; 
Soba da güldür güldür, 
Kıı geldi ne yakmalı? 

~J 

kc bulunur da, onda olmaz. - Saat iki ile üç arasınd:ı ne yaptınız, 
Hornley sözüne devam etti: matmd'zel?. 
- Hırsızın Leydi Bannerstonun bütün Genç kız, bir müddet tcreddüd etti, son-

harekatını yakından bildiğine şübhc ra anlattı: 
yok. İncilerin bugün evde saklanacağını 1 .- .Velburn mağazasına gittim, fakat 
evvelden biliyordu ... Bu gece suvareye hıç bır şey satın almadım. Saat iki vardı 
gideceğinizden kimlerin haberi vanh. Ley o sıralarda. Ondan sonra da vitriniere b:ı
di Banncrston ?.. kara k vakit geçirdim. Beni her halde bir 
Kadın yeis dolu bir hareketle iki elini çokları gördüler amma tanıyıp tanıma -

havaya kaldırdı: dıklarını bilemern.. a. .. Durun, durun .. 
- Bütün tanıdıklanm biliyordu elbet- a~lım.a geldi. Müsaade ederseniz, odama 

te .. fakat hiç birinin incilerimin nered~ gıdeyım de çantaını getir~yim, sokak fo • 
olduğunu bilmelerine imkan yok. Zıra.ı toğrafçılarından. ~~~ resmi mi çekti. Bir 
ben daima takHdlerini takar, hakikilerini de makbuz verdı ıdi. Atmadırnsa çantam
bankadaki kasada saklarım. Yalnız geçen da olacak. Saat 2,30 vardı o sıralarda .. 
hafta bu sahte inciler koptu, kuyumcu, Genç .kadın,. müfettişin iznilc odasına 
bu akşama yet\ştireceğine söz vermişti. ko.~tu. ~ır dakıka 50?:a da elindeki kartı 
işi çıkmış, yapamamış. Halbuki incisiz d.! ~~fettışe uzattı. Kagıdd:ı şunlar yazılı 

O . . b k 'tt• k ıdı: duramam. nun ıçın an ay::ı. gı ım, a- .. 
sadan hakikilerini aldım. Aman, ne karı- . cGu.zeliş fotografhanesi.. Herbert .Stanı-
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şık , içinden çıkılmaz bır muamma bu Ya- • AlA . · · •· . 

bb. ? - a, Mis Hamond, Leydi Banners -
ra ı m... t .. d 1 · ı . . onun rnusaa e erı e, sizin!e birlikte he-

Hornley anlamak ıstedı: men "'İmdi oraya g'd ı· 
h .. ,~- d 1. "' , ı e un .. 

.. -:: Ş~ halde kısaca uuı..:;a e c ım ve * 
duşunelim: . w · • • • • Güzeliş fotografhanesi, ismi kadar gü. 

Bir ... Bu suvareye gıdecegımzı kım bı- zel bir yerde değildi. Bir antreponun üs-

liyordu? tüne tesadüf eden bölmelerin bir odasını 
İki... Taklid incilerin yerine hakikile - teşkil eden fotoğrafhane, sahibi kadar 

rin~ takacağıruzdan kimin haberi vardı? pisti, kirli idi. Stamfild bir takım resim
Üç . .. Bu incileri, bankadaki kasanız - !erin üzerine eğilmiş ~alı§.ıyordn. Başını 

dan alıp, bu odanızdaki kasaya koydugu- kaldırmaksızın: 

nuzu kim farketmişti? - Makbuz var mı? .. diye ;nırıldandı. 
Bunu. oda hizmetçinizden başka birisi Kızın yerine Hornlcy cevab verdi: 

bilebilir m i. dersiniz?.. - Hayır yok. Buraya resim isterneğe 
Leydı . ııerston ağlar gibı söylendi: değil, bazı şeyler sormıy;ı geldim . 
- O bıle bilemezdi, Mister Hornley.. Stamfild anide doğruldu. Kızıla çalan 

ben bile bilmiyorum. Yan~, incileri ka - saçlarile uygun dÜ§<?n, çenesinin altın _ 
saya koyup koymadığıını bilemiyorum. daki küçücük didon sakalile, bir fotograf-
Onlnrı bankadaki kasadan aldım... çıdan ziyade tulüat aktörlerini andırıyor-

- Saat kaçta?. du. 
Lord Bannerston uzun yılların verdiği Gözlerini genç kızdan Hornleye ... çevi • 

haklı bir tecrübe ve kanaat ile söze ka • rerek sordu: 
rıştı: 

- Kanma bunu sormayınız, dedi. Zira 
onun saat ve vakitle başı hoş değildir! 

Lcydi Bannerston nerede ise ağlıya -
caktı. 

- Emriniz bay? .. dedi. 
Sonra, kıza döndü. 

- Yüzünüz bana yabancı değil mis, 
öyle değil mi? .. 

Cevab veren gene Hornley oldu: 
- Öyle .. tam üstüne bastınız, n~stum. 

Genç bayanın resmini daha bagün Oks -
ford caddesinde çektiniz zı:.ınncdcrim. A
caba, saat kaçta çekt iniz? Bunu anlamaı-:: 
isterdim, çok mühim de .. 

Stamfild tırnaklan m ) em('ğc bn~la<iı. 
Neden sonra da gayet hafif bır sesle: 

- Evet. Galiba, bugün öğleden sonrn 
idi.. bir dakika müsaade .. ha .. evet .. du • 
runuz. Şimdi.. dcdt 

Masasına eğildi, bir şeyler aradı. Ara
dığını bulmuş olmalı idi ki gülümsiy . 1 

Do9ru adam- Bay, bıçağınızı göğsümde unuttunuz. Kibar adam- Bir odaya girerken evvela kapı vurulur. 

- Fakat Godfrey .. diye içini çekti. Bu 
hususta haksızsın. Demindenberi, müfet
tiş Hornley'e verdiğim izabatla epeyce 
faydalı olduğuma inanıyorum. Öyle de -
.ğil mi bay müfettiş? .. Pek iyı hatırlıyo • 
rum ki, bankadan saat tam 12 de çıktım. 

Taksiye bindim ve Hanover meydanına 

gittim. Oradan Bond Streete inerek öte • 
beri aldım. Sonra yemek yedim. Lokan • 
tada yanımdaki masada, kimleri görsem 
beğenirsin? Mimi ile Guyu .. beni otomo
billerile buraya getirdiler •• Saatini de söy 
liyeyiın iki idi.. derken, yetimler balosu 
için Janete, yani Leydi Kellwooda söz 

.. .. d ere.c 
sozune evam etti: 

(Devamı 10 ncu snyfnda) 
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Makina ve otomatlar dovri 
Makineleşmedeki hız 
Almanları endişeye 
düşürmeğe başladı 

Almanyada sahş yapan otomatlar 1,375,000 i buldu, 
bunlar pazar tatili yapmadan, 

gece ve gündiiz demeden 500 çeşid mal satıyorlar 
Makine ve otomatlar devrinde yaşa -

makta olduğumuzu söyliyenle .. • yanıl -
mıyorlar. Makine insanın yerine kaim 
olmağa başlamıştır. Şimdiden istihsaltı
tın büyük bir kısmı makineleşmiştir ... 
Toptan ve perakende satışlarda, satıcı -
larm yerine makinelerin kaim olması za
manı pek yakındır. 

Amerikada otomııtitG bar 

Garib gelmesin ... Yakında insan yalnız 
müstehlik olarak kalacaktır. !ı.Iakineler 
bile makineler tarafından imal edilecek
tir ... Avrupada makinelerin hfikim ol -
duğu mcmlcketlerin ba~ında Almanya 
gelmektedir. Almanyadil teknik o dereec 
ileri gitmiş, makineleşmc o derece terak
ki etmiştir ki hükumet maldnelesmekte 
bir had taym etmek üzere bulunmakta -

lerini bu nevi atomatlara tevdi etmekte -dır ... 
Almanyada otomatlar ciktısadi bir me

sele:t halini almıştır. Büyük ve küçük bU
tün şehirlerde adeta yerden bitmekte -
dirler ... Her bir istasyond1, her kö~e ba
şında, her lokantada, her stadda üzerle -
rinde (Kendi servisinizi kendiniL görü
nüz) yazılı levhalar bı.ılunan makineler 
görülmektedir. 
Yapılan bir istatistiğe göre Almanyada 

haziranda işiernekte olan otomat maki -
nelerinin sayısı 1.375.000 i bulmuştur! .. 
Alman otomatları .senede bir kaç milyon 
'lllarklık iş görmektedirler. Muhtelif cins
ten 500 kadar mal satmaktadırlar. 

Otomatlar için pazar tatili, gece tatili 
yoktur ... Günün her dakikasmda işlerini 
görmektedirler ... Bu da halk tarafından 

rağbetle karşılanmaktadır. 

Mesela sigara satan otomatlar muhak
kak sigara mağazalarından çok fazla iş 

görmektedirler ... Bu mağazalar §ikayet 
edip durmaktadırlar. 

Sigara satan otomat1ardan sonra sıra 

çikoHita satan otomatlardadır. Onlardan 
sonra da gazete satan otomatlar gelmek
tedir ... Müvezziler gibi bağırmadan, koş
madan, didinmeden her bir gazete oto -
matı günde vasati olarak 200-280 arasın
da satmaktadır .. Hem de müvezzi payı 

almadan ... 

Otomatlar içinde en fıızla rağbeti mu -
cib olan tartı makineleridır. Mayıs için
de bir pazar günü Beriinde Kurfürsten -
damda bulunan bir tartı makinesi tam 
4680 adam tartmıştır .. 

Otomatik tartı makinelerinin sahibi 
makinelerinin bedelini çoktan elde ey -
lemiştir. Sarfeylediği para yalnız karton
lann tedarikinden ibaret kalmaktadır ... 

Bu tartı otomatlarının en mükemmeli
nin bedeli 4000 markı geçmemektedir ... 
Bu sayede makinenin iştira bedeli pek 
çabuk itfa edilmektedir. 
Otomatları satın almak arzusunda bu -

lunnuyanlar bunları kira ile dahi alabil -
mektedirler ... 

Otomatların vazedilecekleri yerlerin 
getirdikleri kiralar da dikkate değer ... 
Şunu büyük bir dikkatle olmyunuz: Al

manya devlet demiryollan idaresi gada-

rında tam 8000 otomat vardır ... Bu oto -
matların vazedildikleri yerlerden demir
yolları idaresi senede 187,000,000 mark 
kira almaktadır ... 

Almanya, atomatlardan temin edilebi
lecek bütün istifadeleri pek büyük bir 
sür'atle kavramıştır ... 

Orada atomatlardan ne yok ki sanki? .. 
Şeker satan, kibrit satan, gazeteler satan; 
ki tab satan; limonata satan; süt satan; 
sigara satan; mektubluk kfığıd, zarf sa -
tan; sabun satan hatta üç dakikalık müd
det için müzik dinleten otomatlar bile 
vardır ... 

Son yapılan otomatlar paranın üstünü 
bile vermektcdirler ... 

Almanyada postahanelere köpeklc gi -

rilmesi yasaktır. Şimdi posta binalarınlll 
yanında hususi otomatlar vardır. Bunlar 
köpekleri teslim almakta ve sonradan sa
hiblerine teslim etmektedirler ... 

Fabrikalarda çalışan ve fabrikalarına 
bisiklet ile giden ameli!ler dahi bisiklet-

dir ler. 

En ziyade alakayı eelbeden otomatlar
dan biri röntgen şuaı otomatıdır. Muay -
yen mebHiğın itasından sonra insan tam 
bir dakikalık müddet için dahili azaları -
nı görebilmektedir. 

Postahanelerde, kıraat salonlarında 10 
fenik vermek şartile küçük makineli ma
salar üzerinde üç dakikalık müddet için 
mektub yazabilirsiniz ... 

Mektub için lazım olan kiığıd ve pul -
lar dahi makineler vasıtasıle ternın e•Hl
mektedir. 

Otomatlara Almanyada trcn1erın için
de; vapurlarda tayyarelerde, metro is
tasyonlarında da sık sık görülmektedir. 

Son haftalar içinde Almanyada şayanı 
dikkat yeni otomatlar yapılmıştır. Bun
lar Frankfurtta tecrübe edilme~e ba~ -
lanmıştır. Bu otomatlar havanın nası! gc
çeceğini bildirmektcdirler. Bu makinelPr 
doğrudan doğruya meteorolojik istasyon
lara merbut bulunmaktadırlar. Daima iş
ler halde bulunmaktadırlar. 

Bu makinelerin günden güne çoğal -
ması; günden güne tekiimül etmesi in -
san zekasının nelere kadır olduğunu gös
termekte ise de bir çok adamları da işle
rinden mahrum bırakmaktadır. Bu yüz
den Alman hükumeti bundan neş'et eden 
iktısadi mcselelerin tedkiki ile meşgul 
bulunmaktadır. .............................................................. 

liflik ve yapak piyasasi 
hararetlendi 

Dün tiftik piyasasında hayli hararet
li satışlar olmuş ve yeniden 400 bal -
ya tiftik satılmıştır. Son günlerde Rus
ya ve Almanya için mubayaa edilmek
te olduğu tahmin edilen tiftikler ı SOO 
balyayı geçmiştir. Anadolu ve Trak -
ya yapaklan ü~erine de satışlar de -
vam etmektedir. Geçen haftaya kadar 
46 kuruş olan Anadolu malı yapaklar 
dün sı kuruştan satılmıştır. 

Romanya limanlar resmini artırdi 
Romanya hükfuneti limanlardan ya

pılan idhalat ve ihracata tatbik edil -
mekte olan liman resimlerini artırınağa 
karar vermiştir. 

Bu karar neticesinde şimdiye kadar 
yüzde yarım nisbetinde alınmakla o
lan bu resim ihracatta yüzde bire ib
l~ğ ve idhalatta da O, 75 e ibltlğ edil
miştir. 

Yalnız bundan ihraç edilen petrol 
ve müştakah ile idhalat emtiasından 
sert buğday ve pirinç hariç tutulmuş
tur. 

Yerli konan resim memleketimi:z.e 
ithal olunan maddelerin beher kilo -
sı.inda ı ,35 : 0,45 santim kadar bir 
fark husule getirecektir. Artırılan mik
tar Rumen deniz ve hava kuvvetleri
nin takviyesine sarfedilecek ve evvel
ce alınmakta olan resim de gene li -
manların tamir ve inşasına sarfolu -
nacaktır. 

Bu munzam resim kara yolile yapı
lan ithalat ve ihracata da tesmil olu
nacaktır. 
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C A~K~RLÖK ~AHÖ~L~RÖ =ı 

Çinde son vaziyet 
Eğer Çin ordusu Hankeu hadiresinden kurtulamagıp 
burada gene ağır bir mağlubigete uğrarsa onun enka
zından yeni bir ordu daha vüciıde getirmek ve bununla 

Çini kurtarmak artık bir hayal olacaktır 
YAZAN: 

1 General: H. Emir Erkilet _1 
Mareşal Şan-Kay-Şekin genel karar - Çin kuvvetleri de ta

gahı ve Çinin mukavemet merkezi olan dbden kurtulmuş ve 
Hankeu (veya Hankau) dolaylarında. geniş bir nefes al - O fe ••• lee loo 

.... -~· :...,l(,...,,j ............ _,.,,.....~ • ..:_~· dört aydanberi, Japonlarla ÇinlUer ara mışlnrdı. 

----

sında sonu gelmiyen bir sürü muhnrebe Bundan sonra Ja -
ler olmaktadır. Wuhan adını dahi taşı - pon ordusunun ağır • 
yan bu şehrin büyük sevkulcey(. ehem · lık merkezinin Ma • 
miyeti, bütün Çini batı - .doğu istikamc · viırmnğ;;ı doğru ka
tinde ikiye bölen, ~eyrüsefere müsaid, yarak bu nehrin iki 
Yangtze (Maviırmak) ile keza, Çini şi- tarafuıd'an, ve nehri 
malden cenuba kadar kesen ve cenub Çin takib eden kuvvetli 
denizinde, tngHterenin müstemlekcs Japon harb filosu • 
Hong-Kongun Viktorya limanında ni · nun tesirli yardımile, 
hayetlenen, takriben 2500 Km. uzunlu · Hankeuyc1 doğru -
ğundaki, Çinin belkemiği, Kanton - Pekin harbede ede yaklaş
ana demiryolunun kesiştikleri bir yerd~> mıya çalıştığını,şimal 
bulunmak gibi çok ehemmiyetli coğrafi den de bir Japon kuv
durumundan ileri gelir. Bu mevkie, ay- vet grupunun Feng
ni zamanda, batı Avrupadaki Şalon ova- vangn ve Pengpu böl
sına benzer, müstahkem b:.iyük bir ordu- gelennden batı cen1ıb 
gah önemi veren şey dc;ı onun şimal, do- ve batıya, yani Kan
ğu ve cenub dolayıarının müdafaaya cl- keu ile buradan şi ~ 
verişii dağlarla, ccnub ccbhcsinin de male giden demirya
bir sürü göl, batak ve sularla çevrili bu- luna doğru yürü -
lunmuş topoğrafik vaziyetınden maada düklerini ve Kayfen~ tuğyanı do-,lunan Japon kuvvetlerile müşterek ola· 
Çinin her tarafından gelen yolların m"er- layısile tevakkufa v·~ hatta geri rak ~dmale ve batıya müteveccih birer 
kezleştiği bir yer olma-;ıdır. dönrneğe mecbur . olan Japon kuv- cebhe teşkil edecek ve belki de harekata 

Hankeu, Şansİ ve Şantung eyalctlcri · vetlerinin nihayet Longhay hattı geçerek Çin kuvvetlerini Longhay demir-
nin merkezleri Taiyan ve T:siman He boyunca Kayfengin doğusite batı ccnu - yolunun batı kısmından külliyen atmıya 
Sarıdeniz, Şanghay ve Çin denızi sahH- buna yanaştıklarını görürüz. (Kı'okiy~ çalışacak ve bu harekete Şansi cenu • 
!erinden, Kanton bölgesı:r..dcn, ilh .. ge - bakınız.) bundaki Japon kuvvetleri de, Sanır -
çen büyük kavsin ortasmdn bulunmak - Japonlar ayni zamanda, H.&üchov ha - mağı cenuba geçmek suretilc, iştirak e • 
ta ve müteaddid demir, su ve kara (şo- rekatı esnasında kuvvetlerinin büyük kı- debilccektir. Böyle bir hareket, Hankeu 
se) yolları bu mevkii, yarım kuturl:ır is- sımlarını buraya çektikl('rinden bir ço~ üzerjne şimalden yapılacak tazyiki bir 
tikametinde muhite doğru mü!wmmelen yerlerini elden çıkarmıya rr.ccbur olduk- müddet geriye vurur ise de, şimal J·apon. 
bağlamaktadır. Bu harikuliıde müsaid ları Honan şimali ilc Şnnsı cenub bölge- grupunun Longhay demiryolu ile bes • 
sevkulceyşi vaziyet, lhnkeu etrafındaki lerini yeniden fclh ve tesbire başlamı~- lenfl\E'Si ve noksanlarım:ı ikmali için, el

Çin ordularına ve bu orduların başku - lardı. zemdir; ve ancak Çinlilerin Longhay de· 
mandanlığına, dahili hatlardan azami is- Hankcuya doğru yaklaşınayı ve bura- miryolunun batı kısmından da külliyen u· 
tifade, yani buraya doğru muhtelif isti- sını sarmayı hedef edinen bütün bu sev- zaklaştırılmaları sayesinde Hankcu üze
kametlerden, müteferrık surette yürüyüp kulceyşi harekatın bir kaç gün evveline rine şimalden yapılacak taiyik kuvvetli 
yaklaşan ve birbirine siir'atle yardım c- kadarki, yani Hsüşov zaferinden beş ay ve ehemmiyetli olacak ve belki de müs· 
demiyecek bir dururnda bulunan Japon sonraki neticesi Maviırınağın her iki kı- tahkem Çin ordugahı bu cihetten düşü· 
ordularını parça parça vurup mağllıb ei- yısı boyunca Hankeuya cenub doğudan rülecektir. 

rnek' ı·mkfm ve c:ansını <ıleddevaın \'eri - 130 Km. kadar yaklaşmak olmuş idi. Şim-
-s Yeni Kanton harekatına gelince; Ja-

yorsa da, anlaşılan Çin orduları, buna di de, dört beş aydır Pengpud::m ce:nub 
Hizım olan hareket kabıliyeti ile büyüi<. batı \'e sonra batı istikametind~ yürüyen 

panların bu havaliye çıkardıkları kuvve& 
4-5 fıı·ka, yani 50-60 bin kişi tahmin olun-

o .. lru"de bir taarruz ve müsadcm..! kudre - Japon kuvvet grupunun Kankeunun 160 b d k 
:s makta ve unların Kantonu Z3pte eec -

t inden mahrum bulunduklarmdan bun - Km. kadar şimalinde ve Pekin demiryo-
dan istifade edememektedir. lu üzerinde bulunan Hı.in-Yang-Çu mev-

leri ve buradan Hankcuya her türlü mü-
varidatı menedebilecekleri pek muhtc • 

Filvaki Çin mare~alinm bugün Han - kiine vararak şiddetli bir muhan:bı.! ile mel görünmektedir. Ancak bu kuvvet 
keu etrafında yeniden toplamıya mu - bura.sını Çinlilerin elinden aldıklarını ve Kantondan da şimale, Hankeu üzerine 
vaffak olduğu ordu Şanghay, Nanking ve yeni b.ir ~~pon .. ordusun~n- da, Hong- Herlerniye devam ettiği takdirde, M:ıvi 
Hsühow meydan muharcbelerinde bo . Kong Ing.ılız. mu~te~lekcşınm şımal ~o
zulan Çin ordularının enkazından vücud<• ğusundakı Bıasbaı korf:zı kıyılarına, cı~-

. . .· 'ı di bir mukavemet gormcden çıkaraK 
gelmıştır. Her ne kadar ha ı ı eden, Kan - H K K t d · 1 d ğ ong- ong • an on emıryo un..ı o ru 
ton yolile, Sovyet Rusyadan da Kansu ve " , 1 .1 1 . b 1 d v, h b ı 
S

. ·· . d ·ır.h h 1 .. 1 .. h 1 ı sur at e ı er emıyc aş a ıgın. a er a ı-
ıngan uzerın en, sı u ve er ur u ar J 

. 1 d ç· d yoruz. 
malzemesı a ıyorsa a ın or usunun ge- . . .. . . 
rek malzeme \'C gerek iy • .sübay ve ko _ ~ankeu - Pekın demıryolu uzcrı.ndelo 
mutanca, büyük noksanları bulunclu~ıı Hsın-Yang-.7un~n a~ınrı~~sı Hankeun~n 
muhakkaktır. Zaten bütün muharebc ve Kayfeng bolgesındekı Çın kuvvetlerıle 
müsademelerde fenni harb vasıtalarının olan irtibatını kesmekle beraber ayni za
vc bilhassa topçu kuvvet lerinin azlığı w manda Sing~n ve Kansu üzerinden Sov
talim ve terbiye n aksanları görülere!{ yet Rusy~ ~le olan kara. l~u~asalası?~ 
muharebe kıymetinin azlığı sabit olan bozmayı ı_stıhdaf eder. Şıındıkı cenuoı . .. _ . . . ı Çin harekatının da, kez1 yabancı illcrdm 
Çın ordusu, butun Çınde, ancak bır mıl- H K d · ı·ı 1 kt ı . . . . _ ong- onga enız yo ı e ge me e o arı 
yona balığ olan. fakat ı~ı yet~şmış su - 1 har b malzemesinin buradan· Kanton :ize-
bay lar ve komutanlar ıdaresınde harb 1 . d K k· · · · t f Id ~ 

rın en an euya se.vkını ma u o ugu 
talim ve terbiye.si ve harb sevk ve idare- .k. d · 

ırm"ak cenubunda, Kiukiang bölgesindeki 
Japon kuvvetleri ile hareket birliği yapa
bilecek bir had ve mesafeye, yani takri • 
ben Yochow havalİsine gelinciy-1 kadar 
Çinliler tarafından münferiden mağlfıb 

ve perişan edilmek tehlikesine maruz bu
lunacaktır. Fakat ÇinlilP.rin taarruz kud· 
retleri pek noksan olduğ~dandır ki J a .. 
ponlar kuvvetlerini bu derece dağıtmakta 

pervasızlıklar göstermekte ve bu suretle 
Çin diyariarına mahsus bir istila sevkul• 
ceyşi tebarliz etmektedk 

Hsin-Yang-Çudan Kankeuya h~va hatH 
ile 160 küsur, Kantondan da, gene hava 
hattile, 900 Km. lik bir mesafe vardır ki 
bunların muharebelerle katedilmesi içirı 

2-3 ay ister. Bu müddet zarfında Kan " 
ı 
aşı ar ır. 

si yüksek ve fenni harb techizatı meb - H · y ç k .. · 1 J 
sın- ang- u mcv ımı a an apon keu, münhasıran Sovyet Rusjladan, o Jıt 

zul bulunan J apon ordusuna, sayıca ne 1 g b k"' 20 K b .. .. . • . rupunun u mev ıın m. cenu un - yalnız havadan ve kara yollarından ) 
kadar ustun olursa olsun, nıhat zaferıl dak' dı·g~e b" · t ı . kl b b 

ı r ır ıs asyonu a ma a ora er pılabilecck nakliyat ile, ihtiyaçlarını 1" 
elde etmek için harbin nadir verdiği fır- 45 Km k d · ı· d k' b' d · ı • . a ar şrma ın e ı ır emıryo u labilecektir. Her halde Çin ordusu ve 
sattan istifade imkanına malik bulun - ko'"pru··su"'nt" d b b ı (b b d ı ş ı e om acı arın orn ar ı - mareşa an-Kay-Şek, Hankeuda. ı ı" 
mamaktadır. kl ) t ·ı t h "b ·~· man uça arı vası ası e a n ettıgı V" ponların gelip onları her taraftan s< 

Japon ordusunun bü'l.•ük kıc;mı, 19 r.1a - ş ş d b ı J k ı " an- eng c u unan apon o unun ce- masını beklerlerse, Çin en elim akıbı _, 
yısta, Hsüşov zaferini kazandtğı sırada, nuba saparak Kankcu üzcrin~ kestirrnf' dü§müş olacaktır. Fakat yukarıda d( .. 
tabiatile, bu ~ehir dolaylarında, yani l yüı'iidiiğiı ve Şan-V ana vardığı anlaşıl • diğimiz ve gösterdiğimiz veçhile, ( ı 
Longhay demıryolunun doğu kısmında,, maktadır. Bu suı·ctle, KJnke:< üzcrinr> başkumandam için, bugiin dahi iç hntl. 
bulunuyordu. Buradan, batıya ve ccnub şimalden, demiı-)·olu bo_n:ıH·a ve ayn·t za- d · ·r d an ıstı a e etmek üzere, Sarıırm:ıktaıl 
ba.tıya.do.ğr.u ric' .. a.t ede.n Cin kuvvetleri· manda c:imal dog"udan Hun:-Yang-Şa"' b ç 0 

ı 
~ ·· cenu in denizine kadar, takriben 150 

nı ta kı b ıçın,. mu E"addı 1 J :ıp on kol1arı, dağ ge,..idJerini zorlıvarak l\Tacheng u·· ·~.c- ır l'k • 
'l " ... ın. ı azım bir cebhc üzerinde vnyıl .. 

Longhay demıryolu bovı.ınea Kavf, ng V<' rinden viırumegi i tihdaf eden ikı harÇ> ·· ı f 'k h .. b' b' · .. ' t H k, ş d . 1 • , -- mış. mu e errı ve en uz ır ırme sur a 
.~~. c~ - :ngşov cm~ryo.una dC't.{ru k(•t b:ı"h . .,gıcı tercs5iim ('tmiyc başlamış- ve teside yardım ederniyecek kadar, ayrı 

yuıumuşlcrdı. Fakat Saıı ırnınk bcnclJn. tır. Bu ı:ıır.al Jnpon har.t.k:"ıt arupu ştib-1 J ·d 1 k ll ı 
• J · ç· lil t .ı:.. d k o ' apon oı u grup arını ve o arını nyr 

rıı , ın m cr . ~raun an yı ·ıJmrıc:ı il hesız, K· \lC'lfı H' batı. ıııd.ık. Çin kuv -ı ayrı vurmak ve tcpclemek imkimlal'l 
Kayfeng havnlısı 150 Km. c••mıblarına vctleri"' 1 r ı K vf,m.1 clı)ğusunda Vl ı m dd . 
~ d 1 d · ., . ' evcu u ı. 

a ar su a tın a kaldıgından ric'at eden 1 bunun doğu cenubundakı Taiknngda bu- (Det;ı.:mı ıo ncu sayfada} 

' ı 



18 Birinciteşıia 
SON POSTA 

Tarihten sayfalar. . Filistin h3disele.rine 
Yeniçerilik kalktiktan sonra lstanbulda aid son resimler 

Yeniçeri korkusu ll 
.. * * Dükkancı daha yüksek perdeden ikinci defa yaygarayı bastı, küfürler savurdu, 

karşısındakini tahkir edecek kadar ileri vardı. O zaman cellad dayana~~dı ve 
haykırdı: cBre mel'ün, parayı ve: ! Bana asılacak adamı ıki mi 

yaptırmak istiyorsun?~ 

Yazan: KaJircan Kallı 

Sene 1829 ... Osmanlı imparatorluğu 
tahtında İkinci Mamnud oturuyor. O 

·Mahmud ki tesadüfler ve gençliğin -
denberi güttüğü bir kin ona beş yüz 
yıllık o meşhur yeniçeri ocağının oca
ğına incir dikmek imkanını vermiştir. 

Memleketin hali hoş değildi. Tuna 
boylarında Rus ordularının parlak yü
rüyüşleri vardı. Devlet, bozuk düzen 
yeniçerileri ortadan kaldırmıştı ama, 
yerlerine de kafi mikdarda yeni usker 
toplamış, bunları talim ettirmiş ve ye
tiştirmiş değildi. Zaten Birinci Nikola 
bu fırsatı kaçırmış olmamak için, ordu
larına cileri• emrini vermekte acele 
etmişti. 

Yeniçerilerin artık bir daha dirilmi
yeceklerine, gene devlete kafa tut~ı
yacaklanna kimse inanamıyordu. Çun
kü İstanbul halkı o azgın sürünün, zor
balar ordusunun dört yüz yıldanberi 
türlü serkeşli~lerine şahid olmuş; ye -
niçeri korkusile titremişti. Onlar ne
ler yapmamışlardı? Nice vezirlerin, 
sadrazamların kafalarını uçurtmuşlnr, 
vahud parça parça etmişlerdi! Nice 
kanlar dökmüşler, yağınalar yapmışlar, 
padişahları tahtlarının üstünde titret
mişler veya ağlatmışlardı. Bu kadarla 
da kalmamışlar, cAllahın gölgesh de -
nilen o padişahlardan birini ot araba -
.!anda büyük ,bir rezaletle Yedikuleye 
kadar götürüp orada boğdurmu~lardı. 

Yeniçerilerin ortadan kaldırılmış ol
maları şüphesiz halk için bir nimetti. 
Fakat bu hal ne kadar sürecekti? Uzun 
bıyıklı, koca kavuklu, geniş şalvarlı ve 
kollarını birer yay gerginliğile belle -
rinin iki tarafında kabartarak yürüyen 
kabadayılar elbet gene çarşı ve pazar
da görüneceklerdil Onların büsbütü.n 
dünya yüzünden silinmiş olma!arı bır 
türlü akıllara sığmıyordu. Hatta Rus -
ların Tunayı geçerek İstan b~l üze:,ine 
geldikleri duyulunca şöyle laflar soy -
leniyordu: 

_ Yeniçeriliği meydana çıkarmak 
içindir, yirmi bin yeniçeriyi beraber 
getiriyor! 

Bundan başka halkı kızdıran başka 
sebebler de vardı. Sadrazam Hüsrev 
paşa ortalık biraz karışınca gayet basit 
bir inzibat usulü tatbik ediyordu : 

sahibieri de kimisi eski bir alışkanlıkla 
bu parayı hemen \"eriyor, kimisi de 
mırıldanarak uzatıyordu. Fakat her -
halde herkes ister istemez öderneğe 
mecburdu. 

Cellad bir çoklarından parayı tol;'>la-
dıktan sonra gene oradaki Yahudiler· Fillstinde yollar Arab çetelerinin askeri 
den birinin de dülcidinma girdi: nakliyatı ~ıüçleştlrmek Için vücude getirdik-

- Ver bakalım şu hammaliyeyiL leri kaya parçalarından mA.nialarla dolu -
Dedi. Bu kalın ses, sıvalı kollar, pa • dur. otomobil kollan adım baflllda tevak

labıyıklar, iri vücud karşısında d~k • kuf ve bunları hertaraf etmek mecburlyc
kancının hemen kasaya koşması, lazım tindedirler. 
gelen parayı ödemesi icab ederdi. Fa -
kat dükkfmcı buna yanaşmadı: 

- Ne hammaliyesi? Bıktık artık! 
Diyerek yaygaraya başladı. Cellad 

böyle kuru gürültülere pa?uç ?.ıraka.n ı 
cinsten değildi. Hem, kendıne gor.e, bır 
hak istiyordu. Eğer hakkını güzellikle 
alamazsa elbet zorla almasını da bilir-

di. 
-Bre ver! 
Diye çıkıştı .. 
Bu heybetli ses dükkancıyı hemen 

yola getirilmeliydi! Fakat böyle olmadı. 
Dükkancı daha yüksek perdeden bir 
yaygara daha bastı, küfürler savurdu; 
karşısındakini tahkir edecek kadar ile
ri vardı. O zaman cellad dayanarnadı 
ve haykırdı: 

- Bre mel'un, bana asılacak adamı 
iki yaptırmak mı istiyorsun? 

Bir türlü susmak hilmiyen dükkan -
emın suratma müdhiş bir tokat attı 
Herifin gözleri döndü, olduğu yerde 
sallandı, sonra çılgın gibi dükkandan Arab çeteleri Şimali Filistinden Haytaya 
fırladı. Büyük bir yaygara kopararak gelen petrol borularını delmekte ve petro!a 
Mahmudpaşa çarşısından aşağıya, ka- ateş vermektedirler. Resimde delinen bir bo

Jabalığın arasında ötekine, berlkine runun nasıl yandıitını gösteriyor. 
çarparak kaçmıya koyuldu. Gürültü -
yü ve yaygarayı duyanlar işin aslını 

bilmiyorlardı. Herkes dör't göıJü ve 
dört kulaklı olmuştu, fakat hakikatte 
iki göz ve iki :kulaklarını da kaybetmiş 
bulunuyorlardı. İçlerinden biri rast -
gele haykırdı: 

_ Ey ahali, daha ne durursunuz? 
Yeniçeri ayaklanmış! 

_Yeniçeri mi ayaklanmış? Nerede? 
_ Nerede olacak? Ba'ksana ortalığa! 

Geliverlar işte, yağma başlıyor, gene 
kan ~gövdeyi götürerek!. 

Bir çok kişiler ayni haberi yayıyor -

Sayfa 9 

Film fabrikalarında bir 
'' yıldız , nasıl yaratılır? 
Bugün beyaz perdede hayran hayran seyrettitimiz 
büyük ı~e güzel yıldızların bu hale getirilmesi için 

neler çekildilini bilir misiniz? 

Müstakbel yıldız stü(tyo makyajcısının elinde 

Hollywoodda bir film stüdyosunun bir 
fabrikadan hiç farkı yoktur. 

Burada Joan Crawford gibi bir yıldızın 
mükemmeliyeti; İrene Dunn e ai bi bir yıl
dızın inceliji; Carole Lombard gıbi bir 
yıldızın şıklığı kartısında hayret duyar
sınız. Onları çok beğenirsiniz... Fakat ... 
Bu sinema yıldalarının bu hale geticil -
mesi için neler çekildiğini bilir misiniz? 
Bu çok ince bir san'at işidir. 

Bunu size bir misalle anlatalım: 
Farzedelim ki Mary isminde bir genç 

kız bir çok müşkülattan sonra nihayet 
Hollywooda varmı~tır. Film kumpanya -
sından birinin muazzam kapısı ön:ine 
geldi~ vakit heyecandan titremektedir. 

Acaba muradına nail olabilecek mi? •• 
Koluna taktığı çantasının içinde kum • 

panyanın bir de konturatı vardır. 
Bu konturat hakkında ümidiere kapıl

mamalıdır. Bu konturatın manası §Udur: 
lturnpanya Mary'yi tecrübe edecektir. 
Tecrübe müsbet surette neticelendi~ tak
dirde kumpanya Mary'yi tamamila inhi· 
sarı altına alacaktır. 

Şimdi caıneliyat. faslı başlar. 

A~aJı yukarı bir hafta müddetle cyıl

dız çıra~. nın etrafına meraklı bir sürü 
adam üşüşür. 

kulakları düzgünle§tirilmi~, baldırları 
mevzunlaştırılmıştır. 

Sıra kuvafüre gelir. Uzun siyah saçları, 
tedkikten geçirilir. Ona şapkalar uydur
mak istenilir ... Nihayet karar verilir: 

- Saçlarını sarıya boyamalı ... En iyisi, 
odur ... Simasma da gidecek ... 

Sonra sıra terzi ye gelir. 
Terzi müdüre sorar: 
- Miss Mary ne gibi rol yapacak? 

•- Aşikane roller ... 
-PekAla!.. 
Terzi şimdi yapacağı role göre ona tu

valet ihzar edecek ... Tuvalet rolünü te • 
barüz ettirmeli ... 

Terziden sonra masajcı, jimnastik mu
allimi gelir ... 

Mary nihayet cİlanat şeıi:nn~ malı ol· 
mağa hazırdır. 

İlanat, yahud neşriyat şefi stüdyonun 
en mühim adamıdır ... 

Bu adam muavinlerile birlikte Mary'ye 
bir muhit yaratmağa bakar ... Eğer Mary .. 
nin mazisinde neşriyat şefinin i§ine yarı
yacak bir hadise, bir nokta yoksa hiç te 
sıkıntı çekilmez ... Bu vak'a yüzd~ yüz Or 

larak yaratılır .. . 
Öyle bir hadise yaratmak icab eder ki 

halk bununla §iddetle alakadar olsun. Ay· 
Kan almak. 

Öyle ya, bir insanın bir tarafı ağırır. 
sancı yaparsa oraya bacamat yaparlar. 
Halk da işini gücünü unutarak dev1et 
isierine kanşırsa onların aralanndan 
r~stgele bir kaçının kanını dökmek 
maksada kafidir. 

I ardı: 
_ Yeniçeri nyaklanmış! Filistin 
Telaş ve korku :;on dereceyi bulmuş

tu. Hiç durmıya gelmezdi. Hell}en orta
dan kaybolmak, evlere sığınmak ve dı
şarı çrkmamak, kargaşalık bitineeye 
kadar kenarda beklemek l&z.ımdı. 

Biri yüzünü tedkik eder, dileri bacak -
larını ... 'Oçüncüsü aaçlarmı, dişlerini ... ' 

yolları Arab tedbi~llerl taratın-
Dördüncüsü yürüyüş tarzını... Gülme 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

lUppe kadınlar 
hakktnda Merle Oberon: 

ne diyor? Bundan başka sadrazam Hüsrev pa
şa, yeni askerin masrafını karşılamak 
üzere yeni vergiler koymu~tu. Bunla
rın en mühimmi ihtisat resmi idi. Da.n
ga ve ölçü vergileri eskiden de vardı 
ve «Bacı pazar• adı altında şehir ve ka
sahalardaki pazar ve panayır yerlerin
de alınırdı. Fa·kat kanun ve defterleri 
yoktu. Hüsrev paşa bunları düzene 
koymuş, kaçaklığa meydan bırakma • 
mıştı. 

Daha bunun gibi bir takım sebebler 
dolavısile halk devlete karşı küskün -
dü. ~Yer yer imparatorluğa küfürler 
ediliyordu. Hatta bu aralık İkinci Mah
mud devlet ve askere kötü laf söyli -
yenierin idamları için sadrazama emir 
göndermişti. 

Böyle bir zamanda cMahmudpaşa• 
çarşısının kalabalık bir zamanında bir 
ce11adla çırak ve bir kaç zaptiye, bir 
Yahudiyi zorla çal'Şlnın ortasına getir· 
mişlerdi. O gün gene cKan almak:ıı u
sulü tatbik ediliyordu ve her cinsten 
bir kaç malıkurnun arasında bir de Ya
hudi bulunuyordu. 

Cellad mahkfımu ça~ının ortasında 
ve diğerlerine ibret olmak üzere asa -
caktı. Bu işi yapanlann malıkurnun a
sıldığı yer civanndaki dükkanıardan 
(Hammaliye) adı altında para almnlan 
ötedenberi 5det olmuştu. Bu sefer de 
cellad birer birer dükk~nları dolaşıyor. 
lazım gelen parayı Jırt1yordu. Dükkan 

dan tahrib edllm1§ otobüslerle doludur. 

Sanki bir yangın çıkmış, sel basmış, 
zelzele olmuş veya düşman baskınma 
uğramışlat<lı. Dükkanlar kapanıyor, 
hanlar kapanıyor; seyyar satıcılar, iş -
portalarını kaparak, hattA bir kısmı 
olduğu yerde bırakarak kaçışıyorlardı: 
_ Yahu~ Bir şey yok! Bir Yahudinin 

şamatasıdır. Yeniçerinin ayaklandığı 
valandır. Böyle şey olmaz. Aklınızı ba-
Şınıza alın! 

Diye öğild verenleri kimse ne duyu- 1 
yor, ne de dinliyordu. 1 
Kısa bir zamanda çarşı boşalmı§tı. 1 
Neden sonra iş anlaşıldı ve ortalık ··nıııtıncle Arab get.eıart tara.fından ;rakıltin 

t t \e tahrib edllen Amerikan tebeasmdan bir 
yı ış ı. . 

Yeniçeri korkusu yüzünden çıkan bu Yahudiye aid ev <ev eahibl Un Yahudi de 
kargaşalığın cezası olarak gene bazı evle beraber yakılm~tır>. 
esnaf kiııhya1arı, bazı işsiz güçsüz ser -
seriler, hiç muhakeme edil~eden İs • 
tanbulun en kalabalık yerlennde a!llılı· 
yorlar, o zaman tabirile, kan almı -

yor, yani ~.~:~~.~.!.:?.~~~:~~~ ............ . 
i·i~;~··yuksek ikt1sad lalebeleri 

şerimize geldi 
Alman yüksek iktısad mektebi tale

belennden bir grup dün ş~hrimize 
gelmişlerdir. Alman talebeler dün öğ- , 
leden evvel Türkofisi ziyaret ederek 
Ofis erkanile bir müddet görilşmftşler
dir. Talebeler şehrimizde birkaç gün 
kalarak iktısadi hareketler üzerinde 
tedkikler yapacaklardır. 

Fillstinde Yahudiler l.g.ln vücude geU.rll
mek IBtenen mab!Uz ve tarassud terttbatını 

h&vi kaınpın m~tetl • 

tarzını ••• 
Satılık mal gibi evir.i.r çevirirler. Öyle 

bir mal ki alıcı hiç bir veçhile aldanmak 
istemez. 
Artık ctecrübelere. batlanmak Uzere

Ciir. 
Mary'nin her kıyafette filmi çekilir ... 

Suvare elbfse&ile, tahir elblsestle, mayo 
lle ... 
Yanına bir alelAde, bir de mühim par

töner verilir. Ona 1arkı s6ylettirilir. Bu 
film oldukça uzundur. 

Biter bitmez prodüktörlere; baş re;ti -
sörlere; rejisörlerej artistik mü~avirlere 
gösterilir ... 

- Na.sıl buluyorsunuz? 
- Bir u hantal gibi... 
- Güzel ... İyi bir yıldu: olabiUr! .. 
- Hacakları biraz masaj ister. 
- Kulakları biraz düzgtinle§tlrflebtlir. 
Mary'yi hemen ite hazır sanmayınız. 
Hemen ertesi günü sabahleyin erken-

den Mary telefona çaltrılıt. 
- Mias Mary! 
-Efendim? 
- Saat 9 da doktor Phillppe•e gfdecek-

ainlz ... 
- Doktor Philippe mi? .. 
- Evet ... Stüdyonun dişcisfdtr ... Ön 

di§lerinizin ikisi kısaltılacak, heyetfn ka
rarı iktizasındandır. 

Aradan iki gün ya geçer ya geçmez ... 
Bir telefon daha: 

- Saat 10 da doktor Robinsanda bu -
lunncaksınız... Kulaklarınız için ... 

Sırasfle bütün doktorların, mütehas
sısların l'linden geçer. Dl~leri dtizelmiş, 

Merle Oberon 

Amerikan sinema yıldı1larının içinca 
en kibarı ve ayni zamımdn en eksotiki sa
yılan güzel Merle Oberon cZüppe mizaça. 
kadınlar hakkında şunları söylemiştir: 

c- Ben criippe rnizaçıı kadınlardmı hiq 
bir suretle hoşlanrnam ... Bunlarda ka .. 
rP.kter namile bir şey nramamalı. Bunla!' 
gayri tabii gözükrnekten zevk duyaı·lnr. 
Maskara olduklarının farkına varıyorlat 
mı, bilmem? 
Şimdiye kadar ben ne ka§lnrımı, ne da 

kirpiklerini yoldum. Bunları yapmak nt-. 
yetinde de değilim .• 
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Mari Valevska 
Na · onun aşk romanı 

Tercüme edent Mebrure Sam• 

Güzel saçlar üstüne konacak tae 
ardım etmek hiç de i§ine gelmiyordu. 

Fikrı değişmemişt.L Jozefinin yerine 
geçmesi lazım gelen kadın, Mari Va -
levska, idi. 

Evet, Mari Valevskaydı ama ancak 
su şartlarla: 
• Onunla el bl.rliği yapacak, sözlerin
den hiç bir zaman çıkmıyacak, tam bir 
teslimiyetle sır ortağı olacak, gördüğü 
bu eşsiz iyilik mukabilinde, imparato
riç .... liği müddetince daima nazın tuta
cak, Napolyona karşı her vakit onun 
lehine nüfuz ve tesir edecek ... 

Evet işte, bu şartlada Fuşe de ona 
yardım ederdi... . 

Etrafını pek çok düşmanlanh sar
mış olduğunu bildiğinden Mari Fran
saya g~leli beri tuttuğu siyaset muci -
bince, onunla tam bir anlaşma yaparak, 
ileriki günlerini ve ikbalini garantile -
yecekti. 'Maksadı buydu, fakat evvela 
bu birleşme karannı Mari de sözle, 
zımnen olsun mühürlemeli idi! 

Yalnız, bu da son derece nazik bir 
mesele idi. Bir yandan da vakit geciki
yordu. Acele etmek Uızımdı... İşte o 
sıralarda, bütün kurnazlığına, becerikli 
zekasma rağmen Dük d'Otrante, örn -
rünün en güç anlarını yaşadı. 

NihaY€t demiri tavında iken dövmcğe 
karar verdi. Son zamanlarda, Mari 
kendisine karşı pek soğuk davrandığın 
dan, işe büyük bir ihtiyatla başladı. A
ra sıra Houssaye sokağına uğrayor, fa
kat Mari onu, dost gibi değil de sadece 
devlet büyüklerinde.n birine gösterile -
c~k zahiri ve soğuk bir nezaketle kar 
şılayord u. 

Kaybettiği nüfuzu bir fırsatla yeni
den kazanabilece~ni uman Fuşe. bu 
muameleye yapmacıklı bir mutavaatla 
boyun eğiyordu. • 

Günler geçtikçe, nihayet bir §eyler 
yapınağa karar verdi ve o sırada Bav 
yera kralı şerefine operada verilecek 
olan ga ]a rnüsameresi için Mariye bir 
loca bilc1 i getirdiği günü, gül erek, san
ki ehemmiyetsiz bir şeyden bahsedi 
yonmış gibi: eBu güzel saçların üzeri
ne konacak bir tacın• fazla ağır gelip 
gelmiyeceğinı, çöyJe bir soruverdi. 

-Kimden bahsediyorsunuz kuzum? 
Benden _mi? Gene mi o hayaller ... de 
di. 

Marinin bu lakırdıya karşı gösterdi
ği kayıdsızlıktan, cKişi karşısındakini 

hep kendisi gibi bilir» fetvasınca o vak 
te kadar hiç aklına getirmemiş olduğu 
bir vaziyet, kafasına dank etti: 

cimparatorun serbest kaldığı şu sı
ralarda bile, işte bu mağrur ve sersem 
kadın ona eş olmak, sokulmak sevdası 
na gene de düşmüyordu.• 

Bir seyleri tclmihan: 
- Vaktilc söylediklerimi unuttu -

nuz mu yoksa? Mademki şimdi taht 
boştur... İstediğiniz zaman oraya sizin 
oturabileceğinizi bilmiyor musunuz? 

Mari istihfafla omuz silkti: 
- İstediğim zaman mı? Şu halde, 

hiç bir zaman ... dedi. 
Adeti değilken, karşısındakini, yük 

sekierden bakan gözlerle tepeden tır
nağa kadar bir süzdü. 

Zapliye nazın fazla ısrar etmedi. 
c(Su mevzuu elbette bir gün düşün 
rnek sırası geleceğini ve o zaman da 
tekrar arzı ubudiyete hazır olduğunu• 
söyledi ve çekildi. 

Mari. o gidince salıiden dUşünmeğe 
"\·ardı . f~inde birbirine zıd bir sürü fi
kirler çarpışıyordu. Faraza gUnün bi 
rinde tacı, tatltı kabu1 etse, Jozefinin 
ç:rkin ~übhelerineo tamamen hak ver -
dirmiş olacağı aklına gelince fenasına 
gitti. 

H ir zaman mevki hırsı duymamış 
olan. iT ıPolvond \ 1n z onun şahsiyc 
~·n·. e keklik berı "ni srven ve ond~n 
tNte>t ·, a.şkına mu ·abii sadece ba1ıt
s z mem1eke1in"p i tiklfılini istiyen bu 
kad n n ilk hare1

• +-i, .pek baş dön -
dürüci.l bulduğu bö ·1 bir yükc;eliş ih
t"ına ini dımağından uzaklaştırmak ol 
i'lu. 

Aralarında kalan son bağı da, böyle 
bütün bir aleme duyurarak koparrr.a -
nın, kont Valevskinin yarasını büsbü 
tün deşmek olacağı düşüncesi, dini a
kideleri, vaktile Fuşenin sözlerine ver 
miş olduğu bütün o karşılıklar şimdı da 
ha kuvvetle gözünün önüne geliyordu. 

Ama, ya her şeye rağmen Napolyon 
ondan bunu istiyecek olursa? 

Ya karnındaki çocuk namına, vera 
seti hemen temin etmiş olmak kay -
gusile ondan bunu isterse, hayatının 
tamamen değişmesini dilerse? Acaba 
ne diyecekti? Ne yapacaktı? 

Gene reddetmek cesaretini bulabile 
cek mi idi? Ruhunun ta derinliklerine 
inerek, vicdanının bütün samimiyeti 
ile, Napolyonun böyle kuvvetli ve ateşli 
bir ısrarı kar§ısında dayanamıyacağı -
nı kendi kendine itiraf etti. 

Amma, o bunu, hiç kimseye söyle 
rnedi. Ne kardeşi Laczinskiye, ne dostu 
Düroya, ne de sık sık gördüğü prenses 
Polin Borgez'e. 

Hiç, hiç birine, içini açmadı. 
Gönülcü liünde sıkı sıkı saklad1ğı, 

hatta biraz da utandığı bu cpeki!»yi, 
ancak Napolyona söyliyecekti; ve şayed 
o cpeki»yi ıstemeğe gelmivecek olur -
sa. ömrünün ta sonuna kadar da ki111 
seeikiere bunu bildirmiyecek. .. Böyle 
bir şeyi. hatta bir zamanlar dü~ünmüş 
olduğunu bile belli etmiyecekti. 

-2-

iMPARATORİÇE 

Mari, her çarşamba günü ak~am ye-

Askerlik bahisleri 
(Battarafa 1 inci sayfada) 

Eğer Çin ordusu Hankeu hadiresinden 

rneğinden sonra (Houssaye) sokağın -
daki evinde en yakın dostlannı kabul 
ederdi. 

Orta halli bir ailenin toplantılarını 

andıran bu akşamlarda, lambaların 

tatlı ışığında, (Whist) veya (Bouillote) 
isimli iskarnbil oyunları oynanırdı. 

Erkekleri şehir kıyafetinde gelmiş, 

kadınları da sade elbiseler giyinmiş o
Jan bu on, on iki kişi arasında: Prenses 
Jablonowska, (Düro), (Dük dö Bassa
no) ve düşes (Fontan) eski rahib (De
Hile), mösyö (de la Bouillerie), ma -
dam (de Rovigo), çok zamanlar (Polin 
Borgez) ve bazan da (Fuşe) bulunur
du. 

Saat dokuza doğru musiki büyükle
rinden (Gretry), klavsenin başına ge
çer ve çalınağa başlardı. 
Eşyalan gösterişsiz, şatafatsız olan 

bu ılık, sükun dolu iki salonda (Tuil
leri) sarayındakinden çok daha hoş ve 
zeki Uıtifelerle dolu sohbetler yapılır
dı. Bütün ikram da pasta, şerbet, çay 
ve kahveden ibaretti. 

Napolyon bu toplantılardan hoşla -
nırdı ama, karısını boşayalıdan beri 
gelişlerini seyrekleştirmişti. Akşamla

nnı çalışma odasında, dosyalada he -
sablan arasında geçiriyordu. Jozefin -
den daha yeni aynlmış iken, Marinin 
evinde gözükınesi zavallı eski karısını 
büsbütün üzer diye düşünüyordu. 

Ama nihayet dayanamadı, işte bu 
çarşamba çıka geldi. Hem de erken -
den. 

(Arkası var) 

Ankara borsasi 
kurtularnayıp burada gene ağır bir mağ- Arıh$· kapanıt fıatla . ı 17- 10- 933 
lubiyete uğrarsa onun enkaz.ırıdan yeni 1------------------l 
bir ordu daha vücude getirmek ve bu -
nunla Çini kurtarmak artık bir hayal o
lacaktır. 

Hankeudan batıya çekilebilecek Çin 
kuvvetlerinin ne gerisinde ve ne de yan
larında artık hiç bir demiryolu bulunmı
yacağından bunların her türlü ihtiyacının 
ikmali işi pek çetin olacak, fakat Hlndi 
Çini ve Sovyet Rusya ile hava ve kara
dan bir irtibat muhafaza edebilecektir. 
Onun için mareşal Şan-Kay-Şek iç1n ya
pılacak en doğru hareket Hankeuda bir 
zaferden yüzde yüz üm'd hesliyemiyor 
ise ordusunu en münasib zamanda batı
ya çekerek Japonları sahillerden ve de -
miryollardan mürnh-ün mertebe uzaklaş
tırmak olacaktır. Bu itibarta Çinin Sa -
karyası, durumu itibarilc her cihetten 
çevrilmeyc müsaid olan Hankeu de~il, 

belki de daha batıda İchang bölgesi ola -

Lo n d n. 
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Mill no 
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H. Emir Er1dlcı 

Bir işci kızm parmakları ez Idi 
Kazlıçeşmcde mensucat fabrikasında ça

lısan 15 yaşında Ahmed kızı Klzban maki
neye masra takarken kazaen ellnl bobin 
maldne.!lne atapettarak parmaklan ezllmlş, 
tedavi altına alın~r. ······························································ 

ilan T arifemiz 
Tek atltun santımı 

aGhil• 400 
aalıil• 250 » 
aahil• 200 » 

Dördüncü •ahil• 100 • Iç •ahileln 60 » 
Son aahife 40 » 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda ilAn yaptıracak· 

lar ayrıca tenziliıtlı tanfem)zden 
istifade .edeceklerdir. 'lam, yarını 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilılnlanna 

nid işler için iU adresa müracaa: 
edilmelıdir: 

tlineıtık KoUektll ŞirteU 
Kalıramamade Ilan 

Ankara c:addeal 

nçı.ıı t..•,.ı.ı..ıı' 

Anadolu ftn. ~ eo 
petln 21 60 24 60 
A. ~m. "' eo ni~U 
BomonU - Nekıar 690 690 
A.slan çlmen to 820 8 :dil 
Merkez BankıUl ltı6 106 

1 Banlı:Ail 10 lO 
Telefon • 2l 
İttihat •• Dettı· U &lO UliO 
Şark DettrmeDJ l .,.; 

Terkoe 6 10 ' 10 

lSTİKBAZLAa 

AçıLı Kapa .. , 

"Nlrlt borcu I PIJ\n 
• • lll • 
• • 1 vadoli 

.............................................................. 
Atlelilt lwtutunuu muhafiU4.' 

tdiniz ' 
Şlfmuhlıı. mh1cl111 ecllo 
.. rı •• bu••• •• IJI ,......, 
or .. SHDIT liNIA J• IIJI
ıılı. o.ı .. ı m .. aJını• ..... 
rlla r•lh t•bahJ• elclarfr. 
Huaual albUki bir lrllıcto 
cl•n r•P•Iııut oları IHDlf 
LllilA •41 bir ~Giot 11~1 
,ıı. ...... 

Flr•tı • ı o liracin ıuııareıt. 
ISatıt r•rl ralnıa 1 

.J. ROUSSE~ 
~••••, 166 8d. Hauaamnt 

~~--, ISTANBUL, BeroGiıt 
TOn ol merdaııı 12 Ho. fıı. 

M•Garam•h ıiJ•••I adinia ••ı• 
ıs No. lu tarlfemlıl lalerlnlı. 

Birinciteşrin ıs 

Son Posta'nın zabıta hikayeleri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

- Resminizi son filme Ç<!kmiştim. On
dan sonra da, eşyaını filan topladım. Saat 
2,30 idi. Mesela, bayanın resmini 2,28 de 
çektiğiini farzedelim, iki dakika içinde 
eşyalarımı topladıın. Bu etti tam 2.30 .. 
başka bir emriniz bay? .. Yok mu? Gay~t 
güzel bir resim filan çektirrnek istc>.rse -
niz, teşrif ediniz, muhakkak memnun ka
lırsınız, işte kartım. 

Hornley, gitrneğe hazırlanarak kartı 
cebine koydu ve teşekkür etti. 

Stamfild: 
- Bayan makbuzunuz yanında ıise, 

resminizi hemen ver-ebilirim, hazırdır, 

dedi, ve resmi genç kızın eline tutuştur
du. Hornley resme bir göz attı, sonra kı
zın elinden yavaşça çekti aldı, yeniden 
bu sefer daha dikkatle muayene etti: ve 
arkasından hakim ve emredici bir sesle: 

-, Herbert Stamfild, sizi tevkif ediyo
rum. Mis Deyzi Haınond, siz de mev -
kufsunuz!.. dedi. 

Hornley 1ıer ikisini neden tevkif et
mi§ti? Fotograftaki deliı ne idi. Bu. -
lamazsanız, hikayeyi oku.mıyıı det,am 
ediniz. 

Yirmi dakika sonra, salonda müfettiş 
Hornleye sigara ve kahv<! ikram eden 
Leydi Bannerston, ona: 

- Siz bir harikasınız, hırsızı ne ça -
buk bulup çıkardınız?. Öyle değil mi 
Godfrey? .. 

Lord Bannerston söze karıştı: 
- Ona ne şübhe? .. Fakat asıl anlamak 

istediğim mesele, Mister Hornleyin hır -
sızıarı nasıl bulduğu, yakaladığıdır? .. 

Hornley sakin sakin anlattı: 

c-- Fotografçı, hem kendini, hem de kı
zı ele verdi. Her ikisinin ortak olabile -
ceklerini asla düşünmemiştim. Fotograf
çı, genç kızın resmini kat'\ bir ifade ile 
saat 2,28 de çektiğini s5ylemişti. Fakat, 
resmi kıza uzatınca, bir çuval ineiri her
bad etti. Fiyasko verdi. Resimde, genç 
kız - gördüğünüz gibi - Oksford caddesin 
de bir bankanın önünden geçiyor. Dikkat 
ediyor musunuz?. Bankanın kapıları ka
palıdır. 

Genç kıza kendisini ne sebeble tev -
kif ettiğimi, alelade günlerde bankaların 
saat 2,28 de kapanmıyacağını söylediğim 
zaman köpürdü. Fakat işin mugal1Haya 
gelmiyeceğini ve benim de böyle dolma -
ları yutmıyacağımı anlayınca yelkenleri 
suya indirdi ve bülbül gibi her şeyi an -
lattı. Anlaşılan, oda hizmctçiniz, Stam -
fild serserisile bir müddettenber4 tanış -
maktadır. Serseri dedim, çünkij sakal 
koyuvermesine rağmen, türlü türlü isim-

leri olan Stamfild müdüriyelin hiç te 
yabancısı değildir, gediklilerindendir. 
Kaç kereler, hırsızlıktan, dolandırıcılık

tan hapse ginniştir. Mel'unun biridir. 
Oda hizmetçiniz, bir çok kadınlar gibi, 

onu sevdiğinden tuzağına dü~mü~, ken -
disine alet olmu§tur. Serserinin en bü -
yük kabahati, saat 3,30 dan sonra ~cnç 
kızın resmini çekmesi, ve onu bir ban -
kanın önünden geçirmesidir. Du fasıla 

arasında inciyi satmı§lar. Bulduk, çıkar -
dık, az tama çok ziyan getirir. İlk önce 
resmi çekip, sonra yataklarına inciyi gö
türmüş olsalardı açık gözleri kolay ko -
lay yakalıyamıyacaktık.. 

Leydi Bannerston itiraz etti: 
- Hayır, hayır, siz nasıl olsa bulurdu· 

nuz Mister Hornley .. 
lbrahim Hoyi 

Film fabrikalarinda bir 
" y1ld1z , nasil yarat1hr1 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 
larca, senelerce bununla meşgul bulun • 
sun ... Mary denir denmez insanın aklın~ 
hemen bu hadise gelsin. 

Amma, Mary yaratılan bu h~diseden 
hoşlanmaz, mazisine, kendisine yara§tır
maz, diyeceksiniz değil mi? Adam siz d!!·· 
Onun fikri sorulur mu hiç? .. 
Şimdi Mary hazırdır ... Emredildiği il -

zere yürüyecek, gülecek, konu~acak ar
tık gece lokantalarına da, balolara da, gar
denpartilere de gidebilecektir. Herkt-s 
onunla alakadar olmağa başlamıştır. 

Mektebe başlamak sırası da gelmiştir. 
cMektebe başlamak. tabiri doW"udur .. 
Şimdi ona son dersler verilir. Bu ders

ler istidadına göre, bir aydan be~, altı a
ya kadar devam eder. 

Nihayet ... Stüdyoya davet edilir ve bü
yük rolünden evvel, tamamile hususf 
mahiyette küçük bir film çcvirtilir. Biı 
kaç hatası tashih edildikten sonra büyük 
rolüne başlar ... 

Mary artık tam manasile «Sinema yıl
dızb olmuştur. ............ .. ---·-- ............ ·-- -- .................................... . 

Paris ve Lon Iranın en bUynk mo
da mtlesseselerinden çıkmış pat-
ronlar nzerinde biçilmiş bayanlara 
mahsus MUŞAMBALARI zen

gin çeşidleri her yerden müsaid 
şeraitle ve ucuz tiatlarla BAKlER 
ma~azalarında satılmaktadır. 

Huauai çe~idlerimi:: yalnız matazamızııa 
dahilinde te,hir edimiştir. 

Desenierin hakkl mahruzdur. • 

Çünkü ASPiRiN senelerdenbert 

her türlü soğuka(gınlıklarına ve aa•) 

nlara karşe tesiri ia~maz ..... bir ila~ 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in 

.lütfen ffi markasın.a 
tesirinden emin olmak fçfn. 

dikkat ediniz. 

İstanbul Gümrükleri Paşmüdürlüğünden : 
Kuruçeşme antreposunda bulunan Mezat Kaime No. sı 4640 H B (1075) marka 

1/10 No. kanuni sıkleti 193 kilo ağırlığında 943 lira değerinde elektrik ampulü 
21/10/938 günü saat 13 de Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrük atış salonun-
da 1549 sayılı kanun mucibinc~ ve 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde 
açık arttırma ile dahlle sattlacaktır. isteidilerden yüzde yedi buçuk pey akçesi 
makbuzu ilc maliye ünvan tezkercsi aranır. Pey akçelerinin saat 12 ye kadar 
vezneye yatırılması mecburidir. Tl. 23219. (7597) 



~ 8 Birincite§riD 

Sirkeci - Haydarpaşa leribollan 
ingiltereye sipariş olunuyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
arasındaki demiryollan münakalatı 
görü.şülür ve yeni bazı tedbirler almak 
mevzuu bahsolurken, Türkiyenin Lon-
dra - Bağdad, Londra - Tahran ve Lon
dra Hindistan hattı üzerindeki tra~!t 
vaziyeti de müzakere edilmiştir. 

Bu konferansta Irak demiryolları 
murahhasının verdiği izahata göre, 
Telgöçek - Musul arasındaki hat ö -
aıümüzdeki mart ayına doğru ikmal 
-edilecektir. Bu tarihten itibaren Hav
darpaşadan kalkan Toros ekspresi do~
ruca ve aktarmasız olarak Musula gi
-decektir. Gene Irak murahhasının be
yanatından, 19 39 senesi sonuna doğ -
ru bu hattın Bağdadin iltisakının temin 
edileceği anlaşılmaktadır. Demek olu
yor ki, 19 39 senesinden itibaren Lon
dradan Bağdada, Sirk-eci - Haydarpa
şa fasılası müstesna olmak üzere ak -
tannasız olarak gidilebilecektir. 
Peşte konferansında Londra - Bağ

dad hattının tam alctarmasız olması 
meselesi de tedkik edilmiştir. 

Esasen, hükfunetimiz, bu işi daha 
evvelden demiryolu programnnıza al
mış bulunduğu için Peşte konferansın
da yapılacak işler izah olunmuştur. 

Mütemmim olarak aldığımız malıl -
mata göre, bu işlerden tercihan tahak
kukuna çalışılacak olanlan Sirkeci -
Haydarpaşa feribotunun tesisi ve üç 
kıt'a arasındaki transit posta nakliya
tını aktarrnasız yapmak t-edHirlerinin 
ittihazıdır. 

Nafıa Vekaleti mütehassıslan, fcri
bot inşaatı için evvelce hazırlanmış o-

Filistinde vaziyat 
da ha fenalaştı 

Londra 17 (Hususi) -Bu gece Kudüs
tc ışık söndürmc saati ihdas edilmiştir. 
Şehrin bütün kapıları knpatılmış, ve yal
nız Yafa kapısı, sıkı bir muhafaza altına 
alınarak, açık bırakılmıştır. 

Bugün Kudüsün muhtelif semtlerinde 
kanlı hadiseler ccreyan etmiştir. Ömer 
camisinin avlusunda bir bomba patlamış, 
fakat hiçbir zarar verme,miştir. 

Halen, Filistinin 12 şehrinde geceleri 
ışıklar söndürülmektedir. .. 

Kudüs 17 (A.A.) - Filistinde umumi 
vaziyet gittikçe fenalaşmaktadır. İki İn
giliz nakliye vapuru ile Hayfaya yeniden 
Maltadan ve İskenderiyeden 2400 İngiliz 
sübayı ve askeri gelmiştir. Bunlar Filis
tinin muhtelif yerlerine taksim edilecek
tir. Bununla bu hafta zarfında Filistine 
gelen İngiliz askerlerinin sayısı altı bini 
bulmuştur. 

lan avan projeleri ele alarak çalışma
lara ve esaslı planı hazırlamağa başla
mışlardır. İngiltereden temin edilen 
krediden bir kısmı ile bu feribotlar a
lınacaktır. Şimdiden Avrupa ve Asya
yı demiryolile birbirine bağlıyacak o -
lan feribotların İngiliz tezgahlarında 
tezgahlanması için teşebbüslere giri
şilmiştir. 

Mevsuk olarak işittiğimize göre Sir
keci - Haydarpaşa feribot istasyonları 
iki sene zarfında inşa edilecek, bu 
müddet zarfında feribotlar da yapıla
rak memleketiınize gelecektir. Bu su
retle 940 senesinde Avru;pa ekspres
leri vag~ değiştinneden Avrupadan 
Asyaya geçeceklerdir. 

Bu suretle Irak, Mısır, İran, E~an 
ve hattA Hindistanın Avrupa ile doğ -
rudan doğruya demiryolile bağlanma-
sı projesi tahakkuk etmiş olacaktır. 
Diğer taraftan, hükfımet topraklan

mızdan geçecek transit postalar için 
büyük ve madem furgonlar yaptırmak-
tadır. Bu fürgonlar 20 ton kadar eşya 
alacak ve 3 posta katarında bir tane 
bulunacaktır. Bu fürgonlar da ısmar
lanmıştır. 

A!akadadal13 Yakıpşark memle -
ketlerinin merke:lllerine doğru u -
zıyan hatlar bittikten ve feribot nak
liyatı başladıktan sonra Avrupa 1 ile 
Asya ve garb memleketleri arasında 
günlük ekspres servisleri başlıyacağı
nı ve bunun memleketimizin iktısadi 

hayah üzerinde müsbet tesirler yapa
cağını temin Etmektedirler. 

Amerikada yakalanan 
Alman casuslar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Suçlular, Amerika hava kuvvetleri
ne, Atıantik donanmasına ve kara kuv
vetlerine aid bazı plan ve askeri sır -
Inn Almanyaya bildirmişlerdir. 
MüddeiumuınS, biri kadın, diğer iki

si de erkek olan bu casusluk şebekesi
nin Almanyadan idare edildiğini söy -
lemiştir. 

C asuslar, Cumhurreisi Ruzveltin res
mi bir kağıd üzerine attığı imzayı tak
lid ve evrakı tahrif etmek suretile as
keri tayyarelerin planlannı ele geçir-
mişlerd.ir. 

Kolon eFanama kanalı• 17 (A.A.)
Askeıi makamlar Randolf kalesi ci

vanndaki sa.'htl mtldafaa tertibatırun 
fotoğraflarını çekmekte olan biri ka -
dm olmak üzere 4 Almanı tevkif et -
mişlerdir. Bunlar isticvab edildikten 
sonra kalenin muhafız kıt'ası kuman
danının emrile hapsedilmişlerdir. Ya
pılan tahkikat neticesinde ~evku~la:ın 
casusluk cünnile itharn edılmelerı la -
zım gelip gelmediği tebeyyün edecek-

tir. 

&ON POSTA 
Sayfa ll 

"'············-·· .... -................................. --~ 
~ Telgraf haberleri 1 Çek - Macar konuşmaları 

yeniden başlıyor 
'-. ........................................................ ; 
Almanya ve Fransızlar 
Bir Fransız gazetesı: Al
manlar pek yakında" Daha 

' ileri gidemezsin • ihtorını 

duyacak/ardır, diyor 

Paris 17 - Ordr gazetesinde Pertinaks. 
diyor ki: 

Çekoslovak seddi bir kere yıkıldıktan 
sonra artık merkezi ve şarki Avrupada 
Alman imparatorluğunun önünde hiçbir 
mania kalmamı§tır. Serbest bir saha var
dır. 

Devletlerin hududlarmı çizenlcr, yirmi 
sene evvelki mağlublardır. Her şey on
ların önünde serfüru ediyor. Fakat pek 
.Yakın bir istikbalde onlar, bir unsurun 
kendilerini durduracağım ve kendileri
ne: cOraya kadar, daha ilerisine gitmek 
yok:. diyeceğini görüp işiteceklerdir. Bu 
unsur, Fransanın ve İngilterenin tesliha
tı, bilhassa havat teslihatı olacaktır. Fa
kat bu askeri gayretin müsmir ve herhan
gi bir ültimatomun tehdidinden • masun 
olabilmesi için Fransız ve İngiliz kabine
lerinin ilk iş olarak mukavemet arzula
rını mesela Fransada iktısad! te§kilatın 
ıslahı ve İngilterede mecburi askerlik 
ihdası gibi parlak icraat ile izhar etrnele· 
ri icab eder. 

Beriinde beklenen Çek Nazıriarı 
Berlin 17 (A.A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: Dört Çekoslovait nazırından 

mürekkeb bir heyetin yakında Beriine 
gelmesi burada al~ka ile beklenmekte, 
fakat politik mahfeller, bu heyetin ge
tireceği teklifler hakkında fazla malıi

mat olmadığını bildirmektedir. Alman 
milletinin yeni Çek devletine karşı hiç 
bir suiniyet lle mütehassis olmadı~ı te
barüz ettirilmekte, fakat M.la bazı emni
yetsizlik bulunduğu da gizlenmemekte
dir. Zira, söylendiğine göre, yakın maziyi 
ve tutulmıyan vadieri unutmamak lazım 
gelmektedir. 

Almanyanın Çekoslovakyadan 
çıkanlmalannı istediği 

Almanlar mı var ? 
Paris 17 - Övr, Popüler, Ümanite ve 

Lö Pöple gazeteleri, Hillerin Şvalkovski
den Nazi olmıyan bütün Südctlerin Çe
koslovakyadan çıkarılmasını istemiş ol
du~unu yazmaktadırlar. Çıkarılması is
tenilenlerin meyanında Çek parlamento
sunda Südet mebuslar ve AyAn da dahil
dir. Maahaza, bu haber resmi Alman ma
kamları tarafından tekzib edilmektedir. 

Baro olmıyan yerlerde yeni 
barolar teşkil edilecek 

Ankara ı 7 (Hususi) - Birincikil -
nunun 5 inde mer'iyete girecek olan 
yeni avukatlık kanununun 61 inci 
maddesine göre nuntakası dahilinde 
en az on beş avukat bulunan her vila
yet merkezinde bir baro teşkili ve ha
ro • olmıyan yerlerin en yakın baroya 
baglanması veya bunların birleştirile
rek ayrı bir baro teşkil ve merkezleri
nin Vekaletçe tayini icab etmektedır. 

(Baştarajı 1 inci sayfada) 
cum edilmiştir. Çek polisi her tarafta 
Macarları tevkif etmektedir. 

Dün Presburgda kilise önünde Çek po
lisi Macar nümayişçilerinc taarruz etmiı:; 
ve bir çoklarını yaralamıştır. -

Alman ve İtalyan ihtilan devam 
ediyormuş 

Paris 17 (A.A.) - Petit Parisien, Ma

car - Çekoslovak müzakereleri hakkında 
şöyle yazıyor: 

İtalya ve Polonya hükfunetleri Maca
risıanın metalibatına kuvvetlıe müzahe
rette devam etmektedirler. Fakat Macn
ristanla Polonya arasında müşterek bir 
hududun teşkiline muarız olan Almanya 

hattı hareketini değiştirmişe benzemiyor. 
!talya ve Almanya, her ikisi de, Macar _ 
Çekoslovak müzakerelerinin pek yakında 

tekrar başlaması hususund:ı mutabık ise
ler de Alman ve İtalyan tezleri arasında 
bir yakınla§IDa elde edildiğe benzemi
yor. Maamafih mutavassıt bir sureti hal 
bulunması ihtimali kuvvetle vardır. Bil
h~a, Budapeştanin istemekt':! olduğu 
Rutcnyanm doğrudan doğruya Macaris
tana ilhakı yerine bu ithaktan evvel ora
da bir plcbisit yapılması mevzuu bahsol
maktadır. 

İtall1an.\'l ıdttai na$ı; 

Roma 17 (A.A.) - İnformaziyona Dip· 
lomatika, bir notasında İtalyanın Macar -
Çekoslovak ihtilafındaki İtalyan noktai 
nazarını izah ve teşrih etmektedir. Ro
ma, Macaristanın ittihaz etmiş olduğtt as-

Kahraman Ordunun 
izmirde yaptığı 

manevralar bitti 
(Baş tarafı 1 inci sayfamı:zda.) 

Manevrayı müteakib Urlada yapılan 
geçid resminde civardaki bınlercc köylü 
ve şehirli hazır bulunmuşlardır. Bunu 
mütenkib müstahkem mevki kumandan
hğı tarafından, çok neş'eli geçen bir ziya
fet veri1miştir. 

Iş Bankası Londra şubesi 
müdUrU 

Ankara, 17 (Hususi) -İş Bankası Lon
dra şubesi mudürü Cabir Selek İstanbul:ı 
hareket etmiştir. 

Diş tabibieri kongresi 
Ankara, 17 (Husust) - Diş tabibieri 

kongresinde yeni yetişecek di§ tabibieri
nin ilmi seviyelerinin yükseltilmesi hak
kında mühim bir rapor okurunuş ve ra
porun yüksk makamlara takdimine ka
rar verilmiştir. 

keri tedbirlerin muhi.k olduğu mütalea..c 
sındadır. Çekoslovakya ile Macaristan a-< 
Tasındaki müzakereler yeniden başlıya ... 

cak ve Münihte takarrür etmiş olan ha! 
suretine mürnasil bir hal suretine ikti-4 
ran edebilecektir, yani büyük kısmı Ma .. 
carlarla meskUn olan ınıntakalar Mac~ 
~istana rücu edecek, diğ& mı~takalaıf 

ise plebisitlere tabi turulmak lfizım gele...-
cektir. Bu meseleler halledildikten sonr~ 
İtalyaJ Çekoslovak hududlsnnı garanti 
edecektir. B. Mussolininin B. Şvalkov.ski .. 
yi kabul ettiği esnada mumailcyh buı 
takdirde Bohernyanın İtalyan dostluğun:ı. 
güvenebileceğini söylemiş olduğu rivayet' 
edilmektedir. 

İngilterenin Çck~ovakyaya 
verdiği para 

Londra 17 (A.A.) - Resnıi tebli~: İn .. 
giliz hükümeti, Çekoslovak hükümetin .. 
den, mali yardım talebindeki esbabı bil .. 
dircn bir muhtıra almıştır. Bu muhtıra, 
İngiliz ve Fransız hükumetleri tarafın .. 
dan tedkik olunmaktadır. Çok yakında bu 

muhtıraya bir cevab verilecektir. Bana 
intizaren, İngiltere hükl1rneti, Prag hü
kumeti emrine avans olarak on milyon 
İngiliz lirası vermesini İngiltere banka· 
sından rica etmi§tir. Bu mebHih müsta.. 
eel işlerde ve en başta mültecii::re yapı
lacak yardımın organize edilmesinde ~\'e 
iş bulunmasında kullao.ılacaktır. Çekoslo-
vakya delegeleri, mülteci\ere, politik a
kide ve ırk farkı gözet"Jrneksizin yardım 
yapılacağını bildirmişlerdir. 

Yüksek muallim 
mektebi mezunları 

tayin edildiler 
Ankara ı 7 (Hususi) - Kültür Ba

kanlığı Yüksek .Muallim mektebinin 
ey lfıl devresinden mezun olan genç • 
lerin tayinlerini ikmal etmiştir. Me _ 
zunlardan Oktay Konya, Enver Kars, 
Yahya Afyon, Nezih Eskişehir, Sadriye 
Kayseri, Ali Kastamonu Davud Kars 
Cahid Anteb, Servet Adana liselerin~ 
Rana ~irne :rkek okuluna, Nevzad 
Balıkesıre, Saıd Diyarıbakıra, Esad 
An~ara, Salih Erzurum, Ebuzer Kars, 
Enıs Malatya, Nadir İzmir Zeyneb 
Ankara liselerine, Yakub Edirne er .. 
kek okuluna tayin edilmişlerdir. 

Çinde vaziyet 
. Hongkong 17 (AA.) _ Japonlar. 
ihraç hareketine başladıklarından bu .. 
güne kadar be§ yüz kadar köyü ve d6rt 
mfllYon kadar halkı ihtiva eden b. 
ınıntakayı işgal altına ~lardır. ~ 

(~~;;;Z;ba:iri:ra:-_te_m_iz___;;s~u::,;y~a:;_..::k:::a~v~u~ş~t~u:__:) Z2 
1 Sı~ muhabiri - -

Londra 17 (A.A.) - Nevs Chroniclc 
gazetesinin İskenderiyeden aldığı bir ha
berde Filistindeki İngiliz kurmayının bu 
hafta içinde Arab çetelerıne karşı büyük 
bir taarruza geçeceği bildirilmektedir. 
İngilizlerin Filistinde bugün 25 bin kişi· 
lik bir kuvveti bulunmaktadır. Bunlarm 
17 bini İngiliz askeri, 2 bini İngiliz polisi 
ve 6 bini de Yahudi gönüllüsüdür. 

Fcvkaladc komiser 
Kudüs 17 (A.A.) - İngilterenin Kudüs 

fevkalade komiseri Macmichael, tayyar\! 

lspanyada vaziyet 
Barselon 17 (A.A.) - Gönüllülcrin 

geri çekilmesini kontrole memur ko
·syon bu sabah B. Negrin tarafından 

mı , ö k . 
kabul edilmiştir. ğleden sonra om!s-

iSaroların yeni kanun hükümlerine 
g?re .t~ki~ ~e. merkezlerinin tayin e -
dılebılmesı ıçın Adiiye Vekaleti vilA
yetlerden etraflı mallımat istemiştir. 

miz yazıyor: Sıvasa 
bağlı maınur ve şi -
!rin kasa balanmız -
«ian birisi de Zara
dır. Yıllardanberi 
kasaba halkının sa· 
bırsızlıkla beklediği 
temiz su işi de hal~ 

ile Londradan buraya dönmüştür. 

Filistinin taksiminden \•azgeçildi 
Londra 17 (A.A.) - Daily Herald gı:ı

zetesinin yazdı~na göre, İngilter~ hüku
meti Filistinin taksimi projesinden knt~i 
olarak vazgeçmiştir. Buna sebeb Voo:i
head komisyonunun bö~lc bir taksimin 
imkansız olduğuna hükmdmiş olmasıdır. 

Alman ajansımn verdiği malômat 
Kahire 17 (A.A.) - D. N. B. muhabiri 

bildiriyor: 
Öğrcnildiğinc göre, Beytüllahm birkaç 

haftadanberi Arab nasyonalistlerinin e
lindedir ve şehirde halen hiçbir İngiliz 
askeri bulunmamaktadır. Şurasını teba
rüz ettirmek enteresandır ki nasyonalist
ler, Yahudiler ve İngilizleı- hariç, herke
sin şehre girmelerine ve mukaddes ma
kamları ziyaret etmesine müsaade et-

on azası, askeri makamlara takdım 
~lunmuştur. Komisyon, ilk faaliyet~nc, 
bugün İspanyol genel kunnay teknı~ -

enlerile birlikte başlamıştır. Bu ılk 
Jaaliyet birkaç gü~ devam ~decek ve 
bu faaliyet neticesınde heyetın kontrol 
vazifesi kolayıaşmış olaca'\ttır. Kontr~l 
heyetinin vazifesini kolaylaştınnak u-
ere askerl makamlar ceblıeden çeki
~en bütün yabancı gönüllüleıi, milli -
yetlerine göre husus1 kamplarda top-

lamıştır. 

Burgos 17 (A.A.) - Bugünden iti -
baren, cebhelerderl çekilen İtalyan 
kıt'alan İtalyaya dönerken, Frankist 
İspanya muharib hukukunun tanınma
sını beklemektedir. General Franko -
nun ve yahud hükfunet azasından bi -
rının bu hus.ust,a pek yakında beya
natta bulunması pek muhtemeldir. . rnektedir. İngilizlerin Arablara karşı ya

pacakları umumi taarruz, burada büyük 
bir heyecanla beklenmektedır. İngiliz as- menedilmesinden sonra halen herkes ay
kerlerinin kolay kolay mu~ffak olacak- ni scrpuş yani agel giymektedir. Bunun 
ları sanılmamakladır. Arab nasyonalist- üzerine şimdi İngilizler, siviller ile ko-
1eri maknınları tarafından fes ve sarığın mite ve çetecileri ayırd edememektedir. 

lktısad Ve kAleti Baş m uşaviri 
şehri m izde 

Ankara, 17 (Hususi) - İktısad Vekale
ti başmüşaviri Von Derporten 1stan
bula hareket etmiştir. 

Denizde 13,000 metre 
derinliğe inecekler 

Roma 17 (AA.) - Mesajero gaze -
tesine nazaran Galeazzi dö Laspezya 
adındaki genç bir İtalyan Alimi, deniz 
seviyesinden on üç bin metre derinli
ğine inmeğe medar olacak bir Alet 1 -
cad etmiştir. 

Loid Corcun kitabı 
Londra J 7 (A..A.) - Bugün Loid 

Corcun cSulh muahedelerine aid haki
katler• isimli eserinin birinci cildi neş
redi1.miştir. Muharrir bu eserinde ilk 
defa olarak sulh konferansına dair bir
çok aizli vesikalan Ceicetrnektedir. 

}edilmiştir. 

Su, kasahaya 7 
kilometre mesafede 
Kösedağı eteklerin -
den getirilmiştir. Su 
projesini Dahiliye 
iV ekaleti Beledi • 
yeler imar heyeti münakasaya koy .. 
muş ve 40 bin lira üzerinden su geti-
rilmiştir. Her hususta belediyelerin 

yardımına koşan ve elinden geldiği ka
dar sür'atle ~lerini başannağa çalışan 
belediyel~ imar heyeti bu işi de üze
rine alarak beş ay gibi kısa bir zaman
da Zara içme su tesisatı münakasasını 
yaparak inşaata başlat.ılmış ve su Zara 
halkının coşkun tezahüratı arasında 

kasahaya akıtılmı....crtır. Getirilen su jç
meye çok elverişlidir. Resim, suyun a
kıtılışında yapılan törende hazır bu -
lunanlardan bir kısmıru gösteriyor. 
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Burdurda bu y1l buğday çok bol 
~urdur, (Hususi) - &hriınizdf! 

hannanların tamamen kald;ılmış ol • 
ması hasebile Ziraat Bankası buğdaYJ 
alım direktörlüğü faaliyetini artırml.Ş"" 
tır. Buğday alım direktörlüğünün bu 
yerinde ve yolunda müdahalesi saye ... 
sinde piyasaya nekadar buğday geti .. 
rilirse getirilsin fiatlarda bir dilijkün .. 
lük görülmemektedir. Köylerden getı .. 
rilen buğdaylar o kadar çoktur ki buğ .. 
dayları teslim için sıraya koymak mer
buriyeti hasıl olmuştur. Bu suretle 
köyli.inün füzuli yere günlerce bekle ~ 
mesi önlenmiş oluyor. 
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VAZIFEYE DAVET 
Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

FAIZCI 1 
Çeviren : lsmet . Hulusi ....... 

Ni HAD 
Yıllardanberi tevliyet vazüesin~ alaka göstermiyen ve adresi idarcmizce bi

linemiyen Sofular camiinde (Hacı Mustafaağa) vakfı mütevellisı Fatma Rai
ka'nın ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında idaremiz mülha!t Vakıflar 

Şeiliğine müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve şartıarım ifa etmesi, aksi 

111111 .... 
takdirde hakkında kanuni muamle yapılacağı ilan olunur: (7564) 

Asıl adı Nihaddı, fakat biz ona mek -~ 
tebde faizci der~i.k. Nihadın. fıd~tiy~.i. E -
ğer birisi kendısıne fena bır laf soylese 
derhal: 

- Maa faiz iade etmeliyim .. der, daha 
·renasını söylerdi. 

Birisi bir tokat vursa: 

Faizci boynunu büktü: 
- Evet, karım biraz sinirli! 
- Mcktebde ona Aşıkken de gene sinir-

' li mi idi! 
- O zamanı pek hatırlıyamıyorum; 

amma, arada sırada hiddetlenirdi. Seneler 
geçince .. 

- Faizsiz iade etmek itiyadım hilafına 
bir iş olur! · 

Diyerek, bir tokat atana, iki tokatla 
'!llukabele ederdi. 

Son sınıfta idik, imtihan zam'anı yak
laşmıştı. Hepimiz bUyük bir heyecan için
de çalışıyorduk. İşte bu sırada faizeiye 
tuhaf bir hal ariz olmuştu. Biz çalışır · 
ken o bir köşeye çekilir, düşünürdü. Bir 
gün gene .dü§Unüyordu. Yanına gittim. 
O kadar dalmıştı ki benim yanına gitti
ğimin farkına varmadı. Yaradana sığı -
nıp açık ensesine bir tokat attım. 

- Anlaşıldı. Başta biraz kafa tutardı, 
seneler geçince işi azıttı. Ywnruk, tokat. 

Fai?.ci içini boşaltmak istiyordu. 
- Yumruk, tokat, çorba kasesi, ekmek 

tabnğı, daha eline ne geçerse. 
- Sen ne yapıyorsun? 

Bütün 

Ağrıları 

Geçirir. 

lerinden yaş bile akıyordu .. bumunu bü
küyor: 

- Yapmayın üzülüyorum. 

-Hiç! 
-Nasıl hiç? 
- Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Her i 

işi mukadderata bağladı m. Sonumuz ne' 
olacak bakalım. 

Diye bize yalvarıyordu .. 

Faizci ba~ını kaldırdı. Beni görmüşHi. * 
Onun; cfaizsiz iade etmek itiY.adım hila- Mektebden çıktıktan sonra Anadoluda 
!ma bir iş olur. deyip ensemc iki tokat bir kazaya kaymakam tayin edilmiş, git
atacağını sanıyordum. Bunun için de e- miştim. İki sene sonra İstanbula döndü
lımi cnseme siper yapmıştım. Faizci o- 1 ğüm zaman bir gün Faizeiye Babıcili cad-

- Faizci, sen aşık olduğundanberi asıl 
benli:"""ini kaybettin, bütün bunlar senin 
başına o yüzden geli~or. Bır kerl! düşün, 
biz, mektebde sana ni~in faizci. derdik. 
Birisi fena bir söz söylese o fena söze da
ha fena bir sözle karşılık verirdin, birisi 
bir tokat atsa. faizsiz iade etmezdin. 

. RADYOLiN 
. 

ralı olmadı. desinde tesadüf ettim. Ben ,')nu az kalsın 
- Düşünüyordum. tanıyamıyacaktım. Çok dc~işmişti. İki sc-

- Evet o zamanlar böyle idim. ÖeiLE SABAH, ve AKŞAM ile 

Dedi.' nede adeta on beş yaş jhtiyarlamışt,. Üs-
- Şimdi de biraz böyle olsana. 
-Yani ne yapayım? 

yemekten sonra muntauman dişierinizi fırçalayınız. Her 
- Düşündü~nü biliyorum. Fakat bu- telik sağ göz kapağında da simsiyah bir 

na sebeb yok. Bizim gibi senenin yarısın- çürük vardı: 
da havyar kesmedin ki imtihan vaktı ge- _ Bu ne hal Faizcı? 
lince düşünesin. 

- İmtihanı kim düşünüyor ki! 
- Ya ne düşünüyorsun? 
- seviyorum. 
O zamana kadar, bütün arkadaşlaı az 

çok gönül işlerine girm~ştik. Amma faiz-

Boynunu büktü: 
-Hiç, dedi.. 

- Nasıl hiç olur, iki senede ihtiyarla • 
mışsın. Gözünün üstündeki çürük te ne? 

-Hiç! 

ci bunlardan daima uzak kalmıştı. - Hiç olur mu; akşamları çekiyor da, 
- Demek sen de sevdin? meyhane dönüşü kaldırırnlara mı yu -
-Sen de sevdin, deme; ben, sizin gibi varlanıyorsun? 

biraz gönül eRicndirrnek için sevmiş gb- - Ağzıma içkinin katresim koymu -
rünenierden olmadım .. tam manasile sev- yorum. 
dim. Seviyorum, onu görcm~diğim anlar - Yoksa karıdan dayak mı yiyorsun? 
da deliye 'dönüyorum. Evet, demediği gibi, hayı:- da de-

- E, sonra ne olacak? medi. Elimi sıktı. Bir iş bahane ederek 
- Mektebden çıkar ~ıknıaz evlenecc - yanımdan ayrıldı .. 

~im. Faizeiyi gene uzun ~aman göremedim. 
-Allah mübarek etsin. İkinci görüşümde bir kat daha ihtiyarla-
Dilim durmaz, Faizcintn aşkını büt:in ınış buldum. Bu sefer de yüzünde tırmık 

arkadaşlarıma anlattım. Hep bil'liktc izleri vardı. 
Faizeiyi alaya aldık. - Faizci hiç inkar etme; muhakkak ka-

Bazan öyle oluyordu ki Faizc'nirı göz- ı rıdan dayak yiyorsun? 

Accntanm yazıhanesine girdiler. O -
rada kendilerine verilen malumata gö

re, yalnız ertesi 
sabah, Hamburg
tan Fransız li -
manlarına c La 
Feuille de Ro-
se• adında 1200 

tonluk bir ş il ep 
kalkacaktı. Bu-

- Karın sana bir fiske vurursa sen bir 
• tokatla mukabele et, tokat vururs:ı yum
rukla mukabele et ve o kahve fincanını 

kaldırıp başına atarsa sen çay fincanını o
nun başına at! O sardunya stıksısını atar
sa, sen limon saksısını at. O senin başın· 
dan aşağı bir bardak su boşaltırsa, sen bir 
kova suyu onun başından aşağı b~şalt! 

- Bu, insani bir hareket olur mu? 

-Ya şimdi sen, insan:ı. benziyor mu -
sun? 

- Bu ne hal Faizci? 
- Halim fena! 

-Korkarım, hala karıdan dıyak yiyor-
sun. 

- Zavallı karım; öldü. 

Son defaki konuşmamızdaki söyledik -
lerimi hatırladım. Birdenbire ürktüm: 

- Sen öldürmedin ya? 
- Ne münasebet, zatürreeye tutuld~. 

- Hakkın var... - Sakın seni bir bardak su ile ısiattığı 
- Dediğimi yapacak mısın! zaman: sen bilmukabele onu bir kova su 
- Benim de aklım yattı. Yapacağım .. ilc ıslatıp zatürrceyc tutulmasına sebeb 

Yüzü güldü. Omuzuna dokundum. Omu- olmıyasın? 
zuma bit· yumruk indirdi: - Gerçi böyle vaziyetler çok oldu 

- Ne oluyorsun yahu? ama: zatürrecye tutulmasınd:ı benim zer-
- Maafaiz iade etm~zscm içım rahat recc dahlim yok. 

etmez. Yiireğime su serpilmişti. 
Gülc güle yanımdan ayrıldı. - Peki amma yüzün gözün gene sarı-
Faizeiyi bir müddet kaybeltim. Bır gün lı: Y!)ksa yeniden mi evlendin? 

tekrar karşılaştık. Kolu bir bezle boynuna - Hayır, yeniden evlcnmedim. Karını 
asılmıştı. Yüzü gözü sarılı idi: 1 ölünce, onun yokluğu bana çok acı gel -1 

SON POSTANIN 
EDEI?f QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

nun yolcu . alıp - Kendisine dee- İyi ve namuslu a -
almıyacağını da ceğim vardır. Müs- damlardır ... 
acenta bilmiyor - takil görmeliyim . Mukaddemesini 

(lu. Cebinden para çı- yaparak, dört arka-

- O, kaptana aid bir şeydir! diyor - karıp herifin. aYu • daşa gemisinde yer 
tlu. Bu kabil gemilerde yolcu tertibatı cuna ~oka eltı. . verrneğe ve kendi -
olmadığından biz bilet. kesemeyiz. La- . ---:- Irca eder ı m.. lerini, gemisinin 
kin geminin süvari i misafir sıfatile gıdıp haıbar eder • mensup bulunduğu 
istediği adamı kabul' eder. Ona dam - si niz? Havr !imanına gö -
şın. Gemici soğuk : türrneğe razı oldu. 

Limana döndüler. Rıhtımın ta niha· kanlılıkla paray} Mukabilinde is ~ 
yelinde ufacık, ş1p şirin bir şilepçik cebine indirdikten tediği navlun da az 
bağlı duruyordu. Artık, Takvor kap - sonra: bir şeydi. Her hu -
tanla tercümansız anlaşacağını bildi - - Bizim kaptan susta bu suretle mu-
ğinden bay Hicriye teşekkür edip, on- teşrifattan hazet • tabık kaldıktan son· 
dan ayrıldılar. mez.. dedi. Merclı - ra, Torikle Takvor 

cLa Feuille de Rose• un kaptanı ilı- venden yukanya sür•atıe, Gurabi e ~ 
tiyarca bir deniz kurdu idi. Ufacık ge- kendiniz çıkın. Onu fendi ile karısını sa-
misilc dünyayı dolaşmış, denizlerle yüz ya kamarasında, ya- bahleyin bırakmış 
göz, haşirneşir olmuştu. En yaman ft!'- hud ki güvertede Takvor iri Wleti pipoS'.tnU tiitt~ren gemiciye sord1.ı oldukları kahveye 
tınalardan salimen kurtarınağa mu - bulursunuz. .Beyaz koştular. 
vaffak olduğu gemisini en kocaman çember sakallı, bıyıksız, kısa boylu, ı - Bu vapurun kaptam siz misiniz? ı Lakin iki ihtiyarı koydunsa bul! Yer-
transatlantiklere, Normandilere, Kuvin şişmanca bir ~ttır. diye sordu. lerinde yeller esiyordu.. Garsondan 
Merilere değişmezdi. Gemiciye teşeldrur edip asma mer- - Evet. Ne var? malumat almak da kabil olamayınca 

Kara ile alış verişi pek olmadığı, alt- diveni tırmandılar. Güvertede kendi - - Sizden bir ricada bulunacağız. Torik köpürdü. 
mış yıllık ömrünün dört1e üçii denizde lerini hem geri geri çekilen hem de -Söyleyin. -Ne Allahın belası bu molozlar, ~! 
geçtiği için, uğradığı limanlarda bile avaz avaz havlıyan mini mini bir Jıno Mizaca göre şerbct vermesini çok iyi dedi. Şunun şurasında iki saat oturup 
dışarıya çıkmaz, hep gemide otururdu. köpeği karşıladı. ortalıkta adama bt>n- bilen Ermeni, Almanlar kendilerini da bekliyemcdi eşşoğulları! Barim gi
Bir baba şefkatile bağlı bulunduğu bu zer hiç kimse yoktu. Çek.ingen adım - kovmakta olduklarını, memleketi der- deceksin, ne cehenneme gideceğini söy
ece1 beşiğine sanki kendi sülbünden tarla bir sağa, bir de sola gittiler, etrafı hal terke mecbur bulunduklarını ve le .. Garsona bir pusla bırak. Şimdi bu 
gelmiş bir evliid gibi bakıyordu. Onun aradılar. Bir de baş tarafı yoklamak tercihan bir Fransız vapurile gitmek zırtapoılan nerelerde bulmalı? 
tçin ber taraf tertemiz, pırıl pırıldı. üzere oraya doğru yürürlerken, kalın iştediklerini, kaptanın milli duyguları- - Oturup beklcelim. Eyisi odur. Bel-

Tak .. ·or, şilebin bordasına sokuldu. bir ses arkalarından Fransızca olarak nı okşıyarak, bir bir anlattı. kim de döner, gelirler. 
Orada. asma merdivenin dibinde, pa - haykırdı: iv Lögalek adını taşıyan kaptan, ha- - Ya gelmezlerse? 
lamarın mer.but olduğu babanda üs - - Hey! Ne istiyorsunuz? kikaten qok iyi bir adamdı. Bir kaç de- - Gelmezler olur? Müstakil gele -
tüne oturmuş, iri lüleli piposunu tüttü- Seısin geldiği cihete döndüler. Gemi- .fa Türk limanianna sefeı· yapmış, biz- ceklerdir. Yer bilmezler ki uzağa git -
ren gerniciye S<>rdu: cinin tArif e t titl phıs karşılarında du- lere karşı gönlünde samimi bir sevgi sin1cr. 

- Kaptanı görebilirim aceb? ruyordu. doğmt14tu. - Eyi amma, bakalım .Kendi istekle-
- Ne yapacaksınız? Takvor, yanına kadar sokuldu: - Ben Türkleri yakından tanırım. rile mi gittiLer? Yoksa birl gelip de a-

mişti. Evlilik hayatıma · o kadar alışmış -
tım ki, o hayatı bir nebze olswı hatırla • 
ınak bana büyük bir zevk verecekti. 
Boks dersleri veren eski bir boksöre mü~ 
racaat ettim. Ve bana boks öğrPtm~~in; 

istedim. Üç aydanberi muntazam ~oKS 
dersi alıyorum. Senin anlıyacağın boks 
muallimile yumruklaşırken, eski gün le· 
ri hatırlıyorum. 

Biraz sustu; gözleri yaşarmışlı: 

-Karımın ufak tefek kusurlan vardı 
amma, ben onu çok severdim. 

Gözlerini sildi: 
- Hem onlar da kusur sayılmaz ki, za

vallı biraz sinirli idi. 

Y ARtN'Kt lftnm.uazDA: 

Monblan pas ta st ! 
Çeviren: Faik Beremen 

yarttı mı? 

- Mesela, kim? 
- Ne bileyim? Aklıma bin türlü ih-

timal geliyor. 
- Polis kaldırdı da, aldı, götürdü 

dersin? 
-Onu c;lüşünmedim amma, o da o· 

labilir. 
- Peki. Lakin ne deyi götürslin! 

Memur demi~tir ki yarın sabaha dek 
hepimiz de serbestiz. 

- Belli olmaz. Moruk da, kocakarı 
da haza enai şalamurası. Açık gözün 
biri ikisinin de heyetinden, sıfatından 
ne tiidü ham olduklarını çakar, kcn -
dine de memur siisü verir, aklı sırn pa· 
ra da umduğu için alıp bir tarata soy . 
mağa götürür. Olur mu, olur? 

- Sanmam. Ehtiyar o derece toy de· 
ğildir. 

- Toy olup olmadığını ben bilir•m. 
O öyle tecrübeli, akıllı, dirayetli gibi 
görünür de. halis muhlis kavanozluk 
enai turşusudur. 

- Altık ben ötesini bilmem. Tahii 
senccz daha kıyak malum olmalı. Her
halde ben burada oturup da beklemiva 
tarafdarım. 

- Öyle :vapacağız. Çaresi yok! 
-30-

Toriğin vehmi pek te· asılsız de~ilcli. 
Vakıa Gurabi efendi ile karısını v.clir. 
kandıran, kaldıran olmamıştı. FHk 1t 
İfakat hanımın içindeki kurtlar, T'ırik
le Takvor gcçikmcğe ba~layınca, kay
namağa başlamı~. kan, kocasını fitlc
mişti: 

- Burada ne diye pine1diyornz, a -
yol? Şuracığu kadar uzanıp da biraz 
etrafı g'örelim .. demişti. 

Gurabi efendi ilkin itirazda buıun -
muştu: 

- Vazgeç. hanım! Nerede i9e #!Piir
ler. Sonra birbirimizi bulamayı7.; ba -
şımıza zorla iş açarız. 

- Ne işi açılacak? Nasıl olsa, Wki -
nin dönüp dola~ıp geleceği itü.dccü dük
kanı deiil mi? 

(Arkaft N r) 
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SelAnikle daqa kaldırilan Arnerikab ka 

Ya%an: Z iya Şakir 

Karanlikta Türklerle müsademe 
Nihayet, saat on ikiyi geçmişti. Sa 

rafofun tasarladığı vakit ~lmişti. O 
zaman; Sarafof, yanında yatan çete 
kaptanına hareket emri vermişti. 

Bir anda, bodur rneşe ağaçlarının 

dallan ve yaprakları hafifce çıhrda -
mıştı. O zifiri karanlık içinde bir takım 
gölgeler canlanmıştı. Bunlar. bir hat 
üzerinde ilerlemeye başlamışlardı. A 
deta, birer korkunç hayal gibi kayıyor
lar; en küçük bir ses bile çıkarmıyor 
lar .. sadece, vakit vakit ellerindeki tü
feklerin kayışiarını hafifce kundaklara 
vurarak birbirlerini kaybetmemiye ça
~ıyorlardı. 

Hareket eden çete, şark istikametine 
doğru ilerlemişti. Bunların hareketin 
den beş dakika sonra, Sarafof Mıs Es
tonun kulağına eğilmiş; 

- Hadi, bakalım. Vakit. geldi. Ses 
sizce ayağa kalkınız. Düşmernek için 
koluma dayanınız. Ne olursa olsun; sa
kın benden bir parmak bile ayrılmayı 
n ız. 

Demişti. 
Mis Eston, artık heyecand:ın bayıla

cak hale gelmişti. Sarafofun kulağma 
eğilere k: 

- Ah, ne rnes'udum.. ne bah tiya 
rım. bilseniz. 

Demekten kendini menedememişti. 
Fakat Sarafof, şimdi böyle şeyleri 

dinliyecek vaziyet te değildi. Şu a:ıda 
o, hissiz ve şuursuz, bir makine kesil
m.~ti. Bütün düşüncesi bir nokta üze 
rinde birleşmişti. 

-Acaba; elimden bu yağlı avı kaçır~ 
madan, hududu geçebilecek miyim? ... 

Dünyada, hiç bir şeye itikad ı oimı 

yan Sarafof, şimdi, birer birer bütiin 
azizleri imdadına çağınyor; bütün tanı
dığı kiliselere, mumlar adayordu ... Ve 
böylece, her attıklan adım; onlarJ kor 
kunç bir ölüm uçurumuna doğru sü
rüklüyordu. 
Artık, en tehlikeli rumtakaya g:r 

ınişlerdi. Buralarda; nöbetci hatlarının 
arkasında dolaşan devriyelere tesadüf 
edilmek muhtemeldi. 

Sarafof, kat'i emir vermişti. Şayed 
devriyeye tesadüf ederlerse, kafiyen 
silah kullanılmıyacak.. sadece onların 

Üzi rine · hücum edilereK: kimdilerindEn 
zarar gelmiyecek bir hale konulmakla 
iktifa olunacaktı. 

Birdenbire, sert ve acı bir ses isitil
rnişti. Tıpkı, bir tahtanın üzerine indi 
rilen, tek ve kuvvetli bir çekiç darbe -
si gibi. 

Sarafofun bütün vücudü titremiş; 
Mis Estonu, biraz daha kendine doğru 
Çekmişti. 

için en ziyade sol tarafa ehemmiyet 
ı:eriyor; üzerlerine oradan ateş açılma
sı ihtimalinden endişe eyliyordu. 
Artık en tehlikeli ınıntakaya girmiş 

tarrakalarma karışmıştı. 
Kurşunlar, yerde sürünenierin üze

rinde vızırdamaya başlamıştı. Bir iki 
meruni, Sarafofla Mis Estonun başları
nı yalamıştı. Mis Eston, bir çığlık ko -lerdi. O zaman Sarafof: 

-Yere yat ... 
Emrini vermişti. 

• parmıştJ. Sarafof; hemen elini uzatmış, 
korkudan titriyen genç kızın ağzını 
kapamıştı. Kendisi de dahil olduğu halde, her-

kes yere yatmıştı. Ve herkes sürünmi 
ye başlamıştı. Mis Eston, ciddileşen bir 
sesle: 

- Ooo .. taşlar, dizlerimi acıtıyor. 

Diye mırıldanmıştı. 
Sarafof, dişlerini sıkarak: 
- Sus .. sürün. 
Diye homurdanmıştı. 
Mis Eston, belki daha başka şikave't

lerde de bulunacaktı: Fakat buna v:ıkit 
kalmamıştı. İki iri köpek. çılgın bir 
tehevvürle üzerlerine saldınnış, önde 
giden çete efradından birinin kaba e 
tinden kavramıştı. 

- Ah .. Mayko!.. 
Bu feryad, etrafı çınlatmıştı. .. Sara

fof, dayanamamış: 

- Hay Allah müstahakını versin .. 
bıçaklayın şu köpekleri. 

Diye bağırmıştı ... Fakat o anda, sol 
taraftan .. Sarafofun asıl korkup çekin
diği taraftan gelen: 

- Ülen Memed .. doğuzlar bu taraf
tan da geliyorlar. Dayan ateşe ... 

Sözleri, şiddetli bir yaylım ateşinin 

- Korkma. Hel.. az kaldı. B€~ on 
adım daha sfırüneceğiz.. sonrası, selfı.
rnet ... 

Diye homurdanmıştı. 
Önde, bir kaç acı feryad, birbirine 

karışmıştı. Kurşunların vızıltısı ara -
sında, köpekler mütemadiyen haykırı
yorlar; ve saldırıyorlardı. Yerde siirü-
nen çeteciler. bu hücumlara dayana -
mamışlar; yerlerinden fırlamışlardı. 
Fakat ayağa kalkar kalkmaz, sol taraf
tan gelen kurşunlara hedef oluyorlar; 
korkunç bir inilti ile yere yuvarlanı -
yorlardı. 

Sarafof, \'aziyetin vahametini hisset
mişti. Derhal planını değiştinnişti. 

- Köpeklere. birer bomba .. sol ta -
raftan gelen ateşe karşı, mukabil ateş ... 

Emrini Yermişti. 
Derhal, iki bomba gürlemişti. .. Mis 

Eston, kısa bir çığlık kopararak kendin
den geçmişti. İki köpek. miistehzi hav
lamalarla, sağa sola doğru firar e!mi~-
lerdi. · 

( Arkası vrır) 

T. C. ZiRAAT BANK.ASI 
Kurulut tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

8ayfa 
..: 

r-----~~------------------------~ Istanbul Vak1flar Direktörlüğü ilanlari 

Semt i ve mahallesi Cadde veya soka~ 

Deg"irmeıı Yeni Konuk 
Nalbant 

Mu hammen 
8~ h ğı 

No. su Cinsi Lirn Kr. 

12 Hane 4 00 Ak bıyık 
Davudpa~a, Kasab Uyas 
Sultanahmet 

3 Arsa ı 00 
Cankurtaran 36 Mürrez arsn 1 

MUddeti icar : 
Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Seneli~i 
lira 

Eyüb, AIJpaşa 

Mtlddeti icar : 

Bostan 19-24 Bostan ve 100 
dutluk 

Teslimi taribinden 941 senesi Mayıs sonunıı. kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek Uzere arttırın'Ilan uzatılmıştır. 
Istek liler 21- T. E. - 938 Cuma günü saat on beşe kadar Çenberlitaşta lstımlıul 
Vnkıflar Başmüdnrıu~nnde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (756()) 

ı 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsaz 

ve ac1 badem 

BA LSAMIN K RE ML ERI 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmif aıhhi güzellik kremle
ridir. Gece için yağlı • gündüz için yağsız ve halis acı badem 

çqidleri vardır. Husuai vazo ve tüblerde aablır. 

INGILiz KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu • Istanbul 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Çocukları kurtarma yurduna lüzumu olan ve beher metresine 260 kuruş bedel 

tahmin edilen 274 metre kuma~ açık eksiltıneye konulmu~tur. Kuma~ın nümu
nesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler !:!490 sayılı ka
nunda yazılı vesika, 53 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubile 

• beraber 21/ 10/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B.) (7214) 

1. - 19 birinciteşrin 938 Çarşamba gUnünden itibaren karaman eti için top
tan 33, perakende 38, 3ığır eti içip toptan 25, perakende 30 kuruş azami fint ta
yin olunmu§tur. 

2. - Diğer toptan ve perakende et fiatlarında deği§iklik yoktur. (B.) (7604) 

UNUTMA YI NIZ KI ••••• 
Her ay bir T 3yyare Piyango bileti edinmekle en kArlı itlerden 

birine riritmit olursunuz. 
Size tereddüt etmeden müracaat edebileceğiniz tanınmıf ve 

mevki yapmq bir piyango gİteainin adreaini haber vereceğiz : 
A 

MALUL CEMAL GiŞESi 
fs tan bul Iş Bankası karşısında 

--" Diş TABISI \. ı 
RA TiP TiJRKOGLV 

Sirkecı : Viyana oteli sırası. 
No. ~6, Kat ı de hergün O~eden 
5onra anat 14 den 2v ye kada: 
bııstılları kabul eder. , 

1 KA Ş E 

Bu tek ve acı ses, karşıki dağbrda, 
gittikçe derinleşen ve sönen akis]er PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERECEK 

.............................................................. 
husule getirmişti. 
Kulağı bu sese alışmamış olan Mis 

tston: 
-Ne oldu? 
Demişti. 

Sarafof, dişleri birbirine çarparak: 
- Bir ~y yok. Korkma. Milsaderne 

başlıyor. Sakın benden ayrılma. 
Diye cevab vermişti. 
Ve işte tam o zaman, iki tek sert ses 

daha işitilmiş, bir saniye sonra da şid 
detli bir tranıpet gürülrusünü andıran 
bir çayırtı ~nıvemıişti. 

Önden giden çme, müsademeye giıiş
ıni~ti. Sarafof, bir kaç saniye tüfek ses 
lerini dinlemiş: 

- Tamam .. sitahlar, karşılıklı ahlı
Yor ... Hadi bakalım.. ileri!. .. 

Emrini venniş'ti. 

Ve sonra, Mis Estonun koluna sımsıkı 
:Yapışarak onu sürüklernişti. Silya, san 
ki kurulmuş bir makine gibi, onları ta
kib etmekte idi. 

Sarafofun cvvelce verdiği emir mu 
eibince, on dört ~te ncferi, etraflarını 
6annış1ardı. Önden, arkadan.. sağdan, 
Soldan, sessizce ilerliyorlardı. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru1 hesablannda 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~ 

4 " 500 " 4 • 250 " 40 ,. JOO " 100 " 50 " 120 " 40 , 
160 " 20 , 

4,00ll Lira 
2,0JO ,. 
l,OJO ,. 
4,000 " 
5,000 " 
4,800 ,, 
3,200 tt 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan &§ağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar .enede 4 defa, ı Eyl61, ı Birinci kanun, ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Beykoz deri ve kundura 
Fabrikası T. A. Şirketinden: 

Fal5rikamız Istanbul Büro ve ardiyesi 
Sirkecide Köprülü handa 3 ve 62 numaraya 

Sarafof, sağ taraftan emin bulun -
Yordu. Çünkü o cihetteki Türk nöbet 
ellerin in, çete efradile mUsademeye 

koyulduklannı hissedtyordu. Onun '--------.-. 
nakledllmlttlr. 

Soa Posta 
Yevml, lliya.sJ. Bavacllis n Halk PHt.eal 

Yerebatan, Çatalçetme eou.t. aıt 

İSTANBUL 

Gazetemizde çı.uıı ya.ıı ve 
resimlerin bütüıı hakları 

b:Wıfuz ve eazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 e a 1 

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

TORKtn ı~vo 760 ~o t60 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBI 2700 1400 80.> :JOJ 

Abone bedeli pe§indir. Adrea 
dejiftirmek ~ kurUJtm. 

Gelen evralı wm verilme%. 
IlanlarJan me•'aliyet alınmta. 

Cevab fçln mektublara 10 kurulluk 
Pul UAvesi llzundır. .............................................. 

l
t Poıto. kutıuu : 741 lstanbw "'\ 

Telgra.f : Son Posta J" 
\, ... :~.~.:!:.~.~~~~ ........ ~ .......... . . .. 

GRIPIN 
sizi günlerce ıztırab çekmekten kur
tarır. 

En fiddetli batı dif, adale atrılau
nı, üşütmekten mütevellid bütün 
sancı ve aızılan keser. Nezleye, ro
matizmaya, kırıkiıla kar§ı mü· 
essirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 
yormaz. 

Icabmda günde S kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklidlerfnd.en sakı
nmız. Ve Gripin yerine bafka )Jlr 
marka verirlerse flddetle reddediniz. 

............................................................. 
Son Posta Matbauı . ............................... . 

Netriyat Müdürü: Selim Ragı.p Eme1 
SAHİPLEBl: S. Ra.gıp EMEÇ 

~ ftmn UŞAK.LJr* 
....adacld~ 
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. ··············································-·· .... ···· .... ······················· ......................... ,.., 
( Niğde tahrirat kaleminde- başlayıp lstanbulda 1 
~ darağacı altında biten memuriyet hayatı : 119 j ~----• Fotoğraf tahlilleri 
;, .................................................................................................................. P" 

evlet kap1s1nda elli yil 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 

Kamil Bey: "Şevketmeab efendimiz selamı hümayun buyurdular. Masum ve 
mağdur olduğunuza kendilerince kanaat hasıl olduğundan sizi taltif, yani 

bir valiliğe tayin buyurmak istiyorlar!, dedi 

Su, tanahmed camii ıkurbünde kira - andı içmeden vazifelerine başlati1nl -
ladığım eve naklo'unan eşya denkleri- madıkları için ben zaten yeminli idim. 
nı açma~ık. Bu denklerin üstünde Fakat ayni zamanda zata ve devlete 
oturup konuşmakta iken bir mabeyn sadakat vade1mekte bir tenakus bulun
çavuşu geldi: duğunn hiç dikkat etmemiştim. Bazı 

-Sizi başk.atib beyefendi istiyor ve ahvald .. }."'m devlete, hem de padi~aha 
iftardan evvel gehnen'iz! söyJ.üyor, de- sadaka~ rı . =:mkün olmıyacağı hatırıma 
di. geldi. 

Bir faytona binip Yıldız yolunu tut· Başkatibin odasına girdim: 
tum. İftaııdan ~ an dakika evvel sa - - Zatı üly.alarmın şefaatlerinin de 
raya var.dım. yardımile mazhar olduğum iki büyük 

Ba..~atib, beni güleç bir sima ile ka- nimetten dolayı t~kkür ederim, de -
bul etıti. Orada bulunan Paris sefıri dim. 
Münir p~anın yanm::lakıi ko]tuğa o - Başkatib: 
turtfu. - Hiç kimsenin şefaatine medyun 

Evvelce, saatlerce beklettirildiğim deği~iniz. İçine düştüğünüz çamurdan 
misafir salonunda üçümüz yemek ye - sizi bizzat şevketmeab efendimiz çekti, 

Saraydan doğruca eve gelerek kıs -
men açılmış yük denkleri üzerinde be
ni bekliyen ailemden önce, bu terakki
lere - az çok - ne kadar liyakatim var 
ise onu tekvin ve tesis eden iki büyük 
adamdan biri olan Abdurrahman pa -
şaya teşekkür ve tebşir etmek üzere 
müşarünilcyhin yalısına gittim. 

Diğer büyük adam Müşür İngiliz Sa
id paşadır ki maalesef cvvelce irtihal 
etmişti. 

Bu le-z.zetli vazifeyi ifa ederken mü -
şarünileyh Abdurrahman paşa ve çok 
kıymetli oğlu Arif Hikmet beyin ben
den ziyade sevindiklerini gördüm. 

* 
di~lcn sonra, gene başkatibin odasına çıkardı, cevabını verdi. ( 1) O zaman Dedeağaç muhasebecisi 
dönüıp sigara, kahve içmekte tken şifre -Beni o çamura düşürenlerin Allah Yaver efendi daha evvel ayni memuri
kalibi Kiun!iJ. bey kapı önünde görün - belasını versin, diyerek odadan çıktun. yetle Niğdede bulunduğu için babamın 
aü. Ve el iŞaretile beni çağırdı.,.,yemek Kızlar ağasına giderek ümid ve ihtima- dostu idi. Mumaileyh, gayet afif ma -
salonuna gatürdü. Bugünlerde bir rüy'a lin kat kat :üGtilnde olan bu mes'ud ne- liye memurlarmdan ve kanunlara, 

Fenalıklara ragbet etmeyen 
bir genç 

Kayseriden Şük 
rü karakterini so
ruyor: 

Verilen işe ~ 

lır ve havai şey -
lerle meşgul ol • 
hlaz. Mes'uliyet • 
ten, tenkidden çe
kinir. Haddini, va
ziyetini bilir ve 
hesablı konuşı 

zarar verecek, 1-. •• ..ılık getirecek şeyler • 
den çabuk korkar. Parayı israf etmeden 
dikkatli davranarak sar!edcr. 

* Muvaffakiyeti baza şartlara 
bağli bir tip 

Devrekten Mit· 
hat.. muvaffak o
lu.p alamıyacağını 

soruyor: 
Kendi men. _ 

~rmi düşünürken, 

bundan başkalan
nı da ihmal etme
mesi kaydile mu
vaffakiyet ü.midle· 
rini · kuvvetlendi· 
re bilir. 

görüp gönnediğimi sard'u. ticeyi söyledim. hatta muahedelere vakıf gayet dira - * 
- Üç gece önıce gördüm ve ŞU duva· Benim yaln1z mektubt kalemi mü - yetli bir zat olduğundan reylerinden 

rm arkasındaki odada oturan kıtabcı meyyizliğimı görmüş olan merhum istifade ve kendisine de babam gibi Neş'eye ihtiyacı olan bir fr 
başı dostum Has'bi efendi tabir etti, babam sağ olup da bAla rütbesinde bir hizmet ediyordum. Giresundan ~-
dedim. vali olduğumu görse idi, o da aııcak Edirnede vali muavini iken Tekirda- gcih karakter~ 

Fakat rüyanm ne olliuğunu o sorma- rahmetli Abdü1gani ağa kadar sevinir ğı, Gelibolu ve Dedeağaç livasında ifa soruyor: 
dı, ben de söylemedim. di. ettiğim memuriyetlerden dolayı müs - Nadiren n(.~.: -

Hasbi efendi, o zamanlar, meşhur bir bahak olduğum harcirah için vilayetten lenir, daha ziyade 
riiya tabireisi idi. U> Ba.şkfı.tlbln bu .sözü, hususl ynver, mer- Dedeağaca havalesi gönderilen yüz li- durgun ve h!di • 

Hatta, rüya tabiri hakkında yazılmış hum Sakallı Mehmed n::ı.şanın kendlslne ba- h h b . b seleri fazla hesab-o 
d . ~arat söyledl~l sözlr ' şifahen veya tahrl- rayı bu hayır ah mu ase ecı , ana ver-

bir kitabı da vardı zanne erım. 1 1 b t ·kr t · ı· layıcıdır. Sokul • ren padlpha da o J'(>laa maruzatta bu un - miyerek faiz e ir za a ı az e mış ı. 
Ben tabire muhtac rüyalara inan - mut olması muhtemel old$ndan hem o- Mutasarrıflı]{Jan infisal ettiğim gün maz, sevdiği ve 

mam. Fakat günlerce, aylarca sonra nun, hem de arlzeml ve albümü takdim eden mevcud nakdim bu paranın yarısından ııaydığı arkadaJ • 
vaki olan hadiselerin evvelce rüyada Abdiligani a~anın insani ve halisane §efa- larını bulmadıkça 

·ı ·· ··ım·· ı · ·b· d' ·· atlerlni, delAleUerln!n çürütmek maksadlle biraz ziyade idi. 
avnı e goru uş o ması gı ı na ır ru - (A k ) az konus:ur, ke-..l~ i.1::..minde kalınağı ter-" söyledl~lnde şübbe yoktu. . r ası var ır ıw.ı -.: 

y~ar~va~ı~ ~====~~====~~~=~==============~cilied~Buh~~umuwff~~~e~ Nitekim benim de bütün hayatımda , ne engel olabilir de ... 

~:~;i~:~ :<E-::?:y:ı:3~~ ~ Bir doktorun günlük Hoş soh;eı bir tip 
daha ziyade cnteresandır. Onları yeri t ~ ~ : ~:"' ::: : : ::J notlarından Dilzceden Hllıo-
gelince hikaye edeceğim 1 2 3 4 6 6 7 8 9 ıo yin IIüsnü, karak,. 

Kurnil bey: 1 Gebe kadınlarda terini ıon.ıyor: 
- Şevketpenah efendimiz selrum 2 Herkesle iyi ge-

ihümayun buyurdular. Masum ve mağ-
8 

Perhiz. • çinrnek ve ho~ kQoo 
dur olduğunuza kendilerince kanaat Yenı do~an çocuklara mahsus hususl nuşmak ister. K.i-
hasıl olduğundan sizi taltif yani bir va- 4 bir takun gıdalar vardır. KezalUt Iohu- bir, azaınet gibi 
liliğe tayin buyurmak istiyorlar. Fakat 6 saların da kendilerine göre gıdal ve u- gönül declikodula-

mumt bir takım, hıfzıssıhha kaldeleri 
şimdi Musuldan başka açık bir vilayet 6 mevcud bulunmaktadır. rına uzak kabr. 
yoktur. Oraya tayin etsem memnun o- 7 Gebe kadınların ı.se gıdaya ald bir ta- Teklif edilen htz. 
lur mu? diye soruyorlar, dedi. 8 kım kaldelere riayetleri mecburlyetl metlere koşar, ha. 

- Pek ziyade memnun olmak için g vardır. Bilhassa yeşil sebzeler ve mey- yır ve hasenat .sahibl.~ri gibi hareket eder, 
masum olduğuma zatı şa-hanelerince 

10 
vaıar onların esas gıdasını teşkU ede- bu arada menfaatlerini de ihmat etmez. 
cektir. Çünkü bunlann Içinde vitamin 

kanaat husulü kafidir. Maamafih De - çoktur. Bundan maada içinde 1k1 nevi * 
deağaca iade buyursalar bile mesrur SOLDAN S.\~A: vıtamın bulunan halls balıkya~ da ge- Iyi kalbii bir genç kiZ 
olurdum. Bence devlet hizmetlerinin 1 - Faal. beler Için son derecede faydalıdır. İd-

2 All ı Em1 ı .. _ lbo 1n b 1 eb Geredcden Hi~ küçüğü, büyüğü ve mevkice uzağı, ya- - e er- r. ur arrnwa a m u uıunışan g e 
kını '-'Ok-tur. Musula sevinç ve c:iikranla 3 - Karlb - Ba~ı saç.m:. kadınlara taze yumurta yedirmek pek met muvaffok o • 

J ~- muvafıktır. 1 ı -
gl.derim. ~ - Kıymetli. up o mıyacagır.ı 

Bundan maada süt ve süte ald şeyler 
- O halde rütbenizin de terfi ettirii- » - Ya~Iı kadınıann başianna b::ı~ladık- me.selii yo~urt, mahallebl lle meyva soruyor: 

diırini tebşir ederim! Şimdiki rütbeniz ları. kompostoları gebeler tçln çok faydalı- İyi ve iyi kıı ~·ı 
nedir? 6 -Beyaz - Bir nota - inanınalt masda- dır. olmak, ba§kaları -

_Ula sınıfı cvveli: nndan emrihazır. 'Et, bllhnssa yüksek aylarda, ayaklau nın gönlünde yer 
7 M .ft til şlş hallnde bulunan gebelere verilmez. 1 k d ktir - Ba"la" oldug-unuzu tebrı'k ederı·n1. - e .... ne · J ma eme • Tuzlu şeyler, salçalı ~ylcr, salarnuralı 

Hemen bir teşekkürname yazmız da 8 - Yed - Arzulu. şeyler, sucuk, pastımıa glbl şeyleri ge- Kendilerine böy .. 
götürüp takdim edeyim. 9 - Bir yere toplama. belerin yemeleri caiz değildir. lece iyi bir mu • 

lo - Nefer - Mlnarede okunan - Bir nota. 1---------------1 h·• yapanlar mu Kamil bey, kağıd, kalem bulmak ü- eenlıı Isteyen ekayacularımızın pos&a ı. • 
zere salondan çıktı. YUKARIDAN AŞAÖI: ,.ıa 1eliamalarını rtea ederh. .u.ı tak· vaffaktyet ihtimallenni çoğaltmı§ olur -

Ben, cebimdeki bir mektubun zarfı 1 - Sabahları lçllen - Ceride. tlrd• uteldwl makabel•b kalabilir. lar. 
• 2 - RüzgArlı s~k - Cemi edatı. 

üzerine kurşun kalemle bir müsvedde 
k d 

. d _ 3 - Fakat. -yapar en av et ettı; ne yaz ıgımı sor-
du: 4 - Az Slcak - Kadın başkan. 

5 - Niyet etmlyen. 
- Arize müsveddesi, dedim_ 6 _ Rabıt edatı _ Nefl l~lka.sı - Söndür-
- Siz müsveddesiz de yazarsınız, rnek. 

cevabını verdi. 7 _ san'at - Bir kadın fsml. 

- Belki yazardım amma, şu anda s - Para olarak - Rabıt edatı. 
pek müteheyyic bir haldeyim. 9 - Dahi - Erişmiş. 

- Uzatmağa lüzum yok. cMağduri- 10 - Bir fikri bir in.sana işiemek • Yük-
yeti vakıadan pek mliteessir iken ... :& seıtmek. 
diye başlayıveriniz. Bir de sadakat ye- 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
mini ederseniz iyi olur. 

Dört satırlık bir şey yazdım. Sonuna 
czah sahanelerine ve devleti aliyeleri
ne sadakatten ayrılmıyacağımı ma
alkasem arzederim.• cümlesini ilave 
ettim. İmza etmeden Kamil beye gös -
1erdim. 

- PekalA olmuş. Fakat yemine cdev
leti karıştırmasa idiniz daha iyi idi. 
Amma beis yok, imza buyurun, dedi. 

İmzayı attım·, Kamil bey de gitti. 
Oturup bir sigara yaktım ve düşün

diıtn. Bütün memurlar böyle sadakat 
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Evvelki bulmacanın haıtedilmiı ıtkli 

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

r ' Nöbetci. eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olan eczaneler ırunlar-

dır: 

istanbol cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertev), Alemdarda: (Eş

ref Neş'et), Beyazıdda: (CemU), Bamat
yada: (Rıdvan), Emlnönünde: (Bensa -
son), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fener
de: < Büsameddin ), Şehremininde : 
<Hınndl), Şehzadeb~ında: (Asafl, Ka
ragümrükte: ( Fuad ), Küçfikpazarda: 
<Hulüsl), Bakırköyünde: (İstepan). 

Beyoğlu ciheUndekUer: 
İstlkliU caddesinde: (Dellasuda), Ga -

ıatnda: < Hüseyin Hüsnü ), Takslmde: 
(Llmonclyanl, Pangaıtıda: <Nargllecl -
yanı, Beşlktaşta: (NaU Halid). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Ada.lal'dakiler: 
iiskUdarda: (İskeleb:ışıı, Kadıköyünde: 

(Moda, Merkez), Sarıyerde: (Nuri), Bıi -
yükadada: <Şinasi), Heybellde: (Tanaşl. 

* 
Ciddi ve intizamperver bir tip 
lzmirdcn Cahfd 

Tosun, karakterl
ni soruyor: 

Zeki ve ciddtdir. 
İntizaın kayıdları· 
na riayet eder. Te

mız giyinmesini 

bilir. Medenl ceaa

retini fazlalaJb.r· 

ması lazımdır. 

* 
Sevileceginden Umidvar olabilir 

Ankaradan Bayan M. M. fotografının 

dercini istemiyerekten sevilip sevilmiye
ceğini soruyor: 

Daha ağır başlı olmak ve kıJtısındaki
ne itimad telkin edecek hareketlerde bu-

lunmak kaydile sevilece§inden daima ü
midvar olabilir. 

Muvaffakiyeti daha girgin ve 
cesur olmasma bağli bir tip 
Fatihten Şükrü 

Okyay zengin w 
muvcffa.Jc olup ol~ 
mıyacağını soru -
yor: 

Zenginliği ı __ . 
Jüflerden bekle -
hlek oyalanmak 
olursa da, hayatta 
muvaffak olmak 
..;tıt her halde da
ha cesur ve girgin olması ve daha canJı 
hareke~erde bulunmıw lizımdır. 

* Mücadele ve mUnakaşadan 
y1lmayan bir genç k1z 

Y eldeğirmanin
den Sabiha, ka
rakterini S()ruyor: 

Zek.idir. Arka
dqlarile mücadele 
ve münakaşa ya
par ve fikir lerinin 
üstün kalmasını 
ve arkadaşlarına 

hakim olmasını i s
ter. İntizam kayıd
larına riayet eder. 

* 
Çevik ve sUr'ati seven bir tip 

' Ankaradan Ib • 
f'ahim karakter: ,,: 
soruyor: 
Konuşma

sında, hareketle -
rinde bir çeviklik 
vardır. Sür'atle a
celeyi birbirine ka 
rl§tırmadığı tak
dirde bu vasfından 
oldukça faydala -
nır. Şöhreti sever, .ttendisinden oahsedil· 
mesini ister; menfaatlerini dağıtmakta 

pek cömerd davranmaz. 

* Güzellik zeka ile artar 
Ankaradan Ba31an S. H. fotografının 

dercini istemiyerekten zekci ile güzeUilo 
arasındaki müna.sebeti soruyor· 

Zeki olmıyan güzelli~ yavan kalır, gü· 
zellik, zeka ile artar. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
laim • • • • • 
Adru • • • • • • 

DİKKAT 

• 

Fotoııraf tahl1ll 1çln bu kuponlardan 
ı; adedlnln cönderUmesı oarttır. 

····························································• 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
18 Birincite.şrin 938 Salı 

• Akşam neşriyatı: 

18,30: Dans muslkW (Pl~k). 19: Konfe -
rans: Fatih Halkevi namına, Doçent Hıfzı 
Veld&t (Türk medeni hukukunda ~an -
mal, 19,80: İnci ve arkadaşlan tarafından 
Türk musiklsl ve halk şarkılan, 19,55: Borsa 
iha.berleri, 20: Suzan ve arkad~ları tarafın
dan Türk musik.lsi ve halk ~arkılan, 20,tOı 
Ajawı haberleri, 20,47: Ömer Rıza Do~rul 
tarafından ara.bca sôylev, 21: Saat lyan, 
ı -Müzik: Lejer, 2 - Oazband, 21,30: Oe -
mal K~mıı ve arkada§ları taratından Türk 
muaildll ve halk tarkılan, 22,10: ·Hava. ta -
poru, ır.ı,is: Fasıl saz heyeti: İbrahim Ur· 
ııun ve arakada.oiarı tarafından, 22,80: Son 
haberter ve eııtM1 gtın11n programı, lll: Bıa\ 
A.yan, İatlklaJ. lilJUll, Son. 

ANKARA 
18 Birincite§rin 1938 Salı 

<Öt.ıe neşrlyatı tecrübe mahiyetinde ola· 
rak yenı etüdyoda yapılacakt.ır.) 

12,80: Alaturka pltık neşrlyatı, 13: Haber· 
ıer, 13,15: Karışık plft.k neşr!yatı, 14: Son. 
Akşam nefiriy:ıtı: 

18,30: Karl.§ık plt\k neşriyatı, 19,15: Türk 
muslkisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza), 
20: saat D.yarı, ve araben s!iylev, 20,10: Ha• 
berler, 20,15: Türk musiklst (Muzaffer hıı:o.r 
ve M üzeyyen Senar), 21: Şan p!D.kları, 21,15: 
stüdyo salon orkestrası, 22: Haberler ve ha· 
va raporu, 22,15: son. 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapt SALiH NECATi 

Ka hızlık 
On binberce 
kişi memnu• 

niyetle 

MAZON kullanıyor ve tavsiye ediyor. KAB1ZLIÖI defeder, HAZMI dQzeltir. MlDE ve 
boşalbr. vncude terahlık verır. HAZIMSIZLIK ve EKŞlLtöl giderir. Alınması 

MAZON isim, HOROZ markasına dikkat. 

BAHSAKLARI 
gayet lAtiftir, 

MEYVA 

. 
lnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Cinsi Mikdarı Muhnmmen B. 
Lira Krş. 

% 7,5 teminat. Saati 
Lira KI'§. -

Matbaa revazıını 200 kilo 800 60 15.30 

(10) kalem pirinç çizgi ve 
saire) 
Boya levazımı 22 kalem 400 30 16.-
I- Nümunelik resimleri ve §artnamesi mucibince satın alınacak matbaa le

vazımı ile listesinde cins ve mikdarı y:ı zılı 22 kalem boya levazınu ayrı ayrı 
açık eksiltmcye konmuştur. · 
II - Muhammen bedellt'rile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 20/X/938 tarihıne rastlıyan Pazartesi günü bizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve mübnyat şubesindeki alım komisyonunda yapı-

lacaktır. 
IV - Boya malzemesine aid listeleı- matbaa levazımının şartnameleri para-

sız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde% 7,5 ~.ivenme pa

ralarile birlikte yukarıda adı eeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7138) 

I - İdareinizin Gaziantep fabrikası için şartnamesi mucibüıce satın alınat'a'lt 
500 ton Rekompoze maden kömüıii kapalı zarf usulile eksittmeye konmu~ur. 
ll - Muhanıme:ı bedelı beher tonu 1\fersinde vagonda teslim 17 lira hesabile 

8500 lira ve mn;ra'\ckat teminatı 637.50 liradır. 
lll - Eksiitme 20/X/938 tarihine rastlıyan Perşembe gün:i saat 15.30 ia Ka

bataşta Levazıın ve Mübayaat §t:besiııdeki Alım Komisyonwıda yapılacaktır. 
IV - Şartm:melE'r parasız olarak hergün sözü geçen §Ubede"l alınabilir. 
V -Mühürlü teklıf mektubunu kanuru vesaik ile% 7.5 güvenme._parası mak

buzu veya banka teminat nıektubunu ihtiva edecek vlan kap.alı zarfların eksilt
me günü en geç sa :t; l5 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komis!ı•onu haskanlığına 
makbuz mukabiHndl verilmesi lazımdır. c7179~ 

,.,.,., 
I- İdaremizin Paşabahçe fabrikası i~n satın alınaca~ ve 29/IX/938 tarihinde 

ihale edileceği ilfın edilen 2000 kilo toz şekerin muhammen bedeli değiştirildi -
ğinden yeniden açık eksntmey3 konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 26 kuruş hesabile 520 lira ve muvakkat 

teminatı 39 liradır. 
III - Eksiitme 24/X/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da Ka

bataşta lcv::ızım ve mübayaat şubesindekialım komisyonunda yapılacaktır. 
IV- fsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvcnme para

larilc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7322» 

,.,.,.,., 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 90.000 metre kırmızı çiz

gili kanaviçe 3/X/938 tarihinde ihale cdılC'mediğinden yeniden ve pazarlık 

usulile ekssiltmeye konmuştur. 
II- Muhammen be:ieli 9,25 kuruş hes:ıbile 8325 lira ve muvakkat teminatı 

624,38 liradır. 
III - Eksiitme 21/X/933 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alrm komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabileceği gi

bi nümune de görülebilir. 
V - İstcklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme para-

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7433ıı 
,.,.,.,., 

1 - İdaremizin Uzunköprü Tütün bakımevi dahilinde şartname ve plfuu mu
cibince yaptınlacak belalarla kömürluk işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat teminatı 59,36 liradır. 
III- Pazarlık 2/XI/938 tarihine rastlııyan çarşamba günü saat 14 deKabataşta 

levazım ve mübnyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve pinnlar 4 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesile Edirne başmüdürlü~ünden ve mahalli inhisar idaresinden 

alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g-Jvenme pa -
ralarile "birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c753h 

,.,.,., 
I- Yeni yaptınlacak çektirmeye cTekneıı ye konmak üzere satın alınacağı 

8/XI/938 tarihinde ihale edilece~ ilan edilen ı adet makine §artnamesi değişti
rildiğindf'.n yeniden açık eksiltmcye konmuştur~ 

II - Montaj da dahil oldu~u halde muhammen bedeli 4300 lira ve muvakkat 
teminatı 322,50 liradır. 

III - Eksiitme 2/XII/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Ka bataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnamele.: parasız ol:ırak her gün sözü geçen §Ubeden alına -

bilir. 
V- Makine 30 ton hamOle ile tekneye 7 mil sür'at temin edecek kuvvette tam 

dizel olmak şartile Şulster, Vidop, Doyçe, M. W. B., Doyçe Verker, .Emayen, 
Skandiya, Elva markalarmdan biri olacak veyahud ayni evsafta bulunan muh -
telif markalardan mevaddı muharrike sadiyatı en az olanı tercih edilecektir. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerınden aranılan vesaik ve fo 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiitme için tayin edilen gün ve saatte yukarıd:ı adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. c7600ıı 

NW 

1 - İdaremfzin Edirna başmüdürlü~üne bağlı Babaeskide şartnam~ ve projesi 
mucibince yaptmlncak barut deposu ve bekçi evi inşaatı her iki iş birden 
14/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiitme 10 gün temdid edilmiştir. 

II - Keşif bedeli barut deposunun 3142,27 lira ve bekçi evinin 2162.08 llra ki 
cem'an 5304,35 lira ve muvaklrot teminatı 397,83 liradır. 

III- ~iltme 24/X/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14,45 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapıl&caktır. 

IV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mü
dürlüğü levazım ve mübayaat fUbesile Edirne başmüdürlüğfi ve mahalli inhi • 
sar idaresinden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaikle % 7,5 güvenme pa-

TlJZU 

Böbreklerden ldrar torbasina kadar yollar
daki hast hklar1n mlkroblar1n1 kokünden 
tamizi mak için ( HELMOBLÖ) kullan1n1z. 

Böbreklerin çalı~mak kudretini arlbrır, kadın, erkek idrar zorluklan
m, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağnsım, nk sık 
idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhbat Vekaletinin ruhsahnı haizdir. Her eczanede bulunur. 

DIKKAT: HELMOBLO idrar1mz1 temizliyerak mavileştirir. 
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ralarile birlikte eksiitme için tayin edilen gün ve saatte yukanda adı geçen ko -
misyona gelmeleri ilim olunur. c7599~ 

~ 

Cinsi Mikdan Muhnmınen B. Muvakkat EksUtme 

beherl tutarı teminatı Saati 

L.K.S. L. K. L. K. 

Siclm 5000 kilo -74- 3700- 277.50 10.30 
Mühür kur§UDU 1600 ll 27~0 412.50. 30.94 ll 

I - Yukanda cins ve mikdan yazılı 6000 kilo sicim ile 1500 kilo mlihür kur
şunu 13/X/938 tarihinde ihale edilemedl~den açık eksiltıneleri on gün temdld 
edilmi§tir. 
II- Muhammen bedellerile muvakkatteminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 22/X/938 tarihine rnstlıyan Cumartesi günü biznlarında yazılı 

saatlerde Kabataş Levazım ve Milbayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı-

lacaktır. 

IV - Sicim şartnamesi hergün parasız olarak sözü geçen §ubeden alınabilece

ii gibi nümunel de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiitme iqlıı tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme pa-

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c760b 
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ŞAPKA 
ME; AKLlLARI A 
V ya n1n 

P. ve C. 
Marka şapka

ların en tiOn mo
delleri gelmiştir. 

Taklldlerinden 
sakınmak için şu 
resimdeki mar
kaya dikkat. 

meth r 

ABi O 
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ıe Sarf• ION POSTa. Biria.dtefda ll 

,. .. a1acağ1n1z mala dikkat ediniz ve teklif edJien her nan

.gl bir arnpulu kabul etmeytfliz. 

Cumhurlyettn 1f5.1nct Ytldönümü için her halde hazırltkiara ba$1ayacaksıntz va donaf.lmantz tçtn 

ampul tedarikine koyulacaksınız. Yalnız dikkat ediniz ve ucu~ mal diye sürülen her hangi bir 

~ampulu almaytnız. Bır ampulun ucuzlu~u ahştnda belli olmaz ve cereyan sarfetme(ie başladtğe 

zaman kendini gösterir. Bir arnpulu imtihan etmek için bundan güzel vaseta yoktur. Hem alaca. 

"Citnta arnpulu her zaman kullanabilmellsiniz. Bütün şeraiti hai~ otan TUNGSRAM ampulunu hater-

layenız. Bu arnputun hem aydınh~ı boldur: hemde cereyan sarfiyatı azdtr. TUNGSRAM arnpulu 

güzel ve sa~lam ambalaj• sayesinde ila nihaye muhafaza edilebilir ve uzun seneler. her don an-

mada Işinize yarar. Menfaatıntz TUNGSRAM ampulunu kullanmantzı icap ettiriyor. Alacağı-

nı~ her arnputun üzerinde TUNGSRAM markasına dikkat ediniz. 

BOURLA·· .. 'Bi QAD ERLER 
ISTANBUL - A N K A A A - 1 Z M 1 R 
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