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iyi geçirdiler 
Umumi ahvaldeki salô.h 

devam etmektedir 
Doktorlar bundan 
bir rapor • 

neşrıne 

sonra 24 saatte 
karar verdiler 

iki rum kad1n1, kandırarak fuhşa ·suruklediklerl 
~kızları 9 senedenberi Beruta kaçırıyorlarmış t 

Bunlar~an birisi hakkında harice 6000 liralık döviz 
götürmek 1uçundan avrıca taldbat yapılıyor 

1 nt yaseticumhur Umumi Katibliğinderı: 
! 1 - Rei6icıımhur Atatürlıün •ıhhi vaziyeileri 
f lıakkında müdavi ve mütavir tabibieri taralından 
~ bu akıam saat 20 de verilen rapor ikinci madde .. 
t dedir: 

3 - Bundan •onra 24 saat zarfında yalnı: bir • 
rapor neşredilecektir. 

Dün sabahki tebliğ 
Riymreticumhur Umumi Kiitibliğinde11: 
1 - llei•;cumhur Atatürkün •ıhhi vaziyetl~ri 

hakkında müdavi ve mütavir tabibieri taralından 
bugün •aat 10 da verilen rapor ikinci maddededir; 

2- Bugünü çolı iyi.geçirdiler. Umumi ahvalde- 2 - Geceyi rahat geçirdiler. Umumi •alah art-
hi iyililt devam elmelttedir. Nabı~ muntazam, lı.uv- maktadır. Nabız muntazam, 94, tenellüı 20, ha-

Beruttan oır manzara 

L "inkü sayımızda Atinn ve Katina i-l Dün, 4 üncü sorgu hakimliğine gönde
simltrinde iki kadının rnndcvuculuk su- rilen iki kadının mevkufıyet hallerinin 
çundau adliyeye sevkedilerek, sulh ceza devamına karar verilmiştir. 
hakiminin kararile tevkif edildiklerini Madam Atina hakkında, döviz ve altın 
yazmıştık. kaçakçılı~ı iddiası ile gümrük muhafaza 

S ı ı k d k ı f h teşkilatı tarafından ayrıca tahkikat ya-uç u arın genç a ın ve ız an u şa . vetli: 80; tenellü•: 20; hararet dereceıi: 36,9 dur. raret derece•i 36,9 dur. 
\ . 
6 ........................................................................................................................................................................................... , 

tec:vik etmekl b b B t . _ pılmaktadır. Şıfre mahiyetinde ve şüb-
:r e era er, eru ve cıvarı h ı· _ ··ı b 

e ı goru en azı mektublar elde edilmiş 

Şehrimizdo bulunan Vekiller dün 
akşam Ankaraya döndüler 

Milli müdafaa Vekili Kizua Özalp Başvekil ile 
görüştükten sonra öğle tre·nile Ankaraya hareket etti 

Vekillerin don şehrimizde yaplıkları ledkikler 

Japonlar dün 
Kanton şahrini 
işgal e i er 

· Çinli/er Hankau'gu da 
_tahliye etmige başladılar 

H ük um et merkezi Çun
kinge nakledildi ~chrimizde bulunan vekiller dün An: ı mardan ve mekteb müdüründen i7ahat 

karaya hareket etmişlerdir. Vekiller vali almı§tır. 
Üstündağ, İstanbul komutanı, saylavlar Bilahare Metro hanına giden Vekil, e- Londra 21 (Hususi) - On gün evvel 
ve erkan tarafından u~urlanmışlardır. lektrik işleri umum müdürlü~ünde bir Biasbeyde karaya çıkmıı olan Japon kuv-

na kaçırdıkları, bu suretle beyaz kadın ve tedkik edilmeğe b ·ı t 
t . ı· t kl . aş anmış ır. 
ıcare ı yap ı arı da !dd!a edilmektedir. Hadise 1·ıe zab ta d 

1 1 
k 

Y ı hk. , ı a meşgu o ma ta-apı an ta ıkat suçluların bu şekilde 9 dır Yap ı t hk"k t 
. . . . . ı an a ı a a nazaran, suçlu 

senedenben ıcrayı faahyet ettiklerini kcdın 5-6 bin liralık dövizi harice ka~ır-
meydana çıkarmıştır. . mı§tır. 

Sovyet - Çek askeri 
paktı dün feshedildi 

Çekler Macar/ara geni tekliflerde 
.bulundu/or, müzakereler başlıyor 

Dün Alman muhafızlarile Çekler çarpııtııar 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp ha- müddet oturmuş ve tramvay şirketinin vetleri, hemen hemen ciddi hiçbir mu

reketinden evvel dün sabah Başvekil Ce- devlet tarafından alınması İJİ ' üzerinde kavemete maruz kalmaksızın, bugün öğ- Londra 21 (Hususi) - Pragdan Eks- Macarlar, bu yeni teklifleri de tatmin 
lal Bayarla görüştükten sonra dün öğle meşgul olmuştur. Elektrik işleri umum leden sonra saat 2,30 da (mahalli saat) çenj tel~r~f ajansına bildirildiğine g~~e edici m~?iyette bulmamaktadırlar. Maa
trenine bağlanan hususi vagonla Anka- müdürü Kadri, tramvay §irketinın borcu Kantona girmişlerdir. Çek harıcı~~ ~azırı Şvalkosvky, bugun haza, muzakerelerin tekrar açılması ve 
raya hareket etmiştir. hakkında Vekilden direktif almıştır. Şehrin ilk mahallelerini işgal eden Ja- ~ovyet elçıs~nı .kabul ederek, 1935 sene- bu defa m?sbet bir neticeye varılınasa 

Nafıa ueklliuiu tedkikatı Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dün a""am pon pişdarları, ancak takviye k t' ı sınde akdedılmış olan Sovyet - Çek as- muhtemeldır. 
.. ~ ı a arı k A kt f h d"ld·~· b"ld" · · Nafıa Vekili Ali Çetinkaya da hareke- eksprese bağlanan hususi vagonla An- geldikten sonra şehrin içine dogru iler- erı pa ının es e 1 ~.s.ım ı ırmışbr. Romanya kralı Karolun, Leh hariciyeL 

tinden evvel dün sabah mühendis rnek- ·karaya hareket etmiştir. liyeceklerdir. İşgal harekiltına tanklar da Bu hususta fazla tafsı.lat. :oktur. nazırı Bekin Rütenya hakkındak; teklif-
tebine yapılan ilave inşaatını gezmiş, mi- (Devamı 11 inci sayfada) iştirak etmişlerdir. Çek - Macar ıhtdüı lerine verdiği red cevabı, Macarları da-

(Devamı 11 inci sayjad ) Prag 21 (Hususi) -Çek- Macar ihtilA- ha makul olmağa sevketmiştir. 

Şirket borcunu ödemezse tramvay 
hatlanndaki cereyan da kesilecek 

Dolambaçlı çarelerle i1i balledemiyeceğ'ini anlıyan 
tramyay tirketi bankalara müraca•ta basladı 

Şehirdeki trarrıvay mıl nakaiatından bir intıba . 
ı muamele tatbık Tramvay şirketinin üç yüz bin liraya bütün abonelere yapı an . .d _ 

. b· alarma aı cere-:Yakın olan borcunun ödenmemesi üzeri- edilmiş ve §lrketin. ı~ . 
1 

ktrik ii-
n~. ~af~~ .:VekAleti elektt·ik işleri umum yan kesilınişti. Evv~lki iÜil ~) 
lnudurlutü tarafından tramvay şirketine . (ıHuomı H ınci aa.yfG 

,-~-------.:....:..__a fını halletmek üzere, hükümetin Peşteye Diğer taraftan Hitler de, Çekoslovak-

iSt anyol tayyara leri ~~~:ır~ekllfler gönderdiği haber alın- yanın fazla IParçalanmasına taraftar ol-

bomba yerine gömlek 
ve çorap att1lar 

Londra 21 (Hususi) - Frankist tay
yareler dün gecedenberi Barselon'u S 
defa bombardıman etmişlerdir. 

Bu müteaddid bombardımanlar es -
nasında 24 kişi ölmüş ve 18 kişi yara-
lanmıştır. (Devamı ll inci sayfada) 

Irak Hariciye Naz1r1 
Filistin müftisile 

görüşüyor 
Berut 21 - İrak Harlciye Naztrı 

Tevfik Süveydi buradan geçerken 1\ 
N. B. Ajansı muhabirine yaptJ.Aı be -
yanatta Londradaki ikametinden Fi -
listin meselesini hal için istifade etti • 
ğini ve bu meselenin Filistin mümes _ 
sillerlle diğer Arab devletlerlle bir • 
likte halledilecekini ve bu if i9fn tek
r~r Londraya gideceA'ini kaydeylemlr
tır. 

Irak Hariciye Nazırı, Filistinbı bat· 
müftil~ü i_le görü,mek üzere Şama ha· 
reket etmiştir. Oradan tayyan iteJ 
Baldada ~tir. j 

0'3" (Devamı 11 inci sayfada) 

Kütahyada sun'i benzin 
istihsal edilecek 

Bilgilk bir sanayi şehri haline getirilecek olan 
Kiltahyada muazzam bir elektrik santralı OP. 

sentetik benzin fabrikası kuruluyor 



2 Sayfa 

Hergün 
--···-

Filistin meselesi 
Yeni safhada 

- Yazan: Mulalttla B1.rcte 
ll§ lasik tarihin cArzı Mukaddes:~~ 

~ ismile tanıdığı Filistin, bu, 

bütün peygamberlerin içinde cirid_ oy~a-
dıkları ve bütün dinlerin kendilerme 
kaynak aradıkları toprak, iki seneden
beri Arabia Yahudi, Müshimanla Muse
vi arasında paylaşılamıyan bir memleket 
oldu. Ara yerde hnkim rolunü oynıyan 
İngilterenin vaziycti bizım eski. ~aman
ların kadılarına benzer. Na::.ıl bızım es
ki zaman kadıları, her da\'ada nasıl Ya
hudiyi haklı çıkanrlardıysa İngiltere de, 
onlar gibi, Yahudileri iltizam etti. B~l
fourun vaktile Yahudilerı:! vermiş oldugu 
sözü Chamberlain tutmakta sehat etti. 
}<'akat, Balfourla Chamberlain arasında 
geçen zamanın tesir ve kuvvctı.ni ~~~a~ 
etmemiş olnn İngiltereniu, cskı sozunu 
tutmak için, iki senedenben çektiği müş
külat büyüktür. On gün evvel Son Pos
tanın Kudüs muhabirı, şimdiye kadar 
taarruzdan masun kalan Kudüsün de teh
like içinde bulunduğunu haber vermişti. 
Birkaç gündenberi gelen haberlerden 
anlıyoruz ki Filistin nasyonalistleri hü
cumlarını Kudüsün kenar mahallelerine 
ve hatta göbeğine kadar sokmaya mu
vaffak olmuşlardır. Bütün Filistin halkı· 
nır\ erkek kısmının belki de dörtte biri
nin dağlara doğru çekildiğini gördükten 
sonra bu neticeye hayret etmeğe mahal 
kalmaz. Filistin, tam manasile isyan ha
lindedir. 

* İngilterenin yaptığı hareket, taksim 
hususunda vetdiği karar, ilk hamlede ne
ticesini vermek mecburiyetinde idi. Ve
remedi. Demek oluyor ki İngiliz hüku
meti, şark meselelerine aid bir poli~a
sında bir kere daha aldanmış, ya Filıs
tindeki hakiki vaziyeti görememiş, ya
hud da görse bile tcdbi'rlerim noksan al
mıştır. Bunun neticesi olarak ta, 920-923 
seneleri arasında Lloyd Georges Anadolu 
davası karşısında hangi vaziyette bulun
muşsa bugün de Chamberlain hükumeti, 
baz.ı farklarla, ayni vaziyette bulunuyor. 
İngiltere, o zaman da plfmını söktüreme~ 
mişti; bugün de muvaffakiyetsizlik k~r
şısındadır. Şu fark ile ki o zaman İngıl
tere, doğrudan doğruya hareket etmiyor
ken bugün bizzat işin içindedir. Gene şu 
fark ile ki o zamanki İngiliz siyaseti, ph
san Lloyd Georges'un sıyaseti olduğu hal
de bu defa işin içine başvekilin şahsiyeti 
karışmış değildir. Şu halde, eski İngiliz 
başvekilinin mağiCıb olarak düşmeği ka
bul ettiği bir vaziyet içinden bu defaki 
İngiliz başvekili, gerek şahsını, gerek hü
kCımetini şerefle kurtarmak i.mkfuıından 
mahrum değildir. 

* Son haberler, İngilterenin taksimden 
vazgeçtiğini bildiriyor. Bu haberlerin ne 
dereceye kadar doğru olduğu ve taksim 
plfmının yerine konulan yeni siyasetin 
ne olabileceği hakkında elimizde henüz 
istinad edilebilir sağlam malfunat olma
makla beraber, taksim planının tatbik e
dilebilir bir plan olmaktan çıkmış bulun
duğuna tamamen kanıiz. Ayni zamanda 
şunu da pek iyi biliyoruz ki Chamberlain, 
Lloyd Georges gibi, inadcı ve gayri arneli 
bir insan değildir. Bilakis, onu günü ge
lince yumuşamasını, fırtınayı geçirmek 
için tedbir almasını pekala bilen ve be
ceren bir insan olarak tanıyoruz. Hüku
mete geçtiği günden itibaren Filistin me
selesini gevşetmemekle beraber, kendi
sini çıkmaması muhtemel bir politika jçi
ne bütün §Shsiyeti ile birden atmaktan 
çekinmeğe itina etti ve Filistine gönder
diği ikinci bir tedkik heyetinin, taksim 
esası üzerine istinad eden planını şimdi
ye kadar neşrettirmedi. Bunun için, tak
sim projesinin bir tarafa bırakıldığı hak
kında gelen haberlere kolaylıkla inans
biliriz. Chamberlain, bugünkü dünya va
ziyetinde, İngiltereyi hiçbir zaman ve 
hiçbir yerde kat'i bir mücadele içine sok
maya taraftar değildir. Bütün meseleler 
karşısında gidebildiği kadar ileri yürü
yor ve daha ileri gidemiyeceğiru anladığı 
noktalarda da duruyor, tedkik ediyor ve 
çıkacak başka bir yol anyor. 

* Chamberlainin Filiitin meselesinde İn-
gilterenin şerefini ortaya atmaktan ic
tinab etmekle ne kadar doğru bir yol tut
muş oldujunu son vukuat pekila gbster
di. Yarım milyon Yahudinin hatırı için 

SON POSTA 

Resimli Makale: :1: Insanın feneri = 

Karanlık gecede seyreden gemi, havada uçan tayyare 
önünde ışık arar, fenerden fenere koşar, 'm ışık onun için 
bir hcdeftir, doğru yol işaretidir, kendisini kayadan veya 
dağdan koruyan bir sestir; tehlikeye karşı bir S. O. S. işa
retidir. 

Kaptan, pilot haritaya ve fem•rc muhtaç oldu~u gibi insan 
dn hayatta yolunu bulabilmek icin bir ışığa muhtaçtır, bu 
I§tğın adına birjnci derecede şuur, sonra hedef dcriz, şuuru 
ve hedefi oJmıyan insanın insan sıfatına ]ayık olmadığını 

hatırlnyınız. 

Napolyonun 
Rafldlerinden 
llirl evlendi 

r·······················································,, 
· Hergün_bir f1kra ~ · 

Güzelse anJatın 
Her nerede olursa o1sun rıütcmadi

yen fıkra anlatan,· ınıattığı fıkral.ar 

da hiçbir şeye benzemiyen bir fıkra 
meraklıst bir gün bir mecliste: 

- Çok güzel bir 'fık,.rı aklıma geldi, 
dedi, bilmem şimdiye kadar size an
latmı§ mıydım? 

Orada bulunanlarda1t biri sordu.: 
- Fıkra hakikaten çok güzeı mi? 
- Hakikaten çok gU.zel! 
- Öyle ise anlatınız, şimdiye 1m-

dar anlatmamışsınızdır. 

\ ........................................................ / 
Ingilierede devlet, memur 
ve işcilerin sıhhati için ne 

sarfediyor ? 
İngilterede, hususi bir kanun muci

brnce sıhhatleri devlet tarafından neza

ret altına alınmış olan memur ve işçi

!erin sayısı 17,5 milyondur. 

Bu memur ve işcilerin hastalığını te
davi ve istirahatini temin etmek için, 
her sene devlet tarafından 233 milyon 

İngiliz liı:ası sarfedilmektedir. 

Bu paranın 50 milyonu doktor ücre
Napolyon Bonaparı·ın uçuncü dere- ti, 183 milyonu da tedavi ve bakım 

cede hafidt olan (Prenses Marie Clo • için sarfedilmektedir. 

Bunun ne 
Olduğunu 
Anlıyabilir misiniz? 

Birindt~ 22 

r Sözün Kısası 

1 Çöp istasgo:~arı 
!, 
lıe u, biraz meslek sırrını ifşa de

mektir amma, benim aAzımda 

pek bakla ıslanmaz; söyleyivereceğim: 
Bizim gazetelerin, vakit vakit, sayfaları· 
nı doldurmağa yarıyan bir takım müzmin 
havadisler vardır. Adaların suyu, Gazi 
köprüsü, Eminönü meydanı falan gibi... 

Bunları böyle müzminleştiren biz, ken· 
dirniz değiliz, tabii. Lakin, onların, aHi· 
kadarları tarafından müzminleştirilmi~ 
olmasından da, fırsatı kaçırmaz, istihde 
ederiz. On altı sayfa kolay dolar mı? Al· 
lah, bu kabil meselelere ve onları ihdas 
edenler zeval vermesin! 
İşte bugünlerde, gene müzminleşmek ;s·. 

tidadını gösteren bir mevzı.:. daha çıktı• 

Çöp istasyonları! 

Şimdi artık sırasile ve kısa fasılalarl< 
muhtelif gazetelerde okuyacaksınız: 

ı - Çöp istasyonları kurulması düşil· 
nülüyormuş .. 

2 - Kurulmasma karar verilmiş .. 

3 - Nerelerde kurulacağı incelenir 
yormuş .. 

4 - N asıl kurutaealı tedkik edilmek• 
te imiş .. 

5 - Mösyö Prostun gelmesl bekleni· 
yormuş .. 

6 - Mösyö Prostu beklemekten vazge
çilmiş .. 

7 - Yerleri tesbit olunmuş .. 

8 - Tesbit edilen yerler beğenilme

miş, yeni yerler tesbit olunınası ciheti 
heyeti fenniyeye havale edilmi§ .• 

9 - Heyeti fenniye bu yerl~ri tayin 
etmiş .. 

10 - Belediye lle Evkaf arasında bu 
yerlerin bazılarmdan dolay• ihtiW çık4 
mış .. 

ll - Tarihei bilmem kim, filinca çöp 
istasyonu için ayrılan yerde, vaktile Tar· 
huncu Ahmed Paşanın merkebi gömülü 
olduğundan, orada çöp istasyonu tesis e
dilmesinin esiata karşı saygısızlık olaca· 
lmdan bahis yedi sütunluk bir makale 
yazmış .. 

12 - Çöp istasyonlarının tesisi, büdce 
darlığından dolayı gelecek seneye kal
mış .. 

Daha nvayım mı? Bu listeyi herhalde 
ve pek kolaylıkla, iki misli uzatabllirim. 
Ancak başınızı ağrıtınaktan korkarım. 

Hem, ayrıca çöp istasyonları·kurmala 
ne hacet? 

ı Herhangi bir gece, herhangi bir sokak
tan, saat on ikiye doğru şöyle bir geçm~ 
nizi tavsiye ederim: 

Her evin, · her apart•manın kapısının 
önü birer mükemmel ~öp istasyonu, çöp 

B ıd • k fed blli · me§heridir. Serseri kedilerin, bunlarm unun ne o ugunu eş e r mı- . . . 
· · ? A b bir k h k li mi' B" etrafında kendı kendilerme çekmekte ol· 

tilde Eugenie Alberte Laetitia ~ne - . . . . 
·ı ) 26 d Id ~ h ld lk' 1 7,5 mılyon kışının vıasati olarak se-vıoı::v , ya§ın a o u6 u a e evve ı 

gün İngilterede, Kensington'da bir nede ikişer hafta hasta yattıklan tes
mülteci Rus yüz'başısile evlenm~tir. bit edilmiştir. Bu yüzden kaybedilen 

sınız. ca a, uş ey e . ır d kl . af tl d "rül k b' d' 
tabiat garibesi mi? Elle, yahu d makine u arı zıy e er e go ece ır şey ır. 

Yeni gelin, Rus kıyafetini taşımak • istihsalfıtın tutarı da yüz milyon İngi-
ile tıraş edilmiş bir biblo mu? Hayır. O zavallı hayvancıklarm rızkma mini 
Beyhude dlişünıneyin. ÇUnkü keşfe _ olmakta ne maııa var? 

tadır. liz lirasıdır. demiyeceksinlz. 
Bu resimde gördüğünüz, İngiltere -

de, Cornwall şehrinin Newlyn kasaba
smda Bay T. Batten tarafından yetişti-

bütün Arablık alemile bozuşmaktan çe
kinmerni~ olsaydı, İngiltere hükumeti, 
son Kahire kongresi karşısında gayet 
mü§kül bir mevkie dü§müş bulunacaktı. 
Bu kongre, İngiltereye, Yahudilerle ken
dilerini, yani Arablan göstererek: 

Dünyanın en ince ipligi 
neden yrıpılmıştır? 

rilmiş ve bizzat kendisini de hayretler ........................................................... ... 

c- Ya onlan, ya bizi!:. 

Dünyanın en ince ipliği sellafandan ya

pılmaktadır. (50000) metrelik sellofan ip· 

liği ancak (30) gram gelmektedir. 

içinde bırakmış olan bir hıyardır. 

Kadın askerler ipek çorap 
giymegeeekler Tarzında adeta bir tercih ültimatomu 

verdi. Böyle bir ültiınatom karşısında ka
lınca İngilterenin Yahudilerı tercih et
mesi, mümkün olamıyacağından, Londra 
hükUmetinin artık başka bir hal şekli a
raması tabii oluyordu. Taksim projesi 
haricinde bulunabilecek mütevassıt bir 
hal şeklinin ne olacağı henüz sarahatle 
meydana çıkmış olmamakla beraber 1n
gilterenin ric'ate karar vermiş olduğu 

aşikardır. İş bunun şekline, yapılacak 
manevranın zamanına ve mahiyetine ka

lır. Bunu da pek kısa bir zamanda göre
ceğiz; çünkü Chamberlain çok arneli bir 

insan olarak kendisini gösterdi. Zamanı 
gelip karannı verdiği dakikadan itibaren 

tatbikata geçmek hususunda tereddüde 
düşmüyor ve yürüyor. 

İngilterede yeni teşekkül eden kara 
ordusuna merbut kadın yardımcı kol
ları mensublarına, vazife halinde ipek 
ve ince çorap giymeleri, Harbiye Nc
zareti tarafından yasak edilmiştir. 
Kadın askerler, yüksek topuklu is -

karpinler de giyemlyeceklerdir. Bun
ların -kıyafeti tçin ayrı bir nizarnname 
hazırlanmıştır. Muhittin Birgen 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
Son Posta İstanbul halkına müjde verdi: İstanbulun Sir

keciden ta Yedikuleye kadar olan sahil parçasının temizlE'n
mesine ve güzelleştirilmesine karar verilmis. Nafia Vekaleti 
İstanbul için yeni bir lutüfkarlık daha yapacak, işin üst ta
ra(ını da belediye üzerine alarak teneke mahalleleri yıkacak, 
yerine yollar açacak, rıhtımlar yapacak, plfıjlar tesis ede -
cekmi§ ... 
İstanbulun Sirkeciden Yedikuleye kadar olan sahil boyu 

Eminönü mey:iaruna benzemez. Metre rnurabbaı toprağının 
fiatı bir iki yüz lira dlğil, ancak bir iki yüz kuru§tur. Eminö-

ISTER INAN, 

nünde avuç ı~i kadar yer için sarfedilen par3 ilc bu sahi1de 
beş on ınnhallenin tamamen istiınlfık edilmesı ve inşaata 
hazır bir hale getirilmesi mümkündür, binaenaleyh kararda 
sebat edildiği takdirde hem kışlık, hem de yazlık vasıflannı 
nefsinde toplıyan bu, İstanbulun en güzel parçasının pek 
kısa bir zaman içinde bir rnamure haline get;rilebileceğine, 
hele bir Taksim ~irkcti gibi huswıi bir müessese tarafından 
yapılmış olanın kendi resmi teşkilatımız tarafından daha 
geniş ve saha iyi mikyasta yapılabileceğine biz inanıyoruz, 
fakat ey okuyucu sen: 

ISTER iNANMAl 

Marakeaz Madaıayaya 
ilk aeferbd yapb 

Denizbankm Almanyada yaptırdı ... 
ğı yeni vapurlardan küçük hacimde
ki Marakaz vapuru dün sat 16 da Mu " 
danyaya ilk seferini yapmı~ır. Vapurı. 
da yolculara Marakazın ilk 18feri ha~ 
tırası olarak rozetler daJıtdmıştıı\ 
Marakoz bugün Mudanyadan gelecelD 
tir. -·······-.. -·-·,··-··-·--···-· ---~~---··-··-
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ION POB'l'A 

Almanlar ingilizierin 
silahlanınalarından 
kuşkulan1yorlar 

.,. 3 

e Milletlerarası ahenk 
bir hayal olup gitti 

'Yazan: Selim Ra~o Erne~ 

F ra sa Krallık ailesi 
kü "k bir köyde Paris 
gazetecilerile görüştü 

Bir tayyare ile gizlice Fransaya gelen ve tekrar avdet 
eden Kont dö Paris mühim beyanatta bulundu 

Berlin 21 (Reuter ajansı muhnbirin
den) - Volkişer Bcobahterin Londra 
muhabiri, İngilterenin silahianma plan
Iarının yegane gayesinın sulhün muha
fazası olmasından şübhe etmektedir. 

Binlerce ev harab oldu, 
35 bin kişi ftçıkta kaldı, 

Tokyoda münakalat durdu 
IR\ enilebilir ki Avrupada sonu-

Londra 21 (Hususi) - Şiddetli bir tay- lb:::!J nun ne vakit geleceği belli ol-
fun Japon adalarının cenubunda büyük nuyan bir siyasi mütarekc akdedilmiştir. 
hasarat yapmıştır. Bilhassa Kagoşima ha- Siyasi ağızlar susmuş, söz matbuata kal
\•alisi fazla mutazarrır olmuştur. mı§tır. Adeta bir Iakırdı düellosudur gi-

Şimdi İngiltere, Fransanın Acil teşeb
büsleri üzerıne, Avrupada zuhuru muh

Paris 21 CAA) _ Ha vas ajansı teblit e- lekette sesini lşlttlrmek, bir -.azife bUdl~ ; temel herhangi bir ihtılafa karşı ordusu 
diyor· ni söylemiş ve Münih dlktatlnden bahsedereK ile de iştirake arnade bulunma~a k:ırnr 
Fra~a Krallık ailesi reisi conte d5 Pa - demiştır Id: ta 'hi vermiş görünmektedir. 

ri, bu sabah Paris gazetelerinden blrçolo • « Bu ldllkı:ıtillKrallıkdl.. br:a:~r:: ve ~rn~s; Binnetice İngilterenin bu kadar hara-
d t d k k dUerlne siyasi beya - de emsa gor me .. tl ·ı·hı 

nu ave c ere en t Fransız top- mevkllni yeni bir zAfa uğratmıştır. Fakat re e sı a anması acaba sırf sulhü mu-
natta bulunmuştur. MillA.ka f k bir hükümet daha ucuza kurtulamazdı. Fllha- hafaza ernelinden mi münbaistir? suali 
raklarında küçücuk bir köyde, u acı ül.. ldka ylrml senedenberi harıcı siyasetimizin sorulabilir, 

d k b ı tur aazetecller, m "' - · 
ev c vu u u mıı . revkalAde ihtl- iki esası, karşılıklı yardım ve Almanyanın --------
katın mahrcm kalması 1çi~lakat maha11lne çember Içine alınması olmuştur. Bu slyase- Amerı·kada muhakeme 
yat tedbirleri alillllrak m tl ancak taarruzl bir asker siyaseti tutnbillr-
gôtürülmüşlerdir. Conte de Paris gazete - di. Halbuki blzlm askeri slyasetlmlz mün -
cllrrdcn biraz evvel tayyare ile oraya gel- hasıran tedat'ill olmuştur. Binaenaleyh Mıl- edilen Alman 
miş bulunuyordu. nlh bu ahenksiz siyasetlerin tabil bir net\ -

Gazeteelleri kabul eden Conte de Paris, ce3ldlr.• 1 ·ı· fl 
gazeteetierin namusuna güvendi~lni söy - COnte de Paris Almanyanın kendisine casus arının 1 ıra ar1 
lemlş ve mülakat mahallinin kat'lyyen gtz- şark yollarını art.ılt tamamlle açmış oldu -
li tutolmasını istedikten sonra demiştir kl: tunu, R\13 ıttıraıwun felce utradıAını ve en 

« Beyanatımı size normal yollarla yapa- cür'et.kAr pangermen bulyalannın fazlasUc 
blllrdim. Fakat bu beyanatımı bütün Fran- tahakkuk etmiş bulunduAunu kaydetttkten 
sızıara bildirmek için ne Için bizzat kendi- sonra ceter Fransa henüz büttın üınl~lerl
min yapmak istedi~ anlarsınız ve bu is- ni taybetmeml.f 18e hiç detll.!e bir muddet 
tısnai hareketımin şumulünü takdir eder- ıçın vakit ltazanml§ bulunuyoruz. Bundan 
slnlz., ıstırade etmestnl bilelim.• dernit ve Fran -
Müteakıben beyanatını okumut ve gaze- sanın manevt ve maddi kuvvetlerinin lhya

tecllere veda ettikten sonra gene tayyare aı ururetini Uerl sürm.ü.ş ve Fransada an -
lle Fransadan uzaklaşmiJtır. cak Krallı.Aın devanılılıfı temin edebllece -
Beyanatında Conte de Paris evvelce mem- ttni taydeylemiştir.• 

Filistinde müsademeler, 
taarruzlar devam ediyor 
Bir Yahudi kamyonu taarruza uğradı, iki kişi 

öldürüldü, Kudülte yeni çarpı•malar oldu 

Kudüs 21 (A.A.) - Yafada bir Ya- Eyaletlerde gene bir takım taarruz-
hudi kamyonu taarruza uğramış ve 2 lar vukua gelmiştir. 
arnele öldürülınüştür. Galile eyaletinde Amerikadaki Arablann bir teşebbüsli 
Hitting civarında İngiliz kıt'alan Asfle- . 
re bir baskın yapmışlar ve bunlardan Yaşington 21 (A.A.) - Haricıye nazın 
5 · ··ıd"' ·· 1 d" Hull, bugtln Amerikadaki üç Arab cemi-

tanesmi o urmuş er ır. . . t" . t-~u eden l!S delegeyi kabul et-
Kudüs 21 (AA.) - Bütiın gün as - Y~ 1~1 cuıo:ı 

keri kıt'alar girdikleri mahallelerde te- mı~tır. . .. 

Nevyork 21 (A.A.) - Casusluk da
vasının başlıca maznunu olan Alman 
Rumrih, dün mahkemede cürürn or -
taklarının Amerikan hava kuvvetleri 
ile sahil müdafaa servisi arasında ya
pılan gizli telgraf muhaberelerinde 
kullanılan eZ-. işaretli şifreyi ele ge
çirmeğe çalıştıklarını söylemiştir. 

Maznun, Erih Glaeser'e Alman casus
luk servislerinde kullanılabilecek olan 
aslen Alman bazı Amerikan askerleri
nin listesini verdiğini ilave eylemiş -
tir. 

Rumrih'in ifadesi ~ıdchktan sonra 
Europa vapurunda berberli!t eden .Jo -
hanna Hoffman'ın tahrirl ifadesi okun
muştur. Johanna bunda, Berlindeki 
casusluk servislerinde Amerikadaki a
jan1an arasında irtıibat memurluğu 
yaptığını itiraf etmekte idi. 

Cumhuriyet bayrami 
hazariakları 

Deniz taburu ve izeiler 
Ankaraya vardılar 

Bu havalide binlerce evin harnb oldu- diyor. Almanlarla İtalyanlar, Fransız
ğu, 220 kişnin öldüğü ve 600 kişinin de larla İngilizlf:'ri itharn ediyorlar. Fransız
yarainndığı bildirilmektedir. Bundan larla İngilizler de bilmukabil Almanlar
b~ka 200 kişi kayıbdadır ve 35 bin kişi la İtalyanlardan şübhelendiklcrini soy
de meskensiz kalmıştır. .. 1 ı~yorlar. Bunun bö.~le olacağını ve Mü-

Tayfun, Tokyo ve Yokohamada da bu- nıh konferansını muteakil> izhar edilme
yük tahribat yapmıştır. Tramvay müna- ye ba1Ianan memnuniyetsizliklcrin böyle 
kaH\.tı ve telefon muhaberatı inkıtaa uğ- bir iık1bet doğuracağını tahmin ettiğim 
ramıştır. 24 bin ev sular altında kalmış, içindir ki hüsnüniyete rnakrun olmıyan 
iki bin cv de tamamen harab olmuştur. anlaşmalann binnetice ihtilaflar çıkara-

Denizde bulunan birçok gemilerin fıkı- cağını kaydetmiş, umumi bir muhasebe 
betinden endişe edilmektedir. yapılmaya başlandığı şu sırada tekmil 

Kalas 
lVlülakatının 
Akisleri 

davaların halledilmesinin muvafık olaca
ğına işaret etrniştim. Çok müsaid bir ha
va içinde ba~lıyan Münih konferansının 
arneli neticelerinden biri, İngiliz silrut
lanmasının daha büyük bir hız almasını, 
Fransızların ordu emrine yeni milyarlar 
tahsis etmelerini, Alınanların hava kuv-

p · 2 1 (AA ) G t 1 K ı vetlerini İngiliz - Fransız müşterek tay-arıs . . - aze e er, a as .li.... d k 
··ı~k t h kkı d t ~..:.-ı rd b I yarecı 6ıne mey an o uyacak bir hadde mu a a ı a n a eı.ı:ıu· e e u un - . • . 

maıktadırıar. ıbla~ et~ye ~alı~a.larmı,. İtalyanların 
Ek 1si di ki da dığer uç ınılletın ısrıne iktifa ederek 
~e or, yor A~ So t harıl harıl hazırlanmaya başlamalarını 

« •0~~nyanm, . anyayı vye - intaç etti. Bir ara yarım ağız rnevzuu 
ler Bırligınden tecrıd eden V arşova - bahsolan t hdid · te lih .. 

1 
· d 

B d t k ı ·· · fkbal · · a ı s a. mese esı e ar-
d .u 

8
.P
1 
eşke c.şaık ub.~ ~~e ısdsı lıklıçıbn ekn- tık unutulup bir kö§eye atıldı. Şimdi her 

ışe ı e arış ır ıtırna ız a a - iki taraf bilt'" dikk n k b"l 
mış olması muhtemeldir.• . ' u~ . .a ı e mu a ı cebhe-

p tit p . . ö 1 nın hareketlerını milrakaba ve tefahhus 
e arısıen, ş ye yazıyor: d' d F d" h 
p 1 ·ı Ro .. tt fikf e ıp uruyor. er ı ay atta oldu~ gibi 

ı « Fokontya ._ıtteefiklmanya mdu be"l ı:- milletierin hayatında da ahenk karşılıklı 
er. a a mu er arasın a ı e co- ·ı· d .. d' . . 

. w. . . ı ıma ın vucu ıle kaımdır. Halbuki bu merdlıgın bır haddı vardır. Kral Karol itimad b ·· kül!" ·ı 
1 memleketinin emniyetini tehlikeye ko- ' ugun, ıyen zaı o muş bulu-

d Kr ı Y ı ·ı t nuyor. Bu sebebiedir ki en hüsnü niyetli yamaz ı. a , ugos avya ı e ama - h k tl b'l f 
mile mutabık kaldıktan sonra bu basi- are e er ı e e~ ena tasavvurlan giz-
retkarane tarzı hareketi ittihaz etmiş- ~e~eye ~atuf bbır m~nevra snyılmaya 
tir. Polanyanın meydana çıkardığı bu haş amışkır vet u şakeraıt altında, dünyayı 

. uzura avu~ urac olan tedb'rlerin a garıb kavganın nasıl biteceği suale şa- lınmasına ·mk· kt 
0 

edb" : 
d ı an yo ur. t ırler kı 

yan ır.:ı. alı bil . . b" . . . ' 
Oe t . .. 1 na mesının ırıncı şartı, tarafların 
~v7 Karogazel esı:. ~0~;:_ Y~~ıyopr: 

1 
birbirine karşı itimad beslemeleri olmak 

c ra , gorun....,... gore o on- -rektir ş bal A 
yanın teklifleri ka.rşı.suıda pek büyük r . u e nazaran. vrupa millet-
bir kat'iyetle hareket etmiştir. Umu _ eri, mefbur fren)[ tAbirı mucibince fa
ml kanaate göre Kral, bunda Isabet et- Y~ yap~ köpek beykelleri gibi 
mi tir bırbirinin yil.züne bakıp bırlar gibi sırı-

ş ·• • fn tıyorlar. Bu ahval içinde Avrupada mil· 
Ramea paetean_ mfltaleuı Jetlerarası bir dirlik, d- I"k bek 

mizlik yapmışl-ar, münferid Asileri ta- Bu delegeler, biri ~isicu~ura hıtab 
kib edereık bunlardan dördünü öldllr - eden üç muhtıra vermışlerdır. Bu muh
müşler, birkaçını da tevkif etm~ler- tıralarda bazı Amerikan Yahudi. te§e~
d · küllerinin talebine raJmen, Amerika hu-
ı~kşam, eski §ehrin büyük bir kısmı kt1metinden hariçte ve bil~assa Fil~tin

isgal edildikten sonra kıt'alar, ömer - de her tilrlü siyasi taa~ud~er~en 1?tl
c~mii ci'V'arındaki mahallelerde :ftaali- nab etmek yolundaki an an~vı sıyasetıne 

Ankara, 21 (Hususi) - Cumhuriyet 
bayramı merasimine iştirak edecek olan 
deniz taburu ve izeHer bugün geldiler. 
Deniz taburu öğleden evvel Ulus meyda
nındaki abideye merasimle çelenk koydu. 
Tabur caddelerden geçerken halk tara
fından çok alkışlandı. 

B~kreş 21 - Polanya h~iciye nazın muhal bir hayal inde-:: ı lemek 
Bekin Romanyaya yapttfı ztyaretin neti- . .Pel Of!Dak demek-

. . . tir. Bundan da, milletierin geçirmeye 

t d ""-- · ı d" sadık kalması istenilmektedır. ye e evam çmı~ er ır. 

Fransanın iki senelik 
tayyare programı 

5 000 ta yy arenin imalini tesri .için fabrikalara yeni 
~akineler yerle,tirildi, imalat iki misline çıkarı~acak 
p . 21 (AA) _ Pöti Pariziyen ga- ne çıkarabileceğiz. Bu iş, artık maddi 
a~ıs B 0 . L. · br'ı"n Fransız ask~ imkanlar meselesi değil, adeiade bir 

zetesı, . ı aşam kr di ı "d' · ·ı· w· · aziyeti hakkında- e mese esı ır.• rı tayyarecııgının v . be- -----~----
ki beyanatını neşretmektehriedı; .. Bulatm Elibank genel 
yana~m baş tarafında ş ıma 
mukayeseli bir tablosu vardır: Direk IIJriJ 

t937 de 38, 1938 de 62, 1939 da Londraga gidiyor 
200. • 

Hava Nazırı evvel& şunlan söyle- Ankara, 21 (Hususı) - Etibank Genel 
..ıı.ıı-d' . ' Direktörü İlhami Nafiz yann Londraya 

m~o:J\.·~ ır. edecek · İlh · 
«Sekiz aydanberi S,OOO tayyarenin har~e! . ~ır. arnı. Nafız ~aden 

· ı · · h ıı· · · ugrw aşıyo - işlerımızın techızatlanmas. ve İngıltere-ınşası mese esının a ı ıçın . . . . . . ~ 

S. · d"l" d ·· d 50 sı· tes- den temın edilen kredının banka ıle ala-ruz. ıparış e ı ıp e yuz e . 
lim edilmiş olan yeni makinelerin fab- kalı mevzularına daır temaslarda bulu-

'k 1 d ı · k Im olması nacaktır Seyahat 3 hafta kadar sürecek-rı ·a ar a yer erıne onu uş , • · 
bir ay içinde fabrikalardan çıkan tay- tir. 

~=~~is~~~~r:ı:~ı;u,~;~~ns~:r:~:d~ lspartada Cumhuriyet bayrami 
yii. g~n senenin şehri ihracatının va- haz1rhklar1 
satisine naıa.ran geçen eylul ayı için
de harb tayyarelerinin üçte birinden 
fazlasını vücude getirmiştir. Önümüz
deki ilkbaharda fabrıkalardan çıkacak 

tayyare mikdarı, yeni 5,000 tayyare 
planının tahakkuk sahasına isalinin is
tilzam ettiği dereceyi bulacağı tahmin 
edilmeldedir. Bu planın iki sene için
de tatbiki derpiş edilmiştir.• 

Nazır, netice olarak şöyle demiştir: 
cEğer icab ederse, imalatı iki misli-

C mhuriyetin TS inci yıldönümü mü
nas:betıle ilimiz narnma P.arti tara -

fı d neşredilecek olan kıtab hazır-
n an k .. tb tabedilme uzere ma aaya 

Ianmış ve 
11 

h .. 
ı ·şı· Bütün oku ar ergun son 

verı mı ır. · · · · d· 
ders nra geçid resmı ıçm şırn ı-

ten so B'" .. k ba 
den hazırlanmaktadırlar. uyu y -

1 hareketli ve ışıldı olması 
ramın can ı, .. t · halk hazırlan-
. · b·· t ·· muesse.&a "\e ıçın u un 
ma ktadır 

Türkkuşu 
Genç/P,rinin 
Bir muvaffakiye li 

Ankara 21 (A.A.) - Ankara üzerinde 
filo talimlerini yapmakta olduklarını 

halkımızın sevinçle gördüklerı Türkku
şunun motörlü tayyarelerinden bugün üç 
tanesi muntazam bir Iilo hallnde Eski
~ehire gitmiş ve dönmüştür. 
Eskişehir uçuşu henüz bu mesai dev

resinde yetişmiş olan Türkku~ gençleri 
için küçük fakat iyi bir tecrübe olmuş
tur. Türkkuşu filosu Eskişehirde askeri 
tayyarecilerimiz tarafından pek samimi 
bir surette kar~ılanmı~tır. 

Memelde ilrfi 
Idare kaldtrılacalı 
Varşova 21 (Hususi)- Litvanya hük-6-

meti, örfi idarenin kaldırılması için Me
meldeki Naziler tarafından ileri sürülen 
talebi is'af edeceğini bildirmi§tir. 

Bunun üzerine Meme! diyet meclisi 
bugün toplanmamıştır. 

Yüksek !Dürakabe heyeti 
Ankara, 21 (Hususi) - Yüksek müra

kabe heyetine seçilecek azalar arasında 
maliye kambiyo müdüni Atıf ta vardır. 

Yunan kralının seyahati 
Atina 21 (AA) -D. N. B. ajansı, kra

lın teşrinievvel sonlarına doğru yabancı 
memleketlerde mütenekkiren seyahate 
çıkacağını bildirmektedir. 

celennı tedkik eden cUnJvenuı. diyor ki: mA"LA- g
0
- ... -. d-ki ri ı· . 

Ro cuiAum ..... n u e çe m ımtihan dev-
c manyanın Macaristanb bir budu- resini kolay k ı tla aklar 

d rd R b h d d 150 ki 0 ay a taınıyac ı aşi-u va ır. omanya u u u un - kir oluyor. _ Selim R E 
lometre daha uzamasım hiç te istemez. agıp meç 

Sol)ra, Çekoslovakya dahi Karadenizde Emin&ıilDde bir biuanın iatimiAki 
bir mahrece muhtaçtır. geeikecek 

Romanya - Polonya dostlutunu bihak- Eminönünde SelAnik bonmarşesinin 
kın takdir ederiz ve Macar - Polanya bulunduğu adada yalnız bir bina is _ 
dostlu~na da hürmetimiz vardır. Fakat timlak edilememiştir. Bu binanın yı • 
bu işde, cdostlanmızın dostu bizim de kılması gecikecektir. Kızılay Emi • 
dostumuzdur. sözüne iştirak etmekte nönü şubesinin bulundulu binamn is _ 
mazuruz., timlak muamelesi de bitiri~k üzere. 

dir. 

Kurun 22 Y•t•nda 
Haval elektrik hatlan kaldınlacak 

Kurun retikimiz dün neşriyat haya- Nafıa Vekaletf Elektrik İşleri u . 
tın ın 2 1 inci yılım bitirdi. Bugünkü mum Müdürlüğü İstanbulda bulunan 
nüshasile 22 ncisine bastı. Arkadaşı - havat hatların hepsini kaldırrnağa ka
mızı tebrik eder, uzun ve muvaflaki- rar verrn~r. İlk tesisat için 2 bin ki. 
yetli bir ömür dileriz. lometre kablo si~ edilmiştir . ..................... _······································································-·-·---------········ 1 SabahtaD ubaha: 

Kudüs -----Hind alaylarının büyük Britanya namma yeniden zaptettikleri Kudüs §eh-
ri bütün bir tarih dolduran çilesini doldurduysa ne mutlu!. Arabların Arzı
kenanı, .Musevilerin Arzunev'udu, ortodoksiann Anımukaddesi yirmi asır 
din ve milliyet mukatelesine sahne olmaktan kurtulamadı. 

Hıristiyan istilAsına ulradı, meşhur Camiiörnerin mihrabma kadar müslü
man kanı yübeldi, müslüman istilasına uğradı. Me§hur Kamamt> kilisesinin 
en mukaddes azizlerinin sakallarına kadar hıristiyan kanı mçradı. 

Ve nihayet bugftn Arab ve Yahudi mücadelesinde İngiliz kuvvetlerinin 
müdahalesine rajmen amansız bir mtill mücadele tarihin bu en ~ski mabedler 
şehrini kan ve duman içinde bırakmı~ bulunuyor. 

Büyük harbden evvel Rusya ÇarJarı, Almanya imparatoru gibi hapnet
lllerin siyasi meseleler baline soktuklan (makam&tı mübareke) nin bitaraf 
bekcisi Türk askeri fdi. Karname kilisesinde hıristiyanhim üç bQyük §Ubesi
ne mensub ruhaniten bütün taassublarile birbirlerile boluşmaktan meneden 
Türk askeri bu mabedin dört köşesinde niSbet bekledi. Kudt1s §ehri tarihin 
belki ancak o devrinde mes'ud ya~3mı§tı. Bugün orada gerçi Ogilst Vıktorya 
mabedi, Kamamenin altın sanemleri için boğuşulmuyor. Fakat öyle bir 
Arab - Yahudi iddiası bqlamıştır ki dünün dinf mukatelelerinden daha az 
kanlı ve ondan daha az devamlı olaca~ı iddia edilemez. 

Bürhan Cahicl 



4 Sayfa 

Cumhuriyet bayramı 
programı tesbit edildi 

;;'~birde mevcud resmi ve hususi binalar, kara ve deniz 
u;&kil vasıtaları, bütün sokak, caddeve meydanlar gün
duz bayrak ve taklarla, gece elektriklerle donatılacak 

SON POSTA 

ı Yaman bir gece 
hırsızı yakalandı 

Birindteşrin 22 

1 
Kütahyada sun'i benzin 

istihsal edilecek 
Büyük bir sanayi şehri haline getirilecek olan1 

Kütahgada muazzam bir e/Pktrik santralı ve 
sentetik benzin fabrikası haruluyor 

. ~~niyet Müdürlüğünün ikinci şube 
ıkı~cı. kısım memurlan üç dört aydan
ben Istanbulun muhtelif semtlerinde 
anahtar uydurmak ve pencereden gir -
rnek suretile birçok ev ve apartırnan -

C.u~hu~i~~t bayramı, teşrinievvel~.n ı sirgeme Kurumu ve diğer kurumlar, lar soyan Nafi isminde yaman bir sa- Başvekil Celal Bayarın, geçenlerde 
28 ıncı gunu saat 13 ten, 30 uncu gu- esnaf teşekkülleri ve halk iştirak ede- bıkalıyı yakalamağa muvaffak olmuş- yeni dört yıllık üç numaralı progra -
nü akşamı saat H e kadar devam ede- cektir. lardır. mm izahı sırasında, işaret ettikleri Kü-

takiben sentetik benzin istihsali için 
tesisat yapılacaktır. Gene burada ku ~ 
rulacak sentetik benzin fabrikası için 
bugüne kadar bütün dünyaca tecrübB 
edilmiş metodlardan bizim için en mu
vafık olanı büktırnet tarafından tedkik" 
edilerek alınacaktır. 

cektir. Resmi daireler bu müddet zar- Geçid resminde bulunacak teşrifata Çok cür'etkar bir gece hırsızı olan tahya linyit havzasının işletilmesi işi-
fında tatil edilP.cektir. Hususi müesse- dahil zevat ve üst sübaylar, matbuat Nafiin evlerde ev sahibinin yatak oda- ne yakında başlanacaktır. Kütahyada, 
selerin yalnız 29 uncu günü kapalı bu- etkanı, konsoloslar ve malul ~übaylar- sına kadar girerek ceblerini karıştırdı- Seyidömer romtakası ile civarındaki 
lunmallin mecburidir. Te~rinievve! ! n la erler ve şehid anaları için ayrı ayrı ğı ve öteberi çaldığı çok vakidir. Hatta linyit madeninin tedkikatı bir buçuk 
28 inci günü bu mecburiyet yoktur. tribünler yapılacak ve bunların kim _ bundan birkaç sene evvel bir apartı- sene evvel bitirilmiş, yapılan istikşaf
Cm.'l'ıu:iyet bayramı günü saat 9;4s lere aid olduğu üzerine yazılacaktır. mana girmiş, yatak odasını karıştınr _ lar neticesinde bu havalide 300 : 400 
ten saat 1 O, ı S e kadar Vilayet daire- Saat 1 S te Edirnekapıda'ki Şehidlik zi- ken ev sahibi uykudan uyanmış ve h ır- milyon ton linyit kömürü bulunduğu 
sinde Vali tarafından tebrikler kabul yaret olunacaktır. sızı görmüş olduğu halde Nafi ses çı- tesbit edilmi~tir. İlk iş olarak Seyidö
olunacaktır. Vilayetteki kabul resmin- 28/ 10/ 938 saat 13 ten itibaren 30/ karmaması için onu tehdid etmiş ve a- mer ınıntakasında bugün kalınlığı 16 : 
den sonra Vali, İstanbul Komutanı ve ı 0! 938 saat 24 e kadar şehirde mev- lacağını aldıktan sonra kaçmıştır. Bu 20 metreye varan kömür kütlelerinin 
teşrifata dahil zevat saat 

11 
de Tak _ cud ;resmi ve hususi bütün binalar, suçlarından dolayı ömrünün dörtte ü- üzerlerindeki topraklar tamamen kal -

sim meydanına ge'lecek!er ve merasime deniz ve kara nakil vasıtaları gündüz çünü hapisanede geçiren Nafi bundan dırılacak ve bir açık hava işletmesi ku
başlanacaktır. Vali ve Komutan, mey- bay.raklar, taklar . ve sair süsleıne terti- birkaç ay evvel Pangaltıda Yıldız a • rulacaktır. 
danda toplanmış olan kıt' k 

11 
_ batıle ve gecelerı de ışıklarla donatı - partımanının 2 numaralı dairesinde o- Bu mıntakadaki linyit madeninin iş

nn ve d·.ıu. t kk .. 
11 

• a vbe 0 u a lacak ve şehrin muhtelif ve münasib turan muallim Münir Naşidin evine lemeğe açılması sadece bir linyit istih-
ı5 ... r eşe u erın ayramını kt 1 d h . f" k . girmiş ve adamcagı· z uykuda uvurken sali şeklinde kalınıyacak ve orada he-

kutlulıyarak c mh · t b" d . .. .. no· a arın an avaı ışe lerı atılaca'k- J iıe gelecekler v~ b urdıyeb~t.~ esbı ondu~ tır. Şehrin bellibaşlı caddeleri, Beya- karyolası yanında elbisesinin ceblerini men birçok sanayi ~ubelerinin kurul -
,ura a u un an ° zıd. Sultanahmed, Eminönü, Galata, karıştırarak 68 lira parasını almışt1r. ması bunu takib edecektir. Seyidömer-

ların .ve aSkert kıta ve okulların iştira- Taksim mevdanları, Fatih Beledive Tam odadan çıkacağı sırada uyku • de istihsal olunacak kömürle işlernek 
kile Istiklal marşı çalmarak sancak parkı, Galata köprüsü, vapur iskelele- ~an uyanan ev sahibi onu görmüş, ba- üzere büyük bir ele'ktrik santralı ku -
çekme merasimi yapılacaktır. Defteri ri, demiryolu gar ve istasyonları, ka _ gırmışsa da, ~aman hırsız bir anda rulacaktır. .. .. . " 
mahsusa imza atıldıktan sonra tribil - za ve beledive şube idareleri önlerin- pencereden aşagı atlıyarak gözden kay- Bu suretle butun bu havalı, Kutah
ne geçilecek ve geçid resmi başlıyacak- deki meyda~lar gibi halkın çoklukla bolmuştur. Muallim Münir Naşid, ıa- ya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İzmit ve 
tır. gelip geçtiği, toplanıp eğlendiği yerler. ~ıt~ya ~ürac~at ederek hırsızın eşkA- İ~~an:mıa istenildiği kadar ve bugün-

Sentetik benzin fabrikasile beraber , 
bununla çok yakından alakadar o1an 
azot, amonyak, kezzab, azotlu gübre 
istihsali için de peyderpey tesisat vii
cude getirilecektir. 

Kütahyada kurulacak sentetik ben· 
zin fabrikası senede 2S : 30 bin ton 
sun'i benzin dstihsal edecektir. 

Hükumet, memlekette bir de alo -
minyom sanayii kurmak karannda •• 
dır. Bu sanayiin de Kütahyada kurul • 
ması zaruri görülmektedir. Çünkü bir 
ton alominyom elde edebilmek için 
30 bin kilovat saat elektrik enerjisine 
ihtiyaç vardır ve bu münasebetle alo· 
minyom sanayii de Kütahyada kuru 
lacaktır. 

Yunanistana gidecek ticaret 
heyetimiz bugün gelecek 

Yunanistanla yapılacak yeni ticaret 
anlaşması müzakerelerinde bulunacak 
olan Türkofis reisi Bürhan Zihninin 
riyasetindeki ticaret heyetimiz bugün 
Ankaradan şehrimize gelecek ve bu 
akşam Atinaya hareket edecektir. 

Takas komisyonu toplandi 

Ckçid merasimine ordu, memleketin Cumhuriyet devrindeki büyük inkıli\b lım tanf etmış ve bu işin Nafi tara - ku fıatlardan çok daha ucuz elektrik 
halas ve istiklali için canlannı ve u- ve ilerleyişi gösterir afiş ve dövizlerle fı~dan yapıldığı anlaşılarak derhal fa- vermek kabil olacaktır. Ayni zaman
zuvlannı feda etmiş olan kahramanla- süs1enecektir. Bilhassa Cumhuriyetin alıy~!e geçilmiştir. da bu ınıntakanın bütün köylerine de, 
rı temsil etmek üzere malul sübay ve 1 S inci yıldönümünü tebarüz ettirmek Dıger taraftan Nafi faaliyetine de • az bir para mukabilinde elektri'k ce -
erlerle şehid anaları, yedek sübaylar. üzere süsleme tertibatında on beş ra _ vam etmiş ve birkaç gün sonra bir ge- reyanı verilebilecektir. Linyit istihsa
polis müfrezelerl, itfaiye müfrezesi, karnma fazla yer verilecek ve bunlar ce Şehzadebaşında Bozdoğankemerl li mühim bir miktarda olaca~ için o -
şehir bandosu ve kayalkçılar, Üniversi- geceleri ışıklandmlacaklardır. Gece caddesinde Makbule isminde bir baya- rada kurulacak diğer sanayi şubeleri
te ve yüksek okullar, liseler, spor te - şehrin büyük yollarından geçmek üze- na aid ~ numaralı eve girerek bir çok ne. de g~yet az bir masrafla k?,mür te-
şek:külleri, Kızılay, Yeşilay, Çocuk E- re fener alayları yapılacaktır. kıymetlı eşyayı çalıp ortad_an kaybol - mm edılecek, İstanbu1da bugun mev- Takas Tedkik Komisyonu dün Tlirk-

muştur. cud olan elektrik fabrikası, bir yardım- ofiste Müdür Cemal Ziyanın başkan -

Şile hayvan sergisi dün açıldı 
İki gün sonra da Firuzağada Emni - cı fabrika haline getirilecektir. Kü - lığı altında toplanmış ve bir haftalık 

yet apartımanında yaptığı diğer bir tahya mıntakasında linyit istihsalini takas vaziyetini tedkik etmiştir. 
~ı~~ bunu ~hlb etmi~i~ NUi g~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
diğie~e~rnftkcymetii~~nıny~ ,~~---~~~---•••••••••~•••••••••~ 
rini bulmakta o kadar meharet kesbet- Milyonlara Mal Olmuş 
miştir ki adeta bunları elile koymuş gi- BU yUk Bir Film ... 
bi bulup aşırmaktadır. Bnynk Bir Mevzu ... 

Nihayet dün Galatada dolaşmakta 81. R M• ET• N 1 s 1 A 1 

lan Nafi ikinci şube memurlarile kar- 1 LL 1 1 T 1 KL L 1 
şılaşınca kaçmak istemiş ise de herhal
de yakalanacağını anlıyarak teslim ol
mak mecburiyetinde kalmıştır. Doğ -
ruca Emniyet Müdürlüğüne getirilen 
hırsız bütün suçlarını itiraf etmiş ve 
evrakile ·beraber Müddeiumumiliğe 

teslim edilmiştir. 

JOEL MAC • GREA ve FRANCES DEE 
tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

FRANSlZCA &ÖZLÜ 
Zenııi• Mizanııeali SARAY s· e d Büyük bir _,,,,,~=."lll Fevlı:allde Film In mBSIO a Mııvaffalı:iyetle 
devam ediyor. 2000 Fignranın iştirakile oyna

nan his ve heyecan filmi 

Bl·r ada b• k k IlAveten FOK& JURNAL'da Yeni Kış Modaları m Ir ari ocayi~~~B:u:~:·n~N=·=t~l~v:e~2~.5~d:a~te:nz:il:M:lı~H:~~k~m:•:ti:M:k:ri~~~ 
dövdukten sonra 1s1rmak ... 

. suret ile yaralad1 
Dün vücudlerinin muhtelif yerlerin

den kanlar akan bir kadınla bir erkek 
zabıtaya müracaat ederek komşuları 

Fethi tarafından dövüldük'lerini ve 
ısınlmak suretile yaralandıklarını id -

BUGüN 
iPEK Biltün filmierin rekorunu kıran 

Hayvan sergisın aen iki intıoa 
Şile hayvan sergisi dün merasimle Teke nahiyesine bağlı Halli köyünden 

~ıli'Jllftır. Merasirnde hükumet erka- Kazimenin sığın kazanmıştır. 
nı ve yüzlerce köylü bulunmuştur. • ............................................................ . 
Sergide ll beygir, 130 sıjır te.şhir e -
dilmiJtir. Tefhir edilen atlardan 3 ü 
birinci, 5 i ikinci, üçü cı. üçüncü gel
mişlerdir. Birincilere 1 S, ikincilere 1 O, 
üçüncülere de 7 lira hükfımet müki -
fatı verilmiştir. Sığırlardan da S i bi
rinci, 15 i ikinci, 20 si üçüncü, 9 u da 
dördüncü seçilmi~lerdir. Bunlardan 
birinci gelenlerin sahibierine 1 O, ikin
cilere 7, üçüncillere 5 lira, dördüncüle
re de birer saat mükafat verilmiştir. 

Bunlardan sonra yapılan müsabaka
larda birinciler birincisine 40, ikinciler 
birinciSine 30, üçüncüler birincisine 
lO, dördüncüler birincisine de 1 O liı·a 

köy armağanı .rnükafatı verilmiştir. 
Atlardan birinciler birinciliğini Yeni

köyden Remzinin atı, sı2"ırlardan da 

l,~ı 
biçakla n 

ve J 1 LE T 
traı makine
leri i ki ay n par-

çadu. Bunlar 
birietmeyince 

mükemmellyet ı 
temin oluna• 1 

maz • -

dia etmişlerdir. 
Şikayetçiler, Aksarayda Muradpaşa 

sokağında 9 numaralı evde oturan Fer
hadla karısı Nazmiyedir. Bunlarla av
ni evde oturan Fethi arasında ötede~
beri devam eden bir geçimsizlik var -
dır. Ta'b'an biraz siniriice bir kadın o

Sinemasında 

KONTES · VALEVSKA 
Bat rollerde : 

GR ETA GARBO - CHARLES BO YER 
Bugün aaat 12.45 ve 2.30 da çok ucuz fiatlarla H~k ve 

T ale be Matineleri. 

lan Nazıniye, evin temiz tutulmasına ~--• Bugün SA KA R YA sinemasında 
çok itina ettiği halde Fethi onun her-
gün fırça ile temizlediği merdivenleri 
kirletmekte ve bu yüzden aralarında 
sık sık kavgalar-olmaktadır. Dün öğ -
leiizeri yemek yemek üzere evine ge
len Fethinin 'bermutad ayakkabılar~nı 
çıkartmadan yukarı çıktığını gören 
Na1.miye, gene söylenmeğe başlıyarak 
onunla kavgaya tutuştu~ sırada ko -

Cazib, hareketli ve çok zengin bir program : 

ViCDAN AZABI Gökten düşen kad1n 
VICTOR MAC - LAOLEN, MY R N A LO Y 

JUNE LANG, PETER LORRE ROBERT MONTOOMMERY 
taranndan oynanmış FrAnsızca terahndan oynanmış Fransızca 
sözln, bisat ve moessir bir dram. aözln, eRlenceli bir komedi. 

lll Yeten: P ARAMUNT JURNAL aoD dllnya haberleri 
Bugün saat ı ve 2,80 da tenzUAtlı Halk matineleri 

cası Ferhad da eve gelmiştir. Ferhad ~---. •uvare saat 8,30 da her Iki fll111 birdeli 
tabii kansının tarafını iltizam etmeğe 

başlayınca, buna son derece a9abile~en 1l•••••••••••••~ıı. ... •••••••••••••• 
Fethi, yumruklarını sıkarak karı k~ - .. ııııı Bua-ün iki bOyük film 
canın üzerine yürümüş, onları adam
akıllı dövdükten sonra bununla da ik
tifa etmemiş ve Ferhadla Nazmiyenfn 
vücudlerinin muhtelif mahallerini ısı
rarak didiklemeğe baş1amışttr. Can 
acısile feryad eden karı kocanın istim
dadlarına komşular yetişmiş ve bun -
ları birbirinden ayırmışlardır. Biraz 
sonra Fethi yakalanmış ve tahkikata 
baflanmıfUr. 

NOVOTNI 
LOKANT A ve BİRAHANESI 
Mayestro MEHMED ZORLU tda· 
resinde ve Maoar KADlN san'at-

kArlanndan mnrekkeb 

H A L A s z 
Orkestra 

Neş'e - E~lence 

A 8 
1 birden 

s n Kitaraiar Ç81arken 

• (Tino Rossi- Ni ta Raya) 

R lll Ben öldurmedim 
1 

a 
d (W ARN ER BAXTER 
a GLORIA STUART) 



Sivasta yeniden tarihi 
eserler meydana çıkarıldı 
400 metrelik bir sahada yapılan haf~iy:ıt ·~o~ kıymetli 

. . k ş·f . d sesinın mu hı m aksamı nerıceler verere ı aıye me re 
toprak altından ç•karıldı 

Eski eserLerden Şifaiye medresesinin kapısı 

Eski Sivas bağırında Türk mede - lar arzetmesi ve g~ne ~u ~e~heG..,. bazı 
nivetinin ölmez eserlerini banndırır. bölme duvarların ızlerı gorulmesı tah 
A;1adolu Selçukilerinin bıraktığı eski minimi. bir ka~~at h.aline getirmi_ş;i. 
escl'ler. Sivas çevresinde büyük bir Bu kanaati~e gore, ~ır muh:yyel pıa~ 
mebzuliyetle sıralanır. Bu yüksek me-, yapmıştım •. Işte b~gun !aptıgıı:n ~afrı
deniyetin hala dipdiri duran eser!erı yat bu plana te\'fıkan ı~ra .edılmış ve 
Sivasın artan güzelliklerİnı tamamlar. hemen hemen geçen yılkı planın bu sa
Onlar eski Sivasın yaşayan canlı birer haya tekabül eden kısmı aynen zuhur 
ifadesi halindedir. Bu kere Sivas abi- etmiştir. Hafriyatı Türk Tarih Kuru
deleri üzerinde tedkikatta bulunmak mu narnma yaptım. Bu müsbet netic-e
üzere Kültür Bakanlığı tarafından gön yi Kuruma arzedeceğim. Bu sondcıjın 
deriimiş olan kıymetli mimar Sc:lad müsbet neticeye varması gelecek yıl 
Çetintaş yaptığı tedkikattan ayrıca da bu başladığımızın daha vasi bir şekilde 
Şifaiye medresesinde bir mimari har - temadi edeceği memuldür. Şayanı dik
rivat yapmıştır. Takriben 400 metre kat bir nokta daha arzedeyim ki bura
b ir sahaya inhisar eden hafriyat çok da toplu bir halde bulunan bu hastane 
kıymetli neticeler veı·mi tir. Ve Şifa - \'e kar.şısındaki çifte minare ve şark 
iye medresesinin şimale doğru imti - tarafındaki Bumeiye medresesi ccbhe
dad eden mühim aksamının toprnk al- leri bir metreden ziyade toprağa gö -
tındaki temel kısmen moloz, kısmen mülmüs bir haldedi-r. 
de kesme taş duvarlar halinde meyda- İşte Şifaiyenin ve Bumeiyenin med
na çıkmıştır. Kendisile hafriyat saha- hallerindeki toprak kazısite bu büyü~ 
smda cSon Posta• için görüşerek iza - bir hakikattir. Şu halde .. Sı\·as Belertı
hat istedim. Şunları söyledi: yesinin geniş bir park içi~. tahsis e~ti-

SON 

Bigadiçte 15 yaşında 
bir genç 16 yaştnda 

birini yaralad1 
Bigadiç, (Hususi) - Evvelki gün 

Bigadiçte bir yaralama vak'ası olmuş, 
on beş yaşında bir genç ı 6 yaşında bi
rini ağır ve tehlikeli bir surette yara
lamıştır. 

Abacı mahallesinden nahiye odacı<>ı 
Ramazanın oğlu 15 yaşında Ali Özde
mirle arkadaşı Ziver, karanlıkta ve 
sarhoş olarak bir düğünün gece 3hen
ğine giderlerken meçhul bir şahıs elek-

trik fenerini yakarak bunların yüzüne 
çevirmiştir . 

Bu \'aziyet zaten sarhoş olan Aliyi 
kızdırmış ve yanında taşımakta oldu
ğu kunduracı bıçağını çekerek v& kü -
für ederek meçhul adamın üzerine hü
cum etmiştir. 

Sayfıı 5 

Maraşta imar faaliyetine 
hararetle devam ediliyor 
Mezarlıklar park ve bahçe haline getirildiği gibi parti 

binası, yüzme havuzu ve su tesisalına da baslandı 

Ali bıçağile Cami mahallesinden 16 Maraşta yeni açılan cadd eler aile ve çocuk bahçes~ 

yaşında İsmail oğlu Ali olduğu <ınlaşı- 1 Maraş, (Hususi) - Maraşta dikka- kar, tenis oyununa devam ediyorlar. 
lan bu genci kalbine yakın bir yerin - te layık bir imar faaliyeti vardır. Dr. Kortun yanıbaşında açılmakta olan 
den ağır ve tehlikeli bir şekilde yara- Süklıti Tükel belediye reisliğine gelin- yüzme havuzu da bitmek üzeredir. Hc~-
lamıştır. ciye kadar, bugün Maraşın en kalaba- vuzun uzak etrafı ilkbaharda akasya 

A d v • • • • • lık, et süslü semti olan yerlerde ba - ağaçlarile süslenecek, mahfuz, sıhhi, 
1 ıgı yarantn tesırıle kanlar ıçın - kımsız mezarlar mezarlıklar üstü a- eğlenceli bir yer olacaktır. 

de yere yuva:lanan genç. Balıkesir çık ve içi pislik' dolu dereİer vardı. Belediye faaliyetinın rnevzuunda bır 
Memleket hastanesine kaldırılmıs. Ali j elektrik, bir de su meselesi vardır. Su 
Oz .. d · de k 1 k hk .. k Dere. tonozla kapatılmıştı. Bu tono-

emır ya a <ınara ta ı ata zun uzunluğu ı ı OO, eni 3,5 : 5 metre _ tesisatma çok evvel başlanmıştır. Hn-
başlanmı.ştır. dir ve her metre belediyeye 40 : 45 ii- raretle devam ediliyor. Bu iş yüz elli 

raya mal olmaktadır. üç bin lira bedelle müteahhide veril-

Garib bir yiian hi ka yesi 
Biga (Hususi) - Arabçeşmesi kö -

yünden Mustafa isminde bir köylü e -
vinde yakmak üzere dağdan bir araba 
küiük getirmiştir. Mustafa epeyce bü
yük bir kütüğü kırmadan ocağa yerle~-
tirmiş ve yorgunluğunu gidermek üze
re ate~in karşısına geçip oturmuştur. 

Fakat aradan çok geçmeden kütüğUn 
içine yuva yapmış olan iki buçuk met-

re uzunluğunda bir yılan çıkıp Musta
fanın üzerine hücum etmi.,tir. 

Mustafa bu ani hadise karşısında şa
şırıp kalmış ve yılanın hücumuna mu
kabele ·edememiştir. Yılan Mustafnın 
elini ısırmıs ve bilahare de odanın açık 
kapısından süzülüp gitmiştir. Yılanın 

zehiri bir müddet sonra tesirini gös -
termiş ve Mustafanın vücudü tulum 
gibi şişmiştir. 

miştir. Elektrik işi de bank narnma ça
Mezarlıklar bugün park ve bahçe lışan un fabrikası şehri mükemmel su-

haline getirilmiştir. Bir park da §eh- rette tenviı·e yetişiyor. Fakat metaı bi
rin batı cihetinde açılıyor. Bu parkın raz pahalı satılmaktadır. Belediye ten
içinde bir de Parti ocak binası yapı!- vir fabrikasını kurunca tenvirat hem. 
maktadır. Küçük. fakat ~ık ve zarif bir daha ucuza mal olacak, hem de gtln-
~ey.. düzleri cereyan bulunacaktır. 

Spor bölgesinin, Vilayet Parti bina- Vilayet, Parti. spor bölgesi, belediye 
sı bahçesinde yaptırdığı tenis kortu ele.Je, başbaşa çalışıyorlar. Ve bu ,;;u • 
bitmiştir. Başta, mümtaz nezahateile retle Maraş gündengüne daha manıur, 
maruf Vali olmak üzere birçok heves - daha şirin bir hale gelmektedir. 

Karabük'te tiyatro 
Rağbet görüyor 
Karabük, (Hususi) - Karabüktc 

yenilik adımlarından biri de bilahare 
üstü kapatılmak üzere yapılan sinema 
binasıdır. 

Eshişehirde belediye 
Seçimi nihay1?f h11ldu 
Eskişehir Hu · 

susi) - Belediy~ 
seçimi bitmiş \'e 
azalıklara şu zc
vat seçilmiştir: 

Asil azalar. 
.Bayan Azize Şifaiye medresesi adıle anılmRkta ği buralarda yapılacak mustakbel ı : 

olan bu bina ı 3 üncü asır başında ya- mar hareketleri için de bu kı~~etlı 
pılmış bir Selçuk hastanesidir. Sivas- abidelerin selameti narnma çok ıyı o-

ta bulunan beş tane Selçuk medeniyeti lacaktır. NEŞET NAFİZ rilmiştir. 
şah~erleri arn~nda krooo~ji itib~k -=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mustafa, tedavi edilmek üzere Ça -

nakkale Memleket hastanesine gönde-

Halkın kültür ihtiyacını karşılamak 
ve seyirciye tiyatroyu hakiki manasi
le anlatmak üzere genÇliğin zaman 
zaman verdiği temsillere iyi bir imkan 
temin eden bu binada arasıra İstanbul
dan ve Zonguldaktan gelen tiyatro he
yetleri temsiller vermektedir. Bu cüm
leden olarak. sinemacı tarafından ge
çen ay getirilen; yüzlerce işyar ve bin
lerce rnünevver işçi memleketine la
yık olmıyan bir varyete heyeti çok ye
rinde olarak menfi tcsirle karşılanmış
tır. 

Kumbaracı, Sı -
dıka Sipahi, Zel>· 
ra Sıtkı Özkiı 
tük, Kamil K:ı.t)
lanlı, Mehıned A- Kamil Kaplanlı 

en eskisidir. -: b. ··k 1 b• h 1 t• ·ı· 
1217 yılında Selçuk imparatoru iz- Divrik orta mekte ı mu emme ır a e ge ırı ıyor 

Zedilin Kevki~s hlna eUirm~ti~ Se~ ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Yurdun bu köşesinde, en mukaddes 
milli ödevlerden biri olan tahrikacılık 
işinde yorulmnk hilmiyen bir azimle Ye 
büyük bir mahviyetkarlıkla geeeli 
gündüz1ü çalışan personelin tam ma
nasile tiyatroya hissettiği ihtiyaç du
yulmuş olmalı ki ikinci kumpanya o -
larak karşımızda Ege tiyatrosunu gö· 
rüyoruz. 

c;ukvari şifaları. hastane ve :medrese 
kn·meUerini ihtiva etmek üzere iki 
-kı;·metli kompozisyon olarak görü • 
lür. İzzeddin de, evvelki imparator ?.•
Yaseddin'in kasahaya yaptırdığı dnnı.5-
şifa da böyledir. Binaenaleyh bu ha -
kikat karşısında Sivastaki ~u muh~e -
şenı binanın da böyle tek bmadao ~ha
ret olmıyacağını geçen yılki amelıyat 
e<>nasında tahmin ederek araştırma 
~·D-pmıştım. Bu tahminimi kuvvetten -
diren vazıh deliller bulmuştum. Mese
la: Keykavus türbesinin karşısında ş.i
rnal cebhcsine çıkan muht~şeı~ ~ır 
llasaj ile bu cebhede bu pasa]ln ıhtı -
~arnile mütenasib diğer bir binanın 
rne,·cud olması lazım gelirdi. Ayni za
llıanda bir takım hususi mekteb v~ bu 
tnekteblerin bahçelerile işgal edilmiş 
olnn bu cebhenin (bır cebhe mimari -
Si) olmakttm ziyade dahili mimari ifa
de eden tuğla, veya taş kanşık cidar -

Geçen sene Nuri Demirağın yaptır -
mış olduğu ortaokula. 1 70 e yakın ta -
Iebe devam etmektedır ve geçen sene
ki gibi bütün yeni gelen talebelere a-

Seyahat edecekleri ınıntakanın icab
ıarına göre varyete ve müzik heyetile 
süslenmiş olan bu birliğe olgun, kül
türel bir ti~·:ıtro denilme1.se de ciddi 
ve edebi sahaya olan meyilleri bariz 
bulunmakla takdire değer ve ınüncv
ver Karabüklülerin bu sahadaki ihti

yakkab.ı, elbise ve ize i elbisesi ısınar - yaçlarına şimdilik ce,•.a b veı·ebilecek 
lanmıştır. vaziyettedir. 

Cumhuriyet bayramında elbiseler =~===========~:=== 
hazır bulunacaktır. Ayrıca izci ta - kımı için beş bin lira ayn1mıştır. İz -

Pazar Ola Hasan Bev Oivor ki: 
ciler Cumhuriyet bayramına elbiseleri
le beraber iştirak edeceklerdir. Mek -
tebe piyano, radyo gelecektir ve sine
ma yapılması da muhtemeldir. Bu se
ne mektebe yapılan ilave bir ay zar -
fında ikmal edilecektir. Talebeler iki 

- Hasan Bey, gazetelerjn 
~:ıhm haberler sütununda bir 
havadis okudum .. 

... hayli r;aribime gitti de 
güldüm .. 

... Kırkçeşmc sularını çah
yorlarmış, ne d ersın? 

Hasan Bey - Yanlış ola
cak azizim.. bizde ~alsalar 
çalsalar çeşmelerirt muslukla
rını çalarlar!.. 

şubeye ayrılacaktır. Okulun bahçesine 
de modern bir park ve havuz yapıla -
caktır. Bu hususta şimdiden h<m:-l!k -
!ara başlanmıştır. Evvelce Divrik halkı 
ilk tahsille kalıyordu. Şimdi orta t:ıh -
sile seve seve yetişiyorlar ve Divrik 
halkı Nuri Demirağa ve Kültür Ba -
kanlığına çok müteşekkir bu!Iunuyor
lar. 

Resim, mektebe yapılan inşaattan 

bir safhayı göstennektedir. 

li Yasin, Hüseyin (,.ıKıllı, Mehmed Say
gılı, Cev:ıd Ünügür, İsmail Küflü, Dr. 
İhsan Oyman, Süleyman Çakır, diş 
doktoru Nazif Bartu. Ali Seyfi Barul
çu. Kamil Erden, Hasan Ergi, Hüsmen 
Giray (kabzımal), Hakkı İplik, Mus -
taf:ı Aral. Salahaddin Akbıyık. Mah -
mud Boyacıoğlu, İbrahim Özpoyraz, 
Bekir Kiraz. Emin Bozan, Ccmil Iğdır
lı, Mustafa Çürük, İzzet İncekara, Ö -
mer Kurd. Kadri Uysal. Sabri Kılınç -
oğlu, Abdullah Yüksel. 

Yedek azalar da şunlardır: 
Cemil Doğru (keresteci), Dr. Fuad 

Erler. Murad Atılgan. H~<>an Tozrr.an 
(sincmacı), Kazım Bi.ik~r. Arif Çıkıl

lı, Kadir Yelkovnn. Hakkı Üçer, Cnfer 
(çinkocu). İsmail Sayın (eczacı), Ba -
yan Firdevs Yersel, Abbas Ongun 
(mani(aturacı), O. Hikmet İnceıer 
(terzi). Iliiseyin Küçük (Eyüb ), Hak-
kı Oğuz, Aziz Zeytinoğlu , H. Hüsevin 
Özcan Aksekili, H. Arifin Ömer (l as
macl), Sadri Şaylan (eczacı). İbrahim 
(çinkocu), Ali Seker (seke·rci), İbrn -
him Kavkım, Ahmed Çıkıtı, Ali Özav-

demir (ekmekçi), Hilmi (arpacı), Ka
zım Esin, Ömer Lutfi Edgc, Yunus Şe
nay, Halim Gürgenci, Said Kurt 

&lediye rci~iğ1ne K8mıl Kaplnnlı 
seçilmiştir. 

lzmitte belediye reisligi vekili ği 
İzmit (Hususi)- İzmitte yeni beledi

ye meclisi 2 sonteşı·inde ilk toplanhsınt 
yapacak ve belediye rcisini seçecektir. 
Belediye reis vekaletini, şimdilik Na
fıa Mtidürü İsmail Devletku~u ifa et
mektedir. 



S Sayfa 

[ HAdiseler Kartıamda 1 

Sokak ortas1nda 
Sokak ortasında gördüm: 
Gözleri dönmüş bir erkek yarı çıplak 

bir kadını kolları arasına almıştı. Kadın 
irkiliyor, kendini geri çekmek istiyordu. 
O irkildikçc erkek, daha çok sokuluyor
du. İkisinin dudakları arasında ancak pek 
ıız bir mesafe kalmıştı. Nerede ise erkek, 
dudaklannı kadının dudaklarına de~di

recckti 
Bunu benimle beraber, yedi yaşındaki 

bir çocuk ta gördü. Gözlerini ayıramadı. 
Baktı, baktı. Ve sonra .. 

cŞehvet kayna~I» dedi 

* Sokak ortnsında gördüm: 
İri yarı dört erkek: zayıf, yaşlı bir ka

dını bağlamışlardı. Dördünün de ellerin
de hançerler vardı. Hançerlerin üçü ka
dının kalbine doğru çevrilmişti. Kadın 

onlara: 

İki kadınla iki erkek anadan do~a 
çıplaktılar. Vücudlerinin hemen hemen 
saklı yeri yoktu. 

Bunu do~u bulmadı~ım için mi, yoksa 
utandığımdan mı, bilm.lyorum .. fazla dik
katle bakamadım. Sekiz yaşında bir kız 
çocuğu geçiyordu. O da gördü. Durdu. 
Lakayıd bir eda ile seyretti ve sonra: 

cÇırıl çıplak gezmeliyız.:t 

DedL 
*. 

- Niçin böyle yapıyorlardı? 
Diyeceksiniz.. cevab vereyim: 
- Böyle yapıyorlardı, çünkü onlar bi

zim gibi; utanmak bilen, vicdanı olan, 
aklı başında insanlar değillerdi: 

- Niçin polis mani olmuyordu, niçin 
görenler, ayıbdır, demiyorlard· 

Diyeceksiniz .. 
- Acıyın bana der! C b . 
Gibi bakıyordu. Fakat oralı değildiler, eva vereyım 

nerede ise kadının kalbine dört hançer. - Polis m~ni oımuy~:du.~ görenler, 
birden saplanacaktı. Ben ürkerek baktım. cayıbdır:. dcmıyorlardı. Çunku onlara ka
Mektebden dönen sekiz yaşındaki bir ço- nun tatbik edilmez, söz gcçirilemezdi. 
cuk aHika ile baktı, ben: - Onlar kimlerdi? 

- Ne fena! Diyeceksiniz. Cevab vereyim: 
Dedim. Sekiz yaşındaki çocuk: - Onlar, cşehvct kaynağı:., cZayrllara 
cZayıflara acımayıız.» acımnyınızı., cçırıl çıplak gezmeliyiz• 

' Dedi. filmlerinin sokak ortasma asılmış resimli * rcklamları:ydı. 
Sokak ortasında gördüm. 1 smet Hult1si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :=1 
Resimli kartpostalın icad tarihi Tari he geçen bir ziyafet 
Garbi Avrupada 154!) senesinde 

esimlı kartposta- Paris şehri kraliçe 
lın meydana gel- Katerin Dö Mediçi 
mesl 1870 senesine ye bir ziyafet çek-
ltesadüf eder. Re- miş. Bu ziynfette 
simli kartpostal ilk yen ilen şey ler hala 
defa Fransada icad bir rökor olarnk a-
edilmi§tir. Şöyle nılmaktadır. Çün-
ki: kü bu ziyafette bir 

Hududa civar bir kasabayı işgal eden çok şeylerden başka 30 tavuskuşu, 6 do-
F.ransız askerleri mektubluk kiığıd bula- muz, 21 ku~u, 103 tavşan, 30 karaca, .19 
mamışlar. Buna mukabil pek çok iotog- piliç 70 tavuk, 90 bıldırcın kızartması~e 

A • • 20 kilo kuşkonmaz, 30 kova bezelye, bır 
raf kağıdı varmış. Resımlerın arkasına kova kuru bakla, 12 düzüne enginar yG-
adres yazıp hatıra olarak ailelerine yol- nilmiştir. Ziyafetten sonra kraliçenin 
lamaya başlamışlar. Böylece ilk resimli hazmını kolaylaştırmak için doktorların 
kartpostnl doğmuş, evvela, devlet bunu birkaç defa müdahalesi icab etmiştir. 
inhisar altına almış, sonra herkes kart- * 
postaı bastırmaya ba§ıamış. Dövme rökorunu kıran adam 

* 
Kalariferin mazisi 

Avustralyanın 

Sidney şehrinde bu 
JUnan Con Benncı 
vücudü en fazla 

Kaloriferin icadı takriben elli .senelik dövme taşıyan a
hir işdir. Halbukı Cenubi Amerikado, dam olarak tanı

Peruda yapılan eski eser hafriyatında, nır. Con Bennelin 
duvarları içinde bakır borular bulunan vticudünde (800) 

taiıe dövme resim 
çok eski hindu evleri bulunmuştur. Bun- vardır. Kendisi bizzat bir dövmeci oldu-
dan da, kaloriferin, iptidai bir şekilde ol- ğundan vücudündeki resımler, bu surct
roakla beraber binlerce sene evvel mev- le hem bir reklam, hem de bir kataloğ va-
cud oldu&ru anlaşılmaktadır. zifesini görmektedir. 

······························································································································ 

IJmidsiz 
Aşkiara dair .• 
-Bir genç kız ki, içtimai mevkice 

sizden yüksektir. Servetçe yüksek· 
tir, seviyece yüksektir. Bütün bun· 
lan biliyorsunuz, fakat içinizde ye· 
nilmez, önüne geçilmez bir sevgi 
var, kalbinizin bütün kuvvetile se
viyorsunuz, ne yaparsınız? 

Bunu bana soran delikanlıya iki 
türlü cevab vermek kabPdir. Ve bu 
cevabıarın ikisi de az çok beyliktir. 

Birincisini söyliyelim: 
- Sevgi kanun tanımaz, seviye, 

servet, mevki farkı bilmez. Karmen 
operasında Karmen'in söylediği gi
bi bir serseri çocuktur, nizarndan an .. 
Jamaz, beğendiği yere gider. 

Sevebilirsiniz, tesadüfen o da sizi 
severse mes'ud olursunuz, aksi tak
dirde bedbaht olursunuz derneğe 
dilim vannıyor, ıztırab çekersiniz, 
diyeceğim, amma bu ıztırabın da 
kendisine göre bir karı vardır. 

İkinci cevab şöyle olacak: 
- Sinema yıldızını sev~n hayal 

sever gençlere benziyorsunuz, şu 
farkla ki, onlarda ümid yoktur, ha
brlarına ge11dikçe İSpanyada şato 

kurarlar, unutup ikinci bir filme 
intizaren kendi alemlerine dalarlar. 
Sizde ise nekadar a-z, uzak, çocukça 
olursa olsun hiç değilse bir ümid 
kırıntısı vardır. Belki teşebbüslero 
de girişirsiniz, hayal sukutuna uğ· 
rarsmız, bcıdbahtı yiışarsınıi Bu 
bedbahtlıkta da bir zev'k vardır, fa· 
kat siz o zevki şimdi duymazsınız. 
İhti.yarlığınızda gençlik günlerinizj 
hatırladığınız zaman duyarsınız. 

.Ne yaparsınız? diye soruyorsunuz. 
Sizin mevkiinizde hiç bulunmadım 
ve bir erkek hissile mütehassis ol
mak insan tabiatinin üstüne çıkmak 
olur. Ben size iki cevab ~ekli anlat· 

" tım. Karakterinize en çok uyam seç· 
rnek size aid bir mesele. 

TEYZE 

SON POSTA 

Gençler için şık 
örgü kazak 

Dik yakası, uzun, dar kollan, kalça -
ları saran boyu mevsime son derece uy -
gundur. İki ufak, dü~eli ccbi, kol ağız
larının iliklenişi, iki muhtelif örgünün 
korsajına verdi~ şekil genç ve yepyeni
dir. Yakanın arkada iliklenişi de hoştur. 
Bir örgüden bundan fazl;ı. şıklık bcklen
mez değil mi? 

1 Her kadın bilmelidir 1 
Muhtelif lekeler nas1l 

ç1kar1hr? 
Kahve: Tire ve pamuklu kumaşlar 

üzerinde ise saf gUserin ile ovunuz, 
sonra ılık su ile yıkayınız ve kumaşı 
ters tarafından ütüleyiniz. 

İpekli ve yünlü kumaşlar üzer!nde 
ise; leke yerini şu mahllıle batırınız: 

20 gr. (perborate de soude) u bir m
re suya katarak kanştıra karıştıra kay
natınız. Sonra lekeli yerleri bu mah -
hil içinde iyice çalkalayınız. 

Kireç lekesi: Tire veya pamuklu ça
maşırlarda ise leke yerini yüzde 5 nis
betinde acide cholorhydrique ile yıka
yınız ve çalkalayınız. 

Yünlü kumaş üstünde ise yüzde 1 O 
nisbetinde acide citrique ile ovunuz. 

Çikolata lekesi: Kahve lekesi için 
kullanılan malzeme ile temizlenir. 

Balınwnu lekesi: Mum lekesi için 
kullanılan malzeme ile temizlenir. 

I...imon lekesi: Amonyak buharile ve 
ya sulandırılmış amonyak ile. 

Tutkal lekesi: Lekeli yeri eriyineeye 
kadar soğuk suda ıslatınız. Sonra ku -
rutma kağıdile kurutunuz. Veyahud 
acide acetique mahlulüne daldırıp Çl -

karınız. Ve suda iyice çalkalayınız. 
Su lekesi: Cilalı mobilya üstünde 

küçük damla lekeleri bir mantar tıpa
sını huil selin ile ısiatarak ovunuz. Bü
yücek lekeleri de bezi ayni maddeye 
batırarak ovunuz. 

Leke boyalı mobilya üstünde ise be
yaz balınumunu zeytin yağma rende -
leyiniz, sonra; onu sıcak suya daldırıl -
mış bir kap~a eritiniz. Lekeli yerlere 
sürünüz, ovunuz. 

Birinciteşriıı 22 

Bir yelkenlinin batmasile neticelenen 
kazanın muhakemesine başlandi 

Trak aüvarisi ile yelkenlinin reisi kazanın sebebi 
hakkında mütebayin ifade verdiler 

Bundan bir müddet evvel, limanda, 
Kabataş önlerinde vuku bulan bir ka
zanın muhakemesine, Ağırcezada dün 
başlanmıştır. 

Hadise, Trak vapuru ile çarpışan 
Namık Kemal yelkenlisinin batması 

ve tayfalarından Satılmışın feci şe -
kilde boğulmasile neticelenmişti. 
Trakın süvarisi Kenan ile yelkenli

yi idare eden Salih reis, hadisenin suç
lulan olarak mahkemeye verilmişler -
dir. 

Mahkeme, son tah'kikat kararı okun· 
duktan sonra, suçluların sorgularını 

yapmıştır. Trak stivarlsi, harlisede 
kendisine teveccüh eden bir mes'uli
yet olmadığını söyliyerek: 

- Hadisede, yelkenli reisinin hata
sı vardır. Çünkü gemisinde kum yük
lü olduğunu ve sulann cereyanını he
sablamadan, Tra'kın önünden geçmek 
istedi. 

demiştir. 

Namık Kemal yelkeniisi reisi Salih 
ise, bu ifadeyi nakzederek, hadiseyi 
şöyle anla:tımıştır: 

- Ben, nizamsız bir harekette bu
lunmuş değilim. Trak birdenbire ha
reket etti, sür'ati de fazla idi. Bu va
ziyet karşısında gemiyi kurtaramadun. 
Sulann cereyanını o da, hesablıyabi -
lirdi. Trak kaptanı, tornistan yapmış 
olsaydı, kazanın önüne geçil!ecektJ.. 
Halbuki yapmadı. 
Sorguları müteakıb okunan ehli vü

imf rapoıılannda, yelkenlinin liman 

Polis le: 

Bir hırsız para çalıp kaçarken 
yakalandı 

içinde ımemnu ınıntakada yelken aç .. 
ması ve nizamsız hareketinin kazada 
müessir olduğu beyan ediliyordu. 

Mahkemede dinlenilen Emniyet be
şinci şube memurlarından Mehmed 
de, gördüklerini şöyle anlatmıştır: 

- Kazanın vukua geldiği sırada, ben 
Jimanda demirli bulunan bir İngiliz 
gemisinde nöbetçi idim. Trak vapuru
nun sür'atle yelkenliye rloğru gittiğini 
gördüm. Sür'at takriben 1 O mil kadar · 
vardı. Bu esnada yelkeniide bulunan .. 
lar: «Kaptan tornistan yapı. diye ba ı 
ğırıyorlardı. Kazanın vukuundan ev~ 
vel yelkeniide yelken kapalı vaziyette 
idi. 

Mahkeme, diğer şahidierin de eel oc 

bedilerek dinlenmeleri için, muha " 
kemeyi bir başka güne bırqkmıştır. 

Kimya enstitüsUnU soyan htrstz 
mahkOm edildi 

Kimya ;Elııstitüsüncle kapıc.ıllılk ettH 
ği sıralarda, bazı laboratuar levazımi 

ı 

çalan Mehmed isminde biri, Sultanah~ 
med birinci sulh cezada yapıJan duruş~ 
ması sonunda 1 ay 20 gün müddetle 
hapse mahkıim edilmiştir. 

Bir hırsız tevkif edildi 
• 1 

Çemberlitaşta, arkadaşı Izzetin el ; 
bise ve parasını çalan Niyazi yakalana• 
rak Adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ce~ 
zada yapılan sorgusunu müteakıb tevi 
kif edilmiştir. 

Mllleferrik : 

F otografçılar sınıfiara ayrılmak 
istediler 

Meşhur sabıkalılardan Kigork, dün Şehrimizdeki fotografçılardan mü , 
Hasır iskelesinde Şefiğin dtikkanında- teşekkil bir grup, bir istida ile Beledh 
ki çekmeceden 8 lira para çalıp kaç - yeye müracaat etmişler, fotoğrafçıla • 
mak isterken suç üsiünde yakalanmış rm sınıflara ayrılmasını istemişlerdin 
ve Müddeiumumiliğe teslim edilmiş - Fotografçılar sınıflara ayi1lırken fotog. 
tir. raf fiatlaının da intizama sokulmastı 

Dünkü otomobil kazalan ayni mikdarda ve büyüklükte fotog. 
Fikri tarafından idare edilen 887 nu- raf1ann her tarafta ayni fiat üzerinden 

maralı otomobil Pangaltıdan geçerken satılması istenmektedir. 
o civarda oturan Karabet isminde bir Prens Bibesko dün sabah 
şahsa çarparak her iki hacağından da Romanyaya gitti 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu ya
kalanarak talıkikata başlanmıştır. 

* Şişlide Hanımoğlu sokağında otuJan 
Emine isminde genç bir kadın dün 
Hürriyet tepesinden geçerken arka -
sından sür'atle gelen bir otomobilden 
kaçmak isterken• ayağı kayarak düş -
müş ,başından ve bacağından yaratan
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmı~ -
tır. 

Bir kadın ağaçtan düşüp yaralandı 
Beyoğlunda Acıçeşme sokağında o -

turan 45 y~ında Atina, mahalledeki 
Rum mektebinin bahçesinde bir a~aç
tan odun keserken rnüvazenesini kay
bederek düşmüş ve vücudünün muh -
telif yerlerinden yaralanmıştır. Yara
lı Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 

Birkaç gündenberi şehrimizde bulu~ 
nan beynelmilel hava federasyo:p.u r~ 
isi Prens Bibesko dün sabah saat 9,5 ta 
Yeşilköy tayyare istasyonundan husu .. 
si tayyarcsile Romanyaya hareket etr 
miştir. 

Kültilr işleri: 

lık okullar bu hafta derslerini 
Cumhuriyet mevzularına 

hasredecekler • 
İlkokullar pazartesi gününden itiba

ren derslerini Cumhuriyet bayramına 
hasredecek1erdir. Öğretmenler, bui 
derslerde A'ta1fiirkün fedakdrl~arınr, 
nasıl istiklale kavuşulduğunu anlata ~ 
ca'klardır. Her mektc'b bay}-aklarlıa 
süslenecek, defne dallarile bezenecek· 
tir. 

Bacaksrzrn maskarairkları · Dalgınlığın ceza.sı 



22 Birinciteşruı 

Tarihten sayfalar: 
•• o a aza s ••• 
· · ı · d · fl , t ş ra halk arasına çıkmasan ıyi lçlcrinden biri dığer erın en ınsa ı çıK ı: c u sı . . . _ 

ih 'dd" b .. 1 . d" 1 di Rumeli kazaskerının duş-
edersin!~ dedi. Musl ı ın u soz erı ın erne · 

.. .. .. k d 1 B'rkaçı şeyhislamın yanına 
manları onu gorur gormez fena halde ız ı nr. ı . . 

. d ? Niçin geldı?, dıye sordular. gittiler ve: cSultnnım, bu mel un bu ra a ne arar· . 

SON POSTA 

IsBN E MAl 
Lorel tek başına film 
çevirmeğe başlıyor 

SEYAHAT MEKTUBLARI : 

Sayfa ' 

59 

Yazan: Vasfi Rıza Zobı· 

Yazan: Kadircan Kal/ı 
6 ag~ustos 1648 de sadrazam Ahmed pa~ ılın kılıç etrafa dehşet saç•~o~lndrd •. Mus~ 

· b ı · "dd' Efendi bunların onun en veya 
sa Topkapıdakı çok giızel ve zengın J 1- Iıhı ın . 
~ · 

1 
k b' d·~.. başlamıştı: aralarından geçerken homurdanmalnr o-

cesınde para ır ugune k t h .. b" m vor 
Kü ük o ~lu Baki be le olü sadrtızam luyordu. Fa a en uz. ır şey )~a~ ıJ -

ç g y k' . sındaki !ardı. Bu hal kazaskenn ci:'saretını arttı -~ Kara Mustafa paşanın sc ız } a 

a c ılı 
, 

sa 
ır, nered 

t 
n yayıldı? 

rıyordu Lutfi Turanbek kardeşim! 
kızını evlendiriyordu. · d .. ·· .. ıd··· 

d t ~ volsuzluklar, Sultanahme camıı onune ge ıgı za • Halİcılık tarihinden konuşuyorduk .. 
Ahme paşanın yap ıgı J • y · · s· 1 . 

~ .. tl h ksız vere kes- man meydanı bınlerce enıçerı ve ~ ı - Madem ki clran» deyince akla halı ge-
aldıgı sonsuz ruşve er, n J k r ı ·· · • ıroc:.ı•ı Kcn- pahi doldurmuştu. Kırmız1 a tan .:ır, 0 liyor. Oyle ise, Iran notlan arasında, 
tirdıği başlar son derece çoga y • • b' b' · 

. . . . .· engel olım- mavi şalvarlar, san kuşaklar ır ırıne bu san'ate de yer vermek lazım .. Işte 1 dısının daha ılerı gıtmcsıne . .. d"-
1 , d 

0 1 d yer.iccrı ocağının kanşmıştı. Başlar bır tarafa don ugu za- bundan dolayı, dündenberi seni rahat- ı 
_ar \ar ı. 

1 
.ndar al ve ~llcrındc bü- man keçe külalıların ~epesinden arkaya, 

1 

sız ediyorum .. Çoğu gitti azı kaldı. Üst 
ılerı gelen erın en o nn ,_ . 

"k bir kuvvet bulunduran şu dört kişı koltukları bizasma kada: sar~an genış tarafını da dinle!. 

iyud.. K M d g~ a Muslihiddin ağa, parçalar hep birden dalgaıamyordı;. Ba. - * 
ı . ara ura a ' k" ·t · ta ·ıcı·ın ı · 15 • ~ ç us zıları uzun ve ıremı reng1 en r. - !randa, inci asırda Safavıler 

Bektaş aga ve Kara av ... 
Ahmed a a düğüne bunları da çağır· eteklerini bir uçlarından san ~uşaklan- Y. zamanında, tam iki asır, halıcılık san -

p ş . nda onlara bir tu- nın arkalannn sıkıştırmışlar, dızden nşa- ali en parlak devrini yaşamıştır .. 1700 
ınıştı. Fakat aynı zam:ı . b' k 

D..... odasında ansızın ğısı dar olan mavı şalvarlann ır ısmını 1 tarihinden sonra, Safaviterin inkirazile zak kurmuştu: ugun 
.. 

1 
. h- m edecek obn celladlaı· meydana çıkarmışlnrdı. beraber halıcılık da yuvarlanmış .. İran 

uzer crıne ucu ·· ·· ·· t 1 k k mıldadı · • · · · d k Im Hal lı~ bu zorbalarm başlarını gövdelerinde:ı a- Kaza~k.er ~orunun~e or a ı ı · ıgtışaş ıçın e a ıştı.. ıcı gın 

Ah d a~ ondan sonra Muslihıddın Efendi atını Anadolu ka- \ merkezi olan cŞiraz:ıt büyük bir zelze -
yıracaklardı. me P r- - · d' F k t ;j 
artık ölünceye kadar sadrazam kalara- zaskerinin yanın~ dogr~. ~evı~. ı. a a \:; . ,

0 
o leden sonra h::ırab olmuş .. san'at ve ih-

~ d . b" h lde diledig~i gibi harc- Anadolu kazaskerı onu gorur gormez atı- ~ o 0 tisamile şöhreti olan cEsfahan~, Ef -
gın an emın ır a M l'h"dd' .., / -
ken edebilecekti. Varsın Bosna hududlıt- nı mahmuzladı ve uzaklaştı. us ı ! ın / ganlıların eline geçmiş. tahrib edil -
ı·ında Venedikliler bir çok kaleler. ele ge- diğer ülemaya b~kt~; o~l.ann yanlarına mi . Halıcılık san'ati de bu hercüınerc 
Çi . 1 Çanakkale bo~'<azınd·cı yatan gidecekti. Halbukı hıç bırı ona sokulmu- Lorel arasında sönüp gitmiş .. Afşar süliile -
rsın er ve r> k · 'b' 

düşman donanınası Osmanlı ticaretine yor, üstelik. An~dolu ~~z~ ~n gı _ı ya- Aylard~nberi nynldıl3r, ayrılncaklar sinden Nadir Sah iktidar mevkiine gc-
Akdenizi kapamış olsun! pıyorlardı. Içicnnden mn dığerlerınden ı der~en nınayet söylenen oldu. I' o de düc:ll'anhırı memleketten tardet-

Fakat dört zorba kendilerine kurulan insaflı çıktı: Fılmlerini büyük bir zevk ilc st?yreylc- tikten sonra civardan topladığı san'at~ 
tuzağı sezdiler, tam vaktinde düğün e- - Şu sıra halk arasın·-ı çıkmasan iyi diğimiz Lorel ve Harefi birbirlerind:.!n ay- karlarla halıcılığı yeniden kurmak i -
vindcn sıvı~tılar, büyük bir hiddet için- eders'n! . . .. . . nldılar... çin bir havli uiYrac;mıs .. 
de orta camic geldiler. Askerin ileri ge- Dedi. Muslihıddın bu sozlerı dınleme- Son- gelen hnberlcre göre .sessiz filmler 2 - «Sasaniler» in cStezifan• şeh-
lcnlerini de topladılar, sadrazam Ahmed di. . . .. t":ımanınd~ ~~el fHmler vücude getirmiş rinde. cNuşirevan» ın «B~haristan~k.!s-
Paşanın aziedilmesme karur verdiler. Rumeli kazaskerının duşmanları onu olan produktor Mack Sennet~ Lorel ıle' ra• adh saravında •Baharıhuc;rev• ısım 

Bu kararın tatbikı için hocalarh el - görür görmez fena hald~ kızdıl~. ~ir.ka- 1 bir ~ukave_Ic yapmıştır. Ona bir serı film ı li meshur. hi: ?alısı varmış .. Bu ha:~ ha
birliği yapmak Iazımdı. Eğeı· buna mu - çı hemen şeyhislamın yanına gıttıler. çevırteccktır. Pek yakında çevrılmeyc har mevc:'mını t:ıc:vir edermiş .. Ustü· 
vaffak olurlarsa, Osmnnh imparatorlu - _ Sultnnım, bu mel'un burada ne a - başlanacak olan ılk filmin is:ni (Meselc cesid cesid ciceklerle donatılmış. inci
ğunun bu en bı.iyuk iki kuvveti bır araya rar? Niçin geldi? olan çocuk) tur. ler. firuzeler. vakutlnr, ziimrüdler1e 
gelirse hiç kimse karşı duramazdı. Şey- -Bugün gelmesin, deyu haber saldık.l Amerikada bu film sabırsızlıkla bek- işlcnmişmiş .. Miladdan sonra 637 se -
h~slam.vı:-b.diırrah~ ~fendı.~.e de ~skerın Dönmcyip gelmiş, kendi ~ilir! . . . . j lenmc>ktedir. nesinde Arablar. Sasanilerin payitah -
bırleşt ı gını, kendısının de uıcma ıll"' bır-ı Son sözler anlatıyordu kı Mushhıodın~ tma girelikleri zaman, bu eşsiz halı da 
likte gelmesini .bi~dird~er: Ağaı~: si1:1~- her ne yapılırsa yapılsın şeyhi~liirn ışe i'ad ııl; :' r,n e,l f zia bEğend:k:eri ortadan yok olmuş ve bu güne kadar 
lanan ~skerle bırlıh.'ie ~atıh camııne gıt- karışmıyacaktı. O hald~ artlk ın~ıkarn al- < ',tı ; • l. l . da mevdana çıkartılamamış.. Böyle 
tiler. Ülema da oraya gelmişti. Sipahi - mamnk için hiç bir sebl"b kalmamış de- 'an '' Kar.ar .ı m Jrt r ?... kıymetli bir kayıp da. İskender zama -
ler de toplandılar ve sadrezamın gelme- mekti. Geçenlerde Hollywooddu cKadınların nı nda olmuştur .. Miladdan c 3 31. st> ne 
si için haber yolladılar. Onun yerine ça - Etraftan küfürler ve tahk;rler ynğmıya en fazla beğendikleri san'atkiıı"lar. ı tes- evvel İskenderi Kebir, frnnı fethedip 
vu~ba~ı geldi. Büsbütün kızdrlar. Kalaba- başlamıştı. Muslihiddin bunlara karşı su- bit. eyle~ek ı.iz:re bir seç"n yapılmıştır. hanedan saravlarına ııirdi~i sıralarda 
a l '"k M , d Ef d'nı·n ar- Elae edılen nctıce c:.udı.ır· k k tl" r· 1 1 1 b 1 0 ıığın arasından kızgın ve sert ses er yu - suyordu. Kazasker es u en ı · . . . ... :ır · co ı\·me ı. ne 1s 1a ı ar u muş. n-
seld"· k d .. merdivenlerine doğru Bırıncıligı: Robert Taylor. ların bir coğunu anasına h('divc gön -

ı. asın an camıın tk· T •. G c 
- Vezire git, mühür"..i iste! gitti ve orada atından indi. O anda kala - ü ı~cı ·T·= ... a~ b ooper. dermis .. Yunan tarihleri bunların en 
Çavuşbaşı korkarak kaçtı ve bir daha balığın arasından Muslu Çelebi adında D~u~~u ~.~~: ... ~ler~ Montgomery. ehem.miV'e'lisinden bahsediyor .. Riva-

görünmedi. bir hoca ortaya fırladı, bir hamlede ka - B 0~. u~l~~. ugwu:
11

. ar PGable. yete gcire, Persepolis'e girip hnrab et -
b d ldl Mes'ud e:ırırıcı ıgı: ı ıam owell kaznnmıc: t1·;;.ı· şehrı· dalasırken Keyhusrev'in al-

Toplantıyı saray da Jıabt~r almıştı. Bir 

1 

zaskerin kavuğunu aşın an a : . !ardır. :ır- .. · 
haseki gelerek §cyhislfıma: Efendi de bu hareketi alkışlar ııbı yum-

1 
Fakat b 

1 
.. d tın sandukası üstiincie de bir seCl'ade 

T 1 t beb" d' ? w k ldırdı ve Muslihiddinin kafa - • un arın ıçın e •l:adınlar nez- ıı-örmüs .. Bu seccade de ya anasına gi-
- op an ının se ı ne ır· rugunu a dinde en fazla muva(f k ' k h d k d' d 
Dedi. Şeyhislam kısa bir cevab verdi: sma vurdu. Başka biri onu, atını !.a.~adş .. - san'atkarı. ın William pa yc,.t ldazan:ın denlerin içinde ya u en ı yanın a 

. . • 1 t · b' k t dan aşağı duşur u. ı owe ı o uğu da kalmıstır .. Bugüne kadar, bu kıymetli 
- Padışah bıze sadrazaını tes ım e sın, tırdığı ıne aşın . .. . k ayrıca tesbit edilmiştir B , k A 

başk t'" 1" d ~ 1 ı M slu Çelebi köpürmuştu. Askerı ış - . . • · u san at arın eser de bulunamamıştır_ 
a ur u ngı mayız. u Id ~ b" ılerlemı.;; yaşına ragm"n bu · k 3 19 d ı· h 1 1 e1w 

ır!; k' b k oldu. Fakat sağ- kırtmanın en kestirme yol o ugunu ı- 1 .~ •• • ":: p'lycyı azan- - uncu asır a rnn a ıcı ı,.,ı 
a.e ı ceva vcrece ·ı b • d ması buvuk bır tecrubcy" m l'k b ı ·ı ~ b 1 t E e1u" dan soldan hücuma uğradı çenesi kanlnr liyordu. Bunun için Yenıçerı ere agır ı: .ı • . c a ı u un- tekrar gerı cmege aş amış ır.. n ... -

' ? U el' nu' masından ılerı gelmektedir 1 1· h ı d k Go'"çebe 1c ... Içinde olduğu halde zorla can:nı kurtar- _Bre ne durursuz.. ru~ .şu m . ~ . · · ze ran a ısı o uvan c • • - -
dı. İlk olarak saldıran \ki ktş:den bır•nın J de de, gerileme görülmü~tür .. Bun:t da 

Devrin üleması arasında Muslihiddin elinde bir bıçak vardı ve kazaskerin ba~ı- 3_n tfe rfıac Do ıa.d da. gınl ı gı sebeb: cı\şiretlerin sürgünü~ olmu~ -
adınd b" R r kazaskeri vardı ki dın-j na indi. Diğeri de tüfck kundağını yüzü 1C8 1 moda c:karrfr... tur .. Sürgüne uğrayanlann para ihti -a ır um e ı . . .ıd· . b w 1 f 1 b k , 
le pek aı:.kası olmayıp du'"nva ihtirasları- 1 bütün hız.ile vurdu. Muslıhı..ı ının aşı - c·· 1 • Id yaçları çoga mış. aza ve ça u ~:t -... , uz c sınema yı ızı J canett~ Ma c Do- k w 

na d-şkü d" Ahlfıksızlıın hırsızlık ve nın iki yer'nden kanlar boşanmıştı. Şey- zanmak için geli~i güzel do uma(!a, ise 
u n u. 6 ., .. . . naldın dalgınlığını Hollywoodda hcı·kes h 

1 
k t ~ b 1 l 

sefahatı· dı'lleı·e destandı. HaWi bu .vüz- hislama doğru koştu, atın m .. ozcn.gısınc b'l" B biraz da i e a ma!!a aş am ış ar .. ı ır. u dalgınlığının en biiyük kurbhnı 
den k d' . k . k" bı"r Ifıknb takıl- sarıldı Fışkıran kanlar Abdurrahım E- h v ünlerini analin bova ile bovamıslaı-.. en ısmc ço çır ın • · . . 1 k 1, ep eldivcnler1dir. 1.. .. d b"l d'k :m t fendinin beyaz elbıscs•m kızıl e eler- Eld' k b t . . . Ana 1i'1 kullanma uc:u unu e ı me ı·-

ış ı. d ş h" ı· 1 "dd tl ·· · · ıven ay e mesını tııkıb eden eldi- ]erinr1rn. renkler birb'rine karışmıs. 
Fatih camiindel~i toplantıyı haber alan dol~~r u. ey ıs am 11 e e .. 0~~gBı~ı ven arama ameliyd.,t rejisörlen bizar bı-

Muslihiddin, ülemadan ayrı kalırsa ken- herıfın ~urat~n.a ça:.ptı ve atmı s:ırl.u. ır ı raktığından buna bir çar<:! bulmasını iic:t ı;ı.- • ·: .... l..,.rine verdikleri itinayı cia 
d. · . . y • f O- kaç sanıye ıçın hucumdan çekmenlerın 1 göc:tE'rP~ :c;ıer .. 

ısı ıçın hayırlı olmıyacagım sczmtş ı. .. . . Hollywoodun meşhur modacılarından 
ray "tm k . ted" ş h" la·m Abdürra- son tereddudlerı de kalmadı ve yenıdE'n Ad ·a d . d'! . t" 4 - İranda bu ızün halıcılığa çok c-a gı e ıs ı. ey ıs . . r • rı n an rıca e ı mış ı~. 
h· d" 11 d . daha sıddetle saldırdılar. Kısa bır za - Ad . . hcmmivet veriyorlar .. Eski eserlerden 
ırn Efen ı ona şu cevabı yo a ı. mand; her tarafı delik deşik oldu, yere eıd · rı~n t~v~et~er~t. ko~na ilıştirilen ilham alarak yeni res'ınler yapıyorlar. 
-Gelmesin, yoksa kendisi bilir! d ıven er ıca e mış ır. u moda yıldı- Avrupa. bilhassa Amerika, her sene 
Bu bir çeşid tehdiddi. Toplantıda ka - yıkıl ı. . d b' . k" M 1. ı ı m sür'atile her tarafa yayılmıştır 

1 1 B .. Yeniçenler en ırı ca!.l ç:e ışen us ı- _ · artan bir rağbetle ma a ıvor.. u sur-
~askerin bir çok düşmanlarının bulun - k · · b k 

hiddinin başını estı. M V t ( Bü ük K t at ve ehemmivetmi ozmazsa. ya ·m 
duğuna şübhe yoktu. Fakat o bunların Ondan sonra Osmanlı in1paratoıluğu - ae 8S y a er na ) zamanda halıc~lık, İranda eski mevkii-
kendısine fenalık yapabileceklPrini Um - d } d rolünü yapacak'· n en yüksek din a am arın an biri o~ ni alacaktır .. 
llluyordu. Demek ki höyle bir ihtimal ~u bu adamın cübbesini <;ıkardılar, yüz- cl numaralı erkekleri çıldırtan kadın» 5 _ Sasaniyan devrine aid halılar -

.''ardı. Şeyhislamın ~özünii tuttu. Fakat .. 
8~ü yatırdılar. Bu yetmiyormuş gıbi ar- lakabını almış olan meşhur sinema san'at- daki bir çok şeldller, büyük kayalara 

sonra şöyle düciindü: u d ı k 1 b karı Mae West pek yak d R 1 · 1 d :.-- . d şalvarını yar ı ar, an ı aşını o- m a usya i:rnpa- taş devrinde kazı mış resım er en a -
-Halk bana ne yapabilir? Abdürrahim ka. ank dular. Bu iğrenç manzara da o- ratoriçesi (Katerina) mn hayatına dair lınmıştır. Girmanşah civarındaki Ta. -

l!:rendi beni toplantıdan ayrı tutarak at- ra) a oy h"dd tl · · d" d" bir f'l · kt" T 'h• b 
d- manlarının ı e erını ın ıre- 1 m çevırece ır. arı ı ir filmde kibustan ismindeki tarihi kayada mah-

latmak istiyor. Gitmeli ve benim de halk nun uş .. .. k At d muvaffak I ı ~ h h . klarından suruyere m"y a- o up o amıyac~gı akkında kfık bulunan resimler, bazı eski alı -
\>e askerle beraber olduğumu gösterme - medı, adya~ m Ahmed Paşanın ölüsü ya- kendisine vaki olan suale cevaben demiş- larda görülmüştür. 
liyim! nına sa raza tir ki: 

nına götürdüler. 6 - En güzel ipekli halılar Kaşan-
Ertesi gün sadrazam Ahmed Paşanın Kadircan Katlı c- Yaparnıyacak i§lere girişmek hiç da, 16 ncı asırda dokunmuştur. Hep -

Parça parça edildiğini öğrenince ülema adetim değildir. Katcnnanın hayatının sinin zemini kırmızıdır .. Kırmızı renk 
arasına katılmak liizım geldiğine daha Gümrükler başmüdürü Tekirdağa tarihçesini okudum ... Şu neticeye var- zaten Türkün en çok sevdiği renktir .. 
Çok inandı. Boru biçimindeki kavuğunu, gitti dım ki bu rolü fevkalade bir surette ya- Bugün bile Türkmen halılan gene kır-
resmi elbiselerini giydi, atma bindi, c - '"d"" .. B pabilirim. Hatta size diyebilirim ki Ka- mızı zemin üzerinedir .. . .. rükler ba~mu uru ay 
peycc kalabalık olan adamlımnı da ar- Istanbul Gum Tek" dağ ve Si _ terinanın rolünü benim kadar mükemmel Ta, 718 Cle Buharadan Çine halı gön 
dına takarak o günkü toplantının yapıl- Mustafa Nuri Anıl, 1"! 1 yapmak bir surette yapacak kadın san'atkfu- yok- derildiği, Çin tarihlerinden naklen an-
dığı Sultanahmed camiine doğru yola livri gümrükler~nde_ tef::~~;tir. Güm- tur. Bu rol benim içindir. Muvaffak olup }aşılıyor .. 
Çıktı üzere dün Tekırdaga gı h 'mize dö- ta çevirir isem siz de hükmünüzü verir- 16 .ncı asırda madalyonlu halılar, 
Çarşılar boşnlmıştı, yer yer Yeniçeriler rükler brujmüdürü yarın §C rı siniz.~ Kafkasyanın cKarabağ-. merkezinde 

\>e Sipahiler dolaşıyorlardı palabıyık, ya- necektir. 

16 •ncı asra aid nejis bir Türk halı.~ı 

görülmeğe başlanmıştır. Anadolu U -
şak halıları bunların kopyesidir .. Renk 
ve resimlerini sonradan değiştirrneğe 
başlamışlar.. Uşak, daha eski zaman -
lardan beri «Karabağ• halı san'atini ta 
kib etmiş olmalı ki: 1585 de yap:lmış 
«Karabağ» modeli bir Pşak seccad~si 
bugün ismini okuyamadığım bir İngi . 
liz dükünde imiş .. 

• Kafkasyalı lar, halılarında hayvan 
resmini de kullanırlarmış.. 1440 sene
sinde yapılan ve Berlin müzesinde bu
lunan bir Kafkas halısının üstlindE 
gulyabani ile bir ejderhanın boğuşma· 
sını tasvir eden bir resim vardır .. 

Berlinde, cŞtatJişe Müzeum• d3 
cKasir» isimli bir halı var ki, o da 
1 (ı00 senesinde Kafkasyada yapılmış -
tır. Halının pervazlarınd::ı, bir çift t~
vus kuşu ile bir çift balık vardır ki: Ör 
dekleri tutarlar .. Bu halılardan bir ta
ne de Mısırda, Prens Yusuf Kernalin 
kolleksiyonunda varmış .. 

7 -Mısırda, Miladdan c 1450,. sene 
evvel halıcılığın mevcud olduğu iddia 
edilir .. 

Miladdan altı asır evvel, Mısırın 
Antino şehrinde yapılmış bir halının 
parçası bugün cNcvyork» da, Metropo· 
liten müzesinde teşhir edilmekte inıiş .. 

c.Mısırdan sonra da nefaset itibarile 
ermeni halıları gelir.~ diye bir kayda 
tesadüf ettim .. Bu halılann: Konya, Si
vas ,.e Kayseride 1141 tarihinden ev • 
vPl ve sonra dokunduğu söyleniyor .. 
Rengi de kırmızı imiş!. Bu iddia, bir 
propaganda neticesi olarak ileri süriil· 
düğünü zannediyorum.. •Kırmızı• 

renk Türkic;tan, bilhassa Buhara ha -
lılarının rengidir. Sonra isimleri geçen 
memleketler o tarihlerde Selçukilerio 
elinde idi.. Bundan dolayı bu iddia,·ı 
kabul eclemedim .. Bu halılardan bir ta
nesi Kohar yani Gevher ismile Berlin 
şehir müzesinde varmış .. 

8 - Anadolu halilanna pek benze· 
ven mihrablı halılar 1 700 tarihlernde 
Türkİstanda ilk defa olarak yapılma -
ğa başlanmı~ .. 

16 34 de, Hindistanın Lah or şehrin· 
de yapılmış ve Londra müzesinde te~ · 
hir edilmekte bulunan bir halı. Hin -
distanda da o devirlerde halıcılığın i · 
lerde olduğunu göstermektedir .. 

* 9 -Mısırın fethinden sonra Osm:ıfl 
lı hlikiimdarları (Saray dokumacılık 
tezgahları) tesis etmişler.. Suriyed('n, 
Mısırdan bir takım san'atkarlar netir -
mişler!. Üçüncü Mııı·ad « 1 585. de Mı· 
sırdan on tane halı ustası celbetm'ş .. 
Türk halılan da A\•rupada asıl ~öhre -
tini ( 1665) de kazanmıştır .. 

o.,manlı diyarındn vapılan halıhr 
m.ılzeme ve dokuma itiharile çok yilk· 
selincc, Mısır ve Suriye halılan kıy · 
metten düşmüş .. Osmanlılar, İran tar· 
zındaki halılam ehemmiyet vermişleı 
ve çok beğendirmişler .. 

(Devamı 13 ncü sayfada) 
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C Vahşi insanlar aras1nda ~ 
j dadır. İnsan konuşamadıktan sonra neye 
ı yarar ki ... 

Cambaz hayvanlar Bir zamanlar Lizbonda Dom Luiz de 
Faria isminde bir adam vardı. Bu adam 
bir gün memleketini terkedip dünya se
yahatine çıktı. Pek çok yerler gezip bir 
hayli şeyler gördükte::ı sonra tahayyül 
edilerniyecek kadar uzak ve mechul bir 
adada son nefesini verdi. 

Lizbonda iken makul bir insan olarak 
tanın~ıştı. Kimseyi ıncitmeden mü -
kemmel bir hayat geçiriyordu. Lakin 
zamanla bu yaşayışından sıkılınağa baş
ladı ve günün birinde nesi varsa, bütün 
malını mülkünü sattı. İlk fırsatta bır ge· 
mi ile seyahate çıktı. 

Sonra tayfalarına döndil bir şeyler 

cmretti. Luizi beraberlerine alarak sahi
le indiler. Kayıktan şarap, et çıkararak 
ona ikram ettiler. O bunları yerken genç 
bir tayfa güzel bir sesi~ çok dokunaklı 
bir gemici şarkısını söylemeğ~ başladı. 

Bu şarkıda bir kadın uzaklara giden sev
gilisini çağırıyordu. Onu dalgalara, rüz- • 
garlara soruyor, kazaya uğrarnaman için 
dua ediyor, bir an evvel kendisine dön Cambaznanelerde belki gormüşsünliz· 

dür. MeseHi bir köpek, yahud bir at c>t
rafına benzinli pamuk sarılmış ve buı 

pamuk aledenmiş bir çcmberin içinden 
bir işaret verilince atlar. 

Buradan kalkan gemı Cavaya dn uğ
uğradıktan sonra açık denize, cenubu 
§arki ıstikamctinc ilerlemeğe başladı. 

Yolculukta insan bir çok vatandaşla
rına rast gelir. Don LuıL de ba~ka meın
leketlerden gemiye binen bir çok Porte
kiz tüccarlarile tanıştı. Bunlar vrı tanl:ı
rından hnvadis almak için çıldırıyorlar, açarak Allaha dua et ti. O sırada adanın 

• Dom Luize yüzlerce :>ual soruyorlardı. yerlileri etrafına toplanmış Dom Luize 
Halbuki o bu kadar çok yabancı diyar hayretle bakıyorlardı. O bunlardan kor • 
gördükten sonra kendi memleketinı he- karak bağırıp çağırmağa, kolların. sal -
men hemen unutmuş gibi idi. lamağa başladı. Yerliler birer ikişer or-

Gemi günlerce açık denizd~ yol aldı. mana çekile~ek gözden kayboldul<1r. 
Lakin günün birinde müdhiş bir fırtına Dom Luiz de fevkalad~ yorgun olduğu 
geldi çattı. Üç gün kadar gemiyi bir be- için hemen ora~·a yığıldı, uykuya daldı . 

şik gibi dalgaların iizerinde çılgınca Akşama doğru ancak uyanabildi. Ac; 
saHadıktan sonra nihayet bir kayanın idi. Eğer aç olmasa idi dah:ı çok uyuya
üstüne oturttu. caktı. Hemen yerinden kalktı, ormana 

mesi için yalvarıyordu .. 
Dom Luiz heyecandan ağlamağa başla

ch. Senelerdenberi hasret kaldığı lisanına, 

insanlara nihayet kavuşmuştu. 
Nihayet kaptan Dom Lui1e donerde 
- Arkadaş, dedi. Biz biraz adayı <lo

laşacağız. Akşam üstü güneş batarken 
burada buluşuruz. Sen götüreccğin şey
leri hazırla gel bizi burada bekle .. ş:mdi

dolaşa tekrar karaya 'i'\ktığı yere geldi. lik adiyö ... 
Bütün ümidleri kırılmış, kalbini yeis Gemicilerden ayrılır ayrılmaz Dorn 
kaplamıştı. Luiz koşarak kulübesinin yolunu tuttu. 

Bir kayanın üzerine oturdu. Batan gü- Sevinçten çıldıracaktı. Hem koşuyor hem 
neşi scyrc daldı. Yüksek sesle kederini şarkı söylüyordu. Kulübenin önüne gel
dalgalara aniatmağa başladı. O sırad::ı di~i zaman karısını gördü Hemen yanma 
yanına birisinin sokulduğunn hissetti. koşarak macerayı, gemicileri, ak~am ha
Bu gelen bir gün evvel kendisinı~ meyva 1 reket edeceklerini onu da beraber götü
dolu sepeti veren genç kızdı. receğini uzun uzadıya anlattı. Sonra bir

Bu hayvanlar bu hareketı zekiHarıle 
mi yapıyorlar? diye kendi kendinize so· 

rarsınız. Hayır hayvanlar bu ve b una 
benzer hareketleri zekalarıle yapmazlar . 

Onları terbiye ederler ve öyle bir hcıle 

getirirler ki bunu yapmak bu hayvanlar 

için artık bir itiyad olur. Çembcrden geç· 
me işini ele alalım, hayvan mürebbisl 
hayvanı ve o çemberi alır. Çemberi tu • 

tuşturur. Hay~an tabii çemberin içinden 

geçmiyecek, en rahat yolu tercih ede • 

cektir. Fakat hayvan mürebbisi orada -

dır. Eğer hayvan çemberin içinden geç -
miyecek olursa canını yaka1• Bu vaziyet-

te hayvan için çemberden geçmekten 
Dom Luiz yerinden fırladığım ve da1- doğru ilerlemeğe başladı. Biraz gittik -

gaların arasına karıştığını hissetti. Bü- ten sonra yerlilerin orman kenarında 

yük bir gayretle suyun üzerine çıkabildi. yemek yediklerini gördü iştiha ile onları 
Tesadüf eseri yanı başında yüzmekte o- seyrt>tmeğe koyuldu. Bu sırada Dom Lu
lan bir çinko parçası gördü . Güç halle izi gören bir genç kız kalabalığın arasın
bunun üstüne tırmandı . Fevkalade yo • dan kalktı, geldi. Elindeki meyva dolu 
rulmuştu, kendinden geçti. sepeti genç adama uza th. Dom Luiz açlı-

Genç kız gülerek Dom Luizin yanın:ı denbire sustu. Karısının yüzüne baktı. O 
kayanın üzerine oturtiu. Genç ada:th bu sözlerden bir şey anlam!yor lakin gü
yalnızlıktan bir dereceye kadar kurtul- : )erek muhabbet dolu gözlerle kocasının 
duğu için memnun olarak aklından ge- yüzüne bakıyor ve dinliyordu. başka çare kalmaz. 
çenleri ona, yeni arkadaşına anlatma~a Don Luiz ilk defa kendısini anlamad~- Oradan geçince de hayvan mürebbisf 
başladı. ğı için karısına kızdı, bağırdı. Ayağır:ı geçer geçmez hayvana yıyecek verir, ok-

Günler, haftalar geçti Dom Luiz her yere vurdu. Sonra ufka baktı. Güneş ya- şar. Bu tecrübeyi bir çok kere tekrar e
akşam gurup vakti, karaya ilk çıktığı vaş yavaf alçalıyordu . Gemiciler kendisi
yerde kayaların üzer ine oturur saatlerce l ni bulamazlar korkusile hemen sahile 
ufku gözler, medeni diyarıardan bır müj-. koştu .. . 

derler ve nihayet hayvan ~mberdf'n f,!eÇ· 

meyi itiyad edinir . 
" Diğer cambazlık hareketleri için de 

Kendine geldiği zaman etrafın:ı bakın- ğın verdiği bir vahşilikle sepeti kaptı 

dı. Güneş tam tepesinde bütün sıcaklığı ve meyvaları yemeğe başladı. 

ile parlıyordu . Görünürdt! hiç kimse Artık geç olmuıstu . Yerliler, çoluk ço
yoktu. Gemi çoktan kaybolmuştu. Demet: cuk evlerine çekilrneğe başladılar. Lfıkin 
ki yalnız kendisi kurtulmuştu!. O anda genç kız yerfinden kıpırdamıyor, onun 
ilk. defa olarak yaşamanın hakıki zevkini yemek yeyişini seyrediyordu. Dom Luiz 
ve neş'esini duydu... yemeğini bitirince tekra: kumların ü '. 

oeci, bir gemi beklerdi. ı Lakin daha gemiciler gelmemişlcrdi . 
Yağmu., mevsimi başladı~ zaman Dom Sahilde aşaAJ yukarı dolaşarak bekleme- ta tbik edilen usul bunun afbidir. 

Tam iki gün iki gece üzerinde bulun- zerine uzandı, uykuya daldı. 

duğu çinko parçasile berabeı· dalg<!lar:"l * 
kucağında aç, susuz sallandı, durdu. Ertesi gün Dom Luiz aday. dolaşmağa 
Nihayet üçüncü günü sabahı uzaktan bir ı başladı. Gezciikçe hayreti artıyordu. Bu
t oprak göründü. Bu, geniş ve muazzam I'l~ı hakikat~n cennet gibi bir yerdi. 
ağaçlarla kaplı gayet ..süzei bir ada icii. 

1 
Şimdiye kadar hiç bir memlekette gör-

Biraz sonra dalgalar kendisim sahilü 
1 
mediği ağaçlar, her türlü çiçek, tabiatin 

attı . Hemen uracıkta kuıniarm üzerin~· ı bin bir güzelliği hep bu adad.t mevcuddu. 
çöküp ölümden kurtulduğu için elleri~i ı Bütün gün adayı dolaştı. Nihayet döne 

C: Yeni bilmecemiz :=1 

Luiz yerli kızla evlendi. Ve onun evine ğe başladı. Düşünüyordu ... Düşündükçe 
sığındı. Sabahları onunin beraber balık de karısından ayrılacağma üzülmeğe ba~
avlamağa çıkıyorlar, meyva topluyorlar Iadı. 

sonra tekrar kulübelerine avdet edıyor- Öyle ya dünya yüzünde yegane arka
lardı. Karısı yemek hazırlarken Dom <l aşı, hayat yoldaşı o değil mi idi? Ondan 
Luiz sırt üstü yatağına uzanıyor, gözle-

1 başka kimi ve nesi vardı bu dünyada? .. 
rini tavana dikiyor saatlerce öyle kalı- Onu da beraber almak lazımdı. Hemen 
yordu. Artık bu hayata alışmıştı. Maıi 1 geriye döndü. Tekrar kulübeye d~>~ru 
bir rüya gibi gittikçe hafızasından s ili- koşmağa başladı .. . 
niyordu. Hatta her ak~am muntazaman 1 Kulübeye yaklaşınca durakladı. Karısı 
kayalıklara inip ufka baktığı h.:ıl<lc artık taze otlar koparmış ihtimamh kocasma 
gemi beklemiyor, sadece irı.siyaki bir h.a- yatak yapıyordu . Beri tarafta ağaç çanak 
reketle bakıyordu... içinde akşam için topladığı meyvalar du-* ı r uyordu. Genç kadın yat=ığı yapıp işiııi 

Bir yaz günü idi. Dom I..uiz ormandn bitird ikın sonra kulübenin önündeki a-
~olaşmağa çıkmıştı~ Biraz iloe.~isindP n - l ğaç kütüğünün ü zerine oturdu, Dom Luizi 

Yol dnrdı. Böyle gaçların arasında karaltıl-ır gord.i. Vahşi ı görmemişti. 
olmasına rağmen bir hayvanlar~ zannederck ürkütrnek için Dom Luiz birdenbire içınde bır şeyin 
çok otomobiller ge - haykırmaga başladı. O :ındı kulagının burkulduğunu hissetti. 1Iedeııi dünyaya 
çiyordu. Otomobille- dibiJ?den vınlayarak bir kurşun geçti. gitse de kendini anlıya!l birisi olmadık-
rio sür'atli geçme - Ve Ispanyolca bağırmalar duydu Ku - tan sonra orada ne yapacaktı? .. Hem son-
leri yüzünden arası - laklarına inanamadı.. demek senel erde::ı ra buraya o kadar alışmışh ki. .. 
r a otomobil kazaları sonra kendi .gibi meden· insanlara Koşarak karısına yaklaşt •. Onu gülen 
oluyordu. Bu kazala- f.. kavuşacaktı! .. Uzun zamandanberi kul - gözlerinden öptü. Sonra beraberce ye -
rı önlemek Için oto - t:. lanmasını unuttuğu dilini mrlıyarak g~- rnek yediler. 
mobillerın saatte o -

1 
cünü~ yettiği kadar bağırdı: Ak§Clm olmuş, güneş batına!<: üzere idi. 

!, ••••..•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•• , 

! Büyük müsabaka 1 

\,C Yalnaz çocuklar için :J . .I 
25 lira, 15 lira; 10 lira 

ve yUz kitiye 
muhtelif hediyeler 

Bu müsabakaya aid 18 resmin on s~ki
zincisi, 4 birinciteşrin pazartesi günku 

gazetemizde çıktı ve ayni gün müsaba
kanın halli hakkında tafsila~ verdik. 

Resimleri toplıyan okuyucularımızın, 
bu ayın yirmi ikisine kadar resimleri, 

müsabakanın hal şeklile birlikte idare-

hanemize göndermiş olmalarını ilan et
miştik. Bazı okuyucularımızdan aldığı· 

mız mektublar üzerine bu müddeti: 

25 Tetrlnevvele 
kadar temdld eHik 

t uz kilometreden faz - Öldürmeyİn beni.. ben de sizin oıbi Dom Luiz karısının elinden tuttu. Be-
o;. Müsabaka resimlerini hal şeklile bir-

la sür'atli gitmeleri insanım!.. raberce bir kayanın üzerine çıktılar. U- likte 0 günün ak~amına kadar idarehane-
yasak edilmişti. Bu Gemiciler ellerinde silahları olduğu zaklarda, denizin üzerind~ güneşin son 

h ıd D mize göndermiş olanlar müsabakaya i~ti .. 
yasağa rağmen re - a e om Luize yaklaştlla:-. Hemen <>t- ziyaları altında pırıl pırıl parlıyan gemi-
aimde gördüğünüz o- rafını sardılar. Kaptanları olduğu anla- yi karısına gösterdi. Gemı yavaş yava~ 
t omobil çok fazla şılan birisi ona nereli old~ğunu ve bura- ufukta kaybolurken karısının ellerini 

rak edebileceklerdir. 

Resimlerden eksiği olanlar, eksik re~ 

simlerini, günü geçmiş gazeteleri ayni fi-

atla idarehanemizden aldırmak suretile 
tamamlıya bilir ler. 

.sür'atli gidiyor. Fakat bunu yaptığına rin. Bir kişi Son Postaya bir aylık abone ya nasıl düştüğünü sordu. Dom Luiz kc- avuçları içine aldı ve o gün genç tayfa
pişman olacaktır. Çünkii bir jandarma l kaydedilecektir. Diğer bir kişiye bir kol i k~liy~_r, ~ir şeyler söyleme h istiyor fakat dan dinlediği hasret şarkısını güzel se
otomobilin fazla sür'atli gittiğini gördü saati ve yüz kişiye de ayrı ayrı güzel ve bır turlu muvaffak olamıyordu. Kap - sile tekrar tekrar söyledi. Gözlerinden 
ve otomobilin numarasını defterine yaz- kıymetli hediyeler vereceğiz. Bilmeceye tan: yaşlar akarken kendisini gülerek seyrc-
dı. Şimdi yasağa ria}et etmediği için o- cevab verme miiddeti on beş gündür. Bil- - Yorulma, dedi. Anla~ılan çok za - den karısını alnından öptü.. . Kazanan/ar : 
tomobil sahibine ceza verecekler. Jan - mecc cevabını bize gönderdiğiniz zarfın mandanberi buradasın. Lisanım unutmu~ ... O günden sonra Dom Luiz de Faria 
durmayı arayın, bulun, olduğu yere bir üzerine bilmece kelimesmi ve bilmece - olacaksın. Kelime bulmakta güçlük çe-l ölünceye kaldar bir tek kelime konuş -
işaret koyun ve resmi kesip bize göııde -

1 
nin gazt>tede çıktığı tarihi yazınız. kiyorsun. İşte medeniyetin faydası bura-1 madı! ... Sezaı Solelli 

29 Teşrinievvel Cümh~et Ba~ m "" 

mı günü ilin edilecektir . 
························· ........ ·········································································································································································· .. , 



22 Biriııciteşrin 

Veeizeler 
Bir kadın sevile · 

bilmek için güzel ol
malıdır: Vücudü gü
zel, yüzü güzel, ah -
lakı güzel. 

- Orada ne işin var? 
- Bahrimuhiti bir sandal içinde geçebileceğime bahse 

Bir erkek sevilebil
mek için kuvvetli ol
malıdır: Kolu kuv · 
vetli, kafası kuvvetli 
çencsi kuvvetli. 

~ 

tutuşmu~tum da. Aktllı, tevazuile; 
abdaı, kibirile kendi-
sini belli eder. • 

l!ı 

Çürük ayva, ya -
nındaki sağlam ay 
vayı da çürütür . 

• 

lşaret memuru, izin !]Ününde kırda dolaşmıya çıkmıştı. 

Akıllı l:end kw·· 
ı·unu kendi bilır, bu~ 

dala başkalarından 

öğrcmr! 

- Sen e11Zi misin? 
- Hap, ben hürriyetime sahıL ola-
Tak 1/df4fnGk isterim. 

····················································-········ C: Hoş sözler ::J 
Kıpırdanma yın 

Kadın, balıkçıdan balık alacaktı 

-Taze mi? 

Diye sordu. Balıkçı: 

- Taze de söz mü, canlı bl!e. 

Balıkiara dönüp bağırdı: 

- Canlı, dedim, diye yerinizden kı -
pırdanmayın, hepinizi gebeı tirimi 

* 
Sinema 

Apartımanın hizmetçisi, komşc. apar -
tımanın hizmetçisile konuştu: 

- Ben sinemaya bayılıyorum. 
- Demek her vakit gidersın? 
- Hayır hiç gitmem .. Bayla, baya!'l 

giderler, ben apartımanda yalnız kalır, 

rahat ederim de ... 

* 
Neye olmrs1n ? 

Çok şişman kadın kocasına_: . . 
- Öyle radyolar varmış kı, dedı, ıç 

lerindeki bir tek Iamba iki lômbaya mua-

dilmiş. Olur §OY mi? 
Erkek, karısının iri vücudünc baktı: 
-Neye olmasın, öyle kadınlar da var

dır ki .. bir teki üç, hatta dört kadına mua

dildir. 

Ve'~ zeler 
Bir kadın varacağı 

erkeği b;r kere olsun ı::;;;;:ııı~::rJI·-·lE 

hiddetli iken görme - ·~-·.--
lidir. Bir erkekse a~ 
lacağı kadını gene 
bir kere olsun boya-

C Resimli fıkralar:_ 

İki kelimede 
İki nrkadaş konuştular: 

- Dün nişanlı -
ma iki kelimelit· 
bir ınektub yaz -
dım. Ak~ama da 
cevabını aldım. 

- Cevabda ne 
diyordu? 

- Şöyle ba~lamıştı. cSevgili nişanlım. 
mektubunu aldım, bu se!erki mektubun
da da gene iki tane imla yanlışı yapmış-

sın ... » 

* Papağan 
Çirkin kadın, papağanlı evin önünden 

geç1yordu, papa -
ğan onu görlince 
bağırdı: 

- Çırkin bu .. 
n ak. 

Çirkm kadın pa-
pağana döndü: 

- İnşallah yakında g~berirsin! 
Pnpağanın sah'ibi duydu: 
- Papağanlar yüz elli sene yaşarlaı· . 

bu da daha yirmi yaşında. 
Çirkin kadın düşündü: 
- O kadar sene bu pisin b~nn çirkir. 

bunak demesine tahammül edecek mi -
yim! ... 

- Bayanın saçlarını ondü!e yapar·ak 
bir fedai arıyorum. 

Gızken gör;elidir. ~~===;~~~~g:::...._.-!!17----..:.....-"-----' 
Bir aşkın devamı 

için gerek kadının, 

gerekse erkeğin her 
gün yeniden birbir -
lerine aşık olmaları 

lazımdır. 

• 

B
. . . 'k 1 Şic:mana, siz buyıırıın. 

- ırıncı nazı • as aıı ·- o: • , 

lk. . .k l R ·c·• c•lermı1 sız buyurun. 
mcı nazı as an - ·• .. 

1stida1 yalnızken 

elde edilir, ahlak her- ~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~ kesin arasında iken. 

• 
Herkes; tenkidde 

Id ~ e belli.. Vakit 
cömcrd, medihte ha- - Fener bekçilerinin canları sıkı ıgı n k l 
aistir. geçirmek için ikide bir feneri söndtırüp tekrar ya ıyo cır. 

SON POSTA Sayfa 9 

C Casusluk tarihinden sayfalar =ı 

Büyük harbde ortaya çıkan 
bir tabir: 11Hususi vazife,, 
Balkan harbinde Osmanh ve Bulgar ordularında çalışan bir Arnerikah 

tayyarecinin bulduğu usul casuslukta bUyük bir marhale teskil etti 

BiLytUc nu1uüe tayyare vasıtasile denizaltı gemüine gönderilen tahrirt emir 

Amerika, askeri casusluk bakımından fe,. ye seçilmi§ bulunuyordu. Umumi adında bir Anıerikah ile çavuş Mangot 
Avrupaya nazaran geri kalmış sayıla - harbde chususi vazifb demek, Alman adında bir Fransız ... Hall gibi - tayyare 
bilir. Bununla beraber cihan harbinde harb mıntakası üstünden tayyare ile ca- ile düşman arazisine casus götürmek ü -
casusluğun en şayanı dikkat yenlli~ini sus geçirmek demekti. Bu vazifeyi yük~ zere yola çıkarılmışlardı. Dımlar ele geç· 
icad eden bir Amerikalıdır. lenen pilot, iki büyük müşkülü yenmek memek için aralarında şu kararı verdi -

Bert Hall adındaki bu genç mülazim mecburiyetinde idi. Birincisi: Günün en ler: Önoe Mangot karaya inecek, casu· 
gece vakti düşman safları gerisine tay - ıiıksız saatinde uçmak. - Çünkü ancak sunu bırakacaktı, sonra da Bach ... Böy 
yare ile casus götürmek gibi son derece alacakaranlık casus iç\n emin bir saat lece hem iki tayyarenin bir arada indiği 
cesaret ve soğukkanlılığa ihtiyaç göste - sayılıyorrlu - ikincisi: Karanlıkta rast - görülmiyecek, hem de havada kalan tay• 
ren bir usul ortaya attı ve başardı. Bn gele meçhul bir sahaya inmek. yare gözcü vazifesini ifa edebileeekti 
usul, dünya casusluk tarihinde hakilô Bir kere indikten ve casusu düşman Yere inme bu şekilde irızasız geçti. Jt'a -
bir terakki oldu. toprağında bıraktıktan sonra yalnız ba - kat dönüşte daha bitaraf bir romtakaya 

Bert Hall ilk defa Balkan harbinde bir şma uçmak nisbeten kolaydı. Fakat ara- ulaşamadan iki tayyare de ele geçti. Pi • 
Fransız tayyaresile ve yanında bir Fran- dan bazan bir, bazan iki hafta, bazan da lotlar .kıyafetlerini değiştirmiye imkfm 
sız mekanisyeni olduğu halde Osmanlı hatta iki üç gün geçmeden ayni tehlikeye bulamamışlardı. Derhdl tanındılar ve 
devletine müracaat etti. Günde bi: do- yeniden atılmak, muhabere güvercinleri- tevkif edildiler. Amerikalı zengindi. Ber
Iara mukabil tayyare lte§.ıaflığr yapmayı le haber yollıyarak işini bitirdi.kten, dön- linden, arkadaşını ve kendim divani harb 
teklif etti. Harb bai?ladıktan sonra da miye hazır olduğunu bildiren casusu düş- de müdafaa etmek üzere sivil avuka~ ge
mukabil tarafa geçti. Aym teklifi Bul - man ınıntakasından memlekete döndür- tirtti. Fakat bundan da bir fayda çıkmadı. 
garlara yaptı ve kabul ettir.di. rnek lazım geli>'ordu. On gün ara ile yapılan iki celsedcn so m ::ı 

Fakat Bulgarlar kendisinden yalnız Hall bu yeni usul tecavüzi casusluğu iki pilot ta hapse tıkıldılar. Ve büyük 
keşşaflık istemekle kalmadılar, do~ru - daha Balkan harbinde him bir muvaffs- barbin bundan sonraki üç korkulu senc
clan doğruya askeri casusluğu alakadar c- kiyetle başarmış bulunuyordu. Bu defa sini Almanya hapishanelerinde geçirdi -
den bir vazife de vermek istediler. Ame- sadece tecrübesini kuvvetlendirmiş ola - ler. 
rikalı pilot önce, kcşşaflıkla casusluk a - caktı. Mahirdi, soğukkanlıydı. Bu snyede Bunun üstüne hava casuslarma - ica , 
rasındaki farkı ileri sürerek, bu vazifeyi bir çok kcreler, hiç bir arızaya uğramak- bında kıyafetlerini değiştirı.>bilmeleri 
almak istemedi. Sonunda nakdi bır mü- sızın, dü~man arazisine e:asus götürüp ge- için - asker ve sivil iki türlü elbise ve -
kafat mukabilinde kabul etti. Ve bil' Bul- tirdi. rilmiye başlandı. Casus yere inince ~ivil 
gar casusunu tayyart>sıne alarak, pek iyi Yalnız bir defasında az kalsın yakala· giyiniyor, geceleyin tayyareye binerken 
öğrenmiş olduğu, Osmanlı devleti arazi - nıyordu. Alman mukabil car,usları Bert sivilleri çıkarıyor, asker kıyafetine giri .. 
sine geçirmeyi deruhde etti. Elindeki bo- Hall'in ineceği yeri ve saati öğrenmiş - yordu. 
zuk düzen tayyare ile bu pek müşki.il işi lerdi. İcab eden askeri tedbirler alınmıştı. Bir yandan bu türlü kolaylıklar arttı .. 
arızasız bitirdi. Talihinden, bu sefer de, bekliye bekliye rılırken, öbür yandan Alman işgali al -

Fakat vadedilen parayı alamadı. Bul - sinirleri gerilenler tayyareye ateş aç - tında kalan Belçika ve Fransa köylerin
garlara geçmekle hata ettiğini anladı. makta acele ettiler. Bu suretle Halli tam de, civar araz.iyi karış karış bilen yüz -
Memleketine dönmek istedi. Bu sefe.- \'a:ktindc ikaz etmiş bulundular. Tehlike- lerle kadın erkek İngiliz - Fransız hava 
kendisini bir düşman cmıusu diye tevldf nin birdenbire farkına varan pilot kur · casuslar)na el uzatıyor, arazinin her ten
edip divani harbe sevkettiler. Bert Hall şan sahasından yukarılara havalandı, Ö- ha köşe,sinde chususi vazifeı> tayyarelc
Bulgaristana gelmeden evvel Osmanlı lüm korkusunun ilham ettiğı cesur mn- line gizli meydanlar hazırlanıyordu. 
devleti hizmetine girmiş olduğunu cvwl- nevralar yaptı. Kalçasınran hafifçe yara- Müttefilf devletler çok faydasını gördük
ce gizlememi~i. Elinde, şimdi hala giz - landığı, tayyaresinin kanadları delik de- leri bu işin her gün biraz daha inki -
liden gizliye onların hesabına çalışma - şi kolduğu halde kaçıp kurtulabildL Bu şafına büyük bir ehemmiyet veriyorlar-
dığını isbat edecek bir delili de yoktu.~ hadiseden az sonra onu, chususi vazife:t dı. 
Mahkemede o, alamadığı paraları isteyip deki fevkalade muvaffakiyetlerine mu - Ayni usule Almanlar da baş vurdular. 
durdu. Mahkeme heyeti ise onu, düş - kabil, harb madalyesile taltif ettiler. Onlar Fransa, Belçika safları gerisinele 
man hesabına çalışmadığını isbat edemc- Bert Hall'in açtığı bu ~ığır cmütte!ik köylülerden istifade edemiyorlardı. Bu
diğinden, kur~una dizilmiye mahküm ct- de\·letler:. harb tayyarccilığindc gitgidc nun yerine, zaptettiklerı yerlerde hapis
ti. muntazam bir vazife halini aldı. Gerek ten kurtardıkları, sabıkalı Fransız ve 

Bereket yanındaki Fransız mekanisye- pilotun, gerek tayyarede yolculuk eden Belçikalıları kullanıyorlardı. Fakat bu 
ni Amire Pieree salahiyettar makamlara casusun i~ini kolayla~ırmak üzere bir sabıkalılar, kendi topraklarmda uzun za
müracaat etmeyi akıl etti. Bu uğurda bü- çok tedbirler, hileler bulundu. Tayya - man tutunamıyor, ergeç zabıta tarafın _ 
tün kesesini boşalttı. İkisinin de kazanç- renin gelişi güzel bir sahaya inip tchli - dan tanılıp yakayı ele veriyorlardı. Mii· 
larını verdi. Güçbela mülazimi muayyen kcye girmemesi için, daimi olarak düş · cadelenin bu türlüsünde hep kendinin 
şafak vakti kurşuna dizilmekten kurtar- man içinde kalan, casuslardan birinin e- zararlı çıkacağını tecrübe ile anlıyan AJ, 
dı. vinin bacasında, yalnız yukarıdan bakı - manya tecaviizi cnsusluğu bırakıp bi.itün 

Bc>..rt Hall'in ilk cür'et kar teşebbüsü de lınca göriilebilecek - kuvvetlı bir ı~ık dikkatini, tedafüi casuslukta toplama~ ı 
böylece bitti. yakması adet edildi. Pilot bu ışığı görün- daha faydalı saydı. Fransız tayyareleri • 

1914 de büyü.k harb patlar patlamaz bu ce o yakınlarda bir yere emnivetlc inebi- nin inebileceği bütün uzak, tenha arazi
mac.':!rapercst adam yeniden ortaya atıl- lcceğini anlıyor, başka yere .inmiyordu. ye en ufak tayynre sesim haber veı ece~ 
dı. Harbin ilônından ıki gün sonra Av - Ayni işaret mühim bir işe daha yarıyor- mikrofonlar konuldu. 
rupaya sevkedilen lejyonlara yazıldı. Ve du. Şayed, memleketin0 dönecek casus Buna mukabil müitcfıkler chususi va
Fransa ordusuna askeri pilot olarak ka - icvkalade bir vaziyet karşısınd.:t kalır da zife:t tayyarelerinin he~ casus tasırkon 
bul edildi. Aradan üç ay geçmeden pi - o gün tayyareye binmiye hazırlanamazsa toprağa iki yerine bir kerecik inmelerini 
lotluktaki mehareti dikkate çarptı. Meş- ışık yakılmıyor, bu suretle pilot ta bo? temin edecek bir çare buldÜlar. Bundan 
hur Lafayette filosuna alındı. Bcrt Hall yere toprağa inmekten kurtuluyordu. sonra casus ilk gittiği vakit, yere tayyari 
daha buraya alınmadan önce - yeni yeni Bundan başa bazı hadisclerd~ yeni yeni ile değil paraşiitıc inecekti. Tayyare, an· 
ba§lamak üzere olan ve bütün tayyare- tedbirlerin alınmasına lüzum gösterdi. cak döneceği zaman, inip onu alacakt~ 
cilerin yüreğini titreten - chususi vazi- Bir defa Fransız ordusunda çalışan Bach (Devamı 13 ncü sayfada,' 
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aSon Postaa IWl teırlkası: ll 4 , BU SA YI DA: 

Valevska YeDI Avrupa Amerikaya gönderilen 
sesli m ek tu b 

Yazan: Said Kesler 

e=== .................................................. 
Modern 

un aık romaı 
Yazan: Muharrem Feyzi Do~an 

Mebrure Sami · Taaıdıtım tipler 

til il V çocugu 
Yazan: Nnci Sudullah 

Istanbul Hakkmda bir konuşma 
Yazım: C~1a1 Ergun 

Kızlarımız Futbol Oy-

TüRKiYE 
Mecmuası .................................................. 

-------- YeDI Yaparıara YeDI Kafa nayacaklar mı ? 35 inci say1s1 
yarın çıkıyor. haşmetpenah, kolaylıkla ortadan kal -

öırılabilecek şeyler. Yalnız benim fik
ri acizanemce, bu meselede meharct 
ve kiyasetle hareket edilmelidir. İm -

Ynzan: Kıın Dorııir 
Yaztın: Besim Koşal'ly 

Bu yaz lardan başka. : Dellar:ar elindeki Apartınanlar · Fılistln - Bulutların dili - Çocuk Yüzlerindeki .. ıana 
- .Moz Kardeşler Cıınbazhnnesi - Bıı~dntta 'l'Urk Şehitli~i - 1\todn, Genç istidalııtr - Yurtta olup bitenler ve 

Foto~ı·ar mOs ı b ık .ısı. 
Bu sa~ ının revkalade hususiyetinden biri de sUrprh. kuponlarından kıymetli hir bnfe kazamın talihli kimdir. 

paratoriçe Marinin karşısında da, im -
paratoriçe Jozefinin yoluna çıkan güç- ~~--------••••••••••••••••-••••••••••••••••••••• 
lükler, tatsızlık ve düşmanlıklar baş GAYRİMENKUL MALLARlN A ÇlK ARTTIRMA iLANI 

·· d ESKİŞEHİR İCRA MEMURLUGUNDAN: gostermemeli ir ... 
Napolyon: Tapuca 

Mikdarı. Bulunduğu rnevkii Takdir olunan 
kıyrnet 

Yapılacağı mahal 
ve tarihi -Ne gu··çlükleri canım? diye tek - G . k ı·· · · h d d o0··nu··m 

ayrı men u un cınsı ve u u u 
rarladı. 

_ İmparator ailesinden bazı ferd - 1 - Hane: Şarkan istasyon cnddesi. Şi
lerin sukutu hayale uğrarnaları ve kıs- malcn: Mübadil Kamile arsası. Garban: 
kançlıklan yüzünden tehaddüs edecek Sarı su. Cenuben: Mübadil Tarnur ağa. 
güçlükler efendimiz... 2 - Hane, ahır, samanlık ve müştemila-

İmparator kaşlarını çatarak: tı. Doğusu: Mehmed diğer üç tarafı: 

- işlerine gelmiyenler, yaptığımı Hali arazi. 

beğenmiyenler Fransadan çıkar gider- 3 - Tarla: Şarkan: Karalar harkı. Gar-
ler vesselam! dedi. han: ldris hoca. Şimalen: Tarik am. Ce-

Dük d'Otrante: nuben: Tarik. 

200 arşın. Hoşnudiye mahallesi js
tasyon caddesi. 

2 Evlek Zencidikuyu köy içinde
dir. 

50 dönüm Zencidikuyu köyü Kara
lar harkı. 

15 dönüm Zencirlikuyu köyü Deri-
nöz mevkii. 

1300 lira 

350 lira 

300 lira 

160 Lra 

Eskişehir icra dairesi 
/11/1938 saat 14 

Eskişehir icra .,dairesi 
/11/1938 saat 14 

Eskişehir icra dairesi 
/11/1938 saat 14 

Eskişehir icra dairesi 
/11/1938 saat 14 

- Şübhesiz haşmetpenah! Fakat her 4 - Tarla: Şarkan Hafız Mehmed. Şi
kese refikanızın önünde b~ eğdirecek malen: Tevfik. Garban: Mehmed. Ccnu
bir şekilde hareket etmemekte ne ma - ben: Yol ile. 
na var? Temin ve tarnin etmek rnüm - ----------------------------------------------
kün iken, neden tahakküme kalkı~ma- 5 - Tarla: Şarkan: Mehmed tarlası. Şi-
lı? Bunun için de, gayet basit bir usul malen: Yol, Garban: Salih. Cenuben: 

15 dönüm Zencidikuyu köyü Deri-
nöz mevkH. 

210 lira Eskişehir icra dairesi 
/11/1938 saat 14 

görmekteyim: f:mir huyurulursa Ma - _s_ey_i_d_A_li.----------------·---------------------------
jestelerine arzedeyim? 6 - Tarla: Şarkan: Hüseyin. Diğer üç 12 dönüm Zencidikuyu köyü Deri

nöz mcvkii. 
105 lira Eskişehir icra dairesi 

/11/1938 saat 14 - Nedir? Söyleyin. tarafı yol ile. 

- Hususi meclisi toplanınağa davet 7 _ Tarla: Şarkan: Mestan. Garban: 
ediniz şevketlfırn. Bu meclisi teşkil e - Kenan. Şimalen: Mestan veresesi. Ce
den prensiere ve Kurenaya kararınızı nuben: Yol ile. 

25 dönüm Zencidikuyu köyü Deri- 175 lira Eskişehir icra daires: 
/11/1938 saat 14 nöz mevkii. 

vermeden ve bildirmeden evvel kendi 
fikirlerini de öğrenmek istediğinizi i _ Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı g:ıyı·i menkuller ayrı ayrı mezadda kaimeleri gösterilen tarihlerde aşağıda yazılı 
rade buyurursunuz. Her birine bu su - şartlar dairesinde açık artırma ile satılacaktır. 
retle, söz hakkı verilmiş olur. Ond·m Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 22.11.938 saat: 14. Eskişehir İcra M. 
ötesini kulunuza bırakınız. Yeniden 1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 22.10.938 tarihinden itibaren 938.33 No. ile Eskişehir icra dairesinin mu· 

ayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malıimat almak istiyenler, işbu 
havat bulan, ıslahat gören Fransaya, §artnameye ve 938.33 i dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 
Avrupanın eski saltanatlarından hiç 
birine mensup olmıyan bir imparatori- 2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu 

tevdi edilecektir. (124) 
çe vermenizin daha yakışık alacağını, 3 _ ipotek sahibi alacakltlarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahibierinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
ekseriyeti ara ile taleb ve rica ettir - hususile faiz ve masrafa ';;~r olan iddiaalarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bir
rnek işini bendenize bırakınız devlet - likte memuriytimize bildirroleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma-
lfım. ~ından hariç kalırlar. 

O zaman ben de, açıktan açığa, ma- 4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
dam Valevska lehine sözler sarfede - tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
rim ve tereddüd edecekler olsa bile, 5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma be 
hepsini de bu fikrin ardınca sürükliye- deli muhammen kıym<!tin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alaca#ına rüçhanı olan di#er alacaklılar bu
cek şekilde, talakatle gayeyi müda - Iunup ta bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkınazsa en çok' artıra-
faa ederim. nın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid ve 7.12.38 Çarşamba günü saat 14 de yapılacak artır· 

( ATkası ı:ar) mada, bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mec· .............................................................. 

MARMARA Gazetesi 
On bt:şinci Cumhuriyet bayramı 

günü lzmitte çıkıyor. 
Marmara Anadolu p.zetelerln.hı en 

ciizell olacaktır. 

Telefon. lzmit 15 
Adres : lzmit MARMARA gazetesi 

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

Yemıl. BiYa.sl. Havadls " Halk ruete.\1 

Abone bedch peşındii. Adrea 
de4iştirrnek 25 kuruştu:. 

Gelen evrak gni ve;·Ilmez. 
Ilanlardan meı'uliyet '.llınmtU. 

cev'ab için mektublara 10 kuruiluk 
Pul ilavesi lAzımdır. 

"'., •............................................. ,~ 
; Posto. kutwu : 741 İstanbU! ~ 
S Telgraf : Son Posta 1 
: Telefon : 20203 ! . . · .................................................. , 

muundan fazlaya çıkmak şartile, en çok artırana ihale dilir. Böyle bir bedel eldeedilmezse ihale yapılamaz. Ve satış ta· 
lcbi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendisinden evvel en yüksek tekiifte bulunan kimse arzetmq olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol-
maz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5 ten hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaks1zın memuriyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133). 
Yukarıda göste~len tarihde icra me m urluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi daıresinde satıla .. 

cağı ilan olunur. 

ASLAN ve ESKIHISAR MOT .. 
TEHIT ÇIMENTO ve SU KIRE
Cl F ABRIKALARI ANONIM 

ŞIRKETiNDEN 

1 LA N 

, Satahk Motör 
16 Beygir kuvvetinde D ıimt Cere
yanlı ve 100 Amperlik Dinamosu 
ile STANDARD marka benzinle 
müteharrik bir İngiliz motorn satı
lıktır. lsteklilerin Galata 1032 Posta 
kutusu adresine yazmalan veya 
40586 nurnaraya telefon etmeleri. 

Tarih ve icra memurunun Tesml 
mühür ve imzası 

1 Istanbul Felediyesi lıanları j 
Belediye matbaasına lüzu:nu olan ve hepsine 13066 lira 75 kuruş bedel tahmin 

edilen muhtelif eb'adda düz ve renkli kağıd ile mücellit levazımı kapalı zarfla 
eksiltıneye konulmuştur. Eksiitme 24/10/938 Pazartesi günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde göri.i.lebilir. İstek· 
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 980 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubilc beraber teklif rncktublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı 

günde saat 14 de kadar Da\mi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra veril~ 
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) (7251) 

~ 

Yollar tamiratında kullanılry:ıak üzere lüzumu olan ve hepsine 9000 lira bedel 
tahmin edilen 3 tane kamyon kapalı zarfla eksiltıneye konulmuştur. Eksiitme 
24/10/938 Pazartesi günü saat 15 de Daimf Encümende yapılacaktır. Şartname&f 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
ve 675 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mt•ktublarını 

havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daımi Encümene 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (7252) 

~ 

İlk okullar için lüzumu olan ve hepsine 4760 lira bedel tahmin edilen 120 
tane 2 numara ve 80 tane 3 numara soba açık eksiltıneye konulmuştur. Şartna

mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanundn yazılı ve-
sika ve 357 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/11/938 Çar
şamba günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (7603) 

~ 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine 461 lira 40 kuruş bedel tahmin 
edilen LAboratuvar eczası pazarlı~a konulmuştur. Listesi Levazırn müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 69 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu • 
bile beraber 25/10/938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı -
dırlar. (İ.) (7782) 



22 Birhıciteşrin 

Şehri izde bulunan Vekiller dün 
akş m nkaraya ön ü er 

. e eksprese bağlanan hususi va-'(Bll§tarafı 1 inci sayfada) geçmı~ v . . 
ı Ankaraya hareket etm.ı~tır. 1\Iaarif ve Sıhhiye Vekilieri muhtelif gon n "tf 

Maliye V ekili de Ankaraya gı ~ 
işleri tedkik etüler Evvelki gün Avrupadan gelen Malıye 

Maarif Vekili Saffet Arıka~ ve Sıhhiye Vekili Fund Ağralı bir müddet Perapalas 
Vekili HuHisi Alata§ dün Bağlarba§ında- otelinde meşgul olduktan sonra ~k§am 
ki Maarif Vekaletine aid prevantoryom Ankara ekspresine bağlanan hususı va
ve prevantoryoma bağlı • sanatoryomu gonla Ankaraya har~~et. e~i§tir. 
gezmişler, müdürün bu hususta vermiş İnhisarlnr v~ lnlıisaı1arda 
olduğu izahatı dinlemişlerdir. Müteaki- meşgul oldu 
ben her iki vekil Üniversiteyc gitmişler, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana 
rektörle temas etmişler ve Üniversitenin Tarhan dün de İnhisarlar İdaresine ge
yeni sene çalı§ması etrafında rektörden lerek bir müddet me§gul olmu~ ve umum 
izahat almı§lardır. Vekiller müteakiben müdürü kabul ederek muhtelif i§ler hak
yüksek muallim mektebinin yeni inşa c- kında izahat almıştır. Gümrük ve İnhi
dilmiş olan binasını ve gelecek seneden sarlar Vekili Ali Rana Tarhan akşam 
itibaren yüksek muallim mektcbine dah_! ekspresle Ankaraya hareket tmiştir. 
fazla talebe alınacağından yenid('n yapı- İktısad -ve Ziraat Vekilieri 
lacak pavyonların planlarını tedkik et- eAnkara, 21 (Hususi) - İktısad Vekili 
mişlerdir. Şakir Kesebir ve Ziraat Vekili Faik 

Maarif Vekili bir müddet Parkotelde Kordoğlu bu sabah İstanbuldan avdet 
istirahat ettikten sonra Haydarpaşaya ı ettiler. 

• 

Japonlar dün Ka . ton 
şahrini işgal elliler 

(B~ tarafı 1 inci sayfamızda) 
Kantondaki Çin makamları, daha ge

çen haftanın başlangıcınd:ı şehri tahlıye 
etmcğe başlamı§lardı. Kantondan henüz 
çıkmamış olan halkın büyük bir kıs~ı, 
bugün dahili vilayctlcre kaçmıştır. Şehır 
hemen hemen bo§tur. 

Çinliler, birçok fabrika ve müesseseleri 
berhava etmişlerdir. 
Şehri terkeden Çin kuvvetleri de da

hile doğru kaçınağa başlamışlardır. Ja
pon tayyareleri firarileri bombardıman 

Sovyet • Çek asl<eri 
pak tl dün feshedi Id i 

(Bfl§tarafı 1 inci say1ada) 
madığını, kendisile görüşen Macar rica
line ihsas etmiştir. 

Müzakc.rClcr nerede yapılacak? 
Prag 21 (A.A.) - Sureti umumiyede 

iyi haber alan mahfeller, Macar - Çek 
müzakerelerine hafta başında bitaraf bir 
romtakada ve belki de Viyanada devam 
edileceğini beyan etmektedirler. 

Bu mahfeller, müzakerelere bitaraf bir 
memlekette devam edilmesine Macarla
rm itiraz etmediklerini söylemektedir -

etmektedirler. ler. 
Diğer taraftan Hankan cebheslnde de Daranyi ile Çek nazırlarının Almanya-

Çin kuvvetlerinin bozguna uğradıkları ya yaptıkları son seyahatler esnasında 
bildirilmektedir. Bu şehrin de birkaç gü- hudurlların ırk prensipine göre tahdidJ 
ne kadar düşmesi bekle~mektedir. Halk hususunda mutabık kalınmıştır. 
tedricen şehirden çıkarılmaktadır. Müzakerelere esas olmak üzere şimdi-

l\Iareşa1 Şaı1-Ka~Şek Kanhaudan ki lisan hududları ele alınacak, fakat ik
Çengşau'ya gitmiştir. Bayan Şan-Kay-Şek tısadi sebebler dolayısile bu hudurllarda 
ise Çinin yeni merkezi olan Çunkinge ha- bazı tashihat yapılacaktır. 
reket etmiştir. Çekieric Almanlar çarpıştılar 

Yeni Çin müdafaa hattının nerede tes- Prag 21 (A.A.} - Sivil Çekoslovaklar
bit edileceği henüz kararlaştırılmamı§tır. la Alman muhafızlar arasında Mclkinin 

Bir şehir daha işgal edildi şimalinde Selşoviçte Alman kınatının iş-
Şanghay 21 (A.A.) - Japon kıtaatı, gali alunda bulunan mıntaka hududunda 

dün Hankovun 50 mil cenubu garbisinde bir h~dise olmuştur. Çeklerden dört ki§i 
kain Tayeh §ehrini işgal etmişlerdir. ölmüş, Almanlardan da birçok ki~i yara-

Japonlar, Çin payitahtının memleketin lanını§tır. Hadise üzerine Çek bariciye 
sair aksarnı ilc olan son münakale hat- nazırı, Alman büklımetinden özür dilemiş 
tmı kesrnek için Hnnkov-Kanton demir- ve tahkikat yaparak mücrimleri cezalan-
yolu istikametinde ilerlemcktedir. dıraca~ını vadetmiştir. 

Japon tayyarelerinin kurbanları . Hitler'in tcdkikleri 
Hankeu 21 (A.A.) - Santral Niyuz a- Berlin 21 (A.A.) - Hitler, öğleden son-

jansına göre, Japon tayyarelen dün Pin- ra Alman - Çek hududu civarında kain 
gatiyangı bombardıman ederek 300 evin K.rauman ve Şöningberg §ehirlerini zi
yıkılmasına ve 600 kişin!n ölmesine veya yaret etmiştir. 
yaralanmasına ve sabahleyin de üç defa Öğleden sonra Linz §ehrini gezmi§ ve 
Uuanın payitahtı olan Çanghayı bom- akşam Berhtesgadene hareket etmi§tlr. 
bardırnan ederek 300 kişinin ölmesine ve Çek Başvıekilinin beyanatı 
yaralanmasına ve 400 evin yıkılmasına Prag 21 - Çekoslovakya başvekili Si-
sebebiyet vermi§lerdir. rovi Çeteka ajansına beyanatta buluna-

rak hükı1metin icraatım hülasa etmi§ ve 
Çin, .istiklfıline riayet edilmesini 

demi§tir ki: 
!istiyor cHarici siyasetimizin hede\i bütün 

Londra 21 (Hususi) -Bugün Çunking- kom§ular.ımızla seri ve tam bir anlaŞ-
den Roytcr muhabirine beyanatta bulu- maya varmaktır. Yakında tesbit oluna
han Çinin eski ba§vekillerinden ve halen cak yeni hududlarımızı Fransa, İngiltere, 
Komintag merkezi icra komitesinin. en Almanya ve İtalya garanti edecektir. Bi
nüfuzlu azasından biri olan Vong-Çıng- naenaleyh hattı hareketimizin ve gayret
Vey, Çinin daima sullıa hazır olduğunu, le~zin bilhassa komşularıınız tarafın
fakat bu sulhün Çinin istiklaline ria?:_~ dan layıkile takdir edileceğini ümid ey
edilmesi §artile yapılmasının icab ettıgı- Ieriz.:. 
ni söylemi§tir. ;;~===I ===h=.=b=tmi=.=l=d=.=-H== 

Hongkong ilc nıuvasala kesildi ceyş nokta arını ta rı e ş er ır. on-
Kanton 21 (A.A.) _ Çin kuvvetleri bu- kong ile Kanton arasında bütün n1uvasa-

küı la ve rnuhabere kesilmiştir. radan çekilmeden evvel bütün sev -
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SON ·POSTA 
Sayfa lt 

Kırkçeşme suyu tesisa tr 
tamir ve muhafaza 

edilecek 

Şirket borcunu ödemezse tramvay 
hatlar ndaki cereyan a kes· ece 

Kuikçeşme suyu tesisatının planı 
mimar koca Sinan tarafından vücude (Baştarafı 1 inci sayfada) 
getirilmiştir. Müzeler İdaresi Kırk - leri umum müdürile tramvay şirketi mü
çeşme suları tamamen kesildiktcn son- dürü arasında geçen bir konuşmadan 

ra su yollarını nrestore esasına göre sonra Metro hamndaki tramvay şirketi
tamir edilerek muhafazasını ve Kırk- nin i§gal ettiği dördüncü ve be§inci kat
çeşmelerin mahallelerde tefrik edile - ların cereyanı tekrar verilmiştir. Fakat 
rek tamir olunmasını ~temişti. &le - depoların ve plitnton~arın ~le~trik 15.m
diye Sular İdaresi Kırkçeşme suyu te- b_alanna cereyan venlmemıştır. Bu va-
. atın t dk"k tm' 1 · go""z zıyette memurlar mumlarla veya aseti-SIS ı e ı e ış, çeşme erı - A • • _ • • 

d · · t · 1 k '-s m len lambalarıle ış gormek mecburıyetin-en geçırmış ve aınır o unaca .ıu ı - d k 1mı 
1 

d 
. K k e a ş ar ır. ları tesbit etmıştir. Yakında ır çeş-

me suları cami ve fabrikalardan da ke- Diğer taraftan elektrik işleri umum 

silmiş olacak ve müteakıben su tesisa
t:~1 restore esasına göre tamir edile
rek muhafazasına geçilecektir. 

Sıhhiye Vekaleti, İslanbulun su der
dile yakından alakadar olmaktadır. Ev-

veloe İstanbul belediyesinde Beledi
ye reis muavini Ekremin reisliği al -
tında bir komisyon teşkil edilmiş ve 
şehirdeki sular ve bunların istifade 
şekilleri, ıslah tarzları tesbit olunmuş 

ve Sıhhiye Vekaletine bir ırapor gön -
derilmişt.i. Sıhhiye Vekaleti bu raporu 

tedkik etmiş, Kırkçeşme sulannın şe
hirden tamamen kesilmesini ve bu su-

yun ıslah edilerek istifadeli bir hale 
ircaı için birçok masraflar ihtiyar edi
lcceginden ıslahattan vazgeçilmesini 

tasvib etmiştir. Kırkçeşme suyundan 
şehir haricinde tarlaları sulamak için 
istifade edilecektir. Bu su, şehir bari -
cinde kabilişürb bir halde bulunmak
ta, ancak şehre girdikten sonra yolla -
rının bozukluğu yüzünden içilemiy~ 
cek hale girmektedir. .............................................................. 
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Turan Tiyatrosu 
Hallı: snn'atkiin Nllfid oku
yııcu Semiba 3 kemlbiz 

kızlar tarafından Akrobat 

E 

numaralı 

Çifte Gelinler 
3 perde 

Dan1, SoJo, Düot 

müdürlüğü halkın umumi ihtiyacı olan 
tramvaylann işlemesine mani olmamak 
için de hatlarda cereyan bırakmıştı. 

Tramvay şirketi cereyanın tekrar ve
rilmesi için birçok çarelere baş vurmuş, 
bu arada da Kadıköy tramvaylarında.n 
alacağı olduğunu bildirerek borcunun bu 
şekilde ödenmesini istemi~tir. Fakat e-

ispanyol tayyaraleri 
bomba yerine gömlek 

ve çorap attiiar 
(BQ.§tarafı 1 inci lfl!lfada) 

Bombardımana iştirak eden Savoya 

tipinde bir İtalyan tayyar~si, büku -
metçiler tarafından düşürülmüştür. 

Bomba yerine gömlek ve çorab 
Henday 21 (AA) - Frankist İs -

panyanın mensucat kıtlığı çekmekte 

olduğuna bir işaret ve Franko'nun tay

yarelen taralından geçenlerde B~5e
lona ve Madridin francalalarla bom -

bardırnan edilmesine bir mukabele ol
mak üzere Cumhuriyetçilerin bir tay -

yare filosu Burgos civarında bazı yer

lere tonlarca gömlek, çorab ve ipek 
kadın çorabı vesaire atmışlardır. 

BfRIKTfRfRSEN EL 
ATAMAYACAG IN 

Iş YOKTUR. 

iŞ•BAMKASDWAH·•iJto ___ ........ 

lektrik işleri umum müdürlüğü, İstanbul 

elektriği devlete geçti~i sıralarda tram
vay şirketi tarafından ileri sürülen (biz 
başka bir idareyiz, onlar ba§kadır) mü
dafaası delayısile bu isteği tabii olara& 

kabul etmemiş, yani tramvay &irketine 
ayni mukabelede bulunmu~tur. Dolarn
haçlı çarelerle i§i halledemiyeceğini an • 

lıyan şirket, meselenin ciddiyetini ni
hayet kavramış ve bankalara mürncaata 
başlamıştır. , 

Nafıa Vekaleti elek-trik işleri umum 
müdürlüğü tramvay §irketine borc öden· 
mediği takdirde tramvaylara da cereyan 

veremiyeceğini bildirmiştir. Elektrik İ§· 
leri umum müdürü bu hususta Ali Çetin-

kaya ile konuştuktan sonra İstanbul Be· 
lediye reisi Muhiddin Üstündaöa da mü· 
racaat ederek işin ciddiyetini anlatmıştır. 

Nöbetci eczaneler 
-····-

Bu gece nöbetci olan cezaneler §Un
lardı.r: 

İstanblll clhetindcldlcr: 
Aksarnyda: (Pertev), Alemdnrda: 

(E§ref Neş'et), Beynzıddn: (CemU), Sa .. 
matyada: (Erofilos), Eminönilnde: (Meh 
med Kazım), Eyilbde: (Hikmet Atla • 
maz), Fener de: (Vitall), Şchremlnfnde: 
(Hamdl), Şehzadebaıımda: <i Hakkı), 
Karagümrükte: (Fuad), Küçilkpazardn! 
(Hu1ıls1), Bakırköyünde: (ffiHU). 

Beyoğlu eihetindekilcr: 
İstlklfll caddesinde: (Dellasuda), Te-- 1 

pebaşında: (Kinyoll), Kara köyde: (HQ. 
seyln Hiisnül, İstlklfü caddesinde: (Ll • 
monclyan), Pangaıtıdn: (NargUeclyan), , 
Beşlktaşta: (All Rıza). 

Bofa.ziçl. Kadıköy ve AdalardakiJer: 
Üsküdarda: (İmrahor), Sanyerdc: 

(Asaf), Kadıköyünde: (Moda, Merkez> 
Büyükadada: (Şfnasl Rıza), Heybellde; 
(Tana.ş). 
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''Son Posta, n1n Hikayesi 

BIR GECENIN HIKAYESi 
Yazan • • Peride Celal ..... 

Birbirlerine yolda tesadüf ettiler. Ne
:iman i~ten dönüyordu. Saçı başı her za -
manki g~bi perişandı. Beresini ihmalkar 
bir şekilde giymiş, dirseklerı parlamıya 
başlıyan laciverd pardesüsünün belini 
şöylece sıkıvermişti. Elinde evde ta -
marolamak üzere bazı evrakları içine 
koyduğu küçük siyah çantası vardı. 

Sokaklar aydınlık ve kalabalıktı. Ka
duılar vitrinierin önüne ışıga koşan kü -
çuk parlak kanadlı sinekler gibi birik -
mişlerdi. Erkekler kol kola hararetle ko
nuşarak geçiyol"lar ve hoşlarına giden 
bir kadın görürlerse gözlerı ile onu bir 
an takib edip, yahud vitdne bakmak ba
hanesile yaklaşlp sonra gene yollarına 

devam ediyorlardı. 
Neriman bu kalabalığın arasında sür'at 

le yürüy Jrdu. Herkese lakaydane bakı -
yordu. Hoşuna giden pek ~ık bir kadın 
görürse gözleri biraz daha fazla omm ü
zerınde kalıyordu. Fakat erkeklere hiç 
dikkatle bakmıyordu. Bu onun adcti de -
ğıldi. Erkekler ona pek seyrek bakarlar
dı. O da ayni hareketle onlara mukabele 
ederdi. Bu erkeklere karşı hususi bir nef
ret duyduğundan değildi. Bılakı:; her ka
dın gibi sık sık onlara olan ihtiyacını 

ke11di kendine itiraf etmişti. Fakat ma -

dem ki kendisinden ho~lanmıyordular, 

öyle ise yüzsüzlük edip onlara yılışmak, 

sözle olmasa bile gözle rahatsız etmek gü

zel bir hareket olmasa gerekti. Bununla 

beraber Nerimana bakan kimseler hi; 
yok ta sayılmazdı. Onunla izdivaca ta -

lib olanlar da çıkmıştı. Bunlardan birı, 

3'0rgun yüzlü, insana daimı. esniyecekmiş 

hissini veren bir adamdı. Öbürü ise ak -

gibi aydınlık, kalabalık bir caddede ... A
dam koluna çarptığı için genç kız başını 
kaldırıp bakmıştı. Göz göze gelmiştiler 

ve Neriman ürpermişti. Adam başkaları 

gibi doğrudan doğruya bakmıyordu. O
nun bakışlarında garib bir hususiyet var
dı. Göz kapakları biraz a2ağı doğru ini -

yordu. Ve alttan, derinden, hatta biraz 
sinsi bir şekilde insanı öyle bir süzüşü 
vardı ki, Neriman bunu başka hiç kimse-

de görmemişti. Genç kız bu gözlerin ren
gini de birdenbire anlıyamadı. Gri H!:! 
mavi arasında bir renkti bu ... Bulutlu bir 

semayı andırıyordu. Ayni zamanda göz 
kapaklarının altından doğru sızan bir ışık 
iri göz bebeklerini aydınhtıyordu. 

Adam, ona bakmıstı, sonra başını çe -
virm!ş ve yürümüştü. Fakat artık a~ır 

yürüyordu, bazan Nerimanla yan yana 
geliyorlar, bazan adam arkada kalıyor
du. Neriman onun kendisim takib ede -
bileceğini aklından bile geçirmedi. Yal -

nız önünde, arkasında ona hissettikçe 
tatlı serin bir ürperti içinde kalıyordu. 

Ve hep adamın gözlerınİ düşünüyordu. 

Nasıl bakmıştı, nasıl alttan ve derinden 
bakmıştı! 

Birlikte büyük caddelerden geçtiler. 
Genç kız her an içinden cşimdı yolları
mız ayrılacak diyordu. Şimdi bir sokağa 
sapıverecek:ı. diye, titriyordu . Ayrılmak .. 
bu onu dehşetler içinde bırakıyordu. San
ki dünyada yapayalnız kalacaktı. Bu ga
rib hisse hayret etmeyi unutaecık ka -
dar da heyecanlı idi. 

Sokaklar tenhalaşıyor, elektrikler sey
rekleşmiye başlıyordu. Nihayet ikisi, evet 
ikisi yalnız kaldılar. Neriman arkasında, 
ağır, fakat kuvvetli adımlar duyuyordu. 
Artık şübhesi kalmamıştı. O, kendisini 

sine deli dolu, her zaman saçma konuşan 

bir gençti. Neriman bu iki talibi de der

hal reddetmişti. Çalıştığı yerde de Neri-
takib ediyordu, peşinden geliyordu. Fa

mana yaklaşmak istiyen kimseler vardı. kat sonra ne olacaktı? Birazdan evinin ö-
Fakat bunların hepsi silik simalardı, Ne- nüne geleceklerdi. Onu kapıda bırakıp 

riman onların hiç birine aldırmıyordu. içeri girebilecek miydi? 

Aldırmazdı da, bu elind~ değildi, bu a - Genç kızın heyecandan dişleri hafif ha
damlar onda en küçük bir ahika bile u- fif birbirine vuruyordu. Vücudü taham
yandırmıyorlardı. mülsüz bir sıcaklık içinde kalmıştı. Onun 

Neriman öbürüne, bu garib adama yol- gözlerini bir kere daha görebilmek, bir 
da tesadüf etmişti. Yukarıda anlattığım 1 kere daha o alttan derin, fakat biraz sin-

Takvor, hepsinin narnma zabıta a -
mırine teşekkür ve \'eda ederek, ar -

kada~larının peşi 
sıra çıktı. Sokak· 
ta, Gurabi efen -
dinin bir koluna 
Torik, öbür kolu· 
na da Takvor gir
di. 

İhtiyar, dur -

si bakışı yakalamak için içi titriyordu. Bu 
anın zcvki müdhiş olacaktı. Bazan yaln:z 
gözlerin karşılaşmasının, dudakların te -
masını gölgede bırakacak kadar büyük 
çılgın bir raşe ile insanı sarstığı dakika
lar yok mudur? 

Neriman bir köşe başını diindü. Şim
di artık karanlık bir sokağm ağzında idi
ler. Genç kız en sonda, önünde elektrik 
feneri olan beyaz ahşab evde otucuyor -
du. 

Neriman şimdi arkasındaki adımların 
teliışla kendisine doğru ilerlediğini duyu
yordu. Elini kalbine götürdü. Bir hurek~t 
yapması bir söz söyleyip ona cesaret ver
mesi lazımdı. Belki sonradan bu hareke~i 
hatıriayıp çok ıztırab çckeccktı. Fakat 
ne olursa olsun ona bir şeyler söylemek 
istiyordu. 

Tam, sokağın dirsek yaptığı, kıvrıldı

ğı yerde idiler, Neriman birdenbire sön
dü. Başını kaldırıp ba'iaoadan tuluk bir 
sesle kekeledi 

- Bana bir şey mi söylıyecektiniz? 
Bunu söyler söylemez de başını kal -

dırdı, baktı donup kaldı . Karşısında çe -
nesi kır bir sakalla çevrili, gözleri içeri 
kaçmış yılışık, sarhoş bakışlı bir adam 
vardı. Onun suali üzerin•J adam yaklaş
tı. Genç kız uğradığı inkisarı bastıran bi:: 
korku ile geriledi. Adam: . 

- Ah güzelim, dedi. Bir c;le bir şey ıni 
söyliyecektin, diye, soruyorsun öyle mi? 

Genç kızın dudakları titredi, gözleri 
yandı. Koşup kaçmayı, yahud bağırmayı 
düşündü. Bağırırsa imdadına koşulnca ~ 

ğından emindi, fakat bir polis vak'asına 

adı karışmasından çekiniyordu. Koşmıya 
kalksa belki adam birdenbire atılıp ko -
lundan tutacaktı. Bu sırada adam ona 
biraz daha yaklaşmıştı. Genç kız iğrenç 
bir ispirto kokusu ile sarsıldı. Adam: 

- Ruhum, beraber gidelim diye ho -
murdanmıştı. 

Neriman: 
- Çekilin şimdi ba~ıracağım diye, ke

keledi. 
Tam o sırada köşeyi bir gölgenin kıv

(Devamı 13 ncü sayfada.) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Birineltqria P-

Türkkuşundan: 
Türkküşu üyelerinin Ankarada resmi geçide iştirak etmek üzere nısıf ücrt't 

kağıtlarile yarınki (22/10/938) Ct.ımnrtesi günü Türk hava kurumunun Cağalog-
lundaki merkezine müracaatlarL (T758J 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü m ünasebctile Birinciteşri n 1938 ayının 

28, 29, 30 ve 31 nci günlerinde banliyö ve halk ticaret biletleri ile bazı hususi 

tarifelere tabi biletler hariç olmak üzere satılacak biletierin bedelleri ÜzPr;nden 
1i 20 tenziHit yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için ista~yonlara müracaat edilebilir. c4462• c7746. 

~ 

Haydarpaşa garında yapılacak elektrik tesisatı 6/12/1938 Salı günü saat 15 d<.> 
kapalı zarfla eksiltıneye konulmuştur. 

Eksiitme Umum Müdürlük binasında malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 
uncu arttırma ve eksiitme komisyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın talımini keşii bedeli 27,7!52 liradır. 
Bu işe girmek istiyenlc~· 2081,·10 liralık muvakkat teminat tle kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve bu gibi tesL<ıat işleri ni başaracak fenni ehliyet ve kudreti ol
duğunu n atık ~ afia Ve kaletinden alının ış bir vesika ve tekliflerınİ ayni gün saat 
14 de kadar Komisyon Reisliğin~ vcrm c leri lazımdır. 

Eksiltıneye girmek istiyen ve böyle bir vesikası olmıyan taliblerin eksiitme 
gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek 
vesika istemeleri lazımdır. Aks~ takdirde bunlar eksiltıneye iştirak edemezler. 
Şartnameler 139 kuruşa Ankrıra ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
Nafia müteahhitlik vesikalan muteber değildir. (7756) 

RADYO LiN' 
ile SABAH, ÖGLE ve AK ŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişierinizi fırçalayıDIL 

Pazarhkla Eksiitme Ilin• 
Zonguldak Am ele birliğinden: 

1 - Eksiltıneye konulan i~ Zonguldak ta Arnele birli§i hastane binasının üçün-
cü katı ile çatı arası ve badrum 1 nci, 2 nci kat verandaları, kalorifer telisatıdır. 

2 - İlk teminat (400) liradır. 
3 - Eksiitme müddeti 15, 10/93tl tarihinden itibaren (15) gündür. 

4 - Eksiitme 1/11/938 Salı günü saat (16) da Zonguldakta arnele birUii alo
nunda birlik faal heyeti tarafından yapı lacaktır. 

5 - Talibler, eksiitme şartnamesi, mukavele projesi ve bu işe aid diler bütün 
evrakı (5) lira bedel mukabilinde Zonguldakta Arnele birliıtnden ve İstanbulda 
İktısad Vek.ileti Maden irtib,lt memurluğundan tedarik edebilirler. (7618) 

-85-
-31-

c La FeuilH! de Rose• şiiebi -palamar
larını çözmüş, demirlerini almış, hafıf 
hafif esen poyraz rüzgarına kar:jı, 
Hamburg limanından ayrılıyordu. 

Şilebin topu iki tanecik mini mini 
yolcu kamaralarında, İfakat hanımla, 
Torik eşyayı yerleştirmekle meşgul -
diller. 

madan ınırlıyor - dı.. la beraber, avucuna 
Takvorla Gurabi efendi ise, güver· 

tede, gittikçe gözden uzaklaşan şehri, 
kendilerini uğurlamağa gelmiş gıbi, 
geminin etrafında uçuşan delişmen 

martileri, görünrneğe başlayan engıni 
seyrediyorlardı. 

du: cBen .. esme - - Nah, işte ~u - da para sıkı~tırdı. 
ri..» raa gir. Dur baka · Döndü, arkadaş-

Torik ona içeriernekle beraber, nef- yım. işaret lroayım larının yanına gc:l -
sini zorluyor ve ses çıkarmıyordu. da döndüğümde bul· di.. 

Bir hayli yol aldıktan sonra, Torlk ması kolay olsun. - Oldu.. he:ifi 
birdenbire durdu: Haydi, ben gidoo • kandırmışım.. de -

- Peki amma, nereye gidiyoruz? rum. Kal sağlıcağ di; haydi odannza 
diye sordu. ilen. çıkalım. 

- Gerçek! Orasını düşünmemişiz. Sür'atle uzak • :;: Yukarıda, Gu -
Bir otel bulmalıyız. laştı. Torik de baba.. rabi efendiyi güç 

-Bu herifle mi arayacağız? lığını sürükliye sü • ~ bela soydular, ya -
_Ne idelim? Bir yerde bırakama - rükliye lokantaya ~ · tırdılar. Ve bin 

yız ki. Sorarn başımıza bütün bütüne girdi. Yirmi dakika rnüşküHitla da, ağ-

b • • ı sonra Takvor dön - - zından, eşvanın ne-e.a o ur. J 

_ Bavullann da nerede olduğunu müştü. rede bulunduğunu 
bılmiyoruz. Moruk! Nereye bıraktıntz -Buldum; dedi öğrendiler. 
eşyayı? Şuracıkta, temiz ve Kat uşağına, Gu· 

Be f t k ·ı ucuz bir otel. Bir rabi efendiye mt~ -- n, eşyayı.. ıs ı ı e .. 

-Hay, senin ervahının fıstık ağacı
na kandil asayım! Ulan, sen başka IM 
bilmez, başka şey konuşmaz mısın, be? 

gece için, iki odaa kayyed olmasını sı· 

dört mark istoor. kı ca ten bi h ederek, 
Bizim para ilen ild papel demektir.! - Ben maalesef alamam. Karakol -ı tekrar aşağıya indiler, Torik kahveyc, 
Yarım kağıda da bundan kiyağını bu-l dan bir kağıd getirmeliydiniz. bavulları almağa, Tak\·or da karakl) -

- Konuşurum .. şurum .. amma, es - d ı 
meri isterim! lamazsın. Torik bu vaziyet karşısın a, aya aa la lfakat hanımı alıp getirrneğe gitti -

Gene hep birlikte otele gittiler. Ka- durarnayıp sendeleyen zavallı ihtiyara ler. 
Takvor, Toriğin çileden çıkmakta 

. k k pıda, kapıcı bozuntusu bir herif, ağzı çıkıştı: Kahvenin vestiyer memuru, marka 
olduğunu ve neredeyse bır to at şa - h bo? s i b b' 

h 
.. 1 k . . leş gibi ispirto kokan Gurabi efendiyi - Gördün mü ır . en n se e ı- getirmedii'!i için Torig~ e bir hayli ezi _ 

layacağını issetti. Bunu on erne. ıçın: k d ı · ~ 
işaretle: ne bu geceyi al mmpa asta geçıre - yet etti. Maamafih, garsonların şnha -

- Eşyanın yerini sorarn da ağna - Ot ı h k b ı d · d - · 
İ - e e sar oş a u e emeyız.. e- cegız. detile, sonunda bavulları teslime raı.ı 

rız: dedi. lk peşin başımızı sokup da di. Polisce memnudur. _ Neresi.. neresi orası? Şarab var oldu. 
sabahı edecek bir yer bulalım. Sen - Peki. Bu memlekette sarhoşlar mı?. Esmer orada mı? 
Gurabi efendi ilen bir yere otur, ben oerede yatar? _ Vay canına, be! Herifçoğlu htUa 
gideyim otel arayım. - Evi varsa evinde .. yoksa, ya ka - esmer sayıklıyor! 

Takvora gelince, sarhoşluktan ayı

lır ayılmaz bir ağlama buhranına tu
tulmuş olan İfakat hanımı karakoldan - Olur. Fakat sen de uzatma. Ça - rakolda, yahud ki kaldırımların üze - Takvor: 

buk gel. rinde. - Bırak sayıklasın! dedi; biz şimdik alıp otele getirinceye kadar, anasın -
- Çabuk ederim. Bu hususta kati - - Biz şimdi karakoldan geliyoruz başımızın çaresine bakalım. Sen .hele dan emdiği süt burnundan geldi. 

yen yüreğin rahat olsun .. fesfeselen - zaten. En büyük zabıta amirinizin bu beni bir ara ıkapucu ilen başbaşa bıl'ak. 
me.. adamı salıverdiğine göre otelde yatma- Bir göz işaretile kapıcıyı içeriye 

Bir lokantanın önünden geçiyorlar- ~ında mahzur yoktur. çekti, kulaima bir şey'ler fiBıldamak -

Maamafih, gürültüsüz, patırdı.;ız, 

hepsi de yerli yerine çekilerek, sabahı 
ettiler. · 

Fevkalade güzel bir hava idi. Deni
zin üstü, gümüş bir satıh gibi pınl pı
rıl parlıyordu. Masmavi gökte seyrek, 
beyaz bulutlar, bir merasime qtirak e
den ak feraceli kadınlar gibi birbir · 
lerini ağır ağır takib ederek, şimalden 

cenuba doğru gidiyorlardı. Ufuktan, 
birer nokta gibi süzülen yelkenliler 
meçhul bir istikamette nazardan, h ir 
hayal gibi kaybolmakta idiler. Şileb:n 
sarı hacasından çıkan duman, biraz ev· 
vel terkedilen limana son bir selam 
halinde akıyordu. Grandi direğinde ie· 
nerieri temizlemekle meşgul bir mi~o· 
nun taze ve pürüzsüz sesi engine kar· 
şı türkü çağınyordu. 

Kaptan köprüsünde, süvarinin bir 
aşağı bir yukan seğirterek aşağtya bir 
takım emirler verdiği işitiliyordu. 

Güvertede, Gurabi efendi, uzun bır 
iskemieye yan gelip yatmış, bir gece 
evvelki meyhane alemindenberi altıı -
tığı pipoyu emip duruyor, karısı, yere 
serdiği şahnın üzerine bağdaşını kur
muş, peynir, ekmekle safra bastırı · 
yordu. 

Hala somurtmakta olan Tonk NeC"' 
mi, uzakta. küpeşteye dayanmış, ge • 
miyi, taklak atarak teşyl eden yunus 
balıklarını seyretmekte idi. 

Takvor ise meydanda yoktu. O, 
doğruca aşağıya inmiş, lahzada nhb,ıb 
oluverdiği aşcıbaşile yarenUje dal • 
mıştı. (Atlc• fJ&ff') 
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Hikaye : Bir gecenin hikayesi 
(Baş taTafı 12 inci sayfada) 

rıldığını gördü ve derhal gözler: tanıdı. 
O, alttan bakan bulutlu bir semayı andı
ran kurşuni gözler ... 

rm akşam belki cesaret edebilirim~ diya 
teselli buldu. 

SelAnikle dağa kaldirdan 'Amerikalt k12 Genç kız birdenbire kendisini bıraktı . 
İçinden bir şeyin boşaldığını hissediyor
du. Halsizce arkasındakı duvara yaslan
dı. Genzi yanıyordu. Gözlerinde yaşlar 
boncuklanmıştı. Fakat sevinçle gülümsü
yordu. İki uzun kuvvetli kolun bir anda 
kır sakallı, sarhoş bakışlı adamın omu -
zuna yapıştığını gördü. Sonra her şey 
pek çabuk yoluna girdi, ve adam binbir 
töbe ile belini, omuzunu tutarak oradan 
uzaklaştı. 

Beyaz ahşab evin önünde, clektrık fe
nerinin altında karşılı!dı durdular. Son 
bir defa bakıştılar. Adamın gözleri u .. 
teşli ve parlaktı. Yüzünü ince bir çizgi 
halinde ikiye ayıran kırmızı dudakların· 
da garib bir tebessüm vardı. Bu tebessüm 
onun hakim ruhunu, fakat ayni zamandi 
karşısındaki insana gösterrnek istı~d i ği 
kalbindeki bir şeyi çok iyi tebarüz etti • 
riyordu. 

Ya%4n: Ziya Şakir 

Bir bektaşi babas1 
Ve o da, derhal telgrafhaneye ko -

§arak biri mabeyn başkitabetine, diğeri 
de dahiliye nezaretine iki telgraf çek
miş; hadiseyi olduğu gibi bildirmişti. 

Mösyö Perikiise gelince, ev -
vela, İstanbuldaki Amerika se-
firi, (Mister Lişman) a bir tel-
graf çekerek vaziyeti anlatmak-
la beraber, izahat verınek için ilk tren
le İstanbula hareket etmişti. 

Artık ortalık birbirine girmişti... 
1 -

Amerika sefiri, derhal Babıalfye mura-
caat ederek: 

(Hadise, fevkalade ehemmiyeti ha
izdir. Mis Hellen Eston ile refakatin -
de bulunan kadının hayatına bir teca
\>Üz vuku bulduğu takdirde, bütün mes 
Uliyet, Osmanlı. büklımetine racidir. 
Eğ€r Osmanlı hükıimeti, bu hadise ile 
lüzumu derecede alakadar olmazsa, bir 
Amerika donanrnası, Osmanlı .iularına 
oelbedilecektir.) 

Diye bir nota göndermişti. Ayni za
manda Mister Lişman, baş tercümanı 
Mister Aleksandr Karçiyolo'yu alarak 
saraya geliniş : 

- Bir Amerikalı kız, nasıl dağa kal
dırılır? .. Bu medeni asırda, medeniyet 
iddiasında bulunan bir hükümetin ü1 -
kesinde, böyle bir hadisenin vukuunu 
kafama sığdıramıyorurn. 

Diye, Abdülhamide şikayet etmişti. 
Abdülhamid, son derecede sakin ve 

rnutedil davranmış; 
- Bu hadisenin failleri aniaşılma -

dıkça, hiç bir ~ye hükmetmek doğru 
olamaz. 

Diye cevab vermişti. 
Hadisenin failleri ... 
İşte, asıl bilinmesi lazım gelen bu 

mesele idi. 
Mis Eston'un mektubunda, sadece 

( eşkiya) dan bahsedilrnektc, fakat bu 
eşkiyanın cins ve mezhebi hakk•nda 
hiç bir izahat verilmernekte idi... H'll
buki, Mis Estonun tevkif edildiğini söy 
lediği saha dahilinde sakin olan halk, 
Türklerden, Bulgarlardan. Ulahlardan 
ve Rumlardan mürekkebdi. Ve bu dört 
unsur da, birbirile tam bir mücadele 
halindelerdi. Hepsinin de siHihh çete -
leri dağlarda gczdiği için bu biiyük ha
disenin mes'uliyeti, hangisine yükle -
tilebilecekti? .. 

Amerika sefiri Mister Lişman: 
- Vak'anın failleri kim olursa ol -

sun; en büyük mes'uliyet, Osmanlı hü
kfunetine terettilb eder. Çünkü hüku
rnet, memleketiııtle emniyet ve asayişi 
tesis edernemiş; böyle mütecasirane 
bir harekete meydan vermiştir. 

Diye, iddiasında ısrar etmekte idi. 
Görünüşe nazaran sefir iddiasında hnk 

sız değildi. Onun için saraydan ,.e da
hiliye nezaretinden, Selanik vilayetine, 
Serez mütasarrıflığına acı tekdirname
ler gönderilmiş: .. 

(Eşkiyalar tarafmdan cebren ahzu 
tevkif edilen mezburelerin hayatianna 
zinhasar bir suikasd vuku bulmaması 
için derhal (muamelci mukteziye) nin 
ifasile, (ncticenin acilen inbası) ehem
hliyetle .. ) 

İhtar edilmişti. 
Fakat, (muamelei mukteziye) ne 

idi? .. 
Ve bu, ne suretle ila olunacak 

(netice, Aci1en inba) edileckti? .. 

* 

da, 

Selanik valisi, derhal Sereze gel -
nıişti. Her vasıtaya baş vurularak tah
kikata girişilrnişti. Toplanan ilk ma -
lumat, birbirile külliyen tezad teşkil 
etmekte idi. 

Köylere, en sür'atli vasıtalarla tah -
kik memurlan gönderilmişti. Fakat bu 
tahkik memurları da işgüzarlık gös -
terrnek için meseleyi arab saçına çevir 
ntişlerdi. 

Selanik valisi ile Serez mutasarrıfı, 
artık yeis ve ümidsizliğin son hadrline 
gelmişlerdi. Artık dahiliye nezaretine 
ntüştereken bir telgraf çekerek: 

(Efendim; ister. a~nn.. ister kesin ... 
lıu meselenin tıcunu kulpunu ))Ulmak-

ta izharı aczediyoruz. Bizi buratlan deniz dinlemek istedim. Fakat, şahsen 
kaldırın. Daha ehil ve erbab olanını sizinle görüşmek için ısrar ediyor. 

Neriman nefesi tutulmuş bir halae, he-

getirin. (Muamelei mukteziye) yi ifa, Dedi. 
ve (neticeyi de inba) etsin.) Mutasarrıf, can sıkıntısile: 

yecandan yüzü sapsarı fısıldadı: 
- Evim burasıdır. 

Derneğe karar vermişlerdi. - Hay Allah, müstahakını versin .. 
Karşı karşıya kaldılar. Öbürü şimdi 

daha derin, daha başka türlü bakıyordu. 
Gözlerini yakalamış, bırakınıyan bu ga
rib bakışiara genç kız teslim olmuştu. 
Neden sonra ona teşekkür etmeyi hatır
ladı ve bekledi. Onun konuşmasını, bir 
çok şeyler söylemesini, yan yana eve ka
dar yürümeyi bekledi. Ertesi sabahı dü
şündü. Bu kendisi için hayatır. en güzel 
sabahı olacaktı. Gece rüyasında hep onu 
görıicekti, gündüz onu düşünceekti ve 
belki, belki değil muhakkak, akşam gene 
beraberce bu yola kadar geleceklerdi. Bu 
ne büyük bir saadetti. Bir gecenin içinde 
sevdiği adamı bulmuştu. Gözlerine ba -
kınca kollarına düşmüş gibi titrediği, ya
nında olunca içi kuvvet, cesaretle dola
rak dünyaya bakabileceği adamı bul • 
rnuştu. 

Adam eğildi, ayni yavaş sesle: 
- Ben de pek uzakt:ı oturmuvorum 

Fakat, garib bir tesadüf, Hızır gibi gönder bakalım, ne cevher yumurtla -
imdadlarına yetişmişti. yacak. 

w 1 

dedi. Yarın sabah gelir sizi alırım. 

* Cevabını verdi. 
Vali ile mutasarrıf: Biraz sonra, odadan içeri; kısa by-

- Bu yolda bir telgraf çekelim mi.. lu, sarı sakallı, çini mavi gözlü bir Bek 
çekmiyelim mi?.. taşi babası girdi. Abasının önünü ka -

Diye düşünüp dururlarken odacı ı- vuşturarak hürmetle niyaz etti. 
çeri girmiş: Mutasarrıf: · 

- Efendim!.. Bir Bektaşı babası sizi - Vali beyefendiL Müsaade huyu -
görmek istiyor. rursanız, şu adamla görüşeyim. 

Demişti. Dedikten sonra, yüzünü babaya çe-
Fakat mutasarrıf o kadar müteessir virdi: 

bir halde idi ki: - Söyle bakalım, baba .. adın ne? .. 
-Halı .. Tam, Bektaşi babasını din- - İbrahim. 

liyecek zaman... Be herif, görmuyor - Nerelisin?. 
musun. Başımızda ateş yanıyor .. Çık... - Ergiri'li. 

Diye bağırmaktan kendini menede- - Bize bir şey söyliyecekmişsin·r. 
memişti. - Evet, efendim. 

Fakat biraz sonra tahrirat başkatibi - Nedir? 
içeri girmiş, mutasarrıfın kulağına f! - - Efendim!.. Kimsenin etlisine. süt-
ğilerek: li.isüne karışmak adetim değildir, ~m -

- Efendim! .. Bir Bektaşi babası , pek ma .. hükumetce bir telaş vardır diye, 
mühim bir ihbarda bulunacağını söy - işittim de ... Hani şu, fakiı·in bir yar -
lüyor. Sizi rahatsız etmemek için, ben- dımım dokunur, diye... ( AT1:ası var) 

~ 
Bugünkü program 

ANKARA 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kemik 11eremi 
Vücudün ötesinde berisinde yavaş )a

va~ başlıyan şlşlerden en ziyade akla 
gelmesi lazım gelen şey bez veremi yanı 
sıraca, bir de kemik vercmidir. Bunların 
ller Ikisi de çok sancı ve Iztırnb vermez. 
Fakat yava~ yava1 hastayı kemiren, e -
riten, kansız bırakan, bitiren bir hal bat
lar. 

Gerek sıraca ve gerekse kemik vere -
ml vaktinde tedaviye başlanırsa ekse -
rlyetle Iyi olur. Yanı dl~er verem şekll
lerine nlsbetle en ehven! §er olan bir şe
klidir. 

Kuvvetli gıda, güne$ ve sun'i zlya 
banyoları bazan cerrahi müdahale, da -
hlli tedavi, lstirnhat sıracanın ve kemik 
vereminin başlıca tedavi çarelerinden 
sayılır. 

Cenb bte,.en • okayucularımıtlll poab 
ıtulıt l'"laantalarını rlea ~eris. Akal tak· 
elirde tatekieti mu.k.a.beı .. ıs k.a.lablllr. 

Erkek: 

- Yürüyelim, dedi. Gee vakit böyle 
serseriler sokaklara dökiilüyorlar .. 

Sesi de ne kadar tatlı ve yumuşaktı. 
Yürüdüler. Yan yana yürüdüler. Kol -

ları birbirine değiyordu. Neriman bun -
dan büyük bir zevk duyuyordu. Utanrnasa 
onun koluna girecek ve ne zamandır 
muallakta kimsesiz sallanan ruhunu do
yuracaktı. Utandı, bunu yapamadı. c Ya-

Qenç kızın sevinç içinde gözleri par • 
ladı. Sesi titriyerek cevab verdi: 

- Sizi bekliyeceğim. 
Birbirlerine ellerini vermediler. Yal • 

nız gözler kucaklaştı ve ayrıldılar. 
Ertesi sabah, daha ertesi sabah ve öbür 

günler de adam gelmedi ... 
Nerirnan, gene eskisi gibi kendisine 

yaklaşmak istiyen bütün öbür erkeklere 
karşı uzak ve lakayd ... Yalnız §imdi yeni 
bir huy edindi. Sokakh, her nerede o • 
lursa olsun bütün erkeklerin yüzlerine, 
hayır, yüzlerine değil, gözlerine. yalnız 
gözlerine bakıyor. Belki de bir gün o ::ılt· 
tan bakan kurşuni, derin, hatta biraz sin
si bakışlı gözlere tesadüf edeceğıni um
rnaktadır. 

Fakat seneler geçiyor 

F .uu.1 Jn)BRunzn&: 

Kaç diş eksik ? . 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Çeviren: H. .lllaz 

Kı;ıfdağınln arkas1 
(Baş tarafı 7 incı saufad4J 

/ Casusluk tarihindan sayfalar 
(B~ tarafı 9 uncu sayfada) 

En eski ve makbul Anadolu halıları 
SelçukHer zamanındaki iptidai şekild~ 
yapılanlardır .. Bunlar büyük bir kıy -
meti haizdir.. Berlindeki Frederik mü
zesinde nümuneleri vardır.. Bu tarz 
halıyı bugün de Anadolu göçebelerin
de bulmak kabildir .. Uşak civarında 
dokunmak ta olan halıların c 16,. ncı a
sı.rdaki nakışlara uygun olduğu söyle -
nır .. Bu nakışlarda İran tarzı görlilür .. 

K~nuni Sultan Süleyman, Tebriz -
den, Irani Türk ustaları getirtmiş .. On 
lar Uşak ciYarına yayılmış .. İran tar -
zını buraya a.şılayan onlar olm~tur .. 

1 O - Şarkta, başlıca halı rnemle -
keti: Anadolu. Kafkasya, İran, Türkis
tan ve Çindir .. 

Şarki Türkistan eÇin• tarzında ça -
lışır .. Hindistanın eski halılan pek az
dır. Yenilerinin de fazla bir kıymeti 
yoktur .. 

* 

inme sahası da daha evvelden Almanya 
içindeki casuslardan biri tarafından ic:a. 

:ı 

retlenmiş bulunacaktı. 

Böylece dört yıllık bir mücadeleden 
sonra casusluk en büyük harikasına u • 
Jaşmış oluyor, casusu, düşman toprağıııa, 
karanlık gökten tam bir emniyetle indir
mek muvaffakiyetine eriyordu. Düşman 
bunu biliyor, seziyor, fakat bir §ey yapa
mıyordu. Yapmak için olanca askerini 
tekmil muharebe meydanlarından, bütün 
sİperlerden çekip Fransa ve Belçikadan 
henüz ele geçirilmiş olan ve İngiliz -
Fra~sız hava casuslarına kucak nçan bu 
genış araziye gözcü dikmek ic•b ediyor-
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Istanbul Şehir 'J'iynt&osu 
Komedi ltıarnı 

Bugün aaat 14 de ı;orulc lcı~mı 
aletam aaat 20.30 da 

Ya~tll,hklar Komedlal 
Yuan: V. Şekapir 
Tl:irkı;eai : A. Givda 

Gayrimenkul açık arttırma Dinı. 

Gebze İcra Memurluğundan: 
938 586 
Açık arttırma lle paraya çevrtlecek gnyrlmenkulün ne oldu~u: Gebzeye ba~lı Tuz

la köyü Koşkbayırı mevkiinde 25 zeytın a~acını havi ve tahminen 1838 metre murab
baında 75 lira kıymetli tarla Ue ayni mevldde 15 zeytın bir ceviz a~acını havi ke?.a
Uk tahminen 1838 metre murnbbaında 90 lira kıymetli tarla ve Değirmen bayırı mev
kiinde 1838 metre murabbaında 250 llro. kıymetli englnarlık, Ayazma mevkiinde 932 

Azizim Llıtfi!. Bunları öğrendikten 
sonra anladım ki: Bu nefis san'at de 
bizim öz malırnızmış.. Bilmem sen ne 
dersin?!.. Gözlerinden öperim .. 

HALK OPERE 'l'l 
Y alnada Beyotlunda ba~lıyor 

l!lı: eser 

M. Yeaari Seyfcttin Aul 

K1na Gecesi 
Telefon : <0335 

Vasfi R. Zobu .............................................................. 
metre murabbaında ııo lira kıymetu tarla ve ayni mahalde 1260 metre murabbaında 
180 ura kıymetu tarla ile Pavli yolu altında 150 aşılı vişne !idantle 100 enderczi ha
vi 4 dönümluk fidanlık halinde 250 llrn kıymetli tarla. 

.Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat : 18/11/938 cuma günü saat 14. 
ı - İşbu gayrlmenkulün arttırmn şartnamesi 5Jll 938 tarihinden Itibaren 

No. lle Gebze İcra Dalresinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi 1çln açık
tır. iHi.ndn yazılı olanlardan fazla mo.lümal almak lstlyenler Işbu şartnameye ve 38-
586 dosya numar~Ue memuriyetimlze tr.üracaat etmelidir. 

2 _ Arttımıaya Iştirak için yukarıda yazılı kıymetın % 75 nisbetinde pey veya 
mllll bir bankanın teminat mektubu tevdı edilecektir. d2h 

3 _ ipotek sahibi alacaklılarla dl~er aHikadarların ve Irtifak hakkı sahibierinin 
gayrimenkul üzerindeki haklanııı hususlle talz ve masrafa dair olan Iddialarını iş
bu UAn tarihinden Itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbltelerile birlikte memuriye
tımize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları Tapu sicllllle sabit olmadıkça .satl§ 
bedellnin payiaşmasından hariç kalırlar. 

4 _ oösterUen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma tartnam~lnl okumuş 
ınzumlu malümat alfnl§ ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve ltıbar olunurlar. 

ve 5 _ Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa balırıldıktan sonra en çok arttı-
lhale edllir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetın yüzde yetmiş be,lnl ı 

rana eya satJ§ ıstiyenin alacalma ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel 
bulmaz v 

0 
gayr!menkulle temin edllml.ş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkınazsa 

bunların ttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid ve en çok ar . . _ 
i ünü ayni saatte yapılacak arttırmada bedeli satış istıyenın alacalma ruç-

on beşine ~~~er alacaklıların o gayrlmenkulle temin edilmiş alacakları mecmuundan 
hanl olan k ak şartlle en çok arttırana Ihale edlllr. Böyle bir bedel elde edllmezse 
fazlaya çı m ve satış talebi düşer. 
1hale yapılama~ enkul kendisine Ihale olunan k!~ derhal veya vertlen mühlet lçln-

6 - oayr m zse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek tekiifte 
de parayı verme zetmiŞ oldu~u bedelle almah razı olursa ona, razı olmazsa veya 
bulunan kimse ar on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana Ihale 
bulunmazsa hemen 

. asındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesab olunacak faiz ve 
edlllr. Iki ihale ar hükme hacet kalmaksızın memurlyetımlzce alıcıdan tahsil olu
di~er zararlar ayrıca 
nur. Madde cıl3311 m~teriye alddlr. 

7 - Yalnız tellflliY~ ıda gösterilen 18/11/938 tarihinde Gebze İcra Memuıluğu 
Gayrimenkuller yu ~~erilen arttırma §artnamesi dalrealn.de satılacağı 1Hin olunur. 

ER1'UÖRUL SADl TEK 
tivatrosu 

Takai;;,de bu gece 
ÇAMURDA BIR 

ZAMBAK 
Vodvil 3 perde 

Bar perdeainde mü2ilı: ve 
etlenceler: Tt"l: 40099 

Cemal SahirOperetf 
25 Birineitcşrin Salıdan itibaren bu 1cnc 

için hazırladıtı yeni operct ve piyealerini prlı: 

yakında fatanbulun en lüka tiyatrusunda halka 
fÖStcrmetc batlıyacalctır, 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1148 kilo ipliği boyalı pamuk mensucat 2256 K. kasarsız pamuk mensucat 

513 K. müstamel ceket, yelek ve pantalon,220 K. kasarlı pamuk mensucat, 200 
ipekli mensucat, 48 K. sun'i ipek başörtüsü, 18 adet ipekten masa, karyola ortüsü, 

47 adet yün boyun atkısı, 24 adet vidala deri, 74 adet müteaddid ayakkabı, 141 K 
pamuk basma hakkındaki satış ilanırnız Yeni Sabah gazetesinin 12/10/938 günlO 
nüshasındadır. İstekliler bu gazeteyi okuyatak satışa gelmeleri Uln olunur. 

('7658) 

Bl!ıtOn nefi1 teylere " Hacı Bekir lokumu , nun adı verilmesi 
aebebliı: dejildir. 

T abiabn yarattıj1 karpuz bile Hacı Bekir kurabiyeainia t6hre· 
linden yardım ittemeje mecbur olm'lflur. 

Ali Muhiddin Haca Bekir 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karak6y, Kadıkay. 

Memur Aranayor 

odasmda işbu Uln ve iOS (7760) 

BOroda çalışmak üzere bir aence derhal ihtiyaç var. Türkçeden batka 
Fransızca veya Alınaneayı ve maklnede yitzmaaı bilmesi lAzım. Kısa bal 
tercnmesile bilgllerini ve istediAl maqı zikrederek sarib adresile posta 

"-----• kutusu Galata 1410 a yazı ile müracaat 
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f Nigde tahrirat kaleminde ba1layıp l.tanbulda i 
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D t kap1s1nda elli y1l 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 veeski meb'us Ebubekir HAzım 

Mutaf;ar ıflıktan aziedilen bir memurun vali tayin 
ve rü b ibala ve ikinci Osmani nişanı ile taltifi 

emsali nadir bir hadise idi 

Kürek şampiyonasti Bugün başpehlivanlık müsabakaları başlıyor 

niçin yapılmıyor? Müsabakalara Kara Ali 
ve Müliyim girmiyorlar Uzun zaman başsız kalan su sporları 

. . . federasyonu işleri, bu mevsim bu sporla 
Musula giderken, Abdu:rahm~n p~-~ yet ılık ve ~a.fıf ~ır bat~ !elı yer yer hiçbir alakası olmıyan bir federasyon ta-

şa merhumun muhterem oglu Aııf Hık kızaran denızı harelendırıyordu.... rafından idare edildi. 
me.> Bey: Marmaranın gurub levhaları, Istan- İ t bul bölgesinin mevsim başmda 

- Oralarn ahalisi arasında şafii bul şairlerinin, ressamlannın dikkat - t s .an ettig~i program hiçbir gün aksa-
l . . d . lb d .. 1 anzım , 

ço tur. Frarru turmeseniz iyi o ur, lerını aıma ce e en guze manzara- ımadan iıçü teşvik, biri §ampiyona olmak 
d" hayırlı ne br ihtarda bulun - !ardır.· üzere kürek müsabakalarından başka, 
du. İ mail B y hu kbpeğe sahib olm k Halbuki, s~~ra Musulda, T~ü~e hay yüzme, atlama, yelken ve su topu müsa
... rzu unu p k giıç ~zliyebiliyordu. Bu- retle seyrettıgım gurublantı. ıhtışaı:ı - bakaları da günü gününe icra edildi. 
nu bıldığim "çin Framı ona hediye et - larına, sonsuz renk servetlerıne n•s -ı Su sporu federasyonunun kabul ettiği 
t'm. betler, Marmara gurubları pek soluk ve klasik tekneler her ınıntakada mevcud 

Frarru, Faik ve İsmail Beylerin Şiş- sönük kalırlar. . . . . olmadı~ı için, Türkiye kürek birincili~~ 
Jid o urdu t rı -vde bırakarak c..yrı - Vapurun sevımlı ve nazık bır Fran- müsabakası da yalnız dörtlük teknel2rı 
1 m ,erç n üz"lnlü oldu. sız olan süvarisi de hey'ete meraklı i - bulunan İstanbul İzmir Kocaeli ve Ean-

Vf'da için on .. n kadar sonra onla- miş. Benim rasad dürbünümü görün - dırma mıntakala;ı aras~nda iki seneden
ra üroeden nel, Framı salondan u - ce, ilk işi, kızıl bulutlar arasında Gta- beri yapılmakta idi. 
zak bir yerde bulundurmalarını rnek - rid yıldızını aramak oldu. Su sporları fedrasyonunun i§lcrine ba-
tubla yazdım. Fakat bulamadık. . . . kan federasyon, büıün bir mevsim z.u-

Övle y m 'ar. Birinci sınıf kamaralardan bırının, fında faaliyet narnma yapılan bir tek kü-

Bugün saat 15 de Taksim stadyomunda 
profesyonel Türkiye başpehlivanlık mü
sabakaları başlıyor. 

Son Postada, müsabakalara gireceğini 
ümid etti~im pehlivanlarımız arasında 
bır mukayese yapmış ve neticenin ne o
labıleceğini yazmıştım. O günden bugi.i
ne kadar geçen bazı hadiseler yüzünden 
evdekı pazar çarşıya uymadı. İşittim ki 
üzerinde tahmin yürüttü[,tüm ve müsa
bakaların neticeleııin:i dcğlştirebjlecek 

kabiliyette olan iki pehlivan güreşiere 

iştirak etmiyor: 
Kara Ali ve MüHiyim. 
Kara Alinin güreşiere iştirak etmiye

ceğini duydu~um zaman kendi hesabıma 
üzüldüın. Güreş meraklılarının da benim 
kadar belki de benden fazla üzülecekleri Fakat, Fr m a sesimi duydu, ya - her türlü aziz tasvirler vesairesile bir rek şampiyonasını bile organize etmek 

hud kokumu a:dı Bulunduğu odada ke katolik kilisesine çevrilmiş oldu~unu zahmetıne katıanmadan }~ürek şampiyo- muhakkak. 
di gıbi miy vlamn ~ a, oda kapısını tır - gördüm. Hayre.tle, süvariye: nasının malum olan gün ve tarihi yak- Öyle ya. Kara Ali olmayınca gayet ta-
malamağa \C ulumalta başladı. Sözü ya - Uıik Fransaya mensup. bir .vapur- laştığı halde henüz alakadar mıntakalara bii olprak Kara Ali-Tekirdağlı Hüseyin 

, rıda bırakarak oradan dar kaçtım. da böyle mükemmel bir kilısenın bu - bir tebliğ yollanmadı~ına göre birincilik güreşi de olınıyacaktır. 
Musula varınca yalnız şehirde de - lunuşuna şaştım, dedim! müsabakalarının bu sene yapılınıyacağı Meraklıların geçen senedenberi bekle-! 

~ 1 d d k'" s·· . mektc oldukları, güzel, heyecanlı ve o 
Kara AU 

ğil. hükumet konagı av usun a a o - uvarı: . . . anlaşılmaktadır. nisbette de ciddi olacağı muhakkak olan sebeblerden dolayı Türk tebaasma geçe-
pek sürüleri gördüm. Hatta evvelki va- - O karnaranın vapur hekımıne aıd Mınıakalardaki resmi müsabakaların 

d bu güreşin yapılınasını çok isterdik. memiştir. lilerden birinin, köpeğini resmi maka - olması daha ziyade taaccübe şayan ır, yapılınasına müsaade eden yardımcı fe- B ·· b k ı ertib ed L--~ 
Ali acaba bu güreşiere niçin iştirak et- u musa a a arı t en Auıwte 

ınında da yanında bulundurduğunu i - cevabını verdi. derasyon, icrasına mecbur olduğu şampi- kendisinden Türk tebaası olduluna dair 
sitince Framı hatırladım, acıdım. Sofrada··' he.y'et ilm. inden bahsedi - yonayı yapmak için kimden emir teHikki miyor. bı·r vesı"ka taleb e+-~· fakat o, bu vesi· 
~ ··ı·· h Id h k,· Kendisini davet eden Halkevi tertib ko- ~ İstanbula avdetimde onun bir do u- yorduk. Suvan, Men yı ızı a 1\.Ul- edecektir bilmiyoruz. kayı gösteremem.iştir. 
nü almak imktınını düşünerek kendi - da konuşurken, Volter (Mik.romega) ya Su sporları·le meşgul olan klüplere a- mitesine verdiği cevab şu: tdm k Biz, bu müsabakalara onun da gizme. 
mi teselli ettim ni küçük büyük adlı ~a.yali b~ hil•~ye kıntıya kürek atmaktan başka, binlerce - anım yo · sini isterdik. 

Halbuki. iki buçuk sene, yani İstan- kitabında bu yıldızın ıkı pcykı olduı.,tu- liraya malolan bir faaliyet mukabiHnde Garib bir cevab. 0 kadar garib ki Kara Vaziyet bu ,ekli alınca Teltirdallı Hü-
bula dönüşümden iki gün sonra Faik nu söylüyor, dedim. Halbuki, Merih:n klüplerin elde ettikleri tek ve yegane ka- Ali gibi bir pehlivana yakıştıramıyorum 

ı F V ı · f t d . ve yakıştıramıyacağım da. seyin ortada adetA rakibsiz olarak kalıyor. 
bevle sokakta karşı aştım. ramı sor - iki peyki, o tenn ve a ın .a. n.. sonra zanç nihayet sporcuların getireceklerı Babaeskili İbrahim ve Manisalı HaW 

B tl b k F Halkevi bu güreşleri 20 gün evvel ilim 
aum: keşfedilmişti. u su.re e, . uyu ran- bir o:::ampiyonluk ünvanından ibarettir. hiçbir zaman Hüseyinin Jtarı:mımda eiddt 
' b ··d d t h ı b h k k t :.- etti. Zannederim ki bu 20 gün idmansız or-- Sizden aynidığı için ir mu e ~ız edibi, rneç u ır a ı a e uygun Her klüp sene sonunda gözünü kamaş- bir rakib sayılamazlar. Yapacaklan gil-
pek neş'esiz ya~adı. Sonra, hastalana - bir tahayyülde bulunmuştu. tıran büyük masrafların bilançosunu, ka- olan bir pehlivanı idmanlı bir hale getir- rec:lerin hiçbir zaman bir Ali _ Hii..-.~w. 

t ı h rneğe kafidir. :.- .._.3u• 
rak öldü, dedi... · Bu arada, ':olterin, .sanın e ve. a- znnabilirse tek bir =mpiyonlukla kapa- B 1 d b gu··rec:inin vereceAi lezzeti veremezler. 

h - d h d 1 h r- i mem siz e enim fikrime iştirak :.- er;& 
_ 68 _ leyhinde, atta ~ a zıya e a ey .em - maya katlandı~ı içindir ki bu kadar a~ır eder misiniz Bakalım minder kenarmdak. yerleri-

de yazıp da bu yuzden Papa taraLın - bir yu··kü taşımagwa razı olmaktadır. Bü- B h · . d K Aı· . mize oturuncaya kadar vaziyat belki de-MUSUL YOLUNDA . · b b 1 unun arıcın e ara ının geçen 
' ··· dan aforoz edılmesıne se e o an meş- tün bir mevsim klüplerinin renkleri he- ·· . A k d B 1 hl" ğişir. Belki zevkli güreşler seyrederi» 

Musul valiliğine tayinimden bir - hur ve uzun manzume ha tırıma geldi. salıma avuçları patlayı~cıya kadar ha r PK~zar ·ıgubn~ ~ abraka u gt ağr ped ıvb~l~ı Böyle olmasmı temenni edelim. 
·· b b kAfb" be'l· (Arkası vıır) • ıro ı e ır musa a a yap ı ını a ıı-

xaç gun sonra, ma eyn aş a ı ı ı .............................................................. babam kürek atan, kan ter içince kaldığı yoruz. Bilmem amma. Ben Kara Alinin Hayrettin Başkul 
'davet etti: b" ·d · o ra ko~a ' ağır ve yorucu ır ı manaan s n '" geçen pazar müsabaka yaptı~ı halde bu .&... 

- Musulda Kürdler, Arabıar bir - k 1 · ·· ··kr - .. kr kayıkhane- ııır te ne erı suru ıye suru ıy~ güreşlere ginnemesini, kendı arzusundan 
birlerini yiyorlar. Hemen hareket et - lerc çeken sporcular, d~ksa~ derede~ su ziyade etrafındaki bazı kimselerin tesiri Eminönü Halkevinden: ı - 22 ve 23 Ilk• 

meniz iradei seniye iktizasındandır, t getirerek, uzun. boylu ~ll do~e.rek bır a- altında kalmış olmasına atfcdiyorum. !~!~;o~=:.~a;:._:_a;aı o~r:or= 
dedi! 2 3 4 f> 6 7 H 9 10 vuç paraların bır şampıyoncı ıçı~ feda et- F.akat bu netice birdir ve bu netice serbest güre§ bafpehllvanlık mtuabakalan-

- Musul, en az yirmi günlük bir me- tirdikle.:i halde, şöyle .b~ arzu ıle .bu şe- halk tarafından çok sevilen Kara AH için na saat (15) te bqlanacaktıf. 
safededir, cevabını verdim. Bu kadar 1 refli musabakadan ne ıçm ve hangı bakla hiç te iyi değildir. 2 - Baf8.}tı mü.sabakalarına <80> ldlodan 
uzak bir yere, ailem ile gidebilmek i - 2 mahrum edildikle .. ~ini, bugü.n .haklı ola- Mülayim meselesine gelince,· yenı· ya- fazla gelen pehlivanlar lftlrak edemiJece • 

d h ı · ka - 1 ilnden bataltı müısabakalanna girecek peh-
çin bir iki gün e azır anmanın ım - S rak, soruyor ve ogrenmek ıstıy_o; .ır. . pılan profesyonel güreş nizamnamesinde ııvanlar tartılmak üzere saat (11) de Tat -
nı yoktur. Hıç olmazsa on, on beş gün 4 Ufak araştırmalardan sonra ogrendık. der ki: sım stadyomunda bulunacatlardır. 
müsaade huyurulması için h1tfünüzü r: Senede bir tek c:ampiyona yapacak olan 3 - Ba1m Ankan, Yusuf Allan. Rtııt bil 

" :.- cTürk tabiiyetinden olmıyan bir güreş- müsabakalara hakem olarak =:flmt:terdlr. 
rica ederim. c. federasyonun parası yokmuş ve bundan çi bu müsabakalara gı·remez.» _. ,. 

B k~t·b \.. t ğ h ·· b k Yukarıda yazılı ıün ve aaatlerde mü.sabaka aş u ı : dolayı her sene yap 1 ı u musa a ayı M\ilayim Türk tebaası değildir. Bazı yerinde bulunmalan nca olunur. 
-B~~vKe~eab efundimirin i~- ~ yapmamağa karnrv&m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dei seniyelenni tebliğ ediyorum. Ne t Parasız ve büdcesiz federasyona, bir 
yapmak lanm geldiğini artık siz düşü- ll klüp rica etmiştir. Şanıpıyon:ı için icab 
nünüz, dedi. 10 eden masrafı verrneğe hazırız, siz müsa-

Şifre katibi Kamil bey ile görüş - baka tarihini tesbit edin ve bu işi lstan-
tüm. ona vaziyeti anlattım. Kamil Bey, SOLDAN SAtirA: bul ınıntakasma havale edin .. 
maruzatımı Padişaha söyledi ve Ab - 1 - Kestane a~açlarının bulundu~u yer. Para bulundu, müsabıklar hazır, yar-

2 - Oarlb - Adam öldüren. 
dülhamid II nin: 3 _ Blr nota _ Bir nevi plşlrllmlş yumurta. dırncı federasyon buna da razı de~il. 

- Yaklaşan bayramı da burada ge- 4 _ Erken de~U - Berrak. Bunun tek cevabı ve manası şudur: 
çirdikten sonra gitsin. Kendisine yol 6 - ~trol lA.mbası şlşeslnde hıunl olan Akıntıya kürek çekiyorsunuz; su spor-
hardığı da vereceğim. Hareketinden slyahlık. ları federasyonu yoktur! 
h .. 1 b 1 . d d·g-. i 6 ~enkıbeler - Dahi. Ömer Bc.oıim ir gun evve uraya ge sm, e ı ın 7 - Emreden - Çabuk tutuşan blr madde. 
bildirdi. s _ cı5ıı deki gibi - KuvveUendlrmck. 

Çalınan mahud topu bulacaklara 9 _ Memleket - Musallat. 
\ adolunan rütbe, nişan ve 300 liradan ıo -Ezmek masdanndan ismi fall - Adet. 
rütbe ve nişana mukabil valilik veri - YUKARDAN AŞAÖI: 

. ı - Okur - Sofra. np ~ alnız 300 lira kaldıgına nazaran, 
2 

_ Kraliçe _ Kederslz. 
giderken de onun verileceğini zannet - 3 _ şart Ilhlkası _ Başında bir cAıı ol -
tım. Böylece bizim büdcenin müvaze - saydı birdenbire - Eklet. 
ne..-.i az çok bozuldu. Çünkü yol harchğı i -İplik - Fazlalaşan. 
mcv'ud 300 liradan az çıktı. Lakin ek- 5 - Açıkça - Ban'at. 

siğini ikinci rütbeden Osmani nişanı ~ : ~~r~~İer - Bir göl kenarındaki vl -
doldurdu. lAyettmtz. 

1898 senesi Şubatının on sekizinde a - Birbirini aldatma oyunu - İcar. 
Senegal adlı ve çok yaşlı bir Fransız 9 - Taannüd - Borçlu. 
vapurilc İskenderuna rnüteveccihen 10 - intikam almak hırsı - Çok kon•ışan. 
İstanbuldan hareket ettik. 1 2 S 4 6 tl 7 8 9 10 

Mutasarrıflıkta istihdamı caiz gö - 1 
rülemiyerek aziedilen bir memurun ~ 
kırk beş gün sonra Vali tayini, bala li 
rütbesi ve ikinci Osman} nişanı ile tal
tif edilmesi ern.sali nadir bir idare ha -
di esi oldu~undan, uğurlama için vn -
pura gelen do~tlar arasında, Muhlisin 
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neş, kenarları yaldızlı kızıl bulut yı -
ğınları iç~ gömülerek batıyor ... Ga - lvuellc\ bulm4CGnm h4llectilmlf ,elcli 

Atlı mania 
Müsabakaları 
Sipahl ocağı tarafmdan önümüzdeki 

pazar günü için tertib edilen konkur i
pikler mani itibarile çok yüksek ve işti
rak edecek atlar ziyade olacağından mü
sabaka adedi 5 aen altıya iblağ edilmiştir. 
Müsabakalar 13,30 da başlıyacaktır. 
İstanbul mükafatı: I nci müsabakada 10 
at iştirak ediyor. 

Kazanmak ihtimali: Konsa (Mısırdan 

prenses Semihanın), Murat, Doğan. 
Yüzbaşı Avni mükafatı II: 15 at: Aşina, 

Leyla, İlal, Proiça, Yüce. 
Zingal mükafatı III: 8 at: Olga - Do

ğan, Efe kızı, Konsa. 
Ordu mükafatı: ll at. 
Mussolini kupasını kazanan zabitler ve 

atlar: En çetin müsabaka irtifa 1,50, ge
nişlik 5 metre: Ok, Akıncı, Yıldız, K:ı
nad, Ünal . 

Sümerbank mükafatı: 7 at: Siviller: 
Başkan, Mebrfıke, Olga, Ateş. 

Şampiyona mükafatı: 10 at: Dicle. Be
bek, Savul, Efe, Akın. 

Galatasaray· klübü geniş bir· çalişma 
programi hazırladi 

Galatasaray klübünün bu seneki spor ringden çekilmit olan kıynıetll boksarle
faaliyetinin esasları alakadarlarca. tesbit rin antrenörlüğü temin edilecektir. 
edilmiştir. Tanzim olunan çalışma prog- Voleybol ve basketbolele de çok ehem· 
ramı her branşın sporcuların1 tatmin e- miyet verilmi§tir. Üç 11nıf üzerinden tur• 
decek derecede zengindir. Bu seneki fna- nuvalar tertib olunacaktır. Bu turnuva
liyet, hariç teşekküllerin sporculnrına da larda yapılacak basketbol maçları tasfiye 
açık olacaktır. mahiyetinde olacak, final müsabakaları 

Program, açık hava ve salon sporları açık havada yap\lacaktır. Dördüncüye b• 
olmak üzere iki kısma ayrılmış, her bran- dar derece alacak basketbol takımları, a
şın tekamülü için imkan nisbetinde ted- çık havada yapılacak pmpiyonaya ifti• 
birler alınmıştır. rak etmek hakkı kazanmıf olacaldardır. 

Programda beden terbiyesine, iletli a- Galataarayuı Mecidiyeköyünde iDp 
letsiz jimnastiklere bilhassa ehemmiyet edeceği ~ sahaalDın drenaj ameli• 
verildi~i gibi, yaşlı sporculara ayrılan sa- yesine pek ,.tmda ba§lanacaktır. Stad• 
atıerde sıhhi jimnastikler yaptırılacak, da, basketbol için de bir saha ayrılmıf" 
muhtelif oyunlar oynanacaktır. Bu iti- tır. Stadın saha kısmınm yaza kadar h .. 
barla, eski şöhretlerin, yıldızların antren- zırlanaeatı kuvvetle muhtemeldir. Bd 
manları hayli enteresan olacaktır. Bu takdirde, müsabakalar yeni sahada c:ere
devrede, atletler için de bir seri kros ha- yan edecek, aksi takdirde muvakkateJJ 
zırlanmış, monotonlaşan kır koşuları için Taksim stadmda yapılacaktır. 
yenilikler düşünülmüştür. Bu mevsim Basketbol faaliyeti fimdiye kadar dal
kır koşularının sahaları ve müsabaka ma kapalı salonlarda cereyan etmi§tlr• 
tarzları değiştirilecek, atıetierin dere, Mevcud spor salonlanmız ancak birkaC 
mania ve arızalı arazide yarışmaları tc- yüz kişi istiab etmekte oldulundan, bd 
min edilecektir. sporun heyecanı müsabıklan aruuıdl 

Mübareze sporlarından boks, eskrim kalmı§, halka sirayet ettirilmeslne imkll 
ve güreş te esaslı bir faaliyete dahil ola- bulunamamıştı. 
cak, bu sporlar için şampiyonlar tertib Bunun içindir ki, basketbolun açık h .. 
edilecektir. Bilhassa, sönmliş olan boks vada kalabalık seyirci kütlesi karpsındlı 
için yeni formüller kararlaştırılmıştır. oynanmasının, bu sporun ilerlemesi 
Genç boksör yetiştirilmesine gayret edı- yapılacak çok kıymetli bir hareket 
lecek, bu faaliyette Melih, Selami gibi lt muhakkaktır. 
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Soğuk algınlığı, nezle ve 
larile geçen hastalıklardan 
ve boğaz rahatsızlıklarında, 
ğında pek faydalıdır. 
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E ZANESI 

İnhisar ar U. üdürlüğünden : 
I _ Ayrı ayn kapalı zarf usulile eksiltıneye konulup 20/VI/~3~ tarih.inde iha

le edilemiyen İzmirde yaptırılacak Tütün bakım ve işleme evı ı~ş~atıle .tc.mel 
kazıklan işi bir kül halinde yeniden ihzar edilen şartname ve proJesı mucıbınce 
'kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ır_ Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 764426 lira 33 kuruş ve muvakkat te-

minatı 34827 lira 5 kuruştur. 
III _ Eksiitme I/Xl/938 tnrihıne rastlıyan Salı günü saat ll de Kabe.taşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV_ Şartname ve projeler 3R,22 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mübayaat Şubesilc Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak temel ka

zıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Sımples, Brechtel, Abalorenz, Miharlis Most ve 
sair firmaların usul ve sistemlerıne veya bunlara mürnasil sistemlere göre yapı
lacaktır. 

VI - istekiiierin diplamalı mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları tak
dirde ayni evsafı haiz bir mütehnssısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş ba
şında bulunduracaklarını Noterlikten musaddak bir taahhüd kaJ':ıdı ile temin et
meleri ve bundan başka asgari 500.000 liralık bu gibi inşaat yapmış oldukları
nı gösterir vesikayı ihale gününden sekiz gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya iştirak ve ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 ncı maddede yazılı ek
siltmeye iştirak vesikası ve l1ı 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kspalı zufların eksiitme günü en geç saat 10 a 
kadar yukanda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. c6492» 

IJtllll/lltiN 

I - İdaremizin Uzunköprü Tütün bakımevi dahilinde şartname ve planı mu
cibince yaptırılacak belalarla kömürlük işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 791,4:l lira ve muvakkat teminatı 59,36 liradır. 
III- Pazarlık 2/XI/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 deKabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesilc Edirne başmüdürlüğünden ve mahalli inhisar idaresinden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g:ivenme pa -
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. c753lıı> 

~ 

I - Şartname ve nümuncsi mucibınce 20 X 25 eb'ndında 10 milyon silindir
lik rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuru~ hesabile 40000 lira ve mu
Vakkat teminatı 3000 liradır. 

lll _ Pazarlık 31/X/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba-

taşı~ Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler 2 lira bedel muk~bilinde İnhisarlar Levazım ve Milbayaat 

Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - İstcklilerin pazarlılt için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenmc para-

larilc birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c731h ,.,.,. 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk cl50,000 .. adet ve 100 

kiloluk cl80,000» adet tuz çuvalı ayrı ayn kapalı zarf usulile eksiltıneye kon -
:muştur. · 

II - Muhammen bedelleri : 50 kilolukların beheri 23 kuru§ hesabile c34,500» 
lira ve muvakkat terninatı c2587,50:. lira: 100 kiloluklarm beheri 41 kuru~ hesa -
hile c73,800:. lira ve muvakkat teminatı c4940:. liradır. 
İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 25 santim ve 100 

kiloluklar için de 50 santim znmmedilir, 
III - Eksiltme 7/XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 lik çuvallar saat 

15 de, 100 lük çuvallar snat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin-
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 likler ı 73 lira ve 100 lükler 3,70 lira bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum MüdürlüğU Levazım ve Mübayaat şubesile, Ankara ve İz
:rnir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak-
huzu veya banka te.mlııat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 
günü lksiltme saatlerinden yarmışar saat evveline kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Ba~kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. «773h 

SON POSTA 

Osram- • -ampullan kulla-
nınız. Osram- ~- ampullan 
sarf edecekleri cereyana 
mukabil size elde edilebil
mesi kabil olan azami ziyayı 

temin ederler. 

~ 

1Jununlçin da1nuı kcdh 
~-4ilmzlu 

MP 
AEG Türkiye Vekilieri: 

Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi 

İSTANBU L.P. K. 1449 

•• 

Elektron 
Türk Anonim Şirketi 

ISTANBUL P. K. ll44 
' 

Usküdar - Kad1köy ve Havalisi 

Sayfa ts 

Halk Tramvaylar• Türk Anonim Şirketinden : 
c_ • .___ riyetiD 15 i c· Yıldö il 

• e e re 
E ZiLAT 1 T ARiFE 

Cumhuriyetin 15 Inci YIIdönümü münasebetlyle 25 Birinci 
trin 1938 günü batlamek ve 4 lklncltetrin 1938 gününe ka· 

dar " Dahi , devam etmek üzere tramvaylarımızda, mı taka 
.tevhldl suretiyle tenzilat yapılmış ve mıntakalar a ağıdaki 

ekli almışttr. 
Hat Sayısı 

ı 

12 

22 

4 

Hattın Adı 

Ösküdar Kısıklı 

Kadıköy - Üsküdar 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköy - Bost• 

Kadıköy - Fenerbahçe 

Kadıköy - Gazhane 

Kadıköy - Moda 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 11 giiıı 

( 1 Osküdar 
( 2 - Bağlarhaıı 

( ı __, Kadıköy 
( 2 - İbrahimağa 
( 3 - Karacaahmed 

( ı 
( 2 
( 3 
( 4 

( 1 
( 2 
( 3 

- Kadıköy 
Ihrahimağa 
Karacaahmed 
Bağlarbaşı 

Kadıköy 
Kızıltoprak 
Erenköy 

( 1 - Kadıköy 
( 2 Kızıltoprak 

( 1 - Kadıköy 

( 1 - Kadıköy 

- Bağlarbaşı 
- Kısıklı 

- Ihrahimağa 
- Karacaahmed 

O aküdar 

- Ihrahimağa 
- Karacaahmed 
- Bağlarbaşı 
- Kısıklı 

- Kızıltoprak 
- Erenköy 

Bostan cı 

Kızıltoprak 
Fenerbahçe 

Gazhane 

-Moda 

8 

20 

Bu uretle, hal n tatbik edilen tarifeye nazaran, 
he abi of0 24 nisbetinde tenzilat yapiimıştır. 

va ati 

Dr. HAFIZ CE AL 
XLokman He\dm) 

DahWye mt!teııassuı: Puar.dan maac1a 
lı.erg1ln <1 - t> mvanıoıu numara 104, n te
lefonu Z2W • :&106& 

Belediye Sular İdaresinden: 
Bir ameliye dalayıslle 23/10/938 Pazar ak§amı saat 21 den itibaren 8 saat ka

dar Kuşdili köprüsünden başlamak üzere Göztepe, Erenköy, Bostanc! ve hava -
llsinde Elınalı sularının kesilmek mecburiyeti hasıl olduğunu sayın halka bil -
diririz. c7710• 

fAVRU gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SAliH NECATi 
i 

uvaffak olmuş bir ilaç HAKKI KATRAN PASTILLERi öksttrnklert köklinden keser. 



Jo ~ay\.a 

r 

Bevhude ızlırab çekmeyiniz ! 

Bütün 'ağrıların panzehiridir 

BIR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid ba§ ve diş ağrılarını 
sür'atle izaleye kAfidir. Roma• 
tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada· 

le ızbrabları NEVROZIN'le 
tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Brooşite karşı 

eo müeasir ilaç NEVROZİN'dir 

NEVROZİN ' i tercih . ediniz. 
Icabmda glade 3 kaşe alınabilir 

lsmine dikkat, takHdlerinden sakınıoız ve Nevrozin yerine 
batka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

ADEMI İKTIDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

kutusu 1255 Hormobln ) Galata, 

SON POllT& Birinciteşrin 22 

Avrupanın hayat, kurtlu çocuk gadalarından sakı
nınız 1 Yavrularınızın midesini abur cuburla , dol

durmayınız 1 Tabii, s f, fez:zetli 
~~;~-~~~~ 

• 

Çocugun · 
.sihhat / .. 

Anne11i11 
• neses1.: .. 

Q.SOI'I 

na çocuklar bayılıyor. Çok iştahh ve severeK onytırler. Bu saf ozın u. 
· ların vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yUksektir. BUtun çocuk doktor• 

ları buna şahadet eder. Avrupada daima diplomalarla müsaddalr: blrlncl· 
li~i kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabit gıda ancak 

HASAN ÖZLÜ UNLARIDI~ 

Pirinç, Yulaf, Mercu • "' Buğday, lrmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar Özü 

Unlarını Çocuklarınıza Y ediriniz. 

1 • 
Sağl1ğ1n1, aileni, vataniiii 

FRENGi va BELSOGUKLUGU 
iletinden koru • 

• 
KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANELERt DOLDU-

RAN KA1'1LLER, TIMARHANELERDE 1NL1YEN DELI
LER, MEZARLARA gnn görmeden gömülen masumlar 
bUtUn dejenere İNSANLAR eksf'riyetle ya kendileri 
tarhfından kazıınılım veya ana lıxbalıınndan miras ka
lan bu mel'un hastalıkların kurb.ınlarıdır. GA YRİMEŞ
RU MÜNASEBETLERDEN çekiıı. Her gördü~Unü temiz 

s~ınma ve bayatını kaput dedi~imiz prezervatiflere teslim etme. Nefsine hAkim olamazs~n PROFILAKStN kullan. 
PROFlLAKSlN bütün nıütemeddin memleketlerde gençli~i yüzde yOz bu bela tufanından koruyan en birinci 
sil!btır. Sıhhat Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istinıali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede 

' . PROFiLAKSIN daima ve her zaman PROFILAKSIN , 
GR iP N EZ LE BAŞ DiŞ ' 

L 
Baker mağazalarında 

Erkek ve Kız çocuklarına 

mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir. Her· yerden mtısaid 
şerait ve iyi fiatlada Gmsalsiz 
ve zengin çeşitler bulacaksınız. 

~~ ~ .................................................................... 
Son Posta Matbaası ................................. 

ve 

BÜTÜN AGRILARI DİNDİRlR. 

D -ENiZ BANK 
İzmir Pazartesi postası 

kaldırıldı 
Istanbuldan Pazartesi gUnleri kıılkıuak lzmır·e u~rayıp Pire'ye giden 

postalar bııdema yalnız Izınirle Pire arl\sında sefer yapucaklardır. 
Bu itibıırla 24 Birinci te!;irir~ PHZHl'lesi günn ıden itibaren Istanbuldan 

Pazarh• sı günlerı lzınır'e vapur kttlkmıyaeaktır. 

1 

Netriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLE&h A. Ekrem tlŞAKLICilL. 

~-~r~~u~;; .• f.~~~~!!i~ P.~.~~i~cuman.m) 
~ günleri 14 den sonra hastalarını kab•" eder. 


