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Nazırlari Amerika, Rusya 
sefirlerile görüştüler 

.Ruzvelt ve Çemberlayn'in Hitlere bir 
mesaj gönderdikleri şayiaları dolaşıyor 
.Henla1n'in istişarelerde bulunmak üzere Almanyaya 

~derek Hitlerle aarüıeceii 1ö1leniyor 

Kahraman askerlerimiz bcıYTam günf1 vcıpılcın geçld resminde 

Henlayn Alman silbcıy lmile görllprken 
Londra, 31 . (Hususi) - Kabinenin yapılmamıştır. Maahaza, mevcud gergln

dünkü toplantısından sonra, Südet me- lik te arlllllf değildir. 
selesinin halline doğru ileri bir hamle (Devamı 11 inci sayfada) 

( .............................. ·--·····-·--··· 
Pazarlıksız satış 
kanunu bugün 

tatbik edilmiyor 
1 

Kaha dayılık için adam . Ta1!::;::~: :e~~nd~eki 
•• 1 d H ı ı Ankara, 31 (Hususi) - Pazarlıksız o uren cana v a.r ar . satış kanunu ya~ından itibaren mer'i-i yete girmektedir. Fakat İktısad Ve-

Evvelki gece Ortaköyde feci bir cina- Şu dakikaya kadar sebebi henüz kat'iyet- i kAleti tarafından kanunun sureti tat
yet olmuş, genç bir ıoför vücudü delik le anla§ılamıyan, mahiyeti karanlık ka- j bikine dair hazırlanmakta ·olan talt
de§ik edilmek .suretiyle öldürülmüştür. (Devamı 11 inci sayfada) ı matname üzerindeki çalışmalar bit
-======ı::ıı::::========::ıı:::ı:İ==:::wa--====-===-==--==-==--== jı memiş olduğundan kanunun tatbiki ·D.. El A v '~ I biraz daha gecikmektedir. un azıg oa muazzam 1 Talimatname üzerindeki çalışmala-

1 ra halen devam edilmekted.lr. 

bir geçid re~mi yapıldı '-................. _ ......... -............ -..... ..../ 
Geçid resmi saatlerce sürmüş, sahayı dolduran 100 Japon adalarmda 

bin kiıi kahraman orduyu çılgınca alkışlamıştır müdhiş bir tayfun 

Manevralarda kırmızı ta.raf kuvt1etleri ne memub bit' ıiZbay '!fızife başında 
JI' (F: (A. A.) 

Elizığ, 31 (Hususi) - Bir haftadanbe-f bugün Elizığda yapıldl. 
ti hasreti• beklenen büyük eeçid reslill . (Danmı 1 

. \ 

Lond':ra 31 (Hususi) - Otuz seneden
beri misline tesadüf edilmemlf §iddetli 

.bir tayfun, Japon adalarında ve bilhassa 
Tokya ile Yokohamada büyük zararlar 
ika etmiştir. (Devamı 2 nci ıa.yfada) 

··················0·u·"<:3··o·N ............... .... 
Seyahat notları 

Yazan: Bürha,. Cahid 
Güzide edib ve romancımız Bürhan 
Cahid Avrupaya gitmiştir. Bu seya
hatin intıbalarını yazarak cSon Pos· 
ta> ya göndermektedir. İlk yazıyı 
bugün 3 üncü sayfada kendisine aid 

olan sütunda bulacaksınız. 

DUşmam nasıl yendik ? 
Yazan: General H. Emir Erlıilet 
cSon Posta. nın kıymetli askeri mu.· 
harriri büyük zaferi anlatmaya devam 
ediyor. 9 uncu sayfamıza bakınız. 

Bayram gan.ii diploma cıla.n t/ft'I ri beyl4nmıı.ı Ha.rb otcuıtıncla 7lıcııGr1' 
hıykeıtn.in anw en geçft'lerken 

Dedikodu uyandıran izdivaç 
lıtanbullu Baya" Belkiı, Mısırın ihtiyar milyoneri ile 

evlenmek üzere Kahireye gidiyor --~ 

Bayan. Belkis tJe Gallini Pqa) (Pll§anın 1'esmi eıki reımWr) 
-(Yazu;ı 3 üncli ai,taclli) 



Hergün 
Avrupada 1 

Pazarlık fırtınası 

Yazan: Mahlttia mr,. 
16) irkaç gündenberi Avrupa ge-
1.g) ne telaş içinde. Gene gazete

lerin ilk sayfaları iri, kara ve kalabalık 
}>aşlıklarla doldu. Bu başlıkları, siyı-.set 
ufkuna çökmüş kara bulutlara benzete
biliriz: Ufuk karardı, şimşekler çakıyor, 
fırtına! 

Resimli f\.'1akale: = insan ve makine -- Sözün Kısası 

Tesadüf mü dersiniz? 

ttııır 

116 

QQn 
aı 

B. Talu 

AGUSTOS 

Pazartesi 

1 
9 
3 
8 

Evet, bir fırtına karşısında bulundu
ğumuz muhakkaktır; Almanyanın geniş 
manevrası - askeri olduğu kadar da siya
si manevra - Fransanın daha ufak nis
bette, fakat, ayni şekilde bir nümayiş 
manevrasile karşılandL Sefirler tayyare-
lerle uçtular: devlet adamları, sıkı kapa- İnsanda sinir, bir makine kazanını dolduran buhara ben- Makinede kazanı patlamaktan koruyan emniyet süpapı-
tılmış kapıların arkasında uzun uzun ve zer. Fazla tazyik edildiği zaman feveran eder, binbir emek dır, buhar fazla gelince kendiliğinden açılır, fazla buharı 

tıtanbuld• Aıaıiırlı' llöprü..ckıe mcraslmte 
Teme urıması IV!B 

hararetle konuştular, müzakere yaptılar. ile vücude getirilen bir hayat binasını bir saniye içinde yere dışarıya atar. İnsanın emniyet süpapı ise kafasıdır. Sinirleri 
Heyecan avcısı gazeteciler, ağır başlı si- serer. fazla gerildiği zaman ona susmasını ve hava almasını emreder. 

Eıtntıı-tıO ,ş~ddQ mln,n1ta1,. ı 

Ar~nı • ı~1 
1 Rec~p 

l!vhl E nı-vnı'ı 
ÔJhq ı533-r,23 
vıtı• e Jj 02 u 
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vkql Ezeni Vasati 
Akşan> \2 t8 ~~ 
Vatsı Utl 2027 
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yolann söyleyicileri birkaç gündenberi /ngilterede Jr···••H••••••H•• ...................................... ,, Dünyanın en 

.,..., 9,&0 ·~ ~ 

tr:!:!!. ünümü bileyim diye, sene ba
\\:al şında satın almış olduğum 'bil;. 

takvimi, idarehanede, çalıştığım masa
nın yanıbaşına, duvara astını. Hergün, 
bundan kopardığım yaprağa şöyle bir . 

siyasi haberleri daha heyecanlı bir sesle s d : Herg .. b. f k K .. .. ı. neşediyorlar. Bütün bunlar, muhitte bir eyyar ev mo aSl un ır 1 ra UÇUıı mOfOSiJılefi 
fırtına havasımn dalgalanmakta oldu
ğunu gösteren §E!ylerdir. 

* Fırtına geliyor mu? Korkulan şey, ö-
lüm dalgası, ateş fırtınası, ufkun ÜZPri
ne çökmüş ve şimşek çakan bulut yığın
ları içinden, birdenbire, bir hamlede bo
şanıverecek mi? Bu gibi ahvnlde hiçbir 
zaman tam bir hüküm vermek ve k:ıt'i 
bir iddia ileri sürmek doğru olamaz. B:· 
rakılması elzem olan ihtiyat hududu ile 
mukayyed olarak derhal söyliyebilirim 
ki ben buna en az ihtimal verenlerin ara
sındayım. Beni bu hükme scvkeden se
bebler de şunlardır: 

Südet meselesi Almanya için halli el· 
zem bir davadır; bundan şübheye mah2l 
yoktur. Fakat, bunun mutlaka bir !ıatb 
ile halledilmesi icab etmez. Almanya bir 
taraftan, Südetler öbür taraftan, bu me· 
sele yavaş yavaş matlub olan gayeye 
doğru pekalA sevkedilebilir. 
Şu halde Almanya Südet meseleshıin 

hrilli için - fakat, yalnız bu mesele için -
harbe kadar gitmez ve gitmıyecektir. Al
manyayı harbe sevkedecek sebeb, böyle, 
zamanla kendiliğinden halledilebilecek 
olan Südet meselesi olamaz. Almanyanın 
bütün kuvveUerini mücadele meydanına 
atmasını mucıô olacak kuvvet, Südet 
meselesinden çok daha mühim bir dava, 
bir dünya politikası davasıdır. Alman~a, 
ancak böyle bir dava uğurunda harb a
çar. Böyle bir dava bahis mevzuu olma
dıkça bulutlar arada sırada kararabilir, 
fakat, başka bir istikametten gelen baş
ka bir rüzgar, bunları silip süpürerek 
gökyüzünü tekrar" temizler. 

* 

İngilterede seyyar evler pek moda ol
muştur. İki kişilik yatak, sekiz kişilik 
bir masa, bir frijider, mutfak, soba 4 • 
gardrob, iskemleleı bu evin mobilyasını 
teşkil etmektedir. Elektrikli bir düğme 
ile kapılan açılan bu seyyar evi otomo

bilin arkasına bağbyarak istediğiniz ye
re götürebilirsiniz. 

Arnerikada günde 4,000 
tane satılan kitab 

Amerikalı daktilolardan biri patronu
nun kardeşi ile evlenerek İngiltereye 

balayı :seyahatine çıkmış. Sonra Ameri· 
kaya dönünce de İngiliz adap ve mua -
şeretini ince bir görüş süzgecinden geçi -
ren bir kitab neşretmiştir. Eser, son za -

manlann en mühim kitabı sayılmaktadır, 
ve günde vasati olarak 4 bin tane satıl -
maktadır. Muharrir, İngilizlere mü~ 
iğneler batırmakta, her 19ylerile alay et
mektedir. 

işine bir saat geç gelen 

Bu gözlük 
benimkinden iyi 
hansa kralı on be§inci Lui bir gün 

bir nezarete gitmi§, nazınn odasına 
ginni§ti Nazır yerinde yoktu. Kral 
nazırın sandalyasına oturdu. Masanın 
üzerine baktı. Bir gözlük gördii: 

- Acaba benim gözlüğümden daha 
mı iyi gösteriyor? 

Diye gözüne taktı. Masadan bir ka
ğıd aldı, okudu. Bu kô.ğıd kendi hak
kında yazılmış bir medhiye idi. Ka
ğıdı masaya bırakırken: 

- Bu gözlük benimkinden daha çok • 
iyi, dedi, her §eyi olduğundan çok bü- ~ 
yük gösteriyor. ~ . ' . 

'--·--········-············ ........................ -ı 

Ayın haritası 

(göz atmak adetimdir. Zira, benim bu ' 
takvim başka takvimlere benzemez. : 
Bunu tertib ve neşreden zat meraklı i- · 
miş. Hergünkü yaprağın üzerine, o gü
n ün tarihini, H zııı yasın veyahud ki' 
Kasımın kaçı olduğunu, Arabi, Şemsi · 
yılı, evkatı şer'iyeyi ve sayılı fırtınalar-
la sair mlıtad meşruhatı kayd ile iktifa 

Gördüğünüz motosiklet dünyanın en etmemiş. Takvimine biraz tarihi ve e-
küçük motosikletidir. Teferrüatı tamam- debi bir çeşni vermek için az çok önem
dır. Altı senelik bir çalışmadan sonra 22 

yaşlarında işsiz bir elektrik mühendisi 

tarafından yapılmıştır • 

Hazinesine konulan bir çay kaşığı ben-
zin ile on bq dakika işlemektedir. 

li hadiselerden yıldönümü o güne isa
bet edeninin iki satırlık bir hülfısasını, 
bunun da altına bir ata sözü, bir veci
ze, bir kelamı kibar koymuş. 

İşte ben, bunları okur, oyalanır ve 
hazan da hisse kaparım. 
Çıkan ayın yirmi dokuzuncu günü, 

Otomobil ile saatte 560 gene masamın başına geçer geçmez, e
limi duvara uzatıp, yaprağımı kopar-

kilometre dım. 

Ot b·ı sür' t .. k d eni •- ·u Üzerinde yazılı - ve yıldönümü bu-. 
, omo ı a ro or m p.ı.ı.gı z ·· ·· d"f k' · · İ 

' 

.. gune musa ı - va a şu ıdi: c stanbul-
Eyston, hususı surette yaptırılmış Thun- da, Atatürk köprüsünün, merasimle te-

f derbolt isimli sür'at otomobili ile Ameri- mel atılması - 1936.> Bunun altında da 
'kada Utahta yaptığı denemede saatte şu meşhur Arab darbımeseli vardı: cEl

takriben 560 kilometre katederek, eski intizar eşeddü minennar!:., yani bekle
mek, ateşten daha yamandır!. 500 kilometrelik rökorunu kırmıştır. 

Eyston azami iilr'atle gitmediğine ka
. nidir. Kansı da, kocasının bir daha böyle 

f bir teşebbüse girişmeye kalk.ışmıyacağını 
ümid ettiğini, fakat huyundan da vaz

J geçıniyeceğinden korktuğunu söylemiş
tir. 

Bu, belki de hakikaten bir tesadüftü. 
Fakat, birdenbire bana bir muziblik gi .. 
bi geldi. Kendi kendime: 

- Acaba, dedim, 19 36 yılının ağus
tosunun 29 uncu günü, Ata köprüsü in
şaatının hala bir adım dahi ilerleyeme
miş olacağını kestiren takvim müretti .. 
bi bu iki ibareyi kasden mi yanyana 
getirdi? 

Hitleri zengin eden kitab Ne de olsa, alttaki vecize, üstteki ta-
. _ . rihi hatırayı çok güzel ikmal etmiş. Ye-amele greve sebeb o/du İngiliz Wilkins amatör bir heyet ada-

Almanyanın bugünlerde bir dünya po- mıdır. Yıldızlara, gökyüzünün esrarına 
Glaskovda, bir fabrika amelesi, arka - ka-rı::t derin bir merakı vardır. Günün bi-

Berlinden alınan haberlere gore, Hit - ni köprünün inşa ve ikmalini sabırsız .. 
lerin meşhur Kavgam ( Mein Kampf) ki- !ıkla bekliyen İstanbul imarının 8.ş11C 
tabının satışı 4 milyonu geçmiştir. ve müştakları için, beklemek, cidden a• litikası uğurunda harbe atılması için kB.- • ~-

fi derecede sebeb var mı? Bellrl vardır; daşlanndan birinin sabahleyin uyuya ka- rinde de, mühim bir şey keşfederek, ebe-
fakat, Japonyanıtı Çindeki vaziyeti ay- larak işine bir saat geç gelmesi yüzünden diyete hediye etmek, bu suretle meşhur 
dınlanmadıkça, Çin'in mukavemeti kır~· ustabaşı tarafındş.n işe alınmaması, evi- olmak sevdasile yanıp tutuşmaktadır. 

Hitlerin yegAne varidatını teşkil eden 
ve bu kitabların satışından hasıl olan kar, 

teşten bir gömlek oluyor!. 

E. Talu ···-·····._. ............................................. . 
tıp Japon kuvvetleri bir dereceye kadar ne gönderilmesi yüzünden grev ilan et- İşte bu amatör alim, kendi yaptığı te- Alman cumhurreisini epeyce zengin et-

. olsun serbest kalmadıkça Almanya böy- .ınişler, amelenin işe alınması ile yeni _ leskopla ayı tedkik etmiştir ve ayda bir miştir. Fransız tayyaresi 
le bir tecrübeye girişmez. Çünkü, bü- den çalışmıya başlamışlardır. sürü zirveler, fethalar bulduğunu iddia 22 saatte P.•!:Jlrı"sden 

::::================ Hitler bu kitabın ilk kısmını 1924 de " yük bir politika davasına kalkmak için etmektedir. Bu iddiası da yirmi beş sc-
Almanya, yanı başında Japonyanın da Londradan esecek bir rüzgarla bugünKÜ nelik bir tedkik ve müşahedenin mahsu- hapiste iken yazmış, ikinci kısmını da Nevyorka gilli 
bir kuvvet olarak bulunduğunu görmek bulutlar da dağılacak ve kışı sulh için· lüdür. İrlandalı amatör, keşfettiği bu 1926 da tamamlamıştı. Londra, 31 (Hususi) - Fransanın 
ister ve bunu isterneğe de mecburdur. de geçireceğiz. Bugünkü fırtına, bir P'\· fethalara iki dostunun ismini vermiş, ve Mein Kamp dünyanın bir çok dilleri- Bordo şehrinden uçmuş olan cLiötenan 
Halbuki J"aponyat Çinde, bugu·n içın· c_ok 2'arlık fırtınasından, muayyı>n bir oyun beynelmilel astronomi birliği de bu tev- ' dö Vesso Parh Fransız tayyaresi, Aşor &ah · • d ka ne tercüme olunmuştur. 
meşgul bulunuyor. Almanyanın onda•ı nesınm per e ar sında hazırlanan cihatı (?) kabul ederek delikanlıyı se- =============== adalarında bir müddet tevakkuftan 

d dekorundan backa bir cey dQk:ldir.ı · dl · ı· N yardım görmesine pek az imkan var 1r. ~ " '>' vın rmış ır. pile müşahede ettiği ayın bir kısmının sonra, bu akşam evyorka vasıl olmu~ .. 

Südet meselesi uğurunda ancak brr -;:::::::::::::::M::uh:=itt:':·n=B=ir=g=t>=n===R~e:smı=·mız~· ~· ~d=el:ik=a~n=lın=m=~k~e~n=dı~· ~t~el~e;sk~o-=:h;ar=i~ta~s~ın~ı~g:ö:s:ter:iy:o:r:. =:::::=:;::::=:=:::::= tur. Uçuş 22 saat sürmüştür. 
şartla harb açar: Fransanın işe karışını- / 
yacağına ve İngilterenin de Fransayı yÜ · 
rümclrten rnenedeceğine emin olmak. Bu 
takdirde Almanya Çekoslovakya ile kar· 
fl karşıya. kalacak demektir. O zaman 
gene harb olmaz, çünkü Çekoslovakyn 
ne kadar milliyetçi olursa olı;un Çekoslt-
vakyada muhakkak bir harabiye uğra· 
mayı istiyecek tek bir adam bulunmaz. ' 

* İşte, bugünkü vaziyeti ben bu çe~eve 
içinde mütalea ediyorum. Almanyayı bir 
Avrupa harbine sevkedecek wbebler a· 

• rasında Südet sebebi en az Phemmiyeti 
haiz olanlardandır. Almanya, Çek061o
vakyayı baştanbaşa istila etse dünya po · 
litikasının pek az meselesini halletmiı 
bulunur. Fakat, dünya politıkasında mıt
vaffak olduğu gün, Südet ve CE>koslovak· 
ya meseleleri kendiliğinden halledilir. 

Demek, buıünkü fırtma da geçecek. 

1 ST E R I NAN, 
Bir arkadaşın anlattığına bakılırsa İstanbul Belediyesi 

mesken kiralarının yük.selme temayülünü göstermeye baş
ladığını görmüş. Bu noktada iki rivayet var: Birine göre in-

dirilmesi, diğerine göre de daha ziyade artmaması için ted
bir almayı <iüşünmüş. Her semtte bugün cari olan kiraları 
tesbit ve il!n ederek daha ziyade istenilmernesini temin et
meyi tasarlamış. 

Bir derd!n görülmesi dahi bir faydadır, onun için Beledi
yeye teşekkür etmeliyiz. Yalnız bu sahada muhtelif mem
leketlerin geçirclikleri tecrübelere bakacak olursak görürüz 
ki mesken kiralarının ucuzlatılması bir kanun, nizam işi 

değil, bir iktısad, bir müvazene, bir arz ve taleb işidir. 
Fransada, İngilterede, Almanyada büyük muharebeyi 

mfiteakip muhtelif kanunlar yapıldı, mesken bedelinin harb-

iST E R iNAN, 

1 S TE R I NAN M A! 
den evvelki altın bedelinin kağıd paraya ııisbeti ele alındı, 
bir derecesi kabul edildi, fakat bu da bir meskende muha
rebeden evvelki zamandanberi bilMasıla oturmakta olan ai
leler için gözönüne alındı. Yeni taşınanlar mucir ile başbaşa 
bırakıldı, yeni yapılan inşaat ise Viyana şehrinin sabık ko
münist belediyesi tarafından bile tamaınen serbest tutuldu, 
binbir tecrübeden sonra da mesken kiralarının yükselmesi 
aleyhinde ancak yeni inşaat ile mücadele edilebileceği ka
naatine varılarak yeni inşaat yapanlara gittikçe artan ko
laylıklar serisi gösterilmeye başlandı. Bu kolaylık serileri
nin içinde bizde olduğu gibi muayyen seneler için vergi al
mamak şöyle dursun, bilabedel arsa vermek dahi dahildir. 

Binaenaleyh biz sadece liste yapıp ilan etmekle pahalılı
ğın önüne geçilebileceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyucu 
sen: 

i STER INANMAI 

Telıirdağda Hallı 
Sineması yandı 
Tekirdağ, 31 (A.A.) - Gece yarısın

dan sonra çıkan bir yangın neticesinde 
Halk sineması tamamen yanmıştır. 

Bina kargir olduğundan yangının et-: 
rafa sirayetine meydan verilmedeıt 
söndürülmüştür. -

Japon adalarında mUdhiş 
bir tayfun 

"(Ba.ı tarafı 1 inci saufada) 

Birçok binaların yıktldı~ tahmin edil• 
mektedir. Denizdeki gemilerin vaziyetf1 
de büyük endişe uyandırmaktadır. 1905. 
senesinde olduğu gibi, bu tayfunun da 
bir milli felaket şeklini almasından kor• 
kulmaktadır 



• 

1 EyIUI SON POSTA 

Almanyadan yükselen sesi Kahraman orduya 
" Ne olursa olsun hiçbir noktada ric'at etmiyeceğiz. ıa J 

Takibimiz gittikçe büyümektedir ., S 0 m ı ı ı 
Berlin, 31 (AA) - Stuttgard'da ak- Hatib, bundan sonra «Dünyanın bi

tedilmiş olan ecnebi memleketlerde o- rincisiıt diye tavsif ettiği Alman ordu
turan Almanlar kongresinde bir nutuk sunun kuvvetinden bahsetmiş ve neti
söyliyen iş cebhesi şefi, crDar bir saha- ce olarak şöyle demiştir: 

Başvekil iİ~ Mareşal 
Çakmak arasında teati 

edilen telgraflar 
Cfa sıkışıp kalan millet- formülünü tek- cAlmanya her şeyi pek açık olarak 
rar ederek müstemleke meselesini ye- görüyor. Londra ve Paris'deki nazırlar 
niden ele alınış ve istikbalden bahsede- !fiti~ ~i Vllhelın'~.!~ptı~ı gib.i, 

İstanbul 31 (A.A.) - 30 ağustos za
fer bayramı dolayısile Başvekilimiz 
Celal Bayar ile Genel Kurmay Baş
kanı Mareşal Fevzi Çakmak arasında 
aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

rek demiştir ki· ışlen tesadüfe terketınedigını bılnıelı-
• dirler. 1914 de Vilhelm, Hitler gibi ha-

c:N e olursa olsun hiçbir noktada ric- reket etmiş olsaydı, ya harb vuku bul-
at etmiyeceğiz. Takibimiz gittikce bü- maz veya Almanya harbden muzaffer Büyük Ba,vekil Celal Bayar 

yümekteclir.• çıkardı.• 

Avrupa sulhüne yardım etmesi için 
ussolini nezdinde teşebbüs yapılıyor 

Roma, 31 (A.A.) - Kont Ciano, İn- akisler bırakabilecek beyanatta bulun
giliz maslahatgüzarını kabul etmiş-tir. ması beklenmemelidir. 
Italyanın İspanyadaki müdahalesi do- Çemberlayn,in Düçe'den istediği şey, 
layısile yapılmış yeni bir teşebbüs mev- onun doğrudan doğruya ve kat'i bir 
zuu bahsolduğu zannedilmektedir~ Çe- müdahalede bulunmasıdır.• 
koslovak meselesinin bu görüşme esna
sında mevzuu bahsedilmiş olduğu te
min edilmektedir. 

Paris 31 (A.A.) - Guyon, Romadan 
Journal gazetesine bildiriyor: 

cSöylendiğine göre Noel Charles, 
Mussoliniden Avrupanın sükunet bul
ması için sarfedilen gayretlere yardım 
etmesini istemeğe memur edilmiştir. 

Öyle zannediyoruz ki, Düçe.den, mese
la yarın İtalyan Afrikası nezaretinin 
temel atma merasiminde, bu hususta 

Arab tedhişcileri Kudüs 
istasyonunu bastılar 

Paris, 31 (Hususi) - Filistinde İngi
liz askerlerinin tcdib hareketi devam 
etmektedir. Tedhişciler şiddetle takib 
edilmekte ve şübhli yerlerde araştırma 
yapılmaktadır. 

Bütün bu tedbirlere rağmen Arab 
çetecileri bugün Kudüs demiryolu is
tasyonuna hücwn ederek, istasyon ııe
fini ve memurları soyduktan sonra 
kaçmışlardır. Çeteciler, bir müddet de
miryolu münakalatım dQ durdurmuş
lardır. 

Şarki Ürdün kabinesi istifa etti 
Paris, .31 (Hususi) - Şarki Ürdün 

kabinesi istifa etmiştir. Emir Abdullah, 
Muhammed Beyi yeni kabineyi kurmı
ya memur etmiştir. 

Yeni kabine, Filistin Arablanna mü
Eaberet edilmesi meselesinde daha m!i
te.dil hareket edecektir. 

Ayni mevzu hakkında Matin gazete
sinin muhabiri şöyle yazıyor: 

cZannedildiğine göre Noel Charles, 
Çekoslovak meselesile bunun beynel
milel akislerine temas etmiştir. 

İtalyanın esasen Çekoslovakya mese
lesinde açı'kca ilan etmiş olduğu bita
raflığını muhafaza etmek arzusunçla 
bulunmasına dair olan haber, dün ak
şam Romadan alınan malıirnatın en 
mühim kısmını teşkil etmektedir. 

Dedikodu. uyandıran 
izdivaç 

Belkis isimli bir Türk güzelinin Galli
ni Paşa ndında ihtiyar bir Mısırlı milyo
ner ile evleneceğini yazmış, tanıyamadı
ğımız için cBu Bayan Belkis kimdir?> 
diye sormuştuk. Sual nişanlıları nedcnsı:! 
kızdırmıştı. Gallini Paşa Lidodan cSon 
Posta. ya mektub göndererek aşkın hf.!' 
yaştaki insan kalbinde yaşıyabileceğini 
anlatmıştı. Bilahare bu izdivaçtan Mısır 
ve Avrupa gazeteleri de bir hayli bahset
mişlerdi. 

Meselenin geçmişi böylece malum ... 
Şimdi yeni safhasına bakalım: 

Büyük zaferimizin 16 ncı yıldönü
münü tes'id münasebetile Cumhuri
yet ordusu mensubları saym Başba
kanlarını candan bağlıiıkla kutlular 
ve derin saygılarını sunar. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Sayın Marqal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Başkanı 

Elazığ 
İnkılib hayatı.mızın en büyük ve 

milli zaferini ifade eden bugünde 
duyduğumuz sevinç ve heyecan pek 
büyüktür. 

Dahi Başkumandanın emri altında 
ordumuzun elde ettiği bu zafer, vat.a
nın tam istiklalini temin ve vücude 
getirilen büyük inkılab ve ilerleme
nin mebdeini teşkil eder. 
Bayramımız münasebetile Mareşa

limizin şahıslarında kahraman ordu
muzu bir kere daha selamlar ve bü
tün mensublarına daimi muvaffski
yet ve saadetler dilerim. 

Başvekil Celdl Bayar 

Nil taştı, sular Kahireyi 
tehdid ediyor 

Vesüv yanardağı da 
indifaa başladı 

Londra, .31 (Hususi) - Nil nehri 
taşmış ve bütün civar sular altında kal
mıştır. Sür'atle ilerlemekte olan sular, 
nehirdeki bir adayı tamamen istila et
miştir. 

On senedenberi böyle şiddetli bir 
tuğyan görülmemiştir. Halen Khartu
mu tehdid eden suların, on güne ka -
dar Kahireye varacağı muhakkaktır. 
Diğer taraftan Vesüv yanardağı da 

indifa etmiştir. Şimdilik ada halkı için 
tehlike olmamakla beraber, ihtiyat ted
birleri alınmıştır. 

-----· 
Mareşal Çakmağın 

teşekkürleri Almanyada Yahudi 
müesseselerinin 

tasfiyesine devam ediliyor 

Mısırın eski maliye nazırlarınd'an olan 
Gallini Paşa ile müstakbel karısı B. Bcl
kis 4 eyIUlde Mısıra dönecekler ve he
men düğün hazırlığına geçilecektir. Do
kuz milyon Mısır lirası kadar serveti o
lnn doksanlık paşa söylendiğine göre ma
lının dörtte üçünü fakirlt:re bırakmış bu
lunmaktadır. Kendisi uzun müd'det Mı
sırda siyasf rol oynamıştır. 

Bayan Belkise gelince o da 1927 sene
sinde Kandilli kız orta mektebinden me
zun olmu~ ve iki sene de Arnavudköy 
kız kolejinde okumuştur. Sonra bir füc
carın dördüncü tanınmış avukatlarımız-

' 
dan birinin ikinci karısı olmuştur. Bugün 

Elazığ, 31 (A.A.) - Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Zafer 
bayramı dolayısile ordu ve kendisi hak
kında gösterilen yüksek alakaya ceva
ben teşekkürlerinin ajans vasıtasile ib
lağını rica etmişlerdir. 

de Gallini Paşanın sonuncu zevcesi ol
maktadır. 

Düğün teşrinievvelin ilk ahftasında Mı
sırda yapılacaktır. Bayan Belkisin İstan

Suriye Başvekilinin 
Par· steki temasları 

Berlin, 31 (A.A.) - Yahudi müesse
selerinin tasfiyesi için yapılmakta olan 
teftişlere büyük bir şiddetle devam e
dilmektedir. Berlin belediy reisi, şehir
deki bütün tüccarlara hitaben neşrettiği 
bir beyannamede, Yahudilerin alaka
Clar olduğu her türlü müvazaalı işleri 
ortaya çıkarmak üzere müesseselerinin 
aryen mahiyetinin tedkike tabi tutula
cağını bildirmektedir. 

eyvacıhk mütehassısı Bursada 

bulda bulunan annesi ve kardeşleri beş Paris, 31 (Hususi) - Hariciye Nazı
güne kadar Mısıra gideceklerdir. Önü- rı Bone, bugün Suriye Başvekili Cemil 
müzdeki baharda yeni evliler İstanbula Mardam'ı kabul etmiş ve Suriye hak
gelerek uzun müdd~t kalacaklardır. kındaki müzakerelerine devam etmiş

Bursa, (Hususi) - Memleketin muh- Burgos hükumeti harice 
telif yerlerinde meyvacılığımızı ileri g5- gitmek istiyen İspanyollara 
türecek esaslan belirtmek ·izere tedkikat • • • 
ta bulunan, Ziraat Vekfıletinin meyvncı- IZID vermıyor 

lık mütehassısı Dr. B_ade.' ~~saya gel: Burgos, 31 (AA.) - Hududlardan 
miş ve bilhassa şeftalılerımızın ambalaJ geçmek için şimdiye kadar verilen bü
işi üzerinde alakadarlarla temasa geç- tün serbest mürur ruhsatnamesi hü-

miştir. kümden iskat edilmiş ve bu ruhsatna-
Doktor Bade Bursada şeftali istihsal meler hakkındaki nizamname de mer-

merkezlerini, runba~aj ve .naki.~ vasıtal~- iyetten kaldırılmıştır. Yabancı memle
rını yakından tedkik etmış, kufe usulu- ketlerde bulunan bütün Burgos tebaası 
nün değiştirilmesi lüzumunu ilerı sür- İspanyollar, meşru mazeretleri olrnadı
müştür. Onn göre memleketimizde mcb- ğı takdirde derhal memlekete döne
zulen yetişen kavak ağaçlarının kereste- ceklerdir. 
sile dnha fenni ve elverişli bir ambalaj 
§ekli tesbit edilebilecektir. <Mütehassıs 

pek lüks olnn şeftali çeşidleri için talaşlı 
sandıkları, harcıfilem olan diğer umum! 
ıicaret malları için yirmi kiloluk sandık-

lan tecrübe etmeği düşiinmt!ktedir. Yap
tığı tecrübe ve tedkikat neticesini yakın
da bir raporla Ziraat Vekaletine bildire
cektir. 

tir. Müzakerelerde bir şark işleri mü
tehassısı da hazır bulunmuştur. 

Cemil Mardan, yarın da Bone ile gö
rüşecektir. ---------

Ankarada Yahudi 
ilkokulu kapandı 

Ankara, 31 (Hususi) - Ankaradaki 
Yahudi ilk okulu, varidatı masrafına 
kafi gelmediğinden kapatılmıştır. 

Giresun civarrnda madenler 
· tedk: k ediliyor 

Giresun (Hususi) - Alucsa kazasın
daki demir madenleri, tedkikat yap -
makta olan maden mühendisler~.heyeti 
tarafınl:Jan şayanı dikkat bulunmuştur. 
Espiye nahiyesi civarında da madenler 
mevcud olup bunlar 1akmda ışlctile
cektir. 

Sayfa 3 

Birer derece terfi 
eden deniz ve 

hava sübaylanmız 
30 Ağustos Zafer baJ'l'amında deniz ve ba· 

va sınıflarından terfi eden alibaylann IB!mle
rlnl neşredJyoruz: 

• ispanya dahili harbi 
bir hakikati daha 
"!legdana çıkardı 

Yazan: Selim Ragıp ~ Kurmay Albaylıktan Tal'amlrallıfa terfi 
edenler: ~arb Büro.ro komutan vetın :Meh-
mcd Ali Özger. ~ eneral Franko kuvvetlerinin 

Ku.rmay albaylıfa terfi edenler: Mlthat is- ~ İberik yarımadasındaki mücade 
tanbul, Necati Bey~rbeyi. Nur.l Küçükmusta-
fapaşa. leyi kazanması niçin İngiltere ve Fransa 

Kurmay yarbaylı.fa tcrf.I edelller: Rıdvan tarafından arzu edilmiyor? 
Kadıköy, Münir Sanyer, Nurettin. Bir çok İspanyolun şimdi keneli ken • 

Kunnay blnb&fılığ~ terfi edenler: 8.lyret dine sorduğu en mühim sual budur. Bin
Heybellada, Taat Kuçütmu.staıapata 

Kurmay ~--- _.... .... • .._ .. __ · lerce İspanyolun bu husustaki düşiiııce.. 
•un•n.c ,,~ .. a,, .... uouau alba:rhğa • t .. 1m 'ddi d ı.. .. ı .. -~-

terfi edenler: Seyfett.ln. sıne ercuman o ak ı asın a 'LIU.llUMll' 

Kıırmay pvene binbaşılıfuuıan yarbaylı- bir İtalyan gazetecisi Tribuna adlı İtalyan 
ta terfi edenler: Tarık Polatlı, Nevre_, Tor- gazetesi namına yaptığı anketin netice-
tum, Osman İstanbul. sini şöyle hülasa ve neşrediyor: 

Ku.rmay rüven yiizbaşılılından binbaşılı- Konuş-tuğwn kimseler arasında Fran· 
ğa terff edenler: Nlyaz1 Sfileymantye, Aılz ko hükUmetinin hariciye nazın General 
Kasımp~a, Necati Vefa, Fethi Küçükmusta- Jordana da vardır. İki sene sfiren mü • 
fapaşa, llhan Zeyrek. cadelenin hariciye nazırına ilham ettiği 

Kurmay güverte üsttetmenliğlnden yiizb:ı- başlıca kanaatlerden biri, İngiltere ile 
şılığa terfi edenler; Necdet Nlşantaş, Bahret- Fransanm kuvvetli bir İspanya vücud 
tın Unkapanı, Refet Sfileymanlye, Gemll Bey bulmasına tarnftar olmadıklarıdır. Va • 
lerbeyi, Velid Üsküdar, Barbaros Kadıköy, 
Kenan Kadıköy, Mahmud Tophane, Saba- lansiya ile Barselon hükfımetlerinin bu 
haddin İstanbul, Abdfilrauf Fat.lh, Şevket is- iki devletten gördükleri yardımın ma
tnnbul, Fehim İstanbul, Münir Üsküdar, Kı- nası budur. Ta ki, mukatele mümkün ol-
ynsettln Kadıköy. duğu kadar sürsün ve İspanya mümkün 

Güverte yarbaylıfuıc!aa albaylığa terfi e- d 
denler: İbrahlm Hanya, Mehmed Olresun. 01 uğu kadar bitkin bir halde bu müca -

Güverte binbaşıhfından yarbayhia terfi deleden çıksın. İngiliz - Fransız kapitaıı1 
edenler: Fehmi Trabzon, Ta.lAt Küçükmusta- ondan sonra, işini daha kolayca görece
fapaşa, Cevdet İstanbul, Haıtd Larka, Şakir ğini sanıyorsa da aldanıyor. Çünkü, Fran. 
Karahtsar. konun tesis edeceği milli ve sendikalist 

Güverte yüzbaşılıpndan blnbaşıhta terfi İspanya, kredi ihtiyacını bambaşka 
edenler: Ülkü Oöztepe, Ali Fııtih, Abdullah şekilde tatmin edecektir. 
Esktşehlr, Arif İstanbul, Babrt İstanbul 

Güverte teğ'menliğinden üsttetmenllte ter- Filvaki İngiliz - Fransız sermayesi, bu-
fi edenler: Saim İstanbul. günkü İspanyada son derece muhkem bir 

l'\faklne yarbaybfuıdan albaylıta tan e- mevki sahibidir. Bunları memleketten at
denler: Bahattin İstanbul, Hnkk:ı Safranbo- mak, General Franko için, mücadele 
lu, Kemal Üsküp. devresi sonunun en mühim meselelerin-

1\lakine iiısttetmenliğinden yüzba~ılıia ter- den birini teşkil edecektir. Fakat zaman 
fi edenler: Sabit Boyacü:öy, Mahir Ferlköy, her şeyi halledebilir. Nitekim 
Suavi Koska, Nail Beylerbeyi, Mlthat Esad zamanla 
Kadıköy, Faik Edirne, İsmail İstanbul, Hıı- pek çok şey halledilmiştir. 
san Girld. 

l\laklne tetmenlitfnden iisttetmenlite ter- İşte İspanyada cereyan eden dahilı 
fi edenler: Bahri İstanbul, Reşad Kemalpaş:ı.. harbin arzettiği cephelerden biri de bu

Sayanil harbiye binbaştlığındau yarbayh-
b terfi edenler: Rıza Bağdad. dur. Çok defa iddia edilmiş olduğu gibi 

Sanayll harbiye yüzbaşılıtındıın binb~Iı- İspanya hariçten yardım görmese idi, 
ğa terfi edenler: Hayrettin Üsküdar, Kemal kendi kavgasını kendisi kısa zamanda bi
Perşembe. .tirebilirdi, derken beynelmilel sfyasf va-

Sanayii harbiye iisttetmenUğlnden yiizba- ziyetten tegafül edildiği anlaşılıyor. Bu· 
Şllıp terfi edenler: Fıkret Blnop, İzzettin gün hiç bir memleket yoktur ki, eskisi gi
Rumellhtsan, Sırn Kasımpaşa, Niyazi Oö- bi, dünyaya karşı mütecerrid bir halde 
nen. 

Tabib binbaşdıfuıdan 7arbaylıJa terfi e- bulunsun. Onun menfaati ya şu veya bu 
denler: Mustafa htanbul. tarafın menfaatlerile tev'emdir veya 

Tablb üstteğmeılliflnden )'ÜZbaşıiıta terfi tıddır. Binaenaleyh sırf kendisine hlis 
edenler: Eyüb İstanbul. bir meselenin hallinde dahi bu menfaat -

Eczacı üstteğmenliğlnden TÜZbaşıiıta. tull 
edenler: Remzi İstanbul. leri hesaba katmak mecburiyetindedir. 
Levazım blnbaşılt!mda.n JUbaylıfa tertl fspanyollann hatası şunda olmuştur: 

eılenler: İbrahim Heybellada. Kendi kavgalarını kendJ başlarına ya _ 
Levazım yüzbaşılılmdan blnb&fılıta ıerrı b'lm ı 

edenler: İsmail Hakkı Kaaımpap, Emin Ka- pa 1 e eri gafleti. 
sımpaşa, Sabit K.asımpaşa, Salın Tophane, Eğer böyle bir hataya düşmemiş olsa-
Fııhlr Ka.smıpaşa. lardı, yaphklan hesablarda da yanılmaz. 

B A T .& lardı. Bugünkü Alemde her milli dava. 

Kurmay binbaşılığındaıa JUbaylıfa terfi 
edenler: İhsan İstanbul. 

Kurmay yüzbaşılığından binbaşılıla terfi 
edenler: Suphi Üsküdar. 

beynelmilel bir davadır. Bu noktayı ha
tırdan çıkarmamak lAzım. 

Selim Ragıp Emeç 

Blnbaşılıktan )'JLl'baylala terfi edenler: Nu- dar, Mu.zıı:tter İstanbul, Hasan Bursa, Fıı1k 
rl Kills, Şevket Seltuıtk. Nureddin Eskl§ehlr. Uz.unköpru, All İstanbul, Kemal İstanbul 

Yiizbaşılıktan blnbaşılıfa tern edenle.r: ö- Bava makine üsttetmenllfinden Y'Üsbaşıb 
mer Bursa, Hidayet Gönen, Hakkı Şehremini, ğa terfi edenler: Suad Kadıköy, Enver Sul
Ek.rem Zeyrek. tanabmed, Adnan İstanbul, MuaUA. İstanbul 

Üsttetmenlikten }iisb&ŞJJ.ıta terfi edenler: Fuo.d Şehzadebqı. ' 
Neş'et Urfa, İsmet İstanbul, Cemil Darende, Bava makine tetmenllğinden üsttetmen
Lütfl Serez, Tallit Divrik, AlAeddin Erzincan, life terfi edenler: Muştak İstanbul, Şahab 
Remzi Gümüşhane, Abdülbaki İstanbul, Sa- Aksaray, Halim Çanakkale. 
im Aksaray, Sadi İstanbul. ASKERİ ÖCiRE'I'l\IENLER 
Teğmenlikten üstteğmenlife terfi edenler: Dördüncü sınıf ask<!ri öğretmenlikten fldn-

Oallb Şarkışla, Vedad İstanbul, Cevad ÜSkü- (Devamı 11 inci sayfada) . ::::.:.:. ................................................................................... -............................... . 
~eyahat notlan : 1 

Deniz yolu 
Bu seyahatte deniz yolunu tercih edişimin sebebi sıcak · d . mevsım e tren 

kompartımanlannın bırer cehennem kamarası olduğunu bilişimden değildir, 
Avrupanın kara ve hava yollarında birkaç kere dolA"tım H ıtr. K d · 

k K .. t B"'kr - . -v • a « ara enıze 
çı ıp os ence - u eş uzerınden gittiğim de oldu. 

Bu defa cenub yolu olan Pire, Napoll Marsilya istika t' · t tt 
d d . , me ını u um. Şnn~ 

sım a yar ım ettı. Fransızların Amerika seferleri it>in ya tıklar ki 
tı t'k (P · d ) k . r- P ı es tran-s~ adn ı rovı a~s şar seferı?i yapıyor. Ona yetiştim. Marsilyayı alb 

gun e tutacağız. Pirede ve Napolide çok kaldığı için istif d li la k. Pr 
d · · Gec d . .. ~ a e o ca og. 

ramı a ıyı... e e~ıze açılıyor, gunduz Pirede ve Napolide kalacak. 
. Kamaramın bulundugu koridor bir tünel Alışmak için her tarafına gir .. 

dım, çıktını. Fransızlar demokrat millettirler ama vapurlarında m ki fa 
k b . 1 ·ı· k d h · · ev l' ına ır ngı ız a ar e emmıyet verıyorlar. Vapur zaten lüks transatıan 
olarak yapıldığı için çok yeri birinci mevki. İkinciler arka tarafta. Kı b t~ 
çeleri, oyun, sigara salonlan, kütübhane, banyo dairelerı· g · ş d a • 
h · b' · ·d tk· ·ı k • enış veran alar epsı ınncı e. ıncı er ar a tarafın halatlar vinçleri d l 

1 
k .. 

sinde deniz görebiliyorlar. Caz da tabii birincide Ve 'kie ?du a ç.a... ~verte-
Ak ği .. · ı ncı en bırıncıye klll 

uFçmuyork. kşarn ilyeme nde dort kişilik masamda Lübnandan dönen bir 
rnnsız arı oca e tanıştım ve seyahatim böyle başladı. 

Bürhan Cahid 



4 Sayfa 

Esnaf kooperatifleri 
tevhid edilecek 

Tek esnaf kooperatifinde esnafa aid eşya bulunacak ve 
esnafı tatmin edecek her türlü yardımlar yapılabilecek 

Sanayi umum müdürü Reşadın şeh-ı Esnaf arasındaki kooperatifler mat
rim.izde yapmakta olduğu tedkikler de- lub neticeyi vermekten uzaktır. Tek 
vam etmektedir. Ege mıntakasındaki tük şahsi teşebbüslerle vücude getiril
tedkiklerini ikmal etmiş olan umum miş olan kooperatiflerin esnafa yapm<ş 
müdür, İstanbulda çok esaslı tedkik:er olduğu yardun mevziidir. Vekalet, bu 
yaptıktan sonra Ankaraya dönecektir. yardım şeklini şümullendirmek ve e
Umum müdür İstanbulda bulunduğu saslandırmak istemektedir. Sanayi u
müddet zarfında muhtelif sanayi mü- mum müdürlüğü tarafından hazırlan
esseselerini gezmekte, sanayi erbabı i- makta olan projeye göre kooperatifler 
le görüşüp izahat almaktadır. İktısad tevhid edilecek ve tek kooperatif halin
Vekaleti sanayi sahasında çok mühim de çalışacaktır. Bu tek kooperatifte her 
yenilikler yapmak istemektedir. Sanayi türlü esnafa aid eşya bulunacak, her 
umum müdürünün tedkikleri. bu mü- esnafı tatmin edecek yardımlarda bu-
nasebetle ehemmiyetlidir. lunulacaktır. 

Pendik hayvan sergisi 
bugün açılacak 

Hayvan sergileri sayısının altıdan ona 
çıkarılmış olduğunu yazmıştık. Beykoz 
sergisinden sonra, Pendik hayvan sergi
si de bugün saat on dörtte Vali ve Bele
diye reisi Muhiddin Üstündağ tarafından 
merasimle açılacak ve vali tarafından 
bu esnada bir nutuk söyleneck:tir. Davet
liler, saat on biri elli geçe Köprüden kal
kan Akay vapurile sergiye gideceklerdir. 
Merasimde, İstanbul Belediye reis mua
vini Rauf, baytar müdürü Etem, Kartal 
kaymakamı, Parti ve Belediye erk.anı, 

halk bulunacaktır. Ziraat Vekfileti, hay
van neslinin ıslahına büyük ehemmiyet 
vermektedir. Birkaç senedenberi İstan
bul vilayeti sırurları içinde açılmakta o
lan hayvan sergilerine getirilen hayvan
ların, her sene biraz daha inkişaf ettiği 
görülmektedir. 

Poliste: 
Bir sarhoş arkadaşını yaraladı 

Evvelki akşam, Kadıköyünde ağır bir 
yaralama va.k'ası olmuştur. 

Bahariyede bir inşaatta çalışan Osman 
ile, marangoz Hüseyin, bir alacak mese
lesinden kavgaya tutuşmuşlar, Osman 
bıçağını çekerek, arkadaşını muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı Nümune hastanesine kaldırıl

mış, suçlu Osman Üsküdar müddeiumu
miliğine verilmiştir. 

A. 

Aşık bekci sevdiği kızı 
vurmak istedi 

Ortaköyde bekcilik yapan Hüsamed
din isminde biri, Bostanbaşında sevdiği 
Sotirna isminde bir kıza, kendisine dai
ma red cevabı vermesine hiddetlene
rek, dört el ateş etmiş, fakat kurşun
lar isabet etmemiştir. Genç kız, bu su
retle tesadüfün güzel bir cilvesiyle ö
lümden kurtulmuştur. Suçlu yakalan
mıştır. 

Miltef errlk : 
Davudpaşa kışlası kcıSn 

tamir edilecek 
Müzeler idaresi Davudpaşa kışlasının 

cebhe kapısına nazır bina müştemilatın
dan tarihi kasrı meydana çıkarmağa ka
rar vermiştir. 

Bu kasır kıymetli çinilerle süslü oldu
ğu gibi önünde bulunan çeşmenin kita
besinde şair Bahtinin tarihi mevcuddur. 

Sıva ile örtülmüş olan çiniler meyda
na çık~ılacak ve kasrın harab olmak
tan kurtarılması için tedbirler alına

caktır. 

Sergi mütehassısı şehrimize geldi 
Paris sergisini hazırlıyan Fransız mü

tehassıslarından Gotiye İzmirden şehri
mize gelmiştir. Fransız mütehassısı bu
rada Nevyork sergisi için hazırlanmış o
lan dekorasyon projelerini tedkik ede
cektir. Gotiye daha evvel Mısıra davet e-

........................................................... ~.. dilmiş olduğundan, evveli Mısıra, bila-
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hare Nevyorka gidecektir. 

Şehir işlPrl: 

Konservatuvar binası mftnakasaya 
konulacak 

Şehzadebaşındaki yeni konservatuar 
binası projelerinin, Güzel San'atlar Aka
demisi profesörlerinden Arif Hikmet ta
rafından hazırlanmasına Nafıa Vekaleti 
müsaade etmiştir. Arif Hikmet bu hu
sustaki etüdlerini evvelce tamamlamış 

olduğundan keşifname yakında münaka
saya konacaktır. 
Aparbmanlara kat ilave edilirken 

kanuni eşkale riayet edilecek 
Apartımana kat ilave edecekler, diğer 

katlarda bulunan merdiven vesaireyi de 
kanunda gösterildiği şek.ilde tadile mec
bur tutulmaktadırlar. 

Şehircilik mütehassısı Prost, İstanbul
daki mesaisine tekrar başladığı zaman, 
bu husu.su da, tedk.ik edecektir. 

KülUir işleri: 

SON POSTA Eyltil 1 

ii®Dit<i aıt•)•~ 
Tarih kurumu 
tarafından yeni 

istikşaflar yapıldı 

Sanayiciler dün mühim 
bir toplantı yaptılar 

Sanayi umum müdürü saoayiin inkişafı için vergilerden 
üç buçuk milyon lira fedakarlık yapıldığını söyledi 

Muhtelif sahalarda yapılan 
hafriyatlardan mühim 
neticeler elde edildi 

Türk Tarih Kurumunun Türkiyede 
yapmakta olduğu istikşaflar ve hafriyat
lar bu yıl da mevsiminde başlamıştır. 

Mesai bu sene daha geniş bir ölçüde ve 
daha kesif bir şekilde devam etmektedir. 

Son zamanlarda muhtelif sahalarda 
hafriyat ve istikşaflar yapılmış, mülıim 

neticeler elde edilmiştir. Preistorik araş
tırmalar Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa
k~ltesi antropoloji profesörü ve Türk 
Tarih Kurumu üyesi Dr. Şevket Aziz 
Kansunun başkanlığında bir heyet tara
fından yapılmıştır. Bu heyet Polatlı, 

İnönü ve Kütahya havcılisinde, Tuzgölü
nün şimal, şark plajlarında mühim eser
ler toplamıştır. 

Dii.nlN1 topl•mtı dan bir intıba 

Çorum vilayetine bağlı Pazarlı mev
kiinde yapılan hafriyatta Firikyahlara 
aid üç mimari katı ihtiva ~den çok mü
him bir site bulunmuştur. 

Şehrimizdeki küçük sanayiciler ve 
fabrikatörler, dün Ticaret Odasında 
İktısad Vekfileti Sanayi Umum Müdü
rü Bay Reşadın riyasetinde mühim bir 
toplantı yapmışlardır. Ticaret Odası u
mumi katibi Cevad Nizami ile ~ehri
ınizdeki sanayi müfettişlerinin de ha-

Türk Tarih Kurumu tarafından 933 zır bulundukları bu toplantıda evvela 
tenberi Alaca-Höyükte yapılan ve Ana- Sanayi Umum Müdürü Reşad teşviki 
dolu tarih ve kültürünz dair fevkalade sanayi kanununda yapılan son tadiller 
mühim belgeler veren Alaca-Höyük haf- etrafında sanayicilere izahat vermiş
riyatına bu sene de devam olunmaktadır. tir. Bu izahata göre, hükı'.lınet sanayi 
Geçen sene beliren Eti mabedinin bu se- kanununda yaptığı tadillerle sanayie 
ne depolar kısmı açılmış ve sfenksli yeni bir takım inkişaf imkanları bah
kapıya doğru uzanan kale duvarları bu- şetmiştir. 

lunmuştur. Mabed mütehassısların ifa- Teşviki sanayi kanununda mevcud 
desine göre şimdiye kadar malum Eti eski bir takım lüzumsuz formaliteler 
mabedlerinin en büyüklerinden sayıl- kaldırılmış, hariçten getirilecek mevad
maktadır. dı iptidaiye ve makineler için de birer 
Ankaranın Gölbaşı nahiyesine bağlı list? h.azırlanar~k ~m~~ resi~l~ri as

Karaoğlan köyünün yanındaki höyükte garı bır hadde ındırılmıştır. Getırılecek 
geçen sene başlanan hafriyata bu sene de maki~ele~den. kıym~~i~ yüzde bir 
devam edilerek höyüğün mühim bir kls- buçugu nısbetmde gumruk alınacaktır. 
mı açılmıştır. Her müessese, ham !Iladde ihtiy,:ı-c~ 

senelik cedvellerinde Iktısad Vekaletı-
Geçen sene Kurum adına Arkeolog Remzi ne bildirecek, Vekalet o müessesenin 

Oğuz tarafından Ankaranın içinde, Çankırı- gösterdiği maddelerin en tenzilatlı 
kapı'da başlanan hafriyata bu sene gene Ku- .. 
ru.m adına olmak üzere Ankara Tarih, gümrük resmine tabi tutulmasını gum-
Dll ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Enstitü- rüklere bildirecektir. 
sü profesör ve talebeleri tarafından devam Bundan sonra fabrika tesis ve istih
edilmektedir. Bu seneki hafriyatta klasik salatı artırmak maksadile mevcudu tev
devre aid büyük bir hamam meydana çıka- · edecekler İktısad Vekaletinden mü-
rılmıştır. Hafriyat devam etmektedir. sı d lm ' b tuıt lm 1 rdır 

Ankara mabedi 
saa e a ıya mec ur u · uş a . 
Buna riayet etmiyen sanayicilerin, ge
tirtecekleri makinelerden gümrük res~ 

Ankara belediyesi çok isabetli bir kararla . ·1 · 25 · l' 
Ankaranın içindeki meşhur Ankara mabedi- mınin ve munzam vergı erın mıs ı 
nln etrafını açmıya başlamıştır. Türk Tarih nisbetinde ceza alınacaktır. 
Kurumu bu açılan sahada mtlbedin haldkl Sanayi umum müdürünün bu izaha
hüviyetini meydana çıkarmak maksactııe haf- tından sonra birçok sanayiciler söz a
rlyat ~apmaktactır. Şimdiden ~tlbedin etra- 1 rak muamele vergı'sinin sanayi inki-
tındakı inşaatın temelleri ve sutun ayakları a w • • •• 

meydana çıkarılmıştır. Teknik sebebler do- şafına engel ?l~u~nu ıle:-1 .s~rerek, 
layısile muvakkaten tatil edilen bu hafriya- muamele ve ıstıhlak vergılenrun ya 
ta tekrar başlanmıştır. büsbütün kaldırılmasını veyahud da 

1 

Trakya ve İzmirde tenzilat yapılmasını, yazlık keten ayak-
kabılarda vergi müsavatının teminini 

1936 danberl Trakya höyükleri üzerinde istemişler ve mevaddı iptidaiye ve 
yapılan hafriyata ağustos ayı içinde tekrar 
başlanmıştır. makinelerin muafiyetleri hakkında ba-
İzmir müzesi tarafından İzmirin içerisin- zı temennilerde bulunmuşlardır. Sana

deki Namazgtlh mevkiinde başlanmış olan yicilerin bu istek ve dilekleri umum 
hafriyat orada mevcud ve klasik devre aid müdür tarafından tesbit edilmiştir. 
büyük bir çarşıyı meydana çıkarmağa başla- İki saat kadar devam eden toplantı 
mı~tı. Tarihi kıymeti kadar Izmir için turıs- sonunda sanayi umum müdürü hükU
tlk kıymeti büyük olan bu hafriyatı sona er- metin sanayii teşvik yolunda almakta 
dirmek için Türk Tarih Kur~mu geçen yıl ld ... t dbirlere te11-rar temas ederek, 
h:ıfriyata nakden yardım etmış ve bu sene 0 ugu e . . . . 
bu hafriyatı himaye.sine alarak daha bü~·ük son mevaddı 1ptıda1ye ve makıne mua
faaUyetle çalışılması imkfmlarım vermiştir. fiyeti şekillerinin kabulü ile hükume-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tin vergilerden üç buçuk milyon lira 
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bir fedakarlık yaptığını söylemiş ve sa-
nayicilerin de memleket sanayjjnin in
kişafı yolunda iyi bir şekilde çalışmala
rını temenni etmiştir. 

Sanayi umum müdürü bu akşam An
karaya hare~t edecektir. 

Sanayicilerden listeye konular.ak 
ham madde ve makine olup 

olmadığı soruldu 
Teşviki sanayi kanununda yapılan 

son değişiklik üzerine sanayicilerin ge
tirecekleri mevaddı iptidaiye ve maki
neler için tenzilatlı birer liste neşredil
diği malfundur. İktısad Vekaleti sana
yi umum müdürlüğü sanayicilerden bu 
listede unutulmuş mühim ham madde 
ve makine olup olmadığını ısormuştur . 

Sanayiciler bu hususta tedkikat yapa• 
rak listeye idhali unutulmuş ham mad.. 
de ve makineleri tesbit edecek ve İktı
sad Vekaletine bildireceklerdir. Bunlar 
Heyeti Vekile kararile listeye idhal e• 
dilecektir. 

Fabrika tesis müsaadesi 
salllamıyacak 

Bazı sanayiciler İktısad Vekaletin
den fabrika tesis müsaadesi aldıktan 
sonra bu müsaadeyi spekülasyon mev
zuu yaparak sattıkları görülmüştür. İk
t1sad Vekaleti bunun önüne geçmek i
çin tesis müsaadesi isteyen kimselerin 
behemehal kurulacak müessesede yüz
de 25 nisbetinde hissedar ol.malan la
zım geleceğini ve müsaade almak için 
Vekalete müracaat ettikten sonra, te-

minat vermelerini kararlaştırmıştır. 
Bu gibi kimseler tesis müsaadesini al· 
dıktan sonra altı ay zaıiında fabrika
yı kurmağa mecbur tutulmuşlardır .. 

Marangozlar kooperatifi 
kurulacak 

Sanayi umum müdürlüğü muhtelli 
sanayi' koop~ratifleri tesisi etrafında 
tedkikler yapmaktadır. Bu arada 34 

şubesi bulunan marangozlar cemiyeti· 
nin de, bir kooperatif kurması için ha· 
zırlıklara başlanmıştır. Kooperatifiıt 

nizamname esaslan tesbit edilmiştir 

Marangozlar kooperatifi kurulduktan 
sonra, geniş mikyasta şubeleri bulunan 
bu zümre san'atkarlarının bütün ihti
yadarı karşılanmış olacaktır. 

Yazma ve dokuma tezgahları 
ıslah edilecek 

İktısad Vekfileti sanayi umum mü
dürlüğü rnemleNette mevcud el tezgah
larının ıslahı etrafında tedkikler yap
maktadır. Şehrimizdeki yazma ve do
kuma kooperatifinin tezgahları geçen 
yıla nazaran daha modernleştiril:diği i
çin çok iyi neticeler alındığı görülmüş 
ve Anadoludaki el tezgahlannın da ay
ni şekilde ıslah edilmesi karar1aşt..ı.rıl
mışt1r. Sanayi umum müdürlüğü, bu 
maksadla tezgah sahib1erine yardımlar
da bulunacaktır. 
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1 EylAI 

Midyat Mardinin en 
mamur kazası oldu 

Ağınf ılar mual~m 
istiyorlar 1 

Motörlü tayyare fabrikası 
Divrikte kuruluyor 

Ağından yazılıyor: Atm 8000 nü
fuslu, mütenenı meyvalan, slf su ve 
havası ile tanınmış güzel bir nahiye 
merkezidir. Nahiye halkının yilzde 
85 i okur yazardır. Nahiye şimdiye ka
dar 44 oğretmen yetiştirmiştir. Nahi
ye halkında kfiltüre karşı büyük bir 
heves vardır. Hali hazırda 70 genç 
ARınlı orta tahsil görmektedir. Çocuk 
babaları en büyüle fedakarlıklara kat
lanarak çocuklarının tahsillerini yap
tırmaktadırlar. Fakat halkın kültüre 
karşı olan bu büyük alAkalarına ral
men bugün nahiyede yalnız beş sınıflı 
bir ilkokul vardır. Ve bu okul da bir 
vekil ve bir muavin öğretmen tarafın
dan tdare dllmektedir. 

Ayrıca bir elektrik fabrikasının inşası üzerinde de 
tedkikler yapılıyor. Yakın senelerde Divrik faal 

bir sanayi ıehri halini alacak 

Geniş bir park, yeni bir mezarlık ve bir beleaıye 
binası yapıldı, muhtelif meydanlar ve caddeler açıldı 

Bütün Ağın haikı nahiye çocukları
nı iyi bir ıekllde yetiştirecek ötretmen 
gönderllmesinl istemektedirler. Atın
lılar bu lhtiyaclarının ElilzıR kültür 
direktörliltü tarafından yerine getirll
mesini beklemektedirler. 

Dtvn'1cten güzel bir görüni.if 

Nazillide Şİddellİ Divrik, (Hususi) - Hergün biraz da iyi bir içme suyuna kavuşacaktır. ne. "" ı h ı ha inkişaf eden Divrik, yakın günlerde ğerli mühendis Abdurrahman Naci De· 

Yagmur ar ma su e yurdun faal bir sanayi şehri olmağa mirağ şehre 15 kilometre mesafede bu· 
Midyat bele diye binan d• namzed bulun.maktadır. lunan iyi bir suyu Divriğe getirmeğe 

Midyattcın yazılıyor: 1070 rakımınrla bir ve bademcillğe ayrılmıştır. Yılda vasatı zarar ver f Burada bir motörlü tayyare fahri - karar verm~tir. Bunun için de bu mem 
dağın meyilli sırtlarında kurulmuş olan otuz bin ton hububat ve yüz elli bin ton kası ile bir elektrik fabrikası kurula- hadan ·alınarak tahlile gönderilmiştir. 
tarihi Midyat geniş caddt!l:!ri, kargu bi- üzüm ve incir istihsal edilmektedir. Ne- Nazilli, (Hususi) - Nazilli mıntakası- caktır. Tayyare fabrikasını inşa ve iş- Gene bu işle uğraşmak üzere şehri
naları , gölü, parkı ve meydanlarile gü - faset ve sululuğu ile şöhret bulan Mid - na bahar mevsiminin sonlarındanberi !etme teahhüdünü Nuri Demirağ al- mize bir mühendis gelmiş, tedkikleri-
zel bir kasabadır. yat üzümlerinin yarıdan fazıa .. mı Di- yağmur yağmamıştı. Geçen gün ilk defa mıştır. ne başlamıştır. 
Çalışkan bir idareci olan ka}!'Yl'lkam Bay yarbakırdaki inhisarlar idaresine ald ra- gökyüzü bulutlandı. Şarkı cenubiden Diğer taraftan geçen sene gene Nuri Bu su şehrin her tarafından büyük 

Akif Rahmi Kocamanoğlu, burauı\ kaldığı kı ve soma fabrikası istihlak eder. Geniş garbi şimaliye doğru seyreden kuvvetli Demirağın yaptırdığı ortamekteb, bu bir mebzuliyetle akacaktır. Bu suretle 
iki yıl zarfında bir çok güzel eserler mey- ve bereketli ovada pamuk, pirinç, nohud bir rüzgar, müdhiş bir kasırga halinde sene yeni bir ilave ile genişlettirilmiş, gerek Divrikliler, gerek Divriğin bah· 
dana getirmiştir. Vilayet merkezlerimiz- ve mercimek te mebzulen yetişir. Ayrıca tozu dumana katarak geldi. Her tarafı dershaneler çoğaltılmıştır. çeleri, bağları bol suya kavuşacak, me:m 
den çoğunda tesadüf edemiyeceğimiz mü- senede kırk ton, badem, beş yüz .to~ seb- birbirine kattı. Köylüler bahçe ve tarla- Ötedenberi susuzluğun sıkıntısını çe - leket toprağı verimli bir hale gelecek
kemmeliyette bir belediye dairesi inşa o- ze ve meyva alınır. Geçen yıl, ellı bın ton larındaki yere serili incirlerini kaldırma- ken Divrik gene önümüzdeki günlerde tir. 
~a~~gü~~~~~~~~~üzü~~~~~~~~~~~~~~ili~~~$v~~~·====~1=========================~= 
Cumhuriyet m~'danına Büyük önderin dem, 1200 ton nohud ve mercımek ve ye- dan şiddetli yağmur ve arkasından dolu c ı • t • b • t • h h • d • ~ 
bir büstleri dikilmiş, geniş bir park, yeni di t~n pamuk ihraç ol~uş~ur.. . bastırdı. Akşamın alaca karanlığında her zmı zengın ır arı şe rı ır 
bir mezarlık muhtelif meydanlar, cad - Mıdyatta hayvancılık ışı de ılerıdir. Ka- taraf su içinde kaldı. Sular seller halinde 
deler açılmı; ve döşenmiş, bekçi teşkila- zada çoğu tiftik olmak üzere doksan bin aktı. İzmit (Hususi) _ 
tı tanzim edilerek, kasaba dahilindeki u - keçi, yir™ beş bin koyun, on be§ bin ka- k" 

1 
. d b ğ Eski bir tarih enkazı 

v Kasabada ve ova oy erın e azı a aç-mumi sıhhati bozan ağıl ve ahırlar hari- ra sıgır sayılmıştır. Her yıl ig ve dı§ . . . .dl t y t üzerinde Curnhuri • 
• v v lar devrıldı. Kıremı er uç u. anm saa ce taşınmıştır. Bir radyo ile de neşriyat memleketlere binlerce ton yag, yapagı, d l a·· lk.. H ll yetin yükselttiği bir 

kı İdm d · ı tüt'k, h d · b k d ·ı · devam eden o u uze oy, amza ı, yapılmaktadır. A n anyur u namı e ı am erı, arsa , av erı erı ve .. 
1 

. d pala yı· şehir de İzmittir. 
od k·· ıı· tli ·kdard ı h •· Duvasılh koy erm e mut, ze ın ve bir klüp iki yataklı bir hastane ası a- u ıye mı a can ı ayvan gon - . . . reli. Kocaeli vilayeti • 

' k d .. d .1. ıncır mahsullenne zarar ve • İ çılmıştır, çarşaf ve peçe, ara on mu - erı ır. nin merkezi zmit, 
cadelesinde de tamamile muvaffak olun- Midyat, coğrafi mevkii ve nüfusunun Pamukların zararı azdır. Palamut ve yüksek bir tepenin 
duğu gibi bir de cami yaptırılmıştır. Be- çok kalabalık ol~ası. ~olayu;ile ileride zeytinleri~ .daha f:.zl~. kuvvet b~larak yeşillikleri arasındı 
lediye büdcesi iki yılda on bin lira art - idari bakımda~ bır vılayet merkezi ol • z~rarı tela~~ ~ecegı s~ylenme~~· ~.n- kurulmuştur. Orhanı 
mıştır. mağa namzeddır. cır mahsulu yuzde elli zarar gormuştur. Bağçeşme sırtlarına 
İmar faaliyeti yalnız kasabaya inhisar kadar serpiştirilmi~ 

etmiş değildir. Hemen bütün kaza da - [ Kahraman bahrı·yelerı·m·ız Samsunda . ] evleri, sahile de so -
hilinde büyük bir umran hareketi göze • kulmuştur. 
çarpmaktadır. Bunlar arasında yol, mek- Orhan, Turgud. 
teb, umumi he15lar, köy odaları inşası bi- '" Bağçeşmede goru-
rinci planda gelmektedir. Mıntakaların !en kale yıkıntıları. 
telefon şebekeleri ıslah olunmuş, binler- şehrin büyük mazi· 
ce mektum nüfus kütüğe geçirilmiş, 130 sini, o eski devirlef""' 
köyden yetmişinde köy kanunu muvaf - deki ihtişamını ha-
fakiyetıe tatbik edilmivştir. tırlatır. 

Kasabada büyük bir un fabrikası var- ' Bir müddet var ki 
dır. Bundan istifade ile milli bayramlar- fzmitin tarihi hak-
da şehir elektrikle ışıklandırılmaktadır. kında, esaslı çalışmalar ve yer yer haf -

lzmitte Sinanın yaptı#ı Yenicuma cam.il 

Bu fabrikanın belediyece satın alınarak riyatlar yapılıyor. 
elektrik santralı haline getirilmesi de dil· tzmitin ilk evi Astakostur. Şehrin kim-
şünülmektedir. ler tarafından kurulduğu henüz kat'i şe-
Midyatın en büyük ve hayati ihtiyacı kilde malfun değildir. Bilinen şey Büyük 

sudur. 30 kilometre sahada iyi su bulu - lskenderin orduları Hind üzerine yürür-
namadığı için teşebbüse girişilememiştir. ken kumandanlardan Lisimokos'un İzmit 

Gercuş topraklarındaki Eşi suyunun kalesini zaptetmesi ve şehri ateşe ver -

Daha meraklı bir çok vakayün ceıeyan 
ettiği ve zengin bir tar .l\ hazinesi olan tz. 
mit tarihinin aydınlatılabüc.. tat-;ıCum 
ancak bu kadardır. 

ancak 120 bin lira ile akıtılabileceği anla- miş olmasıdır. 

şılmış ve bunun altmış bin lirasında dev- Miladdan 2,50 asır evvel Bithinanın hü- Bursa (Hususi) - Bir kaza neticesi 
Jetin yardımı istenmiştir. Yardım işinin kümdarı olan Nikomed ı .. Ac::tı.kos ~ehri- olarak, bir canı kurtarmak arzu ve !e-

Bursada fedakar bir gencin 
cenaze töreni yapıldı 

tahakkuk ettiği gün tesisata başlanacak- nin yerine Nikomedya d~ilen yeni bir dakarlığile canını veren şehrimiz aske· 

tırMardin - Cizre - Irak umumi vc-lu ü- şehir kurmuş, ve burasını payitaht yap - ri lise talebesinden Şinasi için çok par-
zerinde ve Kerburan petrol arama böl _ Samsun, (Hususi) - Kahraman bahriyelileriınizin Samsundan 8 !- mıştı. Sonradan 'kral olan Nikomed il. lak bir cenaze töreni yapılmıştır. Mek-
gesinin merkezinde olan Midyat, ticari çerken şehrimize uğrayarak Atatürk heykeline bir çelenk koyduklarını Romalıların istilasına dayanamıyarak tebli, asker, polis ve yüzlerce halk re
bakımdan da çok terakki etmiştir. Ziraate halk tarafından coşkun tezahüratla alkıslandıklarını bildirmiştim. Gönderdi- şehri terketmiştir. nazeyi takib etmiştir. Askeri lisenin 
elverişli topraklarından on altı bin hek- ğim resim kahraman denizcilerimizi Atatürk heykeli önündeki merasim es- İzmit, daha sonraları Diokletien tara - bandosu hazin matem havası çalarak 
tarı çiftliğe, yirmi dört bin hektarı incir nasında İstiklal marşını dinlerken göstermektedir. fından merkez yapılmıştır. b . . ı· k 

1 
. ti B 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey bana bugün
J,rde bir hal oldu .. 

. . . eskiden sabahları erken· 
den kalkar, kahvemi, çayımı 
içtikten sonra rahat rahaı 
daireye &iderdim.. 

şimdi &aat dokuzu geç
tiği halde uyuyakalıyorum .. 
bir türlü uyanamıyorum .. 
uyku hastalığına mı tutul
dum dersin?. 

Hasan Bey - Yok be bira
der, Belediye çöp arabaları" 
nın tekerleklerine lAatik tak
maya başladı. 

u merasıme ış ıra ey emış r. ur-
Şehir bir zamanlar da Gothlar tara - sada bu hadise büyük bir teessür uyan-

fından yıkılarak harab edilrn'li, 3~ti sene- d ' t Ş h' b 
1 

. h Ik 
.. .. ırmış ır. e ır namına e edıye, a e sinde vukua gelen buyuk bir zelzelede . .. .. 

fzmiti baştan başa harabeye çevirmiştir. vı, ~ultur, e~_ni~et di~ektö~lüklüğü, A 
Bu zelzele uğursuzluk sayılarak şehir u- car ıdman klubu vesaır muessesat çe· 
zun zaman boş bırakılmıştır. lenkler getirmiştir. 

Daha sonraları, Marmaranın nihayet 
bulduğu yerde ve Anadoludan Asyaya 
giden yolun başında bulunougu içm Bı
zans ile beraber tekrar ehemmiyet ka -

Muradhda bir köylü ırkadaşmm 
beynini patlattı 

1anmış ve imparator Justin V c1nus ta- Muradlı (Hususi) - Muradlının Ba-
rafından yeniden kurulmuştur. labanlı köyünden Mehmed oğlu Nuri 

Hicri 723 de, Osmanlı Türkleri fzmi bir koyun yüzünden arkadaşı Ali oğlu 
zaptetmişler ve rumca İz~kmit şeklinde İsmaili kızılcık sopası ile başına vura, 
telaffuz edilen ismini cİzınit> olarak kul- vura beynini patlatmıştır. Suçlu yak9 
lanmaja başlamıjlU'dır. lanmıştır. İsmail ise ölmek üzeredir. 



[ Hldiaeler K•ııımda 1 

Acaba onlar ne yapacaklar? 
1938 .senesinin 1 eylül sababıydı.1 - Polise haber verelim. 

Mişon ııyandı: - Budala mısınız, polise 'habeı ,.eri-
- Of be.. lir mi? Bana haber veriniz; ben yapa-
Karısı Rabeka yatakta doi:rulclu: cağımı bilirim. 
- Mişon.. 'Mişon 'kasaya yaklaştı: 
- Ne var? - Sara! 
- Haydi kuzum.. dün akşam senden - Ne var patron, bana on liralık bir 

beş lira istemiştim, onu ver. bilezik a!lacaktın. 
- Bırll:tım iki lir:a.. - On liralık olmaz, beş liralılt. 
- Olmaz be Jlişon, iki lira çok az. - Kanun vardı, pazarllk yoktu. 

Hiç olm:u.sa dört olsun. - Sara biz seninle yabancı değiliz, 
dim ;~ var,, pazarlık yok, ild de; can ~eriz .. kanun canla ciğerin arası-

- Kanun var, pazarlık yoksa benim na gıımez 
dediğim olacak. Hizmetciye de iki lira • 
vereceğim. 

- Bir lira ver .. 
- İki istiyor. 
- Bir lira dedim, kanım var, pa-

"ıilrlık yok! 
- Mişon ben yabancı değilim.. 
- Öy:le ama kanun var, pazarlık 

yok .. 

- Kanun yabancılar için. 
Mişon diiŞiindü, başım bşıdı. 

- Kan, sen dahisin. 
- Ne zannettin ya_, ben çocul&en de 

öyfo söylerlerdi. 
- 'Oç lira vereyim. 
- Hani kanun vardı, pazarlık yok-

tu? 
- Biz yabancı değiliz .. c.aıı ciieriz. 

Uç lira olsun! 

• 

Biraz zaman geçtl Mağazaya mtışte
ri geldi Tezgibdarlardan biri DlÜ§te

rinin istediği malı çıkardı. 
:Müşteri sordu: 
- Kaç kuruş! 
- Beş lira! 
- tl'ç liraya <>lmaz mı? ~ 
- Olmaz. Kanun var, pazarlık yok. 

Ama patrona haber vereyim. 
'Mişon bunu ~uştu: 
- Ne var Bay, ne istiyorsan'! 
- Şu ma1a ~ lira istiyorlar. ·-
- Beş liradan aşağı olmaz.. kanun 

\'ar, pazarlık ~ 
- Mademki öyle ben de almam. 
- Ne 'kızıyorsun, yabancılar kızar, 

sen benim dostumsun, canımsın. Dört 
lira ver .. 

- Hani kanım vardı, pazarlık yo'k-
Mic::rın, mag-azasına gitti. Tezgfilldar- t ? ::ı~ u ... 

lar daha henüz gelmişler .. öte beri e.ş- _ Orası öyle bmm var, pazarlık 
yayı tanzim ediyorlardı: )"Ok ama.. kanan .,ahancılar için. Biz 

- Bana bakın 
_~var patron? seninle can ciğer sayılırız. Kanım an: 
- Kanun var, pazarlık yrik. Her kim la ciğerin arasma q girer' mi? 

pazarlık yıqmak isterse_. 1-et Hulftsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 

~ 
Mevsimlik çok şık 

bir rop Haliçteki deniz kazasının 
muhakemesine başlandı 

Müddeiumumi tevaii tahkikat talebinde bulunduğun• 
dan duruımanın cürmümeıhud ahkamından çıkarıbp 
ahkamı umumiyeye göre devamına karar verildi 

Bir~ gün evvel Haliçte Halıcıoğlu 
önlerinde bir deniz kazası olmuş, Kara
ağaç mezbahasına buz almıya giden İh
saniye adındaki matör bir sandala çar
parak batırmıştı. 

Sandalda bulunan üç kişi denize dö
külmiif Ye ikisi kurtanlarak birisi su
lar arasında kaybolmuştu. 

Dün bu b:rJ1nm duruşmasına Ağır

ce1.8.da başlanmıştır. Maznun sıfatile 

ralaınıştır. Yaralı bilahare ölmüştür. 
Heyeti hikime ağır tahrik sebeb:nl 

gözönünde tutarak 24 sene ağır hapis 
cezasını yedi sene dört ay hapse tahvil 
ve kararı tefhim etmiştir. 

Tedbirsizlikle arkadaşının 
ölUmUne sebeb olan 

bir genç mahkOm oldu 
dinlenilen İhsaniye motörü kaptanı: Bundan bir müddet evvel Kasır: Ja .. 

- Buz almak üzere gece Karaağaca şada Alileddin adında bir genç, iki r .. 
gidiyordUk. Motöroe ıt_ayfa .Niyazi ve kadaşile heraber kahvede oturmuşı ... r
buz amelesi lfüsnü vardı. Karanlık dır. Bir aralık Alaeddin havaya bir el 
fazla okluğu için ilerde bir şey gözük- .silah atmıya kalkışmıştır. Arkadaşı 
müyordu. Bir aralık üç metre kadar ö- Enver onun bu hareketine mani olmalC 
tede bir sandalla karşılaştık. Sandalın istemiş, ve tabanca bu sırada ateş aı .. 
feneri yoktu ve içindekiler de sarhoş- mıştır. Çıkan kurşun Envere isabet e
tu. Hemen manevra yaptık, fakat kaza- derek yaralaml§ ve bilahare de ()14 

nm önüne geçemedik. Sandal devrildi müştür. 

akın f .. b' .. ve etraftan yetişenler Fethi ve Mustafa D" b h"dise . uhak . Yaza daha y , akat gene bus iltun d nd ki iki tn.,;; • kurtard lar H . _ un u a nın m emesıne as 
yazlık denemez. Yaka bu sonbahar gö - a .1 a. ~·Yl 1 

• a:ı ~s liye dördüncü cezada devam edilmiş ve 
W• • ,_ lı ,_,_al a h' "d' K mrndekı adam bulunamadı ... demıştir. Al" dd' . t db' . l 'k .... d ··1·· recegımız Aapa y.dA ar an ırı ır. u- B d k .f okunm ae ının e ırsız ı :yuzun en o u• 
t · d ğil" K · - - ;, a- un an sonra eşı raporu uş- .... beb' et dig-· anla 1 k b' mq a ınce e orsaJın onunue um- 1 R rd t- _ .. r' tinin d-rt m.., se ıy ver ı şı ara , ır 

düz iki .kesik var. Bu kuplar eteğe kadar u;· 
1 

apo ;, m;,~nın- su :ne ~ sene hapsine karar verilmiştir. 
iııiyor .. ~an1arınd~ da ayrıca, kollara ı- :1hi~;:.:sın mı:bil~ ~:ediım1:kte i- •• 

8 
.... : ......... f ............ b-·:·

1 
...... K.-............ d ....... . 

lan ~.sırı ~r~ ~ı.:er verev.kup var. Ko.- di. ır O omo 1 öprü e 
lar duz geçıolmıştir. KorsaJın bu yan di- M ka t M hın d b ·ı· 
kişl . .. ak d b- -ım aznun p an e e una ı ıraz b• k d . 
. erı on :::sının y a 

3 
'.lZU e· etmiştir. ır a ını çıgn"' eyip 

sm~tü ='-= 'L • -~- • • 1 ...... h" Bundan sonra sandalda bulunan Fet-
mıi veı:y:.~ ~:~!1;;li Be7- hi şa~id mtatiıe dinlenmiştir. Fethi i- parçaladı 
de1rl çiçek, robu hem abiyye biT elbise fadesınde: 
haline koyuyor, hem de geçip giden yaz- • :-- Sandal~ ~e: vardı, ben çok az 
dan bir tazelik getiriyor. Onu tam son _ ıçtım, fakat dığer iki arkadaşım sarhoş-
bahar hk denilmekten çıkarıyor. 1u. 

Demiştir. Denize düşen ve kurtarılan 

Dün Köprü üstünde, çivilerin bulun · 
duğu geçid yerinde feci bir otomobil 
kazası olmuştur. 

Frusız hazinesinin bisiklet 
kazalCI 

Beulmasalldaı kerklMğuıllZ diğer şahid Mustafa da: 
- Fethi ne Hacı sarhoştu. Ben az 

DDnyaım en meşgul çamaşırlan nasıl J1kamal1sınız? içmiştim, sanda1da fener yoktu. Motö-

kaa • İpekliler, renkli yünlüler, ince çama- rü görür görmez bağırdık, fakat mo-

Frose isminde 60 yaşlarında bir ka· 
dm, yanında kızı Yöyi olduğu halde 
tramvaydan innıi§ler, Adalar iskelesi~ 
ne gitmek üzere karşıya geçerlerken, E 
minönü cihetinden bir otomobil görül· 
m~tür. 

saJIBI (l,GM.000) e 

baJii Olmuftur. 

Amerika Cam- pt'lar hususi bir itina ile yı'kanmabdır - törün üstiinde kimse yoktu. 
hıırreisi Boaıe lar ti Tenkleri bozulmasın, çabucak es- Diye ifade vermiştir. 
tıeltin k.Atibeli!rin- .1fi, kimesinler. Diğer şahidlerden buz amelesi Hüs-
den )(g lılargrit ~~ !. Alellde ltahp sabunu yerine sabun nü, kaza esnasında uyuduğu ve çarpış-
Lehan dünymwı UJıl tozu lwllanmalısuuz. Bu ı&abundan su • ma netieecinde uyandığını ve denizde 

yun her litresi ~ ild yemek kaşığı ~o- bağrışmalar işiterek kurtarmıya çalış-
en :mega1 bıilmı yarsanız bite!'. Eğer suya bir kaç damla tıklannı söylemiştir. olarak tanmmı--

Şoför Tevfiğin idaresindeki bu 1759 
numaralı taksi son sür'atle Frose)6 

çarpmış, kadını altına almış, bir müd· 
det sürükledikten sonra parça parça 
etmiştir. 

tır Beqicumh .amonyak damlatırsanız sabunu bu ka - Müddetmnum1 ~ tahkikat tale-
=hı!~zi= - bu U:: dar koymıya da lüz~ ka~. ?.n~ ~ir binde bulunmuş ~.mahkeme iddia ma-

. · bir giiııde, bütün 1 clisi _ kapta sıcak suda entir, kopUrtursunuz, kamının bu talebını kabul ederek, mu-

Hadisenin tahkikatına Eminönü ıner. 
kezi ve müddeiumumi muavini Sabri 
vaz'ıyed etm~lerdir. Gözleri önünde a
nasının parçalandığını gören genç kız. 

merkezde, baygınlıklar geçirmiş, göı 

yaşları içersinde güçlükle ifade verebil· 
miştir. Şoför ise kazanın çivi haricin
de vukua geldiğini iddia etmektedir. 

namı alhnda bu ıçın.dan ~-,- -'·- ~tirnıeBu k azad sonra üstüne soğuk su dökerek ılık bir hakemenin elıkimı ummniyeye göre ic-
sın a.az.MI ~r. """u~ • a ın, h - - h d b::~-:-, . bisikletlerden kazana (97,000,000) frank- .. - h ..::-.:ı h mmi eıı· su azırlarsmız. rasına ve curmu meş u ua.uuuerın-
gunun er 11&11waaıe -ve -en e e Y 1 2. 1n larl k renk -nı·· d kanlmasına '--- • d tır. Türk parasile bumm Jı:ıymetl takri- mür.akereler mumda dahi Rooseveltin . ce çairul§U' a açı yu u - en~. . . ACmar veımış, uruş-

(2 oen """) 1· d . . . . bil f!. k dmd lerı 30, 35 derece suda yıkamalısınız. ma talik edilmiştir. ben ,oov,vvv ıra ır. yanma ızınsız gıre en yegune a ır. . .. 
.............................................................................................. ·---··-·---·-· (Elin~ soktuğunuz .. zaman hoşunuza gi • Kansanı IHdDren bir adım 

Okuyucularıma 
Cevablarıin . 
Beyazıdda Bay •B. G.• ye: 
- .Kazancınız rahat yaşamıya mü· 

said değildir, artıncaya kadar evlen
mek likrinden vazgeçiniz. Esasen 
yaşınız da sizi aceleye sevkedecek 
derecede ilerlemiş sayılmaz. Biraz 
beklemek llzımdır. 

• Bay dl. Ç.- ye: 

- Bahsettiğiniz vaziyette bir 
genç kıza, sosyete denilen muhitler
de .rastgelinenlerden daha fazla iti
mad edilebilir. Tereddüd etmek için 
hiç sebeb görmüyorum. 

• Bay .n. Y.• ye: 
Gönül işleri sütununun hacmi 

mahduddur. Aşk mektublarının neş~ 
rine tahsis edilemez, mazur görünüz. 

Sualinizin cevabına gelince: 

Aşka gençlikte de, ihtiyarlıkta da 
bir .ihtiyac var, fakat yaşa göre şekli 
değişir. Birincisinde maddi ve rUhi 
karışık, ikincisinde ruhi galibdir. 

Merak ettiğiniz ikinci noktanın i
zaıu bu sütunda aykırı dii§ecek, he-

le benim dilime hiç yakışmıyacak, 
onu mfü;aadenizle geçiyorum. 

• · Bay •Kerem, e: 
- Beni tarafgirlikle Wıa.m etmek 

için ne kadar ısathi görüflü olınalı? 
diye dii§ünüyorum. 

c Yazılarınızda hep erkekleri hak
sız görıüyorsımuz,• dıiyorsutıuz, fa
kat ben size aksini isbat edecek yüz
ierce delil sayabilirim. 

clBu vaziyette maksadım sizden 
ııasihat istemek değıl, derd yanmak• 
diyorsunuz, teşekkür ederim, pek 
mültefit davranmışsınız. Derdinize 
gelince: 

1 - Yüzünü görmediğiniz bir ka. 
dınla evlenmeniz, 

2 - Tahammül edilemiyecek de-. 
recede çirkin bulduktan sonra sene
lerce yaşamanız, 

3 - Çirldnlığin tahammül edile
miy~k derecede olduğunu anlamak 
için de karşınıza seveceğiniz bir genç 
kızın çıkacağı zamana kadar bekle
meniz, gerçekten benim biraz tahlil. 
ci kafamın almıy.acağı şeylerdendir. 

Fakat bütün meselede •Çocuğum> 
dediğiniz biçare mahlUka ayrılan 

derd hissesi nedir? Onu neye anlat-
mıyorsunuz? 'TEYZE 

den bır hararet). Duz renk pamuklu ku- • 
mapar daha fazla sıcağa dayanır. Em - yadı sena dört ., 
~rimeıer, koyu renk ~Iü ve ipekliler, hapsa mıhkOm oldu 
q>ek çorapları yıkatacagınız suyun dere-

Yapılan keşifte otomobilin, frenlerin
de de irıza <>lduğu anlaşılmıştır. 

cesi (ı:i) j geçmemelidir. Tam (ılık su). Geçen sene Çadırcılarda oturan Re- OUnya cirid atma rekorn kırıldi 
3. Koton, ipek ve jencler yıkanmadan şad isminde bir genç, hastanede yattı-

evvel bir müddet sabunlu suda bırakıl - ğı bir sırada kansının başka bi.rile mü- Dünya cirid atma rökoru gene bir 
Finlandiyalı tarafından kırılmıştır. Es· 

malıdır. Bütün nazile şeJler ancak yı - nasebel'te bulunduğunu haber alarak 
kandakları :sırada su içinde kalmalıdır. kadını bıçakla yaralayıp, öldürmüştü. ki rökor 71 m, 23 ile Fmlandiyalı Jar· 

3. Çiülemek iıloe kumaşlar iç.in çok Dün Ağırcezada yapılan duruşma ne- vinen'de idi. 1935 senesindenberi cirid 
kötii bir idetür. Bunun yerine yumuşak, ticelenıniştir. Reşadm hastanede yattı- atmaya başlıyan Nikkanen bugün 
ufak bir fırça kullanmak daha muvafık ğı sırada kansı Melibanın diğer bir er- 77 m, 87 ile fevkalade bir dünya röko
olur. Her halde pek dayanıklı olmıyan kekle münasebette bulunduğu anlaşıl- runa sahihtir. 
teYJeri mümkün olduğu kadar az oğmalı mıştır. Reşad kar.ısma bu harekeünden Son bir sene içinde bu :iki vatandaş 
ve az fırçalamalıdır. Hatta hiç oğulma - utanması lazım geldiğini_ ve bi: daha o 75 metre üzerJnde olarak daima ekiş-
salar daha iyi olur. adamla buluşmamasını soylemiştir. . . . .. . ç 
~ Renkli ,eyler yıkanırken birbirine Meliha ise kocasına fena muamelede mışlerdır. Bırkaç gun sonra Panste Av 

karıştırmamalıdır. En evvel en açık renk- bulunmuş ve bu sebeble başlıyan mü- rupa .şampiyonasında gene çarpışacak-
lerden başlamıllıdır. nakaşa büyüyerek Reşad Melihayı ya- lardır. 

'--i~k~i~a~h~b~a_b __ ç~a __ v_u~ş~l~a~r~: ______________________________ G __ üm __ ru_"k_t_e._.I 



1 EyJUl 

Eski nişanlı 
Geç ka]mI§f;ı: 
- Eve geç gitmekten çekini .. 

yorum. 
Dedi. Sordular: 
- Neye? 

- Eski nişanlım kızar da. 

- Eski nişanlınla beraber mi 
oturuyorsunuz? 

- .Maatteessüf evet, son gün
lerde karım oldu da.. 

* 
Tecrübe 

Doktor, ildnci defa gelen has
tasına verdiği ilacın tesırini sor
u .... 

- Çok iyi doktor, üç defa kul
iandım, hastalığımdan eser kal· 
madı. 

- Sahi mi söylüyorsunuz. 

SON POSTA 

Fena mı? 
- Bugün senin doğduğun 

gün karıcığım. 
- Hatırladın ha? ... 

· - Hiç hatırlamaz olur mu
yum. hatta sana bir de hediye 
aldım. 

- Hediye mi aldın? 
- Evet, bir elektrik çaydanı 

aldım. Her sabah çayı mı QllUn
la pişirirsin, fena mı? 

* Saka kuşu 
- Bütün yaz kuş seslerile u

yandım. 

- Sayfiyede mi idiniz? • 
- Hayır fakat güzel bir saka 

kuşu alnı~ odama asmıştım. 
Wezar taşı 

Sa1la 7 

Karagözcüler yeis içinde 
"Son Posta,, ya derd yanıyorlar 

Karagöz, bu orijinal Türk temaşası ö-1 
lüyor. Beri tarafta bir harabe için (tari
hi eser yıkılıyor) diye §ehirleri birbirine 
katanlar bu facia karşısında kıllarını !bile 
kıpırdatmıyorlar. Niçin? O da san'at, be- 1 
riki de san'at değil mi? 

- Evet! 

- Ne iyi, ne iyi .. i§te bundan 
memnunum.. ayni hastalıktan 
bende de var da .. nasıl bir ilaç 
diye düşünüyordwn. 

- Sinema diyorum, geliyorsunuz_ Plô.; diyorum, geli
yoT.sunuz .. Otomobil gezintisi diyorum, geliyOTsunuz... 
Fakat benimle hiç konuşmuyOTsunuz. 

Kocası ölmüştü. Dul kalan 
kadın kocasının mezar taşını ıs
marlamaya gitti. Mezarcı sordu; 

- Taşın üzerine nasıl bir ya
zı paracağız? 

- Büyük bir yazı olsun, rah
metli kocamın gözleri pek iyi 
gönnezdi 

Şefik ile Memduhun ölümünden sonra 
iki kuvvetli desteğini birden kaybeden 
Karagöz bugün ne haldedir? Çekişecek 
daha kaç nefesi kalmıştır? Bunu benim 
kadar siz de merak ediyorsanız, bera -
berce Beyazıddaki (Hayalciler, hokka -
bazlar) kahvesine uğnyabiliriz. 

İş mevsimi olmasına rağmen hayak:i, 
hokkabaz, kuklacı ve meddah esnafını 

kahvenin peykelerinde Negüs kadar de
rin bir düşünce içerisinde baştan kara et
miş buldum. Karagözün gözleri ve sa -
kalı kadar kara olan bahtlanndan şika
yet ediyorlardı. Fakat ç~nun ~ürü 

- Annem tanımadığın erkekleTl.e konuşma, diye ten
bih etmişti de ... 

- Köpeğiniz ısırır mı ki, bahçen.ize 

cköpeğe dikkat> yazılı bir ıehva astı

mz? .. 
- Bu. levhayı, dikkatsizlikle üzerine 

basıp ezmemeleri için astım. 

inci iğne 
Kibar .ziyaretçi içeri girdi, ev sahibi ha· 

yan doğru yürü -
d.ü. Elindeki mah
fazayı açtı: 

- Bu inci iğne
yi size doğum gü
nünüz hediyesi o • 
larak aldım ba -

yan: 
Dedi. Ev sahibi bayan inci iğneye ba • 

karken ilave etti: 
- Ü zerindeki etiketi, bu iğneye 

lira verdiğimle öğünmüş olmamak 

kaldırdım. 

* 
Fena zamanda 

Kadınlar konuştular: 

yüz 

için 

- Necla, koca · 
sının öldüğüne kim 
bilir ne kadar ü • 
zülmüştür. 

öldü ki .. 

- Ya!.. 

- Hiç üzülmez 
olur mu? Öyle fe
na bir zamanda 

- Evet, N ecm., aana ı1o gun evvel saç· 

!arını sarıya boyatmıya karar vermişti. 

Emin yer 
Avcı nişan alırken; köpeği ko

§ar bacaklarının yanına oturur-
• 

du. Avcının avcılıktaki maha-
retini iyi bilen biri bunun se
bebini söyledi: 
· - En emin yer orasıdır da. 

* Evlenmez ki 
;Karı koca oturuyorlardı, ka· 

dm: 
- Akıllı bir erkek daima, ka

rısının sözünü dinler, dedi. 
Erkek düşündü: 

Sergide 
- Yeni tarz bir resim olacak! 
- Zannederim, fak.at bir nıana ifade 

etmiyor. 
- Nasıl etmiyor, sen resimden anlamı

yorsun, bu kübik resim ..• 
Daha fazla söyliyecekti, fakat resmi 

yapan ressam sokuldu. 
- Resmi ters asmışlar! 
Dedi, çevirdi, astı, bu kübik bir resim 

değil. bir çiçek saksısının alelade bir 
resmiydi. 

* Müjde 
- Anne bana bir şeker versen, sana 

bir müjde vereceğim! 
- Al şekeri, ver müjdeyi! 
- Salondaki vazoyu devirdim, kır•ldı! 

* lsticvab 
Bir araba kazası olmuştu. Polis alaka-

darları isticvab etti: 
- Araba hızlı mı gidiyordu? 
- Çok hızlı bay polis .. 
- Bir tramvay gibi hızlı mı? 
- Ne bir tramvay gibi, birkaç tram-

vay gibi... 

~ 
~-1 

Leylek - (Kaplumbağaya) korkma 
arka.da§, gel; ıu topukları bite geç-
mi yor. 

- Bayan hareket oldu bütün , bir 
mahaııc yıkıldı.. 

- Meğer mühim biT §ey değilmiş ... 

Ben, o sırada başım dönüyor zannet
miş te çok korkmU§tu.m. 

Aylıkçı, 

sun? 

El ~er yukarı 
ayın ikinci günü geç zaman 

evine dönüyordu. 
Karşısına bir a • 
dam çıktı. Bağır -
dı: 

- Eller yuka -
rı. 

- Ne istiyor -

- Ne istiyeceğim para? 

- Peki öyleyse, terzime, ev sahibime, 
bakkala, kasaba söyliyeyim .. onların hep

si bu akşam birer birer buradan geçsin
ler. 

* 
Ne iyi 

İki nişanlı, kıra çıkmışlardı .. Kız, er -

kcğin gözlerinin 
içine baktı: 

- Seninle bü
tün hayatımız, bu- zı,-,~~~'J 
rada, bütün insan
lardan uzakta geç- ... 
se ... 

Erkek gülümsedi: 

- Ne iyi olur? 
Kız, bir an duraladı: 

- Geceleri şehre gideceğim amma! 

Yakışan 
Erkek sırnaşıktı, kadın çekin

gen .. erkek sırnaştı: 
- Söyleyin, dedi, bana en çok 

yakışan jest hangisidir? 
Kadın hemen cevab verdi 
- Şapkanızı elinize alıp Alla

ha ısmarladık, demeni7J 

* Bugün 
Nişanlılar arasında: 

- Haberin var mı, babam bu
günlerde birdenbire zengi,p ol-
du. ~ .. 

- AkıJlı bir erkek mi, akıllı 
erkek evlenmez ki; karısının sö
zünü dinlesin! 

- Bunlar delik çorap değil, etraflarında biraz çorap 
kalm11 delikler ••• 

- Bundan bahsetmiye değ
mez.. seni bugün o kadar çok 
seviyorum ki! .•• 

kendi bahtından çok, Karagözün bedbaht Baylili Vefalı Safa 
talihinden ileri geliyordu. 

Zaten hayalci olarak dört kişi k.almıj. - Bu da çekilir mi yahu! 
Vefalı Safa, Sefer Mehmed, kuklacı 1r - Deyip, hoplayıp zıplamağa can atıyor
fan, bir de Ankara radyosunda Karagö _ lar. Karşmuzda kala kala iki tane ma -
zün adile beraber kendi maişetini de kur- halle çocuğile yetmişlik mahalle heyeti 
tarmağa çalışan Küçük Ali_ ihtiyariyesi kalıyor. Saz bulunursa, o tü-
Kalıvedckilcr diyorlar ki: reme hanendelerin ciyak ciyak bağır -
- Duymuşsunuzdur elbet .. Şefik te. mal.arını tercilı ediyorlar. Karagözün ne 

Memduh ta rahmeti rahmana kavuştular. namusu kaldı. ne haysiyeti. 
Onlar bu san'atin son üstadları idiler. Ka- - Bunun için ne yapmalL. caıılandır
ragözün rağbetten düşüşü, unutuluşu iki- manın çaresi nedir si%ce?. 
sinin d~ yüreklerine indirdi. Hele zavallı - Basit.. Tarihi abideleri nasıl muha -
Memduh .. evladını kaybetse, bu kadar faza ediyorlarsa, bunu da öyle yapmalı .. 
yanmazdı. Göz göre göre milli temaşa- himaye etmeli. Karagözü bugünün zevki-
mm öldürüyoruz, diye sızlanıyordu... ne uydurmah, her şeyden önce Karagö -

Hayali Vefalı Safa zün kıymeti <l.e anlatılmalı. herkese onun 
- Ben hastaneden yeni çıktım! diye ~li b~ ~k temaşası olduğu kabul et

ilave etti. Tam üç ay yattım. konuşama- tirilm~dır .. ~ yap~lmaz:sa., Karagözün 
dıın. Sebeb, sebeb meslek aşkı_ kara gozlermı ebediyyen yumması bir 

Perde arkasında nefes paUatmak ko - gün meselesidir. 
lay mı? .. Bir kaç türlü konuşmak az mı Hayali Sefer Mehmed adeta yapıştır
nefes ister? Üstelik bir de takdir edilmi- ına gibi duran k.üçıimencik bumunu içi
yorsunuz. İnsana bu daha ağır geliyor. nin müm~ olarak bir hayli şiddeUice 
Size kestirme laf edeyim bayım_ San'atın çektikten sonra: 
öldüğüne şundan hükmedebilirsiniz ki, - Nerede o eski günler, dedi .. konak
üç kişi kaldık. Üçümüzü bile geçindire _ larda, en kibar halk .kar§lSmda saatlerce 
miyor. Halbuki eskiden binlerce kişi fasıllar yapardık. Ben Liman Fon San -
~kmek yerdi. Bir gecede üç, üç buçuk li- ~ers Paşaya karagöz oynattım. Adamca
ra altın para kazanırdık. Masraf ne .. hiç .. gız az kaldı bayılıyordu. 
topu topu elli kuruş. 20 kuruş kemana Eskiden bizi tutarlar, karagözü hima
verirdik, 10 uta, 10 kanuna, 5 te yardağa, ye .ederlerdi. Seyirci bulalım, alika gö • 
altmış paralık ta mum, tamam. Bayım relim, vallahilazim kann tokluğuna oy
mübalağa sanma, siz bizden daha iyi bi- nabrız. Sırf bu güzel san'at ölmesin. 
lirsiniz. Karagöz başlı başına bir filem ve Hayali Safa.: 
bir mektebdir. Biz karşımıza yedisiruien ~ ~ diyor, 332 de Yakacıkta Abbas 
yetmişine kadar kalabalığı oturttuk mu. 1:1lmı Paşanın köşkünde bir gece kara
Karagöz onlara yalnız eğlence değil, ayni goz oynatbm. Tam dört sa.at beni bırak
zamanda hoca olur. Onun her sözünde, ~dılar. Beş dakika repo yapmadan bi
her halinde bir dersi ibret vardır. Kara- lifasıla oynadım. Rahmet olsun Berlin 
göz, Hacivaddan hiç memuriyet istemez, sefiri Kemaleddin Sami Paşa da hazır 
hep san'ata heves eder. Çoluğu çocuğu bulunuyordu. O ne içten, alaka ile, zevk 
irşad eder. cŞirn.diki gibi aklım olsaydı, duyarak seyredişti. 
okur, yazar, çalışır adam olurdum!-. der. Hayali İrfan, arkadaşının sözünü şöy-
Her sözile seyircilere iyilik, çalışkan _ le tamamladı: 
lık, dürüstlük telkin eder. Yoksa 0 , sa _ Karagözcüler, meslekleri el _ 
dece kahkaha atmamız için vücude ge _ lerinden gittikleri için değil, memleket 
tirilmiş adi bir eğlence değildir. Kadir, kıymetli bir san'atını kaybettiği için ü _ 
kıymet bmnmiyor vesselam. Dedim ya, zülüyorlar. Yoksa biz geçinmemizi kara. 
hastaneden yeni çıktım. (Ububu Savtiye göze bağlasaydık, çoktan gözlerimizi 
iltisak) peyda etmiş. Boğazımın damar • yummuştuk. 
ları şişti, konuşamadım. Bay Bahri +_ • Kağıdlarunı topluyordum. Vefalı Sa-

:ı..s fa gülümsedi: met (s;m'at yorgunluğu) diye rapor ver-
di. Ben buna (Karagöz üzgünlüğü) diyo- - Karagözün hep acı taraflarından 
rum. Bağıra çağıra öldürüyoruz canım o- bahsettik, dedi. Size bir de başımdan ge
yunumuzu. Duyuyoruz ki, Yunanlılar ve ~n .. eğ:enceli bir vak'ayı anlatayım da, 
Almanlar Karagözü kendilerine uydura- yuzumuz gülsün. Efendim, bir müddet 
rak ihya ediyorlarmış. Yazık değil mi?_ evvel heni Adapazarına bir Çerkes kö _ 
Belki de yarın Karagözü biz ibda ettik yüne çağırdılar, gittim. Perdeyi hazır -
<iiyecekJer, d{'rler de .. Niçin demesinler, hyorum, henüz ayna perdesini yani be
biz tapusunu kendi elimizle devrediyo _ y~z _!:>ezi germemiştim. Orada'İci Çerkes 
ruz. koy1uler bunu mevlüd minberi zannet • 

Hayalin, hayal olan hatıralarına da _ mi§ler. Evlerinde ne kadar mükemmel 
lan üç Karagözcüye sordum çarşaflar, eski krepler, şallar, seccade • 

- Şimdi sünnet düğünlerinde Karagöz ler varsa gelip iki tarafını süslerneğe baş
ladılar. 

filan istemiyorlar mı? .. 
Üçü de: cAlay mı ediyorsun> mana _ (Devamı 12 nci sayf.ada) 

sında bana baktılar.. .. .................... ·-·····-···-........................ . 

- Arada sırada .. bir meraklı çıkacak 
ta .. üç otuz paradan tutauk. Tabü yanı
sıra caz veya saz olacak, caz olursa genç 
bayanlar ve baylar: 

• 1ari. V alevska 
Y:eni romanımız bugün 

10 uncu sayfada 



8 Sayfa .. SON POSTA Eyim ı 

Resimle •• •• gunun mii~im hidiseleri 
' 

:Ankara 30 ağu.stoı güml t'eıml gegiü ı,tfrcık eMtı ıteni ribaylanmı.1 

Kahraman askerlerimi.ı Ankarada 30 ağustos geçi!! resminde 

Barb okulunu bitiren genç sübaylanmız lstikla.I marşını ıöy!iLyorlar 

A.nkarada 30 ağıutos bcıyramı intıbal<m: 
lfiğU l'llvarilerimiz An kcırada1d geçid reıminde Genç bir ıüba11 nutkunu ıövlüyor 

' • \ı 

Jla.,.e.ı:cl i'.ııı~ Çall'otıı.d- ... ~mı Müdafaa 'Vekili El8zığ istasyonunda Başvekili 

tewi ediyorlar f A. A.) 

10 ağustosta Ankara Harb okulundaki merasimden bir intıba: Genç 
ıübaulanmızdan biri diplomasını alıuor 

Geng ıübaylanmız Harb okulunda diloma tevziinden ıonra Atatür1o 
Jıeykeli önünden geçiyorlar 

Harb ·okulunda dipIOma tevzi meriı.rlminde hazır· bulunan Dcıhtliyt, Maarif ve 
İnhisarlar Vekilleri ile' Meclis reiri 



ı Eyin. SON POSTA 
Sayfa • I 

1 Garib ve inanılmıyacak şeyler 

1930 senesinde Ka
nada'da Edmonton 
şehrinde soğuk 

derecesi, sıfırdan 
aşağl 100 dereceye 

dOşmnştor 

Ba kız Obama'lıdır. 
Keııdit iae yapurlu laıı 
derler. Zira dotdujıı 

lrlendanın en yakı,ıklr, en kibar adamı 
~ .lrlaıadalı milia ordııaunda, Rua, Franaız, Nikaragua, Ameri
'/j: Jı:an, Avulturya, Brez>lya, Koıta Rika ordulannda albay, 
, '/ Unıpay orduwnda general, Şili filoıuaun birinci amiralı 

uman, Yllftiıı edildlti 
ır:.aman, biitiin doğum 
rünlerinde. İf buldutu 
fÜn, işini kaybettiti gün 

ti~~~~g~~~~~'fe her ne zaman dııarı çıktıysa yatmur 
yatmııtır t.--.------

Hindiııtanlı Sita
bira iıimli kadın 

durmakıızıa bir 
kılıcı 24 aaat •S 
dakika aallamııtır 

Bu adam 15 senedir 
kış ytlzQ görmemiş
tir. Her kış vazife ile 
kış olmıyan mem -
leketıere gitmeğe 
mecbur kalmış, yaz-

1 
Nikarapa eyaleti .,aliai, Brezilya peskopoau İdi, 6 defa mcb'U8 
olmuş .,. 13 defa düello etmiıı, bepainde de galib gelmivti 

Hindiatanda Jeypurda Hava Mahal aarayı, rüztir 
ea!nce latif ve 11he nkli lcBlcr ~ılcarır 

1 Snelpaardelooazooadeerspoorwe9pıtroolr1Jtu•9 J 
Hollandaca otpmobilin ismi ~ 

lan da Avrupaya 
dönmOştür 

C: ASKER iL i K B AH ÜSLER ö ::J L..___I _Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya-
1 - maceralarını anlatıyorlar : 18 _ ____._ 

Düşmanı nasıl yendik? Boğularak kuyuya atılan 
Hepimiz kendimizden ve askerimizden emindik. Fakat bundan daha 

mühimmi ordunun en büyük başa olan derin itimadı idi 
Yazan : General H. -Emir Erkilet 

Taarruz tahşidatı bitmek üzere idi. 
Başkumandanlık ve garb cebhesi karar
gahları 24 ağustos 1922 de Akşehirdcn a
sıl taarruz cebheSinin gerisinde Şuhut 
kasabasına taşındı ve 25 de Kocatepenin 
cenub batısında çadırlı ordugaha gidildi. 
Kocatcpe birinci ordu kumandanlığının 
muharebe idare yeri idi. 
Düşman hatlarının 7 Km. kadar uza

ğında, bir sürü dere ve tepecikler ara
sında yükselen bu mevkiden yalnız birin
cinin değil, ikinci ordunun da taarruz a
lanını ve düşmanın gerilerini gözetle
mek kabil idi. Bu sebeble burası ayni 
zamanda Başkumandanlıkla Garb cebhe
si kumandanlığı için muharebe idare ye
ri seçilmişti. İkinci ordu kumandanlığı 
da harb kademesi ile Bolvadinden, mu
harebe idare yeri olan Şaphane dağının 
hemen doğusu dibindeki Doğlat (Bürha
niye) köyüne gitmişti. 

24 ve 25 ağustos en son hazırlıkların 
görüldüğü ve nihat emirlerin verildiği 

günlerdi. Kalblc.rimiz en asil bir hele
canla çarpıyordu. 26 ağustos, uyunmıyan 
gecenin o büyük sabahı, 300 küsur 
Türk topundan, Türk kağnısının ve Türk 
kadınının, aylarla yan tok didinerek, 
memleketin uzak sınırlarından, bin güç
lükle getirebildiği binlerce mermi düş
mana savurulurken, Şaphane dağından 
ve Kocatepeden düşman mevzilerine çev
rilecek dürbünlerin aynalarından acaba 
neler görülecekti? 

Hepimiz kendimizden ve askecrimiz
den emindik; fakat, bundan daha mühim 
olan: bütün ordunun en büyük başa olan 
derin itimadı ve bunun neticesi olarak, 
emirlerin ve vazifelerin iki yüz bin in
san tarafından, tek bir adam sadeliğile 
ve sessizliğil~, kusursuz, yerine getiril
meleri idi. 

Anadolu Türk ordusu, memleketi düş
mandan temizlemek için, yapacağı kat'i 
hamleyi böylece hazırlar ve en son ter
tibatı alırken düşmanın habersiz ve sa
kin yerinde yattığını g&rüyorduk. Bil~ 
hassa ikinci ordu rnmtakasından, Azizi
yeden, Yapıldak boşluğundan Duger ve 
Gazlıgöl dolaylarına gönderilen vatanse
verler ve hergün sabah ve akşam uçuru
lan tayyarelerimiz düşman cebhclerinde 
ve ihtiyatlarının yerlerinde bir değişik
lik olmadığını bildirdikçe pek haklı se
viniyorduk. 

Ço.tıhy. 

ıı·z ---
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27 ağustos günü. akşamı fki tarafın vaziyeti 

müşlerdi. Fakat düşmanın bütün bunla- sinde birinci ve ikinci orduların piyade
rı görüp sezememesi için türlü tedbirler leri düşmanın büyük Afyon çıkıntısına 
alınmıştı. Mesela düşmanca malfun olan her taraftan hücuma başladılar. En sağ
yerinden kalkan, her kıt'a yalnız gecele- da 2. ordu mıntakasında 41. fırka, düş
ri yürüyor ve eski yerlerinde çadırlarını manın Eskişehir grupunun cenub cena
boş olarak, bir rnikdar nefer, hayvan ve hına taarruz için şimale ilerlerken mü
bir iki araba ile bırakıyor. Gündüzleri retteb süvari fırkası Duger istikametin
burada bermutad hareket ve faaliyet ve de Köroğlu kalesine yürüyor, 61. fırka 
mutfak dumanı gösteriliyor ve bu suret- düşmanın 5. fırkasının solunun bulundu
le düşman uçakları ve düşmanın yüksek ğu Kazuçuran dağına fiddetle taarruz 
mevzilerinin dürbünlü gözeticileri her ediyor ve burasını alıyor. VI. ordunun 
_şeyi yerli yerinde duruyor sanıyordu. 16. ve 17. fırkaları da, düşmanın Afyon 
Hususi muhaberata ve matbuata çoktan şimal doğusunda, Dedesivrisi ve Kozluca 
askeri sansür konmuş ve bir haftadır mevzilerinin ileri hatlarına giriyorlar. 
cebhe ile gerisi arasında münakalat ke- İkinci ordunun 26 ağustos taarruz hare
silmişti. İşte bu ve emsali birçok tedbir- ketleri gereği gibi tesir etmiş Ve düşma
lerle yeni tahaşşüdümüz gizlenmiş ve nın Eskişehir cebhesindeki m. kolordu
Afyon cenub ve cenub batı bölgesinde sile Akarçay şimalinde mevzide bulunan 
on bir piyade ve üç süvari fırkası ile epey 12. ve 5. fırkalarından maada Duger ve 
bir topçu kütlesi toplanmış ve taarruza cenubundaki il. ihtiyat kolordusunun 
sessiz hazırlanabilmiş idi. büyük kısmını yerlerinde çivilemiş ve 

genç ve güzel kız 
Kız nişanlanmak üzere idi. Kendisi ile evlen111ek 
isteyenler çok olmakla beraber hiçbirisi bu cinayeti 
işliyecek yıtradılışta değildi. Peki ama bu genç kız 

kendi kendis.ni boğmamışh ya... · 

Eski zabıta amirlerinden Bay Rüş - dım. Her üçü de, maktul kızın gayet Sa· · 
düyü dinliyorum, diyor ki: mimi arkadaşı idiler. Fakat, içlerinden 

- Cesedi kuyudan çıkardılar. Karako- bir tanesinin, son zamanlarda, ölü ile a
la getirdik. İlk bakışta güzel olduğu an- rası açılmış bulunuyordu. 
!aşılan bu genç kızın vücudünde bıçak Vaziyeti tahlil ettim. Evve1a diğer iki 
yarası yoktu. Yalnız boynu simsiyahtı. kızın ailelerile konuştum. Fakat , pek ta
Ağzına da bir mendil tıkamışlardı. Dok- bii olarak kendilerinin ölü ile hiç bir 
tor, zavallının, boğularak öldürüldüğünü, münasebetleri bulunmadığını lakin kız
son~a kuyuya atıldığını tes~it etti. . Iarırun bildikleri gizli bir n'okta ~arsa, 
Cıvarda arama yaptık. Cınayete daır benimle beraber ortaya çıkartmağa ça -

ufacık bir ipucu bile elde edemedik. Kız, lışacaklarıru vadettiler. 
~.or?.a kaldırıldı. Bize de katili bulm.~k Her iki kızın da söyledikleri hemen 
duştu. Amma bu dile kolaydı. Maktulwı hemen bir gibi idi. Diyorlardı k'· 
ailesilc temas ettim. Hadisede hırsızlık _ Arkada~ımızın h h g· ~· 

· - d .. lm'" d ğild' Çü k.. kız ~ , er an ı ır genç 
gayesı gu u uş e 1

• •• n .. u ın ile bir alAkası bulunup bulunmadığını 
pl armd ak~ınbdilaz!klbulunan elilmas.yudzudk ve ko- bilmiyoruz. Olsa bile, herkes gibi biz • 
un a ı e er yer yenn e uruyor- den de 8 1cl • b tm __.., ' . . . a aması ıca e ez .u.u~ 

du. Nihayet şuna karar vermıştım: Bu Bu c b d t ld ·d· G · 
·· d . A eva a man ı ı ı . enç bır kı-

guzel genç kız, gad ar bır uşığm kıskanç- zm me~ 'b. kil 
1 

kü' .. · 
ğ k b . . . ak r u ır şe a mıyan çuk bır lı ına ur an gıtmişti. F at, ne anası, flörtün·· b·ı kl k . . 

. _ u ı e sa ama mecburıyetmde 
ne babası ve ne de diğer akrabaları böyle kalacax.. ·· h · di S .. . .. .. .. 

· kahr s~ §Up esız . on umidım uçuncu bır maceranın amanını tanımıyor - kızda kalm şt Fak t 
lardı . ı ı. a , onunla doğrudan 

D.. 1 dı ki· doğruya teması muvafık bulmadım, pe· 
ıyor ar · şine düştüm. 

- Vakıa, kızımız gelinlik çağma gel - _ Bu ketumı· te d 
1
.. .. 

. t' b" k talibl d ye ne en uzum gor . mış ı ve ır ço er e çıkıyordu. dünüz? 
Fakat hiç birinin böyle bir harekette bu- Aral 

- arının son ıaınanlarda açılmış lunacağına ihtimal vermiyoruz. ,,. ı be 
uu unması, ni ihtiyata sevkediyo. rdu. 

Bu vaziyet karşısında, hüviyeti, kızın s 
onra, maktulün, uzun zamanlar, bu • 

ailesi ta~afından bilinmiyen belilı l§Jğı nunla gayet samimt konuştuğunu ahla • 
bulmak ıçln, başka yollara müracaat et- mıştım. Bu ifrat ile tefr•t• lbe . · 

k ı~ 1i d y · kin b' ı ın e tte bır me azını ge yor u. etış ır genç sebebi vardı. 
kızın ufak bir gönül macerası olabilirdi Tahkikat sonunda ..,, ·ki kt ·· .. 
Y h d k d' . tut 1 f k t .. b .~ ı no a gozu. a u :n ısıne u .an'. a a yuz ula- me çarpıyordu: 
mıyan bır sevdalının mtıkamını hayatile ı _ Mevzuubahs kızın tutt ğ k 
ödemi bulunabilirdi . . • u. unu o · ş . . paran cınsten bır erkek kardeşı vardı. 
Kızın ebeveynı ile tekrar temas et - 2 ö1·· ·· ı.: ı t t ~ · · M .. 1~'- - unun, uu genç e anış ı6ı, .bır ara 

tım. u cuıazalanmı söyledim Fakat - ·· .. b' likt clikl · b .. .. · , uçunun ır e gez erı, u gezmelere 
hiç tereddudsüz fU cevabı verdiler: nihayet verilir verilmez de iki kı · 

- Böyle bir şey varid değildir. Hem na- sında dargınlık çıktılı anlaşılıyo:a:a -
sıl olur, .kızımız nişanlanmak üzere idi. _ Fakat ilri kı d d 
s·· k "lmi..+i b·ı R d • z arasın a argınlık 

oz esı ~· ı e... e dedilen talihle - zuhur etmia bu suretle h .. .. ·· b' 
· d 1 - 1 d. . . v• er uçunun ır 

rm ~· evve ce soy e ığimız veçhile el - arada gezmeleri nihayet bulmuş olabilir. 
nayetı göze alacak tıynette adamlar ol - Ya öld ·· ·· 1 k l 
madıkları muhakkak Bah tti,.h··i gizli - ' . uru en ız a, arkadaşının er. 

. .. . . se ts•.u z kek kardeşı arasında bir hAdise ıkmı 
bır rnunasebetın mevcudiyeti ihtimaline bu yu·· zde 'ki · · ç ş. 

Ii b . n ı sının arası açılmış ise? 
ge nce, unu asla varıd görmüyoruz! fı:te tahkik t b · . · 

M ı · b v • a ı u şekilde ılerletmeğe 
ese eyı, u tekilde kabul edeoek başladım o - h ı · 

J k · k · · · zaman fUP e erırne kuvvet 
o u~sal t' ışkçı ··ımd~z~lgırıkyordu. Tahkikatı veren bir delille karşılS§tım: Erkek kar
genış e me , o uru en ızm ana ve ba- deş ortada oktu• 
basından ziyade içli, dışlı olabileceği in- Bu vaziyeyt b . k' d 

l 1 _ , ana, va a an sonra ka -
san ar a temas etmek luzumunu hisset- ran mücrimın· hal ı· h" · h 
· B l k" . . . , e ı ru ıyesml atırlatı-tım. un ar, ımler olabılırcli? Maktulün verdi! 
arkadaşları tabiL. o zaman isi ğ d 

Fakat, bu hususta gayet dikkatli ve anasına da bab:sçı aa d~ um. Kıza da, 
k. d • m a. 
ımseye su sız ırmadan harekete geç - - Gelin bakalım, dedim. 

mek. lAzımdı .. Mahall.edeki kadınlardan Daha ilk sorguda ana ile babanın bi 
blrinı elde ettım. Hadise, o civarın dedi- şeyden haberleri olm d ğ 

1 
' ı: 

kodu mevzuu olın ştu t K d a 1 ı an aşıldı! u za en... a ın, bil- - Oğlunuz nerede un 

Düşmanın sayıca üstün (cem'an 12, bi
rlmkiler 5) fakat faaliyetçe aşağı olan 
uçakları da kendi büyük karargahlarına, 
filbhesiz ayni maltlmatı, yani bizim ta
rafta da hiçbir tebeddül olmadığını bil
diriyorlardı. Halbuki bir hafta zarfında 
(fördüncü ve ikinci kolordular Akar ça
yın şimalinden cenubuna ve üç fırkalı 
beşinci .süvari kor da ti Ilgından Sandık
hya ve buradan cebheye günlerce yürü-.. 

58 yaşlarında bulunan düşman ordusu tesbit etmişti. Filhakika düşmanın 5. fır
başkumandanı General Haci Anesti de, ka kumandanı 61. fırkayı Kazuçurandan 
Türklerin zaten taarruza iktidar ve ka- geriye atmak için ihtiyatını sarfediyor 
biliyetleri olmadığına inanarak, cebheyi ve atıyor ve müretteb S. fırkasının kar
üç kolordu kumandanına bırakmış, İz- şısına, ihtiyattaki 12. Yunan fırkası kuv
mirde oturuyor ve İstanbul üzerine Trak- vetler sürüyor ve bu suretle 2. ordumuz 
ya cihetinden bir taarruzla burasını e1de vazifesini mükemmel yapmış oluyor. 
etmek ve Garbi Anadoluda, Yunan ordu- Asıl taarruzun yapılacağı birinci ordu 
sunun nezaretinde müstakil bir Yunan cebhesine gelince 26 ağustos fecirle baş
eyaleti vücude getirmek gibi projelerle lıyan ve bir buçuk saat süren hafif ve 
uğraşıyordu. İstanbul projesi için cebhc- ağır topçu ateşimiz o derece iyi tevcih 
den bazı alaylar hareket bile ettirilmişti. ve bilhassa düşmanın Kalecik sivrisi -
Bütün bunlar taarruzumuzun vukubul- Belentepe • Tınastepe mevzii üzerinde 
duğu anda düşmanın niyet ve tertibatı- güzel teksif edilmiş idi ki, geceden iler
mızdan ne kadar habersiz olduğunu ve liyen IV. ve J. Korlarımızın piyadeleri 
hatta bir taarruzumuzu hiç beklemedi- topçu ateşinin himayesinde düşman me\r
ğini kafi derecede gösteriyordu. zilerine iyice sokularak müşkülküz ve 

26 ağustos sabahı düşman mevzileri_ne hemen· liemen telefatsız ilk Yunan si-

açılan §iddetli ' bir ı})pçu ateşi himaye- r ( o...... 14 tici •yfada ) 

diklerin~. söyledi, ~ilmedikle~ de öl - _ Teyzesine ınisak~:e e:ttl di or 
rendi, soyledi. · Böylece, karşımıza, üç lardı. Hatta kendiler· · · ~. ' Y 
genç kız çıkmıf oluyordu. Bunlar hak - tına aldığın:a ha t ınıd. ne Iıçın zannal -
Jwida ıtdiie ~ ·1Mltftrfit .........._ • ~ . yre e ıyor ar: 

P'I"- (J>ewwww 14 Ddi ..,.,...) 
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· Mari Valevska 
Na olgonun aşk romanı 

Terciime etlen: Mebrare Sami 

• 
imparator ,, '' geliyor! 

Evvelki günkü ve dünkü kısmılann 
hülasası 

Tullerin sarayında bUtOn prensesler, 
prensler, Fransnnın y\iksek rütbeli me
murlnrı, zevceleri toplanmıştır. İmpara
toriçe Jozefln baş mühürdar Carbacere.s 
lle tavın oynuyor. Blraz matmumdur. 
Çünkü kocnsı Napolyonla aralan hiç de 
lyi değildir. Napolyon kendJslni dul al
mıştır. İlk zamanlar çılgıncasıııa seYer
ken, son zamanlarda onu ihmal etmiştir. 
Ortada muhtelif sebebler, bilhassa Nıı.
polyon'un kız knrdeşlerinin tesiri vardır. 

Jozenn şimdi 45 yaşındadır. Napolyon 
kendisini boşamak niyetlerini taşımak

tadır. Roman başlarken içeri giren zap
tiye nazın Fuşe bu niyeti vattile İmpa
ratoriçeye açmakta beis görnıemlşttr. Bu
nun içindir ki Joıefin bu &damdan nefret. 
etmektedir. 
Konuşmalar, piyano .sesi lçlnde gec;en 

kısn blrk:aç dakikadan sonra teşrlfatcı 

Napolyonun ortanca kız kardeşi Prenses 
Burgez'ln geldiğini haber 1"C111or· 

Bütün gözler kapıya çevriliyor. Prenses 
Burgez ince tüller içinde, güzel ve cazibe
li içeriye giriyor. Yanında genç, küçllk, 
harlkul!de güzeJ bir kadın var. Bu, Kon
tes Mari Walewska'dır. Napolyonun gön
lünde büyük bir yer kapladığı söyleniyor. 
Bu yüzden imparator emretmiş, Te Kon-

Mari Valeftka fllm.IDden: tes Walewska'yı Paris'e getlrtmJ.ştlr. Böy-
lece genç kadın aylardanberi en çok llfl Tuileri sara~ı nda bir Stıvare 
edµen bir şahsiyet olmuştur. _ Devletin birçok büyükleri, saray olnuyan yürüyüşile, renk renk kadüe 

Imparatoriçe J ozeffn ise buyuk bir he- k d la k d. · t kd' d'lm k d" lb' l J - 'f J · • 
yecan içindedir. Kalbi parçalanıyor gibi a • . ın rı. en ısıne a un e ı :? ı- e :'e. er vey~. su:ma ı um orma ar ıçın-
oluyor. Prenses Burgez ne Marl ws.ıewskıı legındeler. .. de ıkı kat egılmış erkekler, en pahalı, 
kendlslne doğru gelirlerken o soğukknnlı Mademki Napolyon onun buraya gel- şatafatlı ipekliler ile süslü kadınların 
davranmak istiyor. mesini istedi. Mari de onun haysiyet arasından geçiyor. 

[Roman devam ediyorJ ve şerefine uygun bir şekilde hareket Bütün bu isimleri eski yıllardan kal-
~ etmeli değil mi? ma, veya yeni bir harb zaferile takılmış 

q sırada, imparatoriçe de kendine Kadınlara has olan gayretle kendini generallerin, nazırların. prenses \'e dü-
hakim olmak kudretini bularak, hiçbir toparladı ve konuştu; ince oymalı fil şeslerin he~si de şu ufak yapılı zabi -
şey belli etmeden ilerliyor. İmparato· dişi yelpazesile yelpazelendi ve tekrar tin, yanlarına doğru gelmesile yürek 
run validesine bir iki lakırdı söylüyor gülümsemeğe ba~adı. çarpıntısına uğruyor ve belki sert, fa -
v-e yerine oturmasını rica etmesi üzeri- O aralık büyük kapının iki kanadı kat muhakkak ki umulmadık, baıan da 
ne, valide kadın, kol yerleri Mısır birden. teşrüata uygun bir gürültü ile yersiz bir sorgusunun karşısında keke-
Sfenksleri üstüne dayalı yaldızlı büyük ardına kadar açıldı: liyebilecekJeri cevet haşmetmeab» ve-
koltuğuna dimdik, azamet dolu bir eda - İmparator! sadası yükseldi ya «hayır haşmetmeab!> ı yerinde ku1-
ile kuruluyor. Ortalığa tam bir sessizlik çöktü. Dı- lanmak için akıllarım toplamağa çalı -

Napolyonu dünyaya getiren bu ka- şanda, mermerlerin üzerinden, sert ve şıyorlardı. 
dm, yüzünün keskin ve muntazam hat- acele adımlann yaklaştığı işitildi. Bu akşam, ateşe çarpan, general .Tö· 
lan, sabit gö~leri, ağır hareketleri ve Ve cO• göründü. nonun kan.!1 oluyor. Amma Napolyo -
bütün varlığında adeta için için kayna- Avizelerin parıltısı altında bütün nun ncş'esi var. Çoktandır onu bu hal-
dığı hissedilen yüce ve sessiz. gururu ile başlar eğildi. O, hiç durmadan yürü- de görmemişlerdi. 
tarihi Roma heykelini andırıyor. dü ... Gözlerile salonun içinde, birini, - Portügalden döndünüz ha Madam 
Yanında dam donörü Madam Jüno bir çehreyi anyarak yürüdü ... Ve onu Jüno? 

(General Jü'nun karısı} bulunuyor. bulunca da, o ana kadar çatkın duran Seyahat insana yarıyormuş doğrusu? 
Çok eskidenbe_ri ailenin tanıdığı ve ma- yüzü ne kadar tatlı}aştı·. . . . Reverans yapmağı ne güzel öğrenmiş-
zinin sadık bır şahidi olmuş olan bu Sırtında,. her zamanki gıbı, kendı siniz, artık. 
kadını imparator pek sevmez ama, eski muhafız bölüğünün, avcıy askeri ünifor- Ve orada duran Holanda kraliçesi -
günlere hürmeten ve biraz da geveze ması var: Yaka ve kol agızları kınnızı, ne ( ı) doğru dönerek: 
çenesi ile gönlünü eğlendirdiğinden o- yeşil çuha.dan frak, küçük ?.pule~lc~ be- _ Değil mi hele Hortans? İyilenmiş 
nu arar. yaz kazmırden yelek ve kulot, ıper.. ~~- bizim Madam Jüno değil mi? diye ilave 

Generalin karısı tok sözlü, hazan da r~blar, altın. tokalı ~~uralar. Gog- ediyor. 
korkunç dedikoduculuğunu affettire- ~u~de de Lejyon donor nışanı. 
cek kadar iyi yüreklidir. Imparatoriçeye doğru ilerlerken, 

Jozefin yoluna devam ederek Polin- şöyle elile bir işaret yapıyor ve yakın 
le Walewska'nın bulunduğu grupa doğ- akraba kadınlan birer birer yerlerine 
ru yaklaştı. oturuyorlar. 

Fısıldaşmalar dindi, herkes dikkat Jozefine: 
kesildi. Napolyonun kız kardeşi bir a- - Ey, ~e ~r, ne yok bakalım? .. d~
d m ilerledi ve çok tatlı bir üadeye bü- ken ba§muhurdarın çok çalışılarak og
r~ndii rdüğü küstah bir eda ile: ren.ilmiş, ~~ ~1u selamına mu~~abe-

- İmparatorun emri üzerine Majes- le ederek sozunu yarım bıra~ıy~_r ve:_ 
telerine arkadaşım Kontes Mari Wa- -:- Ba.mbaceres,. Y~ benı gor~e~e 
rewska'yı takdim etmek şerefini al- gelın. Sıı.e Roma ışlen hakkında soylı-
dım dedi yeceklerim var ... diyor. 

··· · Tekrar kansına dönerek devam edi-
cArkadaşUll> kelimesi üstünde de, 

J fi 
yor: 

manalı bir duraklama yaptı. oze n 
titremekten kendini alamadı. Önünde, - Can sıkıntısından. patlıyor gibisi-

k niz hepiniz ... Bu ne asık surailar ... 
beyaz elbisesinin eteklerini yayara e- _ Seni çok bekledı"k de ondan, gece 
ğilen, heyecandan yüzü kl:ıraran genç yarısı oldu biliyor musun Bonapart? 
Lehli güzeline sert sert baktı. Jozefin bu Bonapart ismi ile, ve sen 

Teşrifatın mecburi kıldığı üç reve- diye hitab etmek. adetini kendine mah
ransın bitmesini bekliyor .. . Halbu'tci u- sus bir imtiyaz telakki ederek, bu hak
mumiyetle, o bu eğı1işlerin birincisini kından ancak tantanalı büyük merasim 
kafi görürdü.·· günlerinde vazgeçebiliyor. 

Adetce elini öptürecek yerde de kısa - o kadar geç oldu ha? Çok işim 
bir baş selfunile kadına mukabele etti vardı. Sade giyinmekle, misafir kabul 
ve hükümdarların kullandığı ecemi• etmekten başka bir şey bilmiyen siz 
sıgasile konuşarak: kadınlar, çalışmamn ne demek olduğu-

- Madam, sizin liıfınızı işitmiş idik... .nu aklınızdan bile geçiremezsiniz. 
Yalnıı Pariste oldu2'unu1u bilmiyor- Jozefin her vakit yaptığı gibi, irnpa
duk ... Şübhcsiz tekrar görünürsünüz... ratorla beraber yürümek üzere ayağa 
dedi "e bunun üzer ine gözlerini çevire- kalktı. 
rek yürüdü geçtı. - Hayır. sen otur. Yorgun gözükü-
Şaşkına dönen Mari bavılacak gibi yorsun, dinlen ... Ben şimdi gelirim. 

olmuştu . İmparatorun kız knrdeşleri i- İmparatoriçe gamlanan bir yüzle ye
le güıel Madam Mare ve Fuşe etrafı- rinc otururken, o da iki yanına salına -
nı aldılar, onu teskine çalıştılar. rak bir eli arkasında, pek o kadar zarif 

( A rka.sı var) 

<1> Okuyucularımın hatırasında Napolyonun 
yakınlarını dnha esaslı btr şekilde canlan
~ırmak kaygusıı.e. romanımızın mevzuun -
dan, b:ışlangıçt&. böyle ak sık aynlınak ve 
diğer bı.rlhJ. eserlere. ısu.naden bazı ilave -
ler y~mak me~buxlyetinde kalışı.mm 11~ 
görüleceğini umarak, biraz da ailesinin kur
blm o!mu~ olan bu büyük adamın kardeş -
lerlnden Lul hakkında da kısaca bir kaç 
,e1 yazacağım.) 

M.S. 
Holanda krallçest Hortans Napolyonun 

6vey kızı ve ayni zamanda da, kardeşi Luintn 
kan.s!dır. Napolyomm, tııclret, klnvet sa
hibi olduktan .onra yakınlarına ibzal etini, 
oldul'a varlıklamı. tinn.nlann hepısl de ı: 
yaşındaki Lui:fe daha \opçu zabJUill sama
nından itibaren gösterdiği fedaklrlltlann 
yanında hlçUr. Nitekim 20 yıl sonra Lulye 
yolladığı bfr mektubda bizzat kendisi: 

cHolandaya hemen hemen mld gibi bii
yüttüğüm. bir prens Terdim.• df1e ya.zmıf -
tır. · 

Hakikaten de böyledir. 
1791 de cOkson. da daha yeni z.abtt ç1k

tığı sıralarda, ba~nda sekiz çocukla dul ka
lan annesinin yütünn azaltmak ememe o 
vnkltleı" on üçünü süren Lui.rl yanma &J -
mıştı. Şimdiki para Ue 92 frank 15 sa9t1m 
gibi az bir şey tutan mfilô.zJml sanı mıuışlle, 
fkl klşt birlikte, geçinmenin yolunu bulmak 
mühim Te zor bir lşdl. Yanı hesupca lkl kar
deş. günde 3 frank 5 santimle kira nrecek
ler. giyinecekler, yiyecekler, içecekler ve üs
telik bu para ile Lui okutulacaktı d • Bo 
d:u:acık büdce Ue Napolyon ve kardeşi kıt 

knn:ı.at geçiniyorlardı bile diyemtyeceğiz. 
Kışlanın cenup tanınna düşen pavyonda 16 
nnmarab ynn yana iki küçücük eşya!IZ oda
lardan bfrtnde müstakbel Fransa lmpara -
toru, ötekinde de ilerde onun ellle Hola~da 
kralı olacak 90cuk yatardı. M. De C~ton, 2 
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Evlenme dairesinde 
geçirilen bir kaç saat 

.. * ~ 
Nikah memıınınun karıuına ilrtiyar bir kadınla ihtiyar bir adam 
oturdular ... Arkamdan bir aea yük.eldi: «Bunlar mı evlenec:elt ayol .•• 
Kıyamet alametleri! •• » ihtiyar bir kadın atıldı: «Ba tla naaıl eö~1 
Demek l 0-15 •ene .onra ben ele evlensem benim isin ele böyle 

söyliyec ekler •.. >> 

Yazan: Bati ce llatip 
Fatih nlenme dairesi gene hıncahınç do- çık altı aylık ondüle saçlı n hepsi de :tıaa.. 

Bu son günlerde W:Uvaclar pek çoğalm~. ~k. modern elbiseler giyiyorlar .•• Gelln çocuk 
Paza~ ve perşembe günleri kıyılan nlkAh- denecek kadnr genç yaşta olmasına raıtmco 
lamı adedl on üç, on dörtten aşağı d~üyor ocaba neden böyle muhafazatlr ... Bele da
muş. Bucün de nlk:dh kıyılan gen!§ salon mad için arkamızdaki bayanlar: 
pek kalabalık, hatta koridorda, merdiven - Öğretmenmif ... 
başında Te taş merdivenlerin üstünde bir .sü- Diyorlar. Her halde mtınevver b1r ıeno o-
rii insan nr. lacak. Bayanını niçin ~yle q ve akranın· 

Genç dellkanlılar, süslü kızlar, siyah, e.skl dan bambaşka bir kılıkta buraya ıeUrdl? 
~anı dilenci k.ılıldı kadınlar, mantolu, baş Bir bayan: 
örtülü. rastıklı, d~il. blra.z kartea ma- - İkJs1 de iyi çocuklar, glizel oocuklar, 
halle kadınları, ayakları takunyalı, basma genç çocuklar ... diyor. İşte tam mea'ud blı 
entarili, ağızları sakızlı tız çocuk.lan... çift olacakları mey"'"'"da ... 

Çocuklardan birine yaklaşıyorum. Ve o- Arkada derdll bi .:ıhalle tansı eeaı ce-
nun glbi kollarımı merdiven parmaklığına vab veriyor: 
dayıyarak: - Güzellı.k, gençlik be§ para etmes. .• Al· 

- Buraya nlkiha mı geldln? Jah son günlütün ..ı veraln, bunların hepsi ıe· 
Diyorum. çer ... 
Arsız. arsıs gülerek: Yük.sek aesle getUiyor ••• 
- Eveti diye cevab veriyor. - OOÖL. Meraklandım. Oençllllm batın· 
- Akraban mı evleniyor? ma geldi... Ooof .. 
- Hayır. B1r tere daha ıettrt10r Ona döntlyoram.ı 
- Ahbabların.uı mı?. LAclverd başörttinün altından görünen tmr· 
- Hayır. cık saçları, blraır tartca, fakat seTbnll blı 

- Kim niki.bl&nı,or?. çehresi var ... Sürmeli IÖZleri h111 gilzel ... 
Omuzlarını silkiyor: Eski bir yeldirme ıiymlf: 
- Ne blleylm ben!... - Aman bayanım, d1yorum. İbtlyarlıktaı 
- Daveuı değil misin?.. bahsettiniz.. az taldı aıse vallde dlyecektl... 
- Yool. Ben de Fatih parkında oynı,,,'"&n Ne kadar gençmlşstnız ... 

büt.ün çocuklar gibi burada seyirciyim. Fa- Bu iltifattan memnun, fakat gene batım 
t.i.b pa.rluuda. oynıyan çocuklar, ya.ni biz hep sallıyor: 
perşembe pazartesi gUnleri buraya gelir nl- - Gençlik uçtu gitti! dlJOr... Ne amat 
kah seyrederiz. böyle düğüne gelsem... nltlh g&aem, gent 

Daha sırıtıyor: meraklarım kalkar .. gene de gellrtm. 
- Bedava t.ıyatro ... Hem yalnız bl.z mi? - Neden acaba?. 

Baksanıza, salondaki bayanların yarısından - Neden olsun?. İlt ntıdbun atlıma ıe· 
fazlası da seyircidir. Dairede işleri oluyor. lir ... Benim hayatım romandır, romanı 
Sonra ~ıkıp buraya geliyorlar. Bazan işleri - Ne oldu, biraz da bana anlatsanıza?!. 
olmıyanlar da gelip gelln seyrediyorlar. - Kızım, daha tazecik bir tızdım.. Beni 

- Gelinler burada tel duvak takmıyorlar b!r delikanlıya nişanladılar. Nltlhnnız tam 
kl. .. olmak üzere iten büyüt seferberllt ~kıl. de-

- Takmıyorlar ama hepsi de süslü glyi- dller ... Niklha iki gün tala cıw nlpnıun .• 
niyor. Gidtş o gidiş, blr daha ne Jildnil tôrdibıı, ne 

Bu ara koridorda hafif bir telaş oluyor. Blr de kendisi geri döndü. 
t :•kım insanlar evlenme odasına giriyorlar. Gene geğiriyor. Ben de pek acıyorum: 

Ben de yeni arkadaşımı bırakarak odaya - Vah, vahi diyorum ... Şehid oldu, 6yltı 
doğru yürilyorum. O da hemen ~imden ıe- mi? 
liyor. - Hayır... Arabl.stana follamıtıardL Bil 

- Abla ... Şimdi nikah olacak .. bak .. bat... rellA.h karıslle evlenip dönmiif ... 
ölye bana sokuluyor. Bu .sırada ikinci çlft lçin maaa hazırlandı. 
Nikılh memuru masanın başında oturuyor. Şahid yerine iki erkek geçti. Fakat gellnle 

İki tarafta iki bay. Karşısında bütün bayat güvey yerine yanlışlıkla tayın pederle tayıı: 
1c;!n birleşen, bütün hayat için birle~eJerini valide oturdu galiba ..• 
temenni ettığhnlz blr çift oturuyor. Kadın en qaiı elli bet 1&1mda bir kadın; 
Sağda oturan gelin ufak tefek blr ıey. Da- erkek altmışı geçkin ... Kl1ıtl&nna ı.n1ınca 

mad da öyle. Damad başını kaldırmış. gali- ta§I'alı oldukları anlafılıyor. 
b:ı evlenme memurunun yüzüne bakıyor. Arkamda meratı tazelenen bayan derdini 
Gelinin başı öne eğilmiş besbelll- kimseye unuttu, gülmefe bqladı: 
b~k:mıyor. .. - Aaa .. ua... töbe estalfundlalı.- Ba da 

Salon heyecan içerisinde. Arkamda kalan ne.si .•• Bunlar mı evlenecek? .. Aaa- &aa.
b!r iskemlede oturan ve kucatmda Ud buçuk Kıyamet alAmetlerl &JOl.. 
üç yaşında bir çocuk tutan genç bir kadın: Daha arkada ot.uran elli befllk b1r tadın-

- Huu.. hemşire, şöyle biraz yana glt... cağı%: 

Çocuk görmüyor... - Allah .. Allah ... diyor. Ne olur? Mtl'b 
Diye bana çıkışıyor. Fat!hln mahalle ço- her yaşta Allahın emri. Demek kl OD, OD bef 

cukHı.rı büyük bir tecessüs ve hürmetk~r bir gene sonra bla de evlenmete kaltıpat blM 
scssizllk içinde kapının önüne dlzllmlşler. de böyle gülecekler ... 
Herkes dikkatle merasimi seyrediyor ... Şlm- Diğeri onun sözlerlnl blle dinlemiyor: 
dl nlk!h memuru Btıallerlnl sordu. Damadla - Artık bu tadan da olmaz! diyor. Kadın 
gelin yerlerinden Dlktılar. Arkadan bir ae.s: sekseninde var. 

- Al. Gelin de pek ufak tetelun11... Bir bayan dlierine .Ol'11JOr: 
Diyor. - Ne söylUJor .. ne aöyltiJor? ..• 
Siyah ça~nı bir bayan: - Gelini tan.ıyormUf ... Setsen 7apııda ı-
- Bizim çocutumuzdur. Daha on altı ya- mi§! ... 

'1Jldadır ... diye söylenJyor. Kırk beşllt bayan fÖyle bir ebper g6zfle 
İlk potu kıran tamir ediyor: uzaktan uzata. bmasını atmıya PJre& eden 
- Ben de onu gördüm ya ... Pek küçük bir gellni süzüyor. 

şey. pek .sevimll, Allah mes'ud etsini Ve tasdik ediyor: 
- Dftmad da pet ~enç... - Evet, vardır seksen Jqında... Berteaı 
- İIWf de blr J'Utll,ta tocasınla:r inlallahl yirmi beşinde dul kalıyor da toca bulamı-
- Allah dirlik düzenlik Teraln! 10r ... Altı .senedir dulum. Yirmi beşimde zev-
Şlmdl nlkih memu:unun tebrlklerlnl din- clm1 kaybettim. Vallahi bunun yqında bir 

leyen gençler, masadan ayrıldılar. Büyükle- adam beni i.steleJdl hiç düfilnmes, 'ftnrdım 
rlnin hayır duwnı almak için el öpmekle ona ... Allah .. Allah. .. Talih var bul tnanda 
meşguller. vesselD.m ... 

Oenç kız IAclveıd bJr manto, altından to- Biraz sonra muaya, demlndenberl salon· 
puklarına kadar usanan aan krep birmandan da, tortdorlarda net"ell ft lerbe8t ta'flrlı d
bir elbise giyiyor. Siyah bir başörtüyü çem- len a.rkaciafladle ft nHrthludle konlll8P ..
sinin altından ba~mış. DaveUl ıenç kızla- kalaşan sevlmll btr genç kızla, l8DO w • 
nn hemen hepsi ya şapkalı, yahud da ba$ a- vimll bir delikanlı oturuyorlar. Kıs n ertelL 

tarafı birbirlerine tamamııe zıd... Brtet ta
clldllk cNILPQlyonwı ilk Jl}ları. i&lml1 eee - rafı hep çarşaflı, Je}dlrmeU, bq6rttllG. Kıs 
rinde şeyle der: t:Bonapart, çok zamanlar tarafı p.ptaıı, flk kadınlar ... D11nadla se11D 
tardeşlle beraber yiyecekleri yemekleri ken- uyuşmuta bellslJOdar. 
dl pişirmek zanıretinde kalırdı-> Mösy~ de NlUbtan sonra blr baJUl bitJü '* .,.. 
~r da t dldlllt babnrtında, onu~ elbise- ketten çıkardıtı. tftçüt şeker tutalannı ten
lerlnJ bile kendi süpürüp ltilledJiinl anlat- dl duetıtıerlne dalttı10r. 
makt.adır. Yinni Jıl aonra. Lulden §itlyet et.- Arkamda daran derdD meraklı bayan bu· 
tlğl bir gün bizzat Napolyon Kolenkw'& töy- nltlha da söJllJeeet bir p bahta: 
le derd yanmıştır: _Şimdi alafrangada telalr datıtmak blk· 

- « MüJbfm maaşunJa. geçindirip büyüt- mışl Niklh memurunun men•ma bir pakaJ 
tfığüm bu Lolyi nelere tatlanarat bu boya bırakıyorlar. Bir tutu açıp şöyle etraftakl 1n
geılrdlm bilir mJ.sinbs? Ne btr kahv~ ayalt sanlara dağıtmak yat •. bansana kadına" na
bast.ım, ne bir eğlenceye gittim, yavan e~ - sıı bir kutu verınee acele, acele patett taçı
mek yedlğim oldu •.. Elbiselerim tek fazla rıyor. sanki gidip elinden kapacatn... A
dnyıı.nsın diye, her sabah kendi ellmle fırça- man ne c1ınrl ,eyler. inaanuı bllkatl lştı 
lar ütülerbn .•• Yoltsulluğumuzıı kimseye bel- b6yle anlaşılır. Nlklhınızı klymlfllnıL ~ 
il etmez. adetA fakirllğlmbln tistüne kapı- met mi kopar? Açın bir paket gezdirin eaıon" 
lnn kllldlt;rlm.• da. İçimizde iki canlısı var, çocufu var, ib· 

Büylec. Italya ve Mısır seferlerinde de ya- Uyan var, imreneni bulunur, canı çekeni çı. 
ver olarak yanında bulundurduğu ve gü - kar. Sanki bu kadar ctmrlllt iyi bir şey mi? 
nün birinde öteki yakınlan gibi başına ne Bir badem şekeri bu, kemali yirmi para de
çoraplar örecek Luis!nden, düşkün bir baba ğll bunun ... Herkes alır! 
gibi hiç uı:aklaşına.k lstemezdl. Gene bu mnk- Çocuklarda da memnuniyetsizlik alô.lml 
sadla. onu kanadının altından ayırmamak beliriyor ... 
i.c;temlş, üvey kızı Hortans do Boarne lle Bu kalabalıfın arasından ırllzülerek vakU 
evlcndlrml.şti. geclkml.ş oldulu lçln ldeta esene eTlenm• 

dalreainden aJ1'11.J1orum. Hatice Hatip 
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Beynelmilel vaziyette 
gerginlik devam ediyor 

Hafızastn kaybeden r Kabadayılık için adam 
genç nasıl ı •• 1d.. I f 

kendine geldi ? 1 o ur en cana var ar. 
Maktul İsmailin Ortaköyde yabancı 

olması ve suçlularla hiçbir geçmifi bu
lunmaması1 İzakın üadesini teyid etmek
tedir. 

Buna rağmen bir adamın kabadayılık 
olsun diye adam öldürebileceğini havsa
la kabul etmemektedir. 

Görülüyor ki hadise elin karanlık bir 
mahiyet arzetmektedir. Zabıta ve adli~ _ 
bu meçhulü çözmek için, tahkikatı d -
rinleftirmektedirler. 

Suçlulardan Sadık, bundan 6 sene E. • 

vel gene bir adam ö,ld'ilrmüş, 7,5 yıl hap 
mahkWn edilmiş, fakat Curnhuriyc?t· .... 
10 uncu yılında afdan istüade ederek. 
çıkmıştır. 

Tahkikat çabuk tekemmül ederse, hA
dise cürmü me§lıud kanununa göre mah
kemeye intikal edecektir. 

Tabibi adil Salih Hişim, muayenesl 
.sonunda, maktul İsmailin cesedinin mor
ga kaldırılmasına lüzum görmüştür. 

Birer derece terfi eden deniz 
ve hava subaylarımız 
(Bq tarafı 3 üncü ıtı!lfada) 

el nnıfa terfi edenler: Zahid Galata. 
_.'"" umftan 4önliaebe ierfl eclenler: 

Şahabeddin Kadıköy. 

MUAMELE MEMURLAılI 
Dördüncü sınıf muamele memurıutmuıaa 

üçüncüye lerfi eclefıler: Arlf İstanbul. 
Beşinci sınıf muamele memurhıl1mdaa 

4ördünciye terfi edenler: Emin İstanbul. 
ASıtmt SAN'ATKhLAR 

Altıncı sınıf askeri 1&n'atkirlıktan betla
e119 terfi edenler: Nuri Aydın, İzzettin Oı
küdar, İhsan Kasımpaşa • ..................................................... __ 

Xamızlıt ıtı kıllm olur. Maltmıdar Jd 
tanda bir mlllmetre mtt'abmda bet ma
yon kadar kırmızı küreyvat vardır. Ka -
nın rengini ve dolayıslle insanın rengln1 
veren bu kırmızı küreyvattır. Bu tımım 
küreyvat adedi azalırsa kansızlık ba§lar, 
dlll't buçuk mll70na, dört milyona, nlba
Jet iki ft bir milyona, hatta daha u 
mtlı:dara tadar düter. Renk gitgide a -
ram, IOlar, beJU an blr bal alır. oa.. 
Jer1n etrafı mor, bir hlle ile çevrlllr. Blıf
dönmeal, çarpıntı, uablyet, uytUSlJllut. 
iftlhamlıJt gibi lrızalar b1a4 &6sterlr. 
Batta ayakta duramaz olur n ufalt .. 
beblerle batı döner ve .dii§er. 
Kanaızlıtm aebeblert nedir? Bunu a

rattırmak llzımdır. Herhalde tanm tir
.mızı küreyvatı içinde çellt ftl'dlr. Bellll 
veren bu maddedir. Bu çellt kısmı han
nm müvellldillhumuzasııe birleşince 6t-
8ld d6ter olur wyahud tlblrl fenn111Je 
Ye doktor llsanlle COkslhomotıoRtn> olar. 
Bunun rengi de kızıl güzel bir kırmmdlr. 
Şayed bu tilreynt üzerindet1 müveuı -
dülhumuza lhtıratat aebeblle ka)'bolwr 
da onun Yerine hamızı karbon kaim o -
luraa o zaman kanın reıııı toyulafır Ye 

buna aiyah tan veyahud tiril bn ilm1 
Yerilir. Yann kanaızııtuı tedavisini _,,_ 
llyecettz. 

• B\I sütunu idare eden artadqım11 bir 
taç güne tadar A~pada bir tedklk -
yahatlne çıkacak ve gaybubeti bir ay A
dar ıürecetur. Bu müddet zarfında '*11-
JUCulanmmn lhtı:vacıanna ve mektub
larma cevab vermek mümkün olaDUJa • 
caktır. Keyfiyeti nazarı diktate araecu
yoruz. 

Tirlriyedelti Şabel.,i: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

YananidanJakl Şubeleri: 

SELANiK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiraıık kasalar servisi 
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1 TEYZENiN MiRASI 
i.11E111UR1H .. lllHllllll .. llllHllllf. .. lMlbı. 
Constance teyzenin, mirasını hayır ce

miyetlerine bıraktığı duyulduğu zaman 
Debretti ailesinde bir çok kimseler bü -
yük bir sukutu hayale uğramıştı. Fakat 
bu mühim servetten elli beş bin frangı.cı 
da Cecilee bırakılmış olduğu meydana çı
kınca bu sukutu hayal derin bir hayrete 
tahavvul etti. 

Cecile'in pek ciddi bir kız olmadığına 
emin olan ailesi, Constance teyzenin mi~ 
rasından istifade eden bu talihli kıza a
deta düşman oldu. Evin ailesi Cecilei ha
fif bir kız tanıyorlardı. Cecile dudakla -
nnı ve yanaklarım boyuyordu. Hatta bir 
akşam yabancı bir delikanlı ile sinemadan 
çıktığını bile aileden biri görmüştü. 

Constance teyzenin yalnız ona miras bı
rakmış olması inanılacak şeylerden de -
ğildi. 

. 
Çeviren : Hatice Hatib 

mağa bile çekindiği bu nefis şeyler sa - cet yok... Yalnız dönmek istiyorum. 
hiden onun mu idi? Ve genç kız oteline yalnız olarak av • 
Akşam beşe doğru genç kız plaja in- det etti. 

di, burası çok kalabalıktı, yalnız otel * 
Sands'ın değil, oradan bir kilometre u - Ertesi gün yeniden buluştular. 
zakta olan pansiyon Nenuptanın müşte- Artık her gün beraberdiler. Denize be
rilerile dolu idi. Pansiyonun müşterileri raber giriyor, kumsalda beraber geziyor, 
arasında evvelden Cecile'in olduğu gibi sabahtan akşama kadar birbirlerinden ay
bir çok daktilo kızlar vardı. rılnuyorlardı. Genç kızın bütün düşün -

Cecile güzel yeşil pijam.asile herkesin cesi Jorjdu! Fakat ona hiç kendisinden 
nazarı dik.katini celbetmişti. Akşam ye - bahsetmiyor, daima onun karşısında bir 
meğini otelin büyük ve muhteşem res - esrar perdesi altında kalmaktan zevk du
toranın da yedi. yuyordu. Delikanlı hfila onu bir kere ol

Cecile otelde geçirdiği bugünler içinde, sun otelinin kapısına kadar götürmemiş
seveceği, hayatını bağhyacağl bir adama ti. Cecile her akşam. bir bahane ile yalnız 
tesadüf edeceğini ümid etmişti. Fakat olarak oteline avdet ediyordu. Yalnız bir 
birbirinden güzel tuvaletleri içinde, res- sabah, otelden çıkarken delikanlı ile kar
töranda, gazilloda, plajda, pastahanede şılaştı. Jorj onu her zamanki neş'eli te -
geçirdiği bu saatler içinde istediği adama bessüınile selamlam.ış, ve hiç bir şey sor
tesadüf edemedi. Uzaktan güzelliğine mamıştı. Gene o gün akşama kadar bera
hayranlıkla bakan gözlerin hiç biri di - ber dolaşmışlardı. Genç kız bugün arka
ğerinden daha uzun müddet üstünde kal· daşında bir değişiklik sezmekte idi. Jorj 
madı. Genç kız geceleri odasına girdiği hazan birden dalıyor, ve güldüğü zaman 
zaman, uyumadan evvel cüzdanını açı - bu neş'esinin biraz cali olduğu göze çar
yor, mirasından kalan bank.notları say - pıyordu. 

mağa başlıyordu. Her gece bu kiiğıdların * 

Eylfil ı 

Karagöz niçin ölüyor? 
(Baş tarafı 7 inci 3ayfada) 

Ben evvela bilmiyorum, bu ne alaka 
böyle diye şaşıyorum. Bir de baktım, öd 
ağaçları yandı. Perdenin karşısına sıra
landılar. Ben oyuna başladım. Semai oku
yorum. 

- Allah! diye iç çekişler, ah, of diye 
feryadlar başladı. Tam şeyh küşteri 
meydanına Hacivadı çıkardım 

N akşi sıın'un remzeder hüsnünde rüyet 
perdesi 

Hacei hiikmii. ezeldendir hakikat 
perdesi. 

Diye konuşmağa başladım. O ne, her 
mısradan sonra halk 

- Amini 

Diyordu. 
Tam Karagözü indirip te Hacivadla 

kavgaya başlatınca: 

- Vay kafir, biz bunu mevlüd z.anne. 
diyorduk. Sen bize oyun mu yapıyorsun t 
diyerek bir hücum ettiler. Ne perde kal .. 
dı, ne karagöz. 

Kahveden çıktım. Dilimde çocukluğum-
dan kalma oyunun Bitiş sözü: 

Yıktın perdeyi, eyledin viran, 
Varayım sahibine haber vereyim# 

Hakikaten Karagözün perdesi yıkıldı. 
viran oldu, fakat haber verilecek sahibi 
kim? ... 

Nusret Safa. Coşkun 

Kocaeli . üzüm panayır programı 
TERTİB HEYETİNDEN: 

1 - K.ocaelinin güzel sofralık üzümlerini bir araya toplıyarak haJlomıza teş~ 
hır etmek ve tanıtmak üzere 4 ey!Ul Pazar günü Herekede bir üzüm 
panayırı yapılacaktır. 

2 - O gün Haydarpaşadan ve Adapa zarından öğleden evvel Herekede bulu
nacak şekilde birer tenezzüh treni hareket edecektir. 

3 - Panayır için gelecek halkın Here kede her türlü istirahat ve eğlencelerl 
tertib edilmiştir. 

4 - Misafirler Herekede deniz hama mlarmdan, şarpilerden ve tenis kontun .. 
dan parasız olarak istifade edeceklerdir. 

5 - Çamlı bahçede mükemmel bir caz takı.mı bulunacaktır. 

Cecile, anası ile babasının ölümün • 
den sonra parasız ortada kaldığı zaman 
cesaretini kaybedip şaşırmamış, akraba 
evlerine sığınmak istememiş, hemen kü
çücük bir oda tutup oraya yerleşmiş, ve 
bir iş adamının yazıhanesinde bir iş bul
muştu. İş arkadaşları kendisini çok sevi
yorlardı. Cecile hayatından memnundu. 
Elli beş bin franklık mirasından sonra 
Constance teyzenin cenaze mer.asiıninde, 
bütün akrabalar genç kıza sokulmuşlar, 
ona şimdiye kadar göstermedikleri bir 
muhabbet ve alaka göstermişlerdi. 

d~a~~~ru~~y~a A~~y~~~en~ad~bkı~---------------------------------

* sında sessizce otururlarken, Jorj birden- - - - • - • • • • • • • 

* Bir çok formalitelerden sonra Cecile 
kendisine kalan elli beş bin frangı 

bankadan almağa muvaffak oldu. İlk işi 
işinden istifa etmek oldu. İş arkadaşla -
rile teker teker vedalaştıktan sonra, bir 
kaç senedenberi çalıştığı yerden her za
man için uzaklaştı. 

Cecile üç saat içinde on yedi mağazaya 
girip çıkmıştı, küçük odasına avdet ettiği 
zaman gideceği plajda kendisine lazım 
olan bütün tuvaletleri tedarik etmi§ bu-
lunuyordu. 

Genç kız .Jorju plajda, daha doğrusu bire ayağa kalkmıştı. Rengi s_ararmış gibi 
denizde tanıdı. Delikanlı bir balık gibi idi. Sesi titriyerek: 
yüzüyordu. Genç kızla hemen ahbab o- - Matmazel benimle alay etti de -
luvermişti. Kendisine kim olduğunu sor- ğil mi? dedi. Kendileri benim gibi basit 
madı. Fakat banyodan sonra kumsalda bir memurla arkadaşlık edemezler!.. 0-
beraber sandoviç yerlerken delikanh o- tel Sands'da oturduğunuzu, yüksek bir 
na bütün hayatını anlattı. Şimdi genç muhitin insanı olduğunuzu bilmiyor de
kız Jorjun doğduğu gündenberi nasıl ya- ğilim!.. Beni bir budala yerine koydu • 
şadığını biliyordu. Jorj Tesar, yirmi yedi nuz! 
yaşında, Pariste bir ticarethanede me - Jorj birden sözünü kesti, ve genç kıza 
mur, kimsesiz, hayatından memnun neş'e- veda bile etmeden ondan uzaklaştı. Ce
li bir gençti. J orj genç kıza hangi otelde cile heyecandan ağlıyacak bir hale gel -
oturduğunu sormamıştı, fakat kendisi - mişti. Onun arkasından seslendi 
nin, deniz kı~sında küçük bir çadırda o· - Jorj ... Jorj ... Geliniz ... Beni dinle • 
turduğunu söyledi ve onu yemeğe davet yiniz! 
etti. O küçücük çadırda, genç adamın * 
beceriksiz ellerile hazırladığı yemeği iş- Jorj genç kızın sözlerini büyük bir * tiha ve neş'e ile yediler. hayretle dinledi. Cecile yarı ağlıyarak, 

Gara çıkınca bir otomobile atlıyarak, Jorj, genç kızı oturduğu yere kadar yarı gülerek ona hakikati anlattı. Genç 
telgrafla yer tuttuğu otel Sands'a gitti. götürmek için hangi otelde oturduğunu adam: 
Burası plajın en büyük, en mlfhteşem o- sordu. - Fakat, diyordu. Niçin bütün bu şey-
teli idi. . Fakat Cecile hakikati ona söylemek is- ler! .. 

Cecile bütün çantalarını birden aça - tememişti. Bir an tereddüdden sonra: - Böyle yaparak şansımı tecrübe et • 
rak aldığı o güzel şeyleri zevkle bir müd- - Pansiyon Nenuptanda oturuyorum, mek istedim... Belki bu suretle beni 
det temaşa etti. Çalıştığı zamanlar bak- ı dedi. Fakat bana refakat etmenize ha - mes'ud edecek bir adama tesadüf ede • 

Gaco, Yasefi görür g.Ormez soldu, 
sarardı.. ama, köpoğlunun kızı gene de 

tavrını bozm1ya -
rak, sanki man -
gizi araklıyan o 
değilmiş gibi, gü
lümsiyerek ko ~ 

nuşmağa başladı. 

Uzaktan, lafın 

SON POSTANIN 
EDEl?l QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• - - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - • -

ceğimi ümid ediyordum ... Jorj anlamı • 
yor musunuz? Ömrümün nihayetine ka
dar bir daktilo kalmak istemiyordum~. 
Bütün bu çılgınlığa sebeb bu idi. .. F.a -
kat ... Fakat bir kaç gündenberi... Oh 
Jorj ... Sizi gördüğüm gündenberi ... 

- Küçük CecUciğim ... Ben ne zengin 
bir adamım ... Ne de bir prensim ... Fakat 
eğer istemiş olsanız ... 
Delikanlının sesi heyecandan titriyor

du, yüzü kızarmıştı. Daha yavaş bir ses-

- Eğer istemiş olsanız ... Sizinle evle -
nirdik .. 

Genç kizın saadetten gözleri doJarken 

onun kolları arasına atıldı. 

y ARINKİ NtlBB.AMIZDA: 

Otomobildeki haydud 
Çeviren: İsmet HulUsi 

le tekrarladı ~ ... ______________ _,, 

-34-
nımı hıp deyi kandınr. 

- Em da oyle yuzel kandirir ki, us
telik belkim da hanum yelir senden 
pardon ister. Nicmi bey, hakikaten, ka
manto ayarında adam. Bu çanta mese
lesini salt bir musivi boyle haledemez. 
Em musivi, em da Kaysnli olınalli O 
vaki\ belkim .. 

arkasını gelmi - -------------~-----------------------------------
yor görünce, Ya- .şarım. Bir köşe ba· cakanya hediye et. 

-15-

sefin yüzü tut ... şında, baktım, polis Takvor, Gurabi e- Bu hadisenin etresi günü, Gurabl e-
muyor sandım. duruyor. Hemen ya- fendiye sordu: fendi ile İfakat hanını arasında güya 

Bu sefer ben meydana çıktım. Yanına nına vardım: Önde - Nasıl? Beğen - barış görüş hasıl olmuş, Torik, bu işde 
vardım; kapelamı çıkarıp sonturlu blr kaçan oğlanı gös • din?. Cenahında bu de kendini göstererek, davayı bal ve 
seıam çaktım. «Pardon, matmazel! de- terip: «Tut!• dedim. nomro vardı?.. fasletmi.şti. 
dlın . Bu gece bizim morukla cümbüş .Polis, soluk soluğa İhtiyar mütekaid, Hep beraber holde oturuyorlardı. Ya· 
etmişsiniz. Sabahleyin, acele ile çıkar- ·bir adamın önden cevab makamında: sef, ne yapıp yapıp Gurabi efendiyi 
ken de, ihtiyarın, yanlışlıkla papelleri- koşan başka bir a • - Hayret! dedi. kendisinden istikraza mecbur edecek 
ni zoJa etmişsin. Onları bize uçlan da damı boşu boşu- Herhalde, helal pa - vaziyete düşürmek için, elinden gelen 
kendisine götürüp verelim!> Aftos ta- na kovalamıyacağı • ra imiş. gayreti sarfa cehdetmişti. Söz arasındıı 
bii benim bu laflarımdan birini çakma- nı bildiği için, ko - Torik güldü: dedi ki: 
dı. Araya Takvoru koydum. O, fan fin pilin arkasından - Helfil olup ol ~ - Bukreş yazin çok sicak, em da çok 
etti, bir şeyler söyledi. Karı pişkin, bo- yetişti, durdurdu. madığını bilmem a- sikintilidir. Ben sizin yirinizde olsam, 
yuna inkarda. Sade, dikiz ettim: Hem Oğlan enayi, toy. ma, hele bir ko~: bir kaç yun içun Sinaya'da yiderim. 
laf söylüyor, hem de bir yandan elin • istifini bozmayıp, sa Mis .gilbi lavanta ko- Orasi çok yuzel bir yerdir. Havasi, su-
deki çantayı sinirli sinirli parmakla- Jtinliğini muhafaza kuyor. yu, mukemel. 
rile sıkıyor. Ossaat işi çaktım. Kendim, etse, beliti de yaka- Yasef llia karış • - Ama, biz, iki üç güne kadar yola 
vakide polislik etmedim ama, ömrü - sını kurtaracak. La- -· _ _. tı: çıkacağız .. 
mün yarısı karakollarda geçti. Öylesi- kin çırpınmağa, te • _ - Para, er vakit - Çikarsiniz. Acelesi ne? Arkan.iz -
ne fennendim ki, haniya İngiliz polis pinmeğe başladı. Kapeıamı çucarıp svıımrlu bir selıim çaktım mis yibi kokar. Pa • dan, atli mi kovaliyor? 
hafiyesi Ş1llık Hürmüz, yahud ki hay- Polis, suratına bir pendifrank sundu;j - Peki! Bu çantanın sizin olduğunu,ranin fena kokani olmaz. - Uzak mı, bu dediğin yer? 
dudların şahı Lüpçu Arsen yok mu? kolundon tutup da sürüye sürüye, o ispat için, içinde ne var, onu söyleyi- Liracıklanna kavuşmuş olmaktan - Buraya uç sat. Ben sizi oraya ka-
İşte onların her ikisi de benim yanımda önden, ben arkadan her ikimizi kara • niz? duyduğu derecesiz sevincin ilk tesiri dar yotururum. 
birer acemi yankesici gibi kalır. Karı- kola götürdü. Orada, komiser evvela Yaradana sığınarak: geçer geçmez, Gurabi efendi: - Ne var orda, sanki? 
nın böyle yaptığının farkına varır va!'- tercüman vasitasile benim ifademi al- - Dört yüz küsür lira Türk parası, - Şimdi, dedi, bizim hatunun iğbi - - Ne yok?! Er taraf orman, bahçe, 
maz, önce aklıma gelen şu oldu: Çan- dı. bir iki yüz lei, aıyna, tarak, pudralık, rnrım nasıl izale edeceğiz? Bana fena su .. Şik bir kala.halik .. Kibar bir sos • 
tayı hızla kapıp, cızlamı çekmek .. gel - Bay komiser! dedim. Bu veled be- bir kirli mendil ve saire.. Cevabını halde, hem de hakkile, darğın. Onun yete .. Bakara .. 
gelelim, düşündüm. Gaco arkamdan nim elimden şu çantayı kapıp kaçtı. O- verdim. gönlünü alınanın yolunu bulmalıyız. - Neye bakıp, neyi arayalım? 
basacak yaygarayı, polisler gelecek nu bana iade etmenizi dilerim. Hey yumurtaya can, bostana patlı- Torik mukabele etti: - Oylesi diğil. Bakara, kiat uyunu-
beni enseleyecekler, suçlu ben olaca - Komiser: «Bu, kadın çantası!• dedi. can veren Allah!. Komiser, çocuğun - Onun da kolayını buluruz. Sen sa- dur. Bir da rulet var .. tekerleği dondu· 
ğım. Vaz geçtim. Senin dediğin gibi, - Evet! dedim. Sabahleyin, erken - elinden çantayı alıp bir de açsın ki, de izin ver de, işi ben tamamen kendi rurler, senin nuıneroya duşersan, alir-
mezburenin ta yanına vardım: Sökül den, bizim bir hemşehriden para ala - içinden tıpkı benim saydıklarım çık - üzerime alayım. sin paralari. Teste ilan panganot. 
paraları dedim .. eiado .. karı geriye çe- caktım. Belki tek liralıklar verir de, yer maz mı? Kopilin sağ yanağına bir, sol Takvorla Yasef de bu fikre iştirak Gurabi efendi, başını sallıyarak. 
kildi, silkindi, yakasını kavrıyan elim- tutar diye, bizim valideliğin çantasını yanağına da bir tokat.. çantayı, bana ettiler: . - Benim öyle yerlerde işim yok.. iti-
den sıyrıldı. Göz kırpıncaya kadar, çan- ahp çıktım.. uzattılar: 4:Buyurun!t - .Necmi, altık, Ingiliz Başvekili Eal- razında bulunurken, Torik Necmi: 
ltiayı, yanındaki oğlana akbarma etti, Oğlan: cYalan! Yalan söylüyor!.:. Ve işte getirdim, beybabacığım! Pa- döven'den de, Fransanın menşur Hari- - Dur, dur! dedi; anlatsana. baka-
·ve Rumence bir şeyler söyledi. Oğlan diye çırpınıyordu. Komiser ona kulak peller senin .. leiler bu fakirin .. çanta· ciye Nazırı Bıryan'dan da üstün diplo· hm Yasefaçi; nasıl oyunmuş o? 
ıda kaldırdı tabanları. O koşart hen ko- asmayıp, gene bena sordu: yı da. istersen, kefaret makamında ko- mat cılduğunu ispat etmiftir. İfakat ha- (Afbll _., 
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ingilterede f uf bol 
maçları başladı 

ASLAN VE ESKIHISAR M01-
TEHIT ÇiMENTO VE SU 
KiRECi FABRIKALARI AHO-

NIM ŞiRKETiNDEN: 

Kırık m&ailya~_...... ...... ~ 
27 ağustos cumartesi günü saat üç bu

çukta bütün sahalarda birden İngiltere 
futbol maçlarının yeni mevsimi açılmış
tır. Birinci ligde Middelsbrug Jakıını 

merkez muhacirni Fenton Manchester 
United ile yapılan maçın ilk dört dakika
sında bir gol yapmış ve bu sayı mevsimin 
ilk golü olarak ilan edilmiştir. 

ikinci davetname
ikinci ilan 

Aslan :ve Eskihfsar müttehit çimento ve su 
ldrecl fabrikaları anonim şirketi h1ssedarla• 
rının aşağıdaki ruznameyi müzakere etmet 
üzere fevkalade tçtımaa davet olundukları 
12 ağustos 1938 tarihine müsadlf cumıı. gün(l 
ticaret kanununun muaddel 386 ncı madde.. 
sinin istilzam ettiii nisabı içtima hasıl ol
madığından §irketı mezkQre hlssedaranı zlr• 

de münderiç aynı ruznameyl müzakere et .. 
mek üzere 20 eylfıl 1938 tarihine müsadlf sa .. 
lı günü saat ıuo da oaıatada Agopyan ha· 
nında şirket merkezinde iklncl bir tevkall
de lçtlmaa davet olunurlar. 

Patlak gözlü Osep çelebi 
Arsenal: 2 - Portsmouth: O 

Dünyanın en pahalı hücum hat~ teş
kil etmiş olan Arsenal takımı l>u maçt3 
güzel bir oyun göstermiştir. 

Uzun, renglrenk çubuklu, üç peşli en
tarisinin üzerine, gene uzun ve siyah bir 
redingot giymiş, düğmelerini de sımsıkı 
iliklemiştL Başındaki külihı andıran ü
zerine burulmuş bir yemeni sarılmış olan 
sipsivri fesini, bir tarafa eğmişti. Kır ve 
çember sakalının çevrelediği kıpkırmızı 
yüzüne, patlak gözleri korkak bir ifade 
vermişti. Bütün bunların farkında olarak, 
göze çarpan bir garabeti varsa o da, ken
disine vermiş olduğu gülünç bir aza • 
metti. 

Bir deve yavrusu gibi kafasını sallıya 
sallıya yürüyor, yılışık ve mağrur bir te
bessümle, beni süzüyordu. 

Tam sofanın ortasına gelince, kendisi
ni taklb edenlerden birine dönmüş; bir 
işaret etmişti. İşaret ettiği adam, ona nis
betle daha derli toplu bir şekilde idi. A -
lacalı entarisinin üzerine kJsa bir keten 
ceket giymişti. 

Bu adam derhal bana ilerledi. Babıali 
selamlarını andıran kandilli bir temen
na ettikten sonra, evvela kendini takdim 
etti: 

- Efendim .. bendeniz .. nahiye mü -
dürü .. Süleyman ağa ... 

Ve sonra, yan dönerek, bu acaip kı
lıklı adamı gösterdi: 

- Nahiye meclisi azasından .. Mar -
cinli Osep Raci çelebi... 

Mardinli .. Osep Raci çelebi... Yani, 
alay kumandanımın ehemmiyetle üze
rinde durduğu, mühim şahsiyetlerden 
biri. 

Hafifce gülümsedim. İkisine de as -
kerce selam verdim. Söze, evvela onla
rın başlamasını bekledim. 

Osep çelebi, elini uzattı. Elimi yaka
ladı. Bir kaç deia aşağı yukarı salladı. 
Arapça mı, Türkçe mi, Kürdçe mi, Er
menice mi; ne olduğu belli olmıyan 
bir lisanla: 

- Hoş geldiniz .. safa geldiniz .. gali
ba buralara siftah geliyorsunuz. 

Diye bağırdL 
- Evet. 
Diye, tasdik ettim. (Hoş geldin)e ge

len bu misafirleriml oturtacak birer 
sandalya ikram etmek için etrafa göz 
gezdirdim. 

- Kusura bakmayınız. Geleli, henüz 
bir saat bile olmadığı için, dairemizi 
tanzim edemedim. Şöyle buyurunuz. 

Diye, ot minderli kereveti gösterdim. 
Ve bu sözleri söylerken de, vicdanımda 
gizli bir ıztırab hissettim. 

Patlak gözleri, yuvalarında fırıl fml 
dönen Osep çelebi; sanki bu gizli ıztı
rabımı anlamış gibi, bir kaç defa elini 
boşlukta sailadL 

- Aldırma, caniiiım.. Osmanlı işi, 

böyle gider ... Hadi, buyurun. Bize gi
deceğiz. Orada, rahat edersiniz. 

Diye bağırdı. 

Osep çelebi (Osmanlı işi böyle gider) 
diye, hükfunetin halini, ve bir hükfı -
met dairesinin sefaletini tenkid ederek 
adetA bu resınt müessesenin mahrumi
yet ve perişanlığı ile istihza ederken, 
Osmanlı hükfıınetinin mümessili olan 
nahiye müdürü de - Osep çelebiye hoş 
görünecek bir eda ile - başını salladı. 

- Evet ... Böyle gelmiş, böyle gider. 
Diye, mırıldandı. 
Görüyordum ki; alay kumandanım, 

buradaki vaziyeti çok iyi tedkik etmiş .. 
bana cidden kıymetli malfunat vermiş. 

Ve hiç şüphe etmiyordum ki; buraya 
gözleri kapalı gelmiş olsaydım; adeta 

kuvvetli bir örümceğin ağına düşmüş 
gibi her tarafımdan sarılacaktım ... Ya, 
ben de bunlara uyacaktım. Veyahud 
o ağın içinde, boğulup kalacaktım. 

Artık, alay lrumandanımın her sö -
zündeki isabetini takdir ettiğim için 
bu teklüe kat'iyen itiraz etmedim: 

- Hay hay gidelim, ağa. 
Dedim. Kılıcımı belime takarak Osep 

ağa ıle merdivene doğru ilerledim. 
Nahiye müdürü, arkamızdan geli -

yordu. Ve ş6yle söyleniyordu: 

J 

lJsep çelebinin gözleri yu valannda fınl tını dönüyordu 

- Efendim! .. Bizim, zaptiye çavuşu
nu emretmişsiniz. Vazifesidir. Derhal 
emrinize itaat edip gelecekti... Fakat, 
sizin bu emrinizden haberdar olm:ıdı -
ğım için, kendisini bir vazüeye gön -
derdim. Nerede ise, o vazüesini ikmal 
eder, gelir. 

Derhal işi anladım. Hiç şüphesiz ki 
nahiye müdürünün, ve bilhassa Osep 
çelebinin buraya kadar gelmesi, beni 

sureti mahsusada davet etmeleri, (zap
tiye çavuşu Tatar ağa)run vaziyetini 
kurtarmak içindi. 

Tatar ağa, beni de diğer alaylı za -
bitler gibi zannederek, huzuruna iste
mişti. Fakat benden o şiddetli asker 

mmdan aldığım talimat mucibince 
şimdilik gayet tabii ve uysal hareket 
edecektim. Burada kurulmuş olan bu 
korkımç şebekenin bütün esrarını öğ
renecektim. Ondan sonra, kumanda -
nımla beraber harekete geçecektim. 

İşte bu planı takip ettiğim için uysal 
davranmış, Osep çelebinin davetini 
reddetmediğim gibi; nahiye müdürüne 
de: 

- Zarar yok, canım. Nasıl olsa, gö
rüşürüz. 

Diye, cevab vermiştim. 

Oyunun on yedinci dakikasında ıol a
çık Bastinden güzel bir pas alan sol iç 
J ones mükemmel bir şütle ilk sayıyı yap
mış ve bu sayı 104 bin liraya Arsenal ta
rafından satın alınan bu oyuncunun da
kikalarca al:IGşlanmasına sebeb olmuş

tur. 
Arsenal ikinci devrede bir sayı dana 

yaparak lig maçlarının ilk oyununda sa
hayı galib olarak terketmiştir. 

Bu maçta 45000 kişi bulunmuştur. 

Aston Villa: 2 - Grimsby: 1 

48 sene sonra ilk defa ikinci lige dü
şen ve iki sene çabaladıktan sonra geçen 

mevsim sonunda birinci lige terfi eden 
A. Villa kuvvetli müdafaası sayesinde.bu 
maçta çok yüksek bir oyun göstermiştir. 
İlk devre bir sıfır bitmiş, ikinci devrede 

Aston Villa bir sayı daha yaparak maçı 
sona yaklaştırdığı bir sırada bir gol ye-

miştir. A. Villanın iki sayısını da İngiliz 
milli takımı sağ açığı Broon yapmıştır. 

Bu maçta 20.000 kişi bulunmuştur. 

Leedc- United: 2 - Preston: 1 

İlk devre sıfır sıfıra bitmiştir. Kral 
kupası galibi Preston bir sayı yapmış, 

buna mukabil iki sayı :;emiştir. 

Maçta 18000 kişi bulunmuştur 

Heybeli plajında yuzme 
şampiyonası 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adalılar 

Ruznamei müzakerat 
1 - Çimento sanayfinln Etlbank elinde 

temerküz etUrilmesl ve hususi çimento • 
ılkalarının bu ban.kaya devir ve ferağı _ 
kında hükQmetce ittihaz olunan karardan 
hlssedaranca malfunat husullle beyti umu
nılyece bu babda bir karar ittihazı, 

2 - Devir ve ferağ oeraltlnin tasdlkı ge

ne h~edaran heyetı umumlyeslnln tasv1b1· 
ne muallAk olmak üzere işbu şeraitin m(l ... 

zakere ~e tesbitı için delege tayini, 
3 - !§bu devir muamele.sının 1cab edece· 

ği ve heyeti umumiyenln münaslb görecelı 
diğer bilcümle kararların ıttttıazı. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi mu· 
c1bince hissedarlardan blr hissesi olanın de.

hl işbu müzakereye iştirak ve rey ita etme• 
ğe haktı vardır ve birden ziyade htssesi olan 
zevatın reyleri hisseleri nisbetlnde tezayüd 
eder. 
lşbu içtimada hazır bulunmak isteyen ~. 

vat ticaret kanununun 371 inci maddesi muc 
ciblnce içtima tarihinden bir batta evvel 
hlsselerlnl tlrket merkezine tevdi etmelidir• 
ler. 

Bankalara tevdi edllecek h~e senedlerı 
mukablllnde alınacak olan makbuzlar §lrket 
merkezine tevdiat mahiyetinde olarak kabul 
edllecektlr. 

terbiye ve inzibat tokatını yer. yemez 
sersemlemiş .. belki de beni, çok nüfuz
lu bir yere mensup zannederek bu to -
kat karşısında ihtiyat ve sükun göster
miş .. fakat ayağıma kadar gelmeyi de 
kibir ve gururuna yediremediği için, 
her işde şeriki Osep çelebi ile, adeta 
emri altında olan nahiye müdürünü 
göndermişti. 

Yalan söyliyen nahiye müdürünün, 
zavallı Qir adam olduğunu anlamıştım. 

Onun için onu hırpalamakta bir fayda 
bulmamıştım. Zaten alay kumanda -

Ben ortada .. Osep çelebi, sağ tara -
funda.. nahiye müdürü, sol yanımda .. 
arkamızda, kim olduklarını bilmediğim 
bir kaç ki§i.. yavaş yavaş caddeyi geçi
yorduk. Bizi görenler, dört beş adım 
ilerde, derhal duruyorlar. Duvarlara 
yapışacaklarmış gibi, kenara çekili
yorlar .. bir ellerini göğüslerine koyarak 
iki büklüm eğiliyorlardı. 

Bu ihtiram, kime aiddi?. 

Bunu, biliyordum. İçimden gülüyor; 
- Bakalım .. bir de yalnız sokağa 

çıktığım zaman dikkat edeyim. Halk
tan bu hürmeti görecek miyim? 

arasında bir deniz yüzme şampiyonası Birinci içtima için tevdi olunan hisse ae
tertib edilmektedir. Müsabakalar eylQ- ııedatı, mükerrer defalar 5'apılan llA.nata 
lün dördüncü pazar günü Heybeli plAj rafmen, maUllbun pe.t dllnunda taımıı ve tç
sahasmda yapılacaktır. Yüzme milsaba- tımaı mezkiirun a.tdi mümkün olamamıştır, 

kaları, küÇükler, ortalar ve büyüklere Pek mllhlm olan bu fevkalA.de lçtlmaın yapı· 
mahsus olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. lnmaması hlssedaranın hukukunu ihlAJ ede. 
Müsabakaya iştirak edeceklerin, hergiin, cek mahiyette olduğundan ve UA.n olunan 
cumartesi öğleye kadar Heybeli plajında işbu iklnci içtimada nisabı müzakerenin ha· 
yarış komiserine müracaat etmelidirler. sıl olabllmesi için ber mucibi kanun 56 bla 

Müsabakalara, pazar günü öğleden son- hissenin tevdi edilmesi llzlmeden bulunmu, 
olduğundan, hlssedaranı ldramm ellerinde 

Diyordum. 
(Arkası vıır) 

ra başlanacaktır. Kazananlara muhtelif 
madalyalar verileceği gibi müsabakala
rın ayrıca sineması da alınacaktır. 

Türkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
AKTİF 

Kasa: 
Altın: Safi kllogram 17.157.330 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: safi kllogram 9.054.614 
Altına tahvlli kabU seıbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve sorçlu kllrlng 
baklyeleri 

Hazine 'lahvilleri: 
Dewhte edl, evrakı nakdl)e 
karşılığı 
Kanunun 6 _ 8 inci maddele-
rine tevfikan hazine tuafından 
vA.kl tediyat 

Senedat Cüzdam : 
HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cibıdanı : 
(Deruhde edlleıı evrakı nak

A - "1iyenin karşılığı :&!bam ve 
(TahvUAt 1Ubarl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadell avans 
.Aitın ve növiz üzerine 
Tahvllat üzerine 

ftissedarlar ; 
Muhtelif: 

27 - Ağustos - 1938 Vaziyeti 

24.133.157,37 
14.320.961 ,00 
1.416.270,57 

380.336,35 

12.736.038,33 

218,16 

10.365.321,86 

158.748.563,00 

15.057.949,00 

2.600.000,00 

57.511.824 ,88 

39.168.648,~ 
~-904.881,36 

6.037.600,00 
65.499,61 

9.257.767,43 

Yekfuı 

PASİF 

Lira 
Sermaye: 

Adi ve fevkalada 
İhtiyat Ak~i : 

39.870.388,94 Hususi 

380
_
336

,35 'tedavüldeki Banlaıotlar : 
Deruhde edilen eyrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

v~ld tediyat 

23.101.578,35 

Der;uhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılıtı tamamen altın olarak 
llAveten tedavüle nzedUen 
Reeskont mukabW llAveten ted, 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı : 
143.690.814,00 Döviz taahhüdah : 

I 

60.111.824,88 

46.073.529,H 

15.360.78'7,04 
4.500.000,00 

346.386.823,93 

Altına tahvW lı:abll döviıler 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlnl 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

t.712.234,11 

6.000.000,00 

158.748.6ô3,00 

15.057.949,00 

lA3.690.614,00 

19.000.000,00 

13.000.000,00 

1.621,91 

.0.089.03-7,82 

Yekiln 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Lira 
15.000.000,00 

8.712.23"1 l 

175.690.814,00 
19.938 . .03,99 

40.090.849,'13 
85.954.922,10 

345.386.823,93, 
=-

lakonto haddi ,% 4 Altın üzerine avanı ~ 3 

bulunan hlsseM?l yevmi içtimadan en geç bir 
hafta evveline kadar yanı 13 eylfıl 1938 sals 
günü akşamına kadar olrket merkezine tevdl 
vcyahud bankalara vererek buralardan ala
cakları makbuz ve bu mahiyetteki mektub
ları firkete teslim eylemeleri ve içtima günil 
behemehal heyeti umumlyede bizzat veya 1.-

bari tevkil auretlle lsbatı "ilcud eylemeler) 
tıaveten Ti sureti mabsusada Uln olunur. 

İstanbal, Si Atustos 1933 
Meclisi İdare 

.......... -.. · .. ·-···-····-·-·························· 
Nöbetci eczaneler 

Bu rece nibetcl olan eczaneler ıunlar
dır: 

İstanbul clhetlndekfle.r: 
Aksarayda: <Ziya Nuri}, Alemdarda: 

(Esad>, Beyazıdda: CAsador), Samatya
da: <Brcıfllos>, Emlnönünde: (Salih Ne
catı>, Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Hüsameddin), Şehremininde: (Nlzım) 

Şehzadebaşında: {Üniversite), Kara ~ 
gümrükte: (Suad>, Küçükpazarda: (Hik
met Cemll), Bakırköyftnde: (HilAJ). 

Be:roila clhetlndeldlor: 
İat1k1~ caddesinde: <Kanzuk), Gala -

tada: (ismet), Tallslmde: CNizameddin), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yen.14ehr1de: (Pa
runakyan>, Bostanba,ında: ( itimad ) , 
Betlktafta: (All Rıza). 

Boiadçl, Kadık6:r n AdalardallDer: 
fi.sküdarda: < Ahmed1ye ), Sarıyerde: 

(Asaf). Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfat). 
Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Halk). 

..................... ·---·························-·····-
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece 
(Heyltell) de 

Yanıı 
(Bebek) bahçesinde 

kontak yaptı~ 
Vodvil 3 perde 
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, .......................................................... ·-···---··---·····-----··· .. --··-· ··~ 
( Niğde tahrirat kaleminde- başlayıp lstanbulda l ..._ ___ _ 

Devlet kapısında ·elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Avusturya gen~ral konsolosu ihtiyar, kötürüm bir adamdı. Merhum vali Erzincanlı 
izzet paşa bu adamla görüşürken onun malôliyetini kasdederek : " Sizi çok 

severi -n, keşki bütün konsoloslar da sizin gibi olsalar!,. dermit 

-46-

Yol l§lerlnde gördUiüm emsalsiz 
yolsuzluklar 

fzmirde olduğu gibi Edimede de vi
layetin Nafıa komisyonuna vali paşaya 
vekaleten ben başkanlık ediyordum. 

Vilayetin başmühendisi Leh olduğu 
gibi, şose, köprü inşaatı müteahhidleri
nin bir çoğu da onların hemşerilerin
den idi. 

Vilayet yollarının ekserisi askeri 
ehemmiyeti haiz olduklarından, baş
mühendisin, diğer mühendislerin ve 
müteahhidlerin ecnebi olmalarındaki 

mahzur nazan dikkatimi celbetti. Ora
da uzun seneler kalmış olan başmühen
disin evi ve yaşayış tarzı da göze çar-

pacak bir tarzda idi. 
Bir kaç ay içinde bu komisyonun tas

dikine arzedilen müteahhidlerin istih
kak bazı yol ve köprülerin muvakkat 
ve kat'i kabul raporlan benimle bera
ber, komisyon azası olan maarif müdü
rü Tevfik beyi (Mithat paşanın hem -
şirezadesi) maadin mühendisi ve ziraat 
müfettişi ve nüfus müdürünü (o za -
man nüfus nazın denirdi) kuşkulan
dırdı. 

o sırada Kırkkiliseden c·> Tırnava
cığa yapılmış olan yolun muamelesi 
icra edilecekti. Kırklareli mutasarrıf
lığında bulunan ve ilim ve irfanile be-
ra ber iffet ve istikameti ile de maruf 

olan Mustafa Neş'et paşa, bu yolun bir 

çok sebeblerle usul ve talimatına mu

vafık bir surette yapılmadığını madd! 
delillerile resmen bildirdi. Komisyo -

numuzdan maadin mühendisi ve nüfus 

nazırı, sair iktiza edenlerle birlikte yo

lu muayeneye gönderildi. 

Giden heyet, yola konulan taşların 

ve kum diye üstüne atılan şeylerin bir 

iki yağmurla içinden çıkılmaz gayet 

yapışkan bir çamura tahavvül edecek

lerini, yani bu mühim ve askeri şosenin 

etrafında bulunan müzahrafatın taş 

ve kum niyetine yol üstüne atıldığını 
tesbit etti. 

(•) Kırkkillse kasabasına (Ku1ı:larell) de
mekle ismi değiştirilmiş olmam11tır. Çünkiı 
kiliseler dalma hırlstlyan lzlzlerinden yani 
velllerlnden birine menaup oldutlanndan 
:uırıarca evvel ölmüş olan bu kırk lzlz ihya 
ve ihtida ettirilmedlkce (Kırklareli) bizce 
kastedilen mA.nayı ifade etmez sanırım. 
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Bugünkü progra~ 
ISTANBUL 

1 Eyliıl 1938 Perıembe 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 
12.30: PID.kla Türlı: musiki.si. 12.50: Hava

dls.13.05: Pllkla Türk musllwl. 13.30: Muh
telit plD.lı: netrl.yatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Ey161 t 

Eski Türk detektifleri 
(Baftarafı 9 ncu.• .iayfada) - Evet! 

- lstersemz. çoculu çalıralım, ceva - - Bu 'dargınlıktan &\Dl'& birbirle 
bını veriyorlardı. hiç görmediler mi? 

Onlara: - Bilmiyorum! 
- Hay hay, dedim, fakat siz burada o- - Doğru söyle? 

turunuz, ben kızınızla gtdecetım. - Vallahi bilınlyorum! 
Yola çıkmadan önce, kızı sıkıştırdım: - Arkadaşının münasebeti olan başla 
- Öldürülen arkadapn ile, erkek kar- birisi daha var mı idi? 
eşin arasında münasebet varmış! Hiç - Bilmiyorum! 

inkara kalkma çocuğum, ben, meseleyi - İyi düşün. Bak, kız nişanlanmak Ü• 

olduğu gibi biliyorum... Gel ıunu gü - zere iken, öldürülüyor. Benim anladığı 
zellikle söyle! ma göre, katil, cinayetini kıskançlık yüı 

Kız, birden hüngür hüngür ağlamağa zünden yapmı~tır. Bu vaziyette kardeşinl 
başladı. Fakat gene inad ediyor, bir türlü itham etmek lizım! Yani, katil... 
ceveb demiyordu! Sözümü bitirmeğe vakit kalmadı. 

O zaman hileye bq vurdum: bir çığlık kopardı, bayılmıştı! 
- Sen, istediğin kadar bu işi saklama- Onu ayıltmağı doktora bıraktım. Tey 

ğa çalış. Fakat, ya kardeşinin mektubla- ze hanımın evine baskını verdim. Faka 
nnı gösterirsem, ne yaparsın? çocuk, oranın semtine uğram&mlf bil el 

Artık, vaziyetin inkara müsaid olma - Kadın, kimi aradığımızı öğrenince apı 
dığını zanneden genç kız, her ,eyi an - tı: 
latmağa başladı. Ukin, fU yolda bir mü- - O hayırsızı iki aydır gördüğüm yo~ 
dafaa yapıyordu: dedi. 

- Öldürülen arkadaşımla tanışıyorlar, Artık. vaziyet sarihti. Müddeiumu 
diye kardeşimin katil olması icab etmez tevkif müzekkeresini kesti. Katili, bu 
ya? hafta sonra Eskişehirde yakaladılar. 

- Ben de öyle bir söz söylemedim, ce- Verdiği üadede: 
vabını verdim. Fakat, sen anlat bakayım, - Onu çok seviyordum. O akşam y 
öldürülen arkadaşın ile, son zamanlarda lunu bekledim. Benimle evlenmesini söy 
aran ne için açıldı; neye danldınız? ledim, reddetti. Biraz da sarhoştum. Kor· 

- Hiç ... Birbirimize gücendik işte! kutmak için, şakacıktan, boğazını sıktı 
- Yoo, bak, gene olmadı, gene yalan - Fakat bir külçe gibi yere yığılıverdi! 

cılığa başladın. Doğrusunu söyle de, hem zaman aklım başıma geldi, amma if iş • 
kendini, hem bizi üzme. den geçmişti! Cesedini kuyuya attım, di 

Nihayet, kız baklayı ağzından çıkar - yordu! 
dı: Arkadaşı, kardeşile danlışmışlar, ta- Ona: 
bii o da eski samimiyetlerini temadt et- - Biz de seni, şakacıktan, kodese tı 
tirememiş. kalım, iyice akıllanırsın, cevabını ver 

Sordum: dim! 
- Neye danlıştılar? Sıkılma, haydi - Acaba akıllandı mı dersiniz? 

söyle, kardeşin onu seviyordu, değil mi? - Onu bilmiyorum, amma, hali içerd& 
- Evet! olduğunu biliyorum. İsterseniz, gidip s~ 
- Fakat, başka talihler ortaya çıkınca 

araları açıldı, değil mi? 

ASKERLiK 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

perlerine girebildiler. Bu suretle saat 9 a 
kadar, dördüncü kolordu cebhesinde: 5. 
Kafkas fırkası Kalecik sivrisini, 11. fır
ka bunun batısındaki ileri mevzileri; bi
rinci kolordu cebhesinde: 23. brka Belcn
tepeyi, 15. fırka Tınastepeyi ve 14. fırka 
Kılıçaslan gediğini zaptetmişlerdi. Yal
nız düşmanın Afyonun cenubundaki 
mevzii ile Belentepenin şimal doğusun
daki mühim ve Afyonu himaye eden 1310 
rakımlı tepe, Çekiltepe ve 6. fırkanın ta
arruz ettiği Toklu sivrisi henüz mukave
met ediyorlardı. 

Düşman aldığı takviye kıt'alarile mu
kabil taarruzlarda bulundu ve Tınastepe 
ile Kılıçaslan gediğindeld mevzileri kıs
men ele geçirdi, fakat bunlar gece hü
cumlarile tekrar tarafımızdan istirdad 
edildiler. 

runuz! 
Sahih Alaçam 

BA HiS LERİ 
13 de tahliye ettiği Afyon saat 5,5 da 8. 
fırkamız tarafından alınmıştı. Bu suretle 
26 ve 27 ağustos büyük mevzi yarma mu .. 
harebeleri bitmiş ve savaş büyük bir ha 
r eket meydan muharebesi haline dökül 
müştü. 

28 ve 29 da Türk ordularının hareke 
ve muharebeleri birinci ordu ile, Dumlu
pınarı düşmandan evvel tutmak, düşma
nı demiryolundan uzaklaştırmak ve ikin
ci ordu ile de onun şimale Kütahya ve 
Eskişehir üzerine geçişini menetmek ve 
bilakis şimalden ihata ederek imha et
mek maksadlarını takib etmif ve mu
vaffak olmuştu. 

18.30: Dans musik.Jal: (PlA.lı:). 18.50: Spor Süvari kolordusu, 25/26 gecesi, düş-

Bu harekatın neticesinde, düpnanın 

yalnız 7. fırkası Dumlupınar üzerinden 
bunun batısındaki Hallaçlar&, albay Plas
tiras müfrezesi biraz daha şimalde Ka
zantepeye ve zaten cenubda olan 1. ve 2. 
fırkaları, bidayette Çekiltepe ile Toklu 
sivri.sinde tutunarak, dem.iryolunun ce
nubundaki Çorumlar Cevizce - Ağaç
köy mevzilerine çekilerek kurtulabilmif 
ve mütebaki 4., 3., 9., 12. ve 13. üncü fır
kaları 30 ağustos 1922 günü İşören (Allı· 
ören), Çalköy, Aslahanlar ve Ağaçköy a
rasındaki Adatepe mıntakasında ihata 
ve imha edilmişlerdi. 

SOLDAN SA(;A: 
1 - Darülfünun. 
2 - Bugünün adamı. 
3 - İsim - baal&. 
4 - Yakınlar-kırmızıya benzer bir renk. 
5 - Ekal. 
e - tyt ke...en. 
7 - Yavaşlık - düşmanlık gütmelı:. 

8 - Salname - bal.ık tutmıya yarıyan de
Ukli şey. 

9 - Kasabın sandığı - ~i. 
10 - Münferld - nq'ell - genlşllk. 

YUKARDAN AŞA~I: 
ı - İmar .faaliyet.inin neticesi - uzalı:. 
2 - İstifham nidası - lı:almak mastarın -

dan emri hazır. 
3 - İşin gldi§lne nezaret etmek. 
4 - Ayrılış - vakti bildiren illet. 
5 - Oenlşllk - Telı:ll. 

8 - Yalvarma - vermelı:. 
7 - Postacı - ıenlşlllı: - dem. 
8 - Ekzerslz. 

müsahabelert: Eşref Şefik. 19.15: Dans mu- manın Çekiltepe ile Toklu sivrisi mev
slldsi (PlA.k). 19.30: Konferana: Havacılık zileri arasından, ve geçilemez addedilen 
hartası, Hava Kurumu namına Abidin Daver. Ahırdağının sık ormanlıklı, sarp ve dar 
19.55: Borsa haberleri. 20: Saat Ayarı: Oren- patikalarından çok çetin bir yürüyüşle 
vlç rasadhanesinden naklen. Belma ve arka- 26 ağustos sabahına karşı Sincanlı ova
daşlan tarafından Türk musikisi ve halk şar sında Çayhisara inmiş, Kırka - Sinanpa
lı:ıları. 20.40: Hava raporu. 20.43: ömer Rıza şa hattına batıdan taarruza başlamış ve 
Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Saat A- şimale gönderilen bir bölük te demiryo
yarı. Orkestra. 21.30: Saz e3erlert: Tanbuıl lunu ve telgraf hatlarını kesmiş idi. 
Refllı: Şemsettin ve arkadaşları. 22.10: Ajan.s En şimaldeki Kocaeli grupu ile en ce
haberlerl. 22.20: Orkestra konseri: Novotnl- nub batı istikametlerindeki Dinar müf-
den naklen, M. Kemal Akel ldare81nde. 22.50: 
Son haberler n ertesi günün programı. 23: 
Saat ayarı. 

A NK A RA 
1 1t7liil 1931 perşembe 

ö(;LE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışılı: plAlı: n~rtyatı. 14.50: Plltıa 

Türlı: musllı:isi n halk şarkıları. 15.15: AJana 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

rezemiz ve Menderes boyunda bulunan 
3. S. fırkamızın da faallyetleri hesaba ka
tılırsa 26 ağustosta yalnız bölgesinde de
ğil, Marmaradan Akdenize kadar, bütün 
garb cebhesinde dövüşüldüğü ve bu bü
yük savaşa her ferdin iştirak ettilf an
laşılır. 

9 - Ekin elı:llen yer - yardım. "k ı 18.30: Kanplı: pi. neşr yatı. 19.15: Türk 
10 - Sözünü yerine getlrecelı:aln detll m1? 

Bu suretle 26 ağustosta mevzi yarma 
harbinin yansı kazanılmıı demekti. Fa
kat yarına kadar önümüzde uzun bir ge
ce vardı ve düşmanın Duger ile Gazlıgöl 
arasında, demiryol üzerinde sıralanmıı 

daha epey kuvvetli (en aşağı 2,5 fırka) 
ihtiyatları duruyordu. Ancak Yunan 

ı 
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mAnasmda aöylenlllr • çok mal ve musllı:1s1 ve halk şarkıları <Malı:bule Çakar). 
parası olan. 20: Saat Ayan ve arabca neşri.yat. 20.15: 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 Radyofonik temsil (Gençler grupu tarafın-
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dan). 21: Havacılık haftası münaaebetllı lı:o
nuşma <Behçet Kemal Çağlar). 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası. 22: Ajans haberleri ve hava 
raporu. 22.15: Yarınlı:t program. 

cebhesi başkumandansızdı. En kıdemli 
Kor kumandanı sıfatile General Triko
pisin (I. Kor komutanı) bazı doğru gö
rüş ve tekliflerini Yunan umumt karar
gahı İzmirden reddediyor ve bunlara be
del icra olunamaz emirler veriyordu . 

27 ağustos, savaşın ikinci günü, yeni
den takviye olunan IV. ve L korlarımızın 
şiddetli taarruzlarile, düşmanın bütün 
Afyon cenub ve cenub batı cebhesl dü§
man, süvari kolordumuz düşmanın geri
lerini sarml§ ve 2. ordu taarruzlarına de-

Düşman Adatepede de hemen hemen 
bütün sahra ve ağır topları ile arabalı b~ 
tün vasıtalarını birçok esir yaralı ile bı
rakmış ve bakiyyetülsüyuf ancak yaya 
veya at sırtında götürebildikleri ile Mu
rad çayı ve Gediz yolile kaçabilmişlerdL 
Başkumandanlık vazliesini gören Ge

neral Trikopis ile ikinci Kor kumandanı 
General Digenis, 13. Yunan fırkasuıın 
bir kısınile en geri kaldıklarından ve ye
gane Murad çayı ric'at yolu da nihayet 
süvarimiz tarafından iyice kesildiğinden, 
Upğa gidebilmek ümidile Murad dağına 
vurmuşlar ve nihayet burada 300 kadar 
zabit ve 4000 neferle teslim olmuşlardı. 

26 ağustosta ba~layıp 30 da biten btl
yük savqın pek kısa hlkiyesi bundan i
barettir. Bundan sonra büyük takib ıle 
birinci kolordunun Uşakta yaptılı mu
harebe ve üçüncü kolordumuzun dilt
manm üçüncü kolordusunu Bursa önle
rinde Kazantepede mağl(ib etmesi, Bw
sayı alma!ı ve Kocaeli grupile birlikte 
Mudanyada düşmanın 11. fırkasını esir 
etmesi vardır. Nihayet İzmirin alınması 
ve düşmanın son neferinin canını kur
tarmak için denWere atılması ile harb 
bitmişti. 

-S O N-
H. Emir Erkilet 



j 

, 

ı Eyıuı 

MEYVA TUZU 
En ho ve taze meyvalar1n u••ralerlnden istihsal 

edllmlt tabii bir e::ayve tuzudur. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGILlz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

a Ve tinden: 
Eksi1bneye konulan iş: 
1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin su ]anması için açılacak 0-20 Km. lik sula

ma kanalının hafriyat ve sınai imalatı keşi! bedeli 551,480 lira 99 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastla yan pazartesi günü saat 10 da Nafia Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile 

y~pılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ~namesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, :fenni şartname ve projeleri 27 lira 60 kuruş mukabilinde sular umum 
müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gir~bilmek için isteklilerin 25,809 lira 25 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve eksiltmenin yapılac?ğünden en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe 

mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 

müddet içinde vesika talebinde bulunmı yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarmı iki nci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar sular umum müdürlüğü ne makbuz mukabilinde vermeleri ıa -
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul ~dilmez. c3353:t c5874> 

Kapalı zarf usullle eksiltme ilanı 
Kayseri C.H. P.llyönkurul E aşkanlıdığnan : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Kayseride yapılncak Halkevidi.r Keşü bedeli 
105243 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrakı saire şunlardır· 
A - Eksiltme şartnamesi. 
A: B - Eksiltme şartnamesine ek şartname. 
B - MukaveJe projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetvelidir. 
E - Proje vesair evrak. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayseri Parti Başkanlığında görebilirler. 
3 _ 19/8/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle eksiltmeye konulan bu kn-

rağın ihalesi 19/9/938 Pazartesi günü saat 11 de vilayet parti merkezinde 
İlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şimdi 50,000 liralık iş yapmış olduğuna 

dair. Bayındırlık Vekaletinden alınmış ehliyetname ile cart senenin ticaret odası 

vesikasını ibraz etmesi ve bi: mühendis veya fen memuru bulundurulması 
§arttır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı 6265 liradır. 
7 - Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar 

Parti Başkanlığı sekreterliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektubların nihayet ihale saatinden bir saat evvel gelmiş olmaları 
lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. c5804:t 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 5530 lira olan 20,000 kilo kalo pilleri için çinko levha ile 
2000 metre hudut teli 19.9.1938 Pazartesi günü saat 11,i!O da Haydarpaşada gar 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 414 lira 75 kuruşluk 
muvakkat temjnat ile teklif mektublarır. ı muhutevi zarflarını eksiltme günü saat 
10,30 a kadar komisyona vermeleri lazım dır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada g~r binasındaki komisyon tarafından pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. (5908) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Tokatta Kazovası sağ sahilinin sulanması için açılacak 20 - 55 + 930 

Km. lik sulama kanalının hafriy at ve sınai imalatı keşif bedeli 577.059 
lira 88 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlı yan Pazartesi günü saat 11 de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, m ukavcle projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (28) lira (90) kuruş mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

• - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (26 832) lira (40) kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 
~n evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Ve

ı ıtfilete müracaat ederek bu işe m ahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika. talebinde 
bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

, 6 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
.-eline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ,(3351) '(5872) 

SON POSTA Sayfa 15 

,lflJ--..... Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden: ~:--... 
1 Lıse ve Orta son sınıfların bütünleme ve Engel ıınavlarına 1 Eylfıl, diğer aınıflann 7 Eylw'de 

başlanacaktır. 
2 Yeni müracaatlar çoğaldığından 10 Eyliıle kadar kayıtlannı yenilemiyen eıki talebelerin yerleri 

mahfuz kalmıyacaktır. 

3 - Kayıt işleri için Lise saat 10 - 16 arasında açıkbr. 

t LAN 

Adapazarı icra dairesinde Attar Naci 

Ahmed Kazan kardeşleri konkordatosu 
komiseri Hakkı Armutçuoğlu tarafından. 

Adapazarının Ortacami civarında attar 

Naci Ahmed Kazankardcşler tarafından 

teklif olunan konkordatoyu mÜ7.akere et

mek üzere alacaklıların davetlerine sıra 

gelmiş ve yevmi müzakere olarak 23/9/ 

938 tarihine müsadif cuma günü saat 14 

den 16 ya kadar Adapazarı Uzunçarşıda 

ticaret odası salonu içtima yeri tensip 

kılınmış olduğundan borçlularda alacak 

iddiasında bulunup ilan müddetinde ala

caklarını kaydettiren alacaklıların yev

min, vakit ve mahalli mezkCırda bizzat . 
veya bilvekfıle hazır bulunmaları lüzu-

mu iHi.n olunur. 
............................................................... 

Nafıa V ekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Tokatta yapılacak Gömenek Re güiatörü ile mevcud eski köprünün yı .. 
kılarak yenisinin inşası keşif bedeli 245, 868 H~a 68 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 12 de Nafia Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zart 
usulile yapılacaktır. 

3 - İst~kliler .eksiltme şartname~i, mukavele projesi bayındırlık işleri genel 
§artnamesı, fennı şartname ve proJeleri 12 lira 30 kuruş mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13,543 lira 45 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek bu 

işe mabsus olmak üzere vesı1rn almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin telilif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar .sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lfizım _ 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c:3352:t c5873> 

r 
OD Posta ' 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

'"'7ı-t'.td:'.ar~emı~·z~;i:n~P~aş~a'.':'.bah~~çe~f~ab~r~:iA~' ·asın--:ıdaki~.~tah~a·mm-.. ür~d;;a~ir=-c•sı•·nın·· -ş·a-rtn_a_m_e_j 
projesi mucibince tevsü ve Bodrumda ambnr tesisi işi her ikisi birden kap:le 
ıarf usulile eksilt.meye konmuştur. ' 

1 

Yevmı. sıyam. Havadis ve Halk gaze&es1 

Yereb:ıt.an. Çatalçeşme sokak. 2' 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıl[an yazı ve 
resimlerin bütüa hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddır. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE ı.ıuu 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Ad.rea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınma.%. 

Cevab için mektublara 10 kuru~luk 
Pul ilAvesi lAzımdır. , ............................................ . 

I ·~ 

1 
Posta kutusu : 741 İstanbw ~ 
Telgraf : Son Posta 1 

\_ ... :~:.~~~~ .. ~.:~:~~ .. : ... _____ .. ) 

II - Keşü bedeli tahammür dairesinin 14374 lira 83 kuruş, Bodrumda ambaı 
tesisi işinin 707,30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat teminat 

/1131,15 liradır. 

III - Eksiltme 10/IX/938 tarihine rastııyan Cumartesi günü saat 11 de Kab .... 
taşta levazım ve mübayaat §Ubesindcki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV .-:- Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

_v - Eks~ltmeye ~ştirak etmek. istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihale gü • · 
nunden 3 gun evvelıne kadar İnhısarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca :mti .. 
nakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede ı 
hl. t "k Cf. 7 5 .. yazı ı 

e ıye vesı ası ve ıo , guvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ihth \ 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat ıo a kadar yukarıda 
~eçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. cf>7; : 

lstanbul Üniver itesi A E. P. komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Muhammen Teminat İhale gün ve san< i 

fi atı 

M.~ odunu 200 000 Kilo 1.45 Kr. 157 Lira 5/9/938 saatir • 
Gurgen . 2~ 000 > 

0

1.45 Kr. 157 Lira .5/9/938 saat 15: )t 
İstanbul ~n~versıte merkezi !le .. teşekküllerine alınacak iki cin3 odun 5/0/t 1 

Pazartesi gunu ayn ayrı Rekt~rlııktc açm~natlar~e komisyona ~lmeleri §artr _ 
ihale günü kanunda yazılı vesika ve tenunatlarile komiyona gelmcl · t , 
me, liste hergün Rektörlükte &örülür. c56lh en ~ 1 

·--
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TOKALON 
KREMi 

ile tecrübelerini 
yapmak için bir 
cild mlite haasuı ta· 
rahndan 17 il& 72 

_ yatlannda -

107 kadi. n intihap 
edilmiftlr. 

işte neticeleri: 
Tecrübesi · 
Yapılan 

Siyah benler 
Açık mesameler 
Buruşukluklar 
Gevşek cild 
Yağlı clld 
Kuru cild 

17 
19 
2'2 
14 

118 
17 

107 

Muval
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

100 

Her sabah daha genç 
-görünmeğe çalışınız 1 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV-
. VEL yüzünüze pembe rengindeki 

Tokalon kremini sürünüz. Terki

binde, genç hayvanların cild hü

ceyrelerinden istihsal edilen 
Biocel cevheri vardır. Siz uyur· 

ken cildinizi besler, buruşukluk-

D 
en son tecrübelerin 

Şayanı hayret 
semerelerini 
görttnnz. 

Herhangi bir lrremi lnıllannuu
Jan evv•l bu bant tecriib~ 

yapını%. 

ları giderir ve taze, nerınin ve 
genç kılar. YARIN SABAH, Be
yaz renkteki (yağsız) TokaJon 
kremini siµiinüz. Gayet besleyi
ci, kuvvetlendirici ve beyazlatı
cıdır. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri sıkıştırır. En esmer 
ve sert bir cildi beyazlatarak gü
zelleştirir ve yumuşatır. Bilhas
sa pudra için ideal bir esastır. 50 
yaşlarındaki kadınlar, bu basit 
usul sayesinde şimdi 30 yaşlann
da görünebiliyorlar. Yukanki 
resimler cild unsuru olan Toka-

' lon kremini kullanmadan ve kul-
landıktan sonraki kadınların ha
kiki fotograflarıdır. Başka hiçbir 
müstahzar ile kabili kıyas olma
yan Tokalon kremi daima mü
tehayyir neticeler verir. 

:: . . . ";... . .... ~ .. . : 

11- 17 Eylôl 1938 
Teknik sergi 18 Eylile kadar 

devam adar. 
Türk, Bulgar, Yugoslav ve Macar trenleri ile Alman 
ıimendiferleri, Tuna nehri ve Akdeniz vapurlarile tayyare 

seferleri tarifelerinde miibim tenzilit. . 
. Pasaport ve aergi kartlarının ibrazında rize muamelesi para-
şı.ı yapılır.· Macar transit vizesi .ergi kartının ibrazında hududda 
yapılır. 

Fazla tafsilat ve 2 lira mukabilinde ıergi kartı almak için WlENER MES
SE A. G' Vienne VIL idaresine veya mahalli mOmessilleri bulunan Ga
latasarayında NATTA seyahat acenteliğine ve Galatada nhtım cadde
sinde 42 No. lı Kefeli hanında HANS WALTER FEUSTEL'e (Posta ku-

tusu 1436) veya. Karaköyde Köprllbaşnıda W AGONS - Lits KOOK 
A. şirketine müraoaathn. 

~ 11111111111111 lnllllll il il il lll il il l il il lll il lllll lll il il lll il il lll il il il l lllllllllll lllllll il lllll lllllll il llllllQa. 
~ Türk Hava Kurumu ~ 

1 BUYUK PiYANGOSU 1 - -
~ Beşinci keşide 11 / Eylul/ 1938 dedir. ~ 

ı Bügilk ikramiye: 50.000 Liradır •• ·E 
§ Bundan baıka ~ 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
~ ( 20.000 Ye 10,000) liralık iki adet mükafat •ardır... ~ 
§ Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyaniOJ• E 
§ iftirak etmek suretile Iİ.z de taliinizi deneyiniz... S 
. ~fi lll il il l il llll il lll il lllllUlll il l il il il il lll lllll il lll il lll il il l l l il il il lllll llllllUllll llll il lllHlll llllll lfW 

Kışı . Beklemeyiniz 1 

KURK MANTOLARINIZI 
her yerden daha ucuz, daha itinalı ve ayni zamanda uzun vade ile 

veresfye şimdiden alabilirsiniz. 

ARJANTE TiLKi KüRK TıCARETHANESi · ı 

SON PO.STA 

« Evet b.rdeıim, doktoru• 
t.avaiye.t üzerine hergiin ! 

defa dişlerimi 

RAD LiN 
dit macunile fı'l&lamata baş• 
ladıktan 80ara diı etlorimd.e· 
ld iltihablarla a~ımdalı:i fena 
koku t.amamoR pçti. Zararlı 

Hlyalar da dıırdup içlll mi· 
dom düzeldi, lftibam açıldı· 

Diıl•rlın eıdd parlaklıtııu 
tekrar b:ı:ııııdı 

. siz de her ye
mekten sonra 

RADYO iN 
= Kullanınız = 

Doktor A. K UT i EL 
Karaköy, Topcular Cad. 43 

oturanlar 
işlerj s ,bit ve hare
ketsiz olanl11r d.:ıima 

fena 
HAZMEDERLER 

Evlerinde veya işle
rinde oturanlar uz
vlyette toplanan ze- r 

hir ve toksinleri ko
laylıl<la defedemezler. 

J~ Eğer alınması U\t f, 
~ı tesiri tabit ve koluy t 

olan MAZON dan r
her gUn bır kahve 
kaşığı fildıkları tak
tirde vncuda rahat
lık, ferahlık, MiDE 
ve BARSAKLARI• 
NI htıfif ve kendile
rini tamussıhha his-

sederler 

Uan Tarifemiz 
Tek sütun santlmı 

ta.hile 
.ahile 

Üçüncü •ahile 
Dörclüncii aahil• 
iç ıahilelet 
Son aahile 

400 kurrıı 
250 )) 

200 )) 
100 )) 
60 )) 
40 » 

Muayyen bir müdde' Za.rfınd~ 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak. 
ıar aynca tenzUAth tarifemizden 
tstüade edeceklerdir. Tam,. yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ti.cart ilAnlarına 
aid ioler için 111 adrese müraeaaı 
ediln"\elidir: -

tıincıhk Kollektlt ŞirkeU 
KaJmmıanzade Ban 

Ankara caddesi 

................................................................ 
Son Posta Matbaaa 
·····················-· .. ······ . . 

Neıriyat Müdürü: Belim Raoıe r;~g 

;. ........ •· S. Ragıp EMEÇ .. 
lstanbUl, !ılabmudpaıa caddeli No. 181 Sn..n&el:.EBu A. Elçrtın UŞAKLIGJL ............ ,, .. ~ 

E,IAI t 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 21.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Ban.kasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 n 2,000 n 

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

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

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5 O liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

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

Elyevm mer'i tarifenin pazar an başka .. gönlere aid kısmında 
muharrer 4 ve 239 nnmaralı seferlerin 10 EylOl 938 Cumartesi akşa· 
mına kadar ve pazar gnnlerine mahsus kısmında yazılı 581 ve 593 
numaralı seferlerin 4 ve 11 Ey11ll 938 Pazar günleri de yapılacağı 
muhterem yolculanmızm mttl1lmu olmak üzere ua.n olunur. 

rf Kız, Erkek - Gecel, GUnsel 

Yuca Ülkü Liseleri 
Kayıd muamelesine baflanmııtır. isteyenlere lzahname g3nderilir. 
~-.. • ( Çarııkapı, Tiyatro Caddesi - Telefon: 20019) ~-"" 

Pertevniyal Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Tahmini bedeli Teminatı 

Ders sırası 100 12 93 lira 
s. Yazı tahtası • 9.50 

Lisemize lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı ile tahmin bedel ve ilk temi-
. natı yazılı eşya 12/9/938 Pazartesi günü saat 11 de İStanbul Kültür Direktörlü~.i 
binası içinde toplanan okul komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 
ıacaktır. Bu işe girecekler bu gibi i§ yaptıklarına dair resmi daireden alınmış 
vesaikle ticaret odasının 938 yılı belgesi ve teminat makbuzunu havi kapalı 
ıarflarla 2490 sayılı kanun ahkA.mı dairesinde eksiltme saatinden bir saat evvel 
komisyon başkanlığına tevdileri. . 

Teminat liseler muhallebeciliği veznesine yatırılacağı, §artname, okuldan gö-
rülüp öğrenilir. c5900 • 

RADIO 
EDISSON 

MU••-•••I 
Be1oila l.mklll caddeai No. 34 

,.,-------------... 1938 senesi için 

Çocuk arabalarının 
Son partisi gelmlttlr · 

BAKER Mağazalarmda 
Reklam tiahna satılmaktadır 

35 Türk lirası 

Bürhaniye icra memurluğundan! 
Bürbanlye Sefa otelinde iken halen lka

metgAhı meçhul 6367 numaralı cüzdan sal11-
bi mütekaid Hikmet Öğretire: 

Bürhaniye Memlş M. den Haslp oğlu Hü· 
seyine 776 kuruş 30/ 4/ 938 tarihll adi aene_de 
müstenld borcunuz için icrada namınıza çı
karıian ödeme emri ikametgahının meçhul 
oldui!undan bahslle bila tebliğ ude edildı
~lnden ilanen tebllğat icrasına tarar Yeril
miştir. 

İşbu Uanın neşri tarihinden ıo gün totnd~ 
borcunuzu ödemeniz mal beyanında bulun
manız bir ltlrazınız varsa bildirmeniz tebllg 
mata.mı~a kaim olmak üzere ili~ olunu.r. 


