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J Çekler şartsız İngiliz -Fransız teklifini kabul ettiler =:J 
Hitler. Çemberlayn mülikatından sonra 
Almanlar Siidet mıntakasına girecekler 
.Pragda n~mayişler yap~ldı, Lehistan ve Macaristanda 

kahrolsun lngiltere, kahrolsun · Çekoslovakyaya karşı 
. Fransa avazeleri yükseldi başlıyanbareketgenişledi 

. •• Bugun yarşovada h~ko~et partisinin 
. Çemberlagn bugun saat on beşte hazırladıgı mumam hır mıting yapılıyor 

Bitlerle ikinci mülô.katı yapacak 

Bugtl•l•ro::.~: :~~:eriınizln fık· Sahne san' atkArları arasında hos biı hAdise 
ra muharrirleri İstanbulda meyhane bol- .---~
luğuna temas ve bunlardan fiklyet eden 
yazılar yazmaktadırlar. Bu yazılara gö
re Kulnkapıdan Samatyaya, Fındıklıdan 
Rumellhisann& kadar sahilin hiç bir ta
rafında bir lokanta veya bir kahve bulu

( Devamı 10 ncu •ayfada) 
............................ ·-·············-·-··-··-··-· 
Kavgacı eşek kendisini 

. ayırmak isteyen 
Yahudiyi yaraladı 1 

Gazetelerin zabıta sütunlannda kav
ga edenleri ayırmak isteyenlerin ba
zan yaralandıklan veya dövüldüğü 
§eklinde haberlere sık sık tesadüf edil
mektedir. Dün Kuzguncukta buna ben
zer bir hAdiH olmuttur. Fakat bunun 

~ .ı.ı bir ıatık dijerletlnden farkı ayr\lmalann& le- Diin 'hmlnı... geliflorinde dorllan •ıın yeııl bir aiıliği ıı. k•rfllqan 

Fransız bqvek«i "• hariciye nazın1Hn Lo1'CirG .<Y ... 
11 
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! Sayfa 

Her gün 
-···--

Celal Bayc rın 
Üçüncü planı 
~- Yuan: Muhlttlll Bfrtl9 · 

fEi} undan otuz sene kadar evvel, 
l9J ilk defa olarak, millet hayatı

na çıktığımız sıralarda Osman oğulları· 

SON POSTA 

Resim il Makale ı = Yaşatan kuvvet= 

Eyhll 22 

Sözün Kısası 
-···._, 

1914 - 1938 

& T•I• 
fC5) u fıkrayı, tarihin tekerrürd .. 
l9l ibaret olduğunu iddia edenler-. 

icabında ve sırası maazallah gelirse, iclı 
dlalarını teyide medar olsun diye, it • 
haf ediyorum ... 

1914 yılında, Sırplı Prinçip'in, SaraJl 
Bosnada Avusturya veliahdile karı.sUUI 
attığı kurşunların patladığı günün gece
~ İngiliz Akdeniz donanmasından müfrel 
bir kaç parça gemi, a.mirallerüıin ku • 
mandasında İstanbul limanına gelmiş, 
demir atmış bulunuyorlardı. 

nın, Avrupada Kızıl Sultan ısmtle maruf 
padişahı, Abdülhamid:, bize her bakım
dnn boş, her taraf tan geri bir memleket 
vermişti. Bütün memleketin başlıca ka
zanç ve gelir sahası, kısırlaşmış tarlalar
dan alınan buğday ve arpa ile, bakımı az 
meyva bahçelerinden ibaretti. Devletin 
de bütün gelir kaynağı, aşar denilen ve 
milte~nssıt ellerle, halka zulmederek tah
sil edilen vergi ile Avrupayı Türkıyenin 
içine rahat rahat ve enine boyuna yay
maya vasıta olan gümrük varidatı. idi. 
Millet iktısadı zayıf, devlet varidatı fa
kir idıi. Ne tnraftan bakılsa, Iakırliğin de
rinliği gözleri karartır, hangi taraftan 
mütalea edilse geriliğin girdabı ba~ dön· 
dürürdü. 

Abdillhamldden memleketi bu ıekilde 
devir alan meşrutiyet rejimi, İttihad ve 
Terakki devrinde yalnız siyasi tasfiye ile 

MQnakaşa veya mO.cadeleye girl§en iki kişiden hangisinJn 
gallb çıkacağını anlam.ak için kabiliyetlerini bilmeye mutla
ka Inzum yoktur: Hangisinin ıinirlenlp hangisinin saldn 
kaldığına dikkat e.tmek k!fidir. Galebe lirıtrina hAk.iın olan
da kalacaktır. 

Bir insanın kuvvetli bir karaktere ıahib olabilmesi için 
malik olmaaı icab eden muhtelif hasletlerin batındıı c101Wt· 
kanhhkla• csinir kuvvefü gelir. Sin.irinizi ve soğııkkanlılı
ğınızı muhafaza edebildiğiniz müddetçe sizi yenebilecek bir 
kuvvet mevcud değildir. 

O gece, amiralin ve donanma erklnınm 
§erefine, sarayda ziyafet vardı. Ertesi gfl
nü de amiral bu ziyafeti iade maksadil4 
kendi bayrağını taşıyan gemiye lstanbu11 

lun kalbur üzerine gelenlerindeıı bir ild 
yüz kişiyi davet etmi~ ve tepifat mü • 
dürlüğü vasıtaaile bunlara aid davetiy .. 
leri yollamıştı. 
Arşidük Fransuva Ferdinandın katli 

bütün tertiblerl altüst etti. Ve o günkl 
davete icabet etmeğe hazırlananlar, sa • 
pahleyin ~angir mtlarmdan tl'akiidd 
açıklarına baktıkları zaman, İngiliz ge • 
nıilerinin çoktan gitmiş olduklarını har.
retle gördüler. 

mC§gul olabildi. İktısad ve maliye saha-
sında, ilk defa olarak bir gümrük tarlfe-

Avrupa 
Gllzellllı kraliçesi 
Mektebden kovuldu 

r················································· ....... , 
~ Hergün bir fıkra 

Dört defa ölmek 

li huırladığımız .zaman kendimizi mes'ud 
saymıştık. 908 tarihine kada:: gümrükle
rimizde memleket hesabına herhangi blr 
siyaset takib etmek hakkımız yoktu. Av
rupalı, fatura üzerinden yüzde on bir güm 
rük resmini verdiği zaman her şeyi mem-
lekete serbestçe sokablfüdi. Bu suretle Aktör Galib anlatıyordu: 
değil, ziraati ileri götilrmek veya sanayi, - Ben bir gecede dört defn. birbıri 
battA, meselA, tuğla ldremid bile yapa- ardına öldüğü.mü hatırlıyorum. 
mazdık! İlk defa olarak, gümrilklerimiz- Dedi. Aktörlerin piyes icabı öldilk-
de yapabildiğimiz inktlab, bizi mes'ud Im vdkidi amma bir aktörün ölüp 
etmişti ve bunu da, bitip tükenmiyen ıonradan dirildiği pek görillmilf ıey 
.siyasi ve enternasyonal müzakerelerle değildi, 
değil, cihan harbi esn;ısında kapitüla~ - Bu nasıl oldu? 
yon nizamını ilga yolile elde etmiştik. Dediler. lzah etti: * - Bir piyeı oynuyorduk. Ben piye-

O zaman ile bu zaman arasında bir sin ikinci perdesinde roı icabı ölmüş-
tüm. Halk ayni parçavı alkı.şlıyarak 

mukayese yapmak istiyorum. O zaman- dört defa tekrarlattı. Bu ıuretle ben 
lar, yeni bir büdce vesilesile Bay Ferid', 
ortaya cilç beyaz, diye bir fikir attığı de dört defa ölmü~ ve dirilmi§ oldum. 
zaman, bu fikre biltün memleketin ağzı \ ......................................................... / 

auıanmıo oldu~unu çok iyi hatırlarım. Amerikada gar.ıh bı·r 
Şeker f çJn harice verdiğimiz kıyamet ka-

dar parayı memlekette tutmak, şekeri boş nma davası 
kendimiz yapmak, o kadar tatlı bir hülya · 
idi ki, Ferid bundan bahsettiği zaman, Honora May D'Brien adında 29 yaşın-
herkesin yüreği titremişti! da bir kız (Nevyork) mahkemesine mü-

Bugün şekwl kendimiz yapıyoruz: he- racaat ederek John Bcrnard Manning a-
nilz hepsini değil, fakat mühim bir kıs- dındaki §ahsı dava etmiştir. Adam 8-1 yn-
mını kendi topraklarımızın pancarlle §ındadır. Yarı kötürümdür. Fakat mild-
kendi fabrikalarımq:da yapıyoruz; yen1 hiş surette zengindir ... 
planın tatbikinden sonra da bütün fhti- Kız ile aralarında tabii bir surette 
yacımızı temin edebilece~iz. Demek tak- ••lrtan eser yok ... 
riben otuz sene evvelki hülya, bu otuz .Jitiyar adam gilnün birinde kıza rast-

1938 Avrupa ,Ozellik kraliçeliğine se-
ıenenin yarısı muharebe ve mücadele ile gelmi~ ve ona izdivaç teklit eylemiş ... 

çilen, Finlandiya ,O.UU Sirrka Salonen, Ad 
geçtikten sonra bugün tahakkuk etmiş amın çok zengin olduğunu bilen kız 
bulunuyor. talebe bulundutu mualllm mektebinden teklifi derhal kabul eylemi§... İzdivaç 

Fakat, ayni zamanda §unU görilyoruz tardedilmiştir. Buna sebeb de, kraliçe ol- merasiminin dört gün sonra yapılması 
ki iJ şeker yapmaktan, pamuk yetiştir- masıdır. Ekseriyetini kadınlar teşkil e- kararlaştırılnuş ... Fakat bundan evvel i§ 
mekten, patiska dokumaktan ibaret de· den mekteb mualliıriler heyetinin verdi- mahkemeye intikal etmiş. Kız mahkeme
ğilmlş. Bir şeker yapmak, memlekette ği bu karar, bütün ülkelerde heyecanlı de adamı sevmediğini ve ıevemiyeceğfni 
birçok feyi birden kurmak, yapmak ve akisler uyandırmış, sonunda maari! ne- açıkça bildirmiş ... 
işletmek demekmiş. Demiryolu, de.mir zareti işe müdahale ederek, hocaların Maksadı serveti imiş ... Bunu da ıöyle
fabriknsı, maden, liman, gemi, bankn verdiği kararı yerinde bulmıyarak boz- mekten kaçınmamı§... İhtiyar ni~anlı i
vesafre vesaire ... İş sade üç beyaz dört muş ve nihayet güzelltk kraliçesi tekrar şin farkına vardığından onunla evlene
s1yah Ue ifade edilebilir şey değildir: Çe- mektebe alınmıştır. miyeceğini bildirmi~. İşte dava bu yüz
şid çeşid, renk renk şeyleri bir arada =======:::ıı:c==i::::::======== den meydana çıkını~ ... Mahkeme mesele
yapmak ve bunları sıraya koyup birbir- mamlıyan, birbirlerine muhtaç olan ve yi uzun boylu tedkik eyledikten sonra 
Jerine sımsıkı bağlamak lazımmış! btrbtrlerfne yardımı olan bu çeşid çeşid zengin ihtiyarın kıza 220.000 dolar taz-

Almanların 

Yeni Jeplinl 
Tecrübe açuılarınaa 

Almanlann yenı yaptıklan (Graf Jep
lin) jeplini, 19 buçuk saatlik bir tecrübe 

Dün de, biz, lstan:bul gazetecdleri, ll • 
manımızda misafir bulunan İngilterenid 
Divonşayr kruvazörüne davetli bulun1Jıl 
yorduk. Evvelil1 eünden, Almaıı - Çek081 
lovak çekişmelerine aid haberleri tez • 
ıihladıktan sonra evlerimll;e dl5nm06 
ertesi günkü davete icabete hazırlan • 
mııtık. . 

Bir de dün sabah, muhabir arkadaş • 
lardan biri, idarehaneye bir haber ge • 
tirdJ: İngiliz gemileri gitınif! • 

Konsolosluktan IOrduk: cEvetl dedi • 
ler; emir aldılar ve hareket· ettiler .. btfıt 
tabi davet te kaldı!• 

Tarih tekerrürd'en ibaret ... ml? Beniıll 
de inanacağım geliyor! 

E. Talu ' 
············································---·····--

Hata yda Umran 
ve adalet 

Bir Ermeniyi öldüren 
katil adliyeye verildi 

uçuşu yapID.lfbr, Yakında Almanya etra

fında 24 saatlik diğer 1bir uçup çıka- Antakya, 21 CA.AJ - Anadolu aJan.sınıJI 
caktır. 

Amerikada 36,800,000 
radyo makinesi fJar 

hususi muhabiri blldlrtyor : 
Devlet re1sl TaJfur Sökmen, Am1k gölüntul 

Ası nehrine akan boğazın Usttındetı M8$1 
ltlm paşa dalyanında tedk.lltler yapmı§tır. Bil 
dal7an ~üzünden .Amlk.'te hektarlarca ara.
ztyt .su basmakta, t6yleıe ve me1ruata zard 

B lmil ı d bü · vermektedir. Bu yüzden bu havali aıtmali• 
eyne e ra yo rosunun Dep"etti- dır. Halkın sıhhati ve memleketin refahı ıotıi 

ll bir istatistije ıörı bütün dünyada bendin Jikılması zaruı1 ıartum6fıilr. :send. 
mevcud radyo makineleri 70,000,000 mil- MazlQm paoa vereaulne ald olup maliye,. 
yona bali~ olmaktadır. Mikdarın yarısın- bir mukavele ile bailıdır. Mallyt teıtllltuuıl 
dan fazlası Amerikada bulunmaktadır. mukavelenin feshi için tedkltler ıapıyor. 
Amerikada ıs milyonu otomobil radyosu Bir Ermeniyi öldüren katil Hatay 

olmak üzere 36,800,000 makine bulun -
maktadır. Avrupada radyo adedl itiba -
rlle 9,087,454 ile Almanya birinci ve 
8,479,600 ile İngiltere ikinci gelmekte -
dir. Her radyoyu en az ol insanın dinlediği 

nazarı dikkate alınırsa dünyadaki mede
nt insanların yüzde onu her gün hava 
mevcelerinl takib ediyorlar demektir. 

Gazeteler neye yarar? 

adll7eüae verildi 
Antakya, 21 CA.A.> - Anadolu aJansınlıl 

hususi muhabırt blldlr110r: 
İ.skenderun'un P'arti.sll kl>:yilnden Karabtl 

Lmılnde blr ErnıtıılJI 6ldüren Albollu Al 
Türkiye ıtbıtrak!a~ lltıca etm1ft1. ıutl. 
Hatay adliyesine tMUm edllınJftlr. 

Samsun npura dlrellne Hatay 
hayratı çekti 

İskenderun, 11 <A.A) - Anadolu ajan.sııdll 
huaust muhabırt bildiriyor: 

Devlet Denizyollan postalını Japan sanı• 
ıun vapuru dün limana ııtrerten ilk defa 0-

p · t arib b' ak' l .. ..+... Bir larak dlreilne Hatay bayralını oetınlftlr• 
arıs e g ır v a om~·~· ..,.. 

:~:rmbi:a~~= ~;:!:bır gHazaevıa·:.1iher1- tl~, ..... 8İi·y··uk-rÖİİS8bak8"'J 
- Mösyö! Bir eazete ali ~ 

okursunı \.. .... [ Yalmz çocuklar için ]··-
Diye balım'. 25 lira, 15 lira, 10 lira fJI 
Adam cevab verır: 
- Gazeteye ihtiyacım yok ... Radyom 1()() kişiye de ma/ıte/if 

var ... Havadisleri her alqam bana verir. hedig~/er wreceliz 

Ayni zaman zarfında şunu da öğrendik: iktısadt işlerin hepsine d~, devir devir, minat vermesini kararlaştırmış... Ada
Bir memleketin iktısadi istihsal şekli ve safha safha, hücum eden bu planlar bir mm mütevali itirazları üzerine bu mik
bunu idare eden ihtiyaçlar, mütemadi- taraftan tahakkuk ettikçe öte taraftan dar 125.000 dolara tenzil edilmiş ... Mah
yen değişebilir şeylermiş. Dün, en m!l- da yeni yeni ihtiyaçlar ve yem yeni plAn- keme kararında kızın chissi değil, fakat 
him mesele sandı~unız cüç beyaz, ın yanı lar çıkacaktır. Hayat durmaz ve lhtiya- crnali:. bir işe girişmiş olduğunu; bu işin 
başında bugün onlar kadar ehemmiyet cm haddi olmaz. Elverir ki biz bu faali- erkek tarafından dahi bu suretle kabul 
alan bir madde, mesela benzin maddesi yeti önilmUze katalım ve enerjimizle onu edilmiş olduğunu, ileri silrerek tazminatı 
vücude geliyor. Benzinsiz hayat imkAn- mütemadiyen ileri götilrmek üzere kır- kararlaştırmıştır. İşin asıl ıarib tarafı 
sa bir ıey oluyor. Biz otuz sene evvel, baçlıyalıml kızın bu tazminat ile lkttfa eylememesi 
Oç beyau temin ettiğimiz zaman dünya- CelAl Bayarın Oçilncil planı memleke- ve muhakkak surette ihtiyarla evlenmek 
yı ve btaat ıudeti fethetm1, olacağımı- te yeni ufuklar açıyor. Bu ufuklarda arzusunda bulunmasıdır. Kız ihtiyarın 
tı zannf?dc:rdik; halbuki ıtmdi etrafımı- Türk milletine daha ço.ıc iş, daha çok fs- çok yaşamıyacağını, yakında öleceğini 
:za bakınca, her sene ba§ka bir §ey yap- tihsal, daha çok hareket imkanlan gö~ ve binaenaley)I muazzam servetinin ken- Bunun üzerine gazeteol çocuk fU ceva-
ınak mecburiyetinde oldu~uzu ne gü- rünilyor. Sekiz sene sonra bu memleket disine kalacağı hülyasile tatlı saatler ge- bı yerleştirir: ,,,. 
ıel anlıyoruz. tanınmıyacak hale gelecektir. çirmiş. Faka mahkeme kızın bu talebini - Peki ama radyo ile icabında paket 

'* . -::;:;::=:::::::;::::;;;::=M=uh:::;i~tt~i~;;:;B~ir~g=e:n:::=k=a=b=u=l=et:m=e=m=i~ş=ti:r.;;:;:;:::::;;;;;;;;;;;;;;;::;:::=::y=a=p=a=m=a=zs=ı=n~::ki:: .. =·==============::ı 
Cclfıl Bayarm üç numaralı planı, işte ~ 

bize bir kısmı iktısndi hayatın ana IJle
rini, diğeri de çeşldli istihsali temin ede
cek olan bir cyapma, programının üçün-

1 STER I NAN, 
İstanbul Belediyesi genlşletilece}t bir meydana isabet eden 

bet on dOkltAnı fsUmlAk etmeye teşebbüs etti, ıahiblerinden 

bazılarile snlaıtı, anlaştıklarına paralarını verdi, bazıları ile 

ise ihtilAfa dü§til, gazetelerde verilen malumatta eksiklik 
yoksa bu lhtillfm ıebebi: 

iSTER iNAN, 

1 STER I NAN M A! 
- Mal sahihlerinin istimlAk bedelini mtllklerlntn bugnn

kll kıymetlerine göre istemeleri, Belediyenin ise vergiye esas 
olan kıymetlerine göre vermek arzuwnda bdlunmasıdır. E
ğer bu hakikaten böyle ise az verif vermek için mtllklerinl 
eski kıymette ibko edilmesini hot ı&mdf olanların flmdi bu 
hareketlerinden pişman olmadıklarına: 

iSTER INANMAI 

@ 
Bu sütunda hs ı8n m.atae ..... 

çıkacak birdea Oll ......... ~ 
rah resimleri bllp _..,..... M
boka faydalı, efleneeH, '"aıa• 
.Hal teklini 1(18 reaim çıktliı IÜD r ... 

cü merhalesini teşkil ediyor. İktısadt ha
yatın ana kuvvetleri, mesern. benzin ve 
elektrik kudreti bu planın içindedir. Ay
ni zamanda motör de bu plin içindedir. 
Fakat, bunlarla beraber nakil va91talnn
nın kuvvetlenmesi de lazım olduğuna 
göre, liman ve feribot servisini de hesıı
ba katmak f cab etmiştir. Birbirlerin:l ta- '-------------------------------------------------------------------------------~ edece;iz . 

• 



Beynelmilel tarihi 
lllmler kongresi 

Muralıhaalanm.ızm Zürih'te 
rapbklan iki teblii büyük 

alaka uyandırdı 

• Hadiseler baıdöndürücü 
bir sür'atle inki,af 
edigor 

-

P B k•ı• •ı lstanbul 21 (A.A.) - • -ıutoa 1938 Yau: Wbn...., .... 
ariste Suriye aıve ı ı ı e cereyan E ~ ~ :·: B:: c:~::: .. k 1 k e k ld gresbıe Cumhuriyet hiUnlmeU ve göstermifth' ki hadilabtı seyn hötGmet-

Fransa Surigede'!l Hatay 
devletini tanımasını istedi 

eden muza ere er a un a ı :!...Tulha,!:=..1:.!ı~ - - ... te/Mrhuhıa --rülü ile ıene kurum GJW]edııden P- vuk etmektedh'. Melell Bitlerle 

8 b• Şam ul • • • be Bakanlılı milzeler dalrell ~Wtilr Godlberp dün ,arnpnesJ mutar-
erutta çıkım Arabca ar paete ema cemıyetinın yanaamesiae cevab Himld x lftlnlc Dr. rer oı... ı..,ııı. ıı.peldli ı1111er Çemı-

Verirken: "Temenni ederiz ki Hataydaki adalet ve ittifak bize örnek olsun diyor Fuad xa::ı llrilbelde --:m~ ~Cet h~ ı..,ııı. • rnnmı • yantalistler tonıresıne iftlrU tmek ti P • karp serdettili bazı lhtfrad ka-

Antakya, 21 (A.A.) -Anadolu ajan- ' - Mualıedenln devim edeceği •Hiçbir talıklk ve tedklke lOzum gör. zere Zilrlhleb llrilbele harebt e • yıdlanlan dolayı buııllne IHhlıllr eltlll sının husud muhabiri bildiriyor: ,umı bef sene miiddetlnoe, Suriyede meden siyasete ilet olan bu kimseler iki glln evvel -~-'-•- dön etmı,tır. ıılbi nZyeUn daha ziyade lıeldemeye ıa-Franm ordusunun işgalini tanımak f k d ' ~........_ en Dr. HA- hammülil olmamasından dolayı 1nglltere 
Şam'da çıkan cEko de Syrb gazet~ 4 - Alevi mıntakasmda Fransız ~r- ~ e.? .erun Sancağında Arablann her mid Kopy, konp-e haktuıda Türk Tarih ile Fransanın, Çek cevabını bek1 

•!, Pars'ten aldığı fU hususi haberi dlllllDUD f8lihkJm lnpıılmı lrabul et- tiirlu ışk~nce ve zulüm altında inledik· Kur_wmma ıPfahl izahat ftrerek Alaca- Almanlarla - geçmeyi = 
neşretmektedir: mei. lerini,. hicrete icbar o~~d~klannı, is- ho~kte kurum ~· yapmakta olduiu görmelerini de intaç etmi§tir. Bu arada 

Paris'te Cemil l(ardam'la Bone ara- Jleldbtl llım Mr pute lim dmine hakaret edildığini, iddıa e- haf~yatın ~ dönmilftür. davaya Macar ve Leh wmırlan kablmıt-
~da yapılan konupnalann akim Jral· Antakya, 21 (A.A.) _Anadolu ajan- derek bu fecayii bir beyanname ile pro- Zürlh kongreliDe -iO millete memub tır. Çek meselesinin eau ltibarlle halle
Chiı haber verilJDektedir. Çünkfl J'ran· mun hususi muhabiri bildiriyor: testo ediyorlar. BMiln islim dünyası- 300

. e 1ÜlD ua iftirak etmtftir. Jtoqre ctnmette oldutwuı gören bu memJebtlel' 
la hükUıneti Suriye • Fransa m11'be- Berutta çıkan cEbafll• gazetesi, ı 7 m iğfal .için uydurulan bu yalanlar şa- tarih ve tarihle ll8Dl WmJıere _. 1' •- Çe.koslovakJada mevmd U'kdaflarmm ela 
desinin ~ için """!81" di!rt pr- eylOI oayıamda aeçenlerde Şain'da top- yanı nefrettir. Biz bizzat lskenderun, ıdyona Qnlarot çal1P111r. im milDwbolle hallmnı - lçbı Al
.tuı kabulunii ileri ııOımü§tilr: lanan Ulema cem1,-ın ....,.ett!Ai be- Antakya .., havaliıdne giderek yeni Konırede ~ Paııd DıdlA .O.- monJarla laldilde dan oatuı.a dahil oı. 

1 - fslııendmm'da teaekkfl1 edm J0111101118Yi ft bu beyamWDede lsken· vaziyeti gözlerimizle gördük ve onıda· ta zamm Tnrk - t.ılm ......... W.. ;""" lıa - 1ranr ... lotalder!ııl .. 
)'eni hüldlmetl Jrat'I omette ıarnnoJc. denm'da Arablara ..,...ıım yapıldığı ki birlije blJltefrllı: adalete hayran ol· .kında ve Dr. Blmld XOf87 da c'l'llrlc Ta- •u.ı.rı.r. bildlnııltlerd-'r. Bir -

2 _ Cezirede Suriye ... Fransanm bakkıııdald iıldlllları fiddetle ıeddede- duk. Temenni ederiz ld, bu birlik, ada· rlh Xunımu tanıfındao Pmrhda :rapı. yirmi Od Almm lrobdumwı Çek JıD. 
lftlrakil uhtelit 1ılr idare Jcurmak. Nk diyor lıl: Jet ve ittifak b' • k ısu lan hafrlyabn ııetlceleıb •-birer dudlormda lohoılfld.-. dJler tanlo ' e m ıze ome o n.• konferans vermJflerdir. Dr. Himid Ko- tan Macar ve Leh ukeri kıfalannm ark-

''S lh .. fi t y·'kseı· or IBY ayrıca projeksiyonla hafriyata ald c:lqlaruu kurtarmak ome1 ve mabadU• u un a 1 u ıy '' Çekoslovakyada resimleri ve daha muta..ı bir IUl'ette ıene Çet hududunda mevki ılmılan v .. htanbulda tabedllen rapbra uaıara da- zfyetin esuen çok ciddi oJan mahf1eUal 

1 
., tıtmıfbr. b<isbiltün vahimleftirmiftt. BualD Bit-

i 
·ı· tb b d mora oryom 1 An edildi Tart Tarih Kurumunun haflrlennden Jerle Mister Çemberlqn anamda vub-ngı ız ma ua n a biri oı... Pmrh - wnanbınla _ılan bulac.t oı... ._ - -- .... Praı 21 (Hu.sual) - HükQmet, ban- tarihi tepflerfn en mflhfmlerindend!r lt1te bile mOhim Dilbeıte vutJetin vu-

asa bl•ye t başgo" sterdı· ~ ::-~~~:~o:':usm: Bu netice Mlken killtüriiııün Orta ~ zuh peyda etınemni ve lnıWa - l'nDlll etmiştir • .Maahaza bu mfiesseseler, ı.. l!lldolw!alıi nrıtıa ile olu ...,.._: ~ ..=...- lellf ır.ııı. 
çok bariz bir surette belli ecltyar. a. --~-- meydana Çlbn-

tediklerl takdirde ted"yat yapmakta hafriyatı kon-- bn..ıı--t "-..n.•- ka- Aıı;aavruı.u-· Bu husu taa,,oıı etmeden nvel 

Raris gazeteleri de lıududdaki Alman fırkalarının 
Çekos/ofJalcgaga girmete amade oldulclarını yazıyorlar 

serbesttirler. ..-,,- ~.a-...: ... '""' pa tlzerind teı..a...n.• ranlık bir lröptlnin eydınlatıhmf oldu- bulutl e WUA et.mlf olan harb 
Uç gündenberi Prag borsası dıl ks- ğunu tebarüz ettirmek demekti. 1 arımnt dafıtıhp dafıtılamıJUBluu 

palı bulunmaktadır. Türk Tarih Kurumu ilyelerinin Zürih ~~:;:!mkikü~.delildir. Şuna ina-

Londra 21 (A.A.) - Bugün gazetel•rinı cPraı bükOmeti, tevdi etmif olduğu k · kl n.vrupa çok ciddi aJl]ar kse . . de bir hidıiM biaai öıil1uıekte- ongresıne yaptı arı her iki teblll kon- yaşamaktadır ve bütün medeni 
• rısm · 1 i&abl aotıwqda 'bir ~üıtiıal ,k&Jıd- J " gre azası tarafından derin bir -ut..- ile tisı," den·ııebilir. lr' b .. ...n .. ıerdJO :~~-! 
ilir. Çünkü su]hÜJl flab, bmıUD pek ,.. Jlr ~ .tmeJrte ve bftctWni - aponya aleybı·n d - IUAMI &At ... ~ "' IY&IUl\illA 
hah olarak &lımi!meıı!ne h•nr!!Jmlmd'-~ ~ .cı... ........,. lııııklımda 8 dn..Jlllf ft .......... - -- oı.a -lan llhl -.....ı.tadır llllllı 
ta olduğu bir•sırada. ~ llahat -· Bmıdım tabii bir re'T =--._....'!fi F - - lıonn lllltl>oll bıtlroaıiı &l1ıi..;... -

Times diyor ki: olamaz. Slr'atle m1ılllhme bir ha! mre- zecri tedb•r 8 erilmlfUı. slyetl de clflnyaıun •lrf
11

nden çok daha 
cl!arekele geı;mel• amade olan 111 Al- il buhawn• ..... - cı.dıaJ ç.ı... 1 mı s· beter bir hercllmerce 111varlanmaanı m-

anan fırkası, Çek hududunda talql4 edil- .,...._. ııtrmeio ....ı. olm ZI Al- ınema filmlerinin taç edeeeklir. - Selim Ragıp Emq; 

Dıiftir.. IDIUl fırba Jlududd• bahmmaJrtadır.. tatbı·k edı· ıecek '· ~ransa Ja 
Niyuz XroDlld JUJ1S Bir ............... ,_ gDmrDk resimleri r ı uı 
cBize oynattınımak ilteJ>ilen muhkl- Budapeftl 11 (A.A.) d G I l'ane rolü muhik~ yeglne not- ...-- - l'ef!er ~ Cenevre 21 (BUınıııl) -Domey ajanaı- yoz 8 15 indirildi revıer 

la, Almanlar da dahil olmak ilzere beti- Alman milleti. btltb. mltlm ı&ıen mil- nm iltilıbaratına lift Japoıı hülimeti, Paris 
11 

(AA) 
l'lnti bir ı:Jhan lıubbıin fec..U.- lltlor 1ç1a ....,. --.r. ıııacarı.- Çin • Japon lbtllAfmm hakem mulil ile Aıılran, 21 (B-) - Sinemahıruı grev ııin eclon - Burada umumi lıurıarmaktır. taa lılilJar ld, .. mlıı doltlan olan Al- ı..ııı için llllletler Cemiyeti tanfından daha - mlkJuta lıaJlwı hlzıııellııe talı- J'llde Parlo'l mnm::!. -:::. daJıa d· Binaeııaıayh Hltlor. _,. bir urı. .... - tta!Ja ,,. Lelıl.tan lıakkmlyetll ;rapdııuf olm lakllfl reddetmlftlr. .ı. - temin - IDlbadllo ... maltla olcluklarmdan bil sahf-karınak ~ damcıtral mm.ıı.- .,. .ı...,. bir tanı 1ıall!ıı mllınlıilıı tılm· Cmıl:ret poktınm 17 ııc1 ııuıddeol mu· rlçteıı ııetlrilm fllııılerbı dolıuamm 1ı11o- !ere c1evom ecınm.mı =~ bu it-
tin açık ve wniml hattı )ıareketl8rlDi - - lgla ..,.ıı.ıno ,.--· clblnce J1lllllmıl olm im. tekllfhı reddl, IUDdan alınmakta olaa .., lıet Un lilm· tiln lnpatı ubd lrontrol aııı!" ~ 
tan itibara almahcbr.> x- ıı.-uımı. ....- ıdyul - tedbirlerlll tatbildni lmlrdır. rillı: reoıııl ile .......... .._.. ıı1m- lllUftur. -.-

Paria matbaatmm a....ı1ata anla)'lf ve Jd1uetiDl de müdrJktlr ·ve Japon hütmetl cnabmda, zecrl ted- makta olan 2 lira ıflmrilk resminin )'il.- v 
Paris 

21 
(AA) _ l'lpro ......... lııaıdan Jıa,ı. blrıfıa Orta Avrupoda bll- birlerin Cemiyet uo1an tarafıntlıın mllt- de yetmlf bet Dlıılıet!ıııle lndlrilıııesl icra ılli Mr salıah refitiııılz 

Loncıractan ı.tlhlıor ocıqor: - ~ ft :rml bir alam - tsebn 'N1" mllnferfden tatbikini, gay- Veklllerl Heyettnee lrararleflırılmıflır. Cenah Amerlbomda bir....; ııllrea 1ılr 
Berlinden ..... ft ı.,w. ..-- .......... ....... Qotııolonlı7& ile ri - lılr harebl Ayaeolun dıı ay- - tedldJı: oe;ralıatlndm 1011ft memJeb1o 

leVdi edilmit - nıporlllda il. ıntıona ı:.ıııotaa ,,. ~ onmnda oatımı. ru:a lılldlrmlfllr· Vazife bapada ·r mlet ecleıı ,._ arlradapmıı Ah •• 
...._ • fncıııs p:o:taıinl gl1ıf Jıltl .... - ......... -- ,..ı - -- o lllD .. Xarac:mın :rümdıı .ııu,ıın. adlı 1ılr 
iletınekte oldulu beJU edilmektedir· liri thdM"d• lc&"'•h edfJectllnt lmld HukometP-j ı·sftanya Ankara, 21 (BUIDll) - lfaarlf VeWe- Abah gazetesi nep'edecetlnl meımıunl-Pötı Parizlea.....,........ _......,., Y' ti umumi mrıMeWjkırin!to Bedri Ayta- yelle l!lrendlk. Birçok yıllar molbuab-

lngiltere ile Çan • Kay ~ek hükOmett botun gnnoı uıeri =;:H:::--=.:::_;;:~=-~~ Y geri gönderiyor -
arasında •ır anlaşma yapıldı ~.:.ı:=tsıı:!p~c.: !ıeyalıat aoıı.n • '' Pompei 

l'okyo U TA.A.J Jlaber ,.. ı - ..,,... Blr!Mft,. 111 Ymmm a- mıda lapuqa hotametl bapekiU Nea- Nihayet tarihla bl -
..... ç.,..•!'.......~ -~ a .. _..,.. .....,,... ıı. çınoaıllb'-n rııı. lıtlkOmella lı:mıdl ııallarmdıı lw"b ıımııı <~ .ı;::uı .:.::::: 1ç1ııııe,ı.. ~ ~ Aaı. 
la u. ,._,..,,_ • ... .... ~ .... blllilıı -1dlorJ, milll7" tıırlıı ~ - hJrat - _._.... .... _ lıl ... llrmif1llı:. (Pampol) Jf dıı lıeJ.-
..... yllllll"1 ..-dalıl itirUla ...... ··- ........ ....,.....:. JUi .. tıııJ'll- __. ..... ---.......... .... ola ... babı& c!eilldlr~ llıl ::. - nralll Alıropoldıılı:I &l1ıl .,... llllfllı: ~ llılıılııl r.,ıı-J8 ......... --- fııllll.---- tıır - venıdf oJdıılıımı lılldönııitllr. idim lı:I tar!lıln "'ıpndıılı:I _ .... lıqilnldl ~ .. -

• .,,.,. ._.. ....-. H..,m. b1I kanrm lilden lbuet ohu- çok mendB iDlanlanmf. Bir hal7a rehber franazca --~-·b~ 
..... mn'DHI, ........... eme .... ' - ,,,......., ..... ,,., ........... dJlmı ft derhal tatbik ecitlecellni aöyıt- - uruı forum, bıpla ··"'- tlllMl ,,_ • 

... ._ ...... ,..annaa .......... Jl,oJoqııclalıl Çlnllteda ı..- aleyhtan ,...., ........ - '5ID Cemiywl la- koııotı. ---. .. - .......................... 
lır. Bu topnJdıır ~ Jıalıllllda lobrllılllanDI ........ ile ~ nfuıden ..,,.....011 bir iımnllJaıı tay!ıı old Siltımler, ,,..._ - ortuıııda W hm& - ~ IHolordıı 
iuıaıunattadz cattu'· eclfllDMfnl ....,.tptr. ulu llM penctnler IObia delil. avluya IÇl]ıJar. 

Hep ..... ki: dcnebl muhartble- - Buraa umumi bamım 
Amerlkada pendlfer Franm donumallDlD ııtrı ~ oaıeııı lhtımaı mım ..!:.,.tııbolll ı..va - daha - ........ JlhınJdılı .._. _,,.. ._. 
kaza ada ıs kişi öldii muemdan -- ,...- -..... lıldlm .... - --:.=.... Jltlıduılv ısıa .._.. ......_ · 

.a__ J 1 (AA) AMen. fil 11cak ve iki tmedenberl devam eden ~ ~ FrBDllako U (AA) - Tortaıa ti- Paril, ~,_:~ ... ~ laarb 1C1D& •••"'.. ereB a&mlll blJtt ldtpllr. AltaMla ldm week tat IWdane. llıeaditer bam netlcmlDd• 16 ldfl aJmlt bra, denls ft hava Jt11VVV..-~ AU... - una fmn.. •• ıoo d fazla __ , ... ftl..ttt ...._...._ .-.. '--'-lrt manevralarma t,. .,. • Ocak .......... _ .... 11 .... •- ._.__'-
on - -----· ::; ...;-ı;:-lıııP Tulıııl'dım ha- 1 anan ile alba naldi,ab - ...... ..,..,.. ..:-.w;;:; ... - .. :pmrlllı: .... 
Yozıadda zelzele nbt .ımflllr. Lııadn n <AA> - Dotmı ~ ıı. Vo ......., ....,.... ......, ... JODuü - Bııab ,..... 

b = _.. a-- - __. .. JO...__ J[ıae,.._,,n Bil,. Badawtl' ı• •- lan bu wllr ana ••Ne. J'abt IObklarm t.bnım old duvarları ka-
&ozgad, 2 ı (AA) _ Ba ,_ -t mntıa olıınlr"1'• - - _,_ ..- .-. " ' - ll1IDlllNllın -·Bir folılr lıt - mblıtarmda A·•·~ ala &l1ıl ev1eriıı de 2_. d Wlr a1tm llYkedQml.t(r. L...1-- .. _I. _.,..,._.,_.__, ~km kendini •._a._ L-

' en sonra iki defa fiddetllce yar ıar- tıır. '"" - - - -- ---~~~---=--~~~~~~~~---~~~_.__~---~~~~--~----- ...... c.Md 



4 Sayfa 

Trakya höyüklerinde 
bu onan tar ·hi eserler 
Istanbul müzelerinde 

Türk Tarih Kurumu tarafından arkeo
loğ Arif Müfidin idaresind~ Trakya U
mumi Müfettişliği müşavir mimarı Maz
har Altanın iştirakile Trakyada yapılan 
hafriyat ilerlemektedir. Vizede açılan hö
yüklerde mühim eserlere tesadüf erlH
miş, bunlar İstanbul müzelerine gönde
rilmiştir. Höyüklerden birinde miladdan 
sonra birinci asra aid ve taştan yapılmış 
bir mezar odasına rastlanmıştır. 5,60 met-

re boyunda ve 3,15 metre eninde, 2,65 
metre yüksekliğinde olan bu oda içinde, 
taştan yapılmış ve üzedncıe fresk tezyi
oatlı bir Iahid bulunmuştur. Lfilıid~n i

çindeki ölünün, mil~ddan sonra birinci 
asırda Vizede Roma imparatorluğunun 
idaresi altında yaşıyan krallardaa birine 
aid olduğu tahmin edilmektedir. Bu la· 
hidde fevkalade ehemmiyeti haiz gümüş 
vazolar, bir kılıç, üç kama, bir zırhlı el
bise, şimdiye kadar eşine pek az rastlan
mış olan bir maske ve krallara aid ve al
bn yapraklarla çevrelenmiş bir çeltik, 
iki altın yüzük bulunmuştur. Bu kıymet
li eserler sandıklar içinde İstanbul mü
zelerine getirilmiştir. Mezar odasının içi 
fresk tezyinatlı ve tabanı dört köşe tuğ
lalarla döşelidir. Eserler, İstanbul müze
sinde restorasyon yapılarak hususi su
rette aynen muhafaza edilecektir. 
Açılan ikinci höyükte, hır Trak kadı~ 

nma aid ve tuğladan yapılmış bir mezara 

Trakyada yapı!an hafriyattan bir intıba: 
Meydana çıkanlan mezar 

rastlanmıştır. Üçüncü höyükte hüküm
darın atına aid olduğu tahmin olunan ve 
kesif bir kül tabakasile örtülü bir mezar 
da, kemikler ve at eğeri parçaları bulun
muştur. Dördüncü höyükte araştırmalar 
devam etmektedir. Heyet, mesai merkez 
sıkletini Vizenin tarihi kaleleri altındaki 
Çömlekçi tepede temerküz ettırmiştir. 

Mahir bir hırsız Paşazade Said Cemilin 
yakayı ele verdi yeni marifetleri 

Evvelki gece sabaha karşı Bebekte Nişantaşında Vali konağı caddesinde 
Macar tebaasından bir zatın ikamet oturan Alınan mühendisi Rudolf Ştaye
ettiği köşkte mahirane bir sirkat ya - rin fotograf makinesi~i çalıp zabıtaca 
pılmış, evden bir çok kıymetli ve nadi- yakalandığını geçen nushamızda ~azdığı
de eşya çalınmış, ev sahibinin vaki ih- mız sa~ıkalı h_ı~sız, .~aşaza~e namıı: ma
barı üzerine faaliyete geçen zabıta, he- ruf Saıd Cemılln gun geçtıkç~ yeru suç
nüz tedkiklt tekemmül etmeden hırsı- ları meydana çıkmaktadır. Kıbar rursız 
zı yakalamıştır. Zabıta, hırsızın' yaka- a~m~ca~ı çok güzel konuştuğu için şe~
landığını ev sahibine bildirdiği zaman, ri.ınizdekı Almanlara musallat olmuş, bır 
ham ev dahilinde tedkikatını ikmal et: çoklarının çanta ve eşyalarını aşırmıştı.r. 
mekle meşgul bulunan zabıta memur _ Dün zabıta tarafından yapılan tahki
larına takdir ve hayranlıklarını bildir- kat neticesinde Said Cemilin iki suçu da-

. t " ha tesbit edilmiştir. Said Cemil, Taksim-
mıs ır. 

Yakalanan hırsız sabıkalılardan İne- de Sıraselvilerde Kapsal apartımanmda 
bolulu Raşid oğlu Şakir, suçunu inkar oturan Alman teb.aasmdan Antrelmin ~
etmemiştir. Bir müddettenberi zengin vinden bazı elektrık m_alzemesı ve Beyog-

b. · k kı metta şy ı lu Meşrutiyet caddesınde Orta .sokakta 
ır eve gırere y r e a ar asır-

t 1 d - B b kt ·· .: oturan gene Alman tebaasından madam 
mayı asar a ıgını ve e e e gozune . 
k t . eli-· b' k .. k'" b h · k İvanın çantasını çalmıştır. Çanta ve dı-es ır gı ır oş un a çesıne a şam-
d · k b h k d k ğer eşyalar zabıta tarafından bulunmuş, an gırere sa a a arşı ev en ıy - . . . . . . 

tl . b' f b' d'" b'" b' sahıblerıne ıade edilnuşt\r. me ı ır gramo on, ır ur un, ır ____ -------
palto, gümüş tabaka, gÜmilş yemişlik 
ve gümüş sofra takınılan çalarak, sa
vuştuğunu anlatmıştır. 

Vak'adan haberdar olan zabıta der -
hal tahkikata başlamış ve evde müte
addid hizmetçiler bulunduğu halde hiç 
kimsenin nazarı dikkatini ce1betmeden 
hırsızlık yapabilmesi, bu işin mahir 
sabıkalılardan biri tarafından yapıldı
ğmı anlatmıştır. 

Emniyet ikinci şube memurlarından 
bir kısmı evdeki tahkikat ve tedkikatı 
ikmal ile meşgul iken, diğerleri iki saat 
gibi kısa bir müddet zarfında hırsızın 
izi üzerine düşmüştür. 

Çaldığı eşyaları derhal paraya tahvil 
etmek hillyasile sevinç içinde Tahtaka
ledeki odasında oturan Şakir, kapıdan 
1çeri zabıta memurlarının girerek ya
kayı ele verdiğini görünce hayret et
mekten kendini alamamıştır. 

Hırsız müdüriyete götürülürken, eş
yalar da sahibine gönderilmiştir. 

Sarhoı hir kadın tutuldu 
Takfilmde oturan Şunebina isminde 30 ya

ıında bir kadın, dün kendJs1nl bllmlyecek 
kadar sa.rhl.lş olduğu halde İstiklal caddesln
cte dolaşarak nfıra atmak ve rastgelene çat
mak ·suretile rezalet çıkardığından, zabıtaca 
yakalanarak müddeiumumiliğe tesl1ın edil
miştir. 

Bir sabıkalı yakalandı 
Hayli zamandanberi Şirketi Hayriye va

purları yolcularının muhtelif eşyalarını ç~-
4ıfı halde bir türlü elde edilemJyen sabıkalı 
!bırsızlardan Raif oğlu Nuri, dün emniyet 1-
tlncl şube memurları tarafından yakalana
n:t müdde1umuİnll1fe v&rllmlttlr. 

Deniz iş teri : 

Karadenizdeki kazalar hakkında 
malumat gelmedi 

Karadenizde çıkan fırtınanın sebeb ol
duğu kazalardan bahsetmiş, yedi motö
rün battığını yazmıştık. Dün yaptığımız 
tahkikata göre batan motörlerin boğulan 
tayfalarının kimler olduğu hakkında ıeh
rimiz liman idaresine hiçbir malfunat 
gelmemiştir. Liman idaresinde pazar ge
cesi Ahırkapı açıklarında demirli iken 
fırtına tesirile sürüklenip giden ve için
de Hasan ve Mehmed adında iki tayfa
nın bulunduğu mavnanın Akıbeti hakkın

da da malfunat yoktur. Mavnanın pek 
küçük olmaması d'olayısile batmadığı 
tahmin edilmekte ve herhalde ıssız bir 
sahile vurarak tayfaların kurtulmuş o]

malarına ihtimal verilmektedir. 
Karadenizde batan motörlerin, Uman

lara uzak yerlerde batmıı olmaları do
layısile İstanbul liman idaresinin vak
tinde haberdar olması müşkül olacak ve 
kaza raporları ancak birkaç güne kadar 
gelebilecektir. Bu meyanda motörlerjn 
sahib ve acentalarının da liman idaresi
ne müracaat etmeleri icab ederken, bu
nu yapmamış olmaları hadise hakkında 
vaktile malfunat alınamamasında amil 
olmuştur. 

Akşam refikimiz 21 yaşrnda 
Arkadaşımız (Akşam) dünkü nüshasi

le yirmi yaşını bitirmiş, yirmi birinei ya
şına basmıştır. Refikimizı tebfik eder, 
mavaffakiyetinin daimi olmasını dileriz. 

SON POSTA 

Dün Ahmed Rasimin 
mezarı ziyaret edildi 

EylUl 22 

tittPJDllC•)llf PD 
Borsada tiftik ve yapak 

kursu açılacak 
ihraç maddelerimizin haricde emniyetle sürümü 
için hazırlanan nizamnameler yakında tatbik edilecek 

İktısad Vekaleti, önümüzdeki yıl için
de Bursada büyük bir tHtik ve yapak 
kursu açmağa karar vermiştir. Bu kursa 
aid hazırlıklara yakında başlanacaktır. 

Diğer taraftanu İktısad: Vekaleti ihraca
tımızda mühim bir mevki tutan tiftik ve 
yapak, buğday ve arpa maddelerinin dış 
piyasalarda tam bir emni.yetl~ muamele 
görmesi maksadile bir müddet evvel şeh
rimizde yapılan toplantılar sonunda ha
zırlanan yapak ve tiftik, buğday ve arpa 

ise 45, 46 kuruşa kadar satılmaktadır. A· 
nadoludan İstanbul piyasasına gelen mal
lar fazla taleb karşısında hemen satıl

maktadır. 

Keçi derilerinin çifti kilo ve menşele

rine göre 170 kuruşa kadar muamele gör4 

mekte~ir. 

Vstad Ahmed Rasim merhum standardizasyon nizamnameieri üzerin-

Son günlerde Sovyetler de, oğlak deri
leri piyasasile alakadar olmaktadırlar. 

Oğlak derilerinin çifti 130, kuzu derile
rinin de kilosu 150 kuruş:ı kadal' satıl

maktadır. 

Dün altı sene evvel 21 eylUl 1932 de ö- 'deki tedkiklerini bitirmek üzeredir. Bu 
len üstad Ahmed Rasirnin Heybeliadada- nizamnameler yakında Devlet Şfuasına 
ki mezarının başında hazin ve müteva- sevkol~~ca~ ve . kat'iyet. ~esbettikt~n 
zi bir tören yapılmıştır. sonra onumuzdekı aylar ıçınde tatbık 

Ankara borsası 
Açıl~ı • kapalllf fiatları 21 • 9· 938 

ÇEKLER 

Bu anma törenine yakın dostlarından mevkiine konacaktır. Nizamnameler tat
ve takdirkarlarından pek az kimse iştirak bik mevkiine konduktan sonra halen ih
etm.iş, kıymetli muharrir, değerli san'at- racı kontrol edilmekte olan fındık, yu
kar ve her şeyden ziyade büyük bir in- murta, çekirdeksiz kuru üzüm ve pala- ---------=--------
san olan üstadın yetiştiği Darüşşafaka- mut maddelerine yeni dört madde daha Açılı} Kap, 11' 
nın kadirşinas müdür ve talebelerinden ilave edilmiş olacaktır. Lond.r& 6,04 6,04 

NH-Yoı-t t2ö,36 125. S6 
bir grup, mevcudiyetlerile bu anmaya Yeni nizamname projelerine göre kon
bir topluluk mahiyetini verebilmişlerdir. trola tabi tutulacak ihraç maqdelerimiz 

Muharrir Sadri Ertem mezarın başında evvelemirde ecnebi madde bakımından 
büyük ölünün küçük kardeşlerine, Da- bir takım takyidata tabi tutulmakta ve 
rüşşafakalılara onun hayatından ve e- malın kalitesini yükseltecek ve dolayı::;i
serlerinden bahsetmiştir. Sadri Ertem üs- le ihraç mahsullerimizi kıymetlendire

Parla 
Mlllno 
Cenene 

3,3875 3,3875 
6,5975 6,6975 
26,3825 28,38:l5 

A.materdam 67,70 67,70 

Berlln fi0, 1450 150,1460 
Brükleı 21,n 21,13 
Atin• l,1025 ı, 1025 

tadın sönmez bir ihtirasla bağlı bulun- cek bir şekle sokulmaktadır. BotJa t.49125 l.49125 

Pr•ı 4,3226 4.3225 
duğu mesleğinin, bugünkü demokrat re
jimimizin realist görüşlerile erdiğı maz
hariyeti, tekamülü görmeden dünyaya 
gözlerini kapadığından duyduğu teessür
leri ifade etmiştir. 

Bundan sonra söze başlıyan Darüşşafa
ka müdürü Ali Karni Akyüz, hayatının 
tam kırk sekiz senesini yazı yazmakla 
geçiren, mesleğinin her branşında kale
mini büyük bir meharet ve kudretle kul
lanan üstadı anlatmıştır. 

Yüzü mütecaviz eser veren Ahmed Ra
simin takdirkarlarmın ruhlarında daima 
yaşıyacağı tebarüz ettirilmiş ve bu hazin 
ve mütevazı ziyarete nihayet verilmiştir. 

------------.-· 
Otellerde haşaratla 
mücadele edilecek 

Dahiliye Vekaletinden İstanbul Beleclı
yesine mühim bir taminı gönderilmiştir. 
Bu tamimde, İstanbulun birinci sınıf ve 
belli başlı otellerinde haşerat mücadelesi 
yapılmadığına işaret edilmekte, bu halin 
esefle karşılandığı bildiriimektedir. Bu 
otellerde tahtakurusu, pir':! ve sivrisineğe 
sık sık rastlanm~kta olduğundan, Bele
diyenin esaslı bir mücadeleye girişmesi 

istenmektedir. 
Belediye reisliği, Vekaletten gelen ta

mimi ek bir tamimle Beledi.ye şubelerine 
göndermiş, mücadelenin şiddetlendiril
mesi istenmiştir. 

----------~-

Denizbank sonbahar tarifesini 
hazırladı 

Denizbank, (Adalar • Anadolu - Ya
lova hattı) sonbahar tariiesi.ni tanzim et
miştir. Tarife, 1 ilkteşri.a t;::rihinden iti
baren tatbik edilecektir. Yeni tarife ge

çen senelere nazaran çok müsaid şekilde 
ve Adalarda, Anadolu sahHinde oturan
ların gelip gitme kolaylıkları gözönünde 
bulundurularak tesbit edilmiştır. Bilhas
sa ilk defa olarak yalnız cumartesi gece
leri Köprüden bütün Adalara 24,20 de 

vapur seferi konulmuştur. Bu suretle A

Beynelmilel Ticaret odası 
heyeti bugün gelecek 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş o
lan beynelmilel ticaret odası heyeti, bu
gün Ankaradan şehrim.ize gelecektir. 

M:ad.rld 
Varf()'f& 
Budapefte 
Bllkreı 

Beltrad 
Yokobama 
Btokholm 
MoakO'f& 

6.04 6,04 
23.6750 ltS.6750 
t4,7850 24.7850 
0,91 0,91 
2.8~ 2,83 
!15 °2612~ SiS 26125 
31.14..!5 lll,142-0 
23,6025 ~. 6025 

ESHAM 
Heyet azaları Denizbank tarafından e

mirlerine tahsis olunan motörle öğleden 
sonra Boğazda bir gezinti yapacak ve 1--------.--A-g-111-,--K-.-p-,11-,,--1 
Türkiye milli komitesi tarafmdan şeref
lerine verilecek ziyafette bulunduk.tan 
sonra yarın akşam memleketlerine hare
ket edeceklerdir. 

Deri fiatları yükseldi 

Anadolu tm· " eo 
peıın 

A. fm. " 80 n.UU 
24 60 24 60 

somonu • Nektar 6 ?O 6 90 
Allan çhnlnıo 8 20 8 20 
Merkes Bana. ıos 60 ıo' fi() 
:lt Bankuı 10 ıo 
Telefon tı 2.t 

Koyun derilerinin kuru ve tuzlu cins- tttuıa\ n Delil· ıı 110 ıı oo 
lerine son günlerde Alınanyadan yeni ta- Şark DıtırmtDl 1 l)ö 

lehler gelmeğe başladığından fiatlar yük- Tertoe 6 10 6 ıo 
selmiştir. Keçi derileri üzerine de, gene 1-----:-ı-s-T--=l-K--R-A_Z_L_A_B __ --11 

Almanya için taleb fazlalaşmıştır. A.me- .-------~r-----------
rikalıların bugünlerde keçi derilerimizle Açılıı Kıpaıaıt 
alakadar olacakları, cereyan eden ticari T11rk borcu I 'P9tln 19 16 19 20 

• • ıu • 
muhaberelerden anlaşılmaktadır. Halen • • J vadeli 

koyun derilerinin hava kurusu, kuruluk-
larına göre kilosu 55,56, tuzlu kurulan 

Şehir işleri: 

Barbarosun türbesi açılıyor 

Beşiktaşta Barbaros ttlrbesi etrafının 

açılması için başlıyan faaliyet devam et
mektedir. Beşiktaş muhafızı Hasan Pa-

şanın türbesi tamamen kaldmlınış, me
zar taşlarının tasnifine başlanmıştır. Va

li ve Belediye reisi Muhi.ddin ttstündağ, 

Barbaros türbesini gezmiş, vücude geti

rilecek meydan hakkında, alakadarlar
dan izahat almıştır. 

Boğaziçinin plAnı hazırlanacak 

Vali ve Belediye reisi Muhiddiıı Ustün
dağ dün fen iş-le rinde meşgul olmuş, öi-
leden sonra saat on altıya kadar Prostla 

şehir planı etrafında konuşmuştur. Prost, 
Kadıköy ve civarının nazun planını ha
zırlarken, imkan olursa Boğaziçinin pla
nını da hazırlıyacaktır. 

Toplantılar: 

Gece ıenliği 
O. H. P. Taksim Ocağı 24 eylül cumarte_,i 

a;qam Takslm Bahçesi kapalı kısmında bir 
veda eğlence.si hazırlamıştır. Bayan Safiye, 
Filflla Samiye ve Zozo Dalmas'ın bulunacatı 
bu etlencenln fevkalade olması için çalışıl· 
maktadır. 

Bir otomobil tramTaya çarptı 
Vatman Münlrln idaresindeki 141 numa· 

ralı tramvay arabası ile şoför Hasan tara
fından kullanılan 3572 numaralı kamyon a
rasında Beyotıunda İstiklal caddesinde bir 
çarpJiIQa. olmuş, her ikisi de hasai'.a uira• 
tnııjlardır. ····························································-Ertujrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece (Heybeli) de, 
Cuma (Bebek) de, 

Cumartesi 
( A. Hlssr) da, 

NUR BABA 
dalarda oturanlar da cumartesı akşamı ===================::::::ıı:============:::s 
sinema, tiyatro ve diğer eğlence yerleri-
ne gittikten sonra evlerine dönebilecek
lerdir. Adalar ve Adalarla Anadolu sahi
li arasına müteaddid postalar vardır. Ka
dıköy ve Bostancı iskelelerine varan ve 
kalkan vapurların tekmil hatlara tram
vay la bağlantısı temin ediln:lişt1r. 

İnhisarlar vekilinin tedkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Gümr.ik 

ve İnhisarlar Vekili dün İnhisarlar U

mum Müdürlüğünde bir müddet meşgul 
olmuş ve muhtelif işler üzerinde alaka
darlardan izahat almıştır. Vekil bugi'in 
de tedkiklerine devam edecektir. 

BU AKŞAM 
• 
1 PEK 

Sinemasında 

Ateşler ve yangınlar içinde barb 
ve bombardıman altında 

YANAN BiR ŞEHIRDK 
MUdhiş bir MACERA 

A'K ve SERGÜZK'T 
Ş A .N G HAV 
A' TEŞLER İÇiNDE 

Fransızca sözltl btlyük film. Baş rollerde 

o o L o R Es . o E L R 1 o GEO:u~~ ~~~~ERS 
Ayrıca : Fox dUnya haberlerl gazetesi. 

F1ATLAR: Hususi 45 - Balkon Koltuk 35 - Birinci 25 Kuruştur. 
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Yaş üzüm . ve şarap 
şehri: Ürgüb 

~i~ardaki bütün ıehir ve kasabalar~n üzü~ ve şarap 
ihtiyacını Ürgüb karıılayor. Ür,ub &JJ?I. ~amanda 

Anadolunun tarihi ıehirlerınden bırıdır 

J Yozgadda 
Şiddetli 
Yağmurlar 

ıll;; i~~n ~ey, bizim çocuk
l~r Old 1 uç gun içinde bir ~y-

... büyülil gelip bir FY iı-
teyince. 

. .. arkasından ortancası 
kalkıp ayni ,eyi istiyor .. der
ten en küçülü tutturuyor. 

Hasan Bey - Mazur gör bi
rader, Çekoslovakya ile kom
tuları hakmndakı gazete ha
berlerini okuyorlardır. u .. 

Kara hükten ~l er Yıl 80.000 
ton çelik alacağız 

~arabükte yep yeni bir şehir kuruluyor. Birçok 
bınalar 7apıldı. sıtma ile mücadeleler de yapılıyor 

Bu ilk istihsal edilecek çelikten ray, 
potrel, lima, su boruları vesait" bu gibi 
işlerde kullanılacak ve her nevi döküm 
işleri yapablleceliz. 

Yurdumuzda ilk olarak tesis olunan bu 
muazzam fabrikalann pek yakın pJe • 
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[ Karpamda Hldiaeler 1 

Bilmediklerimiz ~ 
- Ç.Ok şey bilirim! 
İddlasında idi. 
- Bilmeulıı. 
Dedim. Güldü: 

Daha basit bir sual sorayım: Her za
man aldığımız yiyecek maddelerinin 
'bir tanesinin olsun mürekkebatı ne-

Pratik şık iki model Kumbaram yokuşunda bir adamı boğan 
katiller mahkum oldular dir? 

-!111!! - Neye dair sual sorarsan sor, ce
vab vereyim. - Bu da olmadı. Bakalım biraz da 

Cezayı hafifletici sebebler dolayısile suçlulardan biri 
12, diğeri 10 sene hapis yatacak 

- Müşkül sualler soracak değilim .. 
fakat soracağım en basit suallerin ce-
vablannı bile veremiyecek kadar bir 
şey bilmediğine o kadar kuvvetle kani
im ki!.. 

riyaziye bilgini yoklıyayırn: Pazarlıklı 
alış veriş yüzünden bu Ana kadar kay
betmiş olduğun paranın yekt1nunu he
sabla! Dün, Ağırceza mahkemesinde, üç ci- tici her hangi bir sebeb de bulunama· 
-!!lif! 

- Haydi sor, bekliyorum. 
- Bu da mı güç geldi? Dostum, sen 

nayet davası neticelendirilmiştir. mıştır. 

Bundan bir müddet evvel Kumbara- Mahkeme, suçlulardan İsmailin cer.' 
- Soruyorum, birinci sual .. 

karının saçlan ne renktedir? 
-!!!tll 

fU anda 
de hiçbir şey bilmiyormuşsun.. şimdi 
öyle basitin basiti bir sual soracağım 
ki adeta sormıya sıkılıyorum. 

cı yokuşunda ômerin işletmekte oldu- kanunundaki 448 inci maddeye gört 
ğu ekmekci. dükkAnında, Abdullahı ip- 18 sene, Remzinin yaşından dolayı ı! 
le boğarak öldürmekten maznun Ömer sene ağır hapse konulrnalanna karat 
ile Bekir, taammüden öldürmek suçun- vermiştir. Ayni zamanda, her iki suç
dan, Ağı.roezada tahtı muhakemeye a- luyu da, müebbeden amme hizmetle-

-???!?? 
- Birinci sualime cevab veremedin.. 

şimdi ikinci suali soruyorum. Orta Av
ırupanın bugünkü coğrafi vaziyetini bi
lir misin? 

- Karaköyden Türbeye otobüs kaç 
kuruştur? 

-!!!!!! 
lınmışlardı. rinden mahrum etmiştir. 

- Bunu da bilmedin ha?. Daha bil- Suçlular, mahkemede verdikleri if~- Samatyada bir kadım yırahyal 
delerde, Abdullahın evvelce Ömerm • • • 

- ! ! ! ! ! ! mediğin kim bilir neler neler vardu!.. 
- İkincl sualim de cevabsız kaldı. İsmet Hu1lısi 

C Bunlan bitiyor mu idiniz ? =ı 
Koyunu an çok olan 

mernleket 
Dünyada. koy>.ı

nun en çok bulun
duğu yer Avus
tralyadır. Burada 
113 milyon, koyun, 
Hindistan da 98 
milyon keçi ve ko
yun, Rusyada da 
61 milyo!l keçi ve 
koyun vardır. Arjantin ve U'ruguayda 55 
milyon, Amerikada da 52 milyondan faz
la koyun bulunur. 

Cenubi Aınerikada 35 milyon, Yeni Ze
landada 29 milyon, İngilterede 17 milyon. 
Çinde 15 milyon, İranda a buçuk mil
yon, Türkiyede ·ıo,75 milyon koyun mev
cuddur. 

* Kreutzer Sonata nedir ? 
Meşbur Alman 

bes\ekln Beetho-~ 
ven tarabndan .: 
bestelenml7 olan ~ ..t:' 

bir sonattır. Beste-.... ~ 
klr bu eserini, . ~ 

!831 de Cenevrede I~ 
" ölen tanınmış Fran 

ıız viyolontsU 

Denizcilerin ıeniş yakalarının 
mazisi 

Deniz üniforma
larının arkaların

da boyundan aşa

ğıya doğru sarkan 
dört köşe yaka çok /1-
eski bir mazinin lı ~ 
yadıg~ndır Eski ~J 
3sırlard:ı gemici-
ler saçlarını ka-
dınlar gibi uzun bırakırlar ve parlak dur
ması için de bol yağla ya~larlardı. Son
raları iıhhat noktasından hu usulün mah
zurü görüldü ve İngilterede kralın im
zası ile neşredilen bir beyannamede: El
bise yakalarının yıkanabilmesi için üni
formaya düğme ile iliştirilecek ~ekilde 

yapılmaları denizcilere emredildi. İlk 
günlerde bu parça halindeki yaka kısa 
idi, sonra saçın mikdarı ile mütenasib o
larak uzatıldı ve nihayet bugünkü §eklini 
aldı, zamanımızda da ihtiyaç kalmama-
sına rağmen bir an'ane halmde muhafa
za edildi. 

İngiliz gemicilerinde dört köşe yaka
nın etrafındaki üç beyaz şeride geunce: 

Kreutzere ithaf etmlfti. Eser, ilk defa 
olarak Viyanada 1803 senesinde piyano
da Beethoven'in refakatile viyolonist 

Bir vakitler bu üç feridin meşhur İngiliz 
amirali Nelson taralında!l Nilde, Kopen
hagda ve Trafalgarda kazanılan üç zafer 
işareti olduğu söylenirdi, fakat tarih! a
raştırmalar sonunda bu iddia tahakkuk 
etmemiştir. 

Bridgetower tarafından çalmmı~tı. Beı- etmişti. Fakat ild sene sonra Kreutzer 
telli, eserinin bu derece mükemmeliyet- Sonatanın notası çıktığı ıaman, Qzerin
le çalınmasından dolayı ziyadesile mem- de .Kreutzere ithaf olunur, ibaresini gö
nun olarak, bestesini bu viyoloniste ithaf renler hayret içinde kalmışlardı. 

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

Nişan meselesi •• 
· Bir ihtilat ki, karşısında cebhe a
lan iki tarafı da ilk bakışta haklı 
gönılemek mümkün değil. 

Taraflardan biri erkektir: Bir mü
samerede bir genç kız gönnüş. Be
~eruniş. Müşterek bir tanıdık vası
cuile kendisini takdim ettirmiş, a .. 
ilece tanışmalarını temin etmiş. Bir 
müddet sonra da genç kızın kendisi 
için ideal bir zevce olacağı kanaatini 
edinmiş, fikrini söylemiş, muvafakat 
cevabını alınış. İhtilat da o dakika .. 
da başgöstermiş. Delikanlı: 

- Şimdi nişanlanalım, bir yıl 
sonra evleniriz, fikrinde, genç kızın 
ailesi ise: 

- Nişanla birlikte nikAhı da yap
mak 1Azım, düğünün bir sene sonra 
olmasında mahzur yoktur, cevabını 
vermiş. 

Delikanlı bana yazdığı mektubda 
bütün bunlan anlattıktan sonra ha
reket tarzının hakiki sebebini izah 
etmek üzere: 

c- Derhal nikahlanmak iyi, fa· 
kat kızı henüz kafi derecede anlıya
madun, ya evlendikten sonra anla
şamazsak? .. • diyor. 

Delikanlı haklıdır, mademki ha· 

yatına bir ~ alıyor, elbette tanımak, 
anlamak, ruhunu okumak mecburi
yetindedir, fakat bu hak sadece za
hiridir, zira kendisine sormak müm
kündür: 

Tedkiklerin menfi bir netice ver
diği takdirde kızın ailesine nişan hal
kasını iack ederek Allaha ısmarladık 
diyeceksin, demektir. Bu takdirde 
eski tAbirle kızın cstt-ü~öhreti• ne 
olacak? 

Delfkanlı bu suale cevab veremi
yecektir. İkinci derecede hatalıdır 
da. Zira: 

Kızla e"'1enmeye talih olınadan 
evvel tedkikatını yapmalı, kanaatini 
edinmeli ve nihayet mektubunun 
başında ve sonunda tezada düşme
meli idi?. 

Hadisede ikinci taraf kızın ailesi
dir, ve o da haklıdır, şu farkla ki o
nun haklı oluşu zahiri değil, esaslı
dır. Ve ilAve edeyim: Her namuslu a
ilenin yapacağı da budur. 

* 
Bay cBücn> a: 
Yukarda bir başka okuyucuma 

vermiş olduğum cevab sizin için de 
ölçU olabilir. Hareketinizi ona göre 
tanzim ediniz. 

TEYZE 

kardeşi Halili öldürmüş olduğuna ve genç tevkif edıldl 
hadise gecesi Ömerin dükkanma haraç Samatyada deniz kenarında vuku' 
almak maksadile geldiğine dair iddia- gelen bir hadise, dün müddeiumumill" 
lar ileri sürmüşler; esasen, maktulün ğe intikal etmiştir. 
ahlaksız ve belalı bir adam olduğunu Muze .ismindeki. bir delikanlı, Virjl" 
söylemişlerdir. ili isminde bir genç kıza 8şıktır. Falcat 
Yapılan muhakeme neticesinde hA- kızın ağabeysi Agob, birleşmelerin« 

En güzel elbiseden de bundan fazla ıe disede taammüd görülememiş bu iddia- mümanaat etmektedir. 
beklenir? lardan bazıları varid olduğu anlaşıla- İşte, bu bahis deniz kenannda tekrar 

rak, suçlular lehine tahfif sebebi kabul tazelenmiş, Muze birdenbire bıç;ğı.ııı 
edilmiştir. Fakat, maktul Abdullahın, çektiği gibi, Agobun üstüne hücum et-
evvelce Ömerin kardeşi Halilin öldü- miştir. Agobun anası Sobiya da, c'Er 
rülmesinde alAkalı bUlunduğuna dair vah! Oğlumu öldürüyorlar!> diye araY• 
bir delil elde edilemediğinden, bu cihet girince, kolundan yaralanmı.ştır. 

Sağdaki bu sonbahar yeniden moda o
lacak olan truakar mantolann en şıkla
rından biri. Arkası robalı. Ön robanın 
altında iki küçük cebi var. Yaka kenarı -
nın çizgisi ön etekte de devam ediyor. 

Soldaki: Gene bu sonbahar sık sık gö
rüp beğeneceğimiz uzun ceketlerden bi
ri. Reverler geniş, kollar düz, göğüs krua
ze ... Yerine göre (6, 8,10) karşılıkh düğ
me ile iliklenen bu kruaze göğüsler bu 
mevsimden itibaren pek moda olacak. 

Etek düzdür. 

Ha iradın bilmelidir: 

Çamur lekesi nasıl 
çıkarılır?. 

Çamur, koyu renk elbisede beyu. be
yazda koyu renk leke bırakır diyenler 
çoktur. Rengi ne oforsa olsun madem iri 
bir lekedir. Temizlenmelidir. 

Bunun için: 
a. Çamur lekesini mümkün olduğu ka

kabule şayan görülmemiştir. Dün, Sultanahmed 2 nci rulh cezf 
Neticede ceza kanununun 448 inci hakimi tarafından tevkif edilen suçla 

maddesine tevfikan, suçlulardan Beki- Muzenin evrakı, asliye ceza mahkeme" 
rin 12 sene, Ömerin ise yaşından dola- sine sevkedilmiştir. 

yı ı o sene müdde~1~ ~~r hapse konul- Bir saat hırsızı yakalandı 
malarına ve her ıkisının müebbeden 
amme hizmetlerinden mahrumiyetle- Dün adliyeye bir hırsızlık suç1~ 
rine karar verilmiştir. sevkedilmiştir. 

K d . . ld Ş'I 1. Demirkapıda bir lastik fabrikasınd' 
ayınpe aranı ö Dren 1e1 müstahdem olan Avram, ayni fabrik•· 

HUseyinin muhakemesi bitti ela çalışan Raşelin btr &toı saatini çal• 
Şilenin Kı.zı~caköyfuıde işlenen bir rruş, iki gün sonra Bitpazannda satar' 

. . h k . d d" ken yakalanmıştır. 
cınayetın mu a emesı e, un aona er- Dü' "dd i tı·v veril ur · t' n mu e umumuıge en s 
mısş ırl. H.. . Fili' k" un- yakının- lu, Sultanahmed 1 inci sulh ceza bıiıd1 

uç u useyın z, oy mini 1ta 'l t kif edil.mi~' 
dakl bir mısır tarlasında bir gece saba- n rarı e ev 9w.r. 

ha kadar beklemek suretile, ertesi gii- Düzeltme 

dar temizlemelidir. 
b. Önce kuvvetli 

lıdır. 

nü kayınpede.ri Mustafayı çifte ile öl- 18 eyUll tarihli nüshamızda Trüya ve fı
dürmekten maznunen mahkemeye ve- tanbul teker fabrikaları flrtetı lle m~ 

kuvvetli fırçal:Jma- . . l hazinesi arasındaki davadan bahsederk 
rılmışt · <mahkemede haziı!e vekllt olarak Ank~ 

c. Sonra sirkeye batırılmı' temiz bir 
bezle lekeli yeri silmelidir. Yalnız pek 
nazik kumaşlara bu usul tatbik edilemez. 

* Lahna kokusunun eve yayılmaması 
için ne yapmalı? 

Ll.hana sık sık pişirilen bir yemektir 
ama pişirirken kokusu çekilmez şeydir. 
Hele ev veya apartıman küçük o1ursn ... 

Bu kokudan kurtulmanın -çaresi Şltdur: 
Tencerenin kapağını sıkı sıkı kapadık

tan aonra üstünü sirkeye batırılmı~ b~r 
bezle örtmeli. 

Suçlunun iddiasına göre, kayınpede- Hukuk Fakültesi Profesörlerinden ŞeT~ 
rinin kendisini daimi tahkirleri ve suç- Mehmed Alt hazır bulunmuştur> dennmJtd
lu ile evli bulunan üvey kızı Fahtreye Şell'tet Mebmed Alt hazinenin delil ıır_. 
tecavüz etmek istemesi, aralarında iğ- tln avukatıdır. Hazineyi, hazine avukatla~ 
b

. d v tur dan Rıfat Ahmed BJrand temsll etmiştir. 
ırar ogurmuş . 
Hüseyin Filizin hareketinde, taam

müd gören iddia makamı, ceza kanu-
Pollate: 

nundaki 450 nci madde hükümlerine Bir amelenin iki parmafı koptd 
göre, idamını taleb etmişti. Ancak, Büyükdere klbrıt fabrikasında çalışan ıf 
mahkeme işlenen fiili 448 nci maddeye yaşında Süleyman, fabrikaya atd t.erestel~ 
uygun bularak, Hüseyin Filizin 12 se- kamyondan boşaltırken sol eıı aıkışınlJ, ~ 
ne ağır hapse konulmasını ve müebbe- parma~ kopmuıtur. Yaralı fabrikanın oto" 
den amme hizmetlerinden mahnımiye- mobllt ne Amerikan hastanesine aöndertl· 
tini karar altına almıştır. mtş, tedavi altına alınmıştır. * I d" Bir lıçi bapndan yaralandı 

Sirke daha bir çok işlere yarar Feriköy cinayeti netice en 1 Ortaköyde Mefrubat sokağında oturan 9" 
1. Odanızın hava bozulunca ilk ış pen- Feriköyde. Müyesser isminde bir ka rabet, Güneş tütün deposunda çalışır1'8' 

cerenizi açarsınız. Fakat blzan bozuk dm yüzünden, sabık komiser İsmail baskı makinesinin kolu kazaen başına ~ 
havayı tamamen temizlemey~ bu da kafi Hakkıyı bıçakla yaralıyarak öldüren r:.at yaraıanmlf ve tedavi altına atın 
gelmez. Bir odanın havasını tam mana- kömürcü Remzi ile, İsmailin muhake-
sile temizlemek isterseniz derhal ateş ta- meleri de, Ağırcezada dün neticelen- Bir arabacı arabadan dftıttı 

kı d 1 · · b" k · t" Küçükpazarda oturan araba stırtlcüsfi JC!: 
vasını z ırma ı, ıçıne ır aç damla sır- mış ır. f . . . . mal, dlln tdar etmekte oldulu araba ue ~ 
ke döküp her köşede gezdirmelisin~. On Suçlulardan smaılm hadise gecesı mlnönünden geçerken hayvanlar blrden?Jltf 
dakikaya kalmaz, temiz bir havaya kavu- alakalı bulunduğu Müyesserin evine ürkerek koşnııya ba§lamışlardır. Ara~ 
şursunuz. giderek sarkıntılık ettiği, İsmail Hak- müvazenesınt kaybederek yere dilfmüş ft 

2. Mürekkebiniz bitti. Acele de bir şey kının içerde bulunduğunu ö~nince bacağından yaralanmlftır. 
yazmanız lazım. Hokkaya su damlatsa- yanına Remziyi de alarak, gene kapıya Yakalanan kumarbazlar 
ruz yazacağınız yazı o kad&r renksiz olur gittikleri ve bilB.hare dışan çıkan İs- Pangaltıda Gazhane soka~nda 28 n_?~ 
ki bir işe yaramaz. Su yerine biraz sirke mail Hakkının hadisede hiçbir tahriki rah Gayret apartımanında oturan Rllf";. 

•• • • v bi sırnı nün dairesinde kumar oynadıtlan haber 
dokersenız yazınıza. yet~cek kadar ve bulurunadıgı, mahkemece, sa t gu - ıman meıhur kumarbazlardan Ekrem ve ır 
rengi pek parlak bır murekkeb elde e- müştür. kadaşları .suç üstünde yakalanarak müdd ... 
dersiniz. Bu hale göre suçlular lehine hafine- umummte teslim edllmişlerdlr. -"' 

iki ahbab çavuşlar: Kara kedinin marifeti 

... 
\~ . . . ç;~'· . ~ 
l 
,,~ 



Hasisin iskarpini 
Otel garsonu koridorda bir 

Çift iskarpini fırçalıyordu. Bu

ııu otelin müdürii gördü, hid -

C!etıendi: 

· - Ben sana kaç defa söyle • 
ilim. Koridorda ayakkabı brça· 

lanmaz; al ayakkaplan götür 

aşağıya, fırçala, getir. 

SOM POSTA 

Neye? 
Konfer&n.! verme meraklısı -

na bir tavsiyede bulundu • 

lar.: 

- Konferans biter. bitmez 

halkı bir bq selAmile selamlar 

ve ayaklarının ucuna basarak 

ayrılırsın. 

Konferans verme meraklısı 

merak etmişti. sordu: 

- Neye ayaklarımın 

basarak ayrılıyorum? 

Cevab verdiler: 

ucuna 
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Yazan: Vaafi Rıza Zobu 

Nefis lran ·halılarını 
çocuklar dokuyorlar 

- İmkaru yok efendim. Bu 

Pabuçlar hasis bir mii§teıinin

Bağların uçlarını oda kapısının 
T 

.._ u-•~tik otomobille döndüğümüzü ise; 
içinden kendisı tutmnc bırak • - ren~ g .. ...,. ' .. l . 

""11' o-mi.nmek olma.sın diye herkese ıoy emı yon.ız. 

- Seni dinleyenleri uyandır

mamak içini 

Hacı İbrahlılı Ağa
nın imaliithnnesinde 
dokunan halıların en 
mühimml, Londza. 

da, kral sarayına ha
z.ır lananı idi .. yarı yc.-lnıyor. :1--

[ Güzel fıkralar 

Güçlük 

] 

Muallim talebeye sord.'u: 
· yar mısın! - Bana acaibi sebai ileım sa 

Talebe sustu, muallim hiddetlendi: 

- Sualim güç geldi g:iliba! . 
- ı n sual değıl - Hayır efendim, guç ge e 

cevabtır!. 

* H yır 
A . . . masanın üzerine koy-
yyaş şışesını 

ınuş çakıştırıp duruyordu, merak edip 

Sordular: b 
- Hayatta siz:f teselli eden yalnız u 

lişe midir? 
H b. ._ de cebimde taşırım. - ayır, ır Şlr 

* 
Tahammül 

Bir mecliste, yaşlıca bir zat anlattı: 
- Kad1nlar ıztıraba erkeklerden fazla 

'mü tehammildir ler. 
Sorduk: . ., 
_ Ruhiyat mütehassısı mısınız. 
-- Hayır, dedi, ayak.kab1c1v1m! 

* 
Mahcubivet 

Eczacı tanıdık müşterisine: 
- Ev halkı nasıllar? 
Tanıdık müşteri: 
- Ben de size karşı mahcubum amı:na, 

be yapmalı kader hepsi iyidirler' 

* 
Bana layık 

Devrialem seyyahı anlattı: 
- Bir yerde bir prenses beni görmüı, 

beğenmişti: Tam bana layık demişti. 
Sordular· . ? 
- Sonra ne oldu, neye atrıldınız 
- Kaçtım. 
- Fena huylu mu idi? 
- Bilmem! 

- Fazla hodbin mi idi? 
- Bilmemi 

- Peki kaçmanıza sebeb . 
- Yamyamdı. Beni kendine layık bır 

)'lyecck olmak itibarile beğenmişti. 

-: Kedim · izzeti nefsine dil~kündil~ .. 
13ır f · k ·· mi.ndur are apanı. aldım diye uç 'd-

tte Yem.ek yiyor, ne de çıkıp geziyor. 

Çakmak al 
A.nn 

.ıı ... ~ 
1 

e, çocuğunu 
-...r adı: 

ı..:- Senin yaşında
~er kı'o •tı illa rı e oyna • 

rnalıctırlar. 
Çoctık düşu·· d .. 

ite" . n u, an 
~ının \fi\ .. 

it. J ... zune bak-

ba- Öyle ise anne 
na bir çakmak al! 

Seyyahat hatıraıarı 
1 "/" 

- Yılan oynatan Hindli:ıhı düdüğü 
elime geçti. Bak ne güzel çalıyorum. 

_ Biletnz olduğu için mi saklanıyor? 
_Hayır, kocam oldwju için' 

baktım, ıekerli kahvenin 
- L(ıga.te .. ledim. bana bu-
mukabilini bulup ıo11 · 

nu getirdi. 

1 1
1 rine kadar işlenmiş, 

Hoş sözler bu tezgahın başın-
------------~~~------------ da da dör~ çocuk otu-

Beli i olmuyor ruyordu.. içlerinden 
Doktor hastasına sordu: 
- İştahınız var mı? 

• - Belli olmuyor doktor! 
-- Nasıl belli olmuyor'! 

biri cçocuk, bile de
ğildi .. dör: kanş bo
yunda bir bücürdü 
o.. burnunu yaptığı 

-- Bazan iştahım var sanıyorum, f:ı- eserin üsfüne YBPll" 
tırnnş .. renkli çileler
den aldığı yün iplik
leri, önünd'!ki ger
gin tellere ilmildı

yor, ve bu binle~, 

yüz binlerce ilmikler-

ka t yemek yeyip karnımı doyurunca 
iştahım kesiliyor. 

* 
Taşıyamam 

Kadın, bir çok eşya alnı·~ hepsim ko • 
casına yüklemişti. Camekanın bırinde 
otomobil gördü: 

den, bir tnblo kadar 
güzel olan hah mey

dana çıkıyordu.. cfn
giliz sarayi krali
si> ne hazırlanan bu 

kıymetli eser;i, işte 

bu caJtıdan on iki. 
yaşın.\ kadar olan 

- Ne güzel otomobil! 
- Aman karıcığım sakın :ılalım deme, 

elim kolum dolu, taşıyamam! 

* 
K~rşılık 

Budala aşık, sevgilisine ilanı aşk edi -
yordu: 

dört bücür işliyorlar
dı.. yarın, öbür gün, 
hanedan erkanı, ba- Bir İran halısı - Kendimi sizin yanınızda adeta ka

natlanmış sanıyorum. k~caklar ki: saray:ırı:ıın salonuna yeni ı ler, hem de tezgahlarının başında aUı 
bır halı yapılmış.. ustune basmağa kıya- yaşından on iki yapna kadar çocukları 
rnadıklan bu nefis eseri seyrederken: çalıştırırlar_ dünyanın her taraiında, ço
cBunu yapan san•atkar, kim bilir kaç se- cuk yevmiyesi, büyük a:hm yevmiye -
nede bu mahareti elde etmiJ ve ilstad ol- sinden dalına az olduğu için, halıcılar 

Sevgili gülümsedi: 
! - Uzaklara doğru uçuverseniz! 

* 
Telakki meselesi 

Bay söyledi: 

muştur. cüyece~r- bundan da istifade ederler .. halbuki biz-
* de bunun imkinı yoktur. Çünk:i ckanun 

meselesi. dir .. 
- Güzel bir kadınla evlenmi.; ola:ı 

budala bir erkek mes'ud sayılamaz. 

Dünyanın en meşhur eserlerinden olan 
bu halıların ipliklerini ayıran ve onları 
cçileıt hılline koyan cüstach iki gözden 
mahrum bir amadır .. imal4thanentn kuy
tu bir köşesinde toprak zemin üstüne 
bağdaş kurmuş, önünde iptidai bir çıkl
rık, crcnk renk> yumakları cayrı ayrı. 
tasnif ediyor.. bu havasız yerde, bu çok 
sıkıntılı iş başında, zavallı imA, hazan 
başı döner, düşer bayılırmıı .. cçile> lerin 
içinde çile dolduran bu zavallının gün
deliği de bizim paramızla (15-20) kuruş 
arasındadır. 

Kanun meselesidir; çünkü: bizde iş ve 
maarif kanunu vardır .. evveli çocuklar. 
(7-13) yaş aralarında mektebe gidip ~ 
kumağa kanunen mecburdurlar .. 

Bayan da söyledi: 
-- Zavallı kocaoığım. d'esene ki sen 

hiç mcs'ud olmadın?! 

* Takma diş 
Annesi, çocuğuna sordu: 
- Bebeğinin dişlerini ne yaptın? 
- Senin yaptığın gibi gecn çıkarıp 

su dolu bir bard'ağln için~ koyaum! .. 

* Yandı 
İki dost arasında: 
-- İşler nasıl? 
- Fena. 
- Ne oldu? 
- Fabrikam yandı. 
- Senin fabrikan ne fabrikasıydı 
- Yangın söndürme aletleri yapard;. 

Kadın - Bu on 'bq gılrılük izin müd
detinde gezip, eğlenip ,.nhatı114 bak
ttn ya! .. 

Onu seviyorum 
Erkek: 

- Hani beni .sev 
mlyordun'! 
Kadın: 

- SevınJyorumı 
- Öyle he gön • 

derdiğim çikolatala -
n neye kabul ettin? 

- Çtkolat&Jl ae • 
viyorum. 

. * imalathanenin, bir de resim atölvesi 
var.. rcndesiz tahtalarla yapılmış, t;ne
şire benzer masalar ba§ınd3 üç ressam .. 
bun1nr hah resimlerini yapan üstadlar • 
dır .. göğsü bağn açık, baldırı çıplak Ü" 

' k" . '.I san at ar .. ellerinde cedveller, önlerinde 
kağıdlar .. karelere ayırarak, renklere bo
yıyarak nadide halı resim'leri yapıyorlar. 
bu çiçeklerle süslenmiş, bir gülistan 
manzarası almış resimleri seyrederken, 
burnuma keskin keskin bir koku geldi.. 
ccivarda abdesthane var. Kapısı da açık 
kalmış!> diye düşündüm.. bulunduğum 
y:rin karşı tarafında abdesthaneyi gör • 
dum, nmına kapısı yok ki, kapalı olsun .• 
hem koku oradan gelmiyor.. atölyenin 
kapısının önünden liğım açıkta geçer • 
~iş! .. Bu nefis Astrm yapıldığı yere, bu 
pıs kokulan orası üfürürm:iı.-

* Gördüm ki: İran hahlarile, fiat husu-
~un~a bizim rekabet etmemize bugün 
ımkan yoktur .. bu bir para ve kanun me
sclesidır .. 

Para meselesidir; çünkü: dünya piya • 
sasında İran parası, bizim paramızdan 
daha düşüktür .. binaenaleyh, malını sa
tarken, kendi parasının tutarını alacağı 
için, daha az sterlin ve daha az dolar is
ter .. memleketinde de amele yevmiyesi 
chiçıt denecek derecededir.. yalnız ha
lı işinde değil; her sahada amele az gün
delikle çalışmak mecburiyetinctedir .. 
Iranda vAsi mikyasta imar faaliyeti ol • 
duğundan, devlet. bir kanunla amele 
gündeliklerini teabit etmi§Ur _ bunun ha
ricinde hiç kimae fazla para istf yemez .. 
halıcılar hem bu kanundan istifade eder-

Böyle de olmasa, çocuklara taallUku o
lan başkaca bir kanun daha vardır_ bu
nunla, çocukJann yapacaktan i§leıi lı:on
trol etmek kabildir .. çocuklara, neşvü • 
nemasına m!ni olacak, sıhhatini bozacak 
işler gördürülmez .. çocuk kim olursa ol· 
sun, ister Türk tebaası, ister ecnebl: is . 
tikbaline maddi ve manevi zararı ola • 
cak hiç bir işi, Türkiye hududları da 
hilinde çocuklara gördüremezsiniz .. 
fstanbula bir tarihte Çinli mi1 Japonyah 
mı ne, Turani bir artist ailesı gelmişti 
Bunlar akrobat numaralan yaparlardı. 
sekiz on yaşında olan çocuklan, belini kı
rarak, başını bacaklarının arasından so • 
karak. kendisine ıztırab veren şekillerdtt 
acıklı halle.re girerdi.. bu turup sonra 
Ankaraya da gitti •• şehir bahçesinde? oy· 
nadığı ilk akşam, bizzat Dahiliye Ve.ki • 
Jeti tarafından bu çocuk, ıztırabdan kur· 
tarılmış ve hüner göstermekten mene • 
dilmişti... 

Bizim tiyatronun başınll da buna ben-
0r bir if gelmişt.L operet oynadığuruz 

zamanlarda baleye iştirak eden. on, on ikJ 
yaşJannda jki küçük kızımız vardı .. 
mektebe gitme çağında olduklan için 
hükümet bunların gece yarılarına kadar 
uykusuz kalmasına müsaade etmedi •• 
bunlar cta geceleri sahneye çıkamaz ol -
mu~lardı .. 

Dost ve kardeş İranın da bizdekı ka· 
nun1ara müşabih kanunlar yapması her
halde pek yakındır. O zaman İranda da 
benim şahid olduğum sahneler görülmi· 
yecektir. 

lT asf i R. Zobu •...............................•............•................ 
Bir çocuk pencereden cüıüp öıdü 
Yü!Lseklı:aldınmda 138 numaralı evde otu

ran Haylmln lı:ızı 2 yqında ~ evlerinin 
8 metre 1rtlfaındalı:l pence.reslnden sokağa 

dil,erek alır auret.te yaralanmış, ve ıınkle
dlldlğl Şlşll çocuk hastanesinde olınüştür. 

Bir çoc~k tramvaydan düştü 
Öslı:üdarda Sel!ıruız caddesinde oturan ıı 

ynşmda Dursun trammya binerken düşmüı 
ve aat elinden yaralanmıştır. Yara~ N'ilmu
ne hastanesine kaldınJm14tır. 
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C Edebiyat hükümdarları~ ~~ 
Byron, hayatı, eserlerı 

Seyyahlara göre nasıl 
seyyah celbedebiliriz? 

• 
Yazan: lbrahim Hoyi 

Harold Lloyd gene 
meydana çıktı 

Şimdiye kadar bilen, bilmeyen herkes fikrini 
söyledi, fakat bir tek kişi ihmal edildi: Se1yah 

Byron (Bayron) Fransa ihtilfı.linden tam hükümlerini verdiklerini anlıyor, ıtavrıyo -
ruz - Türkiyeye daha çok turist gelebilir. tiir yıl önce, yanı 1788 de Londrada doğdu. 

ılngll.lz romantizmi
nin en ileri şair

lerinden ve nev'i 
phsına münhasır 

bir tipi olan Byronu 
1yi tanıyabilmemiz 
ve hakkında da ga
raz ve ivazsız bir 
hüküm verebilmek ~1'1 
tçin, ailesini gözden ~~·;~~~..-111 

Byron 
geçirmek le.ah edi
yor. Hakikaten By
ron'un babası. be~eri mevzulara e
hemmiyet vermiyen; har vurup harman .sa
vuran ayyaş bir alle reisi idi. Annesi ise bir 
İskoçyalmın müvazenesiz ve muhteris, dni
ma fiziki heyecanlarının elinde esir bulunan 
blr kızı idi. Baba, aUesinin bütün servetini 
yeyip bitirdikten sonra karısını boşayınca , 
tabiatlle çocuk ta annesine kalmış, ve ııb:ı
zan şımartılarak, bazan da binblr türli.i iş
kencelerle ... » terbiye edile edlle büyümüştü . 
On bir yaşına basan Byron büyük amcası
nın ölümlle, oldukça mühim bir servete kon
muş, aynl zamanda da İngiltere hanedanı
nın en eski ünvanlarından biri olan baron
hık ünv:ı.nına varis olmuştu. 

Byron ya.kışıklı ve cidden güzel bir çocuk
tu. Hafif hafif topallayışı, güzelliğine hayraı~ 
olanlarda. garib bir merhamet, !evgi 
uyandırıyordu. Büyüyüp, cemiyet lıayatına. 
karışınca da., muhitinde uyandırdığı allka o 
kadar derin aklsler yarattı ki, binlerce kuş 
beylnU kadın ve erkek peşinden sürüklendi
ler ve onu Adeta bir yarı nah gibi yükselt
tiler. Doğrusu da, sosyal durumu, ince bil' 
kahramanlıkla bezenmiş şiirleri, daha ga -
r!bi, haşarı ve sefih yaşayışı ve bütün bun
ları kaplıyan romantik müphemiyet ve sır 
havası da bu tel~kkiyi haklı gösteriyor, kam
çılıyordu. İnce hisli ve İnglliz edebiyatının 
cidden orijinal bir köşesine taht kurmuş olan 
Byron, tam manaslle dejenere bir tipti. Ah
l!ki prensipleri hiçe sayıyordu. Şiarı, öz zev
ki; öz şevk, neş'e ve arzu kaynağının etrafa 
taşan feveranlarıydı. Bunda, fena muhiti
nin, arkadaşlarının da tesiri vardı. Bundan 
ötürü, atavizme inanarak. Byron hem ıı:ın
den - ailesinin -, hem de dışından kendi fra
desizUğUe arkadaşlarının kurbanı ldt der -
ı;ek, hiç te yanlış bir sona varmış olma)'tZ. 

Byron, gerek Harrow'daki mektebde, ge -
rek.sc Oambrl.dge CKembrlç) üniversitesin
de topal aya~ına bakmadan her türlü o -
yuna girişiyor. her spora katılıyor, başıboş 
blr hayat sürmekten okumıya vakit bulami· 
yordu. 
Şairin mekteb hayatı, çocukJuğu gibi her 

tü!'lÜ otorite tezahürlerine karşı isyan, şid
detle hareke,t etmek ve dislpllnslzll.kle ge~ti 
Bununla beraber Byron'un hakiki hüviyetini. 
yükselt kalbini gösterecek bad!.seler de zu -
hur etti. Scott ondan bahsederken: 

«- Byron hakikaten lyl kalbH, müşfik ve 
yllksek fikirli bir delikanlı ldl. EfkArı um11-
mlyeye karşı besledi~! hoşnudsuzluktu k! o
nu, böyle aşırı derecede kayıdsız harekete 
sevkedtyordu ... • der. 

Byron, daha. dambrldge'de iken, (1807) 
Hourcof İdleness, Boş Saatler 1.<ıbnll şiirll 
killllyatını neşretti. Edinburgh mecmuasında 
çıkan zehir gibi acı bir tenldd şairin guru -
runu. izzeti nefsini yaraladı. Onu o kadar 
kızdırdı ld, bu hırsla meııhur Englisb Bards 
and Scotch Revlewers (İngiliz şllrlerl \'C İs
koçyah münekkldler) adlı hlcvlyeslnl yazdı. 
Şair bu hicviyesinde yalnız düşmanlarına 
de~ll. ayni zamanda Scott, Wordsworth gi
bi şöhretlere, ve hatU devrlnln bütün ede
biyat ada.mlarına (Pope) varl blr coşkun -
ıuıtıa attı tuttu. Sonraları da hicvettiği Scott 
ve diğer ediblerle arkadaş oldu. Fl1ı:rlnce, bil
tün şllr üst.adları birer sabun köpüği}, hakild 
nrllk, tı;ıymette Pope tdt En fazla İncille 
Pope'ln şUr külliyatını seviyordu. O kadar 
ki, onun 1ç1n: 

aŞUrde en büyük ısım olarak Pope'l sa -
yabilirim. Geri kalanların hepsi, amma hep
si barbardırlar.-. diyecek kadar llerlye varı-
yordu. 

1809 da Byron, daha 21 yaşında iken Av
rupa ve şarkta seyahate çıktı. Bu ıı:ez1n1n 
meyvw olarak cChilde Harold's PllırrlmA -
gp-, in ilk iki klsrnını edebiyat Asıklarma 
sundu. Eser Byron'tm şöhretınl arttırrlı. Ede
biyat dünya.<ıına, yepyeni, orijinal, güzel ve 
!şitllmemiş şeyler söylemesini bilen bir şai
ri tanıttı. O derece kl, o zamanlar bir sllr 
kutbu olan Scott b11e gruızede kaldı. Zaten 
kendisi de •Bir sabah kendimi meshur ol -
muş bularak uyandım. Ben artık kafiye 
fükeslnin yüce Napolyonu idim.... diyordu. 
Bu devirde Byron'da bulabilece~imlz yegane 
kusur ve en fena unsur, samlmiyetslzUl:tt, 
renlmizll~i. kendisini şiirin tek ve raktbslz 
kah"" ...... ~'"'1 olarak göstermesi, 1ıahc;ına paye 
vermesidir. ' · · · · · 

Şairin en iyi eserleri baiika dlllere de ter
ci'ıme edilince, şöhreti .' İngllterede olduğu 
gibi Avrupada. da yıldırım çabukluğu ile ya
yıldı. Hatta Goet.he CGöte) gibi bir dföi bile 
cedebiyatta Byron gibi harikulade karak -
terli bir adam yetişmedi, yetlşmiyecektJr 
de .. ,. diyecek kadar aldandı. 

Byron'un öli.imündenberl yüz yıldan biraz 
daha fazla geçmiştir. Bugünkü reel adesem1z
Je şairi ve eserlerini tenkid ve tahlil eder -
keıı, o zamanki münekkidlerin de romanLlk 
hi!!lerinln teslrile fikirlerfnl söylediklerini, 

1815 de evlendlıtı Mls Mllbanke şairi bir yıl - - Fakat bir §artla ... O şart ta Türkiyenin 
sonra birdenbire terkettı. Kadın bu ayrılı- resmi bir seyahat bürosuna sahih olİna-
~ın mahlyetlnl söylemedi, anlatmadı. Ukin, 
halk bu anı ayrılıştaki blr çok sebebleri bul- f sıdır. 
makta geçikmed1. Daha fenası Byron'u sa - j Bu sözü bana, bir dükkanda alış veriş 
ran o romantik müphemlik, sır havası artık 1 ederken derdini anlatamıyan ve benim 
k:ıybolmıya başlayıp ta altından alelMe tak- kendisine yardım ettiğim bir İngiliz ka-
lld bir (idol) çıkınca, efMrı umumiye de - dını, daha doğrusu şivesinden ve tıpin -
n!len müdhiş münekkld şaire yüz çevirdi: 
Ortada bütlin beşerl kusurları, ahl!ld yok _ den İngiliz olduğunu tahmin ettiğim bir 
sulluğu ve tezadlarlle dolu bir insan, H\kin ecnebi kadın söyledi. 
güzel. yakışıklı, ve bu glizelliğinl türlü fe - Kendisine dükkanda rastgelmiştim. 
zahatlerine §Jet eden bir insan duruyordu. Dükkan sahibi - manav - ti:.rkçeden baş-
Artık hep bu zaviyeden görülen Byron, al-nında dehşetu bir hayal kırıklığı ve itfmad - ~J. -~~~',:;; ~ , ':' ka lisa:ı tbi~~lediğnli için çavudşüziımB. iı is~-

sızlık damgaslle 1816 da İngntereden ayrıl- ~ - -""'--~ _ i. yen muş erısı e a aşamıyor u. en mu-
dı. Bir daha da ana yurduna dönmedi. Bekiz dahale ettim. Ecnebi kadm istediği üzüm-
yıl hep dışarılarda, bilhassa son facialı ölü- Lui son filminde leri satın aldı. Benim gösterdiğim yar -
müne kadar (1822) birlikte arkadaşlık ettiği d d k ·· t h · ·· ·· k b · Charlie Chaplın' , Bu"ter Keaton, Ha- ım an pe mu e assts gorunere - ana 
Shelley'in bulunduğu Illalyada. gezd.1. Evi, ., artık kendilerine vatansever süsü veren gay- rold Lloyd ••. Amerika sassiz sinemasının teşekkür ettikten sonra: Söze şöyle de -

ri memnunlarla ihtnll.lcllerln klfüesi olmuş- üç mühim kahramanı... Amerikanın en vam etti: 1 
tu. Ekmek elden, su gölden... kabl.lince, bu büyük üç güldürücü san'atkarı... - Ben çok seyahat eden bir insanım. }ehrimizi dolaşan bir seyyah kafılesi 
adamlar şairin büyük bir cömerdlikle dağıt- Seneler geçti... Avrupanın, Asyarun, Amerikanın he .. tarafında resmt seyahat büroları var ki, 
tı~1. paylaştığı paralarla. keyifierlııe bakı - h dı ~ h · b · 1 yorlardı. işın asıl garibi şu idi ki, şair ferd Şarlo artık film çevirmiyor... men, emen tanıma gım ıç ir taratı ge en seyyahtan şahsan para kazanmalC 
olarak insanlara bu kadar kolaylıkla inan - Buster her şeyini kaybeyledi... yok gibidir. Milletleri yakından gördüm. değil, memleketin kazanmasını istiyorlar. 
aığı halde, hüküm.et şekillerine ve cemiyet Ortada kalan yalnız Harolddur ... Onu:J. Asya milletlerine cmisafirperver> de - Mesela Almanyada Mer Reisebüro, Yu • 
fikirlerine bir türlü yanaşmıyor, bunu Meta da ortada kalmasının sebebi şudur: nilir ... Fakat mesela· Çinliler bütün fazln goslavyada Putnik, Bulgaristandu Bul .. 
havsalası almıyor ve 1817 de şu satırları ya- Amerikada cbağa gözlüklü adam-. la- terbiye ve nezaketlerine rağmen kenrli garya; Fransada Maison de France, İran· 
t.ıyordu: d I T S aBen siyasi fikirlerlmi, akideleriml basit- kabı ile anılan Harold Lloyd manen ve içlerinde mahpusturlar.. Hindliler bir a ran our, ovyetlerde İntourist 
leştirerek, bunu bütün yaşıyan hükUmetlere maddeten gençliğini muhafazaya rnuvaf- muammaya benzerler ... Japonların neza- de~let seyahat aceİıtalar1d1r. Onlar vası· 
karşı nefret besleme şeklinde hülasa et:niıı fak ol.muştur. ketinde bir sahtelik sezersiniz ... İraniler t~sıle seyahat eden seyyahlaı· hem ucuı 
bulunuyarum ... .,, . Harold modern tekniği, modern ihtiya- ecnebilere karşı centilmen, fakat uzakt\r- seyahat etmiş olurlar, hem de gezdikleri 

Sekiz sene bu menfa devresinde, Byron bir yer hakk d lAh• cı, modern düşu"'nceleri, modern telakki- lar. Amerikada kimse kimsenin farkın- ın a en sa a ıyettar agvızlardaJJ 
çok eserler yazarak, llk önce, ilk iki kısmını lu vermiş bulunduğu Chllde Harolds Pilgrima- leri hissetmiştir. Kendisini bunlara uy- da değildir ... Ölecek olsanız yanınıza ko- ma mat alabilirler. Mesela sizde dev" 
ge'i tamamladı. Sonra Chi!lon mahpusunu durmuştur. İşin asıl mühlrrımi: şup size yardım elini uzatacak adam bu- let deınir~.olları veya deniz yollarının bil' 
yazdı. Kabil, Manfred ve Donjuan piyesleri- Şöhretini temin eden formüle sadık lamazsınız ... Yerliler birbirlerine karşı seyahat burosu olsa .. hem seyyahlar bu· 
n! yarattı. Bir çok küçlik şiirler de dokudu. k lm b l k ı rada kaldıkları zam "k · a ak suretile tarzını, oyunlarını ye- da böyledirler. Ecne i er~ arşı nası o-ı . . an ı amet ücretı, 
(The Maid of Athens) bunlardan biridir. An- hem d ~ t k nileştirmiştir. • ]urlar tahmin etmek pek gu·· ç olmasa ge- e asarı a ı ayı gormek için yapı • 
laı::ılmaz ve anlatılmaz bir sevgi ile ba~ - ' ' I landı!tı ve o sıralarda Türkiye ile (daha doğ- Son çevirmiş olduğu ve geçen hafta rek: Avrupa da şimdi seyyahlara karşı ın_ gezinti er ~ok daha ucuz olur. Ben 
ru.~u Osmanlı devleti ile) istikHi.l savaşıncia Fransada gösterilmeğe başlanan (Profc- misafirperver değildir. Bütün varidatı gelirken mesela aldanmamak için, seya .. 
bıılunan Yunanlstana da giden 0821\ sör Schnock) filmi onun parlak görgüsü- hemen turistlerin bıraktığı para olan İs- hat acentası va_sıtasile bir otel odası 
Byron: canlle, malile, paraslle bu savasta nün parlak bir misalidir. ı viçrede biraz güler yüz görünür.. eski ~u.ttum. O kendı komisyonunu da aldığı 
yer aldı. Şairin bu hareketi sırf kendisinf' ı ıçın oda b hakiki f bir kahraman süsü verdirmek hastalığın _ Harold ·bu filminde yenı bit• hayatiyet İtalya da bu hususta çok iyi idi. Fakat ana iatından çok daha 
dan mı Bert gelmiştir, yoksa tabii ve samimi göstermektedir. Bu film şimdiye kadar maales"'f şimdi harbden sonra İtalyanlar pahalı geldi. Şimdi memJeketinizde ild 
hislerinin bir neticesi midir? .. Bunu tahlll çevirmiş olduğu filmlerin hepsinden üs- ecnebilere karşı çok tutukturlar. İsviçre- aydır bulunuyorum. Bir ayda burasını 
ocerek blr sona bağlamak bana düşmez. Yu- tündür. Filmde kendisine partönerliği liler ise eski nezaketlerinı yavaş, yav&.ş terk.edemedim. Ve seyahat acentalarını!l 
nanlılar onu hararetle karşıladılar, ve bir li- yeni ve çok güzel bir yıldız yapmakta- kaybediyorlar. Fransızlar hem ecnebile - ~e~tıb_ ett~kleri gezintileri yaprnadığııl1 
der gibi yükselttner. Bir kaç ay daha geç - İ ıçın ş md . meden, blcare, daha doğrusu budala Byron, dır. smi: Phyllis Welchtix. rin parasını alırlar, hem de onlara karşı 1 ı aynı programlı gezintiler için 
o kadar iştiyakla, ümfdle bekledii'ti kahra _ Nevyork ve Amerika hal~n bu filmi rnüstehzidirler. Kendinizi her an bir is - yarı yarıya az para veriyorum. 
manca havayı bulamadı. Büyük bir sukutu çok beğenmişlerdir. Bundan cesaret alan tihza mevzuu olarak hissedersiniz Pran- Türk hükfımeti eğer bit' seyahat acen
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hayalle karşılaştı, hakikat başına dank de- san'atkar eskiden olduğu gibi bir film se- sada... Almanyada ise Alman olmamak tası açsa, birdenbire seyyah akınının nP 
di. 1824 senesinde Mesallnde öldü. Ölümlin- risi çevirmeğe başlıyacaktır. bir suçtur.Eski Avusturyada nisbeten gü- kadar çoğaldığını göreceksiniz. 
den bir kaç ay evvel, ve 36 ncı yı1dönümün- t de yazdığı bir şiirin su parçası ba~tan başa * ler yüz görürdünüz... Macada'!.' da gene neceği istasyona gelmişti. Elimi sıktı ... 
hedrolan hayatını nasıl gördüğünü 'pek açık " Olimpiyad ,, filmlerj lstanbula öteki Avrupalılara nisbeten daha misa- ~e.benden ayrıldı. Ben de bu yeni ve ge· 
olarak anlatır : firperverdirler. Çekler pek suratsızdır. çıcı ahbabımın sözlerini enteresan bul 

My days are in the yellow leaf, gel ı yor En ufak bir nezaket göstermezler. Tıpkı duğum için buraya not ediyorum. 
The flowers and fı:uits of love are ıorone; ı b Galib f l 11 The worm, the canker, and the grief. Berlin olimpiyadlarında çekilen ve iki Alman ar gi i... a aza nasyona z- H H 
Are mine a. lone. seneye yakın bir zamand'anberi Alman si- min yanlış telakkisi olsa gerek .. Balkan- -·········-· ...... .......................... _ ....... ~ •••• :. •• 
Mealen tercümesini okuyalım: nemacılığının en mümtaz siması ol&n larda hissedilmeğe başlanan misaiitper • Yozgadda fakirler parasız 
Günlerim sarı yapraktadır. Bayan Leni Riİensthal tarafından hazır _ 

1 
verlik fazileti Türkiyede azami vüs'atine 

yo~=:~~-sevglnln çiçekleri ve meyvası bitti, !anan (Olimpiyad) filmleri bundan iki kavuşuyor. f8dlVi 8dilİJOr 
Kurt, akreb ve keder, fakat sadece benim- ay kadar evvel ikmal edilmiştir. Bir ecnebinin kendisini tam manaıüle Yozgad (Hususi) - Yozgad memle .. 

dtr ... Paris, Londra, Nevyork, Romada gös- evinde hissettiği yer ... Gözlerde dostlu1t ket hastanesi dahiliye mütehassısı Df• 
Eıerleri: terilmeğe başlanan bu muazzam spor ve ve yakınlık bulduğu yer sade Türkiyedir. Ziya Tanan ve hükfunet tabibi Murta· 

Byron'un eserlerfn1 okurken şu noktayı gençlik filmi bütün memleketlerde pek Ben memleketinize bir ay için geldim. za Soylu haftanın birer günlerinde 
hatırlatmama 1z1n veriniz: Şair yalnız hu - büyük w rağbet kazanmıştır. En son Maksadım, Anadoludaki ve İstanbuldaki Halkevinde hasta vatandaşları ayaktll 
sust yaşayışında değil. ayni zama.nda insan- teknik üzerine çekilmiş olan bu filmi bil- eski asarı görmek ve avdet etmekti. A- paras1.21 ted:amye ba ... ıııTnıc:•ardır. l(ı'1" 
lık camiasının umumt bir değişikliğini bek- h • . . d 1 b'lh E · 1 d 1 i'l-
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~,,. J ley1p te bir netice alamayışından dolayı da assa. Fransız ~azet~len •.şımdıye kadar na o uyu ı assa ge ınyı arını o aş· metli doktorlarımızın bu iyi hareket" 
kırık, l~kin bedbin olmıyan, menfi bir a _ emsalıne tesaduf edılroermş bir şaheser> tım. Bergamayı gezdim. Buı·sayı, Edir- le.ri bütün Yozgadlılar arasında deriJl 
damdı. Şllrlerinde hislertnı döker, coştu _ diye tavsii eylemektedirıer. neyi ve İstanbulu, en sonra da yeni ese- memnuniyet uyandırmıştır. 
rurken devrinin en kablllyetll yazıcısı oldu - Bu muazzam film iki büyük kısım _ riniz olan Ankarayı gördüm. Sizin mem-
ttnnu bize gösterir. Hele Fransa ihtll§Jlnin dan mürekkebdir. leketiniz İsviçreden de, İtnlyadan da, Gftmrükler umum mOdOrO t edkik 
i.<ıtenllen biçimde tam.amile yepyeni bir hü - B' · · · · (Ofun · d) dünyanın her tarafından da daha çoktu-
kftmet ve cemiyet tekil meydana getıreme _ ~:111~ . ısını . pı~~a A • • ıeyahatine çıkb ylşinden dolayı meydana gelen Avrupalı Dıgerının ismı: (Stad Ilah~arı) dır. rist oelbedebilecek bir memlekettir. Bu- Gümrükler Umum Müdürü Mahmud 
gayri memnunla ~mre.sinln por+-narollü~ünü Haber aldığımıza göre bu bu" yu·· k fı·lm- nun için tabii güzellikleriniz, tarihi gü- a·· d İ •.ı- " un üzalp, zmir gümrüklerinde tedki' 
ederken, Byron deha.'!mı kıvrılan, bilkülen ler pek yakında İstanbula getirilecek v~ zellikleriniz ve insanlık güzellikleriniz 
ve kuvvetle şa.klıyan bir kamçı gibi kullan- türkçele.::tirildikten sonrıa şehr· · · b" var. Ecnebiden korkmuyorsunuz, bugün- kat yapmak üzere İzmtre gitmiştir. {]• dı -s ımızm u- ·mum Müdür, İzmirde tedkiklerini bitir" 

Hours of İdJeness <Boş saatler) şairin ünt- yük sinemalarında gösterilecektir. kü zavallı dünyada turistleJl en ziyade dikten sonra İstanbula gelecek ve İstan• 
versltede iken yazdı"ı ilk •Ur külliyatıdır. Bu * ürküten şey, ecnebi düşmanhğıdır. Dün- b 1 .. ..kl 
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.. u gumru erindeki işlerle alakadar o-

Pserde hakiki anlamla pek az ışilu vardır. Alfred Rode (Mavi Tuna) yanın hiç bir tarafında bngün sizin bana lacakt.Jr. 
Ukln kafiye ve ahenk bolluğu bizleri şa$ır- • • • • yaptığınız yardımı kimse yapamazdı. Çok 
~1:· Kitabın ön sözünde Byron, şiirin kendisi fllmım çevırecek tecrübelerim var. Başka memleketlerde Gümrük kursuna 26 memur 
ırın boş saatlerinde bir deneme vesilesi ol - Am ·k btd genç kızlar ve genç kadınlar yalnız erkek 

1·ü rak edecek du~unu ve bu yolda llk n son bir tecrübeye erı ayı cenu e yapmış olduğu ~ r.irlstlğini söylüyor. Qok garibdlr ki, ölüm!- büyük bir seyahatten avdet eden Alfred turistlere nezaket gösterirler. Erkekler 
:e biten Yunanistan seyahatine çıktığı za _ Rode (Mavi Tuna) adında beynelmilel de olsa, olsa genç kadınlara ... Benim ya -
mnn da gene edebl.ya~la alay eder ve •S~ir bir film çevirmeğe başlıyacaktır. Filmin şunda bir kaduıa ancak Türkiyed~ neza
ı::evezeden başka bir .ııey değildir ... ıı der. İşte mevzuu Macaristandaki hayata aiddir. ket gösteriliyor. Ben bunun bir çok nü· 
bundan ötfirü de, kltabda harlkulMe bir B f.l . . d' k d munelerini görüyorum ... 
tabiat tasviri okur veya gözlerimiz Hindu bir u 1 mm şun ıye a ar çevrilmiş olan 
kadının zevkli aşk safhalarını anlatan ııatır- ayni isimdeki film ile münasebeti yok- Tramvay yerinde tramvay bekliyor -
!arını süzerken, bayağı bir nükte, a:şa~ılık bir tur. duk. İkimiz de ayni semte gidecekmişiz, 
ifade ne karşılaşınca., Byron'un ışiirle!'ine * ayni tramvaya bindik ve ecnebi kadm 

~:~şıs~~:.uğumuz o yüksek hayranlık bir - Bir lngiliz dip1omatı yerimize oturduğu.muz zaman: 

Kabll ve Manfred, Byron'un en tanınmış Senaryo yazdı - Türkiyeye daha çok turist gelebilir. 
manzum piyesleridir. Bunlar şiir bakımın _ İ Fakat bir şartla dedi. O şart ta Türkiye-
dan gayet değerli ve ehemmiyetli oldukları ngilterenin en mühim diplomatların- nin resmi bir seyahat bürosuna sahih ol-
kadar, şairin aşırı derecedeki ferdlyetçlllğinl dan biri olan Robert Vansittart (Burme~ masıdır ... Buradan seyyahları soğutan ve 
ve cemiyete karşı beslediği 1.syanı perçinle _ se Silver) adındaki eserin senaryosunu kaçıran şey hususi seyahat acentalarıdır. 
mek noktasından da ziyadeslle dikkate de - t K d. · Ed d Th yazmış ır. en ısme war ompson Onlar memleketinizi bizlere çok pahalı 
ğerler. Bununla beraber şairin daha çok ta- d · nılan ve okunan eserleri, The Mazeppa, The yar ım etmıştir. Eseri Korda filme çek- tanıtır, fakat onların da hakları vard1r. 
Prlsonev of Chlllon ve Chllde Harodls Pil- miştir. Nihayet onlar gayeleri kazançtan ibaret 
grlmage'dlr. Sonuncu eserin ilk iki kısmı a- Bu filmin baş kadın rolünü yeni sinema olan hususi milesseselerdlr ve TUrkiye • 
henkli parçalardan ve şairin Avrupa seya. - yıldızı Sigrid Gurie yapacaktır. Filmin nin menafiinden evvel kendi kazançları-

(Devamı 13 üncü sayfamızda) çevrı"lmesı·ne ya1··-·a· b 1 akt Aııı a aş anac ır. nı düşünürler. Halbuki dünyanın her 

Her sene olduğu gibi bu sene de Anka .. 
rada açılacak olan gümrük kursuna 28 
memur iştirak edecek, bu memurlardaı1 
altısı İstaııbuldaıı ve geri kalanı da diğeı' 
gümrüklerden olacaktır. Kursa aJın::ırı 
talebe adedi her sene biraz daha faz in" 
laştırılacaktır. Kursu muvaffakiyetı~~ 1

Jl" 

tirenler muayene sınıfına alınmaktacııı" 

Şehir Meclisi aza namzedleri 
teıbit edildi 

İstanbul Şehir Meclisi intihabı yakla~' 
mış olduğundan, Parti kaza şubeleri tıı• 
rafından hazırlanan namzedlerin liste:.i 
vilAyet idare heyetine gönderilmiş, buı'tl' 
da görüldükten ve tadilAt yapıldıktı:ıı'l 
sonra tekrar kazalara iade edilmiştif • 
Bir iki güne kadar Parti kaza, nahiye "J

1 

ocak idare heyetleri toplantLlar yapacal' 
ve intihab etrafında son hazırlıklar j1'• 

'mal edilecektir. 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

Dtın7aııın en yaamuıu mıntakası Havayı 
adalannda Kauafde WalHJebal• datıd•" 

A-rıkada 
yerli bir lautaaıa 
iıerine lı:oaala• 

ba Olata paravaa, 
eaua atetial 

Jıeaer 

Hiad..tpda ilı 
bibi .... bir 
.dam ntuaaıut
tar. Sılliti ye· 
rl.dedlr. Göıı· 

leri uatJ ~ 
iyi prlr ..e 

p.de 11'> .. t 
yol yürüe .... 
1• lı:OIM yorıll· ... 

JCube... ... ıfti
... uddcla, beJ'llfDe 
batlı bir alalr buJ••
chatu ifia pslerile 

Danimarka ·.a 'Moneç n.taiı 6 ncı 
Frederlk gözlOklQ birisini görtınoe, 

fena halde haıtalanırdı 

8fltir 

Ordu karikatiirleri Tae;;~~;=lk~B;~ imparatoru niçin 
6.500 generaline mu.kabil. b~ t~~ neferi bulunmıgan~ bekar olarak öldü ? 
yalnız 7 neferi oe hır tek tıif egı mevcud olan, nef erı ------ .. * .., 
••e kuman -'anı bir ki-ci tara"ından temsil edilen ordular BİmlNın aon imparatora Kotıantin o •ıraJa ilıinci MaraJın ilimi ., a~ r IJ j m.n... Sırp lıralının MTayına Jöncn ıcır... pren•a Marya lhanlıo. 

oiçle eolenmd iafedi. Böylelilrle Fatih Saltan Mclunedin lioey ltay-
nala81 olacalı oe pya onan laarraaınJan lııırtııltu:alıtı. 

Yazan: KaJircan Kallı 
Bizansm sondan ikinci ırnparatoru torlarıle ayni soydan ve dınden diler, 

Juanis Paleologos üç defa evlenmiş, fa- Kostantin onun kızını almayı tasarladı. 
kat hiç birinde çocuju olmamıştı. İmpa- Böylelikle en yakın bir imparetorun yar., 
rator 1448 senesi birinciteşrinin sonuncu• dımmı da kazanmıf olacaktı. KendısmJq 
günü öldü. Evvelki imparator 1manoelin 5ocukluk arkadaşı ve sadık dostu meşhuı 
on çocuğu olmuştu. Bunların sekizincısi tarihçi Françesi gönderdi. İşler bır turlQ 
olan Kostantin Dragazevs o sırada Mo - iyi gitmiyordu. Evvela, Türklerin el nde 
rada Mistra şehrinde oturan küçük bir bulunan Amasraya çıkarken bır denız ka. 
hükümdardı. İyi bir şöhreti vardı. Küçük zasına uğradı. Sonra Trabzon impara • 
karde_şi Dimitriyos haris ve dalavereci toru pek çok zorluklar çıkardı. Muzakc • 
olmakla tanUUlllfb. Bizans tahtma geçe- reler iki aene sürdü ve bir gün tmı:ara • 
bilmek tçJn bazı entrikalar çevfrdj. 1'a • tor ona Osmanlı padfphı ıklnct Murad°' 
kat Blzansın bQytlkleri, vallcle lmparato- öldütünO sevinçle haber verdi. Fran q 
riçe askerler ve halle Kostantinl istiyor - kafasında yeni ufuklar açılnuftı. Hemen 
Jardı. Bizamtan giden bir heyet 1449 se. bu fildrlerini bildiren mektnbları ımpa. 
neai liind kinunun altıncı gQntı Morada ratoruna gönderdi: 

. . yeni bnparatora taç giyditdl. Sonra Ka- İkinci Muradın karısı Mara Brankovlg 
Liechtnı.stdn prenıılijiftm fMf'kni oe ıiWılı te1c aıkm talan kadfrgalarmm himayesi altında Bi- kocasınuı ölilmü üzerine heme.n baba mna 

da bir nynaj!DB· tosunda tqhir edilmektedir. Bu koca pa· Memlekette yalnm bir yol vardır. Diler- zansa getirdiler. o zaman Bizans impara- yanına çelrilmifti. Bu kadının babesı Sıra 
Dünyuıın her tar:.. elnıtyen yer· yitahtın nüfusu 1.700 dür. 1eri hep dar patikalardır. Andorre halkı torlutu çok fakir ve kil~ tk1 taraf. Jua~ Jorj, annesi de Trabzon imparator. 

dır lldiyor •.• SilAh 1 1ıklar gö- 2 - Gelelim ikinci karikatür orduya ... hayatım kaçakçılıkla temin eylemekte- tan gittikçe daralmlf olan Türk tazyiki larından Kalayanilln kız kardefi oluyor• 
lerde IOD haddine vanhmt hazır Bu Antilles adalarındaki Hayti siyahi or- dir. Nüful yeldln.u (5,000) dir. arasında son ıtınıerinl yap,ordu. Ken • du. Pek kibar bir kadın olarak wunmafb 
le çarpıyor. . erkAruharbiyele- dusudur. 4 - Karikatür bir devlet daha vardır. clliıinde bu tazylb dayanacak kabiliyet ve eW Yatlarında vardı. Fakat eler K01e 

Bütün memleke~ aktadırlar. Bu adanm her bir tehrinde yüzlerre O da 61 kilometre murabbaı mesahaya yoktu. Bunun için biltün tımidlerinJ ha- tanttn onunla evlenirae üç cepheli fay • 
ri &eceli, pdüzlil ÇI ':'ozanı ordulan general vardır. malllt Saint-:Marin Cumhuriyetidır. Bu- riçten gelecek yardımlara ballamıt bulu- duı olacaktı. Trabzon bnparatorile ak • 
Hazırlanmakta olan m Fransız hükftmetinin resmf aalname- rada on altıdan altmıf yaşına kadar her nuyordu. Yeni imparator bunu biliyordu raba olacak, Sırp kralının daunadhiml 

bir tarafa bıraka]ım. karikatürle· sinde yazılı oldulu veçhtle geçen ıene erkek orduya mensubdur. Kostantin o mda belir bulunuyor • kaunacak, Osmanlı padiplunm da üveı 
Yeryüzilnde bir de cortiu .• 9 Bu Haytideki yüksek rütbeli zabitanın sayı- Nüfu mikd • 14 000 d B du. babalıfı mevkilııe aeçeckU. Bilhassa soa 

. 1 bili mu idinız... . sunun -- arı. . ır. uraaı noktaya ehemmi._. verili F tih S--'-
na o dutunu y« . . cisimleri il fU idi: da Andorre lfbl çok sa ve b al ktı Daha evvel 142l 11eDesinde Fuça" Sa- J 'H yor, a .,.. 
•ordu brikatürlerb isim}erı, nıi 6500 general, 7000 miralay, 8800 binbaşı. rp Y 1 r. kızdaki kilçflk Ceneviz hüktlmdarlann • tan Mehmediıı, kendi babasının dul kan• 
hirçoklanmıl tarafında'l bilinmlyen - :Memlekette cnefer> yoktur... Hep1i Saint-Marin devleti dördüncü uırdan- dan Zôaryanın km Magdalena ile ev • sının yeni kocasına dilpnaıılık etmJyecell 
lliınini hilkGmetlere aiddir. Bunları an· kumandandır. Herhangi hır Haytilfnin beri mevcuddur. Her tarafını çevreliyen lenmlftL Fakat bu kız bir l8DA! IOllra he- ümid ediliyordu. 
latalım: • bir ıiıeslete IDtilab eylemesi için muhak- İtalya ~a bir nevi muhtariyet bah§eYle- nüz Jirm1 bet JafJndaki yüıpklı Jro • Koatattn domma bak verdi. Hemen 

l - Ordu karikaterlerine 111alik meı: kak bir askeri rütbe satın alması lhım- mit gfbıdit. cuını yalım barabrak CSldtl. Sırp sarayına murlbhu gönderdı. Fakat 
J.ketıerJn ... oda AbnaaY• De ilVJçre • dı 5 - Gene İtalya içinde muazzam bir Kostanttn uzun eeneler brısmm yasını Bizansın bazı büyükleri buna razı delil4 
raauıc:ta bulunan Liedatenateın devleti ~11 fazla rağbet lntlan (general) riitbe- ordu daha vanbr. O da Papanın ordusu- tuttu, evlenmedi. l'akat bdyft kardqi o- lerdi. Zaten Mara da bir daha baba evi-
•lfdır. b- sldir. dur. ~ askerleri hep İsviçr~lldlr- lan Bizans imparatoru Juanls biç olmaz- ni bırakmak istemiyordu. EBuen kocası• 

Mesahai uthiyesi ancak 59.000 mura 3 - Sıra üçüncüde... ler. Papa ikinci Yulea, vaktile Zurıch ve sa onun bir çocuk sahibı olmuını isti • na: 
ba nıildir. . Bu FraJıs8lUil İspanya hududunda An- Lucerne kantonları ile akdeylemlf oldu- yordu. Kostanttn bu arzuya uydu. Mi • - Sen ölÜl'leD ben bir manastıra çe 

Ordusu ya1mz 7 kifidım mürekk~bdi~ dorre hilk11metidir. lu bir muahedenamede bu iki ,ehrin pa- Clilli prensinin kızı Katrinl lf'Çtiler. Kos- kllir, öltlndye kadar hatJralaramla bata. 
Bu Yedi askerin yedi delil, fakat bir te Bundan tam dört aene evvel Andorre pabja (2M) uker temin eylemesini prt tantin 1441 senesi temmuzunda impara • 18 kalırım. 
tütett vardır bükUıneti bir ordu teşkil eylemek karan· koımU§tur. torun donanmasile yola çıktı Orada ev. DemifU. 

Bu tüfek ~ hemen hemen bir asırlık· nı vermiştir· BugQn bu mtkdar (120) Y• lnmiftir. Bu lendi. Çok pçmeden brui•e birlikte Bu kibar ve uil JftDlla bfltiln zorla • 
tır. Bu muazzam ordU ayni zamanda Bu orduya bir binbaşı tarafından ku- İsviçreli mOdafiler 152'1 tenesiııde Roma- Limnl adumda bulundukları sırada an • malara ratmen ikinci Murada verd il 
lheınJekette ıabıta vazifesini ifa etmek· manda edi}mektedir. Ordunun b&fku- nm yatmumda çok gllzel müdafaada bu- sızın Tilrlıc donanmam tarafından muıı. • .azil bozmadı ve dedtlfni yaptı. 
tedir. andanı olan binbaşı intihabı umumi !le lunmllflardır ... Papa yedinci Kleınan ura olundular. Muhasara bir aJ atlrdil. Bir de Gi1rcistan kralının kızı vardı. 
Buıün bu vaziyette bg)maan Eiech.teJl· ~ilmektedir. Binbaşıdan maada, doıt gizli bir yoldan maiyeti ile birlikte s.ınt İçeride kalanlar mildhit. korkulu aDn - Güzel olduJu .CSyleniyordu. K<'ııtantin 

ltetn vaktile Merbll Avrupl taribın~e erkinıbarb zabiti, altı onbqı vardır. Ange ptosuna kaçarken bu askerlerin ler ve geceler geçirdiler. ~ç prenses artık Trabzon imparatorunun kızı Kat • 
Pek btiyük bir rol CJ11W1llftll'. t~nı cAsker• ıer Andorre halkı~ cümles~dir. yarısı halk tarafından adeta dojranmıft?. Katrln tatlı aaadet ,Onlerl arasında gelen rinle GUrcü kralı Jorjun klZJJldan bırisi• 
lheınJekete takml§ o1aD Li~tenstem al· Zabit ve askerlerin fo~ düğmelerınde 8 - (ŞimaU İrlanda) da bir ~vari mi- bu delı§etli feıtketten çok llll'lıldı. Bu ni seçnıiye mecburdu. Fakat acaba han~ 
leat hem muharib, hem pir idiler. H u cümle bikkedilmişttt: lisf teıkiJAtı vardır. Bu milis teıkUAtı korku onun ölümilne sebeb oldu ve Kos- gisi daha güzel ve iyi yetiftirilmiftl. Bu· 

Pek uzata gitmlyeUm. Bundan hen~z 1 [Cesaretin varsa gel bana çat.] . yaln~ bir adamdan mürekkebdir. tantin gene yalnız kaldı. Bu tki kamı o- nu tahkik etmek için Françeain yanına 
.ıtnu, sene evvel bu memleketin fimdı· Bu ayni zamanda memleketın en bil- Bir adam ve bli' at... na bir canlı hatıra, yani çocuk ta vere • bir çok devlet •damlan, papazlar, B!:kcr• 
ktııe nazaran batın sayılır bir ordusu .. k umdesidir. . . . Bu .Ovarinfn ilmi: Sir Ronald Roatur memif]erdi. ler, hattA çalgıcı ve tarkıcdu katıl:iı Ni· 
"8Jtdı. Bu ordunun meveudu 80 asker, bır yu Her sene askerler yaz mevsımının bir Ayni zamanda İngiliz parlAmentosun~ Ondan sonra Kostantinın evlenmeai hayet Gürcü kralının kızı. dijerinden us-
Yüıbqı, bir borazıMan ibaretti. "nünde bir meydanda toplanırlar, tü- azadır. hakkında bir çok haberler duyuldu. Bun- tün çıktı. Fakat bu lrral Bızaıuıta idtt ol-

1866 . ile Avusturya a- gu d Idurmafa ve otuz saniye zar- . larm arasında Tarant prensinin kızı ha- duğu üzere kızına cihaz vermeyı k bul 
raaında ~emnde ~ uharebede bu or· feklerini d~t eylemeje kabiliyetleri ol- Bundan bır iki ::ir~l İngiliz par- bel, Venedik cumhurreisi Fransuva 1'os- etmiyor, hatta kendisi para ve hedıye 11• 
du k . "ua ge n m erdunına fında e~ t ederler. lamentosu azasın zat bu gayri karinin kızı, Portekiz kralı PJyerfn kızı tiyordu. Bununla beraber Françeı; onıı 
L arikatürü AvusturJanıD y duğunU ısba bi arazidedir. ,Jialkı tabii hale nihayet vermesini harbiye na- söyleniyordu. yola getirebildi ve H..+lar ta 1 d 
•oşınuttu. d e çok sarp r d tal b .,_;.,1 h bi ~. ym o un u. 

I>e 
3 

ile bir· An orr vvetli adamlardır. Çok az- zırm an e e~er, ar ye nezareti Kostantin imparator olduktaır aonra, Kral Jorj kızını gemiye bindirirkeı elli 
Ukte r~ ~üttefilı:i Avustul"Z etıne ul- hep güçlklü, ~raber memleketlerini can- vermiş olduğu cevabda: cHiçbır işe ya- evlenmeyi bir borç bildl Bu leler gözle altı bin altın lira, altın ve gümuş takım· 

ınudbıı Ladova mal u Y ld Iık oJ.ma a hazırdırlar ramıyan bu milisin zararı dahi olamazı rfnl prka çevirdi Trabzon havalisin c lan mücevherat inci gerd nl kl 1 tadı v bu . ·..ttJH n barb o u. üdafaaya ... , • a ı ar, a • 
0 e onu~ gın!i' .. s• so kerlerinJn siparane m atoru Charlemagne'dan- demiftir. .. Komnen sülalesinin kurmUf olduğu bir tın ve pırlanta ile lflelUDlf eıya, altın v• 
'· Zllnıanld Lıechtenstein as yü ba· Fransız tmpar üstakil bır devlettir. (Detxımı JJ twcu 1tı11famızda) imparatorluk vardı ve B1UJU ı.mpara • (Dewma ıo ncu •Jl/GdG} 
§ukları, tüfekleri, traınpeteleri, z beri Andorre nı J 

______ ..--.uu_..-ı.- ll.aduz,ıe:·:.!...----------------~----------------------~~----~----~~~~------------------~--~~~----------~~--~~------
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, Mari Valevska ~ 
Na olgonun aşk romanı ,~'' 

Tercüme eden: Mebrure Saml 

Zaptiye Nazırının dedikoduları 
Fakat Mari ortaya çıka1ıberi, casus

ların sayesinde her şeyi ogrenen ve 
hükümdarın duygusundaki esaslı de -
rinliği iyice görüp sezen zaptiye nazırı, 
zihninde başka bir plan tasarlıyor. 
İmparatorun sevgilisi ile dostluğu sıkı
lamak, onun harekatını tanzim ve ida
re ederek Napolyonun emniyetini, iti
madını büsbütün kanzanmak mı? 
Hayır! Bunlar ehemmiyetsiz düşün

celer, kısa emeller ... Fuşe'nin hedefi 
çok daha yukarılarda. Mari Valevska· 
nın, Napolyonun kalbinde sarsılmaz 

bir yeri olduğunu biliyor. Sabırlı dav
ranmakla, kurnazca nasihatlar ver .. 
mekle bu kadına tacı, tahtı kazandır

mak mümkün olabilir. 
Yalnız ne yazık ki şu Maride de hiç 

mevki, ünvan hırn yok! Fuşe bunu 
his~ediyor ama, Jozefinin aleyhine tu
tusturulabiJecek nefret ve kinin saye
sinde, hem kimbilir; günün birinde 
ortaya bazı yeni menfaatler de çıkıve
rirse, kadının Napolyona karşı duy -
makta olduğu aşkın da yardımı ile ... 
Evet işte bütün bu sebcbler belki o -
nunla elbirliği yapmasını temin eder ... 

Böylece de ikisi birlik olup yaşlı ve 
tehlikeli düşmanı Jozefini -ki elini ça
buk tutmazsa, hiç de akılsız olm1yan 
bu kadın çok geçmeden onu sepetliye· 
cektir! - bir devirebilirlerse elbette ki 
Napolyon da bu terbiyeli. !!enç, güzel. 
sessiz, mazisi tertemiz metresini impa
rator:çelik mertebesine yüJCseltmeği c:ı.

rıa minnet sayacaktır ... 

İşte ancak o zaman, bu kadar yıllık 
gayretlerden sonra Fuşe kendini em
niyetle hissedebilecek! Yeni imparato
riçenin adamı sayıldıkca da kudretli 
dehasına dolu dizgin meydanı boş bı
rakacak! 

Hem rejimin dayanabileceği varisler 
de doğacağına göre, [Çünkü hekimbaşı 
Korvizar ne derse desin, akametin Na
po]vonda olmadığını o öyle iyi biliyor 
ki. . .] imparatorluğun iç ve dış di.i~
manları ümidlerini kesecekler ... Silah
larını atacaklar ve nihayet emniyet, sü
kun ve sulh doğabilecek ... 

İste bu sapsan alnın içini, hep bu dü
ı:ünceler dolduruyor. 'Bütün bunları 
netJCelendirmek için de, Fuşe hiçbir 
11ayrPtten geri kalmıyor: cDaha fazla 
gecikmek tehlikeli olabilir- diye düşü-
niivor ... Çünkü Jozefin de fırsat kolla-
makta ... Zaptiye nazınnın kurduğu ai:?-
lar o kadar çok ki... Kötii bir tesadüfle 
kendi de bunlardan birinin içine düşe
bilir ... 

İnın::ırator Pireneye hareket etmek 
iizerr Oradan. hemen icr:aata hazır bir 
halde cfspanv::ı kovanını• gözliyecek. 
Fuse ise, hükumet işleri vüzündeo Pa
riste kalmıya mecbur iken, Jozefinin 
Napolvonla beraber gitmesi kat'iyen 
cloeı 11 değil. 

'f• c;ra hayatının yalnızlığı v~ sadeli
ği ıcinde tacdar karı kocanın böyJe bac::. 
bac::a kalması onun hakkında hiç de hn
yırlı olmıyabilir. Demek ki Fuşe'nln ö
ntinde bir ay var. Bu mühlet de Napol
yonu imparatoriçe aleyhine kışkırtma
ğa. icini büsbütün ondan soğutmağa 
yeter de artar dive düşiinüvor. 

Bir kere de, ikisini birbirinden uzak 
tutmağa muvaffak olursa üst tarafı ko
lay .... rozetinin yapmaktan ~eri kalmı
yncafu ihtiyat.cıızlıkları, müsriflikler· 
gündelik raporlarla şişirerek, büsbütün 
kötüliyerek Naoolyona bildirmekle mc
.;e1eyi cnihai halle• doğru götürmenin 
yolunu bulmuş olacak ... 

.Ama her şevden evvel Marinin de 
biit f n bu işlere yardımını temin etmek 
Jaz m. 

Bu gaye ile de nazır cenahları bir sn
balı. genç kadın her zamanki gibi Bu-
1ony ormanına. atla ge1meğe çıkm"k 
üzere iken Houssay sokağında carzı en
dam> ediyor. 

( /1 rıklık yerlerde büyümüş olan Ma
rin ·"' eskiden kalma yetınne zevki bu 
at gezintileri. Napolyon buna izin ve 

Napnlyon Vt zaptiye 

riyor ama içi pek de rahat değil, çün
kü Mariyi kıskanıyor.) 

Parlak bir mart güneşi kumlu bah
çe yollarını pul pul ışıldatıyor. Tarhlar, 
çimenler yeşeriyor. Ağaçlar tomurcuk
lanmış. Bütün bu bahar havasında gö· 
zi.ikmez. elle tutulmaz bir neş'e bulutu 
uçuyor gibi... Ortalıkta öyle hoş bir 
tatlılık var ki... 

Mari soruyor: 
- Bir şey mi söyliyecektiniz hana 

Mösyö lö Kont? 

[Zira sekiz gündenberi Fuşe cenab
lan bu •Kont• unvanını taşımaktadır.] 

Tekrar, bir başka saatte geleceğini 
özürler dileyerek söyliyen ve çekilme

ğe kalkışan nazın Mari dinlemiyor bi
le; atının :vulannı seyisin eline fırlata
rak misafirini yer katındaki salonlar
dan birine doğru götürüyor. 

Fazla ışıktan kırmızı göz kapakiarı 

yorulup kırpışan Fuşe. yüksek arkalıklı 
koltttklardan liirlni gölgeye çekerek 

•Mart Valenka filminden• 
nazın Fuşe 

arkasını pencereye veriyor ve rahatca 
yerleştikten sonra: 

- Evet Kontes, diyor. Size söyliye
ceklerim var. Gezmenize mani olduğu
ma da bakarsanız, konuşacaklarımızın 
ne kadar acele bir ehemmiyeti olduğu
nu anlarsınız. 

Bu resmi başlangıçtan ürlten Mari: 
- Sizi dinliyorum efendim... diye 

cevab verdi. 

- Fransaya ayak bastığınızdanberı, 
bana karşı göstermiş olduğunuz lfıtüf
kar samimiyetiniz; ahlakınızın benliği
me telkin ettiği hürmet ve sevgili hü-
kümdarımıza beni bağlıyan ubudiyet, 
sadakat hisleri olmasa söyliyecekleri
min güçlüğü karşısında susmaktan baş
ka çare bulamazdım. Mesele imparato
riçeye ve sizin hakkınızda tasarladığı 
bazı mühim şeylere aiddir. 

- İmparatoriçe mi? Benim hakkım
da mı? 

TARİHİ TEDKIKLER 
(Baştara.fı 9 ncu 'aAJfııcfn ı 

gümüşle dokun.muş elbise verecekti. Bun
dan başka dilediği gibi sarfetme~<: üzer•: 
senede üç bin altın göndermeyı tal\hhüd 
ediyordu. Bu arada murahhas Françes'e 
kızı almak için geldiği zaman bahşiş ola
rak dört denk ince ipek kuma, vereceği
ni söylemişti. Bu kumaşıamı her dengi 
beş yüz altın ediyordu ve o zamana göre 
bu bahşiş gerçekten parlak bir şeydi. 

Françes Gürcü kralının elçisini ae be
raberine alarak Bizansa döndü. Kostan
tin müstakbel kaynatasının sefırini büyü~ 
merasimle kabul etti. Şerait hakkında gö
rüştü, malumat aldı. 

Tarihçi Şlumberje diyor ki: 
cKostantin bu elçiye imparatorun ev

lenme şartlarını resmen tayin eden ken
di altın mühürü ile mühürlenmiş bir 
mektub verdi. Bu vesikanın üst tarafına 
kendi elile ve imza yerine geçmek üzerP. 
kırmızı renkte üç haç yaptı. Sonra Fran
çesi elile göstererek ve aşağıdakı sözlerle 
(İberya = Gürcistan) seferin~ izin ver
di: - İşle bu adam, Allabın yardımile, 
ilkbaharda nişanlım olan bakıreyi alma'<: 
üzere bana mahsus kadirg1 ile sizin tara
fa gidecektir.-

O sırada. 1451 senesi eylül ayında bu
lunuyorlardı . 

1452 senesi martın yirmi Altısında he -
nüz yirmi dört yaşında.ki genç padişah 
Mehmed kuvvetli bir ord•1ııun başında 
Rumelihisarına gelmiş, oradakı kalenin 
inşaatına bizzat bakmıya başlamıştı. Bi -
zansta telaş ve korku son derecroc artı
yordu. Karadeniz yolu kapımmıştı -ve im
parator artık can ve taht k&ygusuna düş
müştü. 

Biıanstan gelecek olan muhteşem ka-

dirgayı bekliyen güzel Gürcü prensetl 
imparatorun ölümünü de şüphesiz duy
muştur. Bundan sonra Trabzon impara
torunun kızı Katrinin Fatihın rakibi U
zun Hasanla evlendiğini öğreniyoruz. 
Fakat Gürcü prensinin ne olduğunu bi -
!emiyoruz. 

···············································•·············· 
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huriyet caddesinde : ıKürkclyanı. Kal
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Montör Neıte~ Germ~ 

istanbulda içki iptilası artıyor mu? 
(B~tarafı 1 inci sayfada) Türkiyede nüfus başına jstlhlfık edilen 

namaz ... En güzel bahçeler sade meyha - alkolün ne kadar az olduğunu ~te rakam 
nelerdir. halinde görüyoruz. 

Meyhaneler bu kadaı:- çoğaldığına gö- Alkolün en çok istihlAk edildiği mem· 
re demek ki Türkiyede işret iptilası da leketler büyük endüstri memleketleridir. 
artmış olacak Muharrirlerimizin bu hu- Amele kalabalığı en çok içki istihlik e
susta tel.Aş göstermeleri her halde bir den kütledir. 
tehlikenin işareti olsa getek!.. Çünkü Türkiyede içki henüz köylere girme • 
başka memleketlerde mevcud olan lo - miştir. Ve onu koylere sokmak için de 
kanta ve gazinoların yerim bile bizde çalışılmamakt<ıdır. İçki büyük şehirlen . 
meyhanelerin tuttuğu söyleniyor. mizde ve makul bir şekilde kullanılmak· 

Bu yazılan okuduktan sonra mesele tadır. 
hakkında lazım gelen yerlerden malıi -
mat toplıyan JnUharririmiz topladığı ma
hlmatı şöylece hülasa ediyor: 

Türkiye dünyada en az alkol istihlak 
eden memlekettir. Dünyanın ttiğe.r bir 
çok memleketlerine nazaran Türkiyede 
nüfusa göre insan başına düşen alkol 
mikdarmı tesbit etmek bunu isbata ka
fidir. 
Dünyanın muhtelif yerlerindı.? istihlak 

edilen ispirtoyu aşağıda yazıyorum: 

İSPİRTO İSTİHLAKİ 

[Her nevi ihtiyacat dahil olduğu 

halde litre hesabi!e) 

Fransada insan başına bir senede 2,60 
İsviçrede insan başına bir senede 2,29 
fsveçte insan başına bit' senede 2,10 
Daniınarkada insan başına bir senede 

2,10. 
İngilterede insan başına bir senede 1,45 
Felemenkte insan başına bir senede 1,15 
Belçikada insan başınn bir senede 1,13 
Almanyada insan başına bir senede 0,6 
N orveçte insan başına bir senede 0,39 
Türkiyede insan başına bir senede 0,23 

tür. 

Kavgacı eşek kendısini 
ayırmak istiyen 

Yahudiyi yaraladı 1 

Ve vücud için faydalı, veya hiç olmaz· 
sa mazarratı az bir içki olan şarap istih -
lakinin de günden güne arttığı ve rakı· 
nın henüz yerini tutmamışsa da tutmağa 
istidad gösterdiği farkedilmektedir. 

Memleketimizde: 
1932 de 
1933 de 
1934 de 
1935 de 
1936 da 
1937 de 

şarap istihlAk edilmiştir. 

* 

85,000 
241,000 
224,000 
242,000 
717,000 
912ıOOO litre 

Bu sön iki senede şarabın bu suretle 
fazla istihlikine lmil olan şey fiatlardald 
tenezzüldür. 

Türkiyede 1936 senesind·a nüfus başına. 
içilen rakının mikdarı: 

0,375 dir. 
Yani bir litrenin üçte biri kadar bir 

şeydir. 

Bu rakamlar da bize gösteriyor k' 
memleketimizde içki iptilası henüz kor
kulacak bir dereceye yükselmemiştir. 

Sahne san'atkarları 
arasında 

hoş bir hadise 
(Btı§ tarafı 1 inci sayfamızda) Türkiyenin (Lorel ile Hareli) si, m:ı· 

şebbüs edilenlerin birer insan olmayıp ruf sahne san'atkarlarnnız Vasfi ve 
eşek olmasıdır. Hazım dün diğer Şehir Tiyatrosu san· 

Hayli garib mahiyet arzeden hadise atkarlarile birlikte 1zmirden şehrimi· 
şu suretle cereyan etmiştir: ı.e gelmişlerdir. Kendilerini rıhtımda 

Kuzguncukta Simidci Tahir sokağın- dostlarından mürekk:eb bir kafile kar
da oturan 56 yaşında Nesim. dün öğle şılamış, san'atkArlara buketler veril· 

üzeri evinden çıktığı zaman yan taraf- miştir. 
taki arsalardan birisinde otlamakta o- Okuyucularımız hatırlıyacaklardıri 
la ·ki eŞeğin birbirleri ile kavga ettik- sıan'atkirlar İzınirde iken kendilerini 
le~i~i görmüştür. Birkaç dakika durup çok seven. dostlanndan b~ bir a~izli~ 
kavgayı seyreden Nesim, ha7Janların yapmış, bır bank~. vasıta~ıl~ kendile:ı· 
gittikce işi azıttıklarını ve dişleri ile ne beşer kuruş gondennıştır. Vasfı ıle 
birbirlerini didiklemeğe başladıklarını Hazun ba~kay~ kad~r gitsinl.er, bütün 
görünce dayanamamış ve bunları ayır- muameleyı ~kı~ etsınler, neticede vcz· 
m.ak için yanlarına sokulmuştur. neden kendılerıne beşer kuruş uzatıl· 

Nesim tam hayvanlardan birisini dığını görsünler diye tertib edilen bu 
yularından yakalayıp kavgayı nihayet- azizlik aldığımız malii.mata göre son 
lendireceği sırada birdenbire gözleri- safhasında aklın kalmıştır. San'atkiır
nin önünde adeta bir şimşek çakmış, lar bankaya kadar gitmişler, fakat pa· 
başıboş bulunan ikinci eşek, onun tam rayı almadan evvel mikdarını öğrene
burnu üzerine şiddetli bir çifte yap:ş- rek tersyüzü geri dönmüşlerdir, bun
iırmıştır. Darbenin tesirile elindeki yu- ka da bir daha kendilerini bulamamış
ları bırakan Nesim ağzından burnun- tır. 
dan kan gelerek yere düşmüştür. Mey- San'atkarların hayranları kadar 
danı boş bulan hayvanlar da yeniden dostları da boldur. Yalnız onların ta
boğuşmaya başlamışlardır. Vak'ayı gö- lihsizliği bu dostların hep şakayı seven 
ren komşular Nesimin imdadına koıa- kirriselerden mürekkeb bulunmasıdır. 
rak bulunduğu yerden kaldırdıkları Nitekim Vasfi ile Hazım dün yeni bir 
zaman zavallının burnunun ezilmiş ol- azizlik ile karşılaşmışlardır. 
duğunu görmüşlerdir. Biraz sonra vak
adan haberdar edilen zabıta yaı'alıyı 
Nümune hastanesine kaldırmış, hay
vanlannı başıboş bıraktığından dolayı 
csek ~ahibleri hakkında da tahkikata 
baslam1stır. 

Son Posta - İnsanlar arasındaki 
kavırnlarda kavgacılan ayırmak iste
venleri yaralıyanların kimlerden ders 
aldıklan anlaşılıyor. 

Limanımızd~ki rng liz filosu 
neden b'rdenbire Akd"nize 

hareket etti? 

San'atkarlara verilen buketler bizim 
bildiğimiz gibi çiçeklerden değil, seb
zelerden müteşekkildir. Ancak kendi 
leri bu buketleri amba18jlarını açma· 
dan aldıkları için vaziyeti ancak evle
rine varışlarında kavramışlardır. 

Bu azizliği yapan kimdir? Acaba ilk 
teşebbüsünde muvaffak olamıyan dost 
mu, yoksa bir başkası mı? 

Bunu san•atkarlar düşünsün de bit., 
gazete sayfalarının harb haberlerile bi· 
rer zehir çanağına döndükleri bugün
lerde iki san'atkarın evlerinde. suları· 
nı tazelettiklerl vazolar önünde buket· 

(B~ tarafı ı inci sayfamızda) !erini açınca takınacakları tavırları ta· 
hayyüle çalışarak bir lahza olsun tasa 

loya iltihak etmek üzere limanımızdan mızı unutalım. 
ayrılmışlardır. Vasfi ile Hazım, san'at kabiliyetleri 

İngiliz filosunun İstanbulu ziyareti- ve diğer meziyetlerinden sonra dostlll" 
ne aid hazırlanan resmi program mu- rının şakacılığı ile de şöhret bulmıys 
cibince gemiler dün ve bugün de lima- başlıyorlar. 
nımzıda kalacak, yarın Karadenize gi- =============='="' 
derek Bulgar ve Rumen limanlarını kalı görülmektedir. 
zi:raret edeceklerdi Aynca dün gemi- Londra, 21 (Hususi) - İki gündcll" 
de bir çay ziv~r"'ti verilecek ve İngiliz beri İstanbul limanında bulunan ii9 
sefarethanesiı bir resmi kabul ter- harb gemisinden müre.kkeb İngiliz fil~ 
tib edilecektir. Gemilerin programı ya- tillası, teknik tatbikatta bulunmak u· 
nda bırakarak Akdenize hareket etme- zere bu sabah şarki Akdenize hareket 
len siyasi vaziyetteki gerginlikle ala- etmişlerdir. 



22 EyJtlı 
= ingilterede infiaİ 

Londra1 21 (Husust) - Kabine kon-

'(B<ı§tarafı ı inci sayfada) lizere Alınan askerleri ve motörlü kıt- seyi, bu sabah başvekil Çemberlayn'in 
ris hükürnetlerine göndermiş olduğu cc- alar Südet mıntakasına yürüyecekler- riyaseti altında bir toplantı yapmııtır. 
\rab, vaziyeti icab ettiği kadar ay- dir. Burada, daha şimdiden gamalı haç Hükfunetin diplomatik müşaviri Van 

Pragda nümayişler yapıldı Lehistan, Macaristanda Çekoslovakyaya 
karşı başlıyan hareket genişledi 

ıdınlatmadığından, Pragdald İngiliz bayrakları çekilıniştir. Sitard da bu toplantıya iştirak etmiş-
ve Fransız elçileri hük.Umet nezdinde ye- Çek polisleri çekiliyorlar tirb· (B<ı§t<.ırafı 1 inci sayfada) dicl: içtimalar, e!kirı umumiyey1 Polon• 
ni bir teşebbüs daha yapmışlardır. Ağlebi ihtimal ya~ ~ kadar gleden sonra ise kabinenin umumi ana vatanlarına ilhak etmek Uzere Var· yalılarla meslc(llı araı\nİn Polonyaya 
. Filhaldka, başvekil Çemberlayn Hitler Çek jandarma ve poli~len bu mınta- h_eyeti içtimaa davet edilmiştir. Bu iç- ~va ~ _Pe§tede baş göstermi~ olan hare-- raptedilmesi için baş vurulacak. bütün 
ıle yapacağı ikinci mülakattan evvel kayı tahliye edeceklerdir. tımada harbiye nazm Hor Belişa ve .ket. gıttikçe genl~emektedir. tedbirleri tesirııi:z kaldığı gün Sıy . 81 

Prag hükt\ın•tinin kat'! kararını bıimil Hitler • Çemberlayn mUIAkatı rnilll mü~.·r~a nazırı Tomas İnsklp'ten Mussolini bilh ... a bu harekete kuv- lezyaaını zapt için askeri bir .eı:':'cra~ 
bulunmak istemiştir. .. Londra 

21 
(Hususi) _ Başvekil. çem- maada, buyuk erk~nıharbiyc reisi Gor v~t vern:ekte ve bu meselenın de halle- fikrini hazırlamak.tadır. 

Gece yansından sonra yapılan t~bbllS b layn Hitler ile ikinci mülakatım yap- da. ~azır bu:~nmuştur. dilmesi~ vakti gelmiş olduğunu söyle- Mevzuubahs arazide, Polonya atailsııı 
Bunun içindir ki, Pragd.akı 1ngıliz ve erk üz~e yarın sabah saat 10 da tayya- Ikı ~~t suren bu içtimada, ba~vekil mektedır. . ., . tiklerine nazaran, 200.000, Çeklere göre, 

Fransız elçileri dün gece yarısından so~: ~aile Godesberge hareket edecektir. ve harıcıye nazırı beynelmilel vnziye- 1\fussolmı nm nutku 30.000 Polonyalı sakin bulunmaktadır sa 
ra saat üçte Çekoslovakya Cumhınrem Godesbergde, bu mülakat için lizım tin ~n inkişA!lan hakkında arkadaşla· Trevlzo 

21 
(A.A.) - B, Mussolinl, ka- l!hiyetter kim•e!A>r ba arazinin 1919 .;. 

Beneşı ziyaret etmiş ve en ~ıs& ~ır za- gelen bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. rına ~ahat vermişlerdir. !abalık bır h~. kilU~i ön~de söylediği nesinde Çekoslovak orduları tarafındaa 
nı~da _kat'i cevab verilmesını rıca et- Çemberlayn ve Hitler için ayn ayn otel- Kabıne toplantısını müteakib baŞ\'e- nutu~ta, gezdiği oehirleraeki sına! eseri Polonyadan cebren gasbedilmiş olduju 
?!ti§lerdir, !er tahsis cdilmiıtir, ki~. Çembe~loyn lşci partisi lideri At· ~ethusena ebnif ve küç~k, ekalliy~U"'.1~ nu, Çekoslovakyanın her ıaman plebisl: 
Pragdaki mühim müzakerele~ ve cevab İki devlet adamı arasındaki mülakatın lı~ .. ı, Traydunyonlar mümessillerini ve talyanlıklarını :e. teşriki mesaıleruu te :müracaattan imtina etmiş bulundu;u .. 

İngiliz ve Fransız se.firJerintn Y?Pm~~ saat 
15 

.de başlıyacağı tahmın edilmek- dı?er muhalefet liderlerini kabul et- kayd~erek .demıştır ki: . nu hatırlatarak xuvvct istiınalmin mu• 
olduk.lan bu yeni teşebbüs dolayıd.:11de .. n- teclir. mı~tir. bu:=ı~ ~k~lliybetler mesel.esı mevcud ola- hik ve bu arazin.in .hini hacette kuvvete 
Yasi nazırlar komı"tesi sabahın ur une Alın h · · F Muhaliflerin istek1eri e ıçın, u meselenın burada mev- milracaatla p 1 . , . . ı Hitler ve an ar .. cıye nazırı en cud olnuyan bir vüs'ati haiz olması laA _ ~ o on.yaya. ılhn.K edilmesiniıı 
.kadar Beneşin nezd.ind'e miızakerelerde Ribentrop dün gece saat 23.13 de, trenle Muhalefet liderleri parlamentonun li doğru olacagını şundiden ldclia etmekte-
bulunmuştur. Prag şatosundakı bu top- Miinihten Godesberge hareket etmişler- derhal toplantıya davet edilmesini ve zun ge r. dir. la?tı sabahın altısına kadaL· devam .et- dir. vaziyet hakkında millet mümessilleri- Çekoslovak.yanın bugün naztk bır da- Macaristanın tcsebbüsleri 
Jniştir Bundan ıonra başvekalet daıre- · N 

1 
·· .. uı· _,_? ne izahat verilmesini istem islerdir. kika yaşaması, bu memleket bünyesinin Londra 21 (AA ) • . • . . . . ım.ı bu e er ıonış cc~ B k 'l h 1 , .Südet • Çek - Lclı - Rumen • Slovak> . . . - Macar ortn E'lçisf, ~de bır kabme ıçtınıaı yapı Ş vev~"" Godesberg 21 (A.A) _ Havas ajansı aşve ı , a en cereyan etmekte olan lın harı~ye bakanlığı nezdinde yr;ptığı te. 

ıçtima saat 6,30 dan 8,30 a kadar de _.... muhabirinden: Hit1er ile Çeroberlayn a- siyasi milzakerelerin sona ermesinden o asın-dandır. Bu meseleyı ele alırken şebbuste, Çek haritasının tekrar tanzimi 
etm· ı· eV\•el hı·çbı'r · ah t k kld tam bir §Ckilde almak lazımdır. Teqeb- t kd' ind M ış ır. . . v hü- rasında vukubulacak ikinci görüşmenin ız a verece mev e bü . • a ır e acar.istanın kendisinden Tri• 

Saat 9 da partiler rües8:5ından e arifesinde si)iasi Alınan mehatili, bun- olmadığını söylemiş ve ilk fırsatta par- su yapan k Çem~~ayn gemiyi barıı 1i- anon muahedesile ayrılarak ve Çeka&lo-
kfunet koalisyonunun pa:_.ı.amento g~p- dan böyle sulhüµ temin edilmiş olduğu lamentoyu toplantıya çağıracağını btl· manına sev etriıe zeredir.~ vakyaya verilen to k1 ak 
lan mümessillerinden ınurekkeb •'f!"" mütaleasmdadırlar, yalnız şerait hakkın- dirmişlir, B. Mussolini, ÇekNlovak hükilınotinin leklerinde ısrar .f1:a, ar h kındakl ı.. 
miler. komisyonu, baıvekAlet daJresıııe da ve bilhassa Südet arazisinn tahdidi Gençlerin protestosu Pariı ve Londromn teklttlerlni kabul et- Macaristan, b ~ğinJ kayd yl<m ıtır. 
dav t ed"l . .komisyon orada nıebu- Digw er taraftan Milletler Cemı'yetine mesi icab edeceğini bildirdikten sonra Macarı·stan ~. ~ar. topraklannııı 

e ı mıf ve • . meselesinde pe1' anud davranmaktadır- arazısıne dahil bulu d ğu u 

elsi Mal it il
e tyan reisı ·· hi ı.... illt k sözlerini şu suretle bitirmistir· ç k n u n san meclisi r p er 

1 
muza r genç~r gruplarım omlte- .. .. . . ·~ · ve e meselesinde kendlıı' · . ·raıt Sukupşun riyasetinde bir toplaııtı yap- ar, Ahali mübadelesi si de Çcmberlayn'e bir telgraf çekıniı- .Butun obıektif ecnebiler için ınüıa- ve herhangi b' tarzı , ırun ıştı ı· B 1 hede ve tesbit mümkün olmuştur ki l>ü- kabul etmı'y ırğ .. b'lhallin mes'uliyetiııl 

DU§ttr. Almanca konuşan birçok ufak tefek ır. u te grafta bilhassa şöyle denil- .. A . . ece mı ı dirmektedir 
Komisyonun bu toplantısı öğleden camiaların Çeklerle meskıln arazinin or- mektedlr: tun vrupa milletlen arasında en huzur Leh hükfunett d k . .. 

biraz evvel hitama ~lir, ta yerlerinde 'bulunmalarına iblnaen •Komite, Çekoslovakyedan l•'afı is- içinde kalanı italyan milletid>r, Bu, !Lal- buna benzer bir t e :e. az zaman once 
Bu ı't>fima ....... o.,ında komisyon, Çekos- · t ·ıe t llb t t ilt ni yanları çok kuvvetli ve müttehid yapan eşe buste bulunmu~tur, 

.,....... ..,...._. Çekoslovakyadaki bütiin Almanlan Al- enı n me a a ın ng ere n men~ f . t . kıı·b . d di 1 Budape~cdc mithıı 
lovak hüldimetinin lngiHz - Fransız teakk· manyaya vermenin aşiku olan imkiın- faat ve emniyetine ve sulha ihanet ol- ~s . m.d a ı. sayı~:~ e uhr. talyanlıır Budapeşte, 21 (AA.) - Bu sabali 
liflerinin kabulünü mut.azammın olar dug·u ve ahval ve vukuatın paı-lamen- reJunın 1 aresı 8 

tuwa m arebeye ve burada Kah ı · sızlığı karşısında bu mehafil, Türk - Yu- ğ d raman ar meydanınd" m•·-\rereceği notayı tedkik etmiştir. tonun Acilen lçtimaa davetini lmlr bu- yenme e alma amadedirler.:t azzam bır' ·ı· i1mı ."'. ...-

F 
İn- nan mübadelesi tarzında bir ahali müba- V da mı ıng yap ştır. Mıtmgln 

Bu nota öğleden sonra ransız ve delesini derpiş etmektedirler. lunmuğu kanaatindedir.• arş~v~ . ruhu şudur; Hududlann tAdili. 
giliz sefirlerine tevdi edilmiştir. Km1a hahat verildi Varşova 21 - Hancıye nazırı Beck, 1- Bu m'tingd bilt" M . 

P:ra• bükfımetinin be:fannamesi Avrupaya müteallik btitiin meselelerin Londra 2 l (Husus!) - Kral, bugün talya büyük elçisi ile Macaristan, Fran- tek bir ~ütle ! ... kiluntti,.~car bmilhletinin 
,. tasfiyesine doğru ' sa v R el · ı ın· b " ~ e 15ı ve u uws• 

Prag, 2 f (Hususi) - HükUmet, bu ö.ğleden .sonra b.aşvekili kabul etmiş- bule omanya . çı er 
1 

ugun tekr~r ~aki metalibatta da müttebid bulundu· 
aqam neşrettiği bir beyanname ile _?odesbergde Avrupay~ a!d' d~a umu- trr. Haylı uzun süren bu kabul esnasın- ka ederek hepsile ayrı ayrı uzun mu- ğU ilan olunmuştur 

İngiliz _ T:t..ansız mücıterek tekliflerini mı. bir uzlaşmanın taslağını vucude ge- d b ek'l b 1 .1 1 . ti lfutta bulunmuştur. · .r ı ~ k 1ü d a, aşv ı eyne mı e vazıye n son • Macar başvekilinin be anntr kayıdsız ve prlsız kabul etmiş olduğu- tırme zumun an bahseclilmektedlr, safhatı hakkında krala mu!Jıssal tza- Leh ekalllyetlen Y 
nu halka bildirmiştir. Fakat Avrupaya müteallik meselelerin hat vermiştir. Varşova 21 (A.A.) - Yarı resmi cİsk-- B~dapeşte,. 21 (AA.) - Macar bat· 
İngiliz _ Fransız tazyikleri karşısında umd bumt b~ ~~sfiy1esi. ~apılrnakd düzere Go- Başvekil Çemberlayn, öğle yemeği- ra> Çekoslovak meselesi hakkında diyor vekili İmredi, Ilerschtesgaden ziyareti 
Bcyanrıamede ezcümle şı.ı le denı·- es erg guruşme ennın tem ı i bahsin- . d" Ek 1 b 'd d" ü 1 1 . ki: hakkında gazetelere yaptığı beyanatta. uy d h ü k k tum d ılınakt d nı un s e en en onm ş o an es n ~ ! gil Hitler ve Alman h i . ·ı .. yor: e en ı pe e avran a ır. başvekil Lord Baldvln !le birlikte ye- E.er n 'tere ve Fransa, Macaristan " " • ~r cıye, nazırı ı e go-

Hiiltilm t F İn 'it t Yalnız bir hava misakı akdi ve silAhla- '•" ve Polonyaya yeni Çekoslovakyanın ga- ruşmuş oldugunu soylemıı ve demiıtir 
:f dAn ~· :~~e ~· ere da- rın umwnt sureti< tahdidi gibi bazı fi. mı..ır, -- rantisinl isterlerse, Polonya kendi heaa· ki: 

r ın kyaeklp :ınn . tb~r ~:sın e, kirler ileri sürülmekle iktifa edilmekte- p J 21 (H susi) B .. tün h bma daha §imdiden §UllU beyan eder: Po- Bu mill!katın asıl ehemmiyeti noktal 
müştere t 1 en B .. ~. tar:~c- dir. İngilizlerle Almanlar t.ıasındaki iki 

1 
f :r s, tile 

1 
u 

1 
-t u ;ub ai lonya metalibatı kabul edilmez ve Olsa naza!' teatilerinin devam edeceğindeı

buriyetinde ~almıştır. utun .. f e, taraflı konferansın Fransız ve İtalyan te ~ par r tsf ~=~i ~nun So e~1iat mıntakası Polonyaya ilhak edilmezse, dit. Dünkü konuşmalarımız, Çekoslo· 
böyle bir hareketin misline tesadu e- devlet adamlarının iştirakli~ yapılacak opt~~masıdn~. emedik 

1
r erb. hsy _: Polonya, böyle bir garanti verem~ Po- vakya meselesine inhisar etmiştir. 

dilm 'ştlr dah ni b' t lıuıtı il ik al clilm par ısı ve ıger 5en a ar u USU:ua l 'k - B d b" k .. emı . uih .. . . a ıe ş ır op .e ~ e .e- beyannameler neş~tmişlerdir. onya, ı i ~z bin ırk.i8§UU icab ederse un an ır aç gun evvel, Çekoslo-
. . ... «S . ~an . ko _ sı ihtimallerine de telmih edilınekterlır. I..ondrada in.fi.al k~vvete muracaatla kurtarmağa azmet- vakya~a y~ıyan Maca.rlann saiahiyet-

Bızı, maglub bır mıllet yerme ,X Çemberla)'D için Londra 21 (ltususi) _ İngiltere ve mıştir. tar mumessilleri1 oradaki Macarlar için 

ınak istiyorlar. Fa~at .biz mağl(ib de~ı- Godesberg, 21 (AA.) - Godesber- Fransanın nzasile Çekoslovakyanm par- Val'§Ovada miting kendi mukadderatlarına kendilerinin 
liz. !s~ 1nm, ins~ı;~ye~ı. kurtarmak ü~~ gin karşısında Ren'in öbür kıyısında çalanması keyfiyeti, İngilterenin bütün Varşova 21 (AA.) - Hükumet partisi- s~hib olınalan ha~kını taleb etmiş1er-
nefsını feda ettıgı gıbı, biz de d Y Petersberg tepesinde bütün Ren mınta- mahfellerinde derih bir tnfial uyandır- nin idaresi altında yarın V1111ovada dır. Bu taleb, bfitun 'Macar!Btanda şid· 
SUlhil uğrunda kendimizi feda edlyo- kasının en meşhur oteli Kur Hotel bu- mı§tır. Çekoslovakyadaki Polonyalılar lehinde detli bir makes bulmuştur. Macar hi1· 
ruz. ıunmaktadır. İşte B. Çemberlayn bu 

0
• Çörçil'in hUcmnJan muazzam bir miting yapılacaktır. Parti, kt1meti, Elindeki bütün vesaitle bu ta· 

Bu vaziyetin mes'ullerini. aramak is- telde ikamet edecektir. Kendisine ve Dün Par:iate, Ftansız ricalilt! görllştilk- neşrettiği beyannamede ezcümle diyor 1ebe mUznheret etmek ve bu talebi sUr· 
tenıiyoruz. Bu vazifeyi tanh yapacak- maiyetine burada apartımanlar hazır· ten sonra bu akşam tayyan ile Londrayn ki: atle tahakk~ ettı.nnek olan vazilcs1nl 
lır. . lanmıştır. Çemberlayn'e Uç odalı bir dönmüş olan Vinston Çölçil bir beyanat .. Oradaki kardeşlerimiz bilsinler ki, bü- tam amile mudriktır. 

•Yardım etıniyeceklerıni açıkta daire ta}ı!is edilmiştir. Açık kırmızı ta bulunarak, hükfunetin hattı hareketi- tün Polonya, onların arkasıncıadır. Po- Romanya hakkında Alman)ann tekzibi 
bildlnfiler» halılarla tefriş edilmiş bir resepsyon ni şfddetle tenkid etm!ş ve demiştir ki: lonyalılara ka~ş~ ora~a yapılan zulümler Berlin, 21 (A.A.) - Yarı re:::mi kay· 

Fransa ve İngiltere bize yardım ede- salonu ile yemek salqnu ve bilyük bir •- Parlamento derhal toplanmalıdır. artık yeter .. Butün ~ünya Polonya h:.iku- naktan aşağıdaki tebligat yapılmakta• 
~yeceklerini açıkcıa Hildirdiler .. Bu. yatak oclBsı. Ren'in diğer kıyısında bu Millet, İngiltere namına yapılan emsali met m~rkezın~en yukselen §U sesi iptsin: dır: 
vaziyet karşısında ya yapılan ~klı~~ otelin karşısında B. Hitler'in ikamet e- namesbuk hareketlerin hesabını bilme- ~~:nya, sun 

1 h~du~un ort~dan kaldı- Bir Fransız ajansı, Romanya politilt 
.kabul yahud da tek başımıza urn~dsız deceği Dressen oteli bulunmaktadır ki lJdir. ka ası yolundaki mücadelesıne zafere mahfellerinde glıya bazı telakkilex" 
bir harbe sürüklenmek ınecburıyeti ··zakereler· bu otelde yarın öğleden Garb demokrasileri, küçük milletlerin dar devam edecektir. • mevcud olduğu hakkında bir haber 
Vardı. :~ra başlıyacaktır. B. Çemberlayn'in arka arkaya kaybolmasına seyirci kal- Askeri sefer ıru? yaym1ştır. Berlin politik mahfelleri bu 

Yeni hayat . l sarı halılarla tefriş edilmiş olen çalış- mamalıdırlar. Çekoslovakyanın parçalan- l Var~?va 21 (A.A.) .- Gazeteler, radyo- haberin Çek meselesinde İngiltere ta-
Biı birinci şıkkı tercih ettik. Şıınd . a odasında 15 inci Lui tarımda muh· ması kat'iyen sulbü temin etmez. ar,. ıe~ıyonerler, eslü muharJbler ve mil- rafından banş teşebbüsünü bozrnnk 1· 

bizim için yeni bir hayat başlıyor. İti· ın bir yazı masası mevcuddur. Hitler önünde boy1ltı eğmekle bilti.ln ll bırlık tarafından tertib edilen mUtead- çin çıkarıldığı bildirilmektedir 

:;,.ve sükllnetle bu hayalı J<arşılıya· teşeın be la o'ln -lyetl prestij ve haysiyetimizi kaybediyoruz, &ehnektedir: • Yaıasın aııkerl dlktati5r- , 

B Ç 
çsnberlaryn::rı yanında 13 ko1la- Her fedaklrhAın bir ölçü ve hududu ıuı... Nafia Vekili 

•Kahrolsun Fransa, )ca]ırolSW! . ern . \tardır. 
tn 

'il bilralör bulunacaktır, ~y;tine ~:: Hilldimetin taklb etti#! siyasetle lngil· Liı.iııol'un lıeyanah Balıkesı·rde 
ır . gı ere- esi radvo kol müdürü Dörnber~ e. aron. : tere rezil olu)"or.. Cenevre, 21 (A.A.) - B. Litvinof, 

il ükiimetm bu beyannarrı ımic;- rneraht'ı ve elçilik kAtıblerınden b.ır za FAlen'in nutku Milletler Cemiyeti asamblesinde Çe-
le trıernJeketin her tarafın• ya~ ·n~- tı alacaktır, lnglliz gazetecllerınden Diğer tareltan eold hariciye nozın E- koslovakya meselesi hakkında bir nu- Balıkesir, 21 (AA.) - Nılıa Vek!U t Gece, Prag'ın büyük meydan a J•r Vard Price ile V!lson Broad gelee<!~- den de söylediği bir nutukta hükQnıetin tuk söyllyerek silahlı bir lhtllAfın 5nil· B, Ali Çetinkaya bugün saat 16,30 da 

: toplanmış olan halk ~ürn~~ebl ıerini şimdiden haber. ve;rnıf1er.d~r. siyasetini tenkid etmif vt cHJtlere bo- ne ge~ebilecek büliin çarelere başvur- Kütahya yolu ile şehrimize gelmiş ve 
; rrnıstır. Binlerce nümayışd. Kah- DaPa şimdiden Kl5ni.f V~~ter de ngılız, yun ~ğme.melit dem.iştir. rnak luzumunu kaydetmiş ve bu gaye- istasyonda kalabalık halk tarafından 
e arethaneler önünden ~eçerek. « Fr nsız Ameriltah ve chger birçok ya- Liberal partisi liderinin istekleri ye erişebilecek tedbirin. muhtemel bir karşılanmıştır 
~lsun fnırtltere, kahroisun Fransa• b ~cı ıiazetecilere tesadill edilmekte- Liberal pllrlill lideri Arçibald Blıılder kolleklil demarşi hıwrlamak için ha- B Ali ~ . , 

iye bağırmıflardır. a de parlamentonun toplantısını vıt mille- zıı lamak tç1n Avrupanın büyilk devlet- ·. ,..etınkaya şerefıne gece 
l!ükfirnet daireleri önünde toplon~n dl~lik dar mahflllerde Çek hududun- te hesab verilmesini iatemlıtır Blnltl lert ve diğer alikader devletler arasın- Partı tarafından şehir klübündo bir zl· 

~ünıayişciler ise, cAskerl diktat8rl 1~ d ;yetin dUndenberl vahiınleştli!'I HiUere yapılın bu tavi•lertn İ..ııın :ı: da bir konferans toplanması olacağı yaiet verilmiştir, 
1 Slt>M.z. sil~h lan bırakmayınız,• seslen- k a ;• dlliyor. mata nıuaılil oldufunu lllvo eylemlttl r. kansa tın i göstermiştir, Vekil, yann İı:mir'e hareket edccek-
e huk(ımeti tehdld e(mislerdır. ay ~tler bir nutuk söyllyecek t1cı federasyonu konaeyl d' bu ıecekl B. Litvinof: tir. 

Alman a!keı-lerl derhal SUdet . 
21 

(A.A.) - B. Hitler'in ya- toplantısında, btıkfunettn tlyaaetinl tak· cBundan üç giln evvel Çekoslovakya c==ıı. •.ıı:::.-=-==---=~==--ıı::::s:-=-=-=-• 
mıntakalanna g;reoekler ııerıın, Godesberg'de bir nutuk ı6y- blh edl!D bir karor Nret! kıbul elmlfUr, hükOmeti, tııalılıüdlerine sadık bulu· bildırıyor: Çek kıtaatının Çckoslovak-

»evyork 22 (Hususil - Yünayted rın ak,ıant uMeroeldlr. Mahl:mdur ki, nan Fransa do ayni suretle hareket et· yadan kaçmakta olan Sildetlere karp 
l'res'il\ A,;..padald muhatılıi bildiri· lemesı ın eroberlayn mülAkatı yarın laza edllınektedlr, Yakın ~fladııld asker tiği takdirde, Sovyetler Birllğinln Çek yaptığı silôhlı tecavüzler üzerine AJ-
'or: Buf!ü 

1 
k olan Hitler-Çem- Hıtler - Ç bu tehlrde vukubulacak- dışarı çıkmamak için einll' almııtır. El- -Sovyel paktı mucibince kendisine yar· man - Çekoslovak hududunda gcrgin-

berlayn ik~n~f~~~~tından sonra, Al- öğleden sonra 1çiliğe kar~ı hiçbir fena sl5z sarfedllme- duna Am~& olup olmadığını sormuş ve lik va~~mleşmiştlr. 
rnan k .. d t nuntakası.. tır. thanesinln l)nUııde mekte, halle yalııız ıslık çatmakla Jktifa Sovyet htikOmeti de tamamen açık ve Sevkulceyş sebeblerden Alman ma-
na g· as erleri .derhal Su e AJ,ınan se.Afar)e Saat 

2 
de on, on be~ etmektedir. Tezahüratçılar Benefln pto- müsbet cevab vermişti> dPmtştlr. kumatı hudud üzerindeki evleri tahlı'-

ıreceklerdır 21 (A · - ~.. k 1 · li · UAht t rfd Bu · . . b"f'n ha- Prag 
1 

il'li civarını işgal et- suna & ... me çın po sı 8 .an ec e Alman - Çek hududunda j ye ettirmişler ve Alman hudud h ?.ırlıkf~ıntakatnm işgaHli Tn n ~euteşkil bin kişi AlEtrnainli:Pço~s tarafından ınuha- çalışıyorlar. Her tarafta aynf sesler yük- Berlin, 21 (A-A.) - D. N. B. ajansı fız1arı mevzi almı~lardır mu a-
• c r yapı mıştır. en ay k i Jcrdir. Ç • 

ettıği gönüllüler fırkası başta oırna m ş 
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IİllllmllHllllllllt .. .. 111Jk Tercüme eden: Hatice Hatib . ..uıllllJll1Di 
Şanzelizenin büyük kahvelerinden bi- med.i. İnadcı, fakat zayıf karakterlidir. 

rinde ufak tefek güzel ve şık giyinmi~ Sonra beni seviyor. Artık evlenmesi icab 
bir genç kadın, cadde üzerindeki came - ettiği için evleniyormuş. Bunu bana o
kan lardan birinin önündeki masaya he- nun ark.adaşlarından biri söyledi. Eğer 
nüz oturmuş başka bir genç ve güzel ka- Ludo ile ben konuşursam inad eder. 0-
dmın yanına geldi. nunla sen konuşmalısın. 

- Bonjur, Geye. - Onu iyi tanımıyorum ki ... 
- Bonjur, Gaby. Otursana. Çay nıı - Pek8.ll tanıyorsun. Ona gidersin, 

içersin? benim, evlenmek hakkında vermi~ ol • 
- Evet, bana söyliyeceğın nedir? duğu kararı öğrendiğimi, şikayet etmek 
- Şimdi söyliyeceğim. .istemediğimi ve senin bana geldiğin za-
Çaylar geldikten sonra Georgette ağıı man beni havagazile intihar etmek üzere 

bir tavırla konuşmağa başladı. gördüğünü söylersin. 
- Sana söylemek istediğim §eYj mı so- - Bunlara inana~ağmı zannediyor mu

ruyorsun? Ne olacak. .. Ludviç beni bırak- sun? 
mak istiyor. - Muhakkak inanacaktır. Dürüst bir 

- Yok canını ... Ne diyorsun! .. Zavallı adamdır. Aklına fenalık gelmez. Hem bır 
yavrucağım! .. Peki bunun sebebt nedir? kere tecrübe etmekten ne çıkar? 
yoksa ona... Gabrielle bir iki itirazda daha bulun-

- Asla! ... Ona şimdiye kadar daima duktan sonra bu işe akhnın yattığım gör-
sadık kaldığınu bilirsin. ı dü. Hemen ertesi sabah Ludoviç Blas -

- Benim Bernarda karşı olduğum gi- sacın ticarethanesine gitti. Ona zavallı 
bi... Gcorgette'in kahramanca bir gayreti~ 

- Evet, fakat sen Bemardı seviyor . saklamak istediği nevmidisin~. tesad!lfen 
sun. Halbuki ben ... Ludviçe karşı duy· kendisinin oraya gitmesile akim kalan 
duğum his kuvvetli bir dostluktan başka intthar teşebbüsünü beyecanla anlnttı. 

bir şey değildiı-. Beraber yaşadığımız üç Şişman ve temiz kalbli Ludoviç Blassac 
sencdenberi çok alışmıştım. Şimdi evlen- da heyecan içinde idi. Kendisi için iffeti
mek üzere beni bırakmak istiyor. Re • nJ feda etmiş olan şu küçük Georgette 
zalet... onun için ne kadar kıymetli idi. Onu bl! 

Sustu, ağlamak üzere idi. kadar çok mu seviyordu? Bu tabii ol -
- Peki, ne yapacaksın? Gabrielle, böy- makla beraber insanı l.ikayd da bıraka -

le bir fela~et karşısında kalsa ne kadar mazdı. 

bedbaht olacağını düşünerek heyecan Ludoviç bir ölümün vicdan azabını dü-
içi!"de soruyord'tl. şünerek. titredi. Evlenmeğe onu sevke -

!kisinin de kaderleri aşağı yukarı ay- den şey, son zamanlarına kadar beraber 
ni idi. Onlar atölye arkadaşı idiler. Bu yaşadığı annesinin ölümü ve kendisinin 
sergüzeşt, bir tanesi için sanayi işlerile tek başına bir ev idare edecek kadar be
meşgul yjrmi sekiz yaşındaki Bernard cerikli olmaması idi. Georgette'le evlen
~.antoy, diğeri için. de otuz yaşında bir 1 mesinde ne mahzur vardı? Bunu şimdi
tuccn: ola~ ~udovıç Blassacın şahsında ye kadar hi~ düşünmemişti; çünkü kendi 
tccellı etmıştı. . . .. seviyesinde bir gencin eski bir küçük 
. .° .. z~an~anberl, bu ıki kadın gu~l ve terzi olan metresini alması etrafta pek 

k~çu:u~ bır:r apartınıana yerleşmışl~r- iyi karşılanmazdı. Fakat, nihaye: her _ 
dı. Bır?ı~·lerıle muntazaman buluşuyor - kesin bu iş hakkındaki düşüncelerinin ne 
lar ve ıkı erkek te bu arkadaşlığa ses çı- ehemmiyeti vardı. Bu ona vız gelirdi. o 
karmıyorlardı. Öir çok iyi tarafı olan Georgelle'e pek-

Georgette: ala da alışmıştı. 
- Ne mi yapacağım? diye cevab verdi. Kendi kendine: cKararım kat'idir unu 

Ne mi yapacağım? Bunu ben de bilmi - alaca{Vm> diyordu. Bu fikrini, kü~ücük 
yorum. Y~ud da ... Evet .... Bır f~krim hilesinin böyle bir neticeye varabileceğı
var. Ludovıç daha bana hır şey soyle • ni hiç ümid etmiyen Georgette'e bildirdi. 

Aile hayatları mes'ud geçiyordu. Evli 
bir kadın olduğu için mes'ud ve biraz ds 
müftehir olan Georgette bir kibar bayan 
olmak istiyor ve bunda muvaffa!t ta olu
yordu. 

Ludoviçe o kadar iyi bakıyordu ki 
genç adam kendisi için bu kadar müşfik 
ve iyi olan bu kadına hak kazarunıŞ ol -
duğu yeri verdiği için hemen her gün 
kendi kendini tebrik ediyordu. Kadın da, 
kocası da ayni zamanda birbirinin eşi ve 
farklı sebeblerle Gabrielle'<' karşı büyük 
bir minnettarlık duyuyorlardı. O, ailenin 
en teklifsiz bir dostu ve hiç bir gün ek
sik olmıyan bir müdavimi olmuştu. B6r
nard daima çok meşgul olduğu için Gab
rielle onlara gelecek bol bol zaman bu • 
labiliyordu. 

Bir seneden fazla bir zamandanberi ev
li bulunan Georgette'le Ludoviç, temiz 
bir hizmetçinin hazırlamış olduğu öğle 

yerneklerlıli henüz bitirmişlerdi ki hiç 
beklemedikleri halde Gabrielle geldi. 
Son d:erece müteheyyiç görünüyordu. 

- Aman Allahım, Gaby, ne oldt., nen 
var? 

Georgette bu suali sormak için oda hız
metçisinin dışarı çıkmasını beklemişti. 

Gabrielle: 
- B&nard beni terkediyor, diye hıçkı

rıyordu, evet, evlenmek için beni terke· 
diyor, bu sabah çıkarken bana söyledi, 
düşüp bayıldım. Allahım, bu feci bir şey .. 

Georgette bu hareketten Adeta iğren -
miş gibi: 

- Pis herif, dedi, bir kadının dört se -
nesini elind"en almak ve sonra onu bir • 
denbire bırakmak... Halin ne olacak? .. 
Tabii seni beş parasız bırakıyordur, de • 
ğil mi? .. 

- Hayır, öyle değil Para ihtiyacımı 
temin ediyor, fakat neye yarar? .. Beni 
bıraktıktan sonra ... Ben onu seviyorum ... 
O bunu, ben kendimi öld:.irdükten sonra 
anlıyacak ... 

- Sen delisin!.. Bir erkek için insan 
kendini öldürür mü? 

Birdenbire sustu ve Ludoviçe baktı. 
Allaha çok şükür o hiç bir şey duymamış-. 

tı, düşünüyordu. Bird\?n kemali ciddiyet
le yerinden kalktı ve Gabrielle'e: 

(Devamı 13 üncü sayfamızda) 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
Cinıııl 

Kalın makine 
kAğıdı 

Takrirllk kQğıt 
reskerelik 
kağıt 

Beyaz mektup
luk 
Zarf No. 6 
Tampon sO.n· 
ger k8ğıdı 
Siyah kurşun 
kalem 
Koçnk karbon 
kağıdı 

Kaıtıt zımba 
makinesi 
Klasör 

Mikdan Muhammen b. Muvakkat Eksiltmenin 
beheri tutarı teminatı Şekli gQnO. saatı 
L.K.S. L.K. L. K. 

2500 top 1.18.90 2972.50 222.93 Açık Eks. 7-X-938 14.-

1600 • -. 90.- 1350.- 101.25 • • • • t•,30 

9750 • - . 75.- 662.50 4:2.19 • • • • 14,45 

400. 000 adet 

-.-.89 1560.- 117.- • • • • 15,-
20.000 tab. 1. 97 

393.96 29.55 16,30 
600 kilo 65. 66 • • • • 

20.000 · adet ı. 1771) 235.50 17.66 Pazarllk • • 16 

2.500kutu- 90. - 2250.- 168. 75 Açık Eks.10-X·938 14,..-

500 adet- 30. - 150.- 11.25 Pllzarlık • • 14,UO 

3.000 • - 62. - 1860.- 139.50 Açık eks. • • 15,-
I - Şartname ve nümunelcri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mik

darı yazılı 9 kalem ku·tasiyl! levazınlı hi zalarmda gösterilen usullerle ayn ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme yukarıda yazılı gün ,. e saatlerde Kabataş Levazım ve .Müba

yaat Şubesindeki alım komisyonunda ya. pılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak herg ün sözü geçen şubeden alınabileceği gi

bi nümuneler de görülebilir. 
V - İsteklilerin ek~iltme lçilı taym edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenml! 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c672t. 

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

- - icabında günde 3 kaıe alınabilir. - -

Kadıköy Vakıflar DirektörlUğU lllnları 

Muhammen 
Bedeli 

L. K. 

84 00 

84 
400 

81 
()() 

Pey akçesi 

L. 

6 

6 
30 

K. 

30 

37 
()() 

Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

üsıcndar Tavaşi Hasan Bakkal 50 Binanın 
ağa hmamı 

Evliya boca Evliya hoca 29 Arsa • 
• Rum Mebmed Doğancılar 7 Binanın 

paşa tamamı 

Yukarıda cinsi ve mevkilerı yazılı yerlerin tamamı 18/9/938 gününden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (6700) 

Aldığı ders mucibince, Takvor buııu SON fOSTAN\N - 5 5- e5wılbe.t kendin bir şey düşünür, uydurur· 
görür görmez, guya hayranlığını ifade 

için: EDEI? QOfl\AN\ - Nesini uydururum? Kolay mı? 
- Aman! di~e - Senin gibi akıllı, köpoğlu herif 

bağırdı. Ne kı - uydurmaz olur? 
yak şey! Ne tefa- - Sen bilirsin. Herifi oyala, kandır 
rik parça!. (To - da, nasıl edersen et. 
riğe dönüp): Bu- - Kendisine öyle diyeceğim: Yarın 
nu nerede buldu- YAZAN: Ercümend Ekrem Taıu bu vakit, istediği şey hazır. 
nuz? Nasıl ele - Olur. 
geçirdiniz? ( A - iki tanedir; ve biri ederek: Amerikalı bu teminat üzerine, gene 
merikaJıya hi - Böyük İskendere a- - Peki! dedi; ne ertesi günü buluşmak kararile dükkan .. 
tabla): Ün mer • yit olup, halen sizin istiyorlar bu parça- dan ayrıldı. Torikle Takvor da derhal 

vey! Ün piyes rar .. ünik! Sa a ün valör memlekette, Boston ya? otele döndüler. 
inestima'bl!. (•) müzesindedir. Takvor bu suali Gurabi efendi, bir koltuğa otunnu~, 
Amerikalı, soğukkanlılığını kaybet • - Peki. Bu zat, Toriğe tercüme e~ işsizlikle can sıkıntısından şekerleme 

rneksizin: bunu nereden ve ti. Torik : kestiriyordu. İfakat hanım da onun 
- Bu, nedir? diye sordu. nasıl ele geçirmiş? . - Bin iki yüz do· karşısında, yere, seccadenin üzerine 
Gene Takvor, cevab verdi: - Onu ben bil • lar! Cevabını ver - bağdaş kurmuş, yağlı iskambil kağıdla· 
- Bu Makedonyalı Filip zamanında mem. Kendisine di. rile fal açmakta idi. Evl~dlığını görün· 

icad edilen hokna Sletidir ki sonra _ sormalı. Bu rakam Ameri- ce sordu: 
dan insanlığın bütün vucutcaz derdle- Toriğe döndü: kalıyı asla ürkütme- - Gene ne cehennemde idiniz? Ne 
ı'ine baş dermanlardan biri olmuştur.. - Mister sival di. Yüzünün hiç bir fesacflar kurdunuz.? Neler becerdini~ 

Nargileyi eline aldı, dikkatli dikkat- edoor ki, cenabın çizgisini oynatmak - bakayım? 
ti her tarafını muayene ederek, sözü _ bu antikayi nerede sızın: Canı sıkkın olan Torik koca karıyı 
ne devam etti: b~muşun deyi. - Olrayt! dedi. tersledi: 

- Hakkaten, fefkelade konserve e _ Torik, usulcacık Bana bunun sahte - Haydi sen de! Sus! Kıs çeneni! 
dilmiştir. Defi tabiiye yardım olsun Takvorun yanına olmadığını ispat e • Şimdi yedi ceddinden başlatırsın. 
için 0 vakıtta kullanılan sinameki, ya- ka~ar so~u:du, k.u • den bir vesika gös- - Ne o? Ne oluyorsun? Gene ağzı • 
ni ya frenkcez sene denilen nebat bok- lagmm dibıne fısıl 'tersinler, hemen pa~ nın payını almak istiyorsun galiba? 
na~ın dibinde tane tane duru 

0
; dadı: Nargi~ bin. itina ite bohçadan çıkarıldı )rayı sayayım. - Dinini, imanını seversen sus! Zn· 

Abbas ıKuli bu teşbihten y mllnfail - Sen bu b ... benden iyi yiyorsun,, hiç tınmazdan, istedikleri parayı verir, ı Takvor bu sözleri de Toriğe nakle- ten aklım başımda değil, üstelik bir de 
oldu.: aman ağabeyciğim! Mezeci Filipi, Bü- bunu heman satın alırım. dince, zavallının fena halde canı sıkıl- sen dırlanıp da beni büsbütün serseme 

_ Hey, pedersuhte! Olar tümmeki _ yük İskenderi falan karıştırdıktan son- Amerikalı derin derin düşünür gibi d1. İşte bu, onun hesabında kat'iyen çevirme. 
di.. s inameki değildi. diye bağırdı. ra ben hiç içinden çıkamam, gayri .. baş- bir tavır aldı. O böyle dalgın duruyor- yoktu. Herhalde bu Amerikalı, ralunet- Gurabi efendi gözlerini açtı. 

Tak,·or, bu devrilen çamı derhal dü- kasıntn p'ıavrasını tamamlamak kök ken, Torikle Takvor fısıldaştılar: li Meşhedinin nargilesini İskenderi Ke- - Gene nedir davanız? Ne alıp ne 
zeHti: sökmekten zordur. - Ne düşünüyor acaba? birin bok.nası niyetine satın alan öteki veremiyorsunuz? diye sordu. 

- Sus! Sen ne bilir, ne ağnarsın, 
tereyağı? Ağızdan kef veren törnbekiy
]Pn dipten kullanılan otu o ki farge
demoorsan lafa karışma! 

Ve Amerikalıya dönerek, izahatını 

tamamlamağa koyuldu: 
- İşte, azizim mister, bu aletin aslı 

hudur. Gör ki ne kadar da perfekstyo
tıedir. İşitmişliğime göre bu hoknslar 

Takvor, ona: -Bilmem. Belkim de nasıl ambalaj Amerikalıdan bir gömlek daha az enai - Hiç! Annem çattı da, hafiften bir 
- Peki! diye cevab vermekle bera- edeceğini, yahud ki gümrükten nasıl idi. Çüri.Ik tah'taya basmayı külliyen mariz provası yaptık. 

ber, gfıya Torik istenilen izahı yapmış geçireceğini düşünüyordur. reddetmiyor, f.akat vesika anyordu. İhtiyarcağız koltuğunun üzerinde 
da onu tercüme ediyormuş gibi, tekrar - P.azarlığa da girişmedi. Acaba be- Torik Necminin şakaklarından ter sız- daha ziyade doğruldu. 
Amerikalıya hitap etti: ğenmedi mi? Yoksa senin laflarına mı mağa başlamıştı. Takvorun yüzüne ba- - Yahu! dedi; bütün bunlar neden 

- Sırdır; deemem deor. Herhalda, inanmadı? kıp: oluyor, biliyor musunuz? Konakladı· 
Böyük İskenderin mezarı !stanbolda - Hentsin? İnanmamış olsa, ya lafı- - Ne yapacağız? diye sordu. Hacı ğımız yerde mıhlanıyoruz, Allah ver· 
olduğuna göre, bu onun içerisinden mı keseceydi, yahud da ben söylerken gemisi gibi oturduk mu şapa? Dinin, mcsin. İşimiz, gücümüz yok. Gezdi~ı· 
aşırılmıştır. Ama çalan budur, değil - güleceydi. Bilakis neler ki dediysem, diy.anetin hakkı için bana bir akıl öğ - mi~, dolaştığımız da yok. Şunun şura
dir? Altık onu bilmem. Gel, gelelim topik gibi, şekerli haviz gibi, çiğneme- ret: Avala ne cevab vereyim? s:nda ne diye kazık kakıyoruz, anla • 

r•) Bir barikat Nadir, yegane bir parça! bu mefret hoknaya. Ben zatınızm ye- den yutmuştur. - Peki, istediğiniz vesikayı getire- mıyorum bir türlü. · 
Bunun paha biçilmez bir değeri vardır!. rin<le olsam. -pardon ki böyle deorum- Derken, Amerikalı düşüncesini terk yim deyi söz ver de,· yarın sabahacak f Arkasl var) 
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Yeni 
- E.. bu meselede bizi alakadar e~ 

den cihet neresi efendim? .. 
- Neresi ola~ak? .• Her tarafı .... ~v-

:\1 l" b ·· Huse-. e a şunu söyliyeyim ki; ugun . .. 
Yin beyin başında tam on beş bm t~
fekli varclır. Ve bunların hepsi de bı
ze, Yani (Hamidiye) lere düşmandır. 

- Niçin efendim?.. h t 
· imk'l r ra a - Niçin olacak?.. Bız 1 e . 

duruyorlar mı, yaaa? .• İkide birde, gı~ 
dip heriflerin köylerini basıyorlar. T~ 
l~.n ediyorlar. Mallarını, davarl~rı~~ 
l'tip getiriyorlar . . . Hele o senın ? 
ag~ k ? N kara yılandır o .. · · a yo mu ..• e 'ld'k s b . bı l -enin bana anlattıkların, enun . F 
lerime nazaran hiç ınesabesindedır. .a-
kat ne yapacaksın? .. Elden ne ge~~: 
lieriflerin arkasında yalçın kaya gı 1 

'Yıldız sarayı var. Sırtlarını oraya da
Yarnışlar bildikleri gibi oynuyorlar. 

- Çok korkuyorum, kuman~a~ be~. 
Bu heriflerin yüzünden, ben buyuk bJr 
zarar göreceğim ... Hayatta, tek başıma 

h · ·et veT'-olsam zerre kadar e emmıy -
mern. 'Fakat LeylA, benim elimi kolu-

rnu bağlıyor. 
- Hele dur, bakalım. Hak var~ ra~-

SON POSTA 

Yazan: A. R. 

bir iradei seniye 

Telgraf fırkc kum andanlığından gelmişti 

Mehmed çavuş, Zeki beyin kulağına graf, ne zaman geldi. Her halde, mühim 
e w .ildi. bir şey olmalı. Yoksa, saygılı bir adam 
g _ Efendim!.. Kumandan beyin se- olan kumandan, ehemmiyetsiz bir iş i
lamı var. Şu, öteki mesele için mühim çin beni rahatsız etmezdi ... diye söyle-

bir telgraf gelmiş. Acele sizi iste~i. niyordu. 
Zeki beyin yüreği kopmuş, agıına 

gelmişti. Çünkü Mehmed çavuşun, hiç 

umulmadık bir zamanda gelişini, Ley

F a aid bir kara haber zannetmişti. 
&Y ( "t k' Fakat Mehmed çavuşun, şu o e ı me-

~ele) demesi üzerine, geniş bir nefes 

* Selamlık odasında, gecelik entadsi 

ve beyaz patiska takkesi ile bekliyen 
kumandan, Zeki beyi görür görmez, 

gevrek bir kahkaha koyuverdi. 

Elindeki telgrafı bayrak gibi salltya-
almış: rak: 

Sayfa 
• 

HİKAYE: iyi bir adam 
(Baştaraft 12 inci sayfa.da.) 

- Çocuğum, dedi, bu adamı gidip gö -
receğim. Bu saatte her halde fabrikasın
dadır. Onu pek az tanıyor ve kendisin -
den de hiç hoşlanmıyorum. Fakat her 
halde o bütün insani hislerden mahrum 
değildir. Sizin kendinizi öldürmeğe ka -
rar verdiğinizi ve kendisine karşı duydu
ğunuz aşkın ne kadar büyük olduğunu 
öğrendiği zaman ... Beni burada bekleyi
niz ... 

Ludoviç sür'atle çıktı. O gittikten son
ra Georgette arkadaşını teskine uğraşıyoı 
du, madem ki onun istikbalıni temin e -
diyordu. Bu işin en mühim tarafı idi. Bu 
kadar genç ve güzel olan Gabrielle için 
yeni bir hayata başlamak hiç te güç ol -
mıyacaktı. 

Georgette uzun uzun ve makul ko -
nuştu. Gabrielle hayadan yen: bazı zevk
ler alınabileceğine inanmağa başlıyordu 
ki Ludoviç geldi. Çok müteessir idi. 

ne gittiğiniz vakit gazla intihara teşeb -
büs etmişti değil mi?, Ve terb;yesiz ter
biyesiz yüzüme güldü, ben anladım ... An
lamadım değil, aklı sıra benimle ala\ t
mek, maksadı sizin beni de bir intihar 
komedyasile aldatmak istediğinizi t lmin 
etmekti. Rezil adam ... Sizin aşkınıza 1.1 -
yık olmıyan adam .. . 

İki kadın birbirlerine bakıştılar ve bu 
kadar masum ve iyi bir insana bir za -
man böyle yalan söylemiş oldukları için 
gözlerinin içine kadar kızardılar. Gab -
rielle onu aldattığının ve olur olmaz 
şeyleri akşam gelip aşığına anlattığının 
cezasını çektiğini anladı. Ve Georgette 
bu dakikada kalbinin bu iyi kocasına kar
şı sonsuz bir sevgi ile dolduğunu hıssrtU. 

Ve anladı ki o defa intibam teşebbüs 
etmeği aklına bile getirmemişti amma, e
ğer şimdi birbirlerinden ayrıJırlarsa bu 
hasrete dayanamaz ve kendisini öJcfür -
meğe lüzum bile kalmadan kederinden ö
lürdü. - Sevgili Gabrielle dedi. Bu adamı u

nutunuz, sizin tarafınızdan sevilmeğe ( 
kat'iyyen l!yık değildir ... Ahlaksız heri -
fin biridir... Sizin aşkmızdan ve kendisi 
için intihar edeceğinizden bahsettiğim 
zaman bilir misiniz, nasıl mukabele etti?. 
cBen sizin kadar safdil değilim, dedi. 
Böyle komedyalara ben inanmarr, ... Evi-

'f AlUN'JÖ .WÖSBAMXZD.A: 

Yemekten sonra 
Yazan: Giovanni Boccaccio 

Çeviren: Sezai Solelli 

Karabükten her yıl 80,000 ton çelik alacağız 
(Baş tarafı 5 inci sayfada) 

pavyonlar her türlü sıhhi konforu ihtiva 
etmekte olduğu gibi pavyonların yanın -
da bir de işçi kantini açılmıştır. Fahri -
kanın daimi kontrolü altında bulunan bu 
kantinde alelfunum sebzeJi ve etli ye -
mekler Karabükün ve Safranbolunun 
bugünkü pahalılığı ile izah edilemiye -
cek kadar ucuzdur. 

f tf aiye ve inzibat 
Fabrika sahasında çok muntazam bir 

itfaiye teşkilatı yapılmış, ayni zamanda 
gerek fabrika, gerek Yenışehrin inzibat 
ve asayiş işlerini tedvir etmelt üzere ge
niş kadrolu bir bekçi teşkilatı vücude ge
tirilmiştir. 

Spor hareketleri 
Spor faaliyetleri her sitenin teesslisün

de olduğu gibi Karabükte yirminci asrm 
enerjik Türk gençliğine has bir ilerleyiş 
göstermiş, önceleri basit bir teşekkül ha
linde bulunan gençlik faaliyeti bırdcn • 
bire inkişaf ederek en büyük şehirlere 
mahsus bir mahiyet iltti.sab etmiştir. 

Bundan başka gençlik faaliyeti içinde 
gösteri kolunun arzettiği yüksek kıratta
ki çalışmalar burada tiyatro ihtiyacını 
giderecek bir mahiyettedir. 
Beş yüz yıldır 13 evi 14 olamıyan Ka

rabükte bir buçuk yılda yapılan bu işler 
en kuvvetli bakan gözleri bile kamaştı -
racak bir durum arzetmektedir. 

met var. Şimdilik, telaş etmiye ~1~ lu
ZUm yok ... Şimdi sen, alay eminının o
dasına git. Bir köşeye çekil .. Fırk~n.ı~ 
şu telgrafını önüne koy. Sankı; senı ı~ 
ham eden maddeler soruluyornıu~ gı
bi, şunlara mükemmel bir cev.a~ do~en. 
Kc~ratalann Her tutar yerlerını bırak
ma Sonra onu bana getir. Onun altına 
her~ de bir mütalea geçeyim. Fırkaya 
göndereyim. Bakalım, encamı ne o
lur? .. Bir de bakarsın ~' s~ni oradan 
kaldırırlar~ buraya veriverirler. 

- Sen git, ogwlum. Şimdi, giyinip ~ ·k · h t tt'm 
-Evlad! .. V<i ıa sem ra asız e 1 , Ed b• h••k•· d 1 B h . 

ge~~;:~:·~~a~~:!!~~ acele giyiniyordu. amma .. doğrusu, zahmetine değer. Otur 8 ıyat U Um ar arı : yron, ayatı, 8S8fl8rl 
Son zamanlarda, pek aksi giden ta

lihinden artık ümidini kesen Zeki bey, 

derin derin içini çekti. 

şuraya Hele şunu bir can gözü ile o-
Diğer taraftan da: · (Baştaralı 8 Jnci ıaylada) rmz edebiyatında da. onun tadar maharet, 

_ Tuhaf şey .. kumandanın evinden ku ... dedi. batinin izlerini ~ıdıklarından daha çok o- kudret ve har1kul1delllde geceyi, Okyanusun 

- Vallahi bilmem ltumandanım. 
d B ' ( A "kası vor) kunuyor. fırtınalarını tasvir eden (Chllde Harolds) 

ççı~k:a~lı~1 ~y~a:r~rm~:sa:a:t~b:il~e~·~cl~m~a=ı=.=u=t=e=~================ ~dıaı~ıaıs~~~-~İn~~~~~~~b~rtb•~~~~ti~~ 
leendimden vazgeçtim. Cen~bıhak, = terkettlkten sonra yazdıfı ayni eserin sıon 1kl mlştlr. 

[ Yeni ne.şriyat 1 kısmı, Byron'un gittikçe olgunlaşan dehasını İnglllz cemiyetinin ldeallrlnl an'ane ve 
Leylfuıın yardımcısı olsun ... dedı. 

Ceza hukukunda yenı temayüller - Ba
ba Kanta'nın bu eseri hukuk ilmini Yayma 

•••••••••••••••- ve pürüzsüz samlmlyetin1 göstermek ltlbarlle örflerini hiçe sayarak büyük bir heyecan u
mühlmdir. Byron'un bütün eserlerlni gözden yandıran garlb tiklr ve hareketlerlle oldu _ 
geçirirsek turaya buraya serpllmlg harlklı- ğundan başka türlil görünen ve İnglltereden M'önlliş BiR (IRADEİ SENİYE) 

K mu ne<>rlyatından olarak çıkmıştır. 
uru .., d •uü t -

d ı aına ve· 1 ret hukukunda mahdu mes ye 
Zeki Bey, fırka kuman an ıır. . . T ca Renst E. Hlrsh'in konferansıdır. 

l'ilrnesi lıı-ım gelen cevabı, ancak ı~ Prof. Dr. 
cu. k l Ne~redllmlştlr. f 

günde bitirebilmişti. Nabiye mer ez - "Klasik ferdi hak ve hürriyetler - P~o . 
ııe ayak bastığı dakikadan itibarenv ce- AH Fuad Başgll'ln konferansıdır. Kitab a-
l'eyan edan ba"dı'seleri tam bir dog. ru- !inde çıkmıştır. 

"' llet b' eti mefhumu - Hukuk Prof. 
lukJa naklettiği gibi, devlet ve ~1 

Anune ız~ın konfransıdır. İntişar et -
hesabına yapılan suiistiınal!erı . d~ den B. croza 
halktan ış· ittigwi şekilde birer bırer ızaı· ınlştır. atlık - Avukaı:; A. Hay -

t SU Türkiyede avuk K .. "k bir kl-eylemi..tt Ve bilhassa bu ihane ve - .. k nd'in konferansıdır. uçu 
•- 'i'.... bttlu dar oı e 
~tiınal ırebekesinin başında 1 

, • halinde çıkmıştır. 
l'l -ı 1 1erınde tab ··ıtesi talebe klavuzu - İstan-
~n Osep Racinin işar mese e w H~kuk f~ku H kuk fakültesinin kla -

hukfunetin zararına olarak oynadıgı bul Universıtesi u 
0Yunıarın içyüzünü anlatmakta da ku- vuzudur. y tabilir miyiz? - Ar-su • s· Edebiyat ara . l r etmemişti. Millı ır t sara coşkunun bir yevm 

.. o zaman, hiç olmazsa içindekile:i kadaşımız N':re olduğu bu enteresan anket 
dokrnekten mu"'tevellid bı'r memnum· gaıetede ~a~ ı.ş nesi tarafından zarif bir ş~~ 

İnkılftb Kutubha satışa çıkarılmıştır. Bu-
Yet hissetmilll .. 0 akşam, alay kumanda- kilde bastırılmış ve ,..,...k şayanı dikkat 
n ·ı 'ı k ye bi t üstadlarının yv ~. ı e eve gitmı'ş .. Leyli ile yeme - tün ·ede ya b kitab ayni za-
.. ı ihtiva eden u 

ış: cevablarını 1 anket münasebetlle ko-
G . d n mem- manda muharrir n şairlerin portrelerin1 

- ideyim Derin bir vıc a nuştuğu muharrir verijlnal bir şekilde kıv-

• 

Çünkü 

Radyolln llUniyeti ile r~hat bir uyku çekeyi1:1· . çiziş ve mülakatıa~a~ışı itibarile de ayrıca ~~~~~~~~ 
Diye, belediye hanına avdet etmıştı. rak bir üslılbl~ :ek bir mahiyettedir. De- ;;;; 
lier gece, akreb hücumlarına karşı zevkle okunabile aıattası bulunmıyaclar Diş doktorunun bütün hı.stalanna 

~~Zl ihtiyat tedbirleri aldığı halde. kal- nebillr ki edebiyatıaına birer röportaj olan söylediği "ibi dişleri sadece parlat-
*llnd buna bile hepsi başlı baş 11 taklb edebiHrler. makla kalmıyarak onları mikroplar-
b. e hissettigv i neş'eden bu gece ı ı alaka e ~ı 
ıle h bu konuşma ar lA.ka ile okuyab.llece6 • dan, muzır salyalardan ve Mmızlar-
D e eının.iyet vermemişti. Herkesin merak veıs:ırade ne takib edebile- dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 

"- Udaklannı geren bir tebessümle a- bllhassa gençlerln 
ı;ır a" k k ""vetin 1 bir eserdir. veren yegane iksirdir. & gır soyunarak, yükse er - cekJer Bu aylık mimarı. şe-

zerfndeki yatağa serilmişti. Arkitekt (l\ol.İJ1lar) l- san'atları dergisinin Her •abah .. Her 6Qlert• - Her 
Fakat, daha gözlerini kapamadan, dı- hircillk ve tezyin ııonıştır. aktam yemeklerden eonra 

lŞıarbı.daki taş döşemeler üzerinde nalça· 89 - 90 ıncı sayıır;~~bul Asliye 2 ne! Tic~- RADYOLı•N 
1 Ayni Saklar - İ rnall Hak.!Unın C. Wıl-
r ayak sesi işitmişti. .. t mahkemesi reıs~. s ttl~i «Ayni Haklar» 

l(ald ,._.,. sı'ne su- re 'd tercume e ı:. 1 tl •••••••••••••••il!' l'Ükl ının taşlarını sun.erce .. .. land BA.le en. cü cildi de intişar etm ş r. 
de enen bu ayak sesleri, kapının onun· adli eserin 4 ü~. ı etin gayri ayni ha.klar-

durınuştu. Kapı, acele acele vurul- Bu clldde mülk Jır Bu ıcıymetli esen hu-
llıtıştu; dan baıısedııın;:~~kS~verıere tav.siye ederiz. 

- lCinı ., kukculara ve 

-~z~~t~~m -=-=~~-~~ıı=ı~ve~lim;a~n~la~r~ı ~iş~le~tm;e~sri TIU;m;um~id~a~~~sri[i lA~n~~;r~ı 
-~~~ed~? U~e~v~le~t~D~~~ır~yo;ı~r~~~~~~==;~:·=~=·~; - Evet, efendim . 

1 120 ton çimento açık eksıltrne usulıle 7 /10/ 
- :Ne h b ? • ı· ?160 lira o an 

a er·... M h mmen bede ı "" 
8

. k 'de 9 işletme binasında. satın alınacaktır. d - Irele bir zahmet edin. Kapıya Ka· u a .. .. t ıo da ır ecı . . .. 
ar gelin. 938 Cuma gunu saa . tinde teminat ve kanun~ vesikalarıle .komısyona mura-
Z k ı d İ kl"lerin % 7.5 nısbe z oJarak komisyondan verılmektedır. c.6704• b~ .. ~ ~ bey, yataktan deli gibı· __ fı_r_a_ı_.. __ st_e_ı~_....... arneler parası 

lrtde güzel tabiat ta.svlrlerl, nefis, doyulmaz ayrılıp ta ttaıyada Sbelley lle ta.nışıncıya ka-
oşk ve yeis llrlklerını buluruz. Fakat bu gü- dar başı boş, sefih blr ömür süren Byron, 
zelllkler o kadar haddinden fazla retorik ve ~uaınmalı şair ruhunun derin ittlyakları ııe 
süslü püslü kelime oyunları içinde kaybol - Inglllz edebiyatına hakikaten muazzam e
muştur k1, onları bulup çıkarmalı:, ldeta bir serler bıraktı. LAkln muhafazakar ingma 
marifet, bil' muva1'fak1yettir. sosyetesi, Oscar Wtlde glbJ, ona da cemiyet 

Hüla•a: protokolünde Pek te öğülecek bir yeı· ayır-
Bazı münekkid n müdekklklerın aksine o- mıyor. 

!arak, ben Byron'u Soott (Skot) ne muka - Shelley ile arkadaşlık ettikten sonra, kı.s
yese edecek de~lllın. Şurasını ta.bul etmek men de onun teslrlle durulan, hakiki hü • 
lAzımdır kl, dış şekli ne mı.srala.rınm akışı vtyetınl bulmıya çalışan Byron'un uıl hayat 
!bakımından, !Byrooı, Soktt'u andıra.blllT facluı, ne tuhaftır .~· kendi.sini anlamıya 
Skott İnglllzlere İskoçya ne halkını tanıt - başlı}"acalı sırada ıozıertnı ebedJyyen ka • 
mış. Byron da Avrupa Ue şarkl İnglllz tıdebl- pama.slle teceııı ettJ. ltırahirn Hoyi . . ............................................................. . 
yat dünyasına sunmuştur. Işt.e o kadar ... 
Yoksa Skot ile Byron'un arasında da~ıar ka- Ordu karikatürleri 
dar fark vardır. Soott Ulkeslnl, dağlarını, te-
pelerJnl, ovalarını ve buralarda yaşıyan ae- (Btll tarafı 9 ııncu ıayfada) 
vlmll insanları pek yakından blllyor, tanı - 7 - İngilterede papanın hususi ordu· 
yordu. Byron ise Avrupanın ~rarıı, çürük su gibi bir hususi ordu vardır. Kuman
tnraflarını blliı· görünmekle beraber, haddi danı Atholl düküdür. İngiltcrede nevi 
zatında btltün bunları pek sathl olarak ted-
kllr ve tahlll etmişti. Bize yaşıyan ve alıştı _ şahsına münh.asırdır. Bu ordudaki asker-
ğımız Jnsan çeştdler1 nümunesı verecetı yer- lerin sayısı 250 dir. 
de hep kendisinin müvazeneslz, şah.sl varlı- 1845 senesinde kraliçe Vik!toria İskoç
~ını stİnuYQrdu. Dikkat ediniz: Kabil, Man - yaya yapmış olduğu ilk seyahatte 1skoç
fred, The Corsaln, Gavur, Cbilde Harolda, ya düküne 250 kişiden müı;ekkcb bir hu
Don Juan'dakl kahramanlar, Upler, sadece, sus! ordu kurması ,erefini bahşetmişUr. 
mütemadiyen çlğnedlfl kendi .ene• alnın aa- . İ .. 
kızı; sevgide, yaşamada, hiç, hiç bir ff'yde Genç kraliçe skoçya dukası tarafından 
fayda ummtyan, kıarşılıt beklem!yen, boş, o derece hararetle istikbal edilmiştir ki 
kalbi kırık, sinik insanlardır. Bundan ötil.rli bunun mukabelesi olarak bu küçük ordu
de eserlerinde haklld bir kadın tipine rast- nun teşkiline muvafakat eylemiştir. 
lıyamaz, ve tablatlle de kendisinden bunu Bu küçük ordu İngilt h b' _ 
b kıl 1 ere ar ıye neza 

e yemey z. ti tııb· b 1 
Byron, yalnız ve yalnız, o da fevtaıft.de an- re ne 11. ı u unmamnktadır. Masrafı 

ııırında (ta.biat) a inanır, ona aadıttır. hı- tam:ımile dük.eye aiddir ... 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletçe yabaneı memleketlerden klerink yolu ile damızlık olarak 250-300 

baş Rreton aygır ve kısrağı, 30 baş saf kan İngiliz kısrağı, 100 baş Montafon 
buntner inek ve boğası satın alınacaktır. Bu hususta fazla malOrnat almak isti
yenlerin 25 eylfil 938 tarihine kadar Veteıi.neıt umum müdürlüğüne müra-
caatları. c3846» c6678> 

İstanbul P. T. T. Müdiirlüğünden: 
Muhabere ve posta memuru yeti§tırmek üzere stajyer alınacak ve bunun 

için de 10/10/938 tarihinde saat 10 da imtih, n yapılacaktır. Şerait postahane
lerde ilan edilmiştir. 

O şartları haiz olanların istenilen vesnıkle 5/10/938 akşamına kadar İstanbul 
P. T. T. Müdürlüğü idari kalemine müracaatları. c6694. 
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f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda i 

..... ___ r l darağacı altında biten memuriyet hayab : 99 j ,_ ____ il 
~ ................................................................................................................... ~ 

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

lstanbul, Edirne, Selinik halkı için haftalık Semadirek tcnczzühleri tertib etm~ıtim. 
Fakat Dedeağaçtan tenezzüh Yapurlarına binecekler arasında Avrupaya kaçacak 

insanların bulunabileceğini düıünen lstanbul bu teşebbüsü menetti 
Semadirek yalnız Asan atika merak

iılarını değil, birçok güzel manzarala
rile şa irleri, ressamları, yırtıcı hayvan
iardan maada büyük küçük avlarının 
çokluğu ile avcıları, havasının temizli
ği, san tigrad 35 ve 45 derecede s1cak 
made n sularile hasta ve malullerı de 
celb ve memnun edecek bir yerdir. 

Bu maden sularile Dedeağacın Fere 
ılıcası sularını İstanbulda tahlil ettir
mişt im. İkisinin d e ayni maddelerden 
mürekkeb yani meşhur Kalsbad suları
n a m uadil, yalnız' sıcaklık •dereceleri
nin muhtelif olduğu anlaşılmış idi. 

Orada muntazam oteller, eğlence 

mahalleri tesis edilse A vrupanın en 
meşhur su şehirlerine rekabet edebi
lirdi. 

Çünkü Semadirektekl tabit mezly\?t
leri bu kadar mükemmeliyetle topla
mış bir su şehri yoktur. Alelhusus sa
natoryom için bu adadan daha muvafık 
bir yer az bulunur. 

Semadirek ahalisinden doktor Niko
la Fardi Fransada hekimlik tahsil ettik
ten sonra, oraya dönerek hiçbir yere 
gitmemiş olduğundan yalnız otuz yıl 
içinde Semadireğe gelip onun delAle
tile adayı gezmiş, harabelerin bakiye
sini ziyaret etmiş olan dört yüz bu ka
dar meşhur adamların kart dövizitle
ı inden mumailevh büyük levhalar teş
kil etmişti. Bunların arasında meşhur 
haritacı Kipert (•) in de kartı vardı. 

Bu levhalardan birinin altına kon
mak üzere verdiğim (Dedeağaç muta
sarrıfı - Ebu Bekir HAzım) yazılı kar
tımı mukavvaya iliştirmek için dok -
tor .Fardinin kullandığı toplu iğnenin 
aınnaf!iıma sap1andığını tanneder gibi 
elim bir his ile müteessir ve mahzun 
olmuştum. 

Semadirekte her türlü kıymetli ma
aenlerden başka sahile pek yakın bir 
yerde ve deniz altında petrol kaynağı 
bulunduğu, durgun zamanlarında deniz 
üst ünde görülen eserlerinden ve hisse
dilen kokulardan anlaşıldığı ve bu ma
lılmat tstanbula isaa edildiği için, vak
tin sadrazamı Halil 'Rıfat paşanın oğlu 
Cavid ve Abidin paşanın oğlu Rasih 
beylerin müracaatleri üzerine kendi -
}erine arama ruhsatnamesi verilmiş idi. 

İstifade yolunu bilmek ve bulmak 
şartile memlekete büyük menfaatler 
temin etmek için her türlü servet se
beb ve membalarını toplamı' olan hu 
adam üzerine İstanbulun dikkat naza
rım çekmeğe hayli çalıştım. Fakat em
sali gibi, bu merasinı de hedroldu, gitti. 

Başka memleket:lerde makul çalış
malar, bizde olduğu gibi ebediyen se
meresiz kalmaz, er, geç müsmir oh:r. 
O zamanlardaki memurların her ne 
kadar faydalı olursa olsun muvaffaki
yetleri aUelekser, tesadüfe; bazan te
sadüf kadar hissizliği tutan mafevkin 
keyfine tabi idi. 

Semadireğin pek zeki ve azası olduk

ça mütenasip Midillileri ve etleri lez

zetli keçileri de ötedenberi meşhurdur. 

Adada kurt vesair yırtıcı hayvanlar 
bulunmadığı için keçiler daima kırda 
yaşadıklarından yarı vahş.idirler. Ço
ban istediği her keçiyi kolayca tuta.'lla
dığından herhangisini yakalamak isti
yorsa ona bir taş atar, alıştırılan kö -
pekler kovalıyarak tutarlardı. 

Eski şehrin bulı.tnduğu ~ahilde bir 

çok asırlar geçirmiş büyük çinar ağaç
lan vardı. 

Bunların gövdeleri tamamile oyul -
muş, içlerl açılmış olduğundan aşevi 

(*) Klpert, zikrolunan Fıngar şahikasına 
çıkmış oldu~ndnn beı;ı de çıkmak niyetin
de ldlm. HattA oradan İstanbulu görmek için 
İstanbul rasadhnnc-si mfidürü merhum Sa
lih Zeki beyin vesatetııe Fransaya oldukça 
kuvvetll blr dUrblin de ısmarlamıştım. Dür
bün Semadirek seyahatine yetl§medilinden 
Fingar tepesine çıkmak zahmetine mahal 
görmedim. 

Eski Senuıdirek §ehri nin bulunduğu körfez 

( .. ) gibi kullanmış, diğerini uşaklara çok vakıf arazinin gelirleri meçhul kal
tahsis etmiş, yani kahve ocağı yapmış mış. İskeleden nahiye merkezine teh
ve en büyüğünde de biz. yedi kişi, ra- ilkesizce gidilip gelinmesi mümkün bir 
hatca lemek yemiş i~. yol yapılmamış, asırlardanberi pek za-

~u ~nutulmll-1 nah~.Y~~ sene~erden- Iimane tahrib olunagelen uçsuz bucak-
ben nufus vuküatı yurutulmemış, bir- nl h' · t dilmemı·ş ve 

sız orma ar ıç sıyane e 

< .. > DUlmizde (Aşevt) Tarken Arabın 

matbahını yıkarak enkazından kötü blr 
mutfak yapmata hacet dlmadığı glbl <at
çı)ya (ahçı> d$1ek de gülünçtür. <At>ın 

aslan Türkce olmadığı kabul edilse blle bir 
dllln darbımeaell havı oldu~ kelimeler için 
lcat1 blr temellük hüccet.ldlr. (Aşcı) ya 
(ahçı> deyince .öıü gözünden yaş, ıma.m 
evinden aı gelmez, ve •Pl.§m1ş aıa su knt -

çiçek aşısı (telkihi cedri) bile oraya 
girmemiş idL 

Ben bu mühmel adaya, henüz fethe

dilmiş meçhul bir yerde yeniden hüku

met ve idare teşkilatı yapacakmış gibi 

gittim. Yani nüfus, evkaf, defteri haka

ni, orman memurlarını, birçok aıat ve 

edevat ile nafıa mühendisini ve hatta 
mak. darbımesellerinin şu garlb tekiller! al
ması iktiza eder ki pek tuhaf olur. ıÖ!ü gö- birçok çiçek aşısı tübleri ile aşı memu-
zllnden y~. imam evinden ah gelmez. ve runu da beraber g~türdüm. 
aPi§Jlllş aha su katmak.. (Arkası var) 
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SOLDAN SAGA: 

• 
-

• 
-

• • • ı- - - -• • • • • -- - -• - - - ı- -• - - - -• 
1 - Tenis oyununun aopa& - Sığır yavru-

su. 
1 - Oellr - Bir nevi tömür. 
3 - Sevgllt - Temiz - Çok defli. 
f - Bir nevi tahta - Çocuk doğurtan. 
6 - 8an'at - Aıeuer. 
6 - Üye. 
7 - Komşu ve dost Arab devletlerinden 

biri. 
8 - Kadın değil - Un elenen şey. 
9 - Yapmanın aksi. 

10 - Zeybek - Uyak - Üçuncü fahı.s. 

YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Hesab işlerinden btrl. 
1 - Dört tekerlekll nakil vasıtası - Mut

faklarda bulunur. 
3 - Aydınlık değil. 

t - Kasabın satt~ı - cBlz• mAna.sına ge
len tarsca bir kelime - intlhab hakkı 
için kullanılan oey. 

D - Hata - 8U7Un yürüyü.oü. 
e - Abdal bir hayvan - Beyaz - Bir edat. 
'1 - Gemi tlınlrhaneat - Çok def il - Ba-

ğırak. 

ı - Karanın atat - Tarihl bir kavim. 
g - Çobanın paltosu - Yama. 

10 - Sunmak. 
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Evvelki bulmacanın halledilmiı ıekli 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

22 Eyliil 1938 Perşembe 

18.30: Dans musikisi (Plftkl. 19: Spor md

aahebeleri, F.şref Şefik tarafından. 19.30: 
Dan.! musikisi (PlA.k>. 19.55: Borsa haberleri. 
20: Saat ayarı: Orenvlç rasadhanesindeu 
naklen. Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk ıarkıları. 20.40: Ajans 
haberleri. 20.47: Ömer Rıza Doğrul tarafın
dan arabca söylev. 21: Şan: Macar artlstle-
rlnden Kato - Lezay. Stüdyo orkestrası :efa
katile. 22.30: Rıfat ye arkadaşları tarafın
dan Türk mu.,lklsi ye halk farkıları. 22.10: 

Hava raporu. 22.13: Darüttallm muslkt he
yeti Fahri ve arkadaşları. 22.60: Son haber
ler ve ertesi günün programı. 23: Saat ayarı, 
İstlkl'-1 marşı. 

ANKARA 
!2 Eyliil 1938 Perşembe 

Öl'iLF NEŞRİYATI: 
14.30; Karışık plAk netrlyatı. 14.50: Plilkla 

Tilık musikisi ve halk ıarkıları. 15.15: Ajaruı 
he.berlerl. 
AKŞA!\I NEŞRİYATI: 

18.30: Karışık pUk neşriyatı. 19.15: Ti.irk 
musikisi ve halk §arkılan (Sam.haddin ve 
Safiye Tokay>. 20: Saat §.yarı ve arabca neş-
riyat. 20.15: Radyofonik temsil: <Oençler 
grupu tarafından>. 21: Şan plAkları. 21.15: 

S~üdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberleri 
ve hava raporu. 22.15: Yarınki program. 

EYLÜL 
Ruml MDe 22 Arabi Moe 
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Çok çalışmamız lium 
9 uncu Balkan oyunlarından bizim heıabımıza 

çıkarılabilecek aegane nP.tice budur 

400 metre birinciliğini kazarnı• Görm arleada§lan ar.ounda fGM.etı a.umlt:lula 
fanila taııyandır] 

Fena diyecek kadar bozuk organ1H edi
len Dokuzuncu Balkan oyunları, &tına ve 
atlamalarda bir hayll puan t.oplıyan Yunan
lılat'ın zaferlle bitti. 

Balkan oyunlannın en cazlb Jo.smını taş
kil eden programın 100, 200, 800 ve 1500, 
5000 ve 110 mania gibl koşulan, 4X400 ve 
Balkan bayrağlle, yüksek atlama, sülle atma 
ve çekiç atmanın blrlnclllk:lerlnl toplıyan 

Yugoslavlar pek terem gallbiyetıer alarak 
llk defa bu kadar büyük bir muvaffak:lyet 
göstermiş oldular. 

Yugoslavya atıetızm takımının bir iki Aza
sı istisna edllecek olursa ekseriyeti hemen 
hemen gençlerin teşkil ettıfi görillllr. 

Balkan oyunlarında yeni bir yıldız olarak 
nazarı dikkate çarpan tek atlet 200 metre 
galibi Yugoslav Kling'dir. 

Çok sağlam ve henüz pek genç olan bu at
let uzun seneler snr•at koşularında bu şeref
li mevkll muhafaza edecek bir 1stıdaddadır. 

Yugoslavların atletizm sahasında gözle gö
rülecek derecede ink:Lşaf etmiş olmalarına 
muk.abll, Yıınanlılan oldukları yerden bir 
hayli aşağı ınmış olarak gördük. 

Balkanlarda Adetn bir kahraman sayılan 
mania koşucusu Mandikasın mağlftblyetı ve 
Maraton müstesna, koşularda bir tek Yu
nanlının galibiyet elde edememesi Balkan o
yunları tarihinin şimdiye kadar kaydetme
diği bir hA.dl.sedtr. 
Yunanlılar bu sukutun farkındadırlar. 

Yorgo Kuplos ve Frangudts gtbt Yunanlıla
ra senelerdenberi zafer tOplıyan atletlerin 
yeri tamamlle boş kalmıştır. 

Yunanistan atıetlzmlni aya'ıı:ta tutan disk 
atıcısı Sllas lle mania koşucusu Mandikasın 
piste veda ettiği giln bugünkü kadronun ya
rın iş görebilmesine, hele Balkan blrlnclllğl 
elde etmesine de imkAn yoktur. 

Belgrad oyunlarında puan vaziyetinden 
dolayı tellşa düşen Yunanlılar, Balkan mü
sabakalarının onuncu ylldönümllnii Atlna
da yapmak suretile slSnmek üzere olan bu 
ateşe son bir timid.le yeni bir kibrit çakmak 
istiyorlar. 

Geçen sene Balkan oyunlarını Bükreşte 

yapan Romanyalılar kendl topraklarında 

kazandıkları muvaffakiyetln yarlBlnı bile 
elde edemediler. 

On bin metrenin birlnclllğl tıe iktifa eden 
RomanyaHlar kazandık.lan ikinclllk, üçün
cülük gibi derecelere rağmen umumi tasnif
te üçüncülükten kurtulamadılar. 

Lnpoşan, Nemeş gibi Balkanların en yaşlı 
atletleri takımlarında hA.IA b!lyük ümidler 
olarak yer almaktadırlar. 

Romanya futbol ve teniste olduğu gibi at
letizmde beklenen inkişafı gösteremedi.. 

Atletizm işlerinin orada da lı\yık olduğu 
allikayı henilz bulmamış oldu~u dokuz sene
denberi yapılmakta olan Balkan oyunları 

neticelerinden pek kolaylıkla anlaşılır. 

110 m.etre maniada iiçü.ncü gelen faik 
koşunun birinci rve ikincisile ıeref 

kürsiUü~ 

seneye kadar azamı dört atletle Balk•1' 

müsabakalarına girmtı olan Arnavudlşr, 
Belgrad oyunlarına on setiz atletle ıeıduer· 

Balkan oyunlannın muhtelif müsa.battaJ•• 
rına bir veya iki atletle girmiş olan Arns; 
vudlar atletizmi bir ana ıpor olarak tabıl 
ettiklerini ve ona J!zım olan alA.kayı göSW 
receklerlnl söyledller . 
Yakın bir tarih bu sözQn ne kadar kuvve~ 

olduğunu mUsbet veya menfi mutlaka ısb• 
edecektir. 

Bize gellnce Belgradda üç giln devam edeJ' 
müsabakalar esnasında kendilerinden par
lak dereceler Umid ettiğimiz bir kısım auet; 
Jetler bizi mahcub etmediler. Fakat 3, nibaY~. 
beş atlete medyun bulundu~muz bu muva 
fakiyetll neticeleri bir tarafa bırakırsak b&f' 
ka memleketlerle aramızdaki farkın çok bfl; 
yük denecek derecede açık olduğunu artl 
anlamamız H\zımdır. Çok çalışmamıı tcab r 
diyor. 

ÖMER BMil'I 

Garen Atinaya gidiyor 
2 teşrinievvelde Atlnada MacarLstan ~~ 

Yunanistan arasında büyilk bir atıettzın :rıı ıJ 
aabakası yapılacaktır. Yunan feder~0~1 
Balkan müsabakalarında dört yflz meırel 

0 yarışı kazanan atletlerimizden Göreni 1:1 

müsabakalara resmen davet etmiştir. 
Atletizm federasyonu reisi bu daveti meııı; 

nunlyetle kabul etmekle beraber Türk spOt 
Kurumuna vaziyeti telgrana sormuştur. s~, 
kurumunca rnilsald cevab geldiği takdir ı· 
Gören bu müsabaka için Atlnaya gtdece 
tir. 

Romanyalıların sebebi bizce meçhul olan Bulgarların miıafirpenerllğf 
dahili müşkültıtı yenmek için çırpındıkları ıııl' 
her Balkan oyununda karşıma çıkan tdarc- Balkan oyunlarından dönen atıetıerl tJ' 
cilerlnin ateşll ateşli hareket ve tellşnıdan Sotyadan geçerken Bulgar federasyonu 
anlaşılmaktadır.. . rafından karşılanmışlardır. ,tıJ" 

Bulg~r ekip! beşinci Balkan oyunundan Bulgar spor tefkilltı atıetlerlml.ze ,ş• 

sonra Balkanlar ara,,ındakt bu milsabakalara bir buket vermiş, her birine rozet datıtın 
iştirakten sarfınazar etti. tır. 11 

Robert Kolej'de tahstıde bulundukları aı- İstasyonda hazırlanan büfede atıeUerltıl 
rada atletizm yapan Bulgarların büyük bir ayrıca izaz ve ikram edilmiştir. 

::;;~~k~alkan oyunıannda karşımızda gö- Galatasaray murakabe heyetinin 
Atlnada yapılan birinci, ikinci, üçüncü 

Balkan oyunlarında birkaç blrinclllk alan 
bu atletler pistten çek1ldikten sonra Bal
kanların en kuvvetll atleti sırasına giren 
Doyçefln de Berlinde beden terbiyesi tah
slline batlam.a.sı, Bulgarları pek zayıf bir ha
le sokmuş ve bu vaziyet üzerine Bulgar ta
kımı kuvvetll ve olgun bir hale gellnceye ka
dar oyunlardan çekllmt.,tlr. 

Bulgarlar dört senedenberi Balkan oyun
larına birkaç mümessil yollamak suretile 
kendllerlnt tem.sil ettırmekted.lrler .. . 

Balkan oyunlarına zaman zaman iştirak 

eden tek mWet de Arnavud mWetJdlr. Geçen 

toplantısı 
lhndJ1' 

Oalatasarazy Spar Klilbü Başkanlıa- ıs• 
blldlrildiğine göre 17 /9 /938 tarihinde t.OP ıoJ 
nacak olan yüksek mUrakabe beyetının eY p• 
alelMe içtimaı, ekseriyet olmadıtındaD tb 
lanamamıştır. 

:rıııJ• 
Klüb nizamnamesinin 25 inci maddesi ,ı 

clbince bu kere 24/ 9/ 938 cumartesi günü ':r 
15 de klüb merkezinde toplanmata tarar 
rllmiştır. 1' 

Klilb mürakabe heyeti lza.sının yenn ,. 
santl mezkftrda klüb merkezinde buluııın 
ları rica edilmektedir. 
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AKTİF 

kasa: 
Altın : san kilogram 17.157.501 
BA.NltNoT 
tJFAKUK 

Dahildeki Muhabirler ı 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın : san kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil seı best 
dö"1zler 
Dl~er döv1zler ve Borçlu kllrinl 
bakiyeleri 

Razi.ne Tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 
Ranunun 8 _ 8 inci maddele
rine tevfikan hazlne tarafından 
'fti.ld tediyat 

Benedat Cüzdanı : 
lIAzİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

&ham ve Tahvillt Cüzdanı : 
<Deruhde edilen evrakı nak

A - (diyenin :tarşıbAı Esham v• 
<Tahvlllt itibari tıyınetı:> 

B - Serbest esham Tt tahvilA 

Al1anslar: 
Bazl.neye kısa vad. avans. 
Altın ve Dövls öserlDI 
TahvUAt üzeriııı • 

Dissedarlar ı 
Muhtelif: 

24.133.398.04 
26.037.521.-

1.292.015,E -
314.628.0~ 

12.736.038.33 

15.073.09 

10.844.230.98 

158.748.563.-

15.057.949.-

1.100.000.-
85.499.377.01 

99.850.648.48 
8.864.698.14 

'7.10'1.500.00 
!23.882.65 

U.260.651.01 

Yekim 

PAIİ F 

Lira 
Sennayeı 

İhtiyat Akçesi ! 
Adi ve fevkaladt! 

51.462.934.36 Hususi 
Tedavilldeki Banknotlar : 

314.628.04 perubde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ s tncl maddeleri 
ne tevtlkan lıaZ1ne tarafından 
dk:l ted1yat 
Deruhde edilen evratı nakdiye 

bakiyesi 

2S.595.34UO 
Karşılığı tama.men altın olarak • 
ll!Teten tedal'ille vazedilen 
Reeskont mukabili llA.veten teda. 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
1 

14S.690.8a.-
Döviz taahhildatı : 

Altına tahvlll tabll dövizler 
Diğer dövlzler ve alacaklı tıı.rtnı 
ba.kiyelerl 

66.699.377.01 Muhtelif, 

~.315.3".U 

16.592.0SUC 
uoo.000.-

11. 738.643.80 

364.708.919.89 

Lira 
15.000.000.-

2.712.234.11 

6.000.000.- 8.712.2kll 

158.748.563.-

15.057.949.-

143.690.6H.-

19.000.000.-

34.000.000.- 196.690.61f..-
16.559.820.23 

1.121.78 

411.829.714.94 41.830.1!38.72 
85.915.Uf.83 

YekAn 364.708,.gl9.89 

t Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın tizerino avam % 3 

. olan üsküdarda Hayre bi 939 senesi mayısı 
d Senelik muhammen kirası 30 liralı Hayrettinçavuş ınekte ıınuştur. Şartnamesi 

e Debağlar sokağında 13 n~:U-are açık arttırmaya konu tuk ilk teminat 
ll()nuna kadar kiraya veril~e~ uz·e· İstekliler 2 lira .. 2~ ıruru14 buçukta Daimi 
levazun Müdürlüğünde gorulebılır. 

938 
Pazartesi gunu saat (İ.) (6518) 

!Xlakbuz veya mektubile beraber 3/lO/ ' · 
t?ıcfunende bulunmalıdırlar. """""" k ımuş • 

k eksiltmeye onu 
temizleme işi açı müdürlüğünde 

t İlk okullara kurdurulacak so~a v:Iıni tir. şartnamesi ıevazım112 lira 50 ku • 
~· Buna 1500 lira bed:el tahmtn edı . ·!unda yazılı vesika ve ~ .. aat 14 

10tiilebilir İstekliler 2490 numaralı ka ber 4/10/938 Salı gunu 5 

ru . ktt.Jbile bera 
\.._ şluJc ilk tem.inat makbuz veya ıne d (6601) -
ı.ıuçuk bul nınalı ır. ...___ta Daimi Encümende u 

• nundan: T. H K Sabnalma komısyo A ıo.000 ııfil bastırılacak ve 
• • 50 000 el planı ve · tekli olan-

&39 senesi yılbaşı piyangosu için 1 · • açık eksilırncY'.! ıs 
6705 2619 apılacagınaan .. caatları. c > 

1 /~.>~ .Pazartesi günü münakas~ Y 'rektörlüğüne mura 
atı.n şartnamesini görmek üzer~ pıyango eli 

ı,.-. __ 

-----

Zayi: 329 da Alanya. r~diyeslnden aldı • 
ğun şahadetnamemi kaybettim. YenJslnl çı
kar.acatımdan e.9k191nln hükmQ yoktlll'. 

(1163) 

~ada Softa ol1lll&nD4an 
Mehmed oflıı Baüı 

Sayfa ıs 

Yüksek Ziraat Enistitüsü Rektörlü
ğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner, fakültesinP. mı 
ve erkek, Orman fakültesjne yalnıı erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısll 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki §artlara uymak ge • 
rektir. 

1 - Tilrk tabüyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek baka• 
loryasmı yapmış veya lise olgunluk diplomasını alınış bulunmak lAzımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin fen fakü ltesindcn naklen gelecek olanlar lisenin 
fen kolundan pek .iyi derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak olmuşlarsa 
orada okudukları sömstrlerden ikisi kabul edilerek veteriner :iiraat ve ornıaıı 
fakültesinin üçüncü sömstrlerine alınırlar. Ancak veteriner fakültesine giren• 
}erin bu fakültenin birinci ve ikinci söms tresinde okunan anatomi dersine de ay. 
rıca devam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yaprnalan 
gerektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı olamaz. 
Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hastaevi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık mua • 
yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği. beden kabiliyetini göster • 
miyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankaraıda Orman çiftliğinde ıtaj gör
meğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana t!bi tutulacaktır. Stajdaı. 
sonra talebenin enstitüde nazaı~ derslere devam edebilmesi için yapılıi 
cak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması şarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Ve yatacak yer parasız olarai 
çiftlikte saflanır. cStajyer talebenin yemesi ve içmeışi de enstitüde ıağland11l 
takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.> 

T - Parasız yatılı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne snrctlt 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya ceıaen Ol• 
kanlanlardan hükO.metçe yapılan masraflar1 ödiyecekleri hakkında verilecei 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alımr. 

8 - Enstitüye girmek isti yenler yukarıda yazılı rapordan başka lise ve o 1gun• 
luk diplomasını veya tasdikli suretlerini, nüfus kağıdını, polis veya uraylı:ırdu: 
alacakları uzgidlaı ve aşı kAğıdıru, orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları süel 
dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılarile yazacakları pullu bjr 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens • 
titüsü rektörlüğüne baş vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakillteye kaydolunmak istediklerini bilcHr • 
meli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan yetiştirme veya zirai san'at. 
larla alakalı bir aile çocuğu bulunur bulunmadığını da bildirmelidir. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pul !anmamış olan ve 8 inci maddede yazJll 
kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddene yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocuğu 
veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakalı yer ve tesisat sahibi 
veya sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan pek iyi ve iyi 

dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vur

ma tarihine göre seçilirler. 
11 - Zirai staj ve tahsil müddetince okutulan yabancı dil, Almanca ve !ngi 

lizcedir. Fakültelerden mezun olan talebeye ziraat mühendisi, veteriner hekim. 
Orman mühendisi ünvanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmezden evvel yukarıda yazılan yabancı dıllı>rder.
tıntihan edilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak şarttır. 

1, 2, 3 üncülükle mezun olan talebeye mükafaten Avrupada bir tedkik st~ya
hatf yaptırılır. 

12 - Ziraat fakültesine 40, Veteriner fakültesine 40, ve orman fakültesine 40 
azamt talebe alınacaktır. 

ıs - Cevab iaüyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
14 - Baş vurma zamanı c22 ağustos 938 den Eyl11lün 30 uncu gün:i akşamına 

kadardır. Bundan sonraki ba§ vurmalar kabul edilmez. c3247> c5677> 

Devlet Hava yolları umum müdürlüğünden 
Sıhhiye otomobili. 
Yangın otomobili tayyare meydanlarına mahsu..s 
Silindir ve traktör. 
Yolcu otobüsü alınacak. 
Tayyare meydanlarımız için yukarıda yazılı vasıtalann en modem sistemeld 

ıatın alınacağından alAkadarlarm bu husustaki tekliflerini 20 birinciteırin 938 
tarihine kadar idaremize göndermeleri ildn olunur. (6616) 

~ osMANLı aANKAsı ~ Son Posta 
§ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ § l====:::::ııı:ı::====-====ıı==-t 
;:: İ • Yevnıt, 81ya.s!, Hava.d.ls ve HaJJc Kazete.sı 
~I.. TES s TARİHİ : 1863 E=-= -· .. ·-

Sermayesi: 10.000.000 İnilllz llrası Yerebatan, Çatalçqme sokak, ı:s 
.. ISTANBU.t; 

Türldyenin başlıca §ehtrlerUe _ 
Paris, Marstlya, NJs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunaniıtan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

§:: Suriye ve Yunanistanda Filyalleri _ 
vardır. i 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

= 
5i ----------

~--,,. DIŞ TABiBi ..__.._ 

RATiP TÜRKOGLU 
Sirkeci: Viyana oteli ı;ırası. 

No. 261 Kat ı de herıınn Oğleden 
ıonra saat 1' den IO ye kadar 
bastaları kabul eder. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddlr, 

-···-
ABONE FIATLARI 

t e a t 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYJ: "üöö' 760 400 160 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreş 
deltıtirmek 20 kuruıtur. 

-····-
Gelen evrak geri verilme:ı. 
lla11lardan rne.'uliyet alınm~. 

Cevab için ınektublara 10 kuruşlulıi 
Pul ilAvesl lA.zundır. 

(···;;;;;~·ıe~;.;;;;·741·i;;;~··ı 
~ Telgraf : Son Posta 
l Telefon : 20203 

""'················· .. ···············-· .. ·······-' 



16 Siyfa 

90 derece halis limon çiçekleri 

Dünya ıtriyat mütehassıslan bir araya gelse Hasan kolonyasımn bir damlasım vücuda getiremez. · 
Nesrin Limon çiçekleri Hasanın yavrusudur. Losyon ve Lavantalar birer şaheserdir. 

Nazarı dikkatinizi celbetmesl lazımgelen bazı fiatlar: 
Spor Turing gömlekler 
Spor Poplin gömlekler 
Poplin Pijamalu 
F anili Pijamalar 
F antazi Erkek çoraplan 
(3 çift) 
Muslin kadın çoraplan 
ipekli kadın çorapları 
Kadınlara fantazi mu
pmbalar 
Kadınlar için ipekli mu· 
pmbalar 
Genç kızlar için ipekli 
muşambalar 
Genç kızlar için m·antolar 
Erkekler için Gabardin 
Pardesnler 
El'kekler için Trençkotlar 
Erkekler için çevrilebilir 
Trençkotlar 
Erkekler için muıambalar 
Kuan defö (Kısa 
Ropdöıambr ) 

BUtün bunları : 
lstanbulda Bahçekapıda 

l 4S KurUftaıl itibaren 
135 
310 
330 

" 
" ,, 

72,5 klll'Uf 
38,5 Kr. dan 

90 " 

10 Llradan 

il 

7 
4 

20 
13,5 

16 
10,5 

" 

" 
" 

" ,, 

" 
" 
,, 

" 
• 
• 

" 
" 
" 

" 
,, 

" 
" 
,. 
" 

" 

" 

Robd6p.mbrlar 
Çocuk pardeaOleri 
Çocuk muıambalan 
Çocuk bahriye elbileleri 
Safi ylin robluk kumaılar 

(metreıi) 
T ~yy6rler için ku· 
mqlar ,, 
Son moda tayyörler 
için k1imqlar ,, 
Spor mantolar için 
kumaılar ,, 
Lükı mantolar için ,, 
Son moda ıpor manto-
lar için kumaılar 

Son moda kadın el 
çan talan 
Kadın ıemıiyeleri 
Hakiki deriden mekteb 
çan talan 
Kadın için bel ke.merleri 
Şifon Eıarplar 

10,50 Uradaa 
8,30 " 
6.50 
5 

2,ao 

5,50 

5,50 
8 

10 

2,50 
1,70 

2,25 

• 
• 

• 

" 
• 

• 
• 

" 

" 
" 

" 

itibaren 

" ,, 

. ,, 

n 

" 

" 
" 

" 
" 

" 0,65 Kuruttan ,, 
1, 7 5 Liradan ,, 

Müessesatında 

GRiP • NEZLE • KIRIKLIK 
NEVRALJi • BAS· DiŞ 

ve biitün AGRILARI ofNDIRlR 

DENIZBANK abız mısınız1 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 

E.ki ve yeni butiin 6kaürükleri geçirir, balgam söktnrlir, bronflan 
temizler, nezle Ye gripten korur, a-6ğ1Uleri zayıf olanlara bilhaua 

pyam tavsiyedir 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BeıoAlu letanbul 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111m111111111111111111111111111ma' 
5 Til.rk Hava Kurumu -

Bankamızca inşaiye ve makine mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya 
müsabaka ile talebe gönderileceğinden talih olanların en geç 30 eyJfil 1938 cu
ma günü saat 17 ye kadar Istanbul Şubemiz Personel Servisine istida ile mü
racaat ederek kaydolunmaları iktiza eder. Müsabaka imtihanının yapılacağı 
tarih ayrıca illn edilecektir. 

alcıam bir 
MAZON ... 
yann neti
g6rür16nh. 

MAZON 
MEY VA 

TUZUNUN _ I BUYUK PiYANGOSU 
lsttdaya Raptı icap Bdea ıvru: 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 
2 - Orta veya daha yilksek mekte b şehadetname sureti. 
3 - Tam teşekküllü resmi hastaneden alınmış sıhhat raporu. 
Sureti getirilecek vesaıltin asılları istida ile beraber Personel Servisine 

tevdi edilecek ve tedk.ikten sonra bilahare sahiblerine ia~e edilecektir. · "' ......................................... .., 
Nafıa Vekaletinden: 

:Açık bulunan ressamlıklar için Ankarada Sular umum müdürl:iğü merkezin
de ve İstanbul nafia müdürlüğünde 28/9/ 938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
imtihan yapılacaktır. 

Talihlerin imtihanlara iştirak etmek üzere vesikalarile beraber vek!lete mü-
racaatları ilan olunur. c3855> c6690> 

iTALVAN LiSESİ 
ve İtalyan ticaret mektebi 

Tom • Tom sokak, · Beyotlu 
Pazardan maada her gün saat 10 - 13 arasında kayıd muam~lesi yapılır. 

Karacaoey Harası Direktörlüğünden : 
Müessese için 7180 litre benzin, 12600 litre gazyağı, 4500 litre vakum açık ek

siltme ile alınacaktır. Eksiltme 28/9/938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
on beşte Hara merkezinde yapılacaktır Benzinin beher litresi 17 kuruş, gazın 

beher litresi 15 kuruş 50 santim, vakum.un beher litresi ,17, kuruştur. Muvakkat 
teminat 296 liradır. 

İsteklilerin mezkCır gün ve saatte Hara merkezinde müteşekkil komisyona ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin Hara muhaıebesine ve İstanbul Veteriner Di-
rektörlüğüne müracaatları ilan olunur. ~6350> 

ismi taklid edile
' bilir. Fakat ne ter
ki bi ne de tcıiri 

taldid edilemez. 

Zonguldağın en zengln maden
leri olan Kozluda çarşı içinde 

BABA ILMAS OTELi 
ve altında lokantası He devren 

ACELE SATILIKTIR. 

Son Posta Matbaası 
-............................... . 
Nqriyat Müdürü: Selim Rafl'p Emtt 

SAHİPLE&la S. Ragıp EMEÇ 
~ Bkrtm U8AK.L1GU, 

§ 6. cı Keşide: 111 Birinci T eırin /938 dedir. 

! Bügillı ikramiye: 200.000 Liradır ••• 
= § Bundan baıka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lirahk 
~ ikramiyelerle ( 50.000 ve 200.000) liralık iki adet miikAfat vardır-

. § Dlkkatı Bilet alan herkes 7 /Birinci Tetrin/938 günü ak
§ ıamına kadar biletini değiştirmiı bulunmalıdır... ii::I 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllUlllll1ı1' 

RADIO 
EDIS ON 

MUe•eesesl 
Beyoğ'lu latiklll caddeai No. 34 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun aantlml 

ıahile 400 hnıı 
•ahile 250 • 

O ,üncii ıahile 200 • 
Dördüncü ıahil• ıoa • 
l, ıahileler 60 • 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddes F.l.r'fmda 
fazlaca ·mikdarda illn yaptırıcü· 
Iar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 

istüade edeceklerdir. Tam. )'HUD 

ve çeyrek' sayfa il&.nlar içbı ayn 
bir tarüe derpiş edilmiıtir. 

Son Posta'nm ticad ilAn.lanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

lıineıl1k Kollektll IJrkt&I 
Kabramaıı.Ud• Ban 

ADkan cad4MI 


