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Çek • Alman davasının Avrupayı harbe 
süriiklemesi ihtimali te~-~~-~----·~-~şgösterdi 
Fransada ihtiyat sınıflar Hataf ......... K;bi~;·;i-

silô.h af tına çağırı[Jı Dr. Abdurrahman Melek 
Başvekalete getirildi Pragda Çekler de, Südetler de dün 

son sözlerini söylediler 
Baıvekil, bugün Meclis huzuruna çıkarak mesai 

arkadaılarını takdim edecek 

-Hmerln bugün Nürnbergde bir, nutuk irad etmesi bekleniyor 
: 1 HAR]CDEKI AKiSLER 

Fransanın Almanya hududunda 
aldığı f eokalade tedbirler 

r 

-Romanyanın da Çekoslovakyaya bir taarruz vukuunda 
İngiltere ve Fransa ile harekete geçeceği bildiriliyor 

.IJ.atay meclisinin . açılışına aicı ilk re.rimler: (Yukarıda) ' Cevad · A - "' l l'--
ş"'k ·· K .:n k · n.ır .... a ın, cı vuy 

u ru anau.~ı ve o1°!1sI Kole meclise gelirlerken, (qağıda) 

meb uılar meclise giriyor_lar. (Yazısı ıı incJ ıaJfada) 

Filistindeki müsademeler 
muharebe şeklinl aldı 

Ara~lar iki İngiliz tayyaresini düşürdüler· bir 
Fransız ordusıınıın fsv!çre ve J1.lmanya hududlannaa ıon yaptığı manevralardan intıbalar treni yoldan çıkardılar bir ko·· Ü •• d' 1 f 

Paris 5- Havas bildiriyor: sili ettiği mühim tedbirlerin ve asker ve tedbirlerine müracaat etmek mecburi - . 1 pr yu uçur U ar, 
Enternasyonal vaziyet dolayısile ve Al· levazım mevcudunu takviye etmesi neti· yetinde kalmı§tır. Bu suretle ve bilhassa L~ndra 5 (Hususi) - Af'ab çeteleri, , 

manyarun şimali şarki hududunda teves· cesi olarak hüldlmet bir takım emniyet (DevaDll ı ı inci sayfada) bugun tek.r~ Hayfa • Kahire demiryo -
, __,_ ---~ lunu muhtelif noktalarda tahrlb etmif ve 

1( 1 bir trenin yoldan çıkmasına sebeb ol • tf EKOSLO v AKY ADA ALMANYADA :~r=~ !~ıı::~~~zerlnde bir köprü de 

Prag· dün hummalı Hitler. Nürnberge ~~~~~~;]~~~~!!1~:.=; 
!ardır. 

bir faaliyete sahne oldu vasıl oldu m!'1~;bl~:::a~~::ı!~·!~:,~:::: 
surette yaralanmıştır. t.ı 

Ç
ek kabinesinin toplantısı 5 saat sürdü, kabine nihayet Alman p~opaganda nazırı: uBiz a~:U:r:~ ;;~~~in-m~Hu~u~t 1 m:ıııabirlınfz ,, 
• •.., d k d "" Id S ""d tl d t 1 k düf111anlarınuzı tanıyoruz, onlar da Y . Y ca e e en hakkında bır tebbg neşre ere agı ı, u e er e op anara k d b . • ak I t daımi surette burada gazetelere havadil 

. • • • • • ya ın a ızı tanım ır•a mı f kWt 
eski şartları değiştirmiyeceklerını bıldırdiler bulacaklardır>> dedi. ;:;~ eş a;n gbaze1telerle neırettiği ma-. a arasın"'a azı arı var ki doğrulu .. 

.. Stutgart 5 (A.A.) - Ecnebı mem • ğunu veya y ı ı y k 
Londra 5 (Hususi1 _ Çekoslovak· fasılasız beş saat suren müzakerelerde 1 k tl d'kl Alınanlar konğres· dün ak . anış ıgını ontrol etmek ka-

n hükumet merkezi bugün hum- bulunmuş, nihayet bir te neşretmiş ve e e er e d G "bb 
1

1 ,. b. bil olmamakla beraber, size bildirmeği 
yanı . , y ... şam propagan a n<lir.ırı o e s ın ır faydalı gördüm 
malı bir faalıyete sahne olmuştur. dagılmıştır. "' · . (Devamı 11 inci sayfada) · · . . ." •Y •• • 

Cumhurreisi Beneş'in riyaseti altın- Tebliğde ezcümle deniyor ki: Hüku· .............................................................. Neşredilen bır teblige gore, son gün • ' . - -. - ...... '1'ı 
da fevkaliide bir toplantı yapan kabi- met, Südet meselesinin halli için kat'i 1 Kral ikinci Pi yerin doğuıı(gUnU ~rde .Tulkerem ·~varında teröristlerle l~liz ıeııuvetleri tarafıııdaıı tevkif edilen 
ne Nürenberg kongresi açılmadan evvel bir plan hazırlamıştır: B.u plap, büt~ __ ·(Yazısı 

11 
inci sa fada) . . ~ıli~ askeFlerı arasın~a vu~ua.gelen bJr _b~r Arab çete.si mu.hakeme edilmek üzere 

Südetler davasını halletmek maksad.He (Devamı 11 nıcı sayfada) Y musa eme zan ve t~~~ edilebılecek de- dıvanıharb bınasının önünde kamyondan 
(Devamı 3 uncu sayfada) indirilirken 



2 Sayfa SON YUS-T1l 

Her gün 
-------------------------~-------------------~~~-------r Resimli Makale: =Zorluktan yılmayınız;;; 

-·-
ita/yada · 
Yahudi aley hdarlıAı 

Yazan: Muhittin Blrpm 

aB talyada Yahudiler aleyhinde ilk söz-
ler söylenmeğe başladığı zamandan -

beri henüz çok zaman geçmeroış olduğu 
halde Yahudilere .karşı şiddetli tedbirler 
alınmıya başlandı. Alı~an ilk tedb.irl~r 
1919 senesinden sonra Italyaya gelıntş ve 
orada yerleşmiş bulunan Yahudilerın ~tı 
ay zarfında memleketi terke davet edil • 
meleri ile tezahür ediyor. Demek oluyor 
ki İtalya, ilk adımda ecnebi Yahudilere 
karşı harekete geçiyor. Ancak bu Yahu -
diler 1919 dan sonra İtalyada yerleşmiş 
ve h~tta İtalyan tabiiyetini veyahud hi
mayesini iktisab etmiş olabilirler. Bunlar 
dahi tedbirin haricinde kalmı~ değiller
dir; yani altı ay zarfında bunlar da mem· 
leketi terkedeceklerdir. 

Burada küçük bir istitrad yapalım: 918 
den sonra İtalyan tabüyeti veya İtalyan 
himayesi bizim Türkiye Yahudileri ıçin 
pek mergub bir şey olmuştu. Pek çok 
Türkiyeli Yahudi, batmış zannettikleri 
bir memleketin tebaası olarak kalmayı 
beğenmemişler ve ceplerine, o zaman ko
lay istihsal edilebilen bir İtalyan pa -
saportu yerleştirerek. İtalyan oluvermiş -
lerdi. Bunlar arasında henüz İtalyayı 
görmemiş ve belki de Türkiyeden hiç ay
rılmamış lmlunanlan vardır. Bu çok a
kıllı ve açıkgöz insanlar şimdi kendileri-
ne yeni bir tabiiyet aramak mecburiye -
tinde kalacaklardır. Onlara cgeçmiş ol-
sun!, derneği bir nezaket vazifesi bile -
lim! 

* İtalyada Yahudi nüfusu geniş değildir. 
Geçende de bahsetmiş olduğum gibi İtal
yan nüfusuna nisbetleri binde biri ge~
mJyor. Meseli: Bizde de Yahudi nüfusu 
o kadar çok olmamasına (takriben 70,000) 
rağmen nüfusumuza nisbetleri binde dör
dü geçiyor. Şu halde neden dolayı İtalya 
Yahudilere karşı bu kadar şiddetli ka -
rarlar alınıya başlamıştır? Sırf bir cmilll 
kan temizliği:. fikrile mi? Yani, sırf bir 
prensip olarak mı? Hayır, mesele bu ka
dar basit olamaz. İtalya faşjzmjni, doğma
tizmi bu derece ileri götürmeğe meyyal 
olarak tanımıyoruz. 

Bu tedbirlerin ittihazını icab eden baş
lıca iki sebeb var: Birincisi, İtalyada Ya
hudilerin nüfusça çok az.1ıklımna rağmen 
elde ettikleri iktı.sadi mevkilerin, hem 
kuvvetli, hem yüksek olmasıdır. Bir çok 
mühim iktısadi işler onlann ellerine geç
miş bulunuyor. Ve bu sayede Yahudiler 
siyasi nüfuza da sahı"b oluyorlar. Meseli 
Macaristan ve eski Avusturya derecesin
de değil, fakat, bir çok iktısadi işlerde 
Yahudiler İtalyada da hakim mevkiler 
elde etmişler ve bu sayede siyasi sahala
ra da hulfil eylemişlerdir. Mesela, fa -
şizın, İtalyan matbuatında bir takım isti
haleler yapmazdan evvel matbuatta Ya
hudiliğin büyük nüfuzu vardı; şimdi bu 

Hazan harab olmuş bir çiftlik binasının önünde bir: 
- Satılıktır, cümlesi görürüz, bu cümlenin altında: 
- Sahibinin muvaffak olamadığı, yeise düştüğü, malını 

ucuza "\"ereceği manası gizlidir. Eğer siz bu beş altı kelime
nin çerçevesini genişletecek olursanız başladıkları işde mu
vaffak olamamış bir sürü bedbaht insanın hayatlarını an
latan zengin bir kütübhaneye malik olmuş olursunuz. Bu 
kitabları birer birer okuyunuz, tedkik ediniz, her birinden 
çıkaracağınız Letice şud\ır: 

- Birisinin muvaffakiyetsizlik tarlası bir diğerine yeşil 
bir çimenlik gibi görünebilir. 

dan bayat yolunda ilerleyebilmesi pek enderdir: Bazan kur
duğumuz plan yanlış çıkar, ümidimiz suya düşer, mahsul 
yanar veya pazarda satılmadan kalır. "Ocret, maaş artmaz, 
başkalarının terli ettiklerini görür, değersizlerin kayırıldık
lanna şahid olursunuz. Bu vaziyette birçoklarının hatırına 
gelen ilk tedbir, tuttukları işi bırakmak:, çiftliğin kapısına 

satılıktır, levhasını asmaktır. Fakat hakikatte fazilet güç
lükten yılmak değil. ona d:ayamnaktır. Tereddüd verici, 
sıkıntı ile dolu bir ihtimalin belirdiğini gördüğünüz zaman 
şunu düşününüz: 

- Sizin bırakmak imediğiniz işi gözleyen biri.si vardır. 
İnsanın şiıbhe ve yeis gösteren çıkmazlarla kaqılaşma- Sizin yerinize geçecek ve muvaffak olacaktır. 

Pencerede yetiştirilen ı .1····-··..-.··-..... -.......... ~ ................... _.\ 
Bahçelerin Hergün hır fıkra 
En güzeli inanayım fakat 

Bu, pencerede yetıştir:ilen bahçelerin 

en güzelidir. Londranın cen güzel ve mu
tena pencere bahçesi. müsabakasında bi

Finciliği kazanmıştır. 

Çok zengin bir hiri~tiyan ölürken 
papazı çağırmı§. Papaza.: 

- Ben ömrsefr!., bütün servetimi 
hiristiyan olacak bir museviye verir
ıin! 

Diye vasiyet etmi§ti. 
Zengin hiristiyan ölür ölmez muse

mnin biri papaza ko§tu: 

- Papaz efendi, ben hiristiyan o
lacağım, ne yapmak lazım geliTse sö31-
Ze yapayım, dedi. 

Papaz ağır ağır cevab verdi: 
- isanın mucizelerine inanmalı -

.sın, lsa, bir ekmeği kırk !Jarçaya a -
• yırnıış, kırk kişiye dağıtmış, ve onla,. 

lsanın dağıttığı ekmeği yemi§ler, ka
nnlarını doyuTm'U§lardı. 

Musevi d'Ü§Ündü: 
- isanın biT ekmeği kırk parçaya 

ayırmış olduğuna inanayım, kırk ki
şiye dağıtmış olduğuna inanayım, on~ 
ların, ekmeği yediklerine de inana
yım. Fakat karınlannın doymuş oı -
duğuna da lsa inansın! 

'-·-····················-····------··--···········J 

Kral Zogo tahta 
Çıkışının 15 inci 
Yılını kutluladı 

Arnavud kralı Zogo tahta çıkışının o-

nuncu yılını kutlulamı§tır. Resmimiz, 

kralı, kraliçe ile birlikte saray ıalonla • 
rından geçerken eösteriyor. 

nüfuz çok azalmış olmakla beraber gene Dünyanın en kısa hayat 
büsbütün ortadan kaybolmuş değildir. 

/Ilı Hindli 
Kadın Nazır 

Yakında H olanda tahtına 
9eni Kraliçe çaAırılacak I 

Sözün Kısası 
_, .. .,__ 

Mektebin bir de 
Böylesi lazım 

E. T•lu 

K ulaktan kulağa haber aldınu 

Türkiye Turing klübü, mem
lekette, otelcilik san'atına çekidüzen veJ.".11 
mek için yakında bir mekteb açacak.mı~ 

Yurd dahilinde seyahat etmek zarure• 
tinde bulunanlar böyle bir kararın na 
kadar yerinde olduğunu bilaitiraz şül).. 
hesiz ki tasdik ederler. 

Hakikaten, bizde otelcilik iptidailiğinl 
kıskanç bir surette muhafaza eyliyen 
yegane meslektir diyebiliriz. Hatta, en 
mühim merkezlerimizin bazılarmda hala 
barınacak derli toplu bir otel bulmai 
kabil değildir. Ekserisi - medeniyetle acı 
acı alay eder gibi - palas adını taşıyan: 
tahtakurulu, susuz, somyasız, abdestha• 
nesiz ve tek bir kelime ile rahatsız han: 
azmanlarmda, yorgun argın gelip te, bil! 
gececik kunaklamak ve dinlenmek istf. 
yen yolcu hemen daima sukutu hayale1 

hüsrana uğrayıp, öyle döner. 
Onun için, Turing klübünün teşebb:l• 

sünü alkışlıyacak olanlar arasında beJl 
de varım. 

Fakat, ne olurdu, diyeceğim, bir mel(. 
teb de otelde oturacaklar için açılsa? 

Evet. Asla hayret etmeyin! Otelde otu• 
racaklar için mekteb istiyorum. 

Hasbellüzum, kendi yurdum dahilinde 
çok seyahat etter bir adamını. Yılımın ya. 
rı günleri kendi evimden uzak, ve otel• 
lerde geçer. Oralarda, işsiz kaldığım va
kit, odama döner, fikren çalışmağa koyu• 
lurum. Fakat bu, benim, etrahmı tedki· 
ke maru değildir. Bir dam altında, bir 
kat üzerinde, birlikte yaşadığım, ayn! 
lokantada yemek yediğim, zamanla pey;. 
da edilen aşinalık yüzünden kendilerile; 
selamiaştığım hatta hazan bir iki kelime 
de teati ettiğim insanların halleri, tavır. 
ları, adetleri, hususiyetleri, ben bigane 
dahi olsam, nazarlarımdan kaçmaz. 

Böylece, göre göre, şu kanaati hasıl 

ettim: Umumi bir yer olan otelde, mua
oeret adabına ve kaidelerine riayet hu· 
susunda çok fazla mübalfıtsızlık ediyo-

ruz. İşte bunun önüne geçmek içindir kI, 
otel müşterilerine mahsus bir mekteb tt• 
çılmasını temenni etmekteyim. 

Ve bu mektebde, dünya görmüş öğret• 
menlerin, genç, ihtiyar, her çeşidden mü· 
davim.lere, mesela: Otelde gramofo!l ça· 
lınmaz, koridorlarda pijama ile gezilmez, 
robdöşambr denilen bir medeni cüboe 
vardır ki böyle yerlerde giyilmek için 
icad olunmuştur, odalarda testi ile su, 
kavun karpuz yenmez, kat hizmetçisi ile 

' oturup sohbet edilmez, salonda, lokanta .. 
da ceket sırttan çıkmaz, bağdaş kurul· 
maz.. gibi birçok cm.edem insan incelik:· 
leri> ni talim etsinler istiyorum. 

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

KültD r direktörleri arasmda 
tayin ve nakiller 

İkinci sebeb de, bu nevi tedbirler alın- sigortası 
madığı takdirde İtalyada Yahudi nüfu • h ft Am ikada San Fran _ Hindistanın ilk 

Holanda kraliçesi Vilhelınina tahta çı-
yıld- - ünde rad 0 ile Ankara 5 (Hususi) - Rize kültür 

kışının kırkıncı onum y d" kt"" ~·· ... ~ M kül" t·· di kt·· i1 
sunun artacağının muhakkak görülme - Geçen a a er . kadın nazın Ma .. 
sidir. Mesela, son zamanlarda Avusturya- siskoda dünyanın en kısa hayat sıgor - dam Pandit Lon" 
yı terketmek mecburiyetinde kalan Ya - tası kaydedilmiştir. Amerikanın zen • draya siyasi gö .. 
hudilerin bi~ kısmı İtalyaya ~yor - gin borsacılanndan Bering hayatını rü_ş.meler için de .. 
lardı. Macanstanda da. Y~hud:le_r aley • bir milyon dolara sigorta ettirmek Ü _ ğil, tedaviye gel • 

ıre orıugune uş ur re or 
verdiği bir söylevde ckızının pek yakın H ?t s·· 1 M kül" t·· dir ktö ... _ a.ı>an oy emez, uş ur e r-
bir zamanda tahta çağınlacagıDI> soyle - lüğüne ilk tedrisat müfettişlerinden 

hindeki kanun dolayısile ışlenm kaybe- . . diğini söylemiştir. 
ek hlik · · - Yah zere San Fransısko sıgorta kumpanya-

miştir. mimi Tuncel, Çoruh kültür direktör • 
lüğüne Rize kültür direktörü Hamal 

Kent dükünün çocukları Arda ıtayin edilmişlerdir. 

den veya etm te esını goren u- . . . . Madam Pandit, İngiliz hanedan ailesinden Kent dükü 
dilen·n bir kısmı İtalyaya geçmek ist~ - sma gıtmışb. Benng mukavelename Hindistanın sıh ., 

ile düşesinin bir kızı ve bir de oğulları Yorlardı. Hatta, Avusturyada tanıdığım imza edilip sigorta merkezi binasın • hive n.azırıdır. 
"' vardır. Kız, annesine, oğlan da babasına bir hayli Yahudi vardır ki bundan da.ha dan çıktıktan on dakika sonra bir oto- Madam Pandit 

iki, üç sene vvel, orada Naziliğin ~ttığı- mobilin altında kalarak ölmüştür. Er- esmer güzeli, çok aşırı derecede benzemektedir. 
nı görerek tedricen sermayelerini Italya- tesi gün borsacının karısı sigorta kum- cazı"b bir kadındır, Bilindiği gibi, Kent düşesi, Yunan ha-
ya nakletmişler ve kendilerini tehlikede . . henüz 27 yaşında- nedanındandır ve son zamanlarda ölen 

·· - - İtal v. kararlaş panyasından bır milyon dolar alınış -
gorur gormez yaya geçmegı - dır. prens Nikolanm kızıdır. 
tırmışlardı.(Bununlaberaber,Avusturya tbı~r.~;;:::;:;;;;::::::::;:;;;:::::;:::;;::::;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;;;;;;;~;;:::::==:====~;;:::::::::;:;:;;::::::;:::;;;;::~~==~~==::;;:;:;;::::::;:;:;;:;;;;:;::;:;::~ 
işgalinin pek ant surette vuku bulması ~ 
bunların bir kısmının kaçabilmelerine 
de mAni olmuştur.) 

İşte, İtalyayı Yahudiler aleyhinde ted
birler almıya sevkeden başlacı iki sebeb 
budur. İtalyan matbuatına bakılırsa 919 
senesinden sonra İtalyaya gelmiş olan 
Yahudilere karşı ittihaz edilen bu ted
birler çok geçmeden diğer Yahudilere de 
teşmiİ edilecek ve hatta bunlardan dinle
rini değiştirmiş olanlar bile bu tedbirler
den kendilerini kurtaramıyacaklardır. 

* Bu son t€dbirlerden sonra Yahudilerin 
yer yüzündeki vaziyetleri biraz daha 
güçleşiyor. Çünkü, 1tıtıyada bu tedbirler 
fltn edilir edilmez Fransa ve İngilterede, 

(Devamı 11 inci sayfada) 

1 STER 1 NAN, 
İki gün evvel matbaamıza bir fotoğraf getirdiler, boy .. 

nuzları birbirine bitişik iki keçiyi gösteriyordu: 
c- Bu iki keçi tznikte Değirmen çiftliğindedirler, birlikte 

gezerler, birlikte yeyip içerler ve birlikte doğururlar, bir 
hilkat garibesidlrler, denilmişti. 

Resim hoşuma gitti, aldık ve günlük ya:ımız ç~k oldu~ 
için dercini bir gün sonraya tehir ettik, mei!e.r aynı zat aynı 
resmi bir başka gazeteye de götürmüş, orası da alınış ve 
bizden evvel koymuş. 

Bu münasebetle matbaada, bir gün gecikildiği için ayni 

resmi bizim de koymaklığımızın doğru olup olınıyacağı 

iSTER iNAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
noktası etrafında konuşuluyordu. Ziraat ve hayvanat işle
rinden anlıyan bir arkadaş: 

- Koyunuz, fakat fazla mal~atı ilave ederek koyunuz, 
dedi ve illnu anlattı: 

- Keçi de, koyun da annelerinden boynuzsuz olarak do
ğarlar, boynuzları sonradan çıkar, binaenaleyh boynuzla -
rmdan bitişik clarak doğmuş olmaları mümkün değildir, fa
kat boynuzlan çıkmış iki büyük keçiyi bilahare boynuzla
rından birleştirmek imkansız değildir. Zira boynuz balm~-. 
mu gibidir, biraz ısıtılınca erir ve erimeye başlıyan. J~ 
parça yekdiğeri üzerine bastırılınca yapışır. Bu resıma.e 
gördüğünüz keçilerde de öyle yapılmıştır.> 

iSTER lNANMAI 

Cerrahpaşa başeczae1sı 
müfettiş oldu 

Ankara 5 (Hususi) - İstanbul Cet • 

rahpaşa hastanesi başeczacısı Feriduı 

Ersoy üçüncü sınıf sıhhat müfettişliğini 
tayin edilmiştir. . ......... ,. ... A ... K.·v··r·ivf ........ . 

EYLÜL 

Rumi 11eoe 6 Arabl ııene 
1354 1357 - Reıımi aeııe -Atutos Hwr 
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6 Eylal SON POSTA 

izmirde bir genç kız 
saatlerce dövüşerek 
namusunu kurtardı 

H ık B k d ·· Fransız toprakları 
a an ası un üstünde Franko Mütecavizler bir kardeşini 

S' Ai:E 
e 1941 senesi: 

Ankarada açıldı 1 
• öldürdüler, diğer ikisini de 

tayyare erı yaraladılar 
Londra 5 (Hususi) _Beş Franko tay - İzmir 5 (Hususi) - Dün gece sabaha 

Müstakbel harbin 
meş, um tarihi midir? 

l·kıısad Vekili ı·ıe Banka müdürünün nutukları yaresi bugün Fransız topraklarında Ser- karşı Cumaovalıda kız kaçırma yüzün-
ber Şehrı. u·· zerın· de U""'uşlardır. den bir cinayet işlenmişür. B 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ütün dünya milletleri taarruzi 

ve tedafüi hazırlıklarım tamam-
··········································ili"' 'S"".... c lıd d ,,.............................................................................. l"' : Tayyareler, Fransız hava defi topları- umaova a oturan Hüseyin ismin e ~ 

1 Küçük esnafa kredi armak vazifesini üurine alan banka evve a i. nın açtığı ateş üzerine kaçmak mecburi- bir delikanlı 6 aydanberi se,·i.ştiği Ayşe 
: ~ b 1 ismindeki sevgilisini kaçırmağa ka~:ar lamak için hümmalı bir gayretle çalı~ı-
i Ankarada, sonra istanbuldcı birer halk sandığı '?1racak, an arı S yet.inde kalmışlardır. vermiş ve bir kaç arkadaşile bu kararını yorlar. Çünkü beynelmilel ihtilaflar o dE:'-
i l k d k l · d L • J klar takıb edecek • Dig~ er Franko tayyareleri de Alikante- · · k ' k d 
S mem e etin iğer öıe erın e«ı san 1 • : dün gece sabaha karşı tatbik etmek is _ rece had bir safhaya girmıştır ı, ço • · e-l yi ve Valensiyayı bombardıman etmiş - h 11" d 

' 

.............. , temiştir. fa, bunların müzakere yolile a ın en 
•·········································································································· lerdir. Bombardıman neticesinde bazı bi-

Ankara 5 (A.A.) _ Halk Bankası ve An_ -1 müşterileri, Tür_k halkına haklı bir gurur İ Hüseyin ve arkadaşları tütün çardağın- ümid kesmek lazım geliyor. Maamafih, 
nalar hasara uğramıştır. nsan zayiatı az- h 1 kara Halk sandığının açılış merasimi buguu ve haz verecektir. .. da uyumakta olan Ayşeye baskın yap- enüz ilınidlerini kaybedip harbin gayr 

yapılmıştır. Muvaffak olacağız. ~u halk mues~esesi dır. mışlar, fakat kendisini bir türlü kaçıra- kabili ictinab bir vasıta olduğunu kabul 
Merasimde, başta Büyük Millet Meclisi ycrJe!jece~ ve iler~~ecekUr .. :Sundan gaıan - M 1 ç k k mamışlardır. Bu arada Ayşe Hüseyin ta- edenler azalmamıştır. Bunların yekfınu 

Re;o ı· Abdu"lhalik Renda olmak üzere Dahi - timiz, muessesemızm de Turk bank~cılığını areşa a ma b. h li . ... k 1 t b ıne ge rafından taarruza ug~r::ımı.::tır. I<'akat ce- ır ay · kabarıktır. içlerinden hakika • Uye Vekil1 Parti Genel Sekreteri Şükr~ K.~- yaratan ve bugünkü ema mer c es - ---:.: d 
ya İktısad Adliye, Mallye, Ziraat, Gumruk tiren sayın Oe1al Bayarm eseri olmuştur. A t t sur ve namuslu genç kız uzun müddet teni eallerine bağlı olan fikir adamlarını 
ve' İnhisarİar, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bu sevinçli günümüzde h~zurlarınızla biz n ep 8 mukavemet etmiş, yaralanmasına ;ağ - ayıklayıp çıkaracak olursa, geriye bir 
Vekıllerile meb'uslar, bankalar idare meclis- ıeri bahtiyar eden sayın vekillerimiz~ ve a- men teslim olmamıştır. Mütecavizler bu takım politika yapanlar kalır ki bunla -
leri reisi ve azalarile direktörler, Ankara ziz davetlllerimize hararetle teşekkur et - Antep 5 (AA.) - Genel Kurmay esnada Ayşenin kardeşi Mustafayı öl _ rın samimiyetlerine inanmak müşkül • 
Vali. ve Belea"iye Reisi hazır bulunmakta idi- ıneğl vazife biliriz.» Başkanı Mare al Fevzı· Çakmak bera - d" Es Ih h Muvaffak İşmen'i müteakib Ekonomi. ş dürm:işler diğer kardeşlerini de yarala- ur. asen su av asını bozan kendi • 
ter. . ·· 1 · berlerinde Orgeneral Asım Gündüz, mışlardır. 'Katı"ller yakalanmışlardır. leri oldukları için sulh lehinde söyliye -Banka idare meclisi reisi Muvaffak Iş - Bakanı Şakir Kesebir de şunları soy emış - 1 

t kt K i Kor!!eneral Galib Deniz, Tümgenera cekleri sözlerin de ayni hakikat gı'bı· ka. 
men bu vesile ne söylediği bir nu u a, e- t r: ~ Ankarada bı'r otomobı·ı 
malist rejimin yurdun ekonomi cih~zına bu uHalk Banlta idare meclisi reisinin şim- Muharrem Mazlfun olduğu halde ~eh- • bul edilmesi mahzurludur. Bu sebeble, 
gün mütevazi fakat mütevazi oldugu kadar di dlnJedlğimlz sözleri, bankanın deruhde rimize gelmiştir. Mareşalimizi Vali ve- kamyon çarpışması kendilerini dinlerken, ne söylediklerine 
.m"'naJı ve lüzumlu bı'r kredi müessesesi da- etmek üzere bulunduğu vazifeler hakkında. k'l" ·· ks k 1 rtı' belediye d ğil" •• 1 k . 

il ı ı, yu e memur ar, pa • Ankara 5 (Hususi) - Bugün Yenış· e - e , ne soy eme ıstediklerine dikkat 
ha ilave etmiş olduğunu işaret ederek de - kafi bir fikir vermiş bulunmaktadır. lk 1 . t 

Balk Bankası, bilhassa küçük esnafa kre- Ye ha evi hey'etleri Nar 1 ıs asyonun- hirde Maltepe caddesinde saat 12 rad - etmek ve fikirlerini satırlar arasından o-
- mlş!~u~dn yük.sek huzurlarınızda muamele- di temin eylemek vazifesini üzerine almış o- da selamlamışlar. sübaylar, memurlar delerinde mimar Bedrinin kendi kul _ kumıya çalışmak lflzımdır. Zira, silah şa

ye başlıya<:ak olan Halk Bankası ve kapı - larak doğuyor ve bu müessese memleketin ve binlerce halk da şehir medhalinde !andığı 640 numaralı hususi otomobili kırtı ve mahmuz şıkırtılarına rağmen bu
larını halkın istifade ve yardımına açaca - her tarafında tesis edeceği halk sandıkları- coşkun sevgi tezahürlerile karşılamış- şoför Mustafanın idaresindeki 2245 nu - gün İngilterenin de, Almanyanın da kısa 
1'ımız Ankara Halk sandığı cumhur.iyet d_ ev le küçük ticaret erbabının küçük kredi ihtl- 1 d M 1 "k t'ne tahsı·s edi b. h b h 1 5 ar ır. areşa , ı ame ı - maralı kamyonu ile çarpışmıştır. Bu çar- veya uzun ır ar e azır o madıklarım 
tinde kurulan milli müesseseler sılsllesıne yacını karşılayacaktır. . d 1 v t h 

Ankara Halk sandığını müteakib Istan- len halkevi önündeki mey an ıga op- pışmadan hususi otomobilin radyatörü, erkes biliyor. Gene herkes bilivor ki tak-
kat~~~·~ ~~~~~~~ın ve onun sahibi asil mu - bulda da bir sandık açılacak ve onu taki - lanmış bulunan binlerce halk tarafın- fenerleri ve ön camlan parçalanmıştır. ribi bir tahmin ile bu hazırlıklar ancak 
ıetın varlığını yüksek şahsiyetine medyun ben de lüzum görülecek her merkezde bir - dan da -yaşa var ol- diye selamlan - Nüfusça zayiat yoktur. Kaza seydsefe- 1941 senesinde hitam bulacaktır. o ta _ 
bulunduğu Atatürk'ün eşsiz iradeslnd.~n do- blrini takiben diğerleri açılmış bulunacak - mıştır. Mareşal şerefine C. H. P. tara- rin devamına bir saat kadar mani ol _ rihte İngiliz kara ordusunun muallim 
tan bugünkü müstakil ve kudredll Turkiye- tır. Arkadaşınuz beyanatında memleketimiz- fınd~n yüz kişilik bir ziyafet verilmiş- muştur. ve efrad kadrosu matlub derecede ta _ 
nln ekonomik kalkınma yolunda başardığı 
harikalar arasında Türk bankacılığının da de kredi teşkilatının alınış olduğu hızı işa. tir. mamlanmış olacağı gibi hava kıtaatı da, 
müstesna bir mevkii vardır. ret eylemiştir. Memleketimizde Cumhuriyet- F·ıı·ıst·ındek·ı mu··sademe İngilterenin ihtiyaçlarına cevab verebilc-

Dahll olduğumuz bu şerefli çerçevenin ten önce de bir milli banka ve kredi mües- Mısır Kralına ateş . . . - cek bir kudret ve kuvvet iktisab eyli -
içinde biz de kendimize düşen vazifeyi Uya. sesesi vardı. Fakat gene bunların tam ma- 1 h b ki ld yebilecektir. Buna mukabil Alman dev-
katıe ve heyecanla yapmaktan geri kalnııya- naslle birer kredi müessesesi. haline gelme - d k 1 t 1 b er mu are eşe ını a 1 l 
cağız. Halkcılık vasfının Türk inkılabının a- leri ancak Cumhuriyet devrinde müyesser e er en tutu an a e 8 . . eti de, gerek yeni ordusunu tensilt, ge-
sil karakterleri arasında yer almış bulun - olmuştur. ( B~tarafı 1 ıncı sayfada.> rek «totaliter - top yekun. bir muharc-
ması, müessesemizin kuruluşundaki büyük Bugün memlektimizde bir milyon liradan 5 ) K 1 k receden çok fazla ciddi bir müsademe 5.- benin istilzam edeceği ilk madde noksa-
maksadı izaha kafidir. Çok yerinde bir has- fazla sermaye ile çalışan 15 müessese var- Kahire (A.A. - ra a arşı a • ' nını telafi yolunda bütün t db' ı · · ı 
aasiyetle oofeciler ve tefecilikle mücadele yo- dır ve bütün milli banka ve kredi müessesele- teş etmiş olmak suçile tevkif edilmiş deta usulüne muvafık bir muharebe şek- . e ır ennı 8

_ • 

lunda ciddi kararlar alan Cumhuriyet hü - rinin yek\lnu 40 dan fazladır. 10-15 sene ev- olan talebenin ifadesi alınmıştır. Ken- linde cereyan etmiş. Binden faz~ bir mış olacaktır. Şayed 0. tan~ten evve: b~r 
kflmetı bir taraıtan ödünç para verme iş - velisine .. n~ı~ran_ biı: mukayese yapacak 0 • ki iddiasına göre bu talebe meçhu1 bir mücahid kuvveti ile bir 0 kadar Ingiliz harb vuku bulur ve bınnetıce umumı bır 
lerini nizam ve intizam altına alırken, diğer lursak goruruz kı, tasarrufta 350-400 bir fark sahsın cebinden düşen tabancayı yer - arasında vukua gelen bu çarpışma on iki mahiyet alırsa, bunun, arızi bir şey ola
tarartan halkın küçük kredi ihtiyacını en vardır. Kredi muameleleri mikdarı ise mu- ~ . İ . . . ~ . . cagyını kab ı t k r ı· F k t 
normal en kolay ve en ucuz yoldan karşı • ıı:aye.ııe edllemiyecek derecededir. den alırken tabanca kazaen ateş ul - saat devam etmış. ngılizlerın asılerı çe- u eme azım ge ır. a a 
iamak düşünceslle tedbir almakta gecikme- Kredi teşkll!itlanmasındaki bu geniş lnki- mıştır. virme hususundaki bütün teşebbüsleri a- 1941 yılına kadar, devletler kendi ara -
mlştir. şaf, hiç şübheslz Kemalist rejimin krediyi Son vaziyet kim kalarak, her iki taraftan da birer larındaki anlaşamamazlıkla~ı bir hal 

İşte müessesemiz böyle bir ihtiyacın kolaylıklar temin etmek yolundaki aldığı ted mikdar zayiat verildikten sonra Arablar şekline bağlayamazlarsa, 0 zaman, kuv-
mahsulü olarak doğmuş, halka hizmet gibi birlerin neticesidir. Rejimimiz bu.?unla bl- İskenderıye 5 (~.A.) -:-- ~öyt.~r ajansı çekilip gitmişlerdir. ' vetinden emin olan taraflardan biri, be--
şerefli ve zevkll bir vazifeyi üzerine alarak Bhaalkkk~~~~~aihsıarkaendunebuillrnu. bı·Bzzaut bmazıunrl~bışetıe muhabirinden: Mesldul ymehafıl., ~un kralın Müsademe esnasında asilerin tuttukları hemehal bir harb vesilesi bulup çıkara-
emniyeUe ve en iyi niyetlerle çalışmakğa Dl:U.1A. ..... o h bul sım esna 

lan Ba.,vekllimlz ceıa.ı Bay:arı huzurunuzda- azır unmuş 0 u~u lmer~ k · - mevzilere bomba atmak ve mitralyözle caktır. Çünkü silahlanma yarısları, her hazırlanmıştır. ., sında atılmış olan rove verın urşunu b l . . • İ ~ 
Btlyüklerimizden göreceğimiz müzaheret anmak bir borçtur. Halk Bankasını büyük bir .k . . d . un arı taramak ıstıyen bır ngiliz tay- masrafı istilzam eden rekabetler gibi 

halkımızın göstereceği rağbet muvaffaki - ümidie açmış bulunuyor ve muvaffak olaca- hakkında yapılan tabkı at n:tıcesın e cı- yaresi asiler tarafmdan atılan kurşun - ilanihaye devam edemezler. Kemal bul
yetimlz için Jstinad noktamuz, inkişafımız ğmı da ş~bhesiz added~yorum.. nai bir niyet mevcud olmadı_g~n ve. kra- larla yere düşürülmüş ve tayyarede bulu- duklarına hükmolunan gün ve saatte tec-
lçin takdir ve teşvik kaynağı olacaktır. Ekonomı Bakanı Şakir Keseb.tt alkışlarla la karşı yapılmış her hangı bır suikasd 'k' İ T ·:ı-·· 1 ta ··b dilm 1 Bu sayede bugünkü küçük sermayemizin ve munffakiyet temennilerile karşılanan bu bah olmayıp bu baptaki bütün nan 1 1 ngı ız o.ı.ıuuş er, yyare de par- ru e e e eri bir zaruret olur. Bu 
yarının büyük rakamları arasında sayılabi- nutkunu müteakib tevdi ettiği on lira ile ilk mevzuu. s . ·ım . ·cab edece~ini çalanmıştır. .sebeble gerek İspanya, gerek orta Avru-
ıecek bir hale geldiğini görmek müesseseyi banka. m11ameleslni ]lapmak .surlitlle Balk haberlerın tekzı~ etli esı ı g İkinci bir tebliğe göre de bu muvaffa- pa meseleleri, halledilmesi lazım gelen 
lmr::mlar kadar onun için çalışanlara, çalı - Banka.ııını ve Ankara Halk Sandığım açmış- beyan etmektedır. kiyetsizlikten sonra zırhlı otomobiller ve birer davalardır. Şimdilik ve bizzat bir 
ıanlar kadar da onda11 istifade eden aziz tır. motörlü mü.frezelerle asileri takibe ça _ harb mevzuu olacağa benzemezler. Fa-

Köylerde giyim kooperatifleri 
kurulması tedkik ediliyor 

Bu kooperatifler llöglüge ucuz flatlarla ayak
kabı, elbise ve şapka satacalılar 

Ankara 5 (Hususi) - Belediyeler Ban- lerde giyim kooperatifleri kurulması · · 
. h . b .. l ıçın 

kası urnwn ıdare eyetı ugun top an - ted.kikler yapılmaktadır. 
mıştır. Toplantıya Şükrü Kaya da iştirak Bu kooperatifle k- l" . 
etmiştir 1937 mali senesi sonuna kadar 

1 
akk b lb' r oy uye ucuz fıatlar-

o1an he~ab kar ve zarar bilançoları tas- a ay a ~: e ıse ve şapka gibi eşya sa
dik ve idare meclisi ibra edilmiştir. tacaktır. Koy kooperatiflerinin milli ban-
Bankanın safi karı 318,045 liraclır. kalarımızdan biri tarafından kurulması 

Köylüye ucuz giyecek temini için köy - da ayrıca tedk.ik edilmektedir. 

Çin de son vaziyet 
Londra 5 (Hususi) - Japon tayya -

reJeri, bugün Hong Kong - Yunan hattın
da işliyen ikinci bir yolcu tayyaresine 
karşı mitralyöz ateşi açarak, tayyareyi 
yere inmeğe mecbur etmişlerdir. 

Bir Çin - Alman kumpanya::mu:ı aid olan 
bu tayyare benzin deposu delinmiş ol -
maltla beraber, yere inmeğe muvaffak 
olmuştur. Tayyarenin muhtelif yerlerin
ôc 54 kurşun deliği görülmüştür. İnsan 
zayiatı yoktur. 
Şangtay 5 (A.A.) - Japon kuvvetleri 

Çinlileri Loşan dağı önünde mağlub et-

miştir. Çin mukavemeti, sağ cenahların
dan çevrilmeleri üzerine kırılmıştır. Bu 
suretle Japonlar bir çevirme hareketi ne
ticesinde Nahulilingi ele geçirerek Çin -
lilerin geri ile olan muvasalasını kesmiş
lerdir. 

Celal Bayar geliyor 
Ankara 5 (Hususi) - Başvekil Celal 

Bayar çar§alllba veya perşembe günü bu
radan İstanbula hareket edecektir. ---------
lzmirin SeydiköyUnde bir ev 

yıkıldı, 3 kişi enkaz altmda ka rd 
. ~~ir 5 (Hususi) -:-- Dün sabah Sey

dıkoyunde yıkılan bır evin duvarı al -
tında 3 kişi kalmış, fakat üçi.i de kur -
tarılmışlardır. Ağır yaralı olarak has -
taneye kaldırılan kazazedeler tedavi 
altına alınmışlardır, -------

Adliye Vekili Ankarada 
Ankara 5 (Hususi) - Adliye Vekili 

Şükrü Saracoğlu bu sabah İstanbuldan 
şehrimize gelmiş ve istasyonda Vekalet 

nl · 

Merkezi Avrupa futbol şampiyo- ıışmış oıan İngilizler onıarı yakalıyama- kat muharebeye karar verildiği zaman. 
naSI finali beraberlikle bitti dıltları için yollarda Arab olarak kime bunlardan çok daha tali işler ve meseIA 
Prağ 5 (A.A.) _ Merkezi Avrupa ku - rastgelmişlerse ya öldürmüşler veya ya- ufak bir hudud hadisesi, koskocaman bir 

pası finaline kalmış olan Slavya ile Fe _ kalayıp götürmüşlerdir. şeref meselesi olacaktır. İhtimallerin ve 
rençvaroş Macar takımı arasında yapılan Geçenlerde Cenin civarında vukua g~ kazaların payını ayırmak şartile, 0 za-
maç 2_2 beraberlikle neticel~nmiştir. len b5yle büyükçe bir müsademede mü- mana kadar fazla heyecan duymadan 

cahidler bir tayyare daha düşürmüş ol- bekliyebiliriz. - Selim Ragıp Emeç 
Hariciye Vekili l~'!'irde . . duklarını bildiriyorlardı. Şu halde bu dc-

İzmir 5 (Hususi) - Harıcıye Vekılı faki tayyare de ikincisi oluyor demektir. 
Rüşdü Aras, hariciye. ~üsteşarı .. N~an Her iki havadisi de kontrol etmek bura
Menemencioğlu ile bırlikte bugun Iz - da kabil olamaz. Ancak, Filistin ahvali _ 
mire gelmişlerdir. Vekil ile müsteşar nin aldığı nisbete mücahidlerin göster _ 
fuarı ziyaret etmişlerdir. Her ikisi de ya- dikleri gayretlere bakılırsa bu haberlerin 

OzUmlerimiz ve incirlerimiz 
Londrada kapışıhrcasına sahldı 

rın İstanbula hareket edeceklerdir. mübal5ğa yapmanın az olduğuna inan _ 
__ mak zaruridir. 

İzmir 5 (Hususi) - Uzüm kurumunun 
Londraya sevkettiği yaş incir, yaş üzüm 
ve kavunlar orada kapışılırcasına satıl
mıştır. 

Bir otomobil kazasında 
Uç kişi yaralandı 

Dün Haydarpaşada feci bir otomobi1 
kazası olmuş, üç kişi vücudlarının 
muhtelif mahallerinden ağır bir suret
te yaralanmışlardır: 

Erenköyde Bağdad caddesinde otu
ran zahire tüccarı Hayrinin kullandığı 
1644 numaralı otomobil, Haydarpaşa
dan Kadıköyüne giderken yolun kena
rına dikilmiş olan Devlet Demiryolla
rına aid bir demir direğe sür'atle çarp-

mıştır. 
Bu müsademe neticesinde otomobil 

içinde bulunan Refik, Ali ve Mehmed 
Ali ismindeki üç kişi başlarından ve 
muhtelif mahallerinden ağırca yara -
ıanmışlar ve otomobil hasara uğra -

mıştır. 
Kazayı müteakip yaraJılar derhal 

nümune hastanesine nakledilmişlerdir. 
Zabıta kaza hakkında mahallinde tah

akt 

.............................................................................................................................. 
Seyahat notları : 5 

Seyahat kadını 
Providans o kadar büyük kı kırk elliyi geçmiyen birinci mevki yolcuları 

salonlarında kayboluyorlar. Bu tenhalık yol arkadaşlığını kızıştırdığı için ilk 
tanıştığımız insanlarla kırk yıllık dost olduk. Kadın çok erkek az. Akden;zde 
on beş gün sey?hat için vapura daha Marsilyadan kalk~ken giren birkaç 
Fransız ve bir Ingiliz karı koca var. İngiliz karı ko~ ilzerlerinde kafatası 
resmi ~l~ e~_ektrik muhavvile merkezi gibi kimse yanaşmıyor. Fransızlar 
ev sahıbı rolu yaptıkları için cana yakınlar .. tek İngiliz kadını kiremid ren
gi bir tayyörden başka elb\so değişmedi. Fransız kadınları canları sıkıldıkca 
elbise değiştiriyorlar, o kadar ki insan bütün gardroblarmı beraber taşıdık
larına hükmediyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, çay, akşam yemeği zaman
ları hep değişiyorlar ve hergi.in vapurun mükemmel kuvafüründe saçlarına, 
tırnaklarına baktırıyorlar. Erkekler babacan. Sıcak olduğu için bir panta!on 
ve bir kravatsız gömlekle geziyoruz. Fransız kadınlar hem güzel, hem çok 
neş'eli. Erkekler genç olmalarına rağmen bozuk. Tepeleri açılmış, yanakları 
buruşuk içinde .. böyle bir seyahat içiıı ve bu güzel kadınları sevindirmek 
için çektikJeri zahmetin bütün izlPri yüzlerinde. Civa gibi ele avuca sığmı
yan, en cana yakın hareketlerle giılüp konuşan ve bir sevimli kedi gibi in
sana sokulan bu mahluklar saçını dökmeye, acı çekmeye, vaktinden evvel 
yıpranıp gitmeye değer mi? Değiyorki hayatrmızda kadının yeri değişmiyor! 
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bittmS«•lMlJ~ 
Ozüm bayramı halk ve · müstahsil 
arasında büyük bir alaka uyandırdı 

1 

icra işlerinde 
ıslahata doğru 

Yeni ·bir Türk - Yunan ticaret 
anlaşması yapılacak 

Bugünlerde Atinaya gidecek bir hey' etimiz yeni esaslan 
ihtiva eden bir anlaşmanın müzakeresine başlıyacak 1 

Müstahsiller " Bu yıl mahsul çok, biz zarar ediyoruz, Vekalet mütehassısın ver
fakat bari İstanbul halkı bol üzüm yiyebilse!., diyorlar diği raporu tedkik ediyor Yunanistanla akdedeceğimiz yeni 

ticaret anlaşması müzakerelerine ya -
fenni bilgileri öğretmek maksadils 
kurslar tesis edilecektir. 

Herekede evvelki gün yapılan üzüm 1 Bütün müstahsiller üzümlerinin para Üç ay evvel Adliye Vekaletinin da- kında Atinada başlanacaktır. 
bayramı köylü arasında büyük bir aıa- etmed_iğinden buyüzden bu sene zarar veti üzerine memleketimize gelen ve İktısad Vekaleti, anlaşmanın ihtiva 
ka uyandırmıştır. Üzümünün reklamı- ettiklerinden şikayetçidirler. Köylü: ıcra ıslahatı etrafında tedkikler yapan edeceği yeni esaslar etrafında tedkik -

Bu husus üzerindeki ilk çalışma T& 
kirdağında başlamış ve şarap fabrika • 
sında bir şarapcılık kursu açılmıştll", 
Yakında şarap mıntakaları olan İzmir, 
Erdek, Bozcaadada da, birer şarapcı • 
lık kursu açılacaktır. 

nı yaptıramıyan köylü bu şekilde bir c- Üzüm bol, fiatlar düşük, bari İs-
1 

k d 
mütehassıs profesör Hans Leyman, er yapma ta ır. reklam vasıtası bulmaktan memnun o- tanbul halkı bol üzüm yiyebilse, üzül-
tekrar İsviçreye dönmüştür. EylUl nihayetine doğru başlıyacak 

Jarak gelecek sene daha güzel ve ıyı miyeceğiz,> demektedir. Ankara ve İstanbul icra dairelerin- olan müzakerelerde hükfunetimizi tem 
üzümlerle bayrama iştirak edeceğini Müstahsillerin diğer şikayetlerin -

de uzun müddet meşgul olan Leyman, sil edecek hey'etirniz Atina elçisi Ru -İzmit vilAyetine bildirmiştir. den birisi de halde işlerin muntazam raporunu hazırlıyarak, Adliye Veka - şen Eşrefin reisliğinde Türkofis Reisi 
Tavı:ıancıl, Çerkesli, Tavcanlı ve civa- cereyan etmemesidir. Bugün saat onda 

Ayrıca meyva yetiştiren yerleri • 
ınizde meyvacılık, hububat yetişen ye:r 
lerde hububatcılık ve yerine göre pa • 
mukçuluk, pancarcılık gibi kurslar te
sisi için çalışılmaktadır. Bu arada Iğ • 
dırda da bir pamuk kursu açılmak üze
re hazırlıklara başlanmıştır. 

v v k Jetine göndermiştir. Bürhan Zihni, Cumhuriyet Merkez rından bu sene elli bin kah üzüm çıkarıla hale gönderilen yaş meyvanın anca . 
icra mütehassısı bu mufassal rapo - Bankasından Cabir, Türkofis Balkan cağı tahinin edilmektedir ki, bu mikdar halde satışa yarın saat 12 den evvel çı 

k h ld runda, icra dairelerimizin çalışmasını masası şefi Hasandan terekküb .. ede -
geçen senenin iki misli kadardır. karılmadığı iddia edilme te ve a e uzun boylu incelemiş ve eksik bulunan, cektir. Hey'et azalan birkaç güne ka-

Bu sene pek bol olduğu halde İs - nakliyat yapan pek az el arabası vve ~~- ıslahı lazım gelen noktalan tebarüz et- dar Atinaya gideceklerdir., 
t b ı h lk.ı .. .. ·· neden da yısı mahdud hamal mevcud oldugu soy 
an u a uzumu geçen se - . . tirmiştir. Son yıl içinde Türkiye - Yunanis • lzmir limanmdan yapılan 

idhallt ve ihracat 
ha ucuza yiyememektedir. Gebze ka - ıenmektedır. · Raporda, bilhassa icra kadrosunun tan ticaretinde büyük bir terakki mü -

d hll. d b 1 ba am mu·· Hamalların az, el arabalarının ih -
zası a ın e u unan ve yr - . k "kd d genişletilmesi ve işlerin sür'atle neti - şahede edilmektedir. İki memleket ta-

b til H k d t trni 1 tıyacı karşıJayamıyaca mı ar a o - " 
nase e e ere e e emas e ş o - 1 h ld ki . 1 . v 1 şt ktadır celendirilmesi için lazım gelen tedbir- cirleri aradaki dostlugv un iktısadi &a - İngiltere ile aramızdaki ticari mu·· • 
d v b 11. b 1 .. .. .. tah il1 uşu, a e ış erı agır a ırma . 
~~-~u~ : . 

1 İ~ ı ~z~::ı ~u~ t:X.a e- Hale gelen mallardan ardiye vesaire lerin alınmasına lüzum gösterilmekte - hada da kuvvetlenmesi için büyük bir nasebet günden güne inkişaf etmekte
n uzum erının 5 ~n u a . a. h - masrafı diye alınan paranın mikdarı dir. gayret sarfetmektedirler. Atinadaki dir. Son üç ay içinde İngiltereden İz • 
f~ndan ucuzca yenıleme~e~ını, mu te- fazla olduğu halde bir türlü nakliyat Rapor, vekalet tarafından tedkik e- Türk - Yunan Birliği, bu hususta çok mir gümrüğü yolile yapılan idhalat 
lif sebeblere atfetmektedır. işinin intizama girmeyişi meyvaların dilmekte olup, tedkikat hitam bulun - verimli bir şekilde çalışmaktadır. Yeni geçen yılın ayni aylarına nisbetle yüz. 

Belli başlı sebeb olarak da, seyyar bozulmasına sebeb olmaktadır. ca, icab eden ıslahata başlanılacaktır. t:caret anlaşmasile, Yunanistana yeni de 21 nisbetinde artmıştır. İngiltereye 
satıcılığın kalkması yüzünden üzüm - İzmir üzümleri harice sandık am _ R . d k . . d bazı maddeler satmamız mümkün ola - ihracatımız da ayni nisbette inkişaf Y<? 
)erin halkın ayagıv na kadar götürüleme- amı e uyu ıçın e caktır l a gı'rmı"c:tı"r baJajlarla gönderilmekte olduğundan, · un '1 · • 

mesi gösterilmektedir. ayni usulü İzmit vilayeti de kabul et- bulunan cesed Zeytin cinslerinin ıslah ve Almanya ile yapılan ticaret anlaş .. 
Halkın üzümü pahalı yemesine mu- miş bulunmaktadır. Halbuki, bu mm - artırılması İÇİn tedkikata ması ve Türkiye ile İngiltere arasında 

kabil halde üzüm piyasası düşüktür. takanın üzümleri evvelce küfelerle imzalanan klering anlaşması da mem· 
k Ramide Ruscuk caddesinde 34 nu- başlandı b · bJ Dün halde en ucuz üzüm dört uruş - gönderilmekte idi. Küfe ambalajı hem leketin umumi ticaretinde arız I 

tan satılmış ve vasati olarak dünkü sa- uzun sürmekte, ka1dırıp götürmek zor- maralı evin bahçesindeki derin bir ku- İkhsad Vekaleti, memleketin muh- kalkınma temin etmiştir. 
tışm 1 - 6 kuruş arasında olduğu gö - luğu yüzünden oradan oraya atıldıkla- yu içinde tefessüh etm~t~r ces~~ b~ - telif yerlerindeki zeytin cinslerinin ıs- Yeni mahsul mevsimine girdiğimiz 
rülmüştür. rından içindeki üzümler de pek çabuk h.thmuştur. Yapılan ta hı alt ~e dıces~n- lah ve mahsulün çoğalması hususunda bugünlerde Almanya ve İngilteredeki 

Havaların kurak gitmesi ve amele bozulmaktadır. Sandık ambala3'ında ise de cesedin Topçular ma al esın e 0 u- • b firmalarla üzüm ve digv er mahsulleri .. 
tıı·r çok fa)•dalar vardır. ınu sandıklar ran Refahiyeli Mevlfıda aid olduğu ve tedkikler yaptırmaktadır. Vekalet u Yevmiyelerinin yükselmiş olması yü - :o maksadla Almanyadan celbedı"len zey miz üzerine müsaid satışlar yapılmış-

ı bir kaza eseri olarak kuyuya düşüp öl- . .. .. . -
zünden, bu sene üzümün kilosu müs - 3-5-10-20 kiloluktur. nce, ince tahta- dü v ü tesbit edilmiştir. MevlUdun geçen t~n m~tehassısını, Bursaya g.ondermış- tır. 
tahsile 6 - 7 kuruşa mal olmuştur. Va- larla kapatıldıklarından içlerindeki ü- g d b . b. b" h t 1 k . _ tır. Mutehassıs Bursada zeytın mahsu- Son bir ay içinde İzmir limanından 

·· .. ·· k k l d sene en erı asa ı ır as a ı geçır .. .. . 
saU olarak Gebze kazasının üzümle - zumu her taraftan gorrne o ay ır. kt h" k" .1 konuşmamakta lunun arttırılması etrafında tedkıkler 27 ecnebi memlekete, 404 ton üzüm, 
rine hale gelinceye kadar kilo başına Bu şekil, halkı toptan üzüm almağa a- ~~ e, t ıçh ıms~ d e dola arak kala ~ yapacak, ayrıca bir ihrac kooperatifi 1449 ton pamuk, 1084 ton palamut, 
2,5 kuruş nakliye, ardiye, komisyon lıştıracaktır. Evine üzüm alacak olan- b a;~a e7 ~ ycrk er e kt ş lduğ tes _ teşkili için de çalışmalarda bulunacak- 204 ton zeytinyağı, 9 ton incir, 15 1 7

1
5 

vesaire masrafı binmekte, üzümün ki- lar hale gidecek, bakarak istedikleri Ü- ~ 1 ~er_ er. en açma a 0 u tır. ton arpa, 817 ton bakla, 846 ton kepek,_ 
) k .. ı·· 9 10 k 1 1 k ·· ·· 1 kl d Y · ekı"ldekı" am- bıt edılmıştır. M h ·ı • · h k d d 193 t t•·ı·· 239 t osu oy uye - uruşa ma oma - zumu a aca ar ır. enı ş .. .. c d" d h .. k.met ta- Usta sı fer ıçm er mmta a a 80 ton eri, on u un, on me 
tadır. Halde ise kilosu 9 - 1 O kuruşa sa- baiaj yüzünden piyasaya altı ustu baş- ese 1 muay:ne .e en u u. yan kökü, 2 ton anason, 71 ton nohud 
tılan üzümlere pek az rastlanmakta - ka üzüm çıkarılamıyacaktır. bibi, ha~ise~in bır cına~e\.~sderı odldu - kurslar açılacak 30 ton susam, 16 ton haşhaş ihrac edil· 

. . . • . • . .. ğuna daır bır emare muşa.~ e e eme- 1 
dır. Haldeki satışın düşük oluşuna bir .. İzrnıt vılayetı, sandık ambalaJını u- mekle beraber, Morga kaldırılıp bir 0 _ Memleketin muhtelif mıntakaların- miştir. Gene bir ay içinde zmirden 
kaç sebeb vardır: zum mıntakasında ya.pmaktadır. Ha~ topsi yapılmasına lüzum göstermiştir. da istihsal maddelerinin daha iyi şart- yabancı memleketlere 345 7 sığır, 2524

1 1 - Mal çoktur. kabzımalları yakında bır toplantı ya 0 .. 1.. .. h k"k' ve kat'i sebebi bugün lar ve vasıflarla yetiştirilmesini temin c,ğlak, 75 koyun, 1 O at, 22 katır, 27 tay 
·· 1.. "h t k umun a ı ı ' h ·1 • ·11 ·· d ·ı · t· 2 - Kalite iyi değildir. pacak, kufe usu une nı aye verece - Morg müessesesinin vereceği raporla için müsta sı ve amı ere luzumu olan gön erı mış ır. 

3 - Seyyar satıcılık kaldırılmıştır. ]erdir. anlaşılacaktır. 

Poliste ı 
Bir aarhot merdivenden dilş!l p 

yaralandı 

Cibalide oturan Mehmed, sarhoş ol
duğu halde evinin merdivenlerinden 
aşağı inerken müvazenesini kaybede -
rek aşağı yuvarlanmış ve başından a -
ğırca yaralanmıştır. Mehmed, cankur
taran otomobili ile Cerrahpaşa hasta -
nesine kaldırılmıştır. 

Bir otomobil ihtiyar bir kadına 
çarpb 

Şoför İsmail Hakkının idaresindeki 
2866 numaralı otomobil Şehzadeba -
şından geçerken 73 yaşında Sıdıka is
minde bir kadına çarparak kolundan 
yaralamış, suçlu şoför yakalanmıştır. 

Bir kadının bahçe•inde esrar 
bulundu 

Ayvansarayda Mumhane caddesin -
de 69 numaralı evde oturan sabıkalı 
kaçakçılardan Nebilenin oturduğu e -
vin bahçesinde bir yerde esrar gömülü 
olduğunu haber alan zabıta, bahçede 
yaptığı aramada toprak altınıla 225 
gram esrar bulmuştur. Suçlu yakalan
mış ve Asliye beşinci ceza mahkeme -
sine teslim edilmiştir. 

Bir kahveci çırağı tramvaydan 
diifüp yaralandı 

Fatihte kahveci Hamdinin çırağı 
Mehmed, dün Eminönünde tramvay -
dan atlarken yere düşmüş, ?>aşının muh 
telif yerlerinden ağırca yaralanmıştır. 
Dört kiti havagazından zehirlendi 

Cihangirde Susam sokağında otu -

Şehir işleri: 

Belediye garajlar mildiirü Avrupada 
otobüsleri tedkik edecek 

--~~~~--~~-

Kültür işleri: 
SARAY SiNEMASININ ... 

1938 - 39 mevsimi 
Muallimler haftada yirmi dört 8 EylUle tesadüf eden önümüzdeki ı landırdıkları RASPUTİN yahut ROMA· 

saat ders okutacaklar Perşembe akşamı SARAY sineması, ge- NOFLARIN SONU; HUGETTE DUF .. 
Belediye garajlar müdürü Tarık, çen senelere çok Üstün ve parlak olacağı LOS ve VİKTOR BOUCHER'nin temsil 

Lise ve orta mekteblerdeki mual - İ İ havagazı ile işleyen otobüsler üzerin - anlaşılan yeni mevsime başlamak üzere, ettikleri VENED K TREN ; JOHN BO· 
de tedkikat yapmak üzere Perşembe limler haftada yirmi dört s~at de~ o- sayıları pek fazla olan sayın müşterile- LES'le BAI\-BARA STANWİCK'in oyna· 
günü Avrupaya gidecektir. Tarık, ted- kutabileceklerdir. Ders. saatı bu ~-ı~ - rine kapılarını açacaktır. dıkları STELLI\. DALLAS; PİERRE 
kikatını bitirip İstanbula döndükten .dardaı_ı az olanlara yenı ders s~a~ı ıla - Şehrimizin en geniş, en rahat, en mo- FRESNAY'in yıldızı olduğu AKDENİZ 
sonra İstanbul belediyesinin şehirde ve edılec~k, ~~z:.a ~:~.nlar eksıl~ılece~- dern, en sevimli sineması olrciakla pek KORSANLARI; büyük avantür filmleri 
işleteceği otobüslerin cinsleri belli ola- tir. Maarı~ ~udurl~gu, rr_ıualhmlerm haklı olarak iftihar eden SARAY, bu se- yıldızı SABU'nun HİNDİSTAN İHTİ-

kt vaziyetlerını ona gore tanzım etmele - ne, büyük, Türk, Amerikan ve Frans1z LALİ; PİERRE RİCHARD WİLM'J.c ha· 
ca ır. rini istemiş, ve yeni kadroyu bu şekil- filmleri arasından şaheserler seçerek az li hazırda sinemanın en güzel yıldızı O• 

Mlltef errlk : de hazırlarnağa başlamıştır. bulunur bir zenginlikte bir program ter- lan ANNİE VERNAY'in KADINLAR 

Üç aylıkların tevziine başlandı 
Mütekaidin, eytam, eramil maaşla

rının tevziine dün malmüdürlüklerin
.de başlanmıştır. Yalnız Eminönü ka -
zasına kayıdlı olanlara, üç aylık maaş
ları defterdarlıktaki gişeden verilmek
tedir. 

Toplantılar: 

Kızılay kermeıi 
Kızılayrn her sene yapmakta olduğu 

(Kermes), Eylfılün onuncu günü akşa
mı Tepebaşı bahçesinde yapılacaktır. 

Bir çocuk beygir çütesile yaralandı 
Karagümrükte Camiişerif s!ıkağın -

da oturan Ahdinin oğlu 4 yaşında Fik
ri, sokakta oynarken ayni mahallede 
oturan İbrahime aid at tarafından a -
tılan çlf~ ile başından ağırca yaralan
mış, Cerrahpaşa hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

Bir çocuğu beygir fifteledi 

Ecnebi yatılı mekteblerde yemekler tibini kendisi için bir şeref meselesi te- SALTANATI; MELVYN DOUGLAS'ın 
alaturka pişirilecek lakki etmiştir. oynadı~ı ARSEN LÜPEN: CLARK 

Ecnebi leyli mekteblerinde okuyan Her şeyden evvel, geçen sene Türkçe GAELE'in emsalsiz derecede heyecanlı 
çocukların alafranga yemekler mide - sözlü filmlerin en iyilerini gösteren Sa- YARALI KARTAL; SACHA GUİTRY
lerine dokunmaktadır. Maarif Müdür- ray sineması tecrübeli müdüıriyetinin bu nin ŞANZELİZE; AKİM TAMİROF'un 
lüğü mekteblere yolladığı bir tamimde sene Türkçe filmlerin en iyilerini elde NEV-YORKU TİTRETEN HAYDUD; 
yemeklerin bundan sonra alaturka etmiş olduğunu söyliyelim. Bu sen gös- JOEL MAC CREA ve FRANCES DEE
tarzda pişirilmesini istemiştir. tereceği TÜRKÇE sözlü filmler arasın- nin oynadıkları BİR MİLLETİN İSTİK
.......................... -.................................. da, iki kahkaha kralının LOREL ve LA.Lt filınlerile DANİELLE DARRİ· 

ALKAZAR HARDİ İŞ AIUYOR, LOREL ve HARDİ- EUX'nün Fransada tamamlarrtak üzere, 
NİN YENİ MACERALARI; Fredric olduğu ve harikulade olacağı temin edi-

Sineması March ve Franziska Gaal'ın oynadıkları len filmi; SHİRLEY TEMPLE, SONİ.A: 
938 - 939 yeni sinema mevsimine muazzam bir avantür filmi olan KARA HENİE, TYRONE POWER ve bütünse .. 
birçok yeniliklerle ve lstanbul'da KORSAN ve gene kahkahalar tufanı ya- vilen yıldızlar görülmektedir. 
ilk defa olarak 2 büyük yeni filmle ratacak Uç AHBAP ÇAVUŞLAR HAR- Saray sinemasının bu sen meşhur vir-
Yarın matinelerden itibaren "'- BE GİDİYOR filmlerile Şehir tiyatrosu- tüozların konserleri, atraksiyonlar ve sa-

sayın halka kapılarını açıyor. nun en kıymetli ve sevilmiş artistleri ta- ire gibi büyük sürprizler arasında bize 

ı . D E B R E T rafından İpek stüdyolarında ORİJİNAL vadettiği bütün bu harikaları sena etmek 
., TÜRK FİLMİ olarak hM:ırlana.n BİR için yerimiz müsaid değildir. Fakat, ha· 

• KAVUK DEVRİLDİ'yi zikredelim. Bu kikaten şahane olan bu progııom ve sa· 
G E C E S 1 filmin sinemada kazanacağı rağbet, sah- yın müşterilerini memnun etmek içJn 

Baş Rolde: Meşhur Şandu mümessili nede kazandığı görülmemi§ rağbeti göl- gösterdiği tam istekle Saray sinemasının 
BEL L A L U G O S 1 gede bırakacaktır. eskisi gibi herkesin gözdesi, bütün mu· 

Başdan aşağı debşet, Korku Bundan sonra, orijinal lisanlarında, vaffakiyetleri toplıyan sinema olacağına 

ran Nazmi ve üç kişilik ailesi havaga- Büyükderede Cami sokağında otu
zı tesisatının bozukluğu yüzünden in- ran 13 yaşında Tahsin, Büyükderede 
tişar eden gazlarla zehirlenme alfıimi araba ile karpuz satarken beygire kam 
göstermişler ve cankurtaranla Beyoğ - çı vurmuş, huylanan hayvanın attığı 
Iu hastanesine kaldırılarak tedavi altı- çifte ile ağzı, burnu ezilmiştir. Yaralı 

ve heyecan filmi. GARY COOPER ve CLAUDE'ITE COL- şüphe edilemez. 

2 ATEŞ SAÇAN BERT'in oynadıklan Ernst LUBİTCH'in Şunu da ilave edelim ki: Bu sen~ki 
• yeni muvaffakiyeti SEKİZİNCİ; JAN fevkalade tenzilatlı (Lüks Balkon 50, 

5 U V A R 1 GABİN ile MİREILLE BALIN'in temsil İkinci Balkon 25, Parter 35 ve LoclWar 
ettikleri ve Parlste bilAfasıla 6 ay göste- .200 kuruş) gibi her keseye ~veıişli flat-

Bat Roldeı rilen YANIK GÖNÜLLER; HARRY BA- farla Saray sinemasının sayın müşterile· 
BUK JONES UR ve MARCELLE CHANTALE'in can- rini memnun edeceği şübheııizdir. na alınmışlardır. çocuk tedavi altına alınmıştır. 



6 Eylal 

Anteb hergün biraz daha 
inkişaf ediyor 

Bu tarihi şehir geniş bulvarlan, 7eni ve modern 
binaları ile yepyeni ve muazzam bir hale geldi 

Gaziantebden gü. zcZ bir görünüı 
lısmasının muvaffak bır eseridir. 

• Gaziantebdeki Folklor 
Ötedenberi edebiyat, Anteblinin en 

çok sevdiği şeydir. Bu çevre çok iyi şa
irler ve muhar -
rirler yetiştir -
miştir. Münif 

SON POSTA 

Tutak~ta feci 
bir cinayet 

15 rünlük lohusa olan bir 
kadın öldürüldükten sonra 

tavana asıldı 

Erzurum (Hususi) - Tulak'ta tuy
ler ürpertici bir cinayet olmuştur. Reşi 
köyünden İsa oğlu Ahmed Kaya'nın 
30 yaşlarındaki kansı Rabia 1 S gün 
evvel vaz'ıhamletmişti. Belli olmıyan 
bir sebebten bu kadın odanın tavanına 
bir iple asılı olarak bulunmuştur. Tah
kikata geçen zabıta ve Cumhuriyet 
Müddeiumurniliği bunu eV\·ela bir in -
t!har zannetmişse de ufak bir tah -
kikat Rabianın intihar etmediğini, feci 
bir cinayete kurban gittiğini göster -
mişti.:. ~abia evvela öldürülmüş ve su- / 
çun ortulmesi için tavana asılmıştır. 

Bu cinayetin sebebi henüz anlaşı -
lamamıştır. Kocası Ahmed Kaya tev -
kit edilmiştir. Tahkikata devam edil -
mektcdir. 

Şibinkarahisar bol 
ceviz ihraç ediyor 

Sayfa ~ 

Trakgada yeniden 19 
kög mektebi yapılıyor 

Lüleburgaz asfalt yolu üzerinde belediyenin yaptıracağı 
büyük otel, gazino ve sinemanın temeli merasimle atıldı 

Bosna köyündeki su sedlerinhı ve Lüle burgazda asfalt yolu üzerindeki ot.et ve 
gazinonun temel Zeri atılırken 

Edirne (Hususi) - Evvelce bildirdi- Kırklareli ile Edirnenin beş kazasında 6G 
ğim vechile Lüleburgazda asfalt yol üze- okul yapısı sırasile ve yeniden yapılacak: 
rinde belediyenin yaptıracağı büyük o- tır. 

tel, gazino ve sinemanın temeli dün bü- Dün Doyran , Arpaç, Musulca, Uzuna-
yük törenle atılmıştır. ğaç köylerinde inşa edilecek ilk okuUa-

Giresun, (Hususi) _ Vilayete bağlı Törene Trakya Umumi Müfettişi Ge- rın temelleri merasimle atılmıştır. 
kazalardan birisi olan Şibinkarahisar bir neral Kazım Dirik, Kırklareli valisi Ha- Bir köy su lıücwnundan kurtarıldı 

Gazianteb (Hususi) - Yol, elektrik, 
buz fabrikası, büyük parklar, fenni 
mezbaha, umumi garaj, asfalt caddeler, 
bütün bunların başında da şehir planı 
gibi bir çok güzel işleri şu son bir kaç 
yıl içinde çok güzel şekilde başaran ve 
en son da su işini halletmeğe muvaffak 
olan çalışkan Gazianteb belediyesi 
şimdi elden geldiği kadar şehrin büyük 
bir derdini halletmekle meşgul bulun
maktadır. 

Paşa bunların ba-
şında gelir. Fa -
kat bu değerli şa
irlerin bir çok e
serleri kenarda 
köşede kalmış -
tır. 

vakitler vilayet merkezi olmuş ve kısa sib Koylan, Tümen komutanı, kayma- Meriç nehri feyezan yatağı içindeki 
: bir zaman evvel tekrar kaza haline ifrağ kam, belediye reisi ve birçok halk iştirak ;Bosna köyünü birkaç senedenberi harab 

fı o_lunmuştur. Giresunun çok değerli vali- etmiştir. etmiye başlıyan su baskınlarının önüne 
, sı Feyyaz Bosutun merkezi bu mıntaka- Trakyamızın çok sevilen umumi mü- geçmek için Nafıa Vekaleti bu güzel kö
ya bağıyan şoseyi tamir ve ıslah etmek fettişi general Kazım Diriği Kırklareli yü esaslı surette tahkime karar vermiş

i husmıunda gösterdiği alaka ve himmet, valisi, komutan, kaymakam, belediye re- tir. Evvelki gün sedlerin ilk kazması bü-
Yalnız Gaziantebin değil, fakat bü

tf:ün Cenub vilayetleııinin en büyük der
di şüphe yoktur ki kanalizasyon işidir. 
Kanalizasyon olmaması yüzündendir ki 
bu yerlere gelen bir yabancı, helaların, 
en büyük evlerde bile mutlaka avlunun 
bir ucunda ve ev haricinde olduğunu 
hayretle görür. Bu, Suriyenin bir çok 
yerlerinde raslanan ve sıhhi bakımdan 
muvafık göriilen bir usul ve mecburi
yettir. 

Yalnı?.t Gazianteb, bundan kısmen 

kurtulabilmiştir. Şehrin bir kısmında 
ana lfığımlar yapılmış bulunduğu ci -
betle bu yerlerde, büyük binalar, umu
mi mahaller, evler, oteller, tamamile 
modern ihtiyaca uyacak şekildedir. 

Medeni ihtiyaclar1n hemen hepsini 
karşılamış olan ve yurdun cidden iç 
açıcı mamur köşelerinden biri bulu -
nan Gaziantebde, yalnız bu kanalizas
yon derdi hallolunmamıştır ki buna da 
sebeb kanalizasyon işlerinin istediği 
büyük paradır. Maamafih belediye ya
vaş yavaş bu işi de basarmak için ted
~irJer almış bulmımaktadı:r. Her yol 
mşaatında lağımların ana lağıma bağ
lanması ciheti sağlanmakta, bu suretle 
kanalizasyon derdi kıısmen hailledil -
mektedir. 

Suburcu caddesi, Atatürk bülvarı, 
Karagöz caddesi, Gaziler caddesi ve 
bunların yakınlarındaki mahallelere 
aid yapılar, kanalizasyon derdinden el
ye\•m kurtulmuş bulunmaktadırlar. 

Gaziantep belediyesi memleketin her 
türlü noksanlarını ehemmiyetle düşün
mek ve başarmak hususunda ön safta 
gelen belediyelerimizden birisidir deni 
lebilir. Daha çok kısa bir zaman önce
ye kadar ı 00,000 liraya baliğ olmıyan 
büdcesini 200,000 liradan da üste çı
karmağa muvaffak olması, sistemle ça-

Son yıllar için
de bazı takdirkar Şakir Sabri Yener 
ediblerin yorulmak bilmiyen mesaisi 
ile bunlardan bir kısmı meydana çıka
l'Jlmıştır. 

Antebde, edebi eserlerin ve çok zen
gin olan Folklorun meydana konulma
sında saylav Ömer Asım Aksoy, Halke
vi başkanı Muhtar Gögüş ve Şakir 
Sabri Yener gibi zevat mühim birer a
mil olmuşlardır. Bu güzide zevatın bu 
vadide sarfettikleri emeklerin mahsu
lü olan kitablar, Gazianteb Folkloru
nun zenginliğini bugün tamamile orta
ya koymuş bulunmaktadır. Halkevi ya 
yın serisi arasında neşredilen (Hasib 
Dürri), (Antep Folkloru) gibi eserler 
bunlar arasındadır. Şakir Sabri Ye -
ner'in mahalli incelemeleri de çok şa
yanı dikkattir. 

Gazianteb çevresinin halk türküleri, 
köy kıyafetleri, halk edebiyatı çok ca
libi dikkattir. Son günlerde gelen 
tJeyetin plağa aldığı türküler bunların 
tanınmasına şüphesiz mühim bir amil 
olacaktır. 

Susıgırhk panayırı kapandı 
Susığırlıktan yazılıyor: Balıkesirin 

Susığırlık kazasında her sene 25 Ağus
tosda açılan ve beş gün devam eden 
hayvan panayırı bu sene her senekin -
den ziyade kalabalık olmuştur. 

Halk panayır yerindeki seyyar ti -
yatrolarda ve kazinolarda eğlenerek 
bu beş günü adeta bir bayram kadar 
neş'eli geçirmektedir. Bu sene hayvan 
alım satımı üzerine hararetli muame
leler olmuştur. 

yolsuzluk yüzünden iktısadi zararlar gö- isi, memurin ve halk Bağlarbaşmda kar- yük bir törenle atılmıştır. İlk olarak 50 
ren kazanın iktısaden yükselmesine çok şılamışlardır. Karşılayanları güler yüzle bin liralık iş müteahhidine verilmiştir. 
yardım edecektir. Şibinkarahisarda bıri- ve kendilerine has babaca iltifatlarile tal- .Bu iş, iki ayda bitecek ve gelecek yıl di
hi kıymeti haiz güzel eserler de vardır tif eden generalimiz karşılayıcılarl:ı bir- .ğerlerine dahi devam edilecektir. 
ki bunlardan birisi de Fatih camiidir. likte yaya olarak yürümüşlerdir. Beledi- Cumhuriyet idaresinin nimetlerıni gö
Şehri süsliyen bu tarihi abidenin kurşun- yede biraz istirahat edildikten sonra sa.- .ren köylüler sevinç içindedirler. Trakya 
larının dökülmesi göze alınarak evkaİ i- at 11 de tören mahalline gidilmiş ve bu- Umumi Müfettişi General Kazım Dirik 
daresincc tamiri hususunda teşebbüsle- rada etrafı dolduran halka hitaben Ge- temel atma merasiminde halka kısa, mü· 
re girişilmiştir. neral Dirik, dolgun ve çok veciz bir ifa- hiın bir nutuk vermiştir. 
Şehrin medeni ve kültürel ihtiyaçları- de ile rejimi ve rejimin yarattığı büyük Meriç hayl•an sergisi açddı 

nın ba~arılmasına ~ çalışılmakta~~· va~~ıklan anlatmış, nutkunu c Yaşasın A- Her yıl vilayetimizin Meriç köprüsü 
Halkevı bu hususta on safta gayret gos- taturk, yaşasın büyük Türk milleti> söz- başın.da açılmakta olan ehli hayvan ser-
termektedir. Geçen hafta verilen müsa- !erile bitirmiştir. gisi bugün açıldı . Sergiye Edirne ve ha-
mere parlak olmuş ve gençler, aldıkları Müteakiben bir şişe · · . d .d valisinden besili ve damızlık muhtelif · · 

1 
b ıçerısın e çeşı pa-

rollerı muvaffakıyet e aşarmışlardır. ralar ve imzalı kağıd k d kt cins hayyan iştirak etmiştir. 
H lk k··1c l t ·ıı k alAk ·· on u an sonra a u ~re emsı ere ço a a gos- ~vve~a Generaliıniz Kazım Dirik ve sıra Bu seneki serginin diğer yıllardan daha 
termektedır. ıle dığer zevat malayı ellerine alarak te- büyük bir rağbete mazhar oldt.iğu anlaş:l-

Karahisar bilhassa cevizlerinin güzelJi- mele harç atmışlardır. Bundan sonra maktadır. Sergide derece alan at, inek, 
ğile meşhurdur. İnce kabuklu ve beyaz Halkevine gidilmiştir. koyun ve emsali hayvan sahiblerıne nak-
cinsten olan Şibinkarahisar cevizleri, ha- Bcle~iye. t~rafından verilen ziyafette di mükafat verilecektir. 
riç memlektlerde de çok aranılmakta ve generalın ıstıfadeli irşadları içinde öğle 
bu mıntakanın mühim ihraç maddelerin- yemeği yenilmiştir. Trabzonda bir h.öylü 
den birisini teşkil etmektedir. Mahsul Gene~al yemekten sonra Lüleburgaz 
yılları buradan 100 binlerce kilo ceviz tavş~n ıstasyonunu ve daha bazı yerleri Tabanca ile öldürüldü 
sovkıolunmaktachr. Maalesef kısa bir gezdikten sonra Vizey · d k • k-t"k t k ı· tt b 

1 
e gı ere orada tef- Trabzon (Hususı) - Yomrada Siftc 

zaman önceye kadar u u sa ma tea- [. al du. unmuş ve gece Edirneye avdet köyünden Demirci oğullarından Ali: 
mülü mahsulün mikdarını tehdid etme- e mış er ır. _1 KA . k" d 0 w 

1 y . og u azım aynı oy en smnn oguı .. 
ğe başlamıştı. Hükumet bunu gözönünde .v· A ~n~den 19 köy mektebi larından Süleyman oğlu Selim tara -
tutarak derhal tedbir almış, kütük kesil- k 

1 
ılab~etımızde yapılacak 19 köy ilk o- fından tabanca ile öldürülmüştür. Ci -

mesinin önü alınmış, ağaç mikdarının u u ınasının temelle · t ı · . k ll 
1 

ar t ' n a ı ıp ınşaat fa- nayet aralarındaki eski bir husumet 
çoğaltılması siyaseti u anı mıştır. ıye ıne başlanmıştır. Bu mekteblerden yüzünden vukua gelmiştir. 

Bu yılın rekoltesi 300 ile 350 bin kilo 

arasındadır. Gelecek yıl bunun bir misli Ara b k ,. rd e· 1 m ar fa a ı ı· y etı' arttı daha çoğalacağı umulmaktadır. 
Karahisarda ayni zamanda şap maden-

leri de vardır. Madenler hakkında ma- Arabkir (Husu -
hallinde etüdler yapan heyet, raporları- si) - Arabkirde bu 
nın çok rnüsbet olduğunu ve bu yerlerin sene imar ve inki _ 
şap madenlerinin ehemmiyetini söyle- şaf o derece fazla . 
mişlerdir. Bu madenler sayesinde Kara- )aşmıştır ki, insana 
hisar bir sanayi merkezi halini alabile- yeni baştan bir ka .. 
cektir. 1 saba kuruluyor his .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 
sını vermektedir. 
Çarşının manzara .. 
sını ve güzelliğini 

ihliil eden eski dük .. 
kanlar yıkılarak yer 
ierine yeni yeni ti ~ 
carethaneler kurul .. 
maktadır. Hükumet 
binası da tamir edi
lerek adeta yeni yap 

- Hasan Bey İmrah 
mahkumlar adasını ziya -
rcte giden gazeteciler an
latıyorlar ... 

... Mükemmel konforlu 
binalar, mükemmel şose -
Ier, mükemmel hava ... Mü
kemmel gıda .. mükemmel 
konferans salonu ve tiyat
ro ... 

---
••• Hatta bir gazeteci ar- ' 

kadaş ta buraya cSaadet a
dası. ismini vermi~. 

Hasan Bey - O kadar 
ballandırma yahu, §imdi 
elimden bir kaza çıkarta -
caksın! 

tirilmiştir. 
nış bir hale ge - kıymetlilerinden 1600 tarihinde Os -

Arabkir çok eski bir kasaba olduğu 
için bir çok tarihi eserlerle doludur. 
Senelerdenberi bakımsız kalmış kıy -
metli eserlerin tamiri için vakıflar i -
daresi lazım gelen tahsisatı ayırarak 
büyük bir intizam ve faaliyetle eski 
eserlerin tamirine başlamıştır. 

Arabkirde eski eserler arasında en 

manpaşa tarafından yaptırılan Osman-
paşa camii, gene o sıralarda yaptın .. 
lan Caferpaşa camii zikre şayandır. 

Bu camilerin tamiri yapılarak ha -
ra'b olmaktan kurtarılmışlardır. 

Resim, Osmanpaşa camiinin tami -
rinden sonra yapılan açılma töreninde 
bulunanları gösteriyor. 



[ Hldialu Kupamda 1 

Nebatların uykusu 
Evvelki günkü Son Postanın: vücudlanndan haberdar olmasa bile a -
cBunlan biliyor muydunuz?:. ğaçkakanın ıövdesiııl aagaladıiznı his -

Sütmıundan bilmedilfm bir feY daha setınes mi? 
6ğrendim .. Nebatlar da, insanlar ve hay

vanlar gibi uyurlarmı§. 
Şehrin binbir gürültüSil, hayabn bin-

bir üzüntüsü yüzünden rahat uyku uyu-

Bütün bunlar eğer nebatlar için de va
kise, deliksiz uyku uyumak nasıl insan
lara nasib olmuyorsa nebatlara da nasib 
olmuyor demektir. 

~ 
Evli bir kadın 
nelere dikkat 

etmelidir ? 

Ortaköy cinayetinin 
muhakemesine başlandı 

Üç kişiyi yaraladıktan .1onra bekçiyi de öldüren katil 
bir şeyden haberi olmadıgıv nı söylüyor 

yamıyan bizlere nisbetle, nebatlar ne ka- İnsanlar uykuları kaçtığı zamanlarda 
aar rahattırlar, diye tlü§iindüm. Ses duy - uyuyabilmek için bir çok çarelere bq vu- İki a! ka~ evvel Ortaköy~e vuku elinde bulunan ve mahiyeti anlaşıla • 
mazlar ki uykularından uyansınlar, üzül- rurlar. Bir kısmı müsekkin iliçlar alırlar, bulan bır facıanın muhakemesıne A • mıyan bir cisimle başından yaralamış -
mezler ki uykuları kaçsın, sinirlenmezler bir kısmı bir iki tek parlatır, bir kısmı ğırcezada dün başlanmıştır. tır. 
ki gözlerine uyku girmemi§ olsun.. da eğer konu koDl§Wlun gürültüleri yü- Suçl~ Şer!f .bir ~ec~ Ortak~y~e ar- Bahçe bir anda karışmış, polis"er 

kadaşlarile bırlikte ıçmış, kendini kay- yetişerek, hadisenin önünü almışlar -
Acaba yanılıyor muyum? Yiyen, içen, zünden uyuyamıyorlarsa polise müracaat bedecek kadar sarhoş olduktan sonra, dır. 

uyuyan, uyanan nebatların da beliti in • edlerek komşulardaJd ıüJiiltülere nlha- ı. Kocanız arkada§larile politikadan Ü~ ~i.şiyi ağır suret.te yaralamış. 'ft ken- Dün, Be~oğlu müddeiumumiliğ ~ 
sanlar gibi hisleri vardır. Onlar da belki; yet verilmesini isterler. bahsediyor. Münakaşaya hararetli hara- dısı~ı yakala?'1ak ısteyen ~~ M~h • sevkedilen Israil, sulh ceza mahkemt.'-

gürültüden müteessir oluyor, hoşlarına 

gitmiyen şeylere sinirleniyor, fUJla buna 
üzülüyorlardır. 

Acaba nebatlar da böyle yapıyorlar mı- retli dalmıştır s· d- an . medı de, vazıfe esnasında, oldurmuş • sinde muhakeme edilmiştir 
S akt 

· ıze uşen yeg e şey. tür. Suçlu bu cinayetleri işlerken, far- Mahkeme babası yerlnde adamı 
dır? Dere sazı, haşhq fidanından bir usm ır. k d b" ' ın a ıle olmamış, ancak yakalana - kendisine nasihat etti diye döven e 

Bir papatya yanıbaşında yükselen ve 
kendisine tepeden bakan ayçiçeğinin b&-
kışlanndan sinirlenmez mi? Yediverene 
aşılanan yaban ,Ulü henüz kapanınıyan 

mikdar müsekkin ister mi? 
Kayınağacı, asma kütüğüne başvurup: 

- Ne olur kolllfU, tahammür etmiş ü
zümünün suyundan azıcık güğüme dö -

ker misin, der mlT 

yarasının ıztırabını duymaz mı? Toprak Bahçe çimeni, palmiyenin yaprakla -
saksıdaki sardunya, bir çini saksıya ko- nnı birbirine çarparak çıkardığı sesten 
nulduktan sonra salona alınan mine çi - uyuyamıyorsa; akasya polise müracaat 
çeğini kıskanmaz mı? ederek palmlyenin susturulmasını ister 

2. Hoşa giden, pişmesi kolay yemek- rak, ~öt~~ldüğü karakolda kendine yaralıyan suçluyu 1 ay hapse mahk( 1 

lerden birkaçını olsun bilmelisiniz ki va- geleb.ı.lmıştir. ve derhal tevkil etmiştir. 
kit vakit elinizle hazırlayıp onun zevki- Dun, mahkemede yapılan sorgu - S ..., t b il ., •ldU 

• ır... b"l . . sunda katil Şerif, şunlan söylemiştir: ıgır maCI a 8 1 e u ren 
nı o~.ya ı esınız. k H • h k · .. - Va 'anın cereyan ettiği sokak, Useyın çavuşun mu a emesme 

3. Guzel kravat bağlamasını bilmelisi- benim yolum değildi. Yaraladığım ve · • 
nlz ve ona acele işe giderken kravatını öldürdüğüm iddia edilen adamları ta - devam edıldı 
bağlaması için yardım etmelisiniz. nımam bile. Bana, o gece kimler içir - Çatalcanın Çiftlik köyünde, orman-

4 A u1 d 
. . b"l miş, sonra beni oraya kim götürmüşse, da sığırtmaç Muradı baltayla öldüren 

. rz arınız an vazgcçmesını ı mc- 1 . . . H"" . h k · Aw . . . .. _ . . o up bıtenı, onlardan sorun. Onlar bı- useyın çavuşun mu a cmesıne gır-
lisınız. Gunduzden gece sınemaya gıtme- lir. Ben, kendimi karakolda bwdum. cezada devam edilmiştir. 

Ballıbaba, komşusu yaseminden borç al- mi? ye niyetlendiniz. Kocanız yorgun döndü. Bildiğim bu. Dünkü celsede suçlunun oğlu Ha • 
dığı ve harcadığı kokuyu henüz bir Eğer bunlar da vikise, uyku bahsinde Surat asmadan bu isteğinizden vazgeç- Suçlu, hazırlık tahkikatı ve illt tah- san, şahid olarak, dinlenilmiş ve vak'a 
yerden bulup yasemine iade edemediği nebatlarla aramızda hiç bir ayrılık yok melisiniz. kikat sırasında verdiği ifadelerde de: günü babasının kendilerile berab"er ol-
için üzülmez mi? Genç bir meşe içinden demektir. 5. Çamaşırlarını birbir elinizden geçir- H .. •-. Ortak.Eminlöyc:ıe köftkeci ~k.üllinıSonda duğunu, birlikte yemek yediklerini, 
kendini kemiren bir kaç ufak kurdun lımet Huluıi . . . . •• . .. useyın ve e ra ı içti nra birlikte çalıştıklannı, söylemiştir. 

~den. Yeı:~eştırmernelisınız. UfaK bır s~- sarhoş olup, biraz gürültü etmişiz. Bi- Muhakeme, diğer şahidlerin celbi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Dtlnyının en moaern mektebi lngiliz devletinin borcu 

Parise bakan İngiltere hükii _ 
(Suresnes) de, ga t• . ·n· bo 

t d b
. me ının :rru ı r-

ye mo ern ır 7 . t--= 
w cu milyon ~ı-

ınektebde, cograf- liz . 
d 

. t lirasını aşar. 
ya ersı, gaye B ·ım.. 

k b
. k.. u mı_r sene - .... 

ocaman ır u -
.. . lere göre değişir. 

re uzerınde oku - H""'-A·- t h 1 _ • UAwue er yı 
tulur. Bu kurenın • ka b 
üstünde dünya ha aşagı yu n u 

ritasmın kabartma bir .şekli vardır. Bu mikdar üzerinde 
metteb dünyanın en modern mekte - masraflar yapar 

küle, hır duğme noksanı yorgunluktan sı- zi karakola götürdüler. Eve gitmek ü - için talik edilmiştir 
nirleri gerilen erkeği hırçınlqtırmaya zere, karakoldan çıktık. Sarhoştum. So e' • k . . . t k"f d"ld" 
sebeb olabilir. kağa oturuverdim. Emin beni kaldırdı, ır yan esıcı ev 1 e 1 1 

8. Dağınıklığını hoş görmelisiniz. Masa- karanlık bir sokağa saptı, tokatlamağa . Şaha~ isn_ıin~e bir !ankesici, ~~ke
ımın iistünü nasıl bırakmış ise öyle sak- başladı. Sonrasını hatırlamıyorum. cıde .Nacıye ısmınde bır kadının ıçınd.e 
lamalısınız. Klğıdlanna el sürmemelisi- Kimseyi öldürmedim. Çakı, bıçak taşı- 1 O lira bulunan çantasını çarpmış, hı-
nız. mam bir kere .. gösterdiğiniz sustalı da, raz sonra yakalanmıştır. 

7 M kt bla alı t 1 
benim değil• demiştir. Suçlu, derhal adliyeye sevkedilereli, 

. e u nnı açmam sınız. ç e- .. . . . d 3 ün ·· u1h da 
rinde bir sır olmasa bile o kendine ge- Dunküşahce~sede fö~ınl;~en facak~m Sultanahme ~.uteakis .b ~~1-!• ~!n~ 
len mektublan kend· açma' en yakın idi §O r .nıuaş, v ayı pılan sorgusunu mu , wvAU. tNU• 

ı yı sever. .. 
1 1 

. ı· 
şoy e an atmıştır: mış ır. 

8. Gaze~ okurken rahat bırakma- _ ~ Anastas otoJnobili ile - ............... - ........................ ---·-
bsımz. Mutemadiyen blr şe~er sorma- gelmiş, araoayı kapıda bıralonıştı. Ye- Sorgunda imar 
malısınız. Ya baştan savma hır cevab ve- · h"" · Ü . h" K 

1 
mek yıyorduk. Anastasın uvıyet c z - Yozgad (Hususi) _ Yozgadın otuz 

rır, ya ıç vermez. ırı ırsınız. da hada kaı'l'Y\,., B" · nı ara ..u.<~· ın aşırmasın kilometre uzaklığındaki Sorgun kaza • 

bidir. 

9. Kahvesini şekerli mi, şekersiz .mi i- diye, babam Artin almağa gitü. Bu sı- smda imar işleri hızla devam etmekt~ 
çer: çayına ~aç şekr atar, bunlan bır de- rada: dir. Kaymakam Fehmi Altay ve kaza
fa öğrenmeli, tekrar. te. krar sormamalısı- c- Yandım!• diye, bir feryad işit - belediye reisi Hasan, kazanın imarına 

ve ayni şekilde, siyasi ve içtima! faa - D ı li bir mz. a gın veya sınır zamanına tik. Suçlu Şerif, sokakta Emini yarala- b .... k b" g yret sarfe,tmektedirler. 
rastlar. Sizi de sinirlendirecek bir şey :rructı. Derken, babam avluya gır· erken Bouyuk nır a ı'l'Y\,., ça~ı caddesı· * Bir çift ıyakkallyı kullanan 

liyetin fazlalığına ve azlığına göre bu 

borcun ödenmesine ~lışılır. 
.ı:. li b·ı· ~ • zu yo ar yapı.u • ...,, ·:. 
wuy ye ı ır. koştu onu yaraladı, arkasından dışarı genişletilmiştir. Bütün dükkanların 

10. Binde bir eve geç gelir de işinde fırlayan kardeşim Anastası da yara • önleri beton yapılarak ağaçlar dikil -
iki '•dan 

Lmıdrada iki kadın vardır. Bunlardan 
iki alil kadın, bu hallerinden ziyadesile kaldığını iddia ederse güler yüzle karşı- ladı. Feryadlar üzerine bekçiler, ye - miştir. Kazada yeni bir belediye bina

lamalı ve ona inandığınızı göstermelisi- tişti. Suçlu, kendisini yakalıyan bek - sile halk partisi binası inşa edilmek -
niz. Her geç kalış mutlaka bir hiyanete çi Mehmedin ellerinden kurtuldu. Kaç tedir. biri on sene evvel vir otomobil kazasın. memnundurlar. Ancak bu kadınlardan 

da sağ ayağım kaybetmiştir. Kadınlar • birinin evlenmesi bu ortaklığı ortadan 
dan diğeri de, geçenlerde bir spor kaza - kaldırabilecek gibi görünmektedir. Fa • 
llllda sol ayağını zayi etmiştir. Şimdi iki .. _ • 
ka:r.aıede ortaklaşa bir çift ayakkabı al- kat bunu düşunen iki dost evlendikleri 
makta, biri aağını, ötekisi solunu giy _ taktirde dahi bu usulü tatbik etmeğe, ö
mektedir. lünciye kadar bir çift ayakkabıyı ikiai 

Bu suretle ebedi dostluğu perçinliyen birden kullanmağa ahdetmişlerdir. -···········--················· .. ···················--···········--·-...... ···----····· ................ -

Bir çocukluk 
St!DflDI 
OkuyucuJarımdan O. B. nin mek

tubunu kısaca hülisa edeyim: 
- o. B. gençtir. Fakat yapdığı 

muhite göre evlenecek çağa gelmiş 

sayılabilir. Nitekim ailesi de onu ev
lendirmek lelebbüsündedirler. 

O. B. ailesinin kendisine bulduğu 
kızı istemiyor, çünkü daha evvel bir 
müessesede tanıştığı bir genç kızla 

sevi§miştir. Onun bu genç kızla olan 
aşkı tamamile platonilrtir. HAdiseler 
O. B. ye genç kızın aşkının hiç bir 
an azalmadığını göstermiştir. Fakat 
bir tesadüf bu iki genci birbirinden 
uzaklaştırmıştır. O. B. de sevdiği kı
zın adresi de yoktur. Fakat isterse 
biraz zahmete girer, kızın yaşadığı 

§ehre gidip kızı bulabilir. 
Bu hülasanın buraya kadar nak

letmediğim bir de teferrüatı vardır 

ki, bu teferrüat bana, O. B. nin, bu 

kızı ve bu kızın da O. B. yi fazla sev~ 
dikleri kanaatini vermiştir. Bugün 
için O. B. nin bir başkasile evlen -
tnesini doğru bulmam. Genç olına • 
tarı huebile sevgileri günün birinde 
belki zan olabilir. Fakat bu ne ka -
dar zaman ister. İşte o kestirilemez. 

Kendisine tavsiye ederim, mese
leyi bana yazdığı tarzda ailesine de 
anlatsın. On1ann da bir çare düşün
meleri muhtemeldir. Muvafık bu -
lurlarsa kendi hazırladıkları nişanlı 
yerine O. B. nin sevdiği kıza talih o

lurlar. Ve o zaman her ikisinin de 
arzulan yerine gel.miş olur. 

• 
31/8/938 tarihinde bana mektub 

yazan A K. ya: 
Adresiniz, alikadar kimseye gön

\:ierilmiştir. 29 /8/938 tarihli sayı -
mızda kendisine cevab verdiğim A 
K. sizden başka biridir. 

TEiZE 

delAlet etmez ya... mağa başladı, sonra tekrar geri döne -

Bütün bunlar pek ehemmiyetsiz görü- re~, bekçiye hücum ~tt~ ve onu da ka- Gaziantepte spor hareketleri 
nür, fakat çok defa sebebsiz geçimsizlik- sıgından yaraladı. Hadıse, saat 9,30 -
lerin önünü alır. 1 O sularında vuku bulmuştur. Gazianteb (Hususi) - Evvelce ka -

Duruşma, diğer şahidlerin celbi l - panmı.ş olan spor klüplerinden bazıla-
çin, başka bir güne bırakılmıştır. rının açılması sporda yeni bir canlılık 

Halk bahM4Hni altllst ed• gaaç do~~~~· çınarıı spor klübü azami 
Güveçte piliç . r- . . faaliyetı gostermiye çalışmaktadır. Son 

Pilld 1 yıka Bol d 
hır ay hapse mahkGm edıldı defa Spor klübü tarafından bir de mü-

yo up, yınız. omates . · 1 ·· l b" 
sıla m u alınız. Bir an ren _ Evvelki gece, Tepebaşında Halk samere v~rılrnış_ ve ge_nç er. guz:. ır 

P . • yun bq soğ bahçesinde ortalığı kargaşalığa veren muvaffakıyet gostermışlerdır. Musa -
deleymız. Bu soğan ve domatesle pilicin bir hadise olmuştur. merede c:Gömdüğüm Cihan• adlı dram 
içini dışını oğunuz. Yağsızsa içine dışına İsrail isminde bir genç, nişanlısı ile oynanmıştır. 

--...:-.----------------------bir az da yağ sürünüz. Kanadlarını, ayak- birlikte bahçeye gelerek, bir masaya 
larını sicimle bağlayıp güvece koyunuz. oturmuşlardır. Fakat, delikanlı biraz Bir temizlik amelai maYIWlm 
Artan sojanı ve domates suyunu üstüne sonra gürültü yapmağa başlamış, Y_a • . ·~~ .dlftll . 
dökünüz. B" tuz, biber bahar t ·ıa nındaki masada oturan gene İsrail ıs - Belediyenın temızlık amelesmden 

. ıraz 'Dom a .ı ve minde, 55 yaşlarında bir zat, müdaha- Yahya, Balatta belediyenin çöp iske -
ediniz. Hiç ıu koymayınız.. atesin su- le ederek: lesinde kamyondan mavnaya çöp boşal 
yu klfidir. _Ayıptır, evlidım, böyle gftriiltil t1rken mavnanın dört metre derinli -

Gtlvecin ağzını bir yal klğıdile sarınız. yapma, demiştir. ğindeki ambanna düşerek bayılmış ve 
Pek hafif ateşe koyunuz. İki saat sonra a- Buna hiddetlenen genç, ayala kal - Yahya, Musevi hastanesinde tedavi al-
çınız. Nefis bir yemek olw-. tarak adamcağızı dövmeğe başlamış, tına alınmıştır. 

Yemek bah.i: 

iki ahba b çavuşlar: Vagonları akan tren 



- Bizim hama.kın boyu bu kadar de
ğil mi? 

Mahkemede 
Hakiın maznuna sordu: 

Niye sormuyorsunuz? 
Kadın ağlıyordu, kocasına döndü: 

- Niçin ağladığımı so:~uy?:sun. 
Beni artık sevmiyorsun değil mı· 

Erkek cevab verdi: 
_ Seni seviyorum ama. 
- Öyle ise niçin ağladığımı niye 

sormuyorsun? 
- Param yok! 

* Tavsiye 
Otomobil alabildiğine koşuyordu .. 

müşteri korktu: 
_ Aman Ş<>för biraz yavaş; sürtat -

ten başım dönüyor .. 
Şoför akıl öğretti: 

- Gözünüzü kapatın, ben öyle ya -
pıyorum. 

.. 

- Sen kadını parasını al • 
..nak için mi öldürdün? 

....... _ 
Maznun cevab verdi: 

- Evet bay hakim, bu pa • 
ra meselesi de benim için es
~abı muhaffef eden addedil -
tnez mi? 

Hakim şaşırdı: 
- Nasıl esbabı muhaffefe? 
- Eğer ben fena bir adam 

.>lsaydırn sadece keyfim için 
Öldürürdüm, yoksa parasına 

tama'la öldürmezdim. 
_ Hi§t, hişt; hamal buraya gel! 

Yüksek tavan 
Apartıman an· 

yan, boş 'apartıma
nı gezdikten sonra, 
kapıcıya sordu: 

_ Apartıman fe-
na değil ama tava
m çok yüksek. 

- Eskiden öyle değildiJ hani şu Mmr· 

Wıki üç metrelik adam var ya; onun bu
raya geleceğini söylüyorlardı. Belki a
partımanı tutar diye üst katı yıktırıp alt 

icatla birlejtirdik. 

* 
Kes~i .. me 

Yol sağlık veriyorlardı: 
_ Doğru gider-

seniz, bir saatte 
varırsınız.. Kestir
·meden gidecek o -
lursanız ancak iki 
saatte varabilir • 

(; siniz. 
Sağlık alan merak etti: 

- Kestirme, niçin uzun sürüyor? 
- Yol ortasında bir meyhane vardır 

Cla .. Orada bir müddet kalırsınız diyeı dü

iündüm. 

* Öyle mi? 

Venediğe gidelim, diye ısrar et
memi'\\ sebebi; seni koşa kQŞa kapı
dan Çt.kma.k adetinden vazgeçirmek 
içindi. 

•rle ' 

SEYAHAT MEKTUBLARI ı 31 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Allahtan yalnız üç şey istiyordum: 
Temiz oda, smak banyo, rahat yatak 

Ne mevki, ne para, ne şöhret ••• Mel'un tatarcık böyle 
şeylere ebem mi yet vermiyordu ki bunları isteyeyim 

- Tüfeği patlat, aslanı vur da yeme
ğe gidelim.. çorba soğuyacak. 

Dalgınlık 
İki mahkUm hapishanede 

konuşuyorlardı: 
- Sen buraya gelIDRden ev

vel ne iş görürdün? 
- Berberdim ... 
- Ne kabahat yaptın da 

geldin? 
- Hiç, bir kabahat yapma

dım. Dalgınlık yüzünden. 
Dükkana bir müşteri gelruiş
ti: Saçımı keser, sonra da ba
şımı yıkarsın demişti. Ben dal-

1ran yollarında 

' gın1ıkla evvela saçlarını yıka -
mış, sonra da başını kesmişim! 

Seyahat kostümü 

Makü denilen nahiyeae, lRr.,_ güneşi
ni, gecelediğim banın bahçesinde karşı
ladım. Güneşle beraber hancı da akşam
ki girdiği delikten çıktı.. beni erkenden 
bahçede görünce şaşırdı ... 

- Ne o efendi, böyle erken erken .. 
Kayınvalide bir - Uyuyamadım da .. 

seyahat kostümü - Nedendi?. 
yaptırmıştL Kos- - Isırdılar .. 
tümü giydi, dama- - Kimler?. 
dına göründü: - Bilsem!! Gözle görülmüyor ki .. 

- N as:l dam&· Bir isim söyledi. Anlıyamadım. Tarif 
dım, yakıŞtı mı? etti. Bizim tatarcık dediğimiz hayvandan 

- Çok yakıştı kayınvalide.. sana bu olacak .. cinsi ne olursa ~lsun, beni uyu~
elbiseden daha çok yakışanı görmedim, madı ya... Dinlenemedim. Berbad bır 

. haldeyim ... Bari şoförler kalkıncıya ka-
ben senin yerinde olsam, da.una seyahat dar köyü bir dolaşa1UD, deyi\> hanın ka-
kostümleri yapar, hiçbir yerde durmaz; pısından çıktım.. 
seyahat ederdim. 

* 
* 

Bulunan 
- Kocamı:ı fena 

bir huyu vardı.. 
- ????? 
- Hergün anah· 

tarları kaybeder, 
eve anahtarsız dö· 
nerdi. Ne ise şimdi 

bir çare bulduk. 

çare 

- Anahtarları evde mi bırakıyor. 

_ Hayır, gene yanına alıyor, fakat ye

ni tuttuğumuz uşak, eskiden hırsız oldu

ğu için; kocam anahtarları kay~ttiği za

man dolabları kolaylıkla açabiliyor. 

* Yaz günler 
- Karımı tanıdınız mı? 

- Çok güzel bir 

Bizim bazı kasabalaınmız kadar m~ 
mur olan bu nahiyede elektrik yok ama, 
gaz ıa.mbalı fenerlerle sokak.lana ışığını 
temin etmişler_ mahalli teşkil.atı, aldığı 

(eğer alıyorsa) tenviriye rüsumunu hak 
ediyor demektir .. ziya hafif te olsa, insan 
gece bastığı yeri pekala görebiliyor ... Ev
leri, bizim Anadolu köy evleri gibi, top
raktan yapılmakla beraber: Şık ve zarif 
te ... İçlerinde İran mimarisinin küçük 
ve güzel nümuneleri var... Tamamile 
kesme bir kaya olan muazzam bir dağın 
- eteğine demiyeyim de - gövdesine bu 
evleri adeta yapıştırmışlar ... İnsanın ü
zerinde korkunç bir tesir yapıyor.. kü
çük bir arz sarsıntısında sanki, muazzam 
bir pençe gibi duran dağ kapanacak, kö
yün evlerini, insanlannı içine alıvere
cekmiş gibi geliyor.. evhamlı adamların 
cesaret edip oturabilecekleri bir yer de
ğil burası... Burada yerleşecek insanla
ruı biraz geniş yürekli olmaları 18.ı.ı.m .. 

* 

linciye kadar yol alıyoruz, bu bir ... ikin· 
cisi: Sabahleyin ben dokuzda yola çıkar· 
sam, onlar, benden önce davranmış, ye
diyi on geçe hareket geçmiş oluyorlar. 
böylelikle kendimi aldattığım için fazla 
yorgunluk duymuyordum.. bundan dola
yı İstanbul saatini Tebrize gidinciye ka· 
dar bozmadım .. hayatta kendi kendini 
aldatabilmek kadar güzel ve rahat şey 
var mıdır? .. Her iş de böyle değil midır? 
Aşkta, parada, ikbalde ... İnsan, bu dün
ya gailesi içinde tesellisini bulup ta ken· 
di kendini aldatamazsa cömür> denilen 
yük, ne tahammülfersa olur ... 

* Bir gecelik misafirlikten sonra Makü 
dan kalkıp ayrıldık._ programımız: cHoy. 
kasabasına erken varmak; orada gecele
meyip, daha ilerde, cMerentı. denilen kö
ye karanlık basmadan girmek ve orada 
geceyi geçirmektL eğer buna muvaffak 
olursak, ertesi sabah Tebrize erken gi
rer, günlerdenberi sürüp giden rahatsız.. 
lık ve yorgunluğumu, bu büyük §ehrin 
güzel bir otelinde defeder kurtulurum ... 

Güzel otel! Temiz oda! Sıcak banyo! 
Rahat yatak!... İşte Allah tan istediğim 
dört şey... Yemin ederim ki, o esnada 
başka hiçbir şey gözümde yoktu... Ne 
olabilirdi zaten ... Bu uzun ve müz'iç yol
culukta, rahat edebilmek için para, şöh
ret ve mevkiin bir ehemmiyeti mi var
dı? .. Cebimde param, elim.de tavsiyem, 
tanıyanlar yanında da bir mevkıim yok 
muydu?. Buna rağmen sokaklarda yat
madık mı?. Tatarcık denilen mel'un mah
llı.k : Parama, tavsiyeme ehemmiye~ ve
rip bana bir mevki ayırdı da, yatağımda 
rahat ettirdi mi? .. Utanmaz, terbiyesız; 
Her yerimi ısırmadt mı? ... Hal böyle i
ken Allahtan benim dileğim ne olabilir
di?.. Otel, oda banyo ve yatak değil mi? .. . , 

· - Budala bir 
erkeğin güzel bir 
kadınla evlenmesi 
kadar büyük bir 
hata olamaz. Çün
kü o erkek için 
saadet ümidi yok-

r: kadın. 

İranın son inkılabına kadar, Makü'ya Işte bu lutfa Tebriz'de kavuşacaktım .. 
cİkbalüssaltana:. isminde bir child.rl'b onun için hiçbir yerlerde duramıyor, 
hak.immiş ... Adeta bir derebeyi olan bu Tebriz'e bir an evvel varabilmek için 
adam, müstakil bir idareye sahih, Azeri gayret sarfediyor, bir aksilik çıkmama
Türklerindeıımiş ... İdama mahkUm etti- sına dualar ediyordwn ... 

tur. 
Kadın, erkeğine baktı: 

- Ya, demek, sen de kendini bedbaht 
hissediyorsun öyle mi? 

Pot 
Memur smirden f .. 

zin istedi: 
- Müsaade ederse

niz ben yarın gelmi .. 
yeyim. Biraderimin 
baldızının kayınpe· 
aeri vefat etmiş, ce-

nazesine gideceğim! 

- Peki, fakat ha· 
oema cenazesine git-

•• 
Müze müdürü - Eğer bütiin bu ke-
mikler bıı hayvanın kemikleri iseJ 
keşfiniz çok mühim bir keşif adde
dilebilir. 

- Evet, yaz 
günlerinde ben de 
onun çok güzel bir 
kadın olduğuna 

inanıyorum . 
'? 

- Yaz günlerinde mı· 
B .. t.. kadınlar yandıkları zaman 

- u un f k d'lm' karımın zenci olduğu ar e ı ıyor 

da .. 

Dansederken 
Dansediyorlardı, 

erkek: 

- Dans hocam ba
na, parmaklarının Ü· 

zerine basa basa dan-

sedeceksin! 

· Dedi. Kadın bak· 
tı: 

- Öyle ama başka· 
mek için izin alaca· _ Beni geçen ay başında da soymııştun. .. 
tınız, bu kador uzak _ Ne çıkar, siz «geçen av ba~ında aylık almı§tım> diyerek bu ay ba§mda al· 
akra hanız olmasın. manıazl?ık ettiniz mi?. 

!arının ~rmakları-

nın üzerine değil! 

ği mücrimleri, kayalardan miiteşekkil ................... .,. •• ~ ............. ~~!::.~:.:.~:.~ .. . 
dağın tepesine çıkartır, oradan aşağı, ya- Amasyada şiddetli yağmur 

ve dolu 
Amasya, (Hususi) - Suluova ve ha

valisine müdhiş yağmur ve dolu yağmış· 
tır. On beş, yirmi harmanı sular götür· 
müştür. İki yüzü mütecaviz koyun keçi 
telef olmuştur. Bu meyanda kasab Sü
leyman adında birisi de tarladan köyüne 
kaçmak isterken yıldırım isabctile öl
müştür. 

ni köyün evleri üstüne attırırmış ... Gad
dar, ayni zamanda nüfuz !Mlh!biymiş .• 
hatta meşhur •Celili aşireti> bile bu he
rifi en büyük reisleri olarak tanırJarmış .. 
daha başka ufak tefek aşiretleri de kendi 
himayesı altında yaşatan bu adam da, 
İrandaki başka örnekleri gibi, inkılabdan 
sonra, yani Şehinşahın iktidarı ele alma
sından sonra yok olmuş · gitmiş.. hüku
met kuvvetleri ehilim> i diri diri ele ge
çirince: İbret olsun diye idam edivermiş-
ler .. böylelikle bu civarın temizliğine de Polonyahlar susam almak 
muvaffak olmuşlar... istediler 

* Polonyadan yeni susam mahsulü ü-
İstanbulla İran arasındaki saatlerde zerine memleketimiz tacirlerine tek -

mühim bir fark var .. hududdan öteye ge- lifler gelmeğe başlamıştır. Bu teklifler 
çince, saatler geri alınıyor_ ama ben al- ton başına 200 liradır. 
madım.. bunun, bu uzun yolculukta bir Polonyada susam idhalatı nisbeten 
iyiliği var: Akşamlan benim saat dokuz azalmıştır. Mevsim dolayısile durgun 
olduğu zaman §Oförünkü daha yediyi on olan satışların önümüzdeki aylar için
geçiyor .. binaenaleyh, onunki dokuza ge- de artacağı tahmin edilmektedir. 



Filistinde olup bitenlerin içyüzD Garl.b ~ 1 Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya 
~ ~ - • maceralarını anlat~orlar : 2.2 1 • 

lngilizler isi Arabları 
7 liraya çingenelere Adlıye Nazırı lbrahım B. tenkilden iciz midirler? 

satılan çocuk konağındaki cinayet A 

Filistindeki lngiliz askerleri .. Asilerde modern 
ailahlar, bizde ise kazma ve Kahya öldürülmüştü, fakat katil arkasında en uf alı 

bir ipucu biJe bırakmadan kayıplara karışmışh kürek var ve galebe 

r 

193B yılı nisanının 15 inci günü Yafa 
limamnda ı .. on beş, yirmi el silah sesi işi
tilmişti. Bir Arab tedhişci cemiyeti men
subları tarafından atılan bu silahlardan 
Tel-Avivli 8 Yahudi amelesi ölüm dere· 
cesinde yaralandılar. 

Yafa limanının eski evciklerinin pen
cerelerini sar.san yaylım ateşi, o vakit
tenberi Filistini ateşe ve kana boyayan 
karışıklıkların, suikasdlerin ve vahşiya
ne teşebbüslerin bir başlangıcına delalet 
ediyordu. İki yıl içinde mukaddes toprak 
muazzam bir melhameye, geniş bir mez
bahaya döndü. Öyle bir mclhame ve öy
le bir mezbaha ki, içinde yaralananların 
ve ölüm haline gelenlerin feryadları an
cak mitralyöz ve bomba sesleri ile örtü
lüyor. Daha birkaç sene evvel şen bah
çelerin ziyaretçiyi karşıladığı, fabrika ba
calarının haşin toprakfan brlıyarak dai
ma mavi semaya doğru yükseldiği yerde 
bugün sadece kökleri çıkmış ağaçlar, yı
kılmış köprüler, kül haline gelıniş fab -
rikalar görülür. Bu manzara dahili har
bin, sadece boğuşmanın şiddetini gösterir. 

A vrupada, son iki haftalık tedhiş ha
reketinin en mühim vak'alan bilinir, A
rabı, Yahudiyi, İngilizi karşılaştıran kan
lı mücadelenin bazı safhaları işitilmiştir. 
Fakat mandater devlet tarafından ted
hişcilere karşı açılan aman tanımaz mü
cadele ile müvazi tılarak, Filistinin bazı 
köşelerinde daha geniş nisbette bir harb 
daha cereyan etmektedir. Filistin ile Su
riye hududu üzerinde Galile dağlarının 
tepelerinde ve Hid gölünün sahillerinde 
çarpışanlar İngiliz polisine karşı koyan 
cmünferid» tedhişcilerden ibaret değil· 

dir. Bunlar az çok teşkilatlandırılmış 

kıt'alardan, ekseriya ültra modern silah
larla techiz edilmişlerdir ve başlarında 
bulunan zabitler modern harbin bütün 
kaidelerine vakıftırlar. Altı aydan fazla 
bir zaman oluyor ki Arabistarun her kö
şesinden bedevilerin teşkil ettikleri bu 
ordu İngiliz kuvvetlerinin ağır Levis 
mitralyözleri ile tayyarelerine karşı ko-

bizde kalacak,, diyorlar 

Yazan: Fransız muharriri 
Edmond Demaitre 

,. ··············································••111t 

r Resim, isyan hareketinin kalesi \ 
teıa.kki edilen sahada İngfüzlerln 

\b~~ .. ?.:'. .... '=.~:'.:: .... ~.~::'.~.~:: .. J 

Eski zabıta amirle· 
rinden Bay Şevki: 

- Size eski adliye 
nazırı İbrahim be -
yin konağında yapı· 
lan cinayeti anlata -
yım dedi . • 

Umumi harb için -
de idi. İbrahim beyin 
kahyasının öldürül
düğü haberi geldi. 
Hemen Paşabahçe • 
ye gittik. Nazırın ko
nağı, İncirköyünde, 
Sultaniye çayırında 

idi. 
Kahya, tabanca ıı~ 

katledilmişti. Ha -
discye takaddüm eden günlerde nazarı .bırakan yok, evi arıyacağız, dedim, biı 
dikkate çarpacak bir şey görülınemişti. köşeye oturttum. 
Ev halkından hiç kimse, §Übhe ettikleri Artık işin yoksa uğraş ta uğraş... O 
bir adamın ismini veremiyordu. Bilakis, köşe senin, bu köşe benim aramadık, ka.4 

Bu İngiliz çocuğu 7 yaşlarındadır. An- nazırın, kalabalık olan ailesi, maktulün rıştırmadık yer bırakmadık. Fakat , ta• 
nesi, onu 7 liraya çingenelere satmış, ço- muhitinde iyi bir intıba bıraktığını, a- bancayı bulana aşkolsun! Halbuki, kfili.ı 
cuk iki gece çingenelerin çadırlarında damcağızın öldürülmesi için hiçbir sebe- yanın oğlu tabanca kullanırmış. Maznu
kaldıktan sonra kaçmış, tekrar evine bin msvcud bulunmadığını söylüyor- nun en yakın tanıdıkları, bunu teyid et· 

yarak Ürdün kıyılarında cLavrens, in dönmüştür. Vak'ayı haber alan polis, ka- lardı. tiklerine nazaran, tabancanın bulunma~ 
mücadelelerinin ve cçölde isyan> ın dını ihmal ve zulüm suçile mahkemeye Kahyanın katledildiği mahalde tedki- ması şübhelerimizi takviye ediyordu. La· 
caksi sadaların1> uyandırmaktadır. vermiştir. kat yaptık. Ortada işe yarar bir iz, bir kin, bütün bu şübhelerin, bu takviye se-

Kudüste ve Hayfada Arab hareketınin * ipucu yoktu. Hülasa, bir cinayet olmuş- beblerinin bir .hakikat olabilm~si iç~~ 
şefleri ile yaptığım muhavereler esna- Frakla deniz sporu yapan tu. Fakat faili arkasında bir sabun köpü- . tabancanın, mutlaka ele geçmesı gerekti4 
sında onlar bana Filistinin yukarısını el-. .garib adam ğü bile bıra~adarı: kayıblara karışmıştı. Hakim, laf ile ikna edilemezdi, ona delil, 
lerinde tutan asilerin 12 ila 15 bin rad- KAı.. b' ~l vardı. Onu getirt- elle tutulur, gözle görülür delil lazımdı. 

cuıyanın ır og u S b' ·· 'dl lt" t tt·~· · 
desinde olduklarını söylediler. İsyana t . d k· on ır umı e, a us e ıgımız eşyayı 

ıK, so~ u · .. . 
1 5 

.. 
1 

b yeniden tedkike koyulduk. Yorgunluk-. 
karşı mücadele hareketini gerçekten üs- - Kimden şubhe ediyorsunb · oy e a- tan, can sıkıntısından ne yapacağımı bil~ 
tadane idare eden Evetts livasının büyük kalım, belki senin bildiğin ir şey var- . d mıyor um. 
karargahında bu rakama şiddetle itiraz dır... Nihayet, kadın çamaşırlarının arasın• 
ettiler. İngiliz zabitlerinin fikrine göre - Babamın katledilmesine, ben de şa- da, elimiz, sert bir cisme değdi. Kailin 
asilerin başında bulunan SuriyeJi serseri pyorum. Fakat bütün roalfunatım, bu ka- da: 
Fevzi Kavakcmın idaresinde ancak 5000, .dar! Size, anlatılacak başka bir sözüm de B d ki - u ne, emeğe va t kalmadan çığlı. 

Rahim el haci Muhammed Dannalearun yok. ğı bastı, yalandan bayıldı! 
riyasetinde ise ancak 2, 8 bin kişi vardır. - Ala! Ben de geniş bir nefes aldım: Taban • 
Asilerin slla.hları çok mükemmeldir. El- Fakat doğrusunu isterseniz, muhatabı- cayı bulmuştuk! 
!erinde İngilizlerin harbden sonra FiUs- mızın hali benim garibime gitmişti! Ver-diği kupkuru cevablara hayret etmiştim. Hemen bir zabıt tuttuk. Dakika geçir-
tinde terkettikleri tüfeklerle birkaç top Bir evlad, babası öldürülsün de bu ka- meden kapıyı mühürledik, karlım da içe .. 
ve Alman mamulatından 1938 tipi mav- ri tıkıp kahyanın oğlunu isticvaba kıJ .. 
zer mitralyözleri vardır. İngilizlerin is- dar soğukkanlılıkla, bu kadar lakaydane yulduk. 
yana karşı yaptıkları mücadelede uğra- hareket etsin. Bu, her babayiğitin harcı B' d d d kt f r tt . d" 
dıkları müşkülatın sebebi ise isyan ha- değildi. Adam, karşımıza angaryc için Nih~y:ıa~n:an ~a ;u ~rab:: ~~di~ E~d~ 

.çağınlan, rahatı kaçırılan bir insan tav-
reketinin bazı ecnebi memleketlerde u- edilen tabanca cürüm aletidir. Kahya, ,rile gelmiş, sual - cevab faslını gayet kı-
yandırdığı sempatiyi şeflerinin iyi istis- ayni tabancanın kurşunile öldürülmüş.-
mar etmekte olınalandır. Resmtnl gördtyğünüz İngiliz, frak giy sa kesi~, başı~ alınış, gitmişti.. tür. 

İngilizlerin bütün Filistin toprağında mış olduğu halde deniz kayağı ile, üstü- Ke~dı kend~e şu kara:ı verdim: ~ak- Herife sordum: 
asayişi muhafaza, isyanı tenkil için ma- nü başım ıslatmadan kayacağına dair tul kahy~ ~g~un.~ takib.,edecekt~. - Tabancan var mı senin? 
lik oldukları kuvvet ise 9 piyade taburu 600 liraya bahse giri§miş ve iddiasını .ıta- . Aradan bır ıki gun geçtı. Bu muddet - Hay~r, yok! 

zanarak 600 lirayı almıştır i~inde şu. netic.e.lere vard·ı·m .. : Kahyanın. _ Dogrv u söyle'.?, 
ile bir motörlü alaydan, 30 bombardıman - fih b h d b 
tayyaresinden ve 500 deniz askeri ile A- * oglu, se ane ır ayat suruyor u; ır . - Ne için yalan söyliyeyim Var van 

K 
•h• b dostu vardı. O da müsrif bir kadındı. De- yok, yok! · ' 

rab ve Yahudiden müteşekkil, bittabi Uf il Ir aZ\ lik 1ı ilisi · t 1 bl · · · 'al ~ s~g. nın a e erını ıs e - - İnkara devam mı ediyorsun? 
gayri emin 7000 polisten ibarettir. Ayrı· Bu adam şima• debılmek ıçın, çalmadık kapı, baş vur- Ne ı'nkar4 ı? s· hakik t' .. ı·· 

bt Afr'k d tirt'lmi b d . . - . ıze a ı soy uyo· ca cenu ı a an ge ı ş ir ü- 1i Amerkikada madık çare bırakmıyordu. Vazıyetin ruın! 
züne kadar zabıta köpekleri vardır. ·.böyle olduğunu öğrendikten sonra mese- Katı'l amma d vukk lı 'di B' . 1 

kua sı'hirbazr... di . . ~ . . v , a sog an ı . ızım e 
Filistinin herhangı· bır· köşesın· de b1'r « :.' " - 1 diger bır safhasını ıncelemege baş erun - konuşurken o kadar tabii bir şekilde h · ç 

cinayet yapıldı mı bu köpeklerden bir ye anılır: Adı Jo • . ladım. Cinayetten önce, baba ile oğul a- bir heyecan eseri göstermeksizin c~v:o 
tanesi tayyare ile vak'a mahalline geti- nestir. Binlerce r rasında acaba bir hadise olmuş muydu? veriyordu ki hayret ediyordum ' 
riliyor. Bu mükemmel hayvanlardan be- Maktul kahyaya, oğlu, vakit vakit gele- · 

k il v Tekrar sordum: 
berinin kıymeti 40 İngiliz lirasıdır, fakat uş sıra e agzı • rek para istermiş. Zavallı adam, çok de-
bu kıymete değerleri vardır. İçlerinden na, burnuna ko • fa oğluna muvafakat cevabı verir, bun- - O halde başka konuşacak bir şeY, 
Yalnız King adını taşıyan bir tanesi 15 .s:a senedir biriktirdiği altın keselerinin kalmıyor? İfadeni imzalar mısın? 

narak yemlerini T b A 

den fazla katilin tutulmasına imkan ver- ağzını açarmış. Lakin, onun cömerdliği - a iı! 
miştir. yemektedirler. Bü yanında, oğlunun taleb faturası daha ka- - Yalnız şu noktaya cevab verebilir 

yük çiftliğinde barık bir yektın teşkil etmeğe başlamış. misin? Ya kapatman söylediklerinin ak .. (Devamı 10 ncıı sayfada) 

çeşid çeşid kuş 

besliyen Ameri .. 
kalının dünyada 
mevcud kuş mü • 
tehassıslarmın en 
:ustası olduğu liiÖY

lenmekteclir. 

1 77 sene :ııren bir aık 
izdivaçla neticelendi ! 

Bundan 77 sene evvel Polonyalı J an 
Cazkovski bir kadına tutulmuş. Kadın 
da onu sevmiş. Fakat işin fenalığına ba
kınız ki, kadın evli imiş. Jan: cZarar yok, 
beklerim!..> demiş. 

Ve beklemiş. Nihayet aradan 77 sene 
geçtikten sonra sevdiği kadınla evlene -

Pek tabii olarak, bu hayırlı evlad, niha- sini iddia ederse? 
yet red cevabile karşılaşmış! Kadının ifadesini almıştık. Ona, taban-

İite, birkaç gün önce de, baba ile oğul canın, dostuna aid olduğunu itiraf ettir
arasında, para yüzünden bir münakaşa diğimiz için, katili bu suretle kıskıvrali 

ıkın Ad yakalamış bulunuyorduk. Fakat, herif, ç ış. am: 
- Artık senin para isteğinden bıktım, gene tınmadı! Bize: 

usandım. Şimdiden sonra benden meded - Bu kadın da kim? demesin mi! 
umma! cevabını vermiş. - Artık çok oluyorsun? Ramazan ge .. 

Bu vaziyet, bizim için mühim bir ipucu cesi orta oyunu oynatmıyoruz? Aklını ba~ 
demekti. 9ına al, cevabını verdim. Tabancayı, m..ı .. 

sanın gözünden çıkardım, gürledim: 
O zaman şöyle bir müla.haza yaptım: 

Kahyanın tabanca ile öldürüldüğüne na
zaran, katil aletinin bulunması lazımdı, 
tabanca sahibinin kim olduğunu tesbit 
I.azımdı, bu delil vasıtasile, katile cina -
yetini itiraf ettirmek lazımdı! 

Meselenin başka çıkar yolu yoktu. 
Hemen harekete geçtik. 
Kahyanın oğlunu tevkif ettik. 

- Bu kimin? 
Meselenin inkar edilecek tarafı 

kalmamıştı. Katil, bütün gayretlerinin 
boşa gittiğini görünce, müdhiş bir buJı .. 
'I'ana kapıldı... Sanki, demin karşımızda, 
bize sükfuıetle, soğukkanlılıkla ccvab 
veren o adam değil de, başkası idi! 

- Söyle, dedim, babanı sen öldürme .. 
din mi? 

Tek muradına ermiş. Bütün köy halkı da Arkadan, dakika bile geçirmeden dos- Cevab veremedi. Önüne baktı. 
düğünde bulunmuş. tunun evine baskın verdik. Kadın yayga-

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___:_~~~J_.SimdL' J..,,,_......,.""-'~~ı~.d~96 va,iliW~~ ~~· astı. Ona: 
- Susma, söyle! Şimdi düşünmek fay .. 

da vermez. Utanmadan, acımadan öz ba .. 



• Eyliıl 
08'.fA Sayla 9 

İngiliz silô.h fabrikalarında 
büyük toplar nasıl yapılıyor? 

Tarihten sayfalar: 

(Mete) • 
nın sonu 

~ * • 
Harb •ebebi arıyan Tatarlar .evgili atından •onra ba •eler Meteden 
karıaını utedila. Mete bu genç ve güzel kadını çok ıeviyordu. 
Böyle olmasa bile hatta hayvanlar dahi diıilerini yabancıya teılim 
etmezken bir Türk bu ifi yapabilir miydi? Böylece Tatarlar harb için 
liUun olan bahaneyi bulmuı olacaklardı. Mete mecliai topladı. Konu
ıulda ve «Verilmeain!» denildi. Fakat Mete baıka türlü dü§ünüyordu. 

Şefiltte. bi1' çelik fabrikasında top 
11apmak üzere kazanlara atılan külçeler 

eritiliyor oe kalıba akıtılıyor. 
Çelik miltehassısıan, erımıı çelik 

~lıba akıtılırken, mukavemet ve evsaf 
derecesini ölçüyorlar. 

Çelik külçesim bu kazandan büyiJ.TC .f>ir kıskaç alıyor ııe bir ba§ktı tarafa 
dQ§ru sevk ediyor, , 

Kalıbd.an 
1 

çıka.nlan. çeLik külçesi 
harareti ıedrid bir §ekilde 1200 den 
1300 d.ereceye yilkıelen yeni hb- kazana 

konuluyor. 

Yazan: Kadire sn Kafh 
Metenin babasına isyan ederek gerek 

onu ve gerek üvey annesile kendi karde
şini ortadan kaldırmasını hoş görmiyeıı
ler vardı. Bu devletin komşuları olan Ta
tarlar Metenin yaptığı inkılabdan istifa
de etmek istediler. Fakat açık bir harb 
sebebi yoktu. Hem bahane uydurmak, 
hem de dövüşmedn evvel Meteye mey
dan okumak arzusunu duydulnr. 

Metenin bir atı vardı. Çok güzel ve 
meşhurdu. Rivayete göre bir günde bin 
(li) yol alabilirdi. Türk hüküm.darı bu 
atı kendi gözünün bebeği gibi severdi. 
İşte Tatarlar bir elçi göndererek o atı is
tediler. 

Mete kararını başlı başına vermedi. 
Devletin büyüklerini bir araya topladı. 
Tatarların tekliflerini bildirdi ve sordu: 

- Ne dersiniz? 
Kumandanlar fena halde kızmışlardı. 

Meteye olan bağlılıklarını da göstermiş 
olmak için şu kararı verdiler: 

- Atı Tatarlara vermemelidir. 
Sanıyorlardı ki hükümdar da böyle dü

şünecektir. Halbuki onun karan akiiine 
oldu. Kendi şahsına aid bir atı vermiye
rek milletini harbe sürüklemeyi, birçok 
kimselerin ölümlerini, yurdun ~ıkılıp 
yağma edilmesini doğru bulmadı. Atı 

Tatarlara gönderdi. 
Tatarlar Metenin korktuğunu sandı

lar. İşi azıttılar. Bu sefer Meteden kansı
nı istediler. Mete bu genç ve güzel kadı
nı çok seviyordu. Çok sevmese de hay
vanlar bile dişilerini başkalarmn teslim 
etmezken bir Türk elbet bunu yapamaz
dı. Böylece Tatarlar harb açmak için ba
haneyi yaratmış olacaklardı. 

}anacağını hiç ummuyorlardı. Bunun ı .. 
çin hiç hazırlık yapmamışlar, rahat ra· 
hat oturuyorlardı. 

Mctenin baskını yaman oldu. Çarça .. 
buk toparlanmıya çalışan Tatarlar kısa 
bir zamanda darmadağın edildi. Krallan 
öldürüldü. Halit ve askerler esir edildi. 
Malları zaptedildi ve kahraman Mete 
memleketine zaferle döndü. 

Metenin emri altındaki beylerden bir 
kısmı zafere emin olmadıkları için onun 
ardından gitmemişlerdi. Genç hüküm· 
dar buna çok kızdı. Hepsini idam ettirdi. 
Çünkü bir devletin sağlam ve her zaman 
ayakta kalabilmesi için o devlet beyle .. 
rinden hiç birinin aykırı düşünmemesi, 
aksine hareket etmemesi, hattfı lakayd 
olmaması lazımdı. 

Mete her tarafa akınlar yapıyor, şark· 
ta Koraya, garbda Salinga ırmağına ka· 
dar bütün memleketleri zaptediyordu. 
Vaktile babasının tarafından olarak ay .. 
rılmış bulunan beyler de onun i:laresiııe 
girdiler. Ordu büyüdü. Bir tumnnla yani 
on bin kişi ile işe başlamıştı, şimdi ta· 
marn yirmi dört tuman askeri vardı. 

. _ . .. . Mete gene devletin büyüklerini topla-
Bu çelık kulçen yu.ksek tazyıklı j <h. Düşmanların isteklerini onlara bil-

Mete üç yüz bin kişinin başında ola· 
rak Çin ülkesine girdi. Mayeyl muhasara 
etti. Kumandan Sin, imparatordan. im· 
dad istedi. İmparator onu Mete ile birleş· 
miş diye ithamda bulundu. Sin de ken
disini ve kaleyi Meteye teslim ettı. O za .. 
man imparator (Kaö-ti) ordularının ba
şına geçti. Mete bütün askerlerini ıssız 
dağlara çekti. Ordugahta yalnız sürüleri, 
hastaları ve fena atları bıraktı. Kendisi 
bir pusuya çekildi. Çin casuslan Metenln 
askerlerinin ilk harbde dağılacaklarını 

söylüyorlardı. Fakat vezirlerinden (Li .. 
yeo-Kim) Türk hükümdarının harb hile. 
sini sezdi. İmparatora işi anlattı. İmpa· 
rator inanmadı ve adamcağızı zıncire 

vurarak ilerledi. Bir kısım ordusile yü• 
rüdü. Diğer kısmı arkadan geliyordu. Me
te tam zamanında harekete geçti. Çin or· 
dusuna baskın verdi, parçaladı. İmpara
tor bir kaleye sığındı. Mete muhasara et
ti. Türk ordusu dörde ayrılmıstı: cGarb
dakiler beyaz atlara, şarkta~il'lr bakla 
kın atlara, şimaldekiler yağız atlara, ce
nubdakiler kula atlara binmişlerdi.:rı 

presleT 4ltında fazla parçalannı dirdi. Meclis azası bu mesele üzerinde 
bırcıkıyOT. durmayı bile doğru bulmadılar. Metenin 

namus ve şerefini kendilerinin de namus 
~ ;e şerefi sayıyorlardı ve böylelikle şüb
hesiz iyi adam olduklarını göstermiş o
luyorlardı. 

Mete, onların: 
- Hayır! 

Demelerine rağmen sevgili · karısını 

son "defa kucakladı. Göz yaşlan arasında 
Tatar elçilerine teslim etti. Onlar da alıp 
gittiler. 

Herkes hayret ediyordu. HattA bu yüz
den Meteye kızanlar pek çoktu. Fakat o 
§Öyle diyordu: 

Çin imparatoru Metenin karısına mek
tub yazarak kendisini kurtarmasını rica 
etti. Kadın, Çinin bitip tükenmez kuvvet 
kaynaklarını, orayı elde tutmanın imkan
sızlığını anlattı. Mete doğru buldu. Ka· 

- Karımı muhafaza uğurunda rnem- leden dışarıya serbest yol bıraktı. İınpa· 
leketin harab olmasını, halkın ezilmesini rator sisli bir günde çıkıp gitti. Zincirle· 
istiyemem. Buna hakkım yoktur. diği vezirini yükseltti. Diğer casusları 

Tatarlar büsbütün şımardılar. Yarat- öldürttü. Fakat Türklerin akınları de
tıklan sebcblerin hepsi Mete tarafından vam ediyordu. İmparator yeniden harbe. 
savuldukça daha çok yüz bulmuşlardı. decekti. Veziri ona dedi ki: 
Herhalde harbetmek istiyorlardı. Çüıı- H bd 

iptidai bir -kilde imal edilen top - ar en za r gelir. Kurnaz dav· 
r kü istediklerini kabul ettirdikçe Türkle- ak 1::. d 

namlusu gazla uıtılan diklemesine kon- N l w t z l ranm .wzım ır. Kızınızı Meteye veri .. am u sogıı. u up ıert e§tiriliyor, tauı anı•...... bw Nık ameliyeleri müteakib rin umduklarından daha zayıf oldukları- . 
mwı bir kazandan unt~ın ve narıbeyza 11-·, r .,., nız. Bu prenses kocasının sert karakte .. 
~ ,--- 1/iui açıl o na inanıyorlardı. uçüncü defa olarak halinde -ı..·yor. ıy r. rini yumuşatacaktır. Bu prensesin bir 

~- gönderilen elçiler Türk hükümdarından 
Harb gemilerinde bulunan uzun menzil- çocuğu olacak, bu çocuk Çine getirilerek 

toprak istediler. Bu yerler iki devletin 
11 toplar gibi bir top imal etmek için, beheri istenildiği gibi terbiye edilecektir. Mete 

~ ıııı d .. llk kül · ihtı hududu üzerinde bulunuyordu. Yalnız 50 - 100 ton &ır 5ID a ' çe çeye .. sana sadık bir damad kalacak, oğlu da 
yaç vardır. Bu çellk külçelerin yüksek ka .. askerlik noktasından ehemmiyeti vardı. Çine tabi olacaktır. Kan dökmeden Tilrk-
Uteden olm88ı lcab eder. Başka işe yaramıyordu. 

Külçeler evvell bir tazana atılıp erltlllr leri itaate almak daha iyidir. 
ve bu esnada çeliğin evsaf ve mukavemeti Toplanan meclis böyle bir arazi pnrça- Kız süslendi, Meteye gönderildi. 
tecrübe edilir. Eğer alınan netice müsbet ise, sının düşmana verilmesinde bir mahzur Ondan sonra Çin imparatorlarının 
bu er1mJt oeııt. bir bbb leıne akıtılır. To • görmediler. cVerilsin!• dediler. Umuyor- sulh namına Türk hükümdarlanna kız 
pun iptidai tüllDI lemln eden bu talıbda lardı ki en .sevgili atım, belki bndı canı göndermeleri Adet oldu. 
•rlm1f çelik toJuJapncaJa bdar taıır. B1 • kadar aziz olan karuını veren Mete bu Bununla beraber ondan sonra da çın .. 
Wıare koJulafmıl oen türar bir buna .. toprak parçasını vermekte bir an bile te- lilerle Türkler arasında ihtillflar devam 
tıılı~u defa 1JOO - ... derece 11catııtıa tu. reddild etmlyecektlr. Halbuki o böyle etti. Mete buna raimen daha ziyade gar-
tuıarak d6riltır. Bu ameUJıe emumda a • dOfilıımilyordu. Meclisin sonunda hey- ba ehenmıiyet verdi. Buhara ve Sibirya-
catııtm dereeell ıeclrlcl bir tetılde Jilbel • betle ayala bıktı. Sert bir sesle, kısa bir ya kadar bütün memleketleri itaate rudı. 
Ulmekte '" 1300 hararet dereces1 temin o • · nutuk verdi: Yirmi altı devlet Meteye boyun eğdi. 
~~~ bu eetnde dövilldiltten IOD• - Tatarların iatedikleri toprak parçası Mete millddan 174 sene P.vvel, arka-
ra muemm bir mao De cbf&rı çıtanıır Ti benim malım delildir. Atalardan kalmıg- sında tarih sayfalarını süsliyen parlal 
kutru ımaı edthneel llteDeD topun namlun br ve milletindir. Kendi malımı diledf.. zaferleri, bilhassa Türk milletinin blm 
bilJ11tlQltlnde oJmat a.n bllllr. Bu ame • llm gibi kullanabilirim ve yurd uAruna, tek ideal etrafında toplanması uğrunda 
lbeden IDDl'a elde edilen parça batta im millet ujrwıa feda edebilirim. Fakat oösterdili fedakirlıklar ve kahramanlık-
baııa 16t8rtlltır. Burada lerllettırWr .. milletin mahnı p 
~ ltlbuen ,...ıan büttııı amell- hi9 kimseye veremem. lan kendfnden sonraki nesillere örnei 
ıelerde tddk edDmlıeD IOlutuıma ltl de Haydi, beyler! Ben atmıa binerek cli1t- bırakarak 61dfl. 
lha esnada JaPlbr, manlar herine gidfy0rum. Si& de alay- ---------------·-

ÇeUt fUI& n nbMa tJ1oe 101utuıdut· ıumızı hnırıayuuz. ArbmdaD ıelmi- Çwluda ekmek pahah :, ':::. ::rw::-:ben bu 71~!!: ,,"Wlllerin bQyunları vurulaCaktır, (Jorlada baltm brfllattılı Clerdıertn ba-
blr ocala tona1ar. • • tekrar -.- NUaaı/ef wnt emeUveter, temüWcler, fcllflftı.nln '°""' ...ı.ı tona tagA- Mete mec:listeiı a,rudı. ~ atJ- pnda etmek plmettedlr. Yenı mahlul bu&-

Bundan 10Dra ta:ıp MM'ua ratennen •. lamacfcm MiriUvar w .,. ıMBM Üf#OI', na bindL Uçar llhl, cliiflD8D topnklmna daım t11o1u t kurup. •tııdılı halde etme-

-- - w - -:::;ı-- ..ı. a1on1: -- - ·ı~ ....-.. ~ bleta 1dr dolru lilrdtl. On bJnleree ubr onun ar- llD kDOl1I •kız tuntıan atalı dtlfmemet,..._ Damla .. blellf ......... tmdlnbp rWr ft onda taTJananılı .-;adlr. t* ......, ........... 101i1'& mtJdUa dm~ID ~ tedlr. Bu ~ bqamıda halka UCU Be 

~·}!'!! ~l"aalat •••'• ._..,.. _.. ..... -...- Tatamr amm 111JJe 1llıdmldrl &JÜ· = ~,:-:...:,._ al&Udlılaım Jlu9 .. 
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Mari Valevska J 
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Tercüme eden: Mebrure Sami 

Napolyonun Valevskaya mektubları 

Filistinde olup bitenlerin içyüzü 
(BQ.§tarafı 8 ·inci sayfada) yapılmasına başlanmıştır. Askerl idart 

İngiliz kuvvetlerinin mahdud mikdar- bu yollar sayesinde isyan hareketine m'..i
da görünmesine rağmen eğer mandater zaheret eden köyleri sıkı bir kontrol al· 
devlet mukaddes toprakta asayişi iade tına alabileceği ümidindedir. Şimdi İn· 
etmek için zecri tedbirlere mtiracaat et- giliz piş-darları Asileri çöle ve ıssız saha· 
miye karar verse, maksadı kolaylıkla te- lara doğru sürmekle meşgul iken arka· 
min edecekleri §ilbhesizdir. Şurasını göz dan da muslihane nüfuz devam etmek· 
önünde tutmak icab eder ki, çetelerle tedir. 
Nablus - Tul Kerem - Cerin miisellesinin Ben bir müddet evvel isyan hareketi· 
içinde faaliyet gösterebiliyorlarsa bu, nin kalesi hükmünde telakki edilen bfr 
hasımların zafı neticesi değildir. Müte- köyde Arablarla İngiliz askerlerinin 
hassısların ittüakla ileriye ~.irdükleri dostça konuşmakta olduklarını gördü-

Babası genç yaşta ölmüştü. An fikre göre İngiliz kuvvetleri dört hafta- ğüın zaman kumandanın: 
nesi de, altı çocuğu ile toprak dan daha kısa bir zaman içinde düşmanı - Asilerde mükemmel silah, bizde ise 
larına çekilmiş, çiftliğin geliri fü. ezebilir. Bunun için düşmanın iaşe vası- kazma ile kürek var, cümlesini söylemi~ 
zorlukla geçinmek çarelerini ara talarını yok ettikten sonra geniş mikyas- olmasının sebebini anladım ve hatırla· 
mağa koyulmuştu. Mari 15 ya · ta bir taarruz hareketi yapmak kafidir. dım ki, kumandan ayni zamanda: 
sında Fransızca, biraz musiki v Fakat İngiltere siyasi sebebler dolayı- - Ve galebe bizde kalacak, demişti. 
;aks Öğrendiği yatı mektebinden çıktı sile müstakbel bir barışmayı ağlebi ihti- ···E···· .. k ... o; .. T······· .. ··k······d· .. ········k····:· .. , ......... . 
Sıkılgan, uysal, oldukça hayal düşkü mal imkan haricine çıkaracak olan şid- S 1 Ür ele tlf eri 
tıü, çok dindar bir kızdı. Allahtan baş detli bir harekete çok pahalı bir muka-
ka, imanla taptığı ikinci şey de, artıl vemet hareketini tercih etmektedir. Zi- (BQ.§tarafı 8 inci saytad:ı) 
millet ismini bile kaybeden, kırık, paı ra isyana kolaylıkla son çekmek için asi- bana nasıl kıydın? Tabancayı çekerken 
lanmış "atanı ı'dı' hiç elin titremedi mi? ça v • leri kendilerine yiyecek, içecek veren 
Eğer Mariyi kendi haline bırakın köylerden mahrum bırakmak suretHe Katil, gene susuyordu. Biraz daha zor· 

olsalardı muhakkak ki manastıra ka çevrelerinde boş bir saha bırakmak ıa- ladık. Nihayet, inler gibi: 
pamrdı. Ama bereket, annesi göz kulal zımdır. Bu gayeye ancak üç şekilde van- - Evet, ben öldürdüm, dedi! 
oluyordu. labilir: İsyan mıntakasındaki köylerin Ve anlattı: Tahmin ettiğim gibi, baba 

O havalinin derebeyi, kızı görmü• tamamen tahribi, yahud köylülerin di- sb~dan gene para istemiş, alamamış, anı 
kl b . t h .. 1 allı d ğ -ıd·· istetmişti. Genç bir taze için acı ı ı· ğer bir noktaya nakli veya bu rnıntaka- 1:. e evvur e zav a amca lzı. o ur-

talebdi bu. Kont Anastas Kolonn< nın tam bir kontrol altına alınması. İşte .mı;{ . . . 
Yalevska, yet.rrllş yaşını aşmıştı. Bu - İngiliz idaresi bu sonuncu şıkkı tercih atıli, hapıshaneye yolladık .. 
nunla beraber zenginliğine hiç diyece1 etmiştir. Sabih Alaçam ................................................................ 
yoktu. As.ileri ve suç ortaklarım· dünyanm 

Temiz mazisi 1100 senesine kadar u- d~er taraflarından tecrid etmek için her 
zanan çok eski bir aileye, Roma Kolon- şeyden evvel, son aylar zarfında geniş 
nalan sülalesine mensup olan Valevs- bir silah kaçakçılığı hareketine saha ol-
kalar, arazileri, ormanları bir vilayet muş olan Suriye hududunu su sızmıya-
~üyüklüğünü aşan Leh prenslerin- cak şekilde kapatmak lazundL 
Clendi. İngiliz hük:O.meti tarafından Filistin ıs-

Madam Laczinska'nın gözlerini bu yanını bastırmaya memur edilmiş olan 
varlık kamaştırdı ama Mariye hiç tesir sabık Kalküta polis direktörü Sir Çarls 
etmedi. Evvela kafa tutmağa ça,q,ıştı, Tegrat iki memleket hududunun birkaç 
ağladı, yalvardı ve o sırada ateşli bir In;etre kenarından geçen hudud boyunca 
hastalığa tutulan annesinin bu halini, 

1 
bir duvar yaptırtmayı düşündü. Bu du-

tkendi verdiği üzüntülerin tesirine vaı· hakikatte yekdiğerinden muayyen 
hamlederek, boynunu büktü ... Razı fasılalarla aynlmış olan direklere üç sı-
oldu. ra telörgü germekten ibarettir. Duvarın 

Evliliklerinin ilk yılları, tadsız, tuz- yüksekliği ve zeminde derinliği 2 met-
suz, ayni zamanda da tam bir sükiinet reden ibarettir. Duvar Bassa - İkrit - Sa-
içinde geçti. Walewice şatosuna çekilip sadan geçmekte ve mitralyözle müceh-
kapanan genç kadın okuyor, civardaki hez beton kuleleri sayesinde 90 kilomet-
fukaraları dolaşıyor ve kocasına katib- «Man vaıevska tilmindenıı relik bir saha dahilinde bir taraf tan öte 
lik yapıyordu. Çok dürüst ve taşkın bir Napolyon Mariy! salona götürdü. tarafa geçmeyi imkan haricine çıkar-
vatansever olan ihtiyar kont, karısına yun eğmesi niyaz ediliyor ve şöyle Assuerus'e kendini sev~ ile tesli.m etti? maktadır. 

E G E T i Y A TR OS U 
Nuri Genç ve arkadaşlan 
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KARMA KARIŞIK 
Vodvil 3 Perde ve 

Artistler Revusu 
karşı müşfik ve iyi davranıyordu. Ama deniliyordu: Hayır asla! Kralın hır bakışı ile kor- Ayni zamanda biri (Akr) dan (El.ı
hiç bir neş'e, hiç bir eğlence yoktu. Po- « Tarihin her devrinde, dünya siya- kutlan kendini kaybedip bayılması bile bun) a ve .Tiberiye• ye giden yolların 
lonyanın paylaşılmasındanberi Valevs- seti üzerinde kadınların büyük bir nü- bu birleşmede aşkın ;rolü olmadığını ~=::~~~~~~~~~~~~~ww;:;;:;;:;~~~~~====~~==~ 
kalar. ne kimseye gidiyorlar, ne de fuzu olmuştur. Erkek kalblerinde ihti- anlatmaz mı? Ester ırkını kurtar~ak 
evlerinde davet yapıyorlardı. ras duygusu var oldukça siz kadınlar da, için kendini feda etti, kurtancılıgın 

Napolyonun memleketlerine doğru daima en yenilmez kudretlerin sahibi bütün zafer, şan, iftihar payı da onun 
yaklaşması üzerine. karısile beraber kalacaksınız. Eğer erkek olsaydınız, oldu. 
kont Varşovaya döndü ve konaklarının vatanın selameti, necatı uğuruna haya- İşte sizin saadet, sizin zaferinizi de 
'da kapısı açıldı. tmızı verirdiniz değil mi? Kadınlığınız biz böyle umuyor, böyle bekliyoruz. * bu suretle yurda hizmet etmenize mani Memleketinin en büyükl~rinin kale-

Mari ertesi sabah uyandığı vakit, oluyor. Fakat buna mukabil ne kadar minden çıkan bu ·inanılmaz derecede a
yeni bir mektub daha geldi. Bir şey da güç gelirse gelsin, yapabileceğiniz caip yazı, çılgıncasına vatanına bağlı 
söyletmeden, ve açmadan, zarfı, getiren başka fedakarlıklar var. çok genç, tecrübesiz, yalnız ve desteksiz 
adama geri verdirtti. zannediyor musunuz ki Ester ( 1 ) bir kadının ruhunda, ne cinsten bir his 

Fakat kapının zili üstüste çalınıyor, kasırgası koparabilirdi? 
ziyarctciler salonları doldurmağa başlı- (1) Ester, musevllerin, dln1 bir saygı ve Ona bir kahraman muamelesi yapı-
yorlardı. sevgi Ue, adını her sene cPurtnı. ~eri de- yorlar ve bütün bir ırkın saadet veya 

Gelenler arasında Josef Poniatovski, nllen bir bayramla kutluladıkları yüksek ruh felaketini kendi elinde tutuyormuş 
ıu bir kadınd1r ki, garp edebiyatında da . . . . 

Talleyrand, Düro, Mare, Savary ve bir ııMllleti için hayatını tehllkeye koyan bir hıssıru ver:yorlardı., .. v 

çok da Lehli eşraf vardı. fedakar» olarak ismi anılır Bu mevzu pek çok Buna ragmen, anane ve gorenege 
Hiç kimseyi kabul etmek istemiyor - san'atkarlara ilham kaynağı olmuştur.Remb- bağlılık duyguları, içinde tamamen sar

du. Kocası, bari Lehlileri olsun yanına rand, Rubcns, Veronez ve Franz Fr~nk gibi sılmamıştı ... Yapamıyaraktı. .. Kaça -

aldıl·masını diledi. Bunun üzerine, bir büyük resim üstadlannın Ester'e aıd kıy - maklı sözlerle Poniatovskiyi geri yolla
nıetli tabloları, meşhur Fransız şairlerinden 

an için, prens Josefi kabul etrneğe razı cRacine»in de bu isimde üç perdelik ve 1689 dı. 
oldu. da oynanan bir faciası vardır. Sadece o akşam, Talleyrand'ın verc-

Bu. bir kadın hissinin, utancının ne Tevratın hikA.ye ettiğine göre: ceği ziyafete, Napolyon cancak o bulu-
aemek olduğunu anlamaktan çok uzak, Ester, CMordehay) adlı bir yabudlnln ye- nursa gelirim!> demiş olduğundan, Ma-

k f k ğenidlr. Musevllerin Babll esareti devrinde . ı.:unu olsun kabul etmekten kaçına-
iri yapılı, şişman, yüzünden an ış ı- amca.slle beraber Suz şehrinde oturuyordu. rı u 

cak kadar renkli bir adamdı. Bu şehir Elmalarının vücude getirdikleri site- madı. 
Mari de o güne kadar, prensi sade bu ıerden birl olup o tarihte İran lmpa- Genç kadın içeri girdiği vakit, im-

öış ~örünüşü ille tammı.şıt:ı. İJ.k defa, ratorluğunun payitahtı ldl. Hükümet, Tev- parator orada idi. Mariye doğru j}erle
o sabah, karşısındakinin vatanına çok ratın ifadesine ~a~~ran « Ahşuyruş • adlı di; çok hoş bir tarz<ı? onu selamladı ve 

muhteşem bir bukum~arın elinde bulunu- b' k ltu v d m.t.. ··türe k yanında 
bağlı bir devlet adamı olduğunu anla- yordu. Bu lslnı, eskl Iran hükümdarların- ır o ga 05...... go re • 
öı. dan ıXerxes»in BabU lehces!nde aldığı şe - ayakta durup: . 

Prens ona süklınetle fakat kat'iyetle, kildlr. Garp kitablarında ayni lehceye uygun - Rahatsızlandığınızı söy1emişlerdı 
yurdlarına yeniden hav'a~ ve istiklal düşürülmek için Assuerus suretinde lmll~nı- madam. İyileşmiş olmanız beni çok se
bahsedebilmek kudretini elinde tutan lır MUaddan beş asır evvel ya~amıştır. Işte vindirdi. dedi 

• bu (Assuerus)un (Veştı-Vasthı) isimli ga- • 
o biiyük insana, kaderin bu mutlu ku- yet güzel bir karısı vardı. Bir gece çakır ke- Bu tatlı ve nazik konuşma genç .ka-
luna boyun eğmek. onun bütün arzula- ylfken kadına fena halde kızdı ve impara- dının ruhunu okşadı, ıçıne emnıyet 
rını yerine getirmek lüzumundan bir toriçelikten çıkardı, hapse koydu. verdi. Sofrada adeta neş'eli bir hali 
borç gibi bahsetti. İşret sofrasında verilen karar iizerlne, im- ·ardı 

paratarluk dahilinde bulUll6n kızların en '\i • ( Arka.n var) Mari anlamamazcılıktan geliyordu. güzeli seçilecek, saraya getirtllecek ve başına 
O ise sözlerini tekrar ediyor, halkın, tac glydirllecektl. Bu şeref Mordchay'ın ye- ================ 
milJ<.>t'n çekrği ıztırabı ve bu son kur- ğeni Ester'e isabet etti. Amcası, Ester'! çok rasgelenlerin yere kapanmaları usuldendl 
tuluş ümidine nasıl vecdle sarıldıkla _ sevdlğl için her gün saray kapısında dolaşı- Mordehay bu secdeyi yapmadı, adam da 

yordu, fakat kendini belU etmemeğe çalı- k1zdı, onu sorguya çektirdi. 
rını anlatıyordu. ~ıyordu. Çünkü Ester bir yahudi kızı ve esir Musevi olduğunu anlayınca zallm bir ka-

Lakırdısıpı bitirince de, altında mu- olduğunu imparatordan saklamıştı. Morde- rar aldı. Bütün yahudilerin öldiilrülmesini 
\ 1akknten kuruian hi;kCtmet büyükle - hay da hoşa gitmlyecek olan bu hakikatin emretti. Bu karar, ayni günde, bütün ülkede 
rinin imzasını taşıyan bir dilek kağıdı meydana çıkmaması için, Esterle aakasını icra olunacaktı. İmparator da Hamam mem
çıkardı. gizliyordu. nun etmek için lazım gelen müsaadeyi ver-

Bir gün imparatorun en büyült memuru mlşti. İşte Ester bu vaziyette müdahale edl
Bunda da saffetle, samimiyetleı ama ve hükümdarın göz bebeği cıHaman», saraya yor ve imparatoru kararından caydırıyor, 

açık açık, Napolyonun isteklerine bo- gelirken Mordehayla karşılaştı. Bu adanıa milletini kurtarıyor Hamam da öldürtüyor. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plB.na 
göre ikramiye dağıtılacaktır: .. 

4 A det 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 • 500 " 2,000 " 
4 • 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 • 
100 " 50 " 5,000 it 

120 " 40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 ,, 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan nşağı 
diŞniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

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



Haricdeki akisler 
'(B~tarafı 1 inci sayfada) 1 Filhakika, bu hattı hareket seneler -

pıevakii müstahkeme kıtaatını tam mev- denberi tesbit edilmiş bulunm~dır. Bu 
eudlu kılmak için ihtiyatlar silah altına cihet parlamento müzakerelerınde muh-

lif h··k~ tl ·n programlarında ve çağırılmıştır. te u ume en a ık 
Mezunlar - sübay ve efrad - derhal gar- bilhassa kral Karolun beyanatında ç 

0

n.izonlarına dönmek emrini almışlardır. bir ifadesini bulm~ur. . 
Görülüyor ki bütün bu tedbirler zaruri Buna muarız olan ve ~1.manya ~: Ital
tedbirlerdir. Ve efkarı umumiyeyi en - ya ile ittifak istiyen yegane teş.ck~l. cde
dişeye düşürmemelidir. Esasen soğuk - mir muhafızlar> Romanyayı şımdi ıd~re 
kanlılık sulhun muhafazasının esaslı un- etmekte olan rejimin şiddetli hareketıle 
surudur. ortadan kaldırlmıştır. 

Romanya halk kütleleri her gün biraz Pariste faaliyet 
daha iyi anlıyor ki, Alman genişleme ha
reketi Romanya hududunda durmıya -
caktır. Binaenaleyh Romanya, nasyonal
sosyalist Almanya ile Sovyet Rusya a -

ve rasında barb. sahası olmaktaııaa Çekos
lovakyanın müdafaasına yardım ederse 
daha iyi olacaktır. 

Paris 5 (Hususi) - Hariciye nazırı Bo
ne bugün İngiliz sefirini kabul etmiş ve 
beynelmilel vaziyet hakkında kendisile 
uzun müddet görüşmüştür. 

Bone ayrıca Fransanm Vaşington 
Belgrad elçilerini de kabul etmiştir. 

Lom:i.radaki faaliyet 
Londra 5 (Hususi) - Hariciye nazırı 

Lord Halifaks bu sabah, Hitler - Henlayn 
mülakatı hakkında Gvatkin tarafından 
Pragdan gönderilen raporu tedkik et -

Şurası muhakkak ki, Çekoslovakyaya 
karşı her hangi bir tecavüz takdirinde Ro
manya diğer devletlerle birlikte hare -
kete geçmekte gecikmiyecektir. 
Diğer taraftan Macaristanın Çekoslo -

miştir. 

Lord Halifaks cuma gününe kadar vakyaya yapılacak tecavüze: iştiraki ve 

Londrada kalacaktır. 

Kral ikinci Piyerin 
doğum günü 

Bütün Yugoslavya sevinç 
içinde bayram yapıyor 

.Kral ikinci Piyer 

DB7Q .il 

Hatay Kabinesi 

Milletler Cemiyeti konsey toplantıla -
nna İngiltere namına hariciye müsteşarı 
Butler iştirak edecektir. Lord Halifaks 
bilahare konsey toplantılarında hazır bu
lunacaktır. 

hatta Alman ordularının Macaristandan 1 
geçerek Çekoslovakyanın Slovak hudud
larına yürümesine seyirci kalınası takdj
rinde, Küçük Antant paktı kendiliğinden 
işliyecektir. 

Dost ve müttefik Yugoslav mil
leti, genç ky.l Piyer II nin on altıncı do· 

Romanya da İngiltere ve Fransa ile 
beraber 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 

Paris 5 - cFigaro> gazetesi de diyor 
ki: 

ğum yıldönümünü kutluluyor. 

Bükreş 5 (A.A.) - Havas ajansından: 
Bugünkü enternasyonal vaziyette, Ro -
manyanın battı hareketi, alakadar ma -
kamatça şöyle tesbit edilmektedir: 

Avrupada umumi bir ihtilaf halind: 

Eğer harb vicdan hürriyeti ve ırkçılık 
nazariyesi mevzuları etrafında patlıya -
cak olursa Amerikan efkarı muumiyesi 
er geç mutlaka parlıyacaktır. 

Bütün Yugoslavya, bu münasebetle, 
sevinç iç~edi.r. Zira hiçbir hü -
kürndar siması, kendi etrafında bu dere
ce sempati uyandırmamıştır. Genç Ma
jesteyi henüz ufacık bir ilkmekteb çocu
ğu iken birdenbire, koca bir milletin ve 
muazzam bir devletin başına geçiren e
lim hadise, ikinci Piyerin etrafında mer
hamet karışık bir sevgi halesinin derhal 

(Yukarıda Cevad Açıkalın, Şükril Kana dlı ve Kolenin meclise gelişlerinden bir. 
intıba, (aşağı.da) Hatay devlet Teisini tebrike giden meb'u.slar heyeti. 

Antakya 5 (A.A) - Anadolu ajan- Tecer, adliye için Feyzi Atahan, nafia 
sının hususi muhabiri bildiriyor: için mühendis Kişişjyan, ziraat için. 

Romanya bitaraf kalamaz. Onun yerı 
Fransanın İngilterenin ve Amerikanın 

' ' yanındadır. Bunun sebebi yalnız anane 
\Te şükran hissi değil, ayni zamanda mer
kezi A vrupada statükonun muhafazasın
da menfaati oluşudur. 

Çe koslovakyada 
(Baş tarafı 1 inei aayfadtd 

teferrüatile, en kısa bir zaman içinde 
Südet partisine tevdi edilecektir.> 

Tebliğde, planm mahiyeti hakkında 
hiçbir şey söylenmemiştir. 
Diğer taraftan, ayrıca toplanmış olan 

Südet partisi icra komitesi de Hen
layn'in ve meb'us Kund'un verdikleri 
izahatı dinledikten ve uzun müzakere
lerden sonra şöyle bir tebliğ neşret-

miştir: 
«- Südet meselesinin halli için, ge-

çen nisanda KaiI"lsbadda Henlayn tara
fından tesbit edilen sekiz noktanın ka
bulü şarttır. Ancak bu noktaların tam 
ve seri olarak kabulü neticesinde anlaş-
ma yapılabilir.> ., .. 

Bu iki tebliğden anlaşıldıgına go:e 
Südetler meselesi, kat'i ve pek nazık 
bir safhaya girm.iştfu:'. Esas:n ~e:gin o
lan vaziyet, bu surette busbutun va
hamet kesbetmiştir. 

Taraflardan biri ileri sürdüğü şart
lardan inhiraf etmediği takdirde, harb 
tehlikesinin muhakkak olduğunu itiraf 
etmek lazımdır. 

Bir Südet meb'usunun nutku 
Berlin, 5 (AA.) - D. N. B. bildiri

yor: Çekoslovakyıadla Asch mmtakası 
ekjn bayramını merasimle kutlamıştır. 
Bu münasebetle yapılan merasime 
Henlayn de iştirak etmiştir. 

Bu münasebetle bir nutuk söyliyen 
Südet meb'us1anndan Volinec demiş-
tir ki: 

cAlman1arla Çekler arasında bir an
laşma ancak Karlsbadda tesbit olunan 
sekiz noktaya esas dahilinde hasıl ola
bilir. İlk şart, 1918 den sonra Südet 
mıntakasına gelerek yerleşen Çeklerin 
bu mıntakadan geri dönmeleridir.> 

Prag'da miiliıkatlar 

Prag, 5 (Hususi) - Bu sabah, kabi
ne toplantısından evvel Lord Ransi
men Beneş ile görüşmüş ve vaziyet 
hakkında müdaveleyi efik.~rda bulun -
muştur. 

Diğer taraftan Ransirnenin muavini 
Gvatkin de Başvekil Hodzayı ziyaret e
aerek, dün akşam Hen1ayn ile yaptığı 
mühim konuşmalardan kendj;ini ha
berdar etmiştir. 

Son dakika 

Prağ 5 (A.A.) - Röyter ajansının iti -
mada şayan bir membadan öğrendiğine 
göre hükfurıetin yeni teklifi, Karlsbad'da 
ileri sürülmüş olan sekiz noktada Sü -
~etleri hemen hemen tamamile tatmin et
mektedir. 

Amerikanın alakası 

Vaşington 5 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Hull, merkezi Avrupa vaziyetini yakın
dan takib edebilmek için mezuniyeti es -
n95ında da Vaşingtondan uzaklaşmıya -
caktır. 

Hergün: italyada 
Yahudi aleyhdarhğı 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 
hiç olmazsa bazı muhitlerde endişe ala
metleri baş gösterdi. Almanyadan, Ma -
caristandan, Romanyadan sonra şimdi 
bir de İtalyadan Fransa ve İngiltereye 
vftk.i olacak Yahudi muhaceretlerinden 
korkuluyor. En ağır başlı ve demokrat 
gazeteler bile, Yahudilerin Fransaya 
veya İngiltereye daha fazla nüfus getir
melerinin arzu edilir bir şey olmadığını 
ve bu ihtimale karşı tedbirli bulunulması 
lazım geldiğini söylemeğe başladılar. 

Bu suretle Yahudiler, bir Fransız ta -
blrile, cmdesirable>, yani carzu edil -
mez», huzurları hoş görülmez insanlar 
oluyorlar. Hemen her tarafta onlardan şi
kayet ediliyor, onların çoğalmaları, üre
meleri ve bilhassa mali hayatta nüfuz 
kazanmaları istenilm.Iyor: Mesela, son 
zamanlarda bazı okuyucularımdan aldı
ğım mektublarla anlıyorum ki, bizde de 
hoşnudsuzluk artmaktadır. 

* Görülüyor ki yer yüzünde Yahudi a -
leyhtarlığı artıyor. Dünyanın Yahudiden 
gayri milletler arasında paylaşılmamış 

kısmı yoktur. Bütün memleketlerde de 
Yahudiler ya kovulan yabancılar, ya -
hud da fazla mikdarda gelmeleri arzu 
edilmez cm.isafirler> halini alıyorlar. 

cDünyada bir toprak sahibi olup onun 
müdafaa.sile uğraşacağımız yerde dün -
yanın her tarafı bizim olsun!> diye bir 
hesab yapmış olan Yahu diler de şimdi 
aldanmış olduklarını anlasalar gerektir. 

Fakat, bunlar insan değil mi? Yahudi 
doğmak, insan olmıya ve insan hakların
dan istifade ederek yaşamıya neden 
mani olsun? Bu, nazari bir meseledir. 
Vakıa halinde mevcud olan şey ise Ya
hudilerin, hiç olmazsa, cmilü insan> 
şeklinde haklarını kaybetmekte olmala
rıdır. Bu mesele nasıl halledilecek? Onu 
kim halledecek? Davanın bu şekli şim
dilik büyük bir meçhul halinde kalmak
tadır. 

Muhittin Birgen 

Ankarada bir kadm bir erkeği 
ağır surette yaraladı 

Ankara 5 (Hususi) - Bugiin saat 14,30 
da Cihan lokantası önünde bir yaralama 
hadisesi olmuştur. Umumt kadınlardan 
Hüsniye, evvelki dostu olan Tevfik oğlu 
Hüsnü lokantada bir kadınla yemek ye
yip çıkarken görünce sustalı çakısını çek
miş ve Tevfiği boynundan ağ1r surette 
yaralamıştlr. Yaralı hastaneye .kaldırıl -
mış~ suçlu yakal~tır. 

İlk Hatay kabinesini teşkile bugüne Mahmud Kavvas, maliye için Nuri 

teşekkülünü mucib olmuştur. 
O gündenberidir, millet, onun erginlik 

çağına erişmesini, devletin idaresini -fii
len eline almasını ve hatırası bütün gö
nüllerde ilelebed yaşıyacak olan babası, 
şövalye kral Aleksandrın çizdiği ilerle
me ve kalkınma yolunda ayni azimkar 
adımlarla yürümesini beklemektedir. 

kadar Hatay Valiliğini yapmakta olan Rad, iktisad için Celal Akkuş, maarif 
Doktor Abdurrahman Melek memur için Mardiros, sıhhat için doktor Sıdkı 
edilmiştir. 

Başvekil yarın meclis karşısına çı
karak yeni kabineyi takdim edecek ve 

beyannamesini okuyacaktır. Dok.tor 
Abdurrahman Meleğin kabineyi şu su
retle teşkil edeceği zannedilmektedir. 

Gerçi, o yetişedursun. Yugoslavya mu- Başvekil, Dahiliye, Hariciye, müda-
kadderatı, naib Prens Pol'un ve niyabet faa nezaretlerini bizzat üzerine alacak, 
heyetini teşkil eden diğer değerli şahsi- adliye nezaretine Cemil Yurtman, iktı
yetlerin ellerinde, bilhassa Stoyadinoviç sat, maliye, gümrük nezaretlerine Ce
hüklı!ll-eti iktidar mevkiine gelelidenbe- mal Baki, nafia ve ziraat nezaretlerine 
ri, en iyi ve en hayırlı yollara sevkolun
muş ise de, Yugosla;l.a.r, vahdetlerini 
kurmuş, yurdlannı büyütmüş ve bu su
retle milli ideali tahakkuk ettirmiş olan 
Karacorç hanedanının krallık tahtına 

meşru varisi ve perestiş derecesinde se
vilen müteveffa Alek.sandrın kıymetli 
evladı Piyerden çok şey ummakta ve 
beklemektedirler. 

Kral Piyer de, okuduklarımıza ve duy

Kemal Alper, maarif ve sıhhat neza -
retıerine Ahmed Faik Türkmen getiri
lecektir. 

Nezaretler müsteşarlıklarına da şun 
ların getirileceği tahmin edilmekte -
dir: 

Müdafaa için İnayet· Mursaloğlu, 
hariciye için posta telgraf müfettişliği 
uhdesinde baki kalmak üzere Besim 

Osman. 

* Ankara 5 (AA.) - Hatay Hükilmet ~lal 
Ekselans Tayfur Sökmen tarafından çekil -
rniş olan ve !/9 tarihinde neşredilen telgra
fın metninde bir sehiv bulunduğu görülmüş 
olduğundan aynı telgrafı arzı 1tlzar ederek 
tekrar dercediyoruz: 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 

Ankara 
Hatay Millet Meclisi tarafından bugün 

Hatay reisliğine seçildi~iml ve bu vazifeyi 
ifaya başladığımı yüksek huzurunuza ar -
zeyleme.kle şerefienlrlm. 

Türkiyenin Ulu Önder! tarafından göa -
terilen yüksek a.lika ve yardım sayesinde 
1stiklaJlne kavuşmuş olan Hatayın Ulu Şefi 
Ata.ttrk'e ve büyük Türk mmetıne karşı bes
lediği minnet ve şükran ve bağlılık hi.slertnı 
bu vesile Ue de arzetınekle son derece bah -
Uyarım. 

Vazifemin llası sırasında. yüksek al~ka 
ve 1rşadlarınızın esirgenmemesi dileğ!le can 
dan bağlılığımı ve sonsuz saygılarımı suna -
rıın.> 

duklarımıza göre, bu muhabbete ve bu ================================ 
ümidlere cidden layık bir surette yetiş- .Almanyada 
mektedir. Yüksek seciye ve hasletli bir 
zevce olarak kendini tanıttıran ana kra-
liçe felekzede Majeste Mari, ayni zaman- (Baştanıfı 1 inıcl sayfadtJ) som·a, beraberinde Rudolf Hess ve di .. 
da evladına karşı da mükemmel bir mü- nutku ile ve büyük bir fener alayından ğer Nazi erkanı olduğu halde Nürn -
rebbiye olduğunu göstermiştir. Analık sonra kapanmıştır. l;ıerg belediye dairesine gitmiştir. Bu -
şefkati ile, kraliçelik vazife ve mes'u1i- Propaganda nazın, ecnebi memle - rada, belediye reisi kısa bir hitabe ile 
yetini birleştirerek, oğluna, Yugoslavya ketlerde bulunan Almanlara karşı Al- Hitlere beyanı hoşamedi etmiştir. 
gibi muazzam bir devletin ileride fiilen manyaya düşman bazı gazeteler tara -
başına geçecek b!r h~kiim:~_:ıra ıa.zı1?1 olan fından yapılan tenkidleri bir kere da -
her şeyı· daha şun.diden ogretmlştır. h dd t · d · tir ki a re e mış ve emış : 
Hayatının on altıncı yılını id - . .. 

. n h şubede en büyu-k Bız duşmanlarınıızı tanıyo.ruz. Fa -
rak eden Pıyer , er • ka nl · · 

.. __ ,ı:.ı..;yetli hocalardan al- t yakında o arın da hızı tanımaları 
mutehassıs, en Si:Ud.LU f t b ı kla ·· · d' d · B' 

d v d 1 ın· her yıl sonunda ırsa mı u aca rı umı ın eyız. ız-makta ol ugu ers er , . . . 
· tih nların uvaffcikiyetle vermede ler ımparatorluk ve sosyalısthk Al -
ım a 1 m 'd t · la 1 kl 

b tl ilmini artırmaktadır. manyasını ı are e mış o n aça ar 
ve u sure e d -·1· B' Lo ..:ı-a h 
Kı Bel adda Dedinye sarayında, egı ız. ız, llUıJ. a a ve da a başka 

şın, gr 1 d w il . d 1 b' 
d ~h Bled'de, gah Dalmaçya kı- yer er e eger e erın en ge se ıze ne 

yazın a ga kl k · · bili' yılarında tahsil ile sporun mütevazin ni- yapaca arını ço ıyı yoruz. 
metlerinden istifade ederek, şimdilik a- Göbbels, Hitler'i medhü sena etmiş, 
sude bir ömür geçiren genç kral, memlc- dünyanın Hitlere gıpta eylediğini ve 
ketinin dahili ve harici siyasetine de bi- Almanyanın da Bitlerin idaresi altın-
gane kalmamıştır. da hiç bir zaman teslim olmıyacağını 

Kemalist Türkiyenin dostluğuna ve bildirmiştir. 
ittüakına kıymet veren müteveffa baba-
sının bize ve Büyük Şefimize kar§l bes- Nürnberg kongresi 
lerniş olduğu sevgiyi kral Piyer II de ay- Berlin 5 (Hususi) - Nazi partisi -
nen tevarüs etmiş bulunuyor. nin senelik kongresine iştirak ve kon-

Onun içindir ki biz de bugün, kendisi- grenin mesaisini takib etmek üzere, 
nin on altıncı ytldönümü münasebetile, Almanyanm her tarafından ve batta 
kardeş Yugoslav milletinin duyduğıı se- ecnebi memleketlerden Nürnberge ge
vincc aynen ve candan iştirak ve genç len Nazilerin ve muhtelif teşekküller 
müttefikimize uzun ömür ve mes'ud bir mensuplarının sayısı 800 bini bulmus-
saltanat temenni ediyoruz. t • 

l 
ur. 

E. Ekrem Ta.u 

* Belgrad 5 - Bütün memleket, bugün 
kral ikinci Piyerin doğumunun on altıncı 
yıldöniimünü tes'id etmektedir. Bu ak -
şanı, Belgradda bir fener alayı tertib e -
dilmiş ve Belgrad şehri adet:ı peri mnsal
l:ı.rındaki şenliklerin manzaftisını arzet-
miştir. 

Bu sabah Münihten Nürnberge mu-
vasalat eden Hitler, istasyonda Nazi 

erkanı, belediye reisi ve kalabalık bir 
halle kütlesi tarafından karşılanmış -
tır. 

Açık bir otomobile binmiş olan Hit
ler, halkın tezahüratı arasında Döyçer
hof oteline inmiştir. Hitler, öğleden 

Bitler bu hitabeye cevaben, bu se -
neki kongreye Avusturya Nazilerinin 
de iştirak ettiğinden dolayı büyük bir 
sevinç duyduğunu ve büyük Almanya 
idealinin tahakkuk etmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Kongrenin resmi küşadı yarın ya -
pılacak ve bu münasebetle Hitler bir 
nutuk söyliyecektir. 

Ecnebi devlet mümessillerinden 22 sefir 
ve 30 masWıatgüzar kongre toplantıla -
nnda hazır bulunacaklardır. Bundan baş
ka yüzlerce ecnebi muhabir de Nüm -
berg'e gelmişlerdir. Muhabirler, kon -
grenin beynelmilel ehemmiyetini haiz 
bir toplantı olduğunu ve siyasi bir çok 
meselelerin alacağı vechenin bu top -
lantıda verilecek kararlara bağlı bu -
lunduğunu söylemekte müttefikdirler. 

İngilterenin Berlin sefiri Sir Nevil 
Henderson, kongrede hazır bulunmak 
üzere yarın akşam Nürnberg'e hareke• 
edecektir. 

Sir Nevil Henderson'un Nürnbergd 
Hitler ile görüşmesi ve Südet mesele. · 
hakkında İngiliz hükumetinin noktai 
nazarını Hitlere bizzat bildirmesi muh 
temeldir. 

Litvinof Cenevreye gidiyor 
Moskova 5 (A.A.) - Tas ajansı, B. Lit· 

vinofun Cenevreye hareket etmiş olduğu
nu haber vermektedir. 



''Son Posta,, nın Hikayesi Nafıa V ekiletinden: 
TUNÇ HE Eksiltmeye konulan İf: 

1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin sulanması için açılacak 20 - 55 + 930 
Km. lik sulama kanalının hafriyat ve sınai imalatı keşif bedeli 5'17.059 
lira 88 kuruştur. 

11111111111~ Yazan: Remide Adil 
2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Nafıa Ve

kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

Selmaya cTunç Heykel> lakabını tak
mıştık. Uzun boylu, esmer, güzel bir 
kızdı. 

On senedir, onunla ayni mektebde o
kuyorduk. Mektebi bitirmemize altı ay 
kalmıştı. 

Selma ile birbirimize hiç benzemedi
ğimiz için çok sevişirdik. Mektebin bah
çesinde dolaşırken, o, hayatııı güzelli
ğinden bahseder. Ben, en ehemmiyetsiz, 
küçük hadiselerin sırrını araştırırdım. 

Onun sesi yüksek ve ahenkli idi. Benim
ki alçak ve boğuktu. Onun yürüyüşü e
min, benimki mütereddiddi. Onun kah
kahası, mektebin duvarlarını aşar, uzak
larda aksederdi benim, dudııklarımJn 

' hududunu aşamıyan bir tebessümüm 
vardı. 

Hadiselerin karşısında o bana cesare
tinden birazını telkin etmek isterdi, ben 
ona tereddüdümden bir parçasını vermek 
isterdim. İkimiz de muvaffak olamazdık, 
o kendi aleminde, ben, kendi alemimde 
yaşayıp giderdik. 

Yaşlarımız on yediydi. Selma, çocuk
luktan genç kızlığa geçiş devresini tanı
mamıştı. Ağlama, şübhe, her şeyden ve 
kendinden nefret devrelerini yaşama

mıştı. Sakin, emin, mağrur, hayata, gü
zel başını kaldırarak yürüyordu. 

Bir gün, gene bahçede dolaşıyorduk. 

Bana döndü ve: 
- Artık bu sene bitse de, mektebden 

çıkıp kendi hayatımı yaşamağa başlasam. 
Dedi. Yüzüne baktım. Saçları, gözleri, 

dudakları bile parlıyordu. Vücudünün 
çizgilerinde o kadar büyük bir ahenk 
vardı ki, onda, bir tunç heykelin bütün 
kuvvet ve güzelliğini, fakat ayni zaman
da csabitliğini:ı. hissettim. Sordum: 

- Hayattan ne bekliyorsun? Onda ne 
arıyorsun? 

Gene o mahud kahkahalarından birini 
attı ve: 

- Ne mi bekliyorum? dedi, her şeyi, 
şöhreti, saadeti, zeki ve istediğini bilen 
bir kadının ne beklemesi lazımsa, onu 
bekliyorum. On senedir ayni yüzleri gör
mekten, bu bahçenin her k6şesini ezber 
bilmekten gelen bir bıkkınlık hissediyo
rum, ve artık bunlar, bu malum şeyler 

beni alakadar etmiyor. 

Halbuki, karşısında oturan 
öyle değildi. Toriğin kendisine 

'ıolduığu 
banknot 

Yasef 
vermiş 

binlik 
dirdu -

ğu gibi, yavrula
mıştı da .. Yahudi 
kendini idare edi
yordu. Fakat, şa
fak söküp de, or-

- Malfun dediğin şeylerin birer sırrı 
vardır. Bunları arasana!.. 

Gene güldü. Saçlarını arkaya attı. Yü
züme bile bakmadan cevab verdi: 

- Kaybedecek vaktim yok. Senin içb'ı 
hayat, küçük şeylerden ibaret. Bence, 
bunlar hayata mini olurlar. Ben yaşa
mak istiyorum ve göreceksin, yaşıyaca

ğım. 

Bunları söylerken, sesinde o kadar em
niyet vardı ki, cevab veremedim. 

* Altı ay sonra, Selma, tahsilim ikmal 
için Amerikaya gitti. 

Ben İstanbulda kaldım. O, oraya ha
yatı fethetmeğe gitmişti. Ben, burada 
hayata uymak için kalmıştım. 

Üç sene sonra döndü. Hem daha güzel
leşmiş, hem de nefse itimadı artmıştı. 

İlk sözleri şu oldu: 

- Kimya tahsil ettim. Bizim şubede 
tek kız bendim. Erkekleri nasıl mağllıb 
ettiğIDıi görmeli idin. 

- Şimdi ne yapacaksın? 
- Anadoluya gideceğim. Çalışacağım. 

Kendimi göstereceğim. Hayat, istikbal 
benim ... 

Ve dediği gibi yaptı. Gitti. İyi bir va
zife bulmuş, çalışıyordu. Üç ay sonra, ga
zetede evlendiğini okuyunca şaşırdım . 

Bunu hiç beklemiyordum. Demek Selma 
birini sevebilmiş, biraz olsun kendinden 
başka birini düşünebilmişti. Aradan bir 
hafta geçmoden, onun ağzından, evlen
mesinin sebeblerini öğrendim: 

- Ben Amerikada serbest dolaşmağa 
alışmıştım. Burada ise, bu imkansız. De
dikodu yapıp rahatımı kaçırıyorlar. Ev
lenmekten başka çare yoktu. Ben de ev
lendim, yoksa sevdiğimden değil ... 

Ne diyeceğimi bilemiyordum. Hayatm 
en mühim, en nazik hadiselerini bile ne 
kolay halledebiliyordu? Bu kadar cesa
ret gösteren bir kadından korkmalı ınıy
dı, yoksa ona hürmet mi etmeliydi? 

- Ya bir gün birini seversen? 
- Ben mi? Buna im kin mı var? Ben 

şöhreti ve kendimi seviyorum. Hiçbir er
kek sevilmeğe layık değildir. Hiçbir er
kek kafamdaki aiemi tatmin edemez. 

Aşk hisleri benim gibi bir kadında yer 
edemez, bana yakışmaz. 

Bir sene sonra, Selma bana geldi. Bi
rini seviyormuş. Zeki, malumatlı, tama
mile kendine benziyen bir adam imiş. U
zun uzun ondan bahsetti, onu niçin ve 
nasıl sevdiğini anlattı. Sözlerinde öyle 
bir şuur, öyle bir sertlik vardı ki, dnya4 

namadım: 

- Selma, dedim, darılma ama, sen bu 
adanıt sevmiyorsun. Sevgi denilen şey, 

bu kadar mantık, bu kadar şuur kaldır
maz. O yükün altında ezilir, gider. Bana 
kalırsa, sen kendi kendini aldatıyorsun. 

Selma, galiba darıldı. Kalktı. Gitti. 

* Aradan vakitler geçti. Zama!'l zaman, 
gazetelerde, Selmanın muvaff akiyetlerın
den haber alıyordum. Kendi sahasında 
bir şahsiyet olmuştu. Avrupa fen mec
mualarında ondan bahsediliyor, resimle
ri ~kıyoıdu. Selma, acaba hakikaten ha
yatı y~nmeğe muvaffak olmuş muydu? 

Bir gün Selmanın kocasından ayrJlıp, 
işini, gücünü bırakarak, bir muharrirle 
Erzuruma gittiğini duydum. Az zaman 
sonra ondan bir telgraf aldım. Şöyle di
yordu: 

cKafamın içindekilerden kurtuldum. 
Paramız az, içimiz zengin. Seni bekliyo
ruz.,, 

Demek Selma da, ergeç, mağlub olma
nın tatlı acılığını duyabilmiş idi. Acaba 
mes'ud olabilmiş miydi? Bunda şübhcli 
idim. Hayır, o, çok bedbaht oiacaktı ve 
;ıncak bedbaht olduktan sonra müvaze
nesini bulacaktı. O, artık tunç bir heykel 
olmaktan çıkmış, her kadının on altı ya
şında geçirdiği buhranı, şimdi yaşıyordu. 

Onun kendinden kurtulmağa ihtıyacı 

vardı, uzağa değil .de, yükseğe veya aşa
ğıya bakmak 18.zım olduğunu anlamıştı. 
Hayat, hayat denilen hadiseden uzak kal
mak şartile güzel olabilirdi. 

YAJUNXİ lirtJSHAMIZDA: 
• 

Küçük kız 
Yazan: Peride Ce1fıl 

SON posT ANIN 
EDEE? QOl"\AN\ 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (26 832) lira (40) kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Ve-

kalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika a1malan ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3351) (5872) 
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RADYOLiN 
ite SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
her yemekten aonra muntazaman di,lerinizi fırçalayınız. 

1 Devlet Demiryollırı ve lımanJarı işletmesi Umum ıdaresı illnları 1 
Fevkalade nakliyat mevsimi sebebile 3 birinciteşrin 938 tarihinden itibaren 

ikinci bir iş'ara kadar vagonların 24 saa tten ibaret olan tahmil ve tahliye müh4 

}etleri Haydarpaşa, Derince, İzmir, Sam sun ve Mersinde 8 mesai saatine ve di4 

ğer istasyonlarda da 6 mesai saatine lııd irilmiştir. Öğle tatili saatleri mesai saaU 
sayılır. Bu mühletler dahilinde tahmil veya tahliye edilmiyen vagonlar Şomaj 
ücretine tabi tutulacaktır. Sayın alakalı1lardan münakalatın sür'atle yapılabil-
mesi için lüzum görülen bu tedbirlere imtisal eylemeleri rica olunur. c8126. 

#lllW 

Muhammen bedeli 5530 lira olan 20,000 kilo kalo pilleri için çinko levha ile 
2000 metre hudut teli 19.9.1938 Pazartesi günü saat 11,30 da Haydarpaşada gar 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın ah • 
nacaktır. 

Bu iş.e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 414 lira 75 kuruşluk 
muvakkat teminat ile teklif mektublanr.ı muhutevi zarflarını eksiltme günü saat 
10,30 a kadar komisyona vem<eleri lazımdır. 

Bu i§e aid şartnameler Ha.ydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa4 

rasız olarak dağıtılmaktadır. (5908) 
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bayılacaktı. Gözlerini önüne eğip pıs 
pis düşünmeğe başladı. Muhaverenin 
nasıl olsa bu kadarla kalmıyacağını bi
len ve gaddarlığını, mahzi daha bü -
yük bir intifa temini için takınmış olan 
yahudi, ihtiyarın bileğinden tutup: 

- Ayde! dedi. Şimdik yatmaya yi
delim de, bu işi soram yene duşunu 4 

ruz. 

talık ağarmağa --------------------------------------------------------------------------------------------- Gurabi efendi, meyusane, kollarını 
başladığı zaman, 
Gurabi efendi, e-

. lini ceketinin iç 
cebıne soktu.. akşamki koca desteden 
hiç bir şey kalmam~ olduğunu ıstırab
la gördü. Son bir banknotu da ortaya 
attı .. o da gitti. 

Zaten oyuncular da dağılıyordu. 
Gurabi efendi kalktı. Mehil mehll 

kapıya doğruldu. Çıktı. Bahçenin serin 
havası ağrıyan başına iyi geldi. Oracık:a durdu. Derin derin, sabahın serinli
gini teneffüs etti. Hem, Yasefi görme
den, on~nla görüşüp istikraz işini sağ
lama baglamadan pansyona dönmek is
temiyordu. Kazinonun mermer merdi
venlerinin dibindeki peykelerden biri
nin üstüne oturdu. Ceplerini boşalta -
rak kaybını hesabladı. Nesi varsa <Yit· 
~işti. Yalnız, yeleğinin sağ cebi~de 
bıraz ufaklık, kırmızı örme kesesinin 
i~inde de bir çift gümüş Cumhuriyet 
l~rası duruyordu. Garib garib içini çek
tı. Deı-mansız parrnaklarile, zonklıyan 
başını sıktı. Oracıkta bir sigara yakıp 
tellendirmeğe bile mecali yoktu. 

İkide birde, giden paracıklarının acı
sı yüreğinde tazelendikce> kendi ken
dini: 

- Adam sen de! Ter döküp de ka -
zanmadık ya? Haydan gelen huya gi
der .. canım sağ olsun! Hiç olmazsa öm
rümde bir defa bakara da oynamış 014 

dum .. 
Diye teselli etmiye çalışıyordu. 
Derken, Yasef de kazinockın çıktı. 
Gurabi efendi ona seslendi: 
- Yasef efendi!. Yasef efendi!. 
Yahudi gülümseyerek 7aklqtı: 

- Maşalla sulta • 
nim! Sabah kefi di
ğil mi? Bu sat ta bu
rasi sirin sirin, çok 
yu3eldir. E, al~ve
rişten ne haber? 

- Kötü! Nemiz 
var, nemiz yok ver
dik. 

- Sayi mi soyli
yorsun? Eh, yok za
rar! Yarun çikarir-
sin. 

- Yarın mı? bir 
daha, babam me -
zardan kalkıp da 
emretse, oynamam. 
Allah yazdı ise boz
sun! 

Gurabi efendinin kaldırdı. 
gönlü ümidle doldu; - Nesini sonra düşüneceğiz? Baksan 
o anda, sararmış yü- a, paran yok diyorsun. 
züne yeniden renk - Alah buyuk! Bende yok ama, bel· 
geldi. Gözleri se • kim da bir parça yuksek faiz vermeyi
vinçten nemleniyor- lan başkasindan buluruz. 
ken: - Yüksek faiz!. Yüksek faiz!. Madem 

- Allah senden paran yoktu .. benden yardımını esirğe
razi olsun! diye mı- yecektin de, ne diye beni kışkırtır bu
rıldandL Lakin ya- ralara kadar getirir, kumarhanelere da
hudi bu sevincin te- dandırırsın? 
madisine meydan - Tohafsin be, mumiyiz bey! Sana, 
bırakmadan, sözünü iceriye ben mi soktum? Hoca haçan 
şöyle tamamladı: ~nneti sana metediyorsa, emen ol de 

- Soyledim ama .. yit mi diyor? Nah, ben da oynadim .• 
Alah sana inandir 4 baktim ki şansim yok, çikildim. 
sin, benim da pa - - Sende mi kaybettin? 

ram yok! - Binimkisi az bi şey: Bin leinin içe-
.. ._._ _____ . Oturdu'ldan peyke risinde .. Vakit yiçirdim ... 

lbirdenbire yarılan 
Gurabi Efendi meltll meıtıı kapıdan çıktı. ıyeri1' içine çökse, - Kuzum Yasefaçi! Ayak türabın o-

l 
ehemmiyeti var. ı yahud ki tepelerindeki yüksek çam a- layım!. Bana ne yap yap, beş yüz lira 

- Şans boyledir. 
Bir yun eyi, bir yurt

de tenası da Yasef ihtiyarın bu ısrarı karşısında, ğacına ansızın yıldırım düşse, ihtimal bul! 
oturdu. Gurabi efendi, bir iki defa yut- ki Gurabi efendinin üzerinde bu derece - Beşyuz lira mi? Aman! Çok para 

fena ... 
- Neme lazım? Eyisi 

kundu ve sıkıla sıkıla söze başladı: fena tesir etmezdi. be!. Boyle zamanda yuç bulunur. 
- Dostum! Biz, nasılsa şeytana uy- - Aman! dedi; bütün ümidim sende - E, haniya sen bin lira verecektin? 

duk; bilmediğimiz herzeye kaşık sal • Yasefaçi!. Ne diyorsun? Ben hep sana - Ben vereceğidim. Yene da veri • 

başkalarının olsun. 
- Sen bilirsin, mumiyiz bey! Nasin 

istersan .. 
- Yasefaçi! 

dık; ne oldu ise oldu. Şimdi boşu boşu- güvendim. ri.m. Ama, olsa! Soyledim sana ki> ser-
Seninle konuşacağım na bu meseleyi münakaşa etmek bey - - Doğru! Bana yuvendin.. Fakat mayeyi ep bağladim. 

hudedir .. ancak, malfun ya, gurbet dl- ben da bitun sermayeyi dağittiın. Sana - Adam, Yasefaçi! Hiç sende para 

- Buyur! 
- Otur şöyle. 

var ... 
Kurnaz yahudi, bu mükaleme mev

zuunun neden ibaret olacağını o saat 
çakmıştı. Fakat hiç oralı değil gibi gö
rünüyordu. Kaçın kur'ası idi o? 

- Vakit yeç oldu .. dedi. Oturmaya 
ne luzum var? Yidelum. Sokakta ku-
nuşuruz. 

- Olmaz! Burada konuşalım. Sana 
söyliyeceğim §eyin bence fevkalide 

yarında fülsü ahınere muhtac kalmak para ihtiza olacağini nereden bileyim? olmaz olur mu? 
da çok feci bir vaziyet ihdas eyliyor. - O halde .. ne yapacağız? Ben kime - Vallayi, billayi.. eğer varsan, iki 
İmdi sen, geçenlerde bir şey söylemiş- baş vurayım? Burada, bu ecnebi diya- yozun kör olsun!. Senin ulunu opeyim!. 
tin .. mümkün mü? nnda parasız ne halt ederim? - Benim gözüm mü kör olacak, sen-

Yahudi anlamazlıktan geldi: Yasef: de paca varsa? 
- Ne şey? Hatiriına yelmiyor. - Haklısın!. Vallah ben de bilmem ki - Canurn! Mesele orda diğit İt Jri, 
- Paraya ihtiyacın olursa, ben veri· ne edeyim. yarun, obir yun bunun çaresini bula • 

rim.. demiştin. der gibi bir hareket yapb. Gurabl 4'4 ·ıum. 

- Evet. So7ledim.. facliı blpreli neNde ._ J119 Jllilıp (Araa ..,) 



6 Eylfil SON POSTA 

Yazan: A. R. 

Dersimde soyulan devlet hazinesi 
Herhangi bir iş için kasaba - turacak bir kürsü - yani, sandalya- bile 

1 k .. l"l d gru· ca (Konak)a yok Hem, pireden orada oturulabili -ya ge en o.y u er, o · A-. ı H nl kervansaray yor mu?. Burası rahat. ganın saye -
ıner er. ayva arını, . b l 
ahırları kadar geniş olan ahırlara çe- sınde, kahve bol.lA~ran t?. . . 1 

k 1 K dil · de kilerinin dere- Zeki bey mese enın ne ıcesını a ma-
er er. en en mev . .. k · · k · t 

. h · tine göre birer odaya dan bır muna aşaya gınşme ıs eme -

- Bu da ala .. sonra?. 
- Bu kağıdda, efradın talim esna -

sında sarfettiği yirmi sandık cebhane-
nin imha senedi. Bölük zabitanı tara -
fından mühürlenecek. Bizim tarafımız
dan da tasdik edilecek. 

Sayfa 1 

Hilkat garibesi değil, bir çiftlik oyunu 
.. 

ce ve e eınmıye . . . t' 
çekilerek; derdlerini söylemek, işlerını mış ı. A A • •• • 

·· d" k · · Tatar a:.1... ..... ın buzu- - Pekala .. nedır şu evrak.. gorelim, Zeki bey, adeta sersemlentişti Bir İznik'de Değirmen çiftliğinde boy - hilkat prib si olarak seyredilmekte 
kaç dakika, bir şey söyliyememişti. Ve nuzları birbirine bitişik iki keçi var - .dider. Fakat keçi annesinden boynuz • 
bu müddet zarfında da; sükünetle hare- dır. Hayvanlar yekdiğerinden ayrıla - lu doğmadığı için boynuzların çıktık • 

gor urme ıçın, !;;ı<"' • 

kmak "çin nöbet beklerlerdı. bakalım. 

ket ederek, şu dalavereli işin mahiye- ~adıkl~~ i~in birll~te. gezm.e~e, bir - tan so~ra birleştirilmiş olma• 
tini öğrenmiye karar vermişti. Bölük lıkte yıyıp ıç~rek bırlikte dogurmak. - lan ihtimali tabii meydanda • 

runa çı ı . _ D · ı· 
Bölük kumandanı Emın aga, kasa~a- emış ı. 

ya her gelişin.de konağa misafir oldugu O zaman; nahiye müdürü, evrakları 
için Zeki bey onun bu sefer de oray.a ortaya çıkarmıştı. Nahiye meclisi aza-
1nişini ve kendisini oraya. dave~ edı- sı ve katibi sıfatile Osep Raci de izahat 

kumandanına dönerek: tadırlar ve bır çokları tarafından bır dır. 

şini pek tabii telakki etmiş.. mıralay vermiye başlamıştı: 
- Bun~~. hep~ fil~ yü~aş~ ..• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kazım beyin mektubunu da ok1:1yup - Şunlar, talim için merkeze celbe- Fakat, bu efrad ne zaman buraya gel- Yapı işleri ilanı 

di? .. Ne zaman burada ikamet etti?.. N f v k ı d bitirdikten sonra, konağa gitmiştı. dilen 170 neferin, kırk günlük iaşe be-
Konağa gidişi ilk defa değildi. Osep deli... Bu iaşe, müteahhide ihale edil

Racinin verdi~ o parlak ziya!etkten miştir. Hükı'.imet bedelini müteahhide 
Nerede talim y;aptı"i .. Yirmi ~IJ.nd'.ık a ı•a e aA etı•n en.· 
cebhaneyi ne zaman yaktı?. 

sonra Tatar ağa da Zeki beyi hır a.ç verecektir. 
kere konağa davet etmiş; 0 d~ ~endı- Zeki bey sordu: 

Emin ağa, gürültülü bir kahakaha 
attı. 

sine mükellef ziyafetler vermıştı.. - Müteahhid kim? 
Tatar ağa o kadar mahir ~i.7. dıplo- Osep Raci cevab verdi: 

- Kurban!.. Müfettiş misin?. Tahkik 
memuru musun?. İnceden inceye ne 
sorup duruyorsun?. Sen burada bir bö
lük talim zabitisin. Mühürünü çıkar. 

mat idi ki· Zeki beyin gösterdigı meta- - Ben ... 
' emle-nete rağmen, onu yavaş yav~ş .. m . 

ketin tabit olan cereyanına sürükle1::1ış
ti. Zaten, başka türlü hareket de mum
kün değildi... İş güç, yoktu. İşte o, 
belli başlı adamlardan başka konuşula
cak adam bulunmuyordu. Zeki bey, 
şimdiye .kadar bu ad~arın, .. kendi va
zifesine taalluk eden hır munaseb.e~ -
sizliklerini görmemişti. Onun ıçın, 
kendini bir tarafa çekmek lüzumunu 
hissetmemişti. 

Zeki bey, konağa girdiği .. zaman,. a:-
1.arın tiınar vaktine tesaduf etmıştı. 
Ortasında büyük bir şadırvan bulunan 
avlunun iki tarafındaki tavlalara çıka
rılınış olan yetmiş, seksen at ve kısrak, 
at uşaklan tarafından timru:_ ediliyor -
du. Kaşağı şakırtıları, konagın taş du
varlarında gürültülü aki,:;ler yapıyor; 
cins kısrakların narin tayları, nazlı 
edalarla şadırvanın başında dolaşıyor-

du. 
Zeki bey, bunlann arasından geçer -

ken derin derin içini çekmişti. 
_ Hey Allahım!.. Bir şu Tatar ağanın 

avlusundaki manzaraya bak.. bir ~e 
bizim bölük merkezinin sefalet ve zu-
ğürtlüğüne bak. 

Diye söylenmekten kendini menede-
memişti. 
Konağın kapısında, işlemeli saltalı, 

- Ala ... Devam ediniz .. 
- Bu senedler, efradın merkezde Bir besmele çek. Bas şuraya. Hisseni 

bulundukları müddet zarfında ikamet 
ettikleri han bedeli?. al. 

- Hangi handa .. kasabada han var - Hissemi mi?. 
mı? - Öyle ya? .. Efradın, iaşe ve han be-

- Adet, böyledir. Han bedeli deni - dellerinin mecmuu, 850 altın tutuyor. 
1. (Arkası var) ır. 

- Nafıa Vekiletinden: 
EksiltmeY.e konulan iş: 
1 - Tokatta yapılacak Gömenek Regülatörü ile mevcud eski köprünün yı

kılarak yenisinin inşası keşif bedeli 245, 868 lira 68 kuruştur. 

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

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 12 lira 30 kuruş mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli !erin 13,543 lira 45 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin tekili mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri Uzım -
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3352:t c5873> üzerine kat kat yemeni sarılmış keçe 

külfilılı adamlar bekliyordu. -----------------------------
Zeki bey bunların arasından seıa.ı:ı 

vererek geçmiş; (Ağanın odası) dem
len büyük salona girmişti 

Tatar ağa, Zeki beyi görür görmez 
hemen yerinden kalkmış; 

_Buyurun, yüzbaşı bey. 
Demişti. Ve sonra, setli~ kena~ın~ 

lananları göstererek ilave etmıştı: 
SJra lis' t 1 dı ,_ Bugün nahiye mec ı op an . 
!B .. , .. - .. evraklan hazırlandı. Tasdik o.1ugun 'k 
edilecek. Onun için sizi davet ettı · 

Zeki bey, kendisine hürmet için ay~
ğa kalkmış olan bölük kumandam En;ın 
ağa ile nahiye meclisi azalarına selam 
vermiş.. Tatar ağanın yanında açılan 
yere yerleşmişti. 

Kahveler, buz gibi ayranlar ikram 
edilntişti. Emin ağa, bir saattanberi 
söylediği hikayeyi bitirmişti. 

o zaman Tatar ağa; nahiye meclisi 
azalarından Molla Y'ahya ile Osman 
Şemso ve Molla Süleymana işaret etti: 

- Hadi biz, çıkalım; başka odaya 
gidelim. Ağalarla yüz başı bey evrakı 
tedkik etsinler. Mühürlesinler. 

Dedi. 
Vaziyet, Zeki beye biraz Qaırib geldi. 

Yanındaki bölük kumandanı Emin ağa
ya eğilerek sordu: 

- Anlamıyorum, ne evrakı? .. 
- Bölük evrakı? .. Efradın istihkak-

ları. İaşe bedelleri. Cebhaıı.e sarfiyat 
senedleri. 

- İyi ama, bu evrak burada njçin 
tedkik ediliyor?. Hükfunet dairesi yok 
mu?. 

- Hangi hükfunet dairesi canım. O-

Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Bürhaniye hükfrmet konağı ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - İşin bedeli keşfi 22500 liradır. 
3 - Bu işe aid evrak· 
A - Projeler. 

B - Fiat bordrosu, mesaha cedveH, k eşil hülasa cedveli. 
C - Fenni ve hususi şartname. 
D - Nafıa yapı işleri fenni ve umumi şartnamesi. 
E -Bayındırlık işleri genel şartnamesi olup bu evrakı hergün Balıkesir 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 26/Eylıll/938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Bü.Fhaniye 
hükumet konağında kaymakamlııc odasında kurulu Nafıa Komisyonu huzurun
da yapılacağından isteklilerin zarfları bundan bir saat evvel mezkfu komisyona 
vermeleri. 

5 - lıteklilerin bu işe aid 1687 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatı Bürhani
ye Malsandığına yatırdıklarına dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul 
banka mektubu ile asgari 8500 liralık yapı işini bir defada rouvaff~yetle ba
şardığına dair Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesık&sını ve 
Ticaret Odası vesikasını kapalı teklif m ektublarını ihtiva eden zarfa koymaları 
ve zarfları 2490 numaralı kanunun hükümleri dairesinde tanzim ve imza etmi~ 
olarak muayyen gün ve saatte Eksiltme Komisyonuna müracaatları lazımdır. 

· 6 - Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (6121) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan 

ı - Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 parça galvanizli zincirle, 3 kilit, 2 
parça adi zincirin ve iki admiraltı demirinin 16/9/938 Cuma~ günü saat 11 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk teminatı 225 liıadır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2'WO sayılı 

kanunun tarifi veçhile bazırlıyacakları teklif mektublarını Galata eski 
ithalat Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. ,(5950) 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüleri kanalizasyon ve 
Fosseptik inşaatıdır. 
Keşif bedeli 19545 lira 75 kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/9/938 Cuma günü saat 11 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri Ek .. 
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1465 lira 95 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası ibraz 
etmeleri lazımdır. cBu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 

evvel bir istida ile Nafia Vekfiletine müracaat edilerek alınacaktır. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunm.ıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir.> 

4 - Eksiltme şartnamesi ve merbutatı 98 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri 
Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını eksiltme günü olan 16/9/938 Cuma günü 
saat ona kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c:336h c588h 

Müzik öğretmeni aram yor. 
Zonguldak Halkevi tarafından salon orkestrası kurabilecek c: Viyolonsel, Ke .. 

man, Mandolin, Kitara gibi sazlan çala bilecek> ve bir iki sesli koro tertip ede .. 
bilecek kudrette bir müzik öğretmeni aranıyor. Öğretmene yüz liraya kadar 
aylık ücret verilecektir. İstekliler, Zonguldak Halkevine müracaat etmelidirler 

c:6133-. 

1 İstanbul Belediye.si ilanları 1 
Beher metre murabbaına 2 lira bedel tahmin edilen Fatih yangın yerinde 

Hoca İvaz mahallesinin Zülali çeşmesi sokağında 101 inci adada 2559 No. lı ar· 
sanın arkasında yüzsüz 25,80 metre murabbaı sahalı arsa alakadarları arasında 
satılmak üz~e açık arttırmayli konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürrüğünde 
görülebilir. Istekliler 3 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 9/9/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5760) 

Metre 

33000 Gaz idrofil 
6000 Tarlatan O,M eninde 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine !050 Ura bedel tahmin edilen 
gaz idrofil ile Tarlatan açık eksiltmeye konulmU§tur. Şartnamesi Levazım MU.. 
dürlüğün.de görülebilir. İs~ekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 303 lira 
75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya m ektubile beraber 13/9/938 Salı günü sa-
at 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5927) (İ.) 

Kültür Bakanlığı İstanbul Erkek Terzilik Okulu 
Drektörlüğünden: 

Kayıt ve kabule devam edilm.ektedµ.. Bilgi ~çin Divanyo:lundaki okula 
nıüracaat. (6019) 

Telefon: 22480. 

Kandilli Kız Lisesi Alım Satım Komisyonuadan : 
Cins A.ded Muhammen F. L. Teminatı L. 

Dersane sırası 35 420 63 
Kandilli Kız Lisesi için yapılacak olan yukarıda cinsi, adedi ve muhammen 

fiatı ile teminatı yazılı dersane sırasımn pazarlıkla ihalesi 12/9/938 Pazartesi 
günü saat 11 de İstanbul Kültür Direk.tö rlüğü binası için.de toplanacak olan ko
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin bu gi bi i~leri yaptıklarına dair Ticaret Oda
sının 938 yılı vesikası ve teminat makbu zlarile birlikte belli gün ve saatte ko-
misyona gelmeleri (6138) 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mahkemesi Zayi: İçerisinde Boğaziçi Sarıyer askerlllt: 
satış memurluğundan: şubeslnhı tasdlk1 bulunan ve İstanbul Sa ,. 

Salih, Refik, Emine Münire ve Hasan nyer nüfus memurıutundan aldığım nüfus 
Mustafanın şay!an mutasarrıf olduklan Fa- tezkeremi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
lıhte Hayreddin hoca. mahallesinde Malta eskisinin hükmü yoktur. 1142. 
ve Tercüman Süleyman sokağında. eski Biiyiikdere Çayu:başı kahveci 
35/ 3 - 37/ 3 yeni 41/9 numaralı arsanın iza- lliiseylıı Sermed 
lei şuyu zınınmda 15 jEYlfil/938 tarihine mü-
sadif Perşembe ve 30/Eylfil/938 tarihine mu- cız Zebraya ikame~A.hlarının meçh\ll1yetl 
sadif Cuma günleri mahkeme b~k5.tibln1n haseblle tebU~ edilememiş olduğundan teb : 
odasında satılacağına dair olan uo.n va.ra - liğ makamına. kaim olmak tı.zere keyfiyer . 
kası his'3edarlardan Ha.san Uuat.aıa MI ha - llln olunur. 11'3 
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~ Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstan bul da 1 
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Dedeağaç m~tasarr~ft !kinci meci.diye nişanını almak için kasabada hayalen bir 
hastane ınşa ettirmıı ve bu hastane yapıldı zannile nişan gönderilmişti 1 

Sekiz, on gün sonra bir iş için gitti- , · 
iiın Cisrimustafapaşa kasabasında mu- ---------- ·----

r.iJ'IW G 

Atletlerimiz bugün 
Belgrada gidiyorlar 

Kadro 23 atletten mürekebbidr. Kafileyi atletizm 
A 

federasyonu reisi Vildan Aşir götürüyor tasarrıf paşanın bu chiıruneti faala
ne• sinden dolayı vali vekilinin tekli-
fi üzerine arzu ettiği nişanla taltif o- Dokuzuncu Balkan oyunlarına iştirak rine almış olmasının büyük bir cesaret 
lunduğunu vilayet gaz.etesi1'<ie oktt. edecek milli atlet takımının dün akşam olduğunu bizim kadar kendinin de bil -
dum. yola çıkması l.Azımdı. diğine hiç şüphe yoktur. Balkan oyunla • 

Aradan dokuz ay geçtl Seyahat parası henüz gelmediği için ta- rında renklerimizi temsil edecek atletle-
İkinci Mecid.iye nişanını hfunil olan kunın seyahati bugüne kalmıştır. rin büyük bir kısmını İstanbulda Naili 

mutasarrıf paşa infisal etti. Yerine, hiç Balkan oyunlarına iştirak edecek ta - çalıştırdı. Her birinin huyunu suyunu 
haberim olmadığı halde, tahkikat için kım şu §ekilde tesbit edilmiştir. bilen Nailinin mi, yoksa Manopalas o -
Müreftede iken, ben tayin edildim. ıoo _ Fikret, Haluk. telinde kaldığı üç beş gün zarfında ço -
Dedeağaca vardığtrnın ertesi günü, 200 _ İrfan, Gören. cukları tanıyan Ratkainin mi takımın u-

mutasarrıflık odasında birçok ziyaret- 400 _ Gören, Zare. mumi idmanını yarışlar esnasında daha 
cilerle konuşurken, hastanenin yerini 800 ve 1500 _ Recep, Galib. iyi kontrol edebilecekleri münakaza e -
sordum. 5000 ve 10000 _ Artan, Hüseyin. dilebilir bir mevzudur. 
Muhatablarım, şaşkın şaşkın birbir- llO mania _ Faik, Vasfi. Biz şimdiye kadar Alınanyadan, Aıne -

lerine baktılar. Nihayet, muhasebeci 400 mama _ Failt, Cemal. rikadan gelen müteaddid antrenörlerin 
Yaver ve tahrirat müdürü Tevfik efen- Üç adım_ Abdürrahınan, Yavru. karma karışık idare ettikleri müsabaka-
diler gülerek: Yüksek _ Polat, Zerfi. lara çok şahid olduk. 

- O, hastane değil, nişan tuzağı idi, Dedeağacm eski bir resmi .ıı _ Muhiddin. 1926 danberi pist üzerinde bilfiil uğ • 
aediler. Gülle _ Ateş İbrahim, Arat. raşmış, tam manasile içimizden yetişmiş 

Bu cevaba şaştun. Maamafih Yaver lü müşkülatı yenerek hakikate çeviri- ziyadesi ilk ve orta tedrisata mahsus ve bugün iş b~ına geçirilmiş ve hem de Disk - Arat, Yusuf. 
\'e Tevfik efendilerle beraber hasta _ yor. Fakat, her suretle mükemmel o- küçük mekteb kitabları, mütebakisi de Cirid _ Melih. muvaffak olmuş bir idareciyi Balkan , 
nenin köyde bulundug·u yere gı"ttim. lan hastanenin küşad resmini alçak bir itina ile cildlenmış· edebiyat kitabları yunları hareketinin dışında bırakmağı Çekiç atma - Ateş İbrahim. 

On beş, yirmi metre uzun\luğunc{a hafiyenin jurnali üzerine tahkiksiz, idi. doğru bulmadık. Nailinin bu mevsim yap-
tedkik · 1 dild"kt · d' ' Maraton - Şevki, Selim. tıgvı faaliyet, onun ne derece muvaffak 

ve yarun metre derinliğinde müstatil sız az e 1 en sonra ıcra e ı- Çok yazık ki, rütubetin tesirile, bun- K fil · f d ld A b' t 1 k ' a eyı e erasyon reisi Vi an şır oldugvuna parlak bir misaldir. 
ır eme azdırılmış, bir köşesine bir yor. ların çoğunun yaprakları birbirine ya- götürecek, antrenör Ratkai de takımla 

kaç faş atılmış, bir iki kürek kum ve Bu şerait, böyle makUs muamele ve pışmış, çürümüş ve içlerinde türlü tür- beraber gidecektir Değil müsabakı\da, tabii bir münakaşa· 
kireç ha1i!ası dökülmüş ... Bir de koyun mükMat ile idare olunan bir memle- lü böcekler peyda olmuştu. · da bile asabına hakim olamıvan Ratkai 
kesilmiş! Işte, yapılan hastane bu idi' ketin sonunun ne olacağını pek güzel Atletlerimizi yetiştiren Macar antrenör geçen sene Romanyada "ı B Ik 

İnsanları, hayvanlardan ayıran his- göstermekte idi ... Bu akıbetin ne ola- Memurların ihmali yüzünden mah- mü, Naili mi? müsabakalarında hiç te ı::::n:iy~ :n 
l . b.. .. v cagınw t h . t k k"" "k b' f volmuş bulunan bu eserlerin hepsi ar- Dokuzuncu Balkan oyunlarına gide • yandırmamı..+ı. 
erın en uyugü olan utanmanın, bu ı a mın eme uçu ır ir an ve tırma suretile 400 kuruşa satıldı. 11• 

aleni rezalete mani olamamasına ke _ zekava da muhtaç değildi! cek atletlerin teknik işleri dört beş se- cNaili mi, yoksa Ratkai mi?ı. sualimi· 
derlendim. O zaman hissettiğim teessür, aradan nedenberi Ankarada bulunan Macar ,ze aldığımız tek cevab şudur: Abraham-

Vakıa, Dedeağaç, 
0 

zaman pek yeni _ 51 _ kırk sene geçtiği halde, bu satırları muallim Her Ratkiye verildi. dan da, Fraktan da. Luizden de, hatti 
birw kasaba olduğu için yalnız hastaneye . .. yazarken gene ayni şiddetle tazelen- Macar muallimin bu işteki bilgi ve Ratkaiden de vazgeçtik.. Bizim dilimizi 
~e.gil, daha bir çok yapılara muhtaç İHMAL NÜMUNELERİ • HUK~T miş old~··· mahareti bizce aşağı yukarı malOmdur. anlıyanlar bize kafidir. Hele işi ve mcv~ 
ıdı. Fakat her şeyden önce şu hayalt KONAGI BAHÇESİ - MAıı;ıcfJM Bm (Arkası 1'ar) Daha ziyade bir jimnastik hocası olan zuu bildikten sonra!.. 
hastanenin hakikate çev~ilınesine MAHBUS VASITASil..E. • ............................................................. Ratkinin böyle mühim bir vazüeyi üze- Ö. B. 

):arar verdim. GASIBLARIN DERDESTi -~ ..-----
Lakin bir hastanenin inşa edilmesi ingilterede lig maçları 1 Amerikah atletler 

için, Dedeağaç ve ona bağlı kazalardan Fotograflan.nda görüleceği veçhile d 
toplanan ianeler kafi değildi. İstanbul- Dedeağaçta mülkiye, adliye, posta tel- evam ediyor Atinaya gittiler 
Öan muavenet ummak da beyhude idi. graf ve jandarma daireleri, hapishane, 1 2 3 4 5 ti 7 8 9 10 
Onun için bütün vilayetin tanıdığım Ziraat Bankası ve kasabanın biricik 1 İngiltere lig maçlarının hafta arası 
hamiyetli zenginlerine tahriren müra- camii geniş ve dört duvarla kapalı bir 2 oyunları pazartesi günü birinci, ikin -• caat ettim. Tuğla ve kiremidlerin eh- arsa içinde ayn ayn yapılmışlardır. ci, üçüncü lig takımları arasında ya -

A vrupada turneye çıkan Amerikalı at 
letlerin bir ekipi Yunanistan:ı uğramış 
tır. Bunlarla Yunanlılar arasında yapılan 
müsabakaların hemen hepsini Ameri • 
kalılar kazanmışlardır. 100 M. - Elerbi 
(A) 10,8/10, 200 M. - Elerbi 21,7/10, 40U 
M. - Howels (A) 49,2/10, 800 M. - Bit · 
ham (A) 1.57,5/10, 1500 M. ~ Rice (A) 
4 d. 3 s., 5000 M. - Rice (A) 15 d. 31 s. 8/10, 
110 mamalı~ Yal.kot (A) 13,3/10 400 m.a. 

- - - -
ven ffatla satılması jçin Selanikteki Bu binaların ortasındaki saha, met-

3 pıldı. 
~latiniye, gerek bunların ve gerekse ruk bir tarl~ halinde idi. 4 

• - - - -• • • Chelsea: 3 - Preston: 1 - - - - -
lazım olan kerestelerin de Bulgaristan- Hatta yedi, sekiz yıl önce mülkiye 5 

Cian yarı ücretle nakillerini temin mak- dairesi yapılırken kireç süzülmek için 6 
• - - -• • • • • • • 

Kral kupası galibi Preston mevsim 
oyunlarına pek talihsiz olarak başla -
mıştır. sadile Şark ve Selanik dltisak demir - bu dairenin merdiveni yamnda açıl

yolları direktörlerine rriektublar yaz- mış olan geniş ve derin bir çukur bile 
dım. bu kadar uzun yıllardanberi doldurul-

Bu suretle kırk yataklı ve kadın er- mamıştı. Daireye her girip çıkanın kü
kek kısımlarını havi olan hastaneyi, in- çük bir dikkatsizlik ile içine d~mesi 
~aatına hergün sabah akşam nezaret ihtimali olan bu çukurdan daha garibi 
ederek iki senede ikmale muvaffak ol- de vardı: 
aum. Dedeağaca mutasarrıf olmadan önce, 
Küşad resmini icra etmek için fstan- vali muavini iken, bir iş için oraya git

bula ısmarladığımız mermer kitabenin ıniştim. Altı ay sonra Elazığa vali olan 
gelmesini bekliyorken, vali vekili A.ril mutasarrıf beyi ziyaret etmiştim. 
paşa, dahiliye nezaretine 5 kanunuev- Mutasarraflık dairesinin sofasında, 
vel 1 3 14 tarihli ve şifreli şu telgrafını sekiz on büyük sandığın gelip geçmeyi 
bana tebliğ etti: zorlaştırdığını gördüm. Bunların, ver-

cDedeağaç mutasarrıfı Hazım efen- gi veya nüfus dairelerine aid evrak ol
öinin devamı memuriyeti, rehini civaz duğunu farz ile, hemen o gün geldik
olamıyacağınd~ hemen azli iradei leri için, daha kaldırılmadıklarını tah
seniyei hazreti hilafetpenahi iktizayı min ettim. 
alisinden bulunmasile halefi tayin ve Bu lakayd mutasarrıfa halef olan 
izam edilmek üzere umuru livanın hayali hastane banisi ve ikinci Mecidi
lıüsnü temşiyesi (yürütülmesi) için ye nişanının hfunili zat ta dokuz ay bu 
oraya şimdiden muktedir bir vekilin sandıklar arasında gidip gelmiş. 
isra ve keyfiyetin inhası. .. > Mulasarrıflı'kla Dedeağaca tekrar 

Vali vekili, bu telgrafa ilaveten, ve· gittiğim zaman bu sandıkların hala es
kalete vilayet matbaası müdürü Şev· ki yerlerinde durduklarını hayretle 
ket beyin tayin olunduğunu bildiriyor- gördüm. .Sebebini, derhal, tahrirat 
öu. müdürü Tevfik efendiye sordum. 

Aleyhimde padişaha verilen jurnal- Bu sandıkların üç sene evvel bir va-
ılardan evvelce biraz haberim olduğu purdan çıkarılıp gümrük ambarlarına 
için, bu ansızın azil değilse de, yerli, teslim edildiklerini, fakat sahibinin 
ecnebi bütün kasaba ahalisine, yanı zuhur etmediğini, usulen müzayede 
başlarına yıldırım düşmüş gibi tesir ile satılmaları iktiza eden kitabları ha-
etti. vi olduklarını öğrendim. 

Azil telgrafını alır almaz, hazır bu- Kitabların arasında cMemaliki şa-
lunmaları münasib olan kimseleri da- hane> ye girmeleri memnu ve muzır 
~et, küşad resmini kısa bir nutuk ile olanlarının da bultmması jhtimaline 
~cra ve htizzara da veda ettim. binaen, muayene ve tedkik için ecnebi 

Rusya konsolosu Mösyö Aleksandr lisanlarına vakıf bir kimsenin ademi 
Critis ile bidayet mahkemesi reisi baş· mevcudiyeti vilayete arzedilmiş. Fa
ta olmak üzere hazır bulunanlardan kat bir cevab alınamamış. Bu yüzden, 
hlr çoğu ağlıyarak beni uğurladılar. E- bu sandıklar o zamandanberi hali üze
i:Jirneye ve oradan da İstanbula gitmek re bırakılmışlar ... 
niyetile trene bindim. Sandıkları bir kenara çektirip birer 
1 Şimdi düşününüz: Bir mutasarrıf birer açtırdım. 
Jiayali bir hastane yapıyor, nişanla tal- Küçük, büyük 1500 den ziyade olan 
Uf ediliyor! Halefi, bu hayali, bin tür- kitabların hepsi fransızca idi. 1000 den 

7 
8 

9 
10 
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SOLDAN SAÖA: 
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- -• - - - ı- -
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1 - Kokulu blr nebatla yapılan teker. 
2 - Hedefe atmak - Dere hallnde akan 

yağmur suları. 

İlk golü birinci devrede yapan Pres
ton. ikinci devrede çok m~kül vazi -
yette kalmıştır. Bu devrede beraberliği 
elde eden Chelsea üstüste iki sayı da -
ha yaparak bu mühim maçı 3 - 1 ka -
zanrnıştır. 

Bu maçta 2S.OOO kişi bulunmuştur. 
Middelsbrug: 1 • Aston Villa: t 

S ·- Ceketin içine glyllen - İndJrlJ.mjş. 
t - Baba - Vilayet - İsyan eden. Çok sert başlayan oyunun ilk da -
5 - Spor ıstılahında takım - X:ı.ısurunu kikalarında Middelsbrug hücum hattı 

bağışlamak. A. Villa müdafaasını çok müşkül va -
6 - Rüzg4r - Iztırab nidası. ziyetlere sokmuş ve nihayet yaptığı bir 
7 - Buhran - !!ayvan otlatılan yer. sayı ile müdafaa hattını mağlUp et -
8 - .nAmen - Ikna. miştir. İkinci devrenin 22 nci dakika-
9 - Islrnlerden sıfat yapmak için isimlere . .. 

11Ave edilen lAhlkalardan biri _ Mar- sında canlı bır hucum yapan A. Villa 
marada blr kazamız. merkez mlıhaciınine bir hata yapılmış 

ıo _ Budala. ve sol açık Hayhton penaltıdan bera -
YUKARDAN AŞAÖI! berlik sayısını temin etmiştir. İki ta -

ı - Bir şey yapmayı tasarlama - Bu dahi. rafın gayretine rağmen oyun beraber -
2 - Sinlrlllik. likten kurtulamamıştır. 
s - Atların ayakkabısı - Misal getirirken Maçta 30.000 kişi bulunmuştur. 

• 
nialı - Patterson (A) 53,4/10, 200 mania· 
Valkot (A) 26, Disk - Silas (Y) 47,81, JI 
Vatson (A) 46,83, gülle - Vatson (A) 
16,03, Cirit - :Papayorgi (Y) 61 m, 72 U
zun - Vatson (A) 6,89, Sırık - Varın~ -
dam (A) 4 M. 11, Yüksek - Vatson (A) 
1,85, Üç adım - Palamiotis (Y) 14 m. 16. 

Meşhur lngiliz atleti Wooderson 
Milano ve Osloda koşacak 

800 metre ve bir mil (1609 M) dünya 
rökorunu İngiliz Wooderson on bir ey
lfilde Milanoda 15, 16, 17 eyIUlde ise Os
loda muhtelif müsabakalar yapacaktır. 

Arsenat - Racing maçı yapıhyor 
Her sene P.ariste yapılan İngilterenin 

Arsenalı ile P'ransanın Racingi arasında
ki futbol maçı bu sene de 27 teşrinisani
de oynanacaktır. 

söylenllen kelime. =============-===ı::===============:::::ı 

4 - Çocuk doğurtan - Şu var ki. ( K b k d · k fab 'k 1 .. ) 
5 

_ Biçim. ara u te emır - çeli rı a arının inşaatı devam ediyor 
e - Kasabın sattığı - Münterld. Karabük, (Husu-
'1 - Kırmızı. si) - Karabük de-
8 - Satıcı - Emmek masdanndan maztt mir • çelik fabrlkala-

fiibudl üçüncü şahıs, müfred. n inşaatı oldukça i-
9 - Başkan - Akciğer. teri bir safhaya gir-

10 - En evvel - Vücudü olmıyan bir masal miştir. 3 nisan 937 de 
ku~mm adı. temel atma mera!imi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yapılan fabrikaların 
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G E L E N 
Evvelki bulmacanın halledilm~ ıekli 

harici inşaatı hemen 
tamamen ikmal edil-
miş ve iç montajına 
başlanmıştır. Bu bü1 

yük fabrikaların ku· 

ruluşu dolayısile Ka
rabük te gen~ bir §6-
hir haline gelmiştir. Devamlı binaların .tı§ üzerinde müdhiş ihtiklra meydan 
yapılmasına rağmen haıA ev buhranı de· vermektedir . 
vam etmektedir. ' Resim inşaatı ikmal edilen fab-

Bilhassa belediye teşkilitının gecik- rika binalarından birini göstermek
mesi burada yiyecek, içecek, her nevi sa- tedir. 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: İstiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisünün Ziraat, Veteriner, fakültesine Jaz 
ve erkek, Orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki §artlara uymak ıe -

1 - tık; Orta ve Li.e kısımlanna yatılı veya yatısız kıı ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden as talebe alınacağından mektebe girmek llteyenler biran evvel m1lracaat etmelidirler. 
a - Eski talebe ey1410n onuncu gününe kadar gel'ek mektubla gerek mektebe başvurarak kaydım yenile-

melidir. Eski talebenin eyltUOn onundan sonra. yapacaklan 'mn.racaat kabul edilmlyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci sınıtlanndan başka diğer sınıtıann bntnnıeme ve engel sınavlan eyltlllln 

rektir. 
1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek baka-

yedisinde başlıyacaktır. loryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak Iizımdır. 
2 - İstanbul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar lisenin 

fen kolundan pek jyi derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak olmuşlarsa 
orada okudukları sömstrlerden ikisi kabul edilerek veteriner ziraat ve orman 
fakültesinin üçüncü sörn.strlerine alınırlar. Ancak veteriner fakültesine giren-

5 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlanm bildiren tarifname parasız gönderilir. 

~Adres: Şehzadeba§ı Polis karakolu arkan: Telefon: 22534 ~ 

lerin bu fakültenin birinci ve ikinci söms tresinde okunan anatomi dersine de ay
rıca devam etmeleri' ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapmalan 

gerektir. 
3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı olamaz. 

Nihan talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
4 - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUl.. teşekküllü bir hastaevi kurulunun raporu lazımdır. 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde .!enid~~ sağlık ve ~~ğl~~k .~ua • 6 Eylfil. 1938 Sah 

yenesinden geçirilerek ertiklerinin \üzum gosterdigı beden kabiliyetinı goster - ÖÖLE NEŞRİYATI: 
miyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. . 12.30: Plakla Türk mus1kisi. 12.50: Hava-

6 
_ Ziraat fakültesine gır· ecek talebe Ankararla Orman çütliğinde staj gör- d!s.13.05: Plakla Türk musikisi.. 13.30: Muh-

S · d telif plA.k neşriyatı. 
meğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulacaktır. taJ an AKŞAM NEŞRİYATI: 
sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi için yapıla • 18.30: Dans muslldsi (PlA.k). 19: Kon1e-
cak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması şarttır. rans: Eminönü Halkevi namına, Muallim İb-

lık 'lir V t ak yer parasız olarak rahim Kongar (Mekteblerde disiplin meseıe-
Staj müddetince talebeye 30 lira ay verı · . e ya. ac . .. v v si). 19.30: Dans musikisi (PIA.k). 19.55: Borsa 

çiftlikte sağlanır. cStajyer talebenin yemesi ve ıçmesı de enstitüde saglan_!:l.ıgı haberleri. 20: Saat ayarı: orenviç rasadha· 
takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.> nesinden naklen. Suzan ve arkadaşları tara-

7 _ Parasız yatılı talebesinden staj ve ya okuma devresi içinde her ne suretle fından Türk muslk.lsi ve halk oarkllan. 20. 
olursa olsun kendiligıV'nden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı- 40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul 

k tarafından arabca söylev. 21: Saat lyarı. 
karılanlardan hükfunetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilece Orkestra. 21.30: Cemal Kamil ve a.rkadaşlan 
nümuneye göre noterlikten tasdildi bir kefaletname alınır. tarafından Türk musikisi ve halk şarkılarL 

8 
_ Enstitüye gı·rmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka lise ve olgun· 22.10: Kltar solo: Flarder. 22.50: Ajans ha • 

berleri, ertesi günün programı. 23: Saat Aya.· 
luk diplomasını veya tasdikli suretlerini, nüfus ka~ıdını, po.~s ~eya uraylar~~ rı. 
alacakları uzgidim ve aşı kağıdını, orta m ekteb ve lıselerde gorrnüş oldukları suel 
..:ı l h kkı daki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılarile yazacakları pullu bir 
uers er a n y~: ,__ k Zir t Ens 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada ı.uuıe aa -

titüsü rektörlüğüne baş vururlar. 

Tal. ı dil kçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildir • 
ıp er e . . · • , t 

meli ve ütçi veya arazi veya orman veya hayvan yetıştırme veya zıraı san a -

)arla alaiaıı bir aile çocuğu bulunur bulunmadığını da bildirmelidir. 
9 _ Pulsuz veya usulü dairesinde pul lanmamış ol ve 8 inci maddede ywlı 

kağrdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 
ıo _ Birinci ve sekizinci maddene ya zılı 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 olu nur. Edebiyat kolundan pek iyi ve iyi 

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

ma tarihine göre seçilirler. 

ANKARA 
6 Eylül 1938 Salı prorramı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık plak neşriyatı, 14:.50: Türk 

musikisi ve halk şarkıları, 15,15: Ajans ha
berlert 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plak neşriyatı, 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Makbule ve arka
daşları), 20: Saat ayan ve arabca neşriyat, 
20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa • 
lahaddln ve arkadaşları), 21: Keman solo: 
(Prof. Necdet Atak), Piyanoda; Prof. Georg 
Markovits, 21.15: Stüdyo salon orkestrası, 22: 
Ajans haberleri ve hava. raporu, 22.15: Ya -
rmki program. .............................................................. 

11 - Zirai staj ve tahsil müddf'tince okutulan yabancı dil, Almanca ve İngi
lizcedir. Fakültelerden mezun olan tal~ beye ziraat mühendisi~ veteriner hekim, r 

Nöbetci " eczaneler Orman mühendisi ünvanlan verilir. 
Talebe meslek imtihanına girmezden evvel yukarıda yazılan yabancı dıllP.rden 

imtihan edilir. Bu imtihanda iyı derece de muvaffak olmak şarttır. 
1 2 3 üncülükle mezun olan tal~beye mükafaten Avrupada bir tedkik seya. 
' ' hati yaptırılır. 

12 _ Ziraat fakültesine 40, Veteriner takültesine 40, ve orman fakültesine 40 

azami talebe alınacaktır. 
13 - Cevab istiyenler ayrıca pul göndermefülirler. 
14 _Baş vurma zamanı c22 ağustos 938 den Eylulün 30 uncu gün'i akşamına 

kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar kabul edilmez. c3247> c5677> 

Nafıa Vekaletinden~ 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Tokatta Kazovası sağ sahilinin su !anması için açılacak 0-20 Km. lik sula

ma kanalının hafriyat ve sınai imal8.h keşü bedeli 551,480 lira 99 kuruştur. 

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

yapılacaktır. 

a.ı _ istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 27 lira 60 kuruş mukabilinde sular umum 

müdürlüğünden alabilirler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 25,809 lira 25 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağünden en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekfilete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 

müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 _ İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlüğü ne makbuz mukabilinde vermeleri ıa _ 
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3353> c5874> 

Cibali Orta okul satın alma komisyonundan: 
Yapılacak işin; Muha.ınnıen bedeli 

Cinsi ~dedi Beheri Tutan Teminatı - -
Sıra 12 1300 15600 .70 
Kürsü 6 1800 10800 

Yemek masası 8 1000 8000 

Yazı masası 1 4000 4000 
Masa 1 1300 1300 
Kütüphane 1 ·- 6000 6000 
Etajer 1 700 700 

46400 

Ylukarıda yazılı ajaç işleri 12/9/933 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kül· 
tür Direktörlüğünde toplanan okul komisyonunca pazarlıkla ihalesi icra edile
cektir. Bu işe girecekler bu gibi işler ynp tıklarına dair resmi dairelerden alınış 
old~ vesika. ve ticaret odasının 938 yılı vergi makbuzu He komisyona gel
melerı. Teminat Liseler lııluhasaPeciliği .veznesine yatırılacaktır. Şartn~ okul-
dan öğrenilir. c6120> 

Bu. gece nöbete! olan eczaneler fUD)ar

dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Beyaz1dda: (Ce

mil), Samatyada: (Rıdvan), Eminönün· 
de: (Ben.sason), Eyübde: (Hikmet At
lamaz), Fenerde: <Emllyadl), Şehre~! -
ninde: (Hamdi), şehzadebaşında: (Unl
versite), Karagümrükte: (Arif). Küçük· 
pazarda: <Necati Ahmed), Baltırköyün· 
de: (İstepan). 
Beyoğiu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: <Dellasuda), Ga

la tada: ( Hüseyin Hüsnü ), Takslmda: 
(Limonciyan), Pangaltıda: (Nargileci -
yan), Beşlktaşta: (Nail Halid). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İskele başı), Sarıyeroe: 

(Nuri), Ka.dıköyiinde: (Moda, Merkez), 
Büyükadıı.da: (ŞlDasl Rıza>, Heybelide: 
(Tana§). 

~~--__....:----~~:=:=~ . ............................................................. . 
r '\ 

Son Posta 
Yevmı. sıyas!, Havad.15 ve Halk gaze~ -····-Yerebatan, Çıı.talçeşme sokak, n 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün. hakları 
mabfus ve gazetemize aiddir, --

ABONE FIATLARI 
~=;==:==r====::ll 

1 8 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

140o --
TORKlYI: 750 too 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

:Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

---··--

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilme%. 
ilanlardan mn'aliyct alınma. 

Cevab' için mektublara 10 kuruşlu}( 
Pul ilivesi llzundır. 

, ................... .____.-................. Ilı.. 

: Posta kutuıu : M1 1stanbw i 
1 Telgraf : San Posta ,,, ! 
• 3 .,...- • 
: Telefon : 2020 : 
~ -~--=- _. . .._. ___ ......, 

Güzel Sanatlar Akademisi talebe 
kayıd ve kabulü 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 
1 - Akademi şubeleri için talebe kayıd ve kabulüne 15 Eylfü 938 tarihin0:< 1 

başlanacak ve Eylul gayesinde nihayet verilecektir. 1 
2 - Akademinin bütün şubelerinde tedrisata 15 İlkteşrin 938 de başlanacaktlrı"i 
3 - Akademi: Mimari, Resim, Heyk~ 1, Tezyini san talar ve Türk Tezyini 

san'atlar şubelerinden mürek.kebdir: 

A - Mimari Şu.besi: Tahsil müddeti beş yıldır. Bu şubeye lise olgunluk me· 
zun1arı kabul olunur. Talib sayısı alma cak talebe mikdarını geçerse desen ve 
Türkçe kompozisyondan bir müsabaka imtihanı yapılır. Bu şubeye talebe ola• 
rak girebilenler arasında imtihanla burslu talebe seçilir. . 

Bu sene yeniden 10 burslu talebe alınacaktır. Burslu talebelere tatilde de ae
yam etmek üzere maktuan c25ı1 lira aylık verilir. Burs imtihanı Türkçe kompo _ 
zisyonla cLise müfredatına göreı> R~yazi ye, Umumi tarih ve yabancı dilden ya .. 
pılır. Burslu talebelere aid talimatname Akademiden alınabilir. 

B - Resim ve Heykel Şubeleri: Tahsil müddeti muayyen değildir. İstidada 
bağlıdır. Bu şubeye devam edenler 30 yaşına kadar talebelik hukukundan istifa
de edebilirler. Resim ve Heykel şubeleri ne girebilmek için en az orta mekteli 
mezunu olmak lazımdır. Bu şubelere girmek istiyenler bir istidad yoklaması 

geçirirler. 
C - Tezyini San'atlar Şube.o;i: Tahsil müddeti dört senedir. Umumi Tezyinat 

afiş ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat, mobilya kısımlarını havidir. Bu şubeye 
orta mekteb mezunlariyle bütün mınta ka san'at mektebleri mezunları alınır. 
Orta mekteb mezunları desen ve Türkçe den imtihana tabi tutulurlar. -. 

D - Türk Tezyini San'atlar Şu.besi: Tahsil müddeti muayyen değildir. 
San'at istidadı gösterenler alını:.-. Tezhib, tezyini arap yazısı, Türk ciltciliği, 

Türk cilt kalıplan imali, ebru ve ahar, lürk minyatürü, Türk Tezyinatı ve çi.ı 
ni nakışları, kıymetli taşlar üzerine hak, altın varak imali, halı nakışları, sedef 
kakmacılığı kısımlarım havidir. Bu şube ye girmek için yaş haddi vazedilme.. 

miştir. Talihlerin istidad sahibi bulunmaları ve Türkçe kompozisyona muktedir 
olmaları lazımdır. Bu şubeye girmek ist iyenler Direktörlüğe istida vermeli 
mecburiyetinde değildirler. 

4 - Taliblerin Akademi Direktörlüğü ne hitaben bir istida ile müracaatları 

ve bu istidada girecekleri şubeyi tasrih etmeleri lazımdır. İstidaya b3.ğlanması; 
icab eden vesikalar şunlardır: 

a - Nüfus hüviyet cüzdanı . 
b - Sıhhat ve aşı raporu cResmi dok torlardan alınmalıdır>. 
c - Rcsmt tahsil vesikası. (Askerlik ehliyetnamesiyle beraber). 
d - Hüsnühal kağıdı cMekteblerden bu sene mezun olanlardan istenmez>. 
e - 6 tane kartonsuz vesikalık fotog raf. cAlaminüt olmamalıdır.> 

5 - Ecnebi olanlar yukarıdaki vesikaları mensub oldukları konsolosluklar· 
dan tevsik ettirmiş bulunmalıdırlar. 

6 - Kabul yoklamalarının ve burs im tihanlarının yapılacağı tarihler 15 Ey .. 
lttlde mckteb dahilinde ilan edilir. 

7 - Ak.ademi niharidir. Devam mecburidir. Yalnız Türk Tezyinat talebesine 
devamda kolaylıklar gösterilebilir. • 

8 - Taşradan gelecekler lüzumlu ve;;ikalarını taahhüdlü olarak post::ı ile 
gönderebilirler. Bu gibilere Akademide hangi tarihte bulunmaları lazım geldiği 
tahriren tebliğ olunur. t6027> 

Nafia Vekiletinden: 
1 - 19/9/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulile münakasasmın yapıla .. ı 

cağı 4, 14, 24 ağustos ve 7 EylCıl tarfülerindeki Ulus, Son Posta, Tan, Jurnal .. 
1 

doryan
1 
Türkişepost ve Resmi Gazete ile ilan edilen Sivas • Erzurum hattının 

499 uncu kilometresindeki Serçme demir köprüsü inşaatı için gerek bu müna .. 
kasanın eksiltme şartnamesinde ve gerekse mezkU.r gazetelerdeki ilanlarda ara· 
nılacağı ilan olunan cMüteahbit vesikası> aranılmıyarak, onun yerine cehllyet 
vesikası >aranılacaktır. 

2 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin referafü, • 
larile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evvel Vekaletimize müracaat ederek ehliyet vesikası talep etmeleri ıazımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek ehliyet ve· 
sikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara alınmıyacaktır. I , 

c3358> c5907» 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden : 
I -- İdaremizin Paşabahçe fa]:>rikasındaki tahammür dairesinin şartname ve 

projesi mucibince tevsii ve Bodrumda ambar tesisi işi her ikisi birden kapalı 
µrf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli tahammür dairesinin 14374 lira 83 kurU§, Bodrumda amb~r 
tesisi işinin 707,30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat temin~tt 
1131,15 liradır. 

III - Eksiltme 10/IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Kal 1-

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazıın 

ve Mübayaat Şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaıkini ihale gü -

nünden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca mü
nakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede ya.7. !ı 
ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ihti l 

edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda t' ı 

geçen KomJsyon Bqkanlıpıa ma.Şbuz muk" b:::Ude verilmesi lazımdır. c57~0:> 



, 

16 Sayfa 

Nezle 
Bntun göğlls hastalık· 
!arına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRIPIN 

Baş diş ııdele ağnlarile diğer ağrıları en kısa zaman<ı.a ve en kat't 
şekilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali 

hastalıklara karp bilhassa mnessirdir. 

ICABINDA GOND• 3 KAfE ALINABILIR. 

İsim ve markaya dikkat Taklidlerinden sakınınız. 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağll - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
Bütiln dünyada birinciliği taıdik edilmit aıhhi güzellik kremle
ridir. Gece için yağh • gündüz için yağsız ve halis acı bade• 

çqidleri vardır. Huıuıi vazo ve tüblerde aatılır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu .. fstanbul 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lateraenlz ? 

Dünyanın her tarahnda seve ıeve 
kullanılan, ve cildi hrqtao aonra 

p o i<umEanR 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

BEYOÔLU • TÜNELBAŞI • YENIYOL 

~~e~e ALMAN LiSESi Ye 0~:et 
Tam devrell Lise, Tica"ret mektebi, Almanca ötretmek için lhıar! aınınar. 

Derslere 16 EylQl Cuma günü ba§lanacaktır. Kayıd muamelesi 9 Eyllilden itibaren 
herglin saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus teskeresi veya ikamet tezkeresi; mahalll hüka
roet doktorluğunca tasdikli sıhhat raporu, çiçek qLSı kAğıdı ve tifo &fW kltıdı; altı 
fotograt ve mekteb tasdiknamesi veya diplomaalle yapılır. 
Fazla malfunat lçln 49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 Eyllil Perşembe günü saat 
12 ye kadar devam edecektir. 

Kız, llrkek - Gecel, GUnael 

Yuca Ülkü Liseleri 

SON POSTA 

Buan 1ma.n bn.cllsinl 
ta~ n phu4 
bir banam, 1117&1.& ve
ya davett. llUdaddan 
fada yer n iç•. Fa -
tat vet ceçmeden Tii
cadda ıijırlıt MİDEDE 
EKŞİLİK ve1a kusma 
lüzumu, elhasıl bir 
ke1if bozuklufa hisse -

ı dillr. O saman detlbal 

yaram bardak taze su
ra bir tahn taşıtı 
MAZON katarak içiniz, 

Keyifsidllı: allmetleri 
u.11 olar. İçDmen ıa -
Jet 11tlttlr. Tesiri .seri, 
ko1&1, ta.bü tatı.ur. 

MAZON 
ME.Y'VATUZU 

1938 aeneal için 

Çocuk arabalarının 
Son partlal gelml9tlr 

BAKER Mağazalarmda 
Reklam fiatına satılmaktadır 

35 Türk lirası 

E7161 • 

• 

• 
1 • 

1 
'' işte, Fransada Sen Şehrinde Montereutl kasa-

basında Emil Zola sokağında 17 No. da Bagan 
Wagner, BIJgle dlgor ve ilave ediyor: 

" O, Bana; Sen 10 Y •ı Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini izhardan Kendini Alamıyor. ,, 

\ 

Bayan Wagner'.bı BioeelB Bayan Wagner'in birkaç hafta 
yeni ciJd unsunmu kul- &arfıııda kazandığı şayanı U7-

lanmazdan evvelki ret güzellik tebecldülünll 
fotoinfı gösteren fotojTaf 

c:Zevciın Jorj, bu adeta bir mucize - hem de son derece memnun kaldılar.• 
dir, diyor. Filhakika iki ay kadar ev· Her akşam yatmazdan evvel pembe 
vel, alruında, gözlerimin ve ağzımın et- renkteki Tokalon kremini JruJJanınız. 
rafında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi Pro -
vardı. Bugün ise bütün arkadqlanm fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
bu şayanı hayret tebeddüle şaşıyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu
Onlara yaptığımı söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanların 

~------------' cild unsuru olan pembe renkteki Bio - cild hüceyrelerinden istihsal edilen 
celli Tokalon kremini kullanmalarını Biocell gençlik cevheri vardır. Gtındüz --•> DIŞ T ABIBJ 41-... ~ tavsiye ettim. Birçoklan bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalon kremi

RA T/P TÜRK (; ederek şayanı hayret semeresini gö - ni kullanınız, cildinizi yumuşatıp be -
O L U rünciye kadar benimle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siyah noktaları eritip açık 

Sirkeci: Viyana oteli sırasL kat sonra bana hem teşekkür ettiler, mesameleri sıklaştırır. 
IS<>. ~6, Kat ı de hergQn öğleden 
sonra saat H den il> ye kadar 
hastaları kabul eder. 

Doktor A. K UT i E L 
Karaköy, T opcular Cad. 43 

..................................•........................... 

ilan Tarifemiz 
Tek s1ltun santımı 

aahile 400 kurrıİ 
8ahil• 250 )) 

V 9incü sahil• 200 >> 

Dördüncii sahil• 100 » 
iç ıahilela 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir milddec zarfuıd• 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak .. 
Jar ayrıca ten.ıil1tlı tarüenıizdeıı 

istifade edeceklerdir. Tanı. yanm 
ve çeyrek sayfa i1lnlar için ayn 
bir tarüe derpiş edilmiştir. . 

Son Posta'nm ticari ilAnlanna 
aid i§ler için ıu adreae mürac:aas 
edilmelidir: 

llbcıdık KoDektU ~lrkMI 
Jtah,ram&made Bao 

.&Dkar& caddeü 

IKROSKOP GOSTERIYORKI: 

~~SITMA. 
nın en birinci devaS1d1r. 

Çünkü aivriaineklerin iğneleriyle kanımıza aşılanan aıtma para
zitlerini derhal öldürilr ve bu aayede sağlığımızı sıtma afetinden 
kurtarır ve korur. Sıtmanın en birinci devaaı klıılndir. 
BIOGENIN'de iae kininin kuvveti, Çelik, Araenik ve daha bir 
çok acı nebatat ile arttınlmqtır. Sıhhat vekiletinin mlUaademd 
haiz bulunan BIOG~NIN kam tazeleyip çoğalbr. Kırmızı yuvar
lacıldan artbnr. Adale ve sinirleri kuvvetlendirir. lttibayı açar. 
DermansızlıiJ aiderir, Sıtma Parazitlerini Öldürür. Tali olarak 
Huımen ntmalı mıntakalarcla ademi iktidar ve bel gevpldijinde 
mnhim faydalar temin eder. BIOGENIN bliyük ve ktiçtılder için 
sıtmaya yakalanmamak ve yakalananlan kurtarmak için en biıind 
devadır. Kutulann içinde kullanlf tarzı yazılıdır. 

Her ecz•••d• bulunur. 

içkisiz saz ~---~ 
Ba MUALLA Kem1ni Necati Tokyay Buyuk saz heyeti 

yan ve arkadaşlarının iştfrakile 
Her s1tlı akşamı İstanbul Eski Duyunu Umumiye binası yanında 

ÇlfTE SARAYLAR BAHÇESiNDE 
._ __ .. Dikkat : Kapımız Cllmhuriyet Matbaası karşısındadır. ·······························-··························· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Son Posta MatbeMr 
································ 

Kayıd muamelesine bqlanmııtır. l.teyenlere lzahname pnderillr. 
._ _ _.&.. ( Çarpkapı, Tiyatro Caddesi .. Telefon: 20019 ) 4111 _ _.,,. 

Nefriyat · Müdürü: Selim Ragıp Emtt 
· S. Ragıp EMEÇ 

SAllİPLEBİJ A. Dnm UŞAKLIGIL 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı l.tanbul 
Sabnalma Komisyonundan : 

14/9/938 Çarşamba günü saat 15 de ka;>alı zarfla ~ksiltmesi yapılacak 4833 çift 
erat kundurasının §imdilik alımından sarfınazar edildiği ilan olunur. clSOM• 

VENÜS AM KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. Ada çamlarının latif ve sıhhi kokulan 

VENÜS çam kolonyasında mevcuddur. Deposu : N U RE D D 1 N, EV L 1 YA ZADE 1 S TAN BU L 


