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Tiirk milleti Ulu Şefini, insanlik 
biiyiik evlid1n1 kaybetti 

Onun hatırasına ilelebet sadık kalmağa 
olan Türk milleti sağ olsun ! and • 

ıç m ış • 

Kemal Atatürk, Türkün tarihinde ve gönlünde 
daima yaııyacaktu. Istanbul, 10 (A.A.J- TürkiyeCumhuriyeti hülıii- Resm•l tebll•gv 

metinin re3mi tebliğidir: 
Müdavi V€ müıavir tabibierinin nefTedilen .on rap,.. * 

ru Atatürkün dünyaya gözlerini kapadığını bildir- cibince Büyük Millet Mecliıi rei Abdülhalik Ren- Istanbul, 10 ( A.A.) - Atatürkün müdavi ve 
mektedir. da Reisicumhur vektileti vazil ıini deruhte etm..iı müıavir tabibieri taralından verilen rapor mretidir: 

Bu acı hadiıe ile Türk vatanı büyük yapıcııını, ve i/aya ba1lamııtu. Reisicumhur Atatürkün umumi hallerindeki ve-
Türk milleti Ulu Şe/ini, insanlık büyük evlcidını Yine teakiltitı eıasiye kanununun 34 üncü mad- hamet dün gece ıaat 24 de ne§redilen tebliğden ıon-
kaybetti. Millelimize içimiz yanarak bu tarile ıığ- deıi mucibince Büyük Millet Mecliıi derhal yeni re- ra her an artarak bugün, 10 ikincilepin 1938 per-
mıyan ziyaından dolayı en .derin taziyetlerimizi iıicumlıuru intihab edecektir. fembe sabahı ıat 9 u 5 geçe Büyük Şefimiz Jerin 
sunarız. Türkiyenin en büyük makamına tetkiltitı esasiye 

L Lanununa go''re ge~"eceL --•ın etrafında h;:LuAme.. koma içinde terki hayat etmitlerdir. Kederlerimi--.·n teselliıini ancak ve ancaK onun R ~ R ~ -..R 

b ll k h . tı'yle, fanlı orduıı'le ve bu''tu"n L--vvetüe Tu"r 1
· mille· Mi:.davi tabibler: büyük eserine ağ ı ı ta ve aziz vatanımızın ı~e· ~eu H 

linele ararız. Şuraıını da her ıeyden evvel beyan ti ıarııılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yüksel· Pr. Dr. Neıet lJmer lrdelp 
etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eıeri Cumhu· meı:ne devam edecektir. Pr. Dr. M. Kemal lJke 
riyet Türkiyeıidir. Bugün ayrlığına ağladığımız Büyük Şefimiz Ata· Dr. Nihad Retad Belger 

Hükiımetiniz, içinde bulundağamuz brı miihim türk her vakit Türk milletine güvendi. Eıerlerini brı Müt-ıuir tabibler: 
anda bugüne kadar olduğu g·bi dikkatle vcuile ba- güuenle yaptı. ldame.i eıbabını da iıtikmal ederek Pr. Dr. Akil Mahtar lJzJen 
ftndadır. Müeııeı olan nizanı ve vaziyeti idame giiuenle büyük millelimize buaktı. Ebedi Türk mil· 
huıuıunu, büyük Türk milletinin hükUmeti ile telr leti onun eserlerini ebediyetle yaıafacaktır. Türk Pr. Dr. Hayrullah Diker 
vücud olarak teyid ve temin edeceğine pibhe yok· gençliği onun kıymetli uedüuı olan Türkiye Cum- Pr. Dr. Süreyya Hidayet Serter 
tur. huriyetini daima korayaetik ve onan izinde yürü- Dr. M. Kômil Berk 

T eık.lôtı eıaıiye kanununun 33 üncü maddeai mu· yecektir. Dr. Abreuaya Marmaralı 

- "O bizim içimizde yaşıyor, yaşı yacak .• dünya durdukça! =:J 
Atatürk öldü ... 
,Q ı,ir de.,irdi •• fakat o devirler de kapanıyor. 
O bir devirdi .. fakat devirlerde kapanıyor. 
O bir tarihti .. tar:h te seyrediyor. 
Biz onu biitün bunlann fevkinde biliyorduk. Cü

ne§ hiçbir yurdu bu kadar ısıtınamış, hiçbi1' yurda bu 
türlü ff'yi;c ve heTeket verememi§lir. · 

Hiçbir de~ir, C~nun devri kadar muhi& nura boğ· 
mamı§tır. 

Tarihin hiçbir safhası onun kadar bir dahi, bir ku
mandan, bir kurtarıcı ve bir yaratıcı kaydetmemit
tir. 

Atatürk .. öliim •• 
Bu iki kelımenin yanyana yazılacağına, yanyana 

lekellüm edile-ceğine hiç birimiz, hiçbir vakit ihtimal 
taaavvur edemezdik. 

Fakat i~te yazıyoruz da .. söylüyoruz da.. 
O demir gibi vücud, bir yıldanberidir ecel ile pen

çelefe pen!{eleıe nihayet mağliib oldu. Mağliibiyet 
onun bilmediği bir ıeydi. O, dütmanla çarpı§mıı, 
Türk varlığı aleyhine köpünnüt ve cotmus bir cihan 
ile çarpıımıı, cehil ile çarpı§mı§, taaasubJa çarpıf· 
DU§, tarih ile, asırların kurduğu an'anelerle çarpı, .. 
mıı ve he~sini yenmiıti. 

Biz onu daima galib; daima muzaffer vaziyette 
görrneğe alı§ıktık. Onun için, <<öldü!.>> dedikleri za
man inanmadık .. hala da inanmak istemiyoruz. 

Heyhat ki Atatürk .. öldü! 
Böyleler hakkında öldü demek te doğru nı u? 
Tarihin kucağına göçtü desek, o da değil. Tarih 

onun büyüklüğünü ihtiva ederniyecek kadar küçük· 
tür!. 

Ebediyete intikal etti.. bu da vabi bir iddiadır. J::. 
bediyet onun kendine ri.nıettiji teylerdendi! 

Atatürk ölmedi. Atatürk bir milletin, milletierin 
en asil ve en ulusunun kalbinde kök aalan, tahtını 

oraya kuran efaanevi bir f&Jıaiyetti. 
Oradan çıkmada.. 
Oradan çıkamaz.. 
Tunç renginde saçlarının haleleefiği vakur, neeib 

aimaaı.. gö~ deniz, çelik rengindeki, keskin bakıth 
gözleri .. 

Solma dı. 
Sönmedi'ı 
Bizim içimizde ya§ıyor, ya§ıyacak •• dünya durduk· 

ça! 
Kendisine hizmet ettiğim, yahut ki meclisinde bu .. 

lunmakla tereflendiğim günler, hiçbr:r defa hatırla· 
mam ki yurdunun, milletinin teali, tefeyyüz endite-o 
lerinden vareste bulunmut olsun. 

Kainatlan daha büyük ve daha geniş olan kalbin
de, yurd ve millet sevgisi batka hiçbir duyguya yer 
buakmamıttı. 
Atkı o, merhameti o, rfkkati o, §İiri, bediiyatı o, 

dü~üncesi o . .. lztırabı hep ona, onlara, yurdu ile mil
letine aiddi.. onlardan ilham alıyordu. 

Yurdunu kurtamıı§, milletini yükseltmitli. Lakin 
ne o, nlel~de bir kurtan§, ne de bu alelade bir yük· 
aeltitti. , 

Bet as;rlık müterakim düıman Icininin hamle ham· 
le yıktığı, viran eylediği, can çekişme raddesine ka· 
dar getirdjği Türk varlığını bugünkü sağlam, eınin, 
muteber ve müreffeh mertebeye ulattırdt. Milletine 
ise istiklaJinj, - siyasi, tarihi, kültürel, ikhsad\, dini, 
lisani, her türlü iatiklalini .. temin etti. 

Hurafeleri eriten dehasının nunı, memlekete yir
mi yıl, her sahada, yalnız feyiz verd.R. 

Biz ona nasıl ağlamıyahm? Ağhyoruz da.. dövü· 
nüyonız da .. 

Memleket, bugün battanhata matem içinde, elem 
icindedir. 
• Lakin yeia içinde değil! 

Milli Kahr8ma~ Ankaraya 
abirie kurulacaktır. 

Bizzat Atatürkün bize aıılamıt olduğu kendi tia
rı: Meyua olmamak, biçbir vak~t, biçbir hadiae ö
nünde yeiae kapılmamak, inancını kaybetmemekti. 

Bizim bu inancımızı kuvvetlendirrnek için değil mi
dir ki · o, yorulmadan, yı lmadan, bıkmadan, tatma· 
dan, bütün ömrünü tüketireesine çalı§h, çabaladı, 
didindi durdu? 

Ve nihayet, İtte kurduğu eser! H ür, müstakif, dıta· 
rıda ve io;eride sayılan ve sevilen marnur bir vatan .• 
o vatanın iatiklal ve tamamİyelini her taarruzdan 
masun bulunduracak canlı, kuvvetli. bir ordu .. 

Ve ayni ideal etrafında b·:rletik kuvvetli, §Uurlu, 
faziletli, temkinli bir millet! 

O, bu manzarayı, görüp iftihar ederek gözlerini 
yumdu. 

Bundan yanm asır evvel, batka bir Türk vatan· 
perver i, Nam ık Kemal: 

lJlürıem görmeden milletle ümmid ettiğim leyzi, 
Y azılıın ıengi kabrimde: <<Vatan mah:ıun, ben 

mahzunl>) 
Demi§ ve hakikaten de o feyzi görmeden ölmüttü. 
Mustafa Kemal için böyle olmad .. O, umduğu fey

zi, kendi mübarek elile çattığı binanın tamamlandı· 
ğmı, temelinden çatısına kadar, görüp emin olduk
tan sonra gitti. 

Evet, bina tamamdır! Yurdun hududlar1 müem
men, ordusu kavi, millet ayni idealin, ayni prensip. 
lerin etrafında het' zamankinden ziyade müttehiddir. 

O da bunu böyle istiyordu. Kırk be§ yıl bu gayeye 
çalııtı .• 

Ve milletinin, onun çizdiği yoldan hiçbir vakit ay
rılmıyacağına emniyet getinnitti. 

Atatürk öldü .. 
Onun hatırasına ilelebed sadık kalmayı tiar edin

mi§, buna and içmit olan Türk milleti aağ olsun! 
Ercümend Ekrem T ala 

gömülecek 
birierin hepsini almış bulunmaktadır. Ankara 1 O (Saat 10,5) İcra V ekileri 

heyeti akşam iizeri yapacağı toplantı 
da milli kahraman için yapılacak milli 
cenaze merasuninin programını ve mil· 
lt matemin devam müddetini tayin ve 

tesbit edecektir. Türkün Büyük Evla· 
dının nişı Millf Mücadeleyi, ihtilal ve 
inkılab hareketini idare ettiği Ankara 
şeh:ine nakledilecek ve şehrin müna· 
sib bir yerind~ Büyük Ataya layik bir 

Ankara - Hükümetin tebliğinde i· 
şarP.t olunduğu vechile Atatürkün ya· 
rattığı eserin devam ve muhafazası için 
Cumhuriyet hükümeti lazım gelen ted-

Eşsiz Önde:-in emanet olarak bıraktı· 
ğı eserin ve bugünkü istikrarın korun• 
m&sı milli bir vazife olarak ele alın • 
mıştır. 

Meclis 
Ankara <Hususi) - (10,45) Başve

kil Celal Bayar akşama doğru burada 
beklenmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin reısı 
Vekili sıfatını da uhdesinede taşıyan 

bugün • 
yenı 

Celal Bayarın dönüşünden sonra Bü • 
yük Millet Meclisi geç vakit toplanmı· 
ya davet edilecek ve Yeni Cumhurreisi 
se~ecektir. Daha evvel bir parti grupu 
toplantısı olması ihtimali kuvvetlidir. 

Cumhurreisini 

f 
Partinin Cumhurreisliğine namzed o· 
larak Malatya meb'usu ve Eski Başve
kil İsmet İnönünü göstermesi muhak· 
kak sayı1 maktadır. 

Ankara (Hususi Saat ll, 15) - Me-

seçecek 
zun bulunan meb'uslar bulunduklan 
yerlerden şehrimize dönmüşlerdir. Bu· 
gün gelen trenlerle elliden fazla meb
us gelmiştir. Meclis toplantısında bü· 
yük bir ckseı iyet hazır bulunacaktır. 
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Resimli akale: = Beklemeyi biliniz. Sözü ı ası 

-····-
Türkiye, Iran, 
Irak ve diger/eri' 

Yazan: Muhittin Birgen _j 
ürkiyenin cenub ve şark budud
lannda yeni bir a!em uyanıyor. 

--···-
Ilmi mahcub 
Eden deli 

E. Talu 

rES\ ariste, sekiz ay evvel tırnar < 

u---' haneden nasılsa kaçm:ığa mu c 

vaffak olan bir deli, diplomasız hekim· 
lik etmek suçundan dolayı yakalanıp 
mahkemeye verilmiş, fakat hüviyetl 
meydana çıkınca, cezai eh1iyeti olma c 

dığından yerine iade edilmiştir. 
Hadisenin tafsilatı okunınağa de c 

ğer. Hem katıla katıla güldUrür, henı 
de hekimlik tı1eminin hiıla ne kadar 
iptidal ve insan denilen mahlCıkun n& 
türlü saf olduğu keyfiyeti üzerinde 
durdurup acı acı düşündÜrür. 

Lui Beneto, tıbbı adli kararilc biı " 
kaç yıl evvel girdiği Viljüyit tımarba < 

Bu llem, tam müstakil, nüf'.ız altmda 
müstakil, kısmen de lı>tiklale nnmzed mil
letlerden mürckkebdir: İran ile muhte
lif Arab meinleketleri. Suriyenin yaptıjı 
bazı hırçınlıkları bir tarafa bırakırsak, o
raJt da dahil olduğu halde bu yeni uya
nan Alemle Türkiye arasında ve bütün 
bu memleketler içinde tarih biriiii ve 
menfaat biriiii neticesi olarak büyük bir 
dostluk ve tesanüd hüküm sürmesi lA -
z.ımdır. Bugün bir kaç devlet ismi taşı -
yan bu geniş Alem, ne kadar ayrı budud
lardan mürekkeb bulunursa bulunsun 
bunların kuvvetlerini birleştirmeleri bir 
~rurettir. Tarihe bakınız, görürsünüz ki 
bu Alem, hıç bir zaman parça parça ya -
oamış değildir. Nisbeten yakın tarih za -
manlarmda buralarda hep imparatorluk
lar gördük: İran imparatorluğu, aşirt A
rab imparatorluiu, nihayet Osmanlı im
paratorluğu. Bu Alem. ne vakıt parçalan
mıya teşebbfus etmişse dönüp dolaşmış, 
tarihi ve hayatı bir zaruretıe. yeniden 
hakim bir irade altında toplanmıştır. Bu
gün, eski imparatorluklar tarzında te -
§ekküller artık bahis mevzuu olamaz. 
Bunun yerine bu memleketler arasında 
dostça el ve f4 birlikleri temini icab eder. 
Fakat, bu el ve iş birliğinin siyast bir 
ruhta olması da k~fi değild;.r. lktısadi sa
hada ve şamil bir tesanüd ruhu içinde Ia 
birliklerine doğru gitmek lazımdır. 

Binnci Napolyona cVateriaıt muharebesini kaybedişinin 
sebeblerini sorınuşlardı. Şu cevabı verdi: 

- Harbde muva.ffakiyet düşmandan evvel davranmıya 
bağlıdır, fakat ical ettiği zaman beklemesini bilnıek te 
lAzımdır, ben birincl tarta her vakit riayet ettim, fakat 
ikincisini yapamadım. 

Sabır tükenmez bir hazinedir, derler. ~rudur, fakat 
bedeLini hiç 1aşırmıyan kuvvetli bir snaha benzer. Görme
sini bilen ve çPhşan bir adam tarafından kullanıldı~ za
man mutlaka vurur. 

nesinden, nasılsa bir kolayını bulara~ 
günün birinde kaçıyor. Delilik budala .. 
lık demek değildir. Beneto d·a, eski ika .. 
mctgahına dönmeyip, başka bir mahal
lede bir ev tutuyor ve oraya yerieşi • 
yor. Kapıda bir plaka var: Doktor Lui 
Beneto .. Paris hastaneleri sabık hekim .. 
ler!nden, ve tıb fakültesi servis şefle " 
ri nden .. 

Hayatınızda ve i~inizde muvaffak olmasını 1sti.yorsanız 
sabırlı olunuz, beklemeyi öğrenini.z. 

* Bu iktısadt tesanüd sahasındi fimdiytı 
k dar hiç bir §ey yapılmış değildir. Fa
kctt, büyük garb Alemi karşısmda birbir
lerine dayanmak mecburiyetım bir gün 
gelip mutlaka hissedecek oları bu Yakın
_§<lrk mernleketleri, ayni tarih içinde bir 
tarih ve kültür kardeşliği yapmı§ olan 
bu milletler, eter şimdiden bu il ve el 
birliğini iktısndi sahada esaslı surette 
mütalea ve tedkik edip bir plan kurmaz
larsa bilahare bu işleri yapmak çok güç 
olur. MeselA, Türkiye ile İran kendi hu
dudları arasında bir iktısadi kalkınma ve 
bir otarşi plAnı tatbik ediyorıar. İki mem
leketin planı arasında bir tesanüd olmak 
lazımdır. Faraza, İranın veya Irakın pet
rolu ile Türkiyenin kömürü ve demiri. 

Blr tagyare 
Faclasının garib 
Neticesi 

r---··· .. ··-··-···--·······-····· ......... --·" 
1 Hergün bir fıkra 1 

Ana, baba ve çocuklardan mürekkel) 

bir aile, hava yolile bir yere giderler
keu, tayyara ateş alıp düşmüş ve zavnl
lılann hepsi yanarak ölmüşlerdir. Fa· 

kat işin garabetine bakınız ki, çocu • 
~n yanından as1a ayırmadığı oyun

caklanna hiçbir teY olmamıştır. 

lunup bulunmadı~nı tedkike girişrnek 
çok hayati bir ehemmeiyeti haizdir. 

. B I dı" .. 1 

ı 
eo o ma gıma gore 5 

Bi'f dyafette Amerikalı m.i.etı~çı i 
1 Mark Twain'in yanında otu1"an bıri, : 
1 bir aralık Mark Twain'e cUJnerek: • 

ı 
i 
1 

ı 

-Bana, meşhur Mark Ttoain de ri· 
yafrttc bulunacak, demifler"di, tanı -
m.adı~ ıöylem.iftim. cDı"kkcıt d, de
dilm-, kahkahayla gilten btri!int gö • 
rürıen onun yanındaki Mark Ttoain'· 
dl'l' .• 

Bu ıöz:ü i§iten Mark Twain kahkcı • 
haylcı gii.lmiye bcı§lar. 

- Şimdi anladım, dm-, Mark Twain 
ben olmadığıma göre öbür yanınııda 
oturan olacak/ i 

'---... ········-······· ... ··· ...... .__. ....... --·-" 
lspanyada halka 
Gıda ölçü 
lle veriliyor 

Yunan Kralı diye 
Bir Ingiliz doktorunu 
Yaratadılar 

Londrada Bond Street'te akşam yeme
~i yedikten ıonra eezmele çıkan bir 
İngiliz cerrahı., meçhul bir kimse tara
fından usturpa Ue yaralanmıştır. Buna 
sebeb olarak ta, doktorun Londrayı ziya
ret eden YunanUtan kralı Majeste Jorja 
aşırı derecede benzemesidir. 

Mütecavizin bir ecnebi olması ihtimali 
gözönünde tutularak, ecnebi klüplert, So
badaki pansiyonlar, kahvehane~r tid
dctle aranmaktadır. 

·Az zamanda, bu yeni doktorun mu .. 
ayenehanesi hastalarla dolup dolup 
boşalıyor. Doktor Beneto çok hiıziktir: 
Bazı çetin vak'alarda konsültoya çağır' 
dığı meşhur tıb profsörleri onun reyi " 
ne iştirak ediyor, verdiği il~çları. tut " 
tu~ tedavi usullerini tasvib ediyorlar. 
HattA bazı hekim1er, kendi karılarını, 
çocuk1arıru bu değerli (!) meslekda " 
şa (!) getirip tedavi ettiriyorlar. 

Bu, böyle, ekini belli etmeden, seki:& 
ay sürüyor. Nihayet, işin farkına va .. 
ran bir eczacı oluyor. Hazik doktorun 
yazmı.ş olduğu reçetelerin birinde çok 
nazik ve tehlike1i bir ilacın fazla mik-" 
darda tavsiye edildiğini görüp şübhele~ 
niyor. Doktorun evinde telefon yok "' 
tur. Eczacı fakülteden soruyor. Orada 
bu isimde bir servis şefinin bulunma .. 
dı~ı cevabını alınca sıhhiye müdürlü " 
ğüne başvuruyor ve mcsele meydana 
bu suretle çıkıyor. 

Bu hadise, ilkin alelade bir kome .. 
di mevzuu gib: görünür. LAkin, üzerin· 
de durup da, teemmül edilince, insan~ 
lı~ın bütün saflığı, enailiği, znvallıhğ"ı 
olanca fecaati ile tebarüz etmektedir. 

yahud bakır ve kromu arasmda bir mü
nasebet varsa bunlar araştırılıp bulun -
ırıalı ve lktısadl planlar her iki taraftan 
d .. bu münasebetle müvazi olarak götü
rfilmelidir. Türkiye ile İran, Türkiye ne 
Irak ve bılmükabele bu üç memleket, bü
tün t<'ş bbüslerinde birbırlerine pazar 
açrn"nın çarelerini aramazlarsa hiç biri 
kendi iktısadt planında tam bir muvaf
fakiyet elde edemez. Mesela, Türkiye Ka-
r:ıbükte büyük bir demir sanayii yuvası 
kurmakla meşguldür. Büyük Alman fir -
malarını bir araya toplayan bir Alman 
grupu da İranda buna benzer bir ia -
nayi yuvası kurmak üzere yakın zaman
larda İran hükfuneti ile 40 milyon liralık 
bir mukavele imzalamıştır. Demir sanayii 
denilince saha geniş, şube namütenahi 
çeşidüdlr. Eter İran ile Türkiye, ara • 
larında bir hesab yapıp şubelerı ayırır -
lar, çeşidleri tanzim ederlerse bu iki mem
leketten biri di~erine kendinde olmıyan 
çeşid için piyasa açmanın çarelerini de 
bulurlar ve o zaman her iki tarafta da 
ttŞebbüsler kolaylıkla inkişaf eder. Ayni 
§ey kimya sanayii hakkında da tatb:it 
edılebilir: Eğer Türkiye, kentli iptidal 
maddelerine ve kendi sanayı ç~şiö.lerinc 
göre wunu ve §unu yapacaksa İran da ö
tekini ve berikini yapmayı düşünmeli ve 
karşılıklı surette birbirlerine piyasa zıç
ma çarelerini bulmalıdırlar. 

Türkiyede de, İranda da bütün bu liler 
devlet elile ve devlet ıermayesile yapı
lıyor. Öyle de yapılacaktır. Bundan do-
layı iki taraf, bu mühim meseleler üze -
rinde başbaşa verdikleri zaman pek ko
lay anlaşmalara varabilirler. Sırası ge -
lince, cTürkiye ile İran karneştirlers di -
yoruz; fakat bu sade bir sözdür. Zamanı
mızda sözle hiç bir §eY yapılamaz. Kar • 
dcşlik sözle değil, siyasetle ve bilhassa 

Doktor sokakta giderken, yanma bir 
ieyler bomurdanan bir adam gelmif, ar
kasına geçıniJtir. Doktor ehemmlyet vcr-

Hükftmet İspanyasmda bir nüfus i~in memij, derken, yeôi~ darb.-nin tesirile 
gündelik tayın, 40 gram fıstık kahvesın- yere yuvarlanan doktor, dönüp etrafına 
den, 70 gram sütten.. 15 gram şckerden, bakındığı zaman. meçhul adaının w:ak-
30 gram zeytinyaAuıdan, 100 gram pata- !aştığını g8rmüştür. Filvaki, Yunan kra
tes ekmeiinden, 38 gram da fasulyadan lı. doktorun yaralandıAı mahalle yakm 
terekküb eder. bir otelde oturınaktadır. Resimlerimiz 

Şimdiye kadar müsbet ilimlerden 
saydığımız tababetin, delili~in verdi~ 
şuursuzca cesaretle herhangi bir şah!! 
tarafından, Paris gibi müterakki blf 
muhitte, sekiz ay kadar-oldukça uzun 
bir rnüddetle oyuncak olabi1eceğini ve 
en yüksek tıb üstacllannın bile, bir di• 
vanenin saçmalarını ilim diye kabul 
eylediklerini akla getirdikçe ben nere--
de ise zıvanadan çıkacağım. 

r~ doktoru ve Majeste Jorju göstermektedir. 

iktısadla tesis edilir. İktısadi temeller n
zerine oturmıyan ıiyasi kardeşiikierin 

manası yoktur. 

Ingilterenin meşhur kasa 
hırsızı zabıtaga teslim oldu 

Daha çocuk iken hırsızlıAa ba~lıyan. 
tren 1köprülerindeki tehlike işaretleriru 
kullanarak, trenleri durdurup soyan, bu 
yüzden birçok kereler yakalanarak ha
pishaneleri bdylıyan meşhur kasa hır
sızlanndan İngiliz Riçards, bu sefer de 
bir otelde kasa kırmak yüzünden yaka
lanmış ve altı sene hapse mahkOrn ol
mu§tur. Hırsız, 34 yaşındadır ve ömrü
nün 20 ıcnesini hapiste geçirmiş bulun
maktadır. 

Dünyanın en ihtiyar 
Yahudisi 

Bu misalleri nhmütenahi uzatabıliriz. 

* 
Bu işler öyle ~eylcrdir ki icab eden 

tedkikler evvelden yapılmaz ve hcsablar 
tanzim olunınazsa bilAhare, muhtelif 
memleketler sırf kendilerine göre bir ta
kım i§lere girişmi§ bulunurlarsa bunlar
dan geri dönmek imkansı1: değilse bile 
fevkalftde müşkül olur. Bunun için İra
nın iktısadiyatını idare edrnlerle Tür -
kiyenfn i ~tısadfyatım idare edenler ara
aında şimdiden bir takım temaslar yap -
mıya başlamak, her iki memleketin işleri 
arasında bir ıxıüvazilik tesisi çareleri bu.. 

Türkiye ile İran arasındaki münascbet
lere aid olarak söyledi~imiz bu sözler, 
Irak için de variddir. Irak da yavaş yavaş 
iktısacll hayatında bazı de4işmeler yap -
rruya hazırlanıyor. E~er orada hazırlanan 
bu hareket, Irakı Türkiye ve 1rana yak
laştırncak bir istil~amet yerine onu on -
lardan ve ötekileri de ondan uzaklaştı -
racak bir yol tutarsa o zaman ne tarihi 
kardeşliğin, ne de Sfıdabad paktının ma-
nası kalır. Bunun için Yakınşarkın tari
hen kardeş olan memleketleri arasında 

bir iş kardcşli~i tesisinin de çarelerini a
rronak fırsatlarını kaybetmemek lazım
dır. 

Mu~ittin Birgen 

Durharnda bir otele girerek otelin ka
sasını patıatıp açmaya u~raşırken, bir 
kaza neticesinde, hırsızın orada bulunan 
kardeşi ölmüş; bunu gören Riçards, fena 
halde müteessir olmuş, hemen telefona 
sarılarak karakola telefon etmiş ve biz
zat teslim olmuştur. 

Dünyanın en ihtiyar Yahudisi ve en 
rski Siyonisti Mayer Dikşt.ayn, 117 yalın

da olduğu halde Filistinde Tel'avivde öl
müştür. 

Dikştayn mukaddes toprala ilk hicret 
eden Yahudilerdendi. 1897 de Balda top
Innan ilk Siyon~t kongresine murahhas 
olarak iştirak etmişti. 
Dlkştayn'in ~5 yaşında bir o~lu vardı. 

Son günlerde oJlunun beli büküldUIQnrt 
görünce, sebebini sormu§, oAlu, ihtiynr
lıktan. diye cevab verince: 

- Senin yaşındakilerin ihtiyarlık tas
amaları, çok ayıb! diye onu tersleiİıi§ i 

1 ST ER 1 ST ER 1 NA M Al 
Tanıdı~ımız ailelerden biri fazla zengin olmamasına r:ılt

men kendisini birçok ~eylerden mahrum ederek, çocuğunu 
tahsil için Avrupaya göndermişti, çocuk memleketlrnizde çok 
1ürülcr. bir maddenin imalini nazarl ve arneli olr..rak ö~reten 
bir mektebde okuyacaktı. Mekteb 5 seneliktt, genç adam 
mektt'be imtihan vererek girdi, birinci, ikinci, üçüncü ve 
dordüncü seneleri muvaffakiyetle bitirdi, fakat tam beşinci 
sınıfa girerek arkada§l rile birlikte diploma alacağı sırada 
kcndlı:lne: 

IS T E R I NA N, 

- Tahsil müddetinlz bitmiştir. diplamanızı alacaksınız, 

denildi, ve ailesme de uöyle bir mektub yazıldı: 
- Mektebimizin tahsil müddet! her ne kadar fı sl"ne ise de 

b 'nci sınıfta ecnebileri al kadar etmiycn meselclar oku-
tulm ktadır, binacn • yh çocuAunuzun diploması bu yıl ve
rile tır. 

H lb ki mektebın f nıfında o san'atın asıl can ala-
cak, mU im teknik b hisleri okutuluyordu. 

IS ER lNANMAI 

........................................................... , 
Ayakkabi fiatlari yükseldi 
Ayakkabı fiatlarının son günlerdt 

birdenbire yükseldiği görülmektedlt• 
Bazı esnafın mallara fazla fiat koyrna l 

sı, mevsim dolayısilc kundura sarfiye.• 
tının çoğalması, muamele vergisinitl 
küçük fabrikalara da teşn:ilinden soJl.' 
ra büyük ve küçük fabrıkalar arasın 
daki rekabetin kalkmı.ş bulunması v• 
haricten gelen derllerin takas farkı~ıli 
yüzde 60 a yükselmesi bu yükselıŞ• 
sebeb teşkil etmektedir. Ticaret ve 59 
nayi Odası piyasada tcdkikler yaprnı:ı· 

ğa başlam~trr. ···""' -··········::r···"A···i<··-v··i··rv;········ 
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manya Afrikaya ~eğlide iki 

1 
mı takada demir 
madeni bulundu 

' 
ayak bastı bile!, 

,.. 
E ki Portekiz Başvekili 

ifşaatta bulunuyor 
Bulunan cevher işlenrneğe 
çok müsaiddir, tahlil iyi 

neticeler -verdi 

Tokyo 9 (A.A) - Domei ajansının 
bildirdiğine göre, Japon kuvvetleri, 
bu sabhh Çungçien'in işgali üzerine 
Hunan'ın hükumet merkezi olan Çan1· 
çcn'i himaye eden esaslı Çin mUdafaa 
hdlarını yarmışlardır. 

Tokyo 9 (AA.) - Domei ajal\sı 'Jil· " 
diriyor: o 

Japon kıt'alan dün bir çevirme ha · 
r"'keti yaparak Sung-yung ile Tun~ -
Çeng arasındıı yarı yolda kain Yenşin'i 
işgal etmişlerdir. Japonlar bu suretle 
iki Çin fırkarının ric'at yolunu kes -
miş!errlir. Japon tayyarelerinin ve top· 
çu!:ı.rmın çapraz at.eşi altında kalan bu 
f:r~aların tamamile imha edildiği söy • 
lenın<!kt<.dir. 

e Ingiltere !talya ile 
anlaşmasında neler 
bekliyor? 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ngıliz Başvekili Çemberlaynin İtalyt 

ile yapmı~ olduğu anla§ınayı bir za 

Almanyanın müstemleke i~i gene gü -
nün en mühim meselesi oldu. Bütün dün
ya matbuatı bu mesele ile mc~gul bulun· 
maktadır. 

Almanyaya eski müstemlckelcrinden 
hangisi verilecek? diye sorulup dururken 
ortaya yepyeni bir mesele ve bavadis çık
tı! 

nu~ bile!.. 
Bunu söyliyen ve iddia eden eski Por-

tekiz ba~ekill doktor Jose Domingo dos 
Lantos'tur. 

Bu zat diyor ki: 
- Elyevm Portekizin beynelmilel v::ı.

ziyetl çok karışıktır. Almanya, İtnlya ve 
Franko tA başlangıçtanberi Portckizi :fs -

(Devamı ll inci sayfada) 

Zonguldak (Hususi) - Karadenız E -
reğlisinin iki mmtak~ında demir made
ni bulunmuştur. Demir cevherinin toprnk 
üstüne çıkan damar mostralarını bulan ve 
bunlardan aldığı nümunclcn tahlil etti
ren Ereğli tüccarlarından Adil Ellisekiz
dir. Adil Ellisekizin anlatttklarına göre 
bulunan demir madenierinden biri sahi-

manlar tenkid edenler, bugün, bu anlaJ 
manın, Almanyaya karşı uzak veya yakm 
bii atide müessir bir rol oynıyabileceğinJ 
görmekle ferah duyuyorlar. Fakat, vak· 
tile bu mevzua karşı çok §iddetli bir mü· 
cadele açtıkları için bu görüşteki isabetJ 
açıkça itiraf edemiyorlar. 
Şimdi sabit olmuş bir bakıkattir ki tn. 

giliz Başvekili Çcmberlayn gerek Al • 
manya ve gerek İtalya ile ayrı ayrı an 
laşmalar yapıp barbin öniine geçmeklt 
her ~eyden evvel gene İngilterenin men· 
faatine hizmet etmiştir. Çünkü bu dev 
letlerin bir Alman - İtalyan cebhcsint 
muvaffakiyetıc tecavüz edcbilcccklerinJ 
gösterir hiç bir delil ortada yoktur. De ~ 
rnek ki harbin olmaması evvela her şey 
den evvel İngiltere ile Fransanın işine 
yaramı~tır. İngilterenin İtalya ile yaptığı 
anlaşmanın bir an evvel tatbikini isti • 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Meğer Almanya, Afrikaya ayak bas -

CM E~~ ILE IL~ ~::J 

Esnafm pazarlıksız satış kanunundan 
sonra ihtik8ra başladığı iddiaları 

Sarhoş olup sokakta 
sarkrnll~rk eden genç krz 
iki gün hapis yafacak 
Eleni isminde, 23, 24 yaşlannca, iyi bir 

aileye mensub, güzel bir genç kız, sar -
r..oşluk suçundan adliyeye sevkEu·lmi§tir. 

İddiaya göre, matinazel Eleni, evvelki 
akşam sarhoş bir halde Pangaltıdaki evi
nin kapısına çıkmış, bağırıp çağırınağa 

ve geçeniere sarkıntılık etmeğe ba~la -
ımştır. Bu sırada, kendisini teskin ederek, 
evine sokmak isliyenleri de tahkir edl"n 
Eleni, hemen, hemen bütün mahalleyi a
yağa kaldırmıştır. 

Pazarlıksız satış kanununun meri - Ticaret Odası bu dedikoduların ne 
Yete girdiği tarihten itibaren, halk a • dereceye kadar doğru ol_duğu.nu tedkik 
rasında esnafın ihtikar yaptığı yolun • edecek, bittabi her tedkik soıunda ol -
da bir takım şikayetler dönüp dolaş - duğu gibi bir de rapor neşreyleyecek-
maktadır. Daha ziyade dedikodu şek - tir. 
linde tecelli eden bu iddialaı üzerinde Ticaret Odası piyasada toptan satış 
ls!anbul Ticaret Odası tedkikata giriş· fiatlannı daimi ve sıkı bir mürakabeye 
ıniştir. (Devamı ll inci sayfada) 

İngiliz Başvekili d ün 
mühim bir nutuk söyledi 
Beynelmilel vaziyetten bahseden Çemberlayn, vakit 

gelince hep birlikte silahsı:ılanacağız, diyor 

Londra 9 (Hususi} - Lord belediye tirrnek isterim. Burada toplanmış olan 
:reisinin bu akşam Giltbolde verdi~ ziya- dört muhtelif devlet mümessilled., Avru
fet münasebetile Başvekil Çemberlayn pa sulhünü pek yakından alakadar eden 
.hlühim bir nutuk söylemiştir. Çekoslovakya meselesini memnuniyet -

Başvekil, Lord belediye reisinin gerek bab§ bir surette ve kavgasız ola:~k hal
Şahsi, gerek kabine hakkmdaki sitayi§- ledebildiler. Bu ~ devletler nıçın yal
kô.r sözlerine teşkkür ettiktl"n sonra, sö- nız tehlikeleri ve faciaları hertaraf et
Zllnü bilhassa kendisinin takib etmekte mek için toplantılarda, kendi mılletle -
olduğu sulh siyaseti üzerine intikal et- rinin refah ve huzurunu temin ct.mek 
tirerek demiştir ki: hususunda teşriki mesaide bulu~mas~ -

c- Her şeyden evvel Münihte yapı - lar? Münibte toplanmı~ olan murnessil -
lan anla§manın ehemmiyetini tebarüz et- {Devamı 11 inci sayfada) 

Başvekil dün öğle üstü 
şehrimize geldi 

... Başvckil Celal Bayar hususi trenle 
C:iun saat on ikide Ankaradan şehrimi· 
ze gelmiştir. Vali ve Beledıye Reisi Mu 

Hindistan da 
garib bir hadise 

Milyonlarca Hir.dli Ganj 
nehrine girdi, 400 kişi 

kayboldu 
ı-ı·Londra 9 (A.A.) - Salı günü, lngıliz 
ındistanındaki Hintliler tah-vimde pl"k 

nadır tesadüf eden bir hadiseyi tes'id et
lnışl<'rdir. Bu kutlama evvelki gün viıki 
Olduğu veçhile, ay tuiuımasının bir pa
:nrtesiye tesadüf ettiği zaman yapılmak-
ndır. Salı sabahı milyonlarca Hintli gü
lı«hlarından kurtulmak için Ganj nch -
~ine girmişlerdir. 400 kişi kayıptır. Bur.-

tarın boğulmuş olmasından korkulmak -
<ıdır. 

Ankara- İstanbul hava 
seferleri tatil edildi 

. 
1 
Ankara 9 (Hususi) - Havaların bozuk 

~ tınesi yüzünden Ankara - İstanbul ha
"'~ seferlerı mart sonuna kadar tatil e -
wılzniştlr. 

hiddin Üstündağ Başvekilimizi Pen -
dikte karşılamıştır. Haydarpaşada Ri • 

(Devamı 11 inci sayfada) 

İngiltere Kralının 
Amerika seyahati 

Krala Çemberlayn da 
refakat edecekm:ş 

Nevyork 9 (A.A.) -New-York Tımcs 
gazetesi yazıyor: 

c Vaşingtonda İngiliz kralının yapacağt 
ziynretin hususi mahıyette olduğu nokta
sında ısrar edtlmektedir. 

Çembcrlaynin krala refakat edeceği 

bakkındaki habl"r bayret uyandırmı~tır. 
Çünkü bu takdirde bususi olduğu söyle
nen bu ziyarete resmt bir mahiyet izafc 
edilmiş olacaktır.:. 

Fransız askeri heyeti 
Pragı terkediyor 

Prag 9 (Hususi) - 20 senedenberi Çe
kolovak ordusunun talim ve terbiycsile 
meşgul bulunan Fransız askeri heyetinin 
vazifesi sona ermiştir. Heyet bir kaç gü
ne kadar Fransaya dönecektir. 

Dün, Beyoğlu müddeiumumiliğine tcs
liın edilen suçlu genç kızın, Beyoğlu sul~ 
C'eza mahkemesinde duru§ması yapılmış-

tır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Zonguldakta Uzun 
Mehmed günü parlak 
bir surette kutlulan dı 
Zonguldak 9 (A..A.) - Türkiyede Ilk o -

larak Erc~lide Kesebo~azı mevkiinde Uzun 
Mehmed tarafından taş kömürünün bulun
du{!u güniın 109 uncu yıldönümü, kftşl!in 

batırnstnı tazlz lçln Halkevi tarafından ha
zırlanan zengin bir programla kutıandı. Şe
bir baştanbaşa bayraktarla donandı. Cüm -
huriyet meydanında toplanah maden okulu, 
!Ise ve llk okullar talebeleri, memurlar, par
tl. ~ıalkevı, uray. cemlyetler, halk ve binlerce 
kömür lşclsl, önde şehir muziknsı oldu~u 
halde Uzun Mehmed bahça.ılne giderek U -
zun Mehmed anıtının etrafında toplanmış -
!ardır. Burada bir genç maden mühendisi 
ve okullar talebesi tarafından Uzun Meh -
medln adında sembolleşen mtlll madencıUk 
ülkiisü hakkında söylevler verilmiş ve Tür -
kly:!de olduğu glbl yeryüzünde de tnş kô -
mürünü ilk bulun. kullanan ve yayanın Türk 
oldu~u Atatürk'ün eşsiz dehnsının güneştlc 
aydınlanan tarih hakikatıerinden biri ola -
rak belirtilmiş ve Türkün arayıcı, bulucu, 
yapıcı ve başarıcı kudret cevherlerinl işle -
terek dünyanın en muazzam eserini yaratan 
Büyük Önderimlze Zonguldaklıların sevgi, 
saygı ve ebedl m!nnet ve ba~lılıklarının su
nulmasınn Ittifakla karar verilmiştir. 

Uzun Mehmed anıtına, parti, halkevi, u
ray. okullar ve bir çok kurumlar adına çe -
ıenkler konmuştıı Uzun Mehmed bııhçe -
sinde uray tarafından Uzun Mehmed adına 
büyük bir sembol kurulmuştur. 

Bütün okullarda öğretmenler talebeleri
ne konferanslar vererek Uzun Mehmed gll
tıünü ve mllll madenclllk ldeııllnl anlntmış
lart!ır. 

Liileburgaz ticaret ve zahire 
borsası lağvedildi 

Ankara 8 (Hususi) - Şimdiye kadar 
bir mevcudiyet göstermediğı ve varidatı 
masrafını korşılıyamamakta olduğu an • 
I:ışılan Lüleburgaz Ticaret ve Zahire 
bursasının lağvı ile bilümum e~ya, evrak, 
ddtcrleri ve mevcudu, borçları ve mat
lübu ile b'rlikte mahalli Ticaret ve Sa -
nayi Odasına devredilmesi Heyeti Veki -
lece kararlaştırılmıştır. 

Ankara zengin bir 
kütübhaneye sahib olacak 

Ankara 8 (Hususi) - Senelerdenben 
ou binlerce kitabın mevcud bulunduğu 
Mnarif kütüphanesi binasızlık yüzünden 
istifade edilmez bir halde bulunuyordu. 
Haber aldığıma göre Veknlet bir bina tc
mini için çalı§maktadır. Bu suretle An -
kara yokluğunu her an hissettiği zengin 
bir kütüphaneye sahib olacaktır. 

Japon kuvvetleri Kanton- Hankeu 
simendi!er hattmd::. bir çok Çin kıt'a • 
lar ını mu hasara ederek bunların da ri c· 
at yolunu kestikten sonra Yoçeu'nun 
ta'!(:riben kırk kilometre şarkında kain 
Vu1ıpai'yi işgal etmişlerdir. 

Londra 9 (A.A.) - Çin ajansının bil -
dirdiğine göre, 106 Japon bombat'dıman 
tayyaresi Kanton - Hankov demiryolu 
boyunca müteaddid şehirleri bombardı
man etmiş ve bilhassa yangın bombaları 
atmıştır. 200 kişi ölmüş ve 60 ki~i yara -
ltın mıştır. 

---------------------------------

Parisde suikasta 
uğrayan Alman sefaret 

yenlerle bunun yapılmamasını istiyenlcı 
arasındaki ihtila.fa gelince; bunda d n res. 
mi İngilterenin büyük kazancı o11uğu 
muhakkaktır. İngiltere Akdenizde esld 
sö:t. götürmez hakimiyetini tesis edinciy6 
kadar İtalyanın ifade etti~i })ugünkü kuv. 
\·eti hesaba katmak mecburiyctindedir 

• ve hazırlıksız bir zamanda bu kuvvetln 
Paris 9 (Hususi) -İki gün evvel 

katibi dün öldü 
Polonyalı yahudinin. suikasdına uğra· 
yan Alman sefarethanesi 3 üncü katibi 
Fc,n Rat bugün öğleden sonra tedavi 
edilmekte olduğu hastanede vefat et -
miştir. Fon Raf'ın ölümü büyük bir te· 
essiir uyandınnıştır. 

Hitler katib)n ölümünden evvel yük 
se'k hizmetler~ne ve memuriyeti başın· 
da şahsi fedakarlığına mükruat olarak 
Fo:-ı Rat'a birinci sını! elçilik müste§a· 
rı payes;ni vermiştir. 

Berlin 9 (A.A.) - Paristeki Almnn 
elçiliği katibi Fon Rat'ın ölümü yal -
nız siyasi mehafilde değil, efkarı umu· 
miyede de şiddetli bir teessür ve heye
can uyandırmıştır. 

Siyasi mehafil bu hususta muhteriz 
davranmaıda ise de Almanyanın ya -
hudi meselesindeki hattı hareketi üze
rir.~ herhalde tesir lerini göstereceği 
gizlenmemektedir. 

Nümayişler 

Von Rat'a yapılan suikasd üzerine 
Hersfeld'de yahudiler aleyhinde nü -
mayişler tertib edilmiştir. Ateşe veri -
len sinagog tamamile haralı olmuştur. 
Diğer cihetten Viyq_na şehrinin polis 
şefi bundan sonra yahudi mağaza ve 
müesseselerinin üzerine sahibierinin 
AlrtJanra Ye İbranice isimli yazılı lev· 
halnr asılmas:nı emretmiştir. 

Fransanın taziyeti 
Paris 9 (AA) - Fransız Reisicüm

huru Lebrun ile Başvekil ve hariciye 
nazırı, Alman sefareti katibi Von Ratm 
öli!mündPn dolayı Alman büyük elçisi
ne lazivede bulunmuşlardır. 

imparatorluk muvnsala yollarına iras e
debileceği zararı görmlyecek kadar da 
gaflcte dalmış bulunmuyor. Bundan do -
layıdır ki İngilterenin hesabında, İtalya. 
er geç cenubt Avrupaya ve bilhassa de
nize doğru vuku bulacak olan bir Alman 
tazyikine kar~ı İngilterenin teşriki me -
sai etmeyi dü~ündüğü bir koz olarak 
mahfuz bulunuyor. Nitekim Türk okur -
larının geçenlerde memleketimizi ziya • 
reti münasebetile kendisim tanıdıklan 

maruf İngiliz muharriri cScrntatorı. da 
İtalyan - İngiliz itiliifmın b~r an evvel 
tatbik mevkiine konmasını Icab ettiren 
sebebleri §Öyle anlatıyor: 

A -İngiltere için Akdenızin orta Av
rupadan daha fazla ehemmiyeti vardır. 

B - İngiltere, bugün, Almanyanın cc
nubl Avrupaya doğru teveccüh eder gö
rünen tazyikini balıalamak lüzumunu 
hissedebilir. 

C - Eğer !spanyada bir tavassut ya -
pılması düşünülüyorsa, bunun için kat't 
bir ademi müdahale siyase>ti takib edil
memelidir. 

Ve muharrir, bu fikrini şöyle izah edi
yor: 
Eğer İtalya ile İngiltere dostane mü

nasebet idam e ederse, orta A \TUpada Al- . 
man faaliyeti bize zarar vermiyecek bir 
inkişaf şekli alır. Aksi takdirde hasım blr 
!talya, harb yolu üzerinde bir ckursir • 
küvh vazifesi görecektir. 

Ayni zamanda İtalyanın müzahereti ile 
Almanyanın denize doğru inmek isteme
si ihtimalini de nazara almak lnzımdır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
······························································································································ 

Sabahtan sabaha: 

Tenkid ve inkar 
İki fikir adamımız arasında geçen basit sinir bulıranını edebi hfıdise ola· • 

rak mütalea edenler yrılııız bir noktada haklıdırlar. Sövü~miye vcsile olan 
iddianın yeni ve tamamile edebi bir münakaşaya fırsat vermesi. 

Tcnkid bir ihtiyaçtır. Muharrir, ed!b, ~air eserlerinin yalnız revncından zevk 
alnn insanlar de~illerdir. Onları daha ziyade salfıhiyettar ağızlardan dinliye
cekleri takdir ve tcnkid alAkadar eder. Fırçasından hP.rıkalar yaratan ressam 
tablosunun zengin bir banker tarafından ummadı~ı değerle satın almasından 
memnun olur. Fakat muhakkak ki bu eserin salahiyel sahibi bir mesleJtdaş 
tarafından takdir edilmesinden dnha çok zevk alır. Bunun için tenkid her 
fikir adamı için ruhi bir ihtiyaçtır. 
Yalnız san'nıkarın bu ihtıyacına ccvab verecek münekkidin de hem isabetli, 

hem de tam manasile objektif olması şarttır. Bir muharririn gelişı güzel bir 
eserini okumakla onun hakiki kıymetini ölçmek sakat bir hareket 
olur. Bir muharrirı anlamak ıçın onu yakından ve bütün eser
lerile mütalea etmek lazımdır. Münekkidlerimizin, antolojistlcrlmizin, böyle 
bir metod takib ettiklerini zannetmlyorum. Bitaraf münek.kid bntıracağ"ı ve 
yahud göklere çıkaracağı mulıarriri hnyatı, tabsili ve bütün eserlerile kavra
madan hükmünü verirse haksızlık etmiş olur. Ve öyle görünüyor ki biziın 
zaten mahdud olan edebiyat kndromuz hakkında mütalea yürütenler bu 
yüzden bataya düşüyorlar. Şnirimiz Halid Fahri bile on beş yıllık edebiyat 
tarihimizi hülasa ederken gözünün önündeki kalem sahibierini unuttuğunu 

itiraf ettL Bu da gösteriyor ki edebt tenkid yapanlarımızdan daha temkinli 
hareket etmelerini beklemek hakkımızdır. Takdir kolaydır. İnkar ise vic • 
dant bir mes'uliyettir. Bürhan Cahid 
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Turizm Ofisi istanbula seyyah celbi 
Için teşkilat vücude getirecek 

SON POSTA 

Belediye çöp işini 
halle karar verdi 

İkinciteşrin 1 O 

Mevsim iptidasından şimdiye kadar Almanyaya 
30.427 ton üzüm ve 7.990 ton incir ihrac edildi Bu te1kilit turistleri şehirde yeni alınacak otokarlarla 

2ezdirecek ve lstan bulun tabii güzelliklerini abide
leriDi ve eğlence yerlerini gösterecek 

Çöplerin denize dökülme
sinden ve yakılmasından 
vazgeçildi, bunlar gübre 

'olarak tarlalara verilecek Şehrimizdeki alakadar iktısadi dai -
relere gelen malumata göre, bu yıl E -
ge romfakasında ihrac mahsullerimi -
zin satı~ ve ilırac vaziyetleri fevkala -
de memnuniyet verici bir vaziyette • 
dir. 

lan İngiliz eksperleri hakkında ve ya• 
pılacak olan teşrik: mesainin şekline 

dair Sümerbank erkanile görüşmelere 
de bulunacaktır. 

Seyyahlar tehrlmizin tabit güzellitine ı İstanbul belediyesi hariçten \·dki olan 
r 11ibet ettikleri gibi tariht yerleri, cami- r~yyah akınını ve Turizm Ofısintn İstan
leri, müze ve surlan gezmekten de .ziya- bula dahill seyahatler tertibi için ıeşeb -
desile zevk almaktadırlar. büsler yapmakta oldu~unu nazarı itıbara 

İstanbul belediyesi turizm ıubesi aey- alarak, turistleri §ehirde gezdirmek, on
yahların tarihi Abidelerimizi görmelerini lara !stanbulun tabit güzelliklerini, eğ -
temin etmektedir. 

Dahiliye Vekaletine ba~lı olarak teşek
kül eden Turizm Ofi&i ayni zamanda da -
biU turizmi de temine çalışmaktadır. 
Memleketin dört buca~nda oturanlar İs
t anbula gelmek için can attıkları halde 
1eyahatleri organize edecek te§ekkülerin 
nıevcud olmaması yüzünden bu arzuları· 
nı tatmin edememektedirlf'r. Turizm O
fisi İstanbula diğ'er fehirlerlnıizden sey
yah celbetmek için bir teşkillt vücude 
getirecektir. 

Şehir işleri: 

Aarl mezarlık gelecek aeneye 
bitirilecek 

Asrl mezarlı~ın in~aatı devam etmek -
tedir. İnşaat bu sene ikmal edilemiyece
l inden buraya ölülerin gömülmesi ancak 
t elecek seneden sonra kabil olacaktır. 

Ü1kfidar adiiye binuı yakında 
mnnakuaya konulacak 

Bir müddet evvel yanan Usküdar adli
ye binası, inşaatının bugünlerde müna -
kasaya konulması takarrür etmiştir. 

İnşaat, Nafia Vekaleti tarafından yap
tırılan yeni projeye göre olacaktır. Bu 
projeye eöre, bina iki buçuk katlı ve ceb
hesi geniş olacaktır. Yeni binanın ellı bin 
liraya yapılabileceli tahmin ed;lmekte -

dir. 

Denizbank Adalan n auyunu 
temin edecek 

Adalara su verilmesi etrafındaki te -
tebbüsler devam etmektedir. Denizbank 
elinde bulunan su tankları ile suyun to -
n unu 40 paraya Adaya kadar getirme~e 
muvafakat etmiştir. Adalarda bulunan es
ki su mahzenleri tamir edilerek bu işe 
tahsUl edilecektir. 

Mahlüt yağlar tahlil ediliyor 
MahlQt yağlar hakkında Sıbhiye Veka

leti İstanbul belediyesinden malt1mat is
temişti. Kaymakamlıklar, nuntaknların -
d a mahlt1t yağ imal eden fabrikalardan 
topladıkları nümuneleri kimyahaneye 
cöndermişlerdir. Bu yagların tahlili bi • 
tirildikten sonra hazırlanacak r apor, gene 
b u ya~ nümunelerl ile beraber Sıhhıye 

Vekaletine gönderilecektir. 
-··········································-· .. ·--······-

E'flerimlze bırakılan fıtre a.rllal'ına 

koya.eatımo birkaç k1U'U.tUD bir a:raya 
relmesJie, renç pUotıarınuzın Te kırıl -
maz kanadlanmuın sayısa artacak. Kızd
ayın bülün feliketlere :ret4m• kudreti 
çotalacaktır. 

lence yerlerini, tariht Abidelerini gösl('r

mek için bir teşkil~t vücude getirecektir. 

Avrupadan §ehirde i~letilmek için oto -

büsler alındı~ sırada yirmi kadar oto -
kar getirilecektir. Otokarların içinde ıo
för ve bileıçilerden başka şehri iyi tanı -

yan tercümanlar bulunacak, seyyahlara 

İstanbul hakkında izahat vereceklerdir. 
İçinde yirmişer kişi bulunacak otokar -
larla şehir baştan başa bir program da -
hilinde gezilecektir. 

Mate{errllı: 

Denizhankın müsabaka imtihanına 
280 genç iştirak etti 

Denizhankın Avrupaya tahsile gönde
receği orta mekteb mezunları için açtığı 
müsabaka imtihanı dün bankanın Ha -
liçteki atelyesinde yapılmı~tır. İmtıhan
Iara 280 orta mekteb mezunu genç gir -
miştir. Bu imtihanlarda muvaffak olan 
talebeler muayyen bir staj devresinden 
sonra Avrupaya gönderileceklerdir. 

lJeniz işleri: 
Dün yeniden Etrüskiin anrat 

t ecrübeleri yapıldı 
Bir kaç gün evvel !stinye doklarına çe

kilen Denizhankın Etrüsk vapurunun dün 
Marmarada sürat tecrübeleri yapılmış -
tır. Bu tecrübelerde Denizhankın fen he
yeti de hazır bulunmu~ ve vapurun 10 
mil sürat temin etti~i görülmüştür. An
<'ak tecrübeler henüz bitmiş değildir. Va
pur yarın mutad Mersin seferini yapacak 
ve bu esnada fen heyeti de vapurda bulu
narak sürat tecrübelerine devam oluna • 
cak tır. 

Bebek iakelesinin yeri değ-ittirilecek 
Şirketihayriye Bebek iskelesinin yeri

ni de~iştirme~e karar vermiştir. Şımdiki 
iskelenin bulunduğu sahanın sığlık oldu
ğu anla~ılmış ve iskelenin eskı yerinde 
yapılması muvafık görülmüştür 

Toplantılar: 

Yüksek iktısad •e ticaret mektebi 
mezunları cemiyeti kurs •e 

kUtübhane açacak 
Yükselt iktisad ve tıcaret mektebi mezun

lan cemiyet! Azasının ıımı ve nazari malfı -
matını arttırmak gayes1le geniş bir ltütüb -
hane tesısine 'Vt llsan kurslan açmnta ka -
rar venn11. bu hususta faallyete geçmiştir. 

Cemiyet reisi, hAmUerl bulunan Ba.şvekll Ce
lAl Bayara müracaatla kütübhane Için yar
dımlarını rica etmt,tır. 

Denizbank1n yapt1rd1ğ1 motör denize indirildi 

Denizhankın Haliçteki fabrikuında De- pılmiJ ve iyi netleeler elde edilmi~tir. 

niz Ticareti Müdürlü~ lçın yaptırılan TecrUbelere bugün de devam edilecek ve 
bizmete mahsus motör dün Haliçte de - motör yann Denizbank tarafından Deniz 
n ize indirilmiştir. Ticaret Müdürlüğüne teslim oluna • 

Motörün ilk sürat tecrübeleri dün ya • caktır. 

Temmuz ayında Viyanada toplanmış o
Jan beynelmilel çöp kongres•nde bir çok 
kararlar verilmiş ve ternizlik işlerindeki 
beynelmilel veçhe gözden geçirilmiştir. 
Çöp kongresinde bulunan murahhasları -
rı11z bu hususta hazırlıyacıı.kları raporu 
yakında Dahiliye Vekaletine gör.derecek
!erdir. Şehrin sıhhi vaziyeti ile yakından 
alakadar olan Sıhhiye Vekiıleh çöp kal -
dırma i§lerini bir an evvel yoluna koy
mak için İstanbul belediyesinin bir an 
evvel karar vermesini istemiştir. 

İstanbul belediyesi Avrupadaki çöp 
kaldırma işlerini tedkik etmiş ve bu ted
kikler neticesinde çöp yaknıa fırınlarına 
ra~bet edilmediği tesbit edilmiştir. Bu 
st!beble İstanbul belediyesı çöp fırını 
.vaptırmaktan vazgeçmi§tir. Bundan bir 
müddet evvel Çek fırmalarından birinin 
İstanbulda çöp fırını açmak için yapmış 
olduğu müracaate yakmda cevab veri -
lecektir. 

Avrupada, bilhassa Almıuıyada çöpler 
yakılmadı~ı gibi deniz kıyısırıciakı şehir
lerde denize dökülmemektedir. Alınanlar 
çöpün içindeki maddelerin hepsinden is
tifade imktmlarını bulmuşlardır. İst ·m -
bul belediyesi çöpleri denize dökrnektE'n 
vazgeçecek, çöp fırınları da yapıımıya

r ak şehrin çöpleri tekrar karaya gömüle
cektir. Ayni zamanda çöplPrden toplan -
dıktan sonra azami surette istifade im • 
kanları gözetilecek, içinde bulunan bez, 
ka~ıd, kemik vesair bütün maddele!" çı

karılıp alındıktan ve her biri istifadeli 
~ekle sokulmak üzere ayrıldıktan sonra 
geriye kalan kısım gübre olarak tarla -
lara verilecektir. Çöplerin içindeki mad
deleri ayırmak için Avrupadan lazım ge
!en makineler alınncak ve yenı bir te~ -
kilat vücude getirilecektir. Belediye, bu 

hususun temini için neler yapılabileceğini 

ve yapılmaS1 lazım geleceğin: bir raporla 

VekAlete bildirecektir. Her gün İstanbul

dan yedi yüz metre miktıbı çöp denize dö
külmektedir.• 

Çöpler denize dökülmed ğı ve içinde'ki 

mad-delerden istifade edildiği takdirde 

her sene belediyeye altmış bin lira vari

dat getirecektir. .............................................................. 

Sadakai frtlr 
İstanbul Müftiliğinden: 

En iyi İyi Son 

Buğdaydan 15 14 12 
Arpadan 24 20 19 
t.İzilmden 84 67 54 
Huonadnn 00 133 00 

Yurdumuzun hava müdalaası esbabını 
temin hususunda pek meıJkftr mesaisl 
görülmekte olan ve aldı~ı teberruatı Kı
zılay ve çocukları Esirgeme Kurumu gl
bl hayırlı teşekküıİerle paylaşan Türk 
Dava Kurumuna her •eçhU~ yardımda 
bulunmalt mühlm blr vaz1tem1zdir. Bi
naenaleyh bu babda Diyanet İşleri Re
Isli~! tarafından vernmiş olan fetva 
muclblnce sadakat fıtır ve zekAt ile mu
ltellef olanların - havadan gelecek teh
likelere ltar~ı yurdumuzu, milletimlzl 
korumak utrunda pek feyl?.li n de'Vamlı 

bir .surette çalışan - mezkur Türk Hava 
Kurumuna yardımda Te bu TesUe lle de 
memle:Cetlml2e hizmette bul~ulması 

lüzumu ııadakal !ıtrın nev'l Ye mikta
rUe beraber UAn olunur. 

Mev5:im iptidasmdan şimdiye kadar 
Ege mınt;ıkasında satılan üzüm mikda
rı 5S.OOO tona yaklaşmıştır. İncir sa -
tı~ı borsa kavıdJanna göre 135.000 çu
val yani 15 660 tondur. Fakat incir sa· 
tışı borsa ka•·ıdlanndan haric olarak 
mühim mikdarlara yükselmiş bulun -
maktadır. 

Almanya bu sene memleketimizden 
mühim mikdarda üzüm ve incir mü -
b:lvna etmiştir. Mevsim iptidasmdan 
şimdiyP kadar Almanvaya ihrac edi -
len üzüm mil:dan 30.42 7 ton, incir mik 
dan ise i .990 ~ondur. Halen Ege mm • 
takasında henüz satdamıvan üzüm mik 
dnrı 20.000 ton. incir mikdan da 12-13 
bin tondan ibarettir. Mahsulün piyasa

da azalması ve fazla ihracat yapılması 

fiatları çok sağlamlaştırmıştır. Son 

Piinierd(' her rıumara üzümlerde bir 
kuruşluk bir yükseliş kaydedilmistir. 

Karabük fabrl~ ala,ını kuran 
şirket mDdUrU Ankaraya gitti 

Evvelki gün Londradan şehrimize 

gelen ÇE'lik v~ demir fabrikalarını kur
mnkta olan Brasscrt şirketi müdürle -
rinden M. Mill~ dün akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. 

M. Mills Ankarada, mart ayında 

kısmen Vf> temmuz ayında tamamen iş
le:neğe başlıyacak olan Karabük fab
rik:ılar•nda bir müddet için Türk mü -
hendis ve işci~erile birlikte çalı~acak o-

lsveçle yeni bir ticaret 
an l aşmasa yapa1acak 

Türkiye - İsveç arasındaki ticaret 
anla~ma~mın feshinden sonra iki mem• 
leket arasında yeni bir ticaret ve te "' 
diye anlaşmas: akdine karar verilmiş 
ve bu hmusta hazırbklara ba~lanmış c' 

tır. Yeni anlaşma hakında ihracatcıla c 

rımızın dilekleri Türkofis tarafından 

tesbit edilecek ve bir rapor halinde Ve· 
kalete gönderilecektir. 

DUnkU piyasa hareket:eri 
Dün Tıcaret ve Zahire borsasında e., 

sas:ı bir muamele olmamıştır. Iğdırdan 

şehrimize gönderilen 1500 balya mik
darında uzun lifli pamuklar kilosu 40 
kuruştan yerJi fabrikalar tarafından Sal 

tın alınmıştır. 

Dün piyasaya Ana~oludan buğday 
gelmemi~tir. Eskiden gelen mallar ta ~ 
mamen satılmışhr. Birkaç gün zarfın· 
da piyasaya a7. veya hiç mal gelmediıli 
takdirde, bir hafta evvel fazla mevru· 
dal dolayısilc 4,80 kuruşa kadar düş .. 
mü~ olan buğdayın geçen sene bu ay • 
larcia olduğu gibi 5,5 kuruşa kadar yü li 
selmesi muhtemel görülmektedir. 

Alman firmaları dün piyasamızdan 
iyi fiatlarla muhtelif mmtaka pamuk • 
larından 200 ton kadar mübayaa et ., 
mislerdir. 

Son günlerde Amerika ile yapak ve 
tiftik muameleleri yapılmaktadır. A • 
merika takasının yükselmesi solayısı .. 
le bu memlekete tiftik ve yapak gön .. 
derrnek mümkün bir hale gelmiştir. 

istanbulun yeni sinemasına dair haberler ... 
Beyo!İlunda büyük bir sinemanın yapıl - yetınden filmlerdeki sesler çok tabii bir .su • 

mal:t.a olduğun•ı bundan bir müddet evvel ret•e dinlenecektir 
Uk olarak okuyııcularımıza bUdirm~t.ık. Slnemamızın bir yenlll~1 daha vardır kt 

t~maHne hız Ueo çalışılan bu sinema hak- o da hava tertlbatıdır. Otomatık tertibat 
kın1a bugün daha !r.zla malümat verebUe- mcınleketımlzde Ilk defa olarak tatbik edıı .. 
cek vnziyetteyi... -' mektedir. Gayet mükemmel makineler vası• 

Sinemanın snhlbi bulunan memleketimi - tas1Ie sinema S"lonunun havası her sanlyt 
zin genç ve en degerll slnemacılarından Bay temiz tutulacak, de~i~tlrilebllecekUr. Seyir • 
Cemll Filmer ne dün ~örüştük. eller daima saf ve temiz bir hava teneffw 

Bay Cemll Filmer demiştir ki: edebileceklerdir. 
c- Sınemamıza (LMc sineması) lsmlnl BlH\müballlga d!ycblUrlm kl Avrupa ve 

koyduk. 1500 seyirciyi büyük blr konfor lle Amerikadaki en yenı terUbat ve testsat ay~ 
ıstiab edebUecektlr. nen L!l.le sinemasında yer nlmıştır. 

Slnemamızın Inşaatı biraz geciktı. P'akat Gösterecc~1mtı filmiere gelince: Bunlnıı 
(LA!e) yl de~ll yalnız Türkiyenin. fakat bü- da en mut~na f!lmlcrdir. Avrupa ve Arneri -
Ui:1 Balkanların en modern, en Hik.ıı n en ıtanın en gUzel filmlerini seçtık. İsimlerl~ 
mükemmel slne:nası yapmak için geeeli gün bilahare bUdirece~imlz fllmlerlmlze halkı .. 
düzlU ça!ı,ıyoruz. mız şlmd!den ltlmad edeblllr. 
nuvarlnrını .ı;üsl!yeceok olan ceviz lambrUer Yegane arzumuz (Lille) slnemamızın İ.! .. 

ne en a{tır kumP.şlnr fabrikalarda büyük bir tanbulumuza lfıyık, halkımızın teveccühüntı 

ltln:ı lle hazırlanmaktadır. çek'!n blr sinema olmasıdır. Bu hususta hiO 
sınemamızın makinesi en son Icad edllcn bir fedakarlıktan kaçınmıyacnğız, şimdiye 

büHin terakkiyalı ihtiva etmektedir. Bu ses kadar da kaçınmadık. 
makinesinden dnha mükemmel, daha fennt Yenlllkler bunlarla kalmıyor ... Bir çokla .. 
makine olmadı~m iddia edebll1rlm. Bunun n daha var. Fakat bunları sayın halkımıza 
mo"ltajı Için hazırlanmaktnyız. bir ııürprlz olarak saklıyoruz. 

Sinema salonunun Inşasında alrustlk ka - Sinemamız hakkındn yakındnn alfı.ka g5s-o 
idP.Icrine son derece riayet edilmiştir. Gerek teren sevglll (Son Posta) mıza bu arada şük
bu elbetten gerekse ses mnkinemizln !alld - ranı kendimize bir borç bDlriz. 

, -. ae:anm S C M E~~ Si nem ısında -· ' 
Cidden b Uyü k ~ir şaheser olan ve bilhusa kadınların görmesi ınzırngelen 1 

ASRIBATAKHANELER 
MUkemmel Fransız filmi bUyük blr aldka ile takib edilmiştir. 
Baş Rollerde : 

ALBERT PREJEAN ve D 1 T A PARLO 

i P E K Sinemalarinda 
sahneler Milo adasında çekilen 

KA D -1 S 1 
Baş rollerde : Behzat - 1. GALIP - Emin Belli • Halide - Mahmut • Şevki ye - Muammer 

HA Z IM - VASFI 
~ Nu::aralı koltuklar her iki aınema ıitesinde aablmaktadır. Telefon: Ipek 44289 Saray ~1656 



Sayfa 5 

Cenubun meyva hububat Bol~da bir ku~d .. s.~rüsü 
' bır koyun surusune 

Uludağda kış sporları 
hazırlıkları başladı 

Dağ otellerini Bursa Dağcılık klübü işletmeğe karar 
verdi. Bursa imar planı üzerinde çalışmalar devam 

ediyor. Bursa na hi yelerinden birinde fındık yetiştirilecek ve kereste am barı : Kaş saldırdı 
Kaşta ipekböcekçilik de inkişaf ediyor. 
köylerinde bu sahada Bursadakine yakın 

derece ile randıman alınıyor 

K aş 
bir 

Kaştan bir görünU, 

1 Itaş, (Hususi) - Kaz:ımızm çok genitj orman memleket! olmakta tavsif ed>le
~an arazisi içinde, memleketin ekonorn!k bilir. 
~kırndan inkişafını mümkün kılacak bir Tabiatin ve iklimin, Kao topraklarına 
ın li.i membalar mevcudctur. Akdeniz cömertçe bahşettili bu mühım servet 
b eınleketlerinden olan Ka~, tabii servet k&ynağı, asırlarca evvel bugünkii zengin-
ilkımından en ileri kazalarımızdandır. liğini bulmuştur. 

ıı l<aşa bu hususiyetlcri veren, toprağı- Harice yo.pılan kerest~ sevkıyatı, odun 
~ hassasından başka bir şey değildir. ve kömür ihracatı memleketımiz iktısa

gr azarnızm servet kaynaklarını §U diyatmm ehemmiyetli bir tarafını teşkil 
Uplarda hülasa etmek mümkündür: li eder. 

ın aYVanc.ılık, hububat, meyva ve or-
ancılık. 

tıl<öylünün ekonomik kalkınmas ve Ka
\' ll ekonomik vaziyeti bakımından hay
;~cılı'k mühim bir yer işgal eder. 

tn a~vancılığın inkişafı i~in henüz alın
~~ış bır tedbir görülmüyorsa, bu kazamı

ll v·ı-

Saltanatın bakımsız bıraktığı ormanla
rımızın insafsızca baltalanmaktan kurta
rılması için alınan çok ciddi tedbirler sa
yesinde bugün ormanlarımız tahribden 
uzak kalmış ve orman kanununun verdi
~i haklar dahilinde işlenmekte bulun
muştur. tl:! . ı ayet merkezine uzaklı~ı ve bir ve-

g~;ınerden mahrum butunmasından ileri Bundan başka kazamızda, Akdeniz ik-
l'rıE>ktcdir. lirnine has olan meyvalarm en güzelleri 

he~aYısı on binlere varan hayvarJardsn yctişmekte ve memleketin ve civar yer
tııak sene harice külliyetli sevkıyat yapıJ- 1erin bu sahadaki ihtiyacını Kaş temin 
dil ;adır. ihraç memlekctierinin başın- etmektedir. Gerek yurd içinde ve gerek-
lt Unanistan ve 12 adalar gelmektedir. se dı~ memleketlerde limonlarımız, por

tl er Yerde fennt vesaitin iptidai vesai- takallarunız ve mandalinalarımız kalite 
1\,.'Y:vaş yavaş geriye attığı bu devirde, ve satış bakımlarından çok ileri gitnıit
tı-ı.~ a, henüz nakliyat hayvanlarla yapı!- tir. 
bır !cı ve bu arada devcıer, ehemmiyetli Kaza ipekböcekçiliğirıe çok elverişli 

tk evki tutmaktadır. rumtakalar arasında ehemmiyetli bir yer 
darı ~nornik hayatın mühim unsurl&rın- tutar ve bu sahada da köylerimizde Bur
leketi ir~n.i teşkil eden hububat ta mem- so.dakine yakın bir derece ile randıman 
lt11 d lllızın ihtiyacını karşıladıktan baş· elde edilmektedir. İklim şeraitinin mü-

() ı~ Ülkelere de sevkolunmaktadır. said bulunması itibarile Kaş, ipekböcek-
ba§~Tnancılık bakımından Türkiyenin en çiliğinde de müsaid inkişaf imkanlarına 
~bir ınıntakası olan Kaş, bir maliktir. 

C::::Keskin Halkevinin temsilleri ) 

'li 

26 koyun parçalandı, 
50 sinin de kuyrukları, 
hacakları koparıldı 

Bolu (Hususi) - Kasab Abbasa aid 286 
koyundan mürekkeb bir sürü Boluya bir 
saatlik Kürkçüler köyü altındaki tarla -
larda gecelemekte iken toplu bir halde 
gezen kurdların hücumuna uğramşıtır. 

Bursa, (Hususi) - Bugün öğledPn ev
vel Dağcılık klübü idare heyeti fevkall
de bir toplantı yapmıştır. Bir müddetten
beri talib çıkmadığı için hususi m~ha~ j 
be idaresi tarafından emaneten ışletıl

mekte olan Uludağdaki vilayete aid b~
yük otel ile Kirazlıyayla mevkilnde yeni 
yapılan ve bu sene bazı Havelerle ta~~-~ 
ye edilmiş bulunan da~ evini işletme ışı
ni klüp kendi üzerine almaya karar ver
miştir. İdare heyeti valiyi ziyaret ede
rek bu kararı bildirmiş ve dağdaki bil
cümle otelierin klüp ta:afından işletil

mesi hususunda alacakları t~dbirleri izah 

Altı saatlik mesafelere kadar perişan 
bir halde dağıtılan bu sürü köylülerden 
tutulan ücretli arnelenin yardımile iki 
günlük bir araştırmadan sonra ormanla
rın kuytu yerlerinde dağınık bir halde etmişlerdir. Bunun üzerine öğleden son
bulunınu§tur. • ra klüp vilayet daimi encümenine resmen 

Sürünün zayiatı 26 telef ve 50 yara _ müracaat ederek otelin i~l~tmesine talib 
lıdan ibarettir. Karaman cinsinden olan olmuştur. Müracaat tedkik edilecektir. 
koyunlardan ekserisinin kuyruklarını ca- Haber verildiğine gör~ önümüzdeki 
navarlar koparmışlardır. Kurdların yirmi pazar günü vali Şefik Soyer ve Dağcılık 
be§ tanesinin sürü halinde bir arada do- klübü idare heyeti Uludağa çıkarak otel
laştıkları köylüler tarafından görülmüş _ lerin vaziyetlerini, daha çok sporcu ba-

rındırmak imkanlarını tedkik edecektür. 

Bursada öz ktzına 
sark1ntıhk eden sarhoş 

bir baba yakalandı 
Bursa, (Hususi) - Burada geçen çok 

çirkin bir badise cürmü meşhud mahke
mesine intikal etmiş bulunmaktadır. IU
dise şöyle cereyan etmiştir: 

1ddiaya göre karısile davalı bulun
makta olnn ve ayrı yaşıyan Ali isminde 
biri geçen akşam bir hayli içtikten sonra 
Selimiye mahallesinde oturan kansınırı 
evine gitmiş, gezmeğe götüreceğinden 
bahisle 16 yaşındaki kızını :ve 12 yaşında
ki oğlunu alıp çıkmıştır. 

Fakat Çekirge yolunda noktada bulu
nan polislerden biri Alinin hareketlerini 
şübheli görmüş, bekcilerden bit'ine baba 
ile çocukları takib etmesini söylemı§tir. 

Gene iddiaya göre Ali biraz ileride, 
kuytu bir yerde kendi öz kızına sarkıntı
lık etmeğe başlamış, bekci de bu çirkin 
hadiseyi önlemiştir. 
Sarhoş Ali fena halde kızmış, kendisi

ni karakota götürmek istiyen polisin ya
kasını yırtmış, etraftaki camları k.ırm;ş 
ve ancak kır bekcilcrinin mudabalesi ile 
yakalanarak karakala götürülmüştür. 

Sındırgıda bir selektör makinesi 
hang :i rı yapı:d1 

lerdir. 
Bursa imar plam 

Şehrimizin imar plfınını yapmayı üze
rine almış olan mütchassıs Bay Prost ev
velki gün şehrimize gelmiştir. Valiyi ma
kamında ıiyaret ettikten sonra, belediye 
reisi Neşet Kiperle plan hakkında görüş· 
ıaüş, belediye boşmühendisi Hulılsi Ka
radayı refakat'le tedkiklere başlamış!ır. 
Şehrin topografi vaziyeti ile, güneşlen

me, yağmur ve rüzgar rejimleri tedkik 
edilmektedir. 

Haber verildiğine görto mü-
tehassısı şehrimiıin; estetik nok-
tai nazarından her cihetini be-
ğenmektedir. Çelıkpalas otelinde ik:ıınet 
etmekte bulunan mütehassısın emrine, 
belediye bir otomobil tahsis etmiştir. E
tüdlerin ne kadar devam edeceği pek bel
li olmamakla beraber 10-15 günde ikma
li muhtemeldir. Bundan sonra büıo işle
rine başlanacaktır. 

Bursanın bir nahiyesinde hndık 
yetiştirilecek 

cSoğukpınara nahiyesi arazi.si.ni müsa
id gören halkı hükfunete müracaatla, fın
dık yetiştirmek istediklerinden bahisle 
yardım dilernişlerdir. Alakah daire ve 
encümenlerde tedkik edilerek dilekleri 
kabul edilmiş, bu nahiye için 4000 fındık 
!idam sipariş edilmiştir. Bu fidanlar De
iirmendereden gelecektir. 

Bu suretle vilayetimizde fındık mah
sulü de yetiştirilmiş olacaktır. 
lstımbul - Mudanya hattı deniz tarifesi 

• 

Ulu.da~ yolundan bir görüniZJ 

Denizbank Denizyolları İstan 
bul • Mudanya hattının tarifesmi de~iş· 
tirmi~ ve alakadarıara tebliğ etmiştir 

Yeni tarüeye göre İstanbuldan sal., çar 
şamba, cuma ve pazar günlerı saat 9 da 
Mudanyadan da salı günü saat 15 de, per· 
~embe günü saat 10 da, cuma gür.ü saaı 
15 de, pazartesi günü saat 10 da vapurla: 
hareket edecektir. Bu tarife 6 ikiı.cit•~· 

rinden itibaren nisan sonuna kadar de
vam edecektir. 

Ne'\'York sergisine Bursa da 
• iştirak edecek 

939 Nevyork sergisi için şehrimizde ha· 
zırlıklar bo.şlamıştır. Bu maksadta tica· 
ret odasında bir komisyon te§Ckkül d· 
miştir. Sergi hazırlıkları arasında Yeşıl 

camiin rolÜ\'esi, eski tipik binalar make· 
ti, muhtelif orijinal fotograflar, tarihf 
ve kültürel escrlcr, cl ve ev işleri, tahte 
ve alçı oymacılığı ile ih· ıs ca• mndoeleri 
ve müzede mevcud kı) m<:tli eserlcrın 

gönderilmesi gibi konuşmalaı.- başlamı~· 

lardır. Komisyon muayyen zamnnla!'da 
toplanarak çalışmalarına devam etmt-lc· 
tedir. 

Söğüd ve ciı1arına 
Kar yağdı 
Söğüd, (Hususi) - Havalarm bırkaç 

gündenberi şiddetli soğuklamasından 

sonra gece kar başlamıştır. Kasabaya bir 
saat mesafede bulunan Gündüzbey da,i'~

l.ırına on santim kar yağınıştır. K'O\sabada 
kömür ve odun buhranı da baş göster
miştir. 

Sındırgı (Hususi) - Vilayet ziraat --:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::-__________ -------...... 

müdürlüğünden Sındırgıya gönderilen c Vurdda Cumhur,·yet bayrami ) 
ve İller köyüne yerleştirilen son sistem 
kıymetli (selektör) makinesinin muha -
fazası için inşa edilmekte olan hangar 
bitmiş ve küşadı kaza kaymakamınca ya 
pılmıştır. Bu makine zürraın memnuni • 
yetini mucib olmuş ve zürraı her husus
ta gözeten hükumetimize dualar edilmiıı
tir. 

SöğUdde balediye seçimi 
Söğüd, (Hususi) - Söğüdde yapıla:ı 

belediye seçimi neticelenmiş, Halk Par
tisinin göstel1dikleri namzedler kazan
mışlardır. 

Belediye reisliğine de Hüsnü Kibaroğlu 
seçilmiştir. 

Eskişehirde evkaf hamarnı açıldı 
Eskişehir (Hususi) - Senelerden • 

beri inşaatı devam etmekte olan ha • 
mam bitmiştir. Yeni hamamın açılma 
töreni valimiz Yahya Sezai Uzoy tara· 
fından yapılmıştır. 

lle asan Bey karım1a 
~a • 

te~... man Beyoğlundan 
"l"rı V't ' 1 rınlcrc bakarım .• 

... Geçen gün dikkat et -
tik, bundan iki ay evvel, 
gördüğümüz bir 1apka, bir 
canta ve bir de kostll.ın-

... Vitrinde öylece d uru 
yordu. Modasının geçme 
d.iiJ.ııe fa§tık doirusu. .. 

Hasan Bey - Naaıl ge -
çer azizim .. Pazarlık yasa
lından sonra mallarm fiat
lertni üzerlerine YUO'or • 

Yukarıdan qağıycı doğru Erzincanda1 Tokatta t)t Niksarda Cumhurillet bayram' 
'"tı~lan 

Ja.r ••• 



T- Hidiaeler Kar~ıaında 1 

/AV V~ SAAT 
-Bugün ayın kaçı? -Bizde~ bayatı kaçta başlar? 
Dedim. Karım cevab verdi; Dediler. Bunu dedikleri za • 
-Teşrinisaninin sekizi. man saat yedi idi. Evimin karşısında -
Oilum söze karıştı~ ki dispanserin kapısında hastalar bi • 

- İkinciteşrinin sekizi rikmişlerdi. Kapıya hücum ediyorlar, 1 
Kızım da atıldı: numara ahyorlardı: 1 

- Sonteşrinin sekizL - Y:edide! J 
- Annem, gözlüğünü düz~ltti: Dedim .. biraz sonra bakkal dükkA .1 
- Ramazar.ın on beşi. nının kepengini açh. 
Babam, gazeteye baktı, eUle hesab - - Yedi buçukta! 

lar yaptı: Dedim. Bir müddet geçti. Bir daire· 
-Eski Ruminin yirmi altısıl de ufak bir memur olan komşum evin· 
Hizmetçi kapıdan girdi: den çıktı. Saate baktım. Sekizdi: 

- Ben biliyorum, Kasımın biri. - Herhalde sekiz buçukta olsa ge • 
Kapı çalındı. Bir komşu gelmişti; o- rektirl 

na da sordum: Dedim. Bir müddet daha ~i. Bir 
-Bugün ayın kaçı? dairenin müdürü olan bir başka kom • 
- Efrencinin sekizi. ~um evinden çıktı. Gene saat baktı.m. 
Büyük babam odaya girdi: Saat ondu. 

-Büyük baba, sen söyle ayın kaçı? _ On buçukta ıannederim. 
- Kameriyenin on beşi! Dedim: 
Güldüm .. Hepsi birden bana döndü- _ Bu nasıl söz, dediler, şehirae iş 

ler: hayatı kaç ta ba~lar bilmez misin? 

~ 
Pratik güzellik 

bilgileri 

Yanında bir vazife kaçağı olduğu halde medreselerin 
kurşununu çalan sabıkalı tevkif edildi 

İki aydanberl aranınakta olan, İz - ceza mahkemesine verilen avukat Ha· 
mit hapishanesinden firar eden, Yü - di, muhakeme neticesinde yedi lira ha; 
rük Ali, ve Demir Ali ismlle maruf, fif para cezasına mahkUm edilmiş, cc ,. 
meşhur bir sabıkalı, evvelki gece, Fa- zası tecil olunmuştur. 
tihde yeni bir suç ~!erken, yakalan - Bir ihracatçı hakkında 
mıştır. 

Maruf ve azılı sabıkalılardan olan takibata başlandi 
Yürük Ali, en son işlediği sirkatten Fındık ih.. •cılarından Jozef is " 
yapılan muhakemesi sonunda 3 sene nıinde birinin, fındıklarımızın ihraca ~ 
4 ay müddetle hapse ma.bkfun edilerek, tma dair olan nizamnameye aykırı bit 
İzmit hapishanesine sıevkedilmişti. şekilde hareket ettiği ve nizamnam~ 
Suçlu, cezasını bir müddet çektikten harici ihracatta bulunduğu ihbar edil • 
sonra, bundan iki ay evvel bir gün ha- miştir. 
pishaneden firar etmiş, derhal takibi • Yapılan tahkikat neticesinde ihbal' 

- Peki sen söyle. - Herkes kaçta isterse o saatte işe 
- Sekiz!. başlar. Çok 11ağlı ıaçtara karşı tedbir. 

-Hangi aym? _Böyle ~y ml olur? tertibden birini kullanınız. 

Su iki ~~ başlanmakla beraber, hlç bir yerde tahakkuk etmiş ve suçlu Jozef, Sultall"' 
ızıne rastlanama.mıştır. ahmed birinci sulh ceza mahkemesintf 

Evvelki gece, saat 3 sulannda, Fa - verilmiştir. 
-İşte onu ben de pek bilmiyorum. -Neye olmasın, dedim. Yapıyorlar, 2 ıram Borate de aoude. 

250 , edu Distilee. tihde Nak.şldil medresesinin clvann.- Bir mOrabahaCI m~hkemeye 
dan geçenler, 1ki adamın medresenın 

Ya teşrinisaninin sekizi, ya sonteşrinin oluyor. Bir damla essence de portugale yııbud 

scc~k=~z=i;,, ;y=ah=u;.::d~d=a=i~ki="n;c;;it;eşnn~·~in;.::!===::;;=========İsm==e=t==H=ul=6=s=i == 250 gram gül suyu. 
kurşunlannı çalmakta olduklannı gör- verildi 

C B n lan biliyor mu idiniz? =t :r.na:yu::~~:;:L 
Nefesinizin iyi kokması iç{n: Bir parça 

Hind cevizi veya :feuilles de menthe, ya
hud da Pastilles aramatiques çiğneyiniz. 
(Eauc de cannelle) ile eargara yapınız. 

müşlerdir. Derhal, hAdiseden bekçiler Behcet isminde birinin bazı kimse~ 
haberdar edilerek, medresenin etrafı lere ödünç olarak verdiği paralardan, 
kuşatılmı.ş, polis Arifle, bekçi Kadir ka.'lunen muayyen olan faiz mikdarın .. 
kaçmak üzere olan hırsızlan ykalam~- dan fa7la iaiz almakta olduğu ihbar ~ 
lardır. dilmiş ve hakkında mürabahacılıktan 

Kadın ve erkeklerin uzun 
yaşaması 

Müteveffa İngi- _,/ 
liz kralı beşinci -'/;,,., 
Jorjun husust dok
toru Sir Rollston 
ıızun müddet yaşa
ma meselesi hak- ~--~ 
kında tedkikatı ile 
meşlıurdur. Bu zn
ta göre son on se
ne zarfında dün-

Güneşten daha bUyUl< y1ldız 
var m1d1r? 

Meşhur heyetşi

nns Plasket muaz
zam bir yıldız keş
fetmi§tir. Bu yıl
dız, hakikatte ga .. 
ne~ gibı iki yıldız
dan müteşekkildir. 
Bunlardan birinin 
lrutru 18 defa, ~i
~erininki de 20 de-

d ·· (691) asırdı"de ms· anın fa güneşin kutrun-
ya an goçen <fan büyüktür. Bu yıldızın ziyası ancak 

10 bin senede arzımıza gelebilmektedir. 
Yani bu yıldızın bugUn bize akseden zl. 
yası Mısır ehramlan ~pılmadan çok ev

re uzun yaşainA rökoru kadınlardadır ve vel mczkOr yıldızdan teşaub etmi§ bulu-

(504) ün:in kadın, mütebakisinin de er

kek oldu~nu tesbit etmiştir. Şu hale gö-

bu nisbet yüzde yetmi§ üçü bulmaktadır. nuyordu. 
·············································································-·············----·-······· .. ··-········ 

Bir türlü 
Çıhmıyan tali b •• 
- cBabamı hiç tanımıyorum, ben 

daha 2 ya~ındayken ölmti~, annemi ise 
ll yaşındayken kaybettinı. Şimeli 29 
yaşındayım. Evimizin yıkılmasından 
!onra beni çok yakın akrabam yan • 
lanna aldılar, büyüttüler, tahsilime de 
itina ettiler, yaptıkları iyiH~ı, büyük
lüğü her vakit tfıkranla, minnetle ana
cağım. Fakat ben genç kızın ihtiyacı 
yalnız bakılıp büyütülmekten ibar"et 
değıl, ev bark sahibi de edilmesi la -
zun. Halbuki bulundu~ muhit pek 
sönük, temaa vasıtalarından mahrum, 
timdiye kadar hiç bir nasıbim çıkmadı, 
çirkin de dekilim, görgüsüz de deği .. 
lim, amma işte beni istiyen hiç olmu· 
yor, yeis içindeyim.:~~ 

Yukanda okuduğunuz sattrları, is
mini yazmıyacağım, büyük §ehirleri
mizden birinde oturan bir genç kızın 
mektubundan çıkardım. Yazısının bir 
kısmı hüHisa edilmiştir. Fakat C'"Jmle -
lerinin ço~ aynen kendisinindir, bu 
da gösterir ld, tahsili iyidir, itina ile 
takib edilmlflir. Binaenaleyh muay • 
yen bir muadeleyi manttkt bir tedkik 
silsilesine tabi tutabilir sanırım. Kuı
disi bana 111üsbet bir sual sordu, ben 
bu suali ters çevirerek kendisine Iade 
edeceğim: . 

- Babanız, anneniz ölmeselerdi, size 
ayni ~ahsili vereceklerdi. ayni refaht 
temin edcceklerdi, bir ailenin bir se
viyedeki uzuvlan oldu~unuza göre 
içinde yaşıyacağınız muhlt te bugUn .. 
künün ayni olacaktı. 

Bugün çıkınıyan talibin o vaziyette 
bulunmuş olsaydınız çıkac"' w ını nasıl 

tahmin edebılirsiniz? Sizi bt' cyip bü .. 

yüten aileye karşı f{ikran ve minnet 
borcunuzu Uelebed muhafaza etmek 
kararını çok yerinde buluyorum. 

Şimdi yapacaımız feYe gelince: Ev· 
ve!& müteessir olmamak, bedbinli~e 

kapılmamak, sonra da biraz cemiyet 
hayatına çıknuya çalıJmaktır. Fakat 
bu tavsiyenin hele 1onuncu kısmını 

geniş manasile alınamanızı rica ede 
rim: Size bugün sinema. yarın tiyatro. 
öbür gün danslı çay, ba1•bo~ dola§ • 
manızı tavsiye etmiyorum, :fakat el • 
bette tanı§Jilakta oldu~uz alleler 
vardır, arasıra onların toplantılarmn 

iştirak edemez misiniz? Madem ki tah· 
silinlz vardır, bir dairede küçük bir il 
alamaz mısınız? Bence J aJ de müm • 
kiindür. 

Son s6z olarak size 29 yaşında biı 
kızın evde k.almı§ ~:ayıl.amıyaca~ını ha
tırlatmak isterim. 

* :lt nkaraZı okuyu.cum Mehmed Çetine 
Oğlum, 

Sen bu aldı~ para ile kendin güç 
geçincbillrsin, nerede kalmış btr do 
"onu geçindirebilesiıı. Fakat bunu y&z· 
dlğım için müteessir olma.. Eğer se . 
nin halin vaktin yerinde, mati§ln §im· 
dikinden dört be§ misli fazla olsavdı 
da ben sana gene evlenm.e. diyecektİm 
Çünkü sen daha hayata çok yeni atıl· 
mışsın, çok fazla gençsin, bu yaşta ev. 
lenmek do~ bir hareket olmaz. Sev. 
giye gelince bu sevgi ya§ın icabı bir
denbire parlamıştır. Takat az zamanda 
da sönecektir. 

Beni dinle; işinde çalış, maaı;ın art
sın ve biraz yaşlan, o zaman evlenme· 
Yi düşilnürsün. 

TEYZE 

* 

Suçlular merkeze götürülerek, tah· dolayı takibata başlanm~tır. Behcctin 
kikata başlandıktan sonra, bunlardan Sultanahmed birinci sulh ceza mahke-
birinin snbikalı ve firarl All oldu~ an mesinde muhakemesine başlanmıştır. 
lnşılmışbr. Suç ortağı da, gene vazife
sinden firar etmiş, Yaşar isminde bir 
gençtir. 

Her iki suçlu da, dün adliyeye tes -
lim edilerek, Asliye 4 üncü ceza mah -
kemesine verilmf~lerdir. 

Mahkeme, yapılan sorgulan netice-
sinde, ikisini de tevkif etmiştir. 

1500 liray1 zimmetine geçiren 
bir memur bir buçuk sene 

hapse mahkOm edildi 

ÇH lekelerine karşı: 30 gram iyi cins 
sabunu 15 gram limon suyunda eritiniz. 
Üzerine 8 gram huile d'amande amcres, 
8 gram da huile de tartre ilave ederek 
merhem kıvamına gelinciye kadar gü
ne§te bırakınız. Sonra içine 3 damla 
hulle de rhodiume katmız. Akşamları ya
tarken, sabahlan uykudan kalktı!Jnız 
vakit çil yerlerine sürünüz. Biraz durup 
gül suyu ne yıkayınız. Çilleri bütün bü
tün geçirmese bile çok azaltır. Çünkü çlli 
geçirecek ilaç yokhır. 

* 
Bir müddet evvel, Büyükada inhi -

sarlar satış şubesi memuru iken, İJtan
Dudak çatiaklanna karşı.: Her aıt~am bul inhisarlar idaresine gönderilmesi 

dudaklannıza terkibinde aalatalık bulu- lAzım gelen sa~ bedellerini gönder -
nan bir pomaddan hafifçe sürünüz. miyerek, para destesi şeklinde blr pa-* ket yapıp. paketin üstüne ve altına bi-

Çok kuru dudaklara kar§ı: Ayni mik- rer banknot koymak suretile zlınmetine 
dnrda (glycerine) ile (eam distilee) den bin beş yüz lira ıeçirmlş olan Kamberin 
bir malılut yapını:ı ve her akşam ovarak muhakemesine, dün ağırceza mahke • 
dudaklarınıza sürünüz. mesinde devam edilmiş, suç sabit gö-* rülerek, Kamber blr buçuk sene hapse 

Çok terlerneye ka-rşı: Fazla terliyorsa- mahkUm edilıniştlr. 
nız §U mahlulü yaptınp terllyen yerlere 1 o kuruş alacak iç'n arkadaşinı 
sürünüz. Yarım litre suya, 30 gram al- k hk Id 
coole, ao gram ıotrke, so gram benjoıne, HldUren çocu ma Om o u 
10 gram sapanine katınız, bu mabltll ile Fatihte arkadaşı Hultlsiyi 1 O kuruş 
kompres yapınız. alacak yüzünden bıçaklıyarak /:) ldüren 

1 3 yaşındaki Tevfiğin muhakr 1esi, A· 

K1ymah patates köftesi 

ğırcezada, dün neticelenmiştir. 
Mahkeme, yapılan muhakem~ so· 

nunda Tevfiğin suçunu sabit glSnnü~ 
ve ceza kanununun 448 :inci maddesi -
ne göre, 18 1ene müddetle hapsine ka
rar vermi~. Fakat, suçlunun bu ce • 
zası, ya~ının küçük olmam nazara alı • 
narnk, 2 seneye indlrilml.ftir. 

Bir avukat bir icra memurunu 
tahkir eHi 

Po liste: 

Bir genç kız trenden dtışfip 
yaralandı 

Erenköy kız llc;esl talebesinden 16 ynşJn • 
da Muazıcz, dün sabah Haydarpaşadan b:ın• 
Uy~ trenine binerken basamaktan rıya~ı tıı. .. 
yarak düşmU~ ve başından yaralannnştır. 
Yarall tedavi altına alınmıştır. 

Bir yük arabası devrilerek bir 
adam yaralandı 

SUrücü Muste!anm idareitndeld 647 nu " 
maralı yiık arabası, Mesihpaşa sok:n!;ınclall 
geçerken devrllmlş, arabanın üzerinde otur .. 
makta olan Kirkor yere düşerek başında!) 
yarnlanmıştır. 

Yangın yerinde tutu,turulan 
otlar söndürüldü 

Dün akşam BeyaZld kulesi tarafından ıt-r 
falyeye Akbıyıkta yangın çıkt.ı~ı haber ve .. 
rtlmiş ve Fatih itfaiye grupu derhal hareket" 
le Akbıyıb gelmiştir. İtfalye grupu geldik ,. 
ten aonro., bnzı khns~1er1n yangın yerinde • 
k1 ot kümelerint tutuşturduklan Te çıkan "" 
levierin kule to.rnfından görülerek yanglll 
zannedUdiGi anla~ılmış, otlar st>ndilr\Hmtll'" 
ttır. 

Kom~usunun eşyasını çalan 
adam yakalandı 

Dün zabıtaya mürncaat eden ve Üskfl " 
darda Dolap soka~ındn oturan Muhlls. ayııi 
evde muklm İbrahim tarafından altın kil .. 
pe. ytizük vesalreslnin çalındıl;ını 1dd1a et " 
miştir. Biraz sonra İbrahim yakalanmış ff 
e,ura 1st1rdad edilerek sahibine iade cdll .. 
ml§tlr. 

Bir tramvayla otobüs çapı,blar 
Şo!ör Saldin ldaresindekl S399 numarllıi 

Kurtuluş - Beyazıd otobüsü ile vatman }. " 
rlfin 1dnreslndek1 Şişli - Tünel tramvayı a~ 
ra.sında Harblyede bir çarpışma. olmuş, ııet 
1t1si de hasarn uğramışlardır. 

Sa~lam ve çürük olmıyan patatesler -
den lüzumu kadarını suda başlayarak ka
buklannı soyduktan sonra havanda dö -
vünüz ve el lle ovarak ketgirden ge • 
çirip ezilmemiş jparçalar kalmamasma 
dikltat ediniz.. Bu hamura kavrulmuş 

kıyma ile biraz da sovan suyu ilave e -
diniz. Biraz da ince kıyılmıf maydanoz 
koyarak güzelce yuvurunuz. Sonra yu
varlak yassı veya uzun köfteler yapıp 
bunları çalkalantnı§ yumurtaya batmp 
ınce 'dövülmüş ve elenmiş peksimed to
zuna bulayarak kızgın sade ya~ında kı • 

15 yaşında bir hırsız yakalandı 
Kuruçeşmede Trnmvay eadd~lnde doktot 

Avukat H.ıdi isminde bir z:at, icra İbrnhlm Haydara ald evde kimse bulunJll"' 
muhasebesinde takib etmekte olduğu dı~ı bir sttada içeri hırsız girerek yorg:ıOı 
bir :işin:n gecikmesinden dolayı, icra gömJek, ıramofon plAğı vesalr eşya çnlı9 
muhasebe kAtibi Osmam tabkir ve kaçmı.ştır. zabıtaca yapılan tahkikat netl " 
dövmeğe teşebbUs etmiştir ceslnde hırsıı..ın ıs yaşmda Abdullah oldU ~ 

• Rtı anlaşılmı, ve suçlu yakalanarak müddet' 
Bu iddia ile dün Asliye dördüncü umumlll~e teslim edllmlştlr. 

ri~~==~==========~~~~~ iki ah bab çavuşlar: Intikam J 
zartınız. 



• r1 
Var• ki harbde f............... Y 8 Z aD ............... . 

j 'Son Posta, nın deniz 
neler 

l işleri mütehasstsl 

yap ca klar? ................... 1..:._~~ .................... . 

Büyük harbde bir Aiman denizaltı gemisinin parçalan trenle sahile naklediliyor. 

Büyük barbde Alman denizaltılarının 
ticaret gemilerine karşı istihsal ettikleri 
hetice cidden takdire değmekte idi. Bil
hassa 1917 de başlıyan ticaret ablukası 
Avrupadan başka Amerika fıleminl bile 
etıdişelere düşürmü§ ve bu teşebbüse ni
hayet verilmek üzere faaliyete geçilmi.ş
ti. Aşa~ı yukarı her silAh icad edildiği 
zaman bir baskın tesiri yapar. Mesela ar
tık bir harb ilmi haline gelen torpitola
~ın gece hücumu, Rus - Japon (1905) 
harbinde baskın tesiriı{i yapmış ve mu
harebe Japonların, Rus donanmasına bir 
gece hücumu ile başlamıştır. Gene Kı
tım muharebesinde Fransanın pervaneli 
gernileri Rus donanınası fizerinde büyük 
bir baskın tesiri yapmıştır. 

İşte büyük harbdeki AJmar. denizaltı 
faaliyeti aşağı yukarı, bu sevkulceyş bas
kınıarından bir tanesidir. Yalnız denizaltı 
Jnuvaf:fakiycti tesirini, diğerler, gibi pek 
ltı zaman için de~il, bütün harbin deva
ı:tu müddetince göstermiştir. Bazan Al
ınan denizaltıları, mevkilerinin düşman 
tarafından bilinmesine rağnıen muvaf
fıık olmuşlardır. 

Büyiik harbdcki denizaltı avcılığı 
İngilizler, büyük harbdc, Alman de

hizaıtılarını iki suretle aviarnağa çalışı
Yorlardı. 

1 
1 - Muayycn sahalara arama kuvvet-

eri göndererek. 

2 - Ticaret ve harb gemisı kafilelerine 
denizaltı avlıyacak ufak tekneler terlik 
etmekle ... 

Avusturya • Macaristan imparatorluğu
nun rnağlübiyetinden sonra İngilizler, a
~a vataniarına dönmeleri muhakkak o
Can, Akdenizdeki Alman denizaltılarını 
ebelüttarık boğazında yakalamak iste

lni§Ierdir. Bu maksadla esasen kuvvetli 
Olan boğaz karakolunu (5) büyük ve (ll) 

~ÇÜk denizaltı a~cısı ile takviye ediyor
d • balonlar uçuruyorlar, tuzakta kendi 
t e~izaltılarını bulunduruyorlardı. Bri-
anıa ismindeki eski bir zırhlı da bunla
;ın heyeti mecmuasına kumanda etmek
he idi. İngilizler, herhangi bir denizaltı 
rnO.curn~na maruz kalmamasını temin 
aksadıle Eritaniayı avcı hatlarından 

~ok uzağa koymuş1ardı. 
~ :a.u fcvkalade tedbirlere rağmen Adri
~ıkte~ Pola limanında bulunan on se
~ denızaltının, bir tanesi müsteSllfl, di
b eti hem Otranto ve hem de Cebelüttarık 
0bzındaki karakollardan sühuletle kaç-

~~ lar ve Almanyaya salimen dönmüş-
erd· 
bır· ır. !latt~ bu denizaltı kaptanlanndan 
e 1 .Brıtania gemisini batırınağa teşebbüs 
li~ ve sabahın alaca karanlığınd& faa
~ete geçmiştir. Nihayet 6000 metre me
ltıt cden .. attı~ı üç torpilden ikisi boşa git-

ı" § Ve uçüncü ise geminin can damarına .. sad .. f u ederek batırmıştır. 

1\Jnnş denizinde batan gemiler 

~ 19~6. eyiUiü içinde Manş denizinden ge
let~ ı~ı İngiliz ticaret gemisi, bu deniz
tu :. ıki Alman denizaltısını gördükleri-

t ıldiriyorlar. Halbuki bu deniz müt
efik 

tu cebhclere giden İngiliz kara ordu-
ta~un Avrupaya geçişine sahne olmak
bır 1;· ~aber üzerine İngilizler, büyük 
l:ııı clakcte SC'bebiyet vermemek için bir 
f!o:~ak~ya 48 büyük ve 48 küçük torpito 
~ rıyorlar. Bundan başka muhtelif 

satr-e>tt 
tıııı c 468 tekne de, meçhul denizal-
t\i.nr~ Yakulamak fizere tedbir alıyor. Bü

Unlara rağmen iki denizaltı {7) EÜn 

Büyük harbde denizaltı korkusundan h4 rb gemileri himayesinde ıeycıhat eden 
ticaret fiZoları 

içinde 30 İngiliz gemisi batırma~a muvaf- hükmediyorlar. Filhakika 64 numaralı 
fak olmuşlar<lır. denizaltı eemisi ayni saatte Jüstitia'ya 

doğru bir torpil atmı1 ve fakat isabet et
tiremeıniştir. 

Vedikcn vak'ası 
Vediken ismindeki Alman yüzbaşısının 

kumanda etti~i denizaltı gene Manş sa
hillerinde üç İngiliz k:ruvazörünün dalaş
tığını görerek, hemen dalmak suretile, 
gizlenmeğe muvaffak oluyor. Cesur ko
mutan, bundan sonra, müteva1i gözetle
nıeler ynparnk bu gemileri batırmağa te
şebbüs ediyor. Fiiliakika (Hog), (Ebu
kır) ve (Kıresi) isimli bu üç kruvazör 
bilmiyerek tuzaklarına doğru yol almak
tadırlar. Vedikenin attı~ ilk torpil bir· 
biri sıra seyreden gemilerden en arka
dakine isabet ediyor. 

İngilizler bir Alman denizaltısının hü
cumuna maruz kaldıklarına asla ihtimal 
vermemektedirler. Bu üç gemiye kuman
da eden amiral bir mayın tarlasına gıril
diğinden şübhe ederek, diğer gemileri ay
ni nkıbete sokmamak içın, gemileri ol
dukları yerde durdurmuştıır. Yalnız ikin· 
cl gemiye batan kruvazörün tayfasını 

kurtarmak fizere emir vermiştir. 
Halbuki emri alan bu kruvazör Vedi

kenin ikinci avı olmuı ve bir torpilde o 
da batmıştır. Felaket fUl'Sdadır ld: Aınl
ral gene denizaltıdan §Übhe bile etme
miş ve su üzerinde tek başına kalan ken
di gemisile batan kruvazörlerin tayfala
nnı toplamağa başlamıştır. Tabiatile su 
üzerinde, seyretmeksizin duran kendi 
gemisi de Vedikenin taarruzuna u~ramış 
VE: hikfıye bu üç İngiliz kruvazörünfın 
batmasile bitmiştir. 

Jüstitia nasıl battı! 
Ortalarında Justitia ismindeki koca-

man gemi olan (12) ticaret gemisi, harb 
gemilerinin retakatinde olarak, İngilte
reye do~ gelmektedirler. Bu kafileye 
kumanda eden amiral, denizaltı tehlike
sine en ziyade müsaid olan Justitiayı 

tam ortaya almıştır. Harb gemileri de 
kafilenin etrafında bir çember halinde-
dir. ,. 

Bu kafile günlerce seyirden sonra ni
hayet 64 numaralı Alman denizaltısı ta
rafından görülüyor. Bidayette İngiliz ka
filesi yaklaşmakta olan tehlikeden biha
ber olarak yollarına devam edıyor. U
kin 16,30 da kafile, su sathı üzerinde yük
selen su kabartısı ve mfiteakiben kendi
lerine do~ gelen bir izden (*) deniz:ıl
tı gemisinin taarruzuna u~radıklarına 

(•) Torplller hava ne müteharrik olduğu 
tçln, gtdf'.rken, auyun üzerinde 1z bırakırlıı.r. 
Bu izler çok aşikAr olarat görünür. Bununla 
beraber ecnebl gazetelerde, elektrlkle mn -
teharr1Jt torpUlerln yapıldıjpnı ve bu sureUe 
sll!l.hın hlç bir ız eöstermeks1zln leyrettı~ 
akıı.ıı ına ktsıA ı. A. T. 

Hemen harb gemileri canavara doğru 
koşarak bulundu~nu tahmin ettikleri 
yerlere su bambaları atıyorlar. Fakat 
(U 64) hem kaçma~a ve hem de, gizli o
larak, tekrar kafileye aokulma~a muvaf
fak olmuştur. Niteklıiı gene müsaid fu
satı bularak saat 18,15 de iki torpil bir
den atmıştır. 

Esasen kafile atılan ilk torpil ile göz, 
kulak kesilmişti. Binaenaleyh İngilizle: 
de pek boş seyretmiyorlar ve bu sefer de 
denizaltının torpil attı~ını farkediyor ve 
torpillerin boşa gitmesi için manevralar 
yapıyorlar. Bununla beraber denizaltının 
batınıması vazifesini alanlar canava:a 
brşı muvaffakiyetsiı hücumlar yapı

yorlar. 
Herhalde U 64 ün komutanı da pek i

nadcı veyahud da vazifesine pek sadık 
bir sübay ... Düşman tehdidi altında 21,50 
ye kadar gene seyrediyor ve nihayet bu 
saatte fırsatını bularak gemide son kalan 
dördüncü torpilini atıyor ve Jüstitia'yı 

dibe yolluyor. 

* Binlerce insan ve milyonlarca liranın 
mahvına sebeb olan bu vak'alar pek çok
larını, haklı olarak, büyük korkulara 
sevketmiştir. O kadar ki hattı bütün de
niz kuvvetierini denizaltılardan yapmak 
istiyenler bile olmuştur. Bu kadarı mü
baliığa olmakla beraber bugün bütün bü
yük devletleri denizaltılar pek meşgul 

etmektedir. Nitekim denizlerde en ço!c 
menfaati olan İngiltere daha büyük 
harbde su bombası, dinleme Aletleri, 
mangalar gibi müessir çareler bulmuş

tur. Bugün vdsıl olunan netice dahi yu
kanda sıralanan üç vasıtanın tekemmül 
etmiş şeklidir. Bunlardan başka tayyare 
gözetlernesi ve gemilerin pasif müda
taası denilen bölme ve sür'ati varsa da 
daha ziyade gemi inşa mühendislık ve 
harb Idaresini alAkadar eder. 

Dinleme aletleri 

Denizaltını imha etmek için evvela o
nu bulmak ıazımdır. Bu bakımdan bütün 
büyük deniz devletleri çok uğraşıp bir 
takım aletler icad etmişlerdir. Bunlar, su 
mevcelerinin tekerrüründen istifade ede
rek denizaltı pervane gürültüsünil ve o
nun geldiği istikameti bulurlar. Bugün 
boğaz gibi dar geçidlerde, bu cihazlarm 
çok muvaf:fakiyctli neticeler verdiği ec
nebi matbuatta görülmektedir. Bu apa
ratlar, deniz kuvvetlerine o kadar faydalı 
olnıaktadır ki; ekseriyetle denizaltılar 

(De~mı 10 ncu ıayjada) 

Tarihten sayfalar: 

Cengizin Çine hücumu .•• 
-tl ,. lf 

Yeni Çin imparatorunun elçisi Cengiz Hana gelmi§, hem tahta çıktığını haber 
'\!eriyor, hem <le senelik vergiyi istiyord ,.ı. Cengizin onun önünde diz çökmesi de 
Uzun geliyordu. Fakat bu yılmaz hükümdar elçiye bakmadı bile. Başını çevi
rerek: (Çin imparatoru kendısinin cTanrının o~ıu. olduğunu ilAn ediyor. O, bir 

insan bile deli!!) dedi. 

Yazanı KaJircan Ka/lı 

Çin Beddi 

Japonlar, bir rlvayete g~re &imdiye ka
dar dört yüz bin asker ve hesabsız aillh 
harcıyarak Çinin en zengin kısı.mlannı 

istila ettiler. En eski ve en hararetli ta
rih vak'alarına aahne olan merııleketler
den biri de ~bhesiz Çindir. Nüfusunun 
çokluğu, zenginliği, medeniyette eskiden
beri en önde gidenler arasında bulunma
sı pek çok milletierin gözlerirıi Çine çek
miştir. İçeride ihtilaller eksik olmadı~ı 
gibi dışarıdan da sık sık bücumlara ma
ruz kalmıştır. Bu bücuınlardan en meş
huru da 1211 senesinde Cengiz Han ta
rafından yapılmıibr. 

* 
1210 senesinde Cengiz Han artık Mo-

GOl ve Türk kabilelerini idaresi altında 
toplamış, kuvvetli ve genç bir devlet 
kurmuş bulunuyordu. O zamana kadar 
garbda ve şimalde uğraştılı için kendin
den evvelkilerin Çin imparatorlarına ver
mekte oldukları vergi hakkında hiçbir 
şey söylememişti. Fakat artık sıra ce
nubdaki bu büyük, zengin ve kuvvetli 
komşuya gelmişti. 

Çinde hüküm süren Kin süUUesinin al
tıncı imparatoru Mavaku o yıl ölmüştü. 
Yerine Çunghay geçti. Tahta çıktığını 

bildirmek üzere, kendilerile münasebet
tP. bulunduğu uzak ve yalan krallara, 
vergiye bağlı bulunan kabile reisierine 
elçiler gönderdi. Bu elçiler ayni zamanda 
vergileri de istiyorlardı. 

Çin elçileri, Çin hüküm.darlarına tAbi 
prensler tarafından büyük saygı ile kar
şılanır, onların önünde diz çökülürdü. 
Cengizin de böyle yapması bekleniyordu. 
Fakat bu yıl.ma:ı ve dik baılı adam öyle 
küçüklüklere düşmek fÖyle dursun, ak
lına bile getirmiyordu. 

Cengiz Han Çin imparatorunun elçisi
ne bakmadı bile. Başını çevirerek, tükü
rür gibi ınırıldandı: 

- Çin imparatoru kendisini cTtnrmın 
oğluyum .. diye ilAn ediyor. Halbuki o bir 
insan bile değil... · 

Elçi çekilip gitti. GördüklPrini ve duy
duklarını imparatora anlattı. 

Cengiz Han Çine hücum için fırsat gö
zetiyor, hatta bu fırsatı yaratmak için 
elden geleni yapıyordu. 
Aradığı fırsatı bulmakta gecikmedi: 

Çin imparatoru bududda otııran bazı ka
bilelerden şübhelendi~i için oraya ken
disine sadık kabileler halkından bir kıs
mını gönderdi. Bunlar yerlı halkın iki 
misli kadar çoktu. Bunun üzerine budud
daki kabilcler arasında isyan baş göster
di, eski bir hükümdar sülalesinden olan 
(Plo - Liyoko) irnparatorun hizmetini bı
raktı; Leao-Tong yarımadasına çekilerek 
orada yüz bin kişilik bir ordu topladı. 

Cengiz Han bunu öğrenince hareket 
zamanının geldi~ini anladı. 1197 de va
kitsiz yaptıltı hücumda u~adı~ı bozgu
nun ncısını çıkaracaktı. (PJo-Liyoko) ya 
Ançin adındaki bir kabile reisinı gönder
di. Elçi Ccngizin şu sözlerini götürdü: 

- Müşt~rck düşmana karşı birleşelimi 
(Plo-Liyoko) bunu derhal ve büyük 

bir sevinçle kabul etti. Elçi ile karşı kar
şıya ve Cengiz adına sözleştiler. Adete 
göre bir ak at, bir kara öküz kestiler· • bir oku orta yerinden kırdılar. 

1211 senesi sonbaharmda Cengiz Han 
büyük ordusunu toplamıJ bulunuyordu. 
Kumandanlarından Kotuşarı devlet mer
kezinde ·bıraktL Bir dafın tepesine .çıktı, 

orada Jruşa~ını boynuna attı, gömle~inl:ı 
dü~elerini çözdü ve diz çökerek ~5k 
Tanrıya yalvardı: 

- Ey ölmez Tanrı, amcalarırom ınti· 

karnını almak için silahlandım. (Alun 
Han - Kin imparatoru) arncam Bcrkan 
ve Hambukoy'u alçaklıkla öldürdüler. 
E~er yaptığım if doğru ise, göklerden 
bana yardım et ve dünyadaki iyi, kötü 
bütün insanlara emir ve ilham et ki hep
si bana kolda~ olsunlar!:. 

Çengiz Han o zaman elli altı yaşında 

bulunuyordu, yanında harblerde yetiş

miş ve pişmi~ olan dört o~lu (Cucl, ça. 
ğatay, Oktay, Tuluy) vardı, her biri or
dunun en mühim kısımlarına kumanda 
ediyorlardı. 

Ordu yıllarca harblerde ve akınlarda 
mükemmel bir surette yeti1miş, tecrübe.. 
li yiğitlerden, kumandanlardan mUrek
kebdi. Onar kişilik takımlara, yüzer ki
şilik bölüklere ve biner kişilik taburlara 
ayrılmıştı. Her on tabur bir (tümen -
fırka) oluyor; bunları en de~erli gene
raller idare ediyorlardı. 

Orduda yaya olan bir tek adam yoktu 
Her atlının elbisesi birbirine benzediği 
gibi silahlan da bir yay, birçok ok, bır 
balta, bir kılıç, bir mızraktan ibarettı. 
Her askerin birkaç atı vardı; biri yaru
lunca diğerine, o yarulunca üçüneüye bi· 
nerdi. Böylelikle pek kısa blr zamanda 

pek uzun bir yolu kasırga gibi aşarlardı. 
Atlar için yem ve ot taşımazlardı. Yol 
üstünde ve gittikleri yerlerde ne bulur
larsa onları yedirirlerdi. Askerin yiye
cekt için de ordunun arkasından 1ıgır, at 
ve koyun sürüleri gelirdi. Konak yerle-

rinde bunlardan yetecek kadarı kesili
yordu. Bazan sürülerin yetişemiyeceği 

kadar hızlı yürüyü' yapmak lazım olun
ca her atlıya bir mikdar et ve süt vcri
lirdi. 

Çin imparatoru §imalde vaktile yapıl
mıt olan meşhur duvarlara güveniyordu. 
Bin kilometre kadar uzayan b~ duvarla
rın yüksekliği otuz, genişli~i on beş a
yaktı. Üzerinden iki araba yanyana ge
çebilirdi. Muhtelif yerlerine kuleler ve 
gözetierne yerleri yapılmıştı. 

!mparator Cengiz Hanın gelmekte ol
duğunu haber aldı~ı zaman Çin duvar
larının geçid yerlerine askerler koydurdu 
ve kapılan kapattırdı. 

Cengiz Han (Şan-tu) taraflarına 5aldır
rlı. Sağ cenah i<Je meşhur kumandanlar
dan Cebe kumandasında olarak 'l'ay
Tung-Fu'dan duvarları aştı . Bu kısmın 
nıüdafaası için imparator tarafından ko
nulmuş olan Alakuş Teldn Ceng~z tara
fına geçti. 

Cengizin üç oğlu. sol cenahta bulunu
yorlardı. Onlar da Peçiliden Çin duvar
larını aştılar. 

Cengiz Han yanındaki küçük oğlu Tu· 
Juyla birlikte Şan-Tu'dan Çin toprakla
rına girmişti. Yholing da~ının yamacına 
vardıkları zaman düşman ordusunun ilc. 
ri karakollarile karşılaştılar. Bu ordu ild 
Çin kumandanının idaresinde bulunu· 
yordu. Cengizin ordusuna göre çok ka· 
labalıktı. Fakat keşif için iıeri giden za. 
bitlerden (Min-Gan) adında bir adnm 
Cengiz tarafına g('çti ve kendi ordusu
nun mevcudu, vaziyeti, yürüyüşü ve 
maksadı hakkında birçok bilgiler verdi 

(Devamı 14 üncü ıayfada) 
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Iran ve Arabistanda ingiliz, Fransız ve 
Felemenk tacirlerini.., ş!ddetli rekabetleri 

Şark ticaretinde Fransaya büyük blr 
hisse temin etmeyi istiyen birinci Fran
çois 1535 senesinin ilk Fransız - Türk ka
pitülfisyonlannı Kanunui Sultan Süley
ıuan ile müzakere etmeğe ·Jean de Ja 
Forest'! memur etti. Bu knpitü lasyanlar 
ve onlan itmam eden 1534 ve 1554 tarı

bindeki diğer kapitülasyoniar, Venedikli
lcr müstesna olmak üzere, bütün ecnebi
leri bizim bayrağımız alt•na girmP~e 

mecbur ederek şark iskelelerinde tefevvu 
kumuzu tesis ettiler. Bunun üzerine, 
MarsUya tacirleri İskenderunda, Haleb
de, Trablusta, Akktıda, Hayfada ve Mı
sırda yerleştiler. 

, Birkaç sene sonra, İngnizler Akdenize 
girdiler, İstanbulda bir konsolosluk tesis 
ettiler. Çok geçmeden, bu korısolos Babı
Aliden, 1559 tarihinde, İngiliz - Türk ka
pitülasyonlannı istihsal etti ki ticaret ba
kımından Fransızlarınkıne mUşabihti. 
Yalnız, İngiliz gemileri için Fransız bay
rağı altında seyrüsefer etmek mecburi
yeti vardı. 

L~vantta Fransız -İngiliz rekabetinin u
zak kaynaklarını Işte İngiliz gemileri içın 
mevcud bu mecburiyette aramak iktiza 
eder. Artık İngilterenin bütün gayreti 
bu şarttan kurtulmağa matuf idi. On al
tıncı asır sonlarından sonra da artık bu 
tarta riayet edilmedi. HattA, çok geçme
den, İstanbulda İngiliz nü!uzu Fransız 

nüfuru zararına, arttı. Bunun başlıca s"
bebi de Türkiye ile diplomasi münasebet
lerimizde on üçüncü Louis zamanında ve 
on dördüncü Louis saltanatının ilk sene
lerinde bir soğukluk husııle gelmesi ~di 

Diğer taraftan, İngiliz ticareti İngiliz L~
vant kumpnnvasının tesekkü1ü neticesin
de Levant iskelelerinde pek ziyade inki
taf etti. Bu kumpanyayı krali~ Elizab<'th 
1581 tarihinde tesis etmişti. Artık kom
şulanmız İngilizler Halebde, Trablusta 
bize tiddetli bir rekabet yapıyorlardı. Si
don, AkkA, Yafa ticaretini ise bize tcrkc:
diyorlardı. 

• Felemenk te 1612 de kap:t:.iHisyonlar 
elde edince. Felemenk şark kumpanya~ı
nı tesis etti. Bu kumoanva, korsanlı~a 

karşı mücadele icin. İngiliz kumpanyac;i. 
ıe elbirliği yaptı. İngiliz ve Felemenk ge
mileri, Livourne ile İzmir arasında. hi
maye altında kafilelerle sefer ettiler. 

O devirde, Vened;kliler tehlikeli bir 
rakib olmaktan htUi kalmlşlardı. Levant
ta hAkim bir vaziyette bulunmak şöyle 

dursun, ticart vaziyetleri. 1509 da Agna
del'de on ikinci Louis tarafından mağlüb 
edildikten sonra, sür'atle inhitat ediyor
du. 

* 
1580 de Portekizin İspanvollar tarafın-

dan iltihakından sonra, Ümidburnu iJe 
Hindistan Okyanusu ticareti, büyük müs
temleke kumpanyaları tarafından, ynpıl· 
dı. Bunlar Felemenk. İngıliz, sonra Fran
sız kumpanyalan idiler. 

1602 de tesis edilen Şark Hindistanı Fe-
1emenk şirketi İnsulinde de geniş tesisat 
yaptı. Basra körfezinde ancak 1623 tari
hinde görün~ii . Bu dev!rde, İran hüküm
darından Hiirmüzde bir ajans acrnı:ık 

müsaadesini istihsal etti. Bu şube biraz 
Bonra Bender Abbasa n'1kledild~. Snnr:ı, 

1652 de ve 1666 da, Felemenk sefir!eri 
Isfahana gittiler. Kendi millettaşları iç=n 
büyük ticari imtiyazlar eld~ ettil<'.r. Son
raları, Basra körfezindeki Felemcnk ti
careti bilhassa Basrada. Khnz adasında, 
Bendcr Diloum'da, Bendcr Rig ve Kong
da temerküz etti. 

Bazı İngil:z tacirleri, Portekizlilcrin 
muvaffakiyetlerinden gayrete gelerek, 
Basra körfezi yolile, on altınc; asır so
nunda, Hindistana gittiler. Thomas Step
hem'in, John Newberry'in, Ralph 

Fitch'in, William Leeds'in ve James 
Story'nin seyahatleri net:cesinde, krali
~ Elizabeth, 1600 tarihind<>, Şarki Hin
distan kumpanyasını tesis etti. Asccnsi
on ismindeki İngiliz gemisınin ~.ivar'!'i 
Sharpcigh, o devirde, ve ilk defa olarak, 
Moka'yı ziyaret etti ve San'n pa~asını bu 
hareketinden dolayı pek dilgir etti. Pa~n 
BabıAliye şikftyette bulundu. 1610 da, Sir 
llenrJ Middleton da Adende b!raz kaldı1t-

tan sonra Moka'ya uğradı. Biraz sonra, 
İngilizlerin dikkati İrana in'itaf etti. 1617 
dt; İran hükümdarı ile ilk defa bır ticaret 
muahedenamesi imzaladılar ve Isfahanda 
bir ticaret merkezi kurdular. 1619 da, 
Basra körfezinin a~zında, Djask'ta bir 
merkez vücude getirdiler. Üç sene sonra, 
Portekiziileri Hürmüzden tani için İran
lılarla birleştiler. O zaman, Bender Ab
hasta bir müessese kurdular. Bu mesai 
neticesinde, 1738 de Basr:ı.da, 1763 de Bu
şirde yeni ticaret merkezleri açıldı. 

Biz Fransızlar ise muharebeler yüzün
den bu işlerde geç kalmıştık. 1604 de dör
düncü Henri ve 1642 de Richelieu tara~ 
flndan vukubulmuş teşebbüslere rağmen, 
Şarki Hindistan Fransız kumpanyasını 

ancak 1664 tarihinde tesis edebildik. Bu 
kumpanya 1668 de Hindistana yerleşmiş 
bulunuyordu. Ertesi sene, gemilerinden 
üçü Basra körfezine girerek Basraya va
sıl oldular. 
Ba~daddaki Capucin rahibesi ve bil

hassa Carmes misyonerleri asrın başlan
gıcındanberi Fransanın dikkatini bir ta
rafa celbedip duruyorlardı. Carmcs 
misyonerleri 1608 de lsfahana, 1612 de 
Hürmüze, 1623 de Basraya yer!eşmişler
di Hatta, Richelieu bunları Fransa he
f:nbına Hürmüzü elde etmek için müza
kereye memur etmeyi bile diışünmüştü. 
Fakat, sonunda, on üçüncü Louis il~ Şah 
arasmda dostane mektublar teatisile ik
tifa etmişti. 

Colbert te İran sarayı il~ mün2sebette 
bulunmağa devam etti. 1664 de, yani tc
essüs ettiği senede, bizim şarki Hindis
tan kumpanyamız Hnleb yolıle Tahrana 
bir heyet yolladı. Diğer taraftan, on döl' 
düncü Louis'in saltanat devrinin ikinci 
nısfında birçok Fransız seyynhları İram 
ziyaret etmişlerdir. Bunlarııı içinde, bil
hassa şunları zikrelmek Hizımdır: Jean 
de Thevenot, Chardin, Tavernicr, Pio;uet, 
J . -B. Fabrc, Michel ve Paul Lucas. Va
tr.nd:ışlnrımız misyonerlenmizin yardım

larından müstefid oluyorlardı. Bilhassa, 
Basradaki Carmes misyoneder. onlara 
~ok hizmet ettiler. Bu m!syonerlerin şef
leri 1677 den 1734 tarihine kadar resmen 
Fransa konsolosu vazifesİnı ifa eylemtş
lerdir. Ayni zamanda, bir İran St'faret 
heyeti Versaya geldi; Isfahana bir Fran
sız konsolosu tayin olundu. İran da M.-ır
silvada bir konsolosluk ihdas etti. 

Fransa ile İran arasındaki bütün bu 
dostluk tezahürleri bizim Hindistan kum· 
p&nyası lehinde büyük imtiyazlar istih
saline müntehi oldular. Kumpanya İran 
ile 1708 ve 1715 tarihlerinde ka!'lı ticaret 
muahedenamelerl imzaladı. Fakat 1ran
hlarla iyi münasebetlerimiz komşu İn

giliz ticaret merkezlerinin bıışlarındaki 

zatları endişeye düşürdüler. Maamafi!ı, 

1722 de Efgan istilası bütün Avrupalıları 
hfahanı terkederek Basra körfezı kıyı

hırında ;?ender Abbnsa iltica etmc~e 

mecbur bırakbğı zaman, İngilterenin 
ınenfaatleri Fransanın meniaatleri ile 
birleştiler. 

* İngiltere ile Fransa arasıneski ticaret 
rekabeti Yemene de şamildi. Orada, kah
ve ticaretinin inkişafı ile, yeni öir servet 
membaı meydana çıkmıştı. Kahvenin is
timali, on altmcı asırda, Mısırda, Suriye
cc ve bütün Türkiyede, hatta 1650 den 
sonra Avrupada yayılmıştı. Pek karlı o

lan kahve ticareti İngilizlerle Fransızlar 
ve Felemenkliler arasında şiddetli bir 
rekabete meydan açıyordu. Fakat İngiliz 
ve Felemenk kumpanyalarının gemileri 
kahveyi doğrudan doğruya Bahtiyar AraM 
bistan limanlarından ve bilhassa Moka
dan tahmil ederek sonra Ümidburnu yo-

lile naklettikleri halde, Mı:ırsilya tacir
leri İskenderiyede kcrvan vasıtasile alı
yorlardı. Binaenaleyb, ikinci elden, za
rarlı şartlar dahilinde kahve tedarik et
miş oluyorlardı. Maamafıh, Fransızlar 

bütün mahsulü Mısıra doğrn çekrneğe 

çalışıyorlardı. İngilizlerle Felernenkliler 
ise mahsulün kafiesini Yemen limanla
rında kendileri alabilmek için ellerinden 
geleni yapıyorlar, A.kdenıze doğru nak
line mani olmata gayret ediyorlardı. 

(Arkası. var) 

Tek çare 
- Dünya .sulhünü temin et· 

mek için bir tek çare vardır. 

- ???? 
- Harbde galib gelen devlet 

na~lübun bütün barb masraf
larını ödemek mecburiyetlnde 
olmalıdır 

* Çok geç 
Dilenci avuç açtı: 
- Bir sadaka, karım hasta. 
Acıyan oldu: 
-Yanımda para yok, yarın 

veririm. 

Niçin 
Bayan hizmetçiyi ça~ırdı: 

- Dün gece mutfakta bir a

dam vardı. Böyle JCY görmeyJ 
biç istemezdim. 

Hizmetçi cevab verdi: 

- Öyle ise niçin anahtar d~ 
• Uğinden baktınız! .. 

* 
Sigarasından 

- Ben, herkesin tabiatini si• 

~arasından anlarım. 

- İçi§inden mi? 

-Çok geç olur .. kim bilir ya· 
nn belki iyileşiverecektir. 

.-- Geceleri hcwlod~n içi", b"ndan tonnı hep böyle 
uyuyactıluın/ 

- Hayır, arkadaşlarına ttio 

ram ed.işinden. 

Ihtimal 

ğin yüzüne baktı: 

nın bayan, dedi, 

bilhassa lizin gibi 

iyi dans bilenlerle 

dansedersem. 

Genç kız, erke· 

- Ben pek bir şey anlamıyorum. İhti· 
mal şimdiye kadar iyi dans bilenle dans 
etmediğim içindir. 

* Budala 
Budala erkek sordu: 

- Kocanız na

ııllar? 

gafı anladı, tamir etmek istedi: 
- Affedersiniz bayan yanıldım, koca

nız henüı bekar öy1e mi? 

* Mucize 
Gümrükten geçen yolcunun elinde bir 

şişe vardı; sordular: 
-Su! 
- Bu su değil, konyak. 
- Hayır, benim bildiğim sudur. Ma-

dem ki su iken konyak oldu. Bıt mucize 
demektir. Tarifeye bakın, mucizeler için 
m. kadar vergi vermek icab ediyorsa ve
reyim! 

Kocası ölen - Kocam, çok çek~-
den öldü. · 
Kocası öleni iyi tamyan - Y mi ev
knmiştiniz demek ... 

Veeizeler 
Bir kadından kal

bini istemeyini.z, bel
ki vardır da verive
rir. 

* Buse, her dilden 
konuşur. 

* Bütün kadınların 

birbirinin ayni olduk
larını idd!a eden er
kek, evli erkektir. 

* Unutmak :fçln hig 
bir zaman ıeç kalın

msı. 

* İlk atkm benzeri o-
lan son &iktır. 

,... __ _ 

- Ben de çok d4lgm adamım; rizinlc 
~lenmek istediğimi dün size ıöyle~ 
dim. Bunu hatırlıyorum, fakat ıizi" 
cevabının hatırhuamadım. Olur mu, 
demiştiniz, 31oksa olmaz mı? 
- Bir kişiye olur, bir kişiye de ol
maz demiştim amma olu.,. dedi~im 

acaba .U miydiniz, 31oksa öteki mi? 
··-···················································-··-

Diş ağrısı 
- Müdhiş bir di~ ağrısı kadar, in!anı 

f~rahlandıran bir şey yoktur. 
- Ne diyorsun? 
- İnan sözüme, insan dişi atrıdıtı ı:a-

ır.an, başındaki bütün derdlen unutuyor. 

Bir bardak şarab 
Y olıuıu dü% KÖTÜrüm, 
Bir bardak ıarap içıem •• 
Ben lıııı KÜ% görürüm: 
Bir bardak ıarap içıem •• 

Aranmam Isilik lellik, 
Hemen olur ellililr.; 
Cebimdehi metelilr. 
Bir bardak ıarap içıem •• 

Atlı bana rehber olur; 
Gönlüm ıelerber olur J 
Ah neler nelctr olrır, 
Bir bardalt ,arap iç1em •• 

*** 

- Çok b~ırmauın, hastalanırıınız .• 

ı Iki el 
Erkek, tembel karısına kı~ıştı: 
- Allah sana iki 

el, on parmak ver
miş; d(!di, bunlar 
hiçbir işe yaramı

yor mu? 
Kadın da kızdı: 
- İşe yaramaz , 

olur mu, iki elimle tuvaJetimi yaparım. 
sonra onlann on tırnağını boyarım. 

Daha kızdı: 
- Sen on tanE!' yüzük alnıadın 1ı::i hel 

parmağıma bir tanesini takayım. 

* 
Emin olunuz 

Yaşlı çirkin kadın resmini yaptıracafiı. 

güzel olur mu? 

Dedi. Ressam teminat verdi: 
- Siz ondan emin olunuz bayan, t:ıbif .. 

den daha çok güzel olacaktır. 

* Gene gelin 
Alacaklı kapıyı çaldı: 

- Bu on ikinci gelişimdir. Bir d.h~ 

gelecek değilim. 

Borçlu güldü: 

- O kadar evhamlı olmayın .. gene ge

lin.. on üçe uğursuzluk aUetmek do~rıa 

bir §ey değildir. 

- Kocama, hasta olduğumu, seyahcı· 
te çıknuım ldzım geldiğini söyUye
ceksiniz doktor. 
- N erenizden hasta olduğımuzu ba
na öğretin da, 11anlı§ bir ~ey söylemi
yeyim.. 

Veeizeler 
DUnyaya niçin etr' 

kek gelmedlklerlııl 
üzülen kadınlar, ıtaı

dınlıklarmın farJ~tJf 
ila olmıyanlardır. 

* İki kısım kadı:l 
vardı't'... Bir kısınil• 
evlenmek cinnet ~ 
lur, diler kısmile e1P 

lenmek ise cinayeı" 

* Bir kadına: 
-Ne güzel göıW 

rin v,ar .. 
Derseniz: 
- Omuzlarım dil 

güzel! 
· Cevabını verir. 
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(1721 • 1773) 
Diiııyada, tJmdlyelradar .,ı .. 
ed il ıalyea hlr ai'ftli ldl. Bir c;olı:: 

Garib ve inanilmiyacak 

Yaııua balıjı c;ok :rekidir •• ba zııklaıııı 
bilhaua yiyece~inl temin etmek lıuiUauıı· 
da göııterir. Evıreli, kuyrutu ile denizin 
IUianııı dalga! andıran bıı müdbit hayvali 
küç\ık hemeiııalerinın korkudaa 
bir araya toplanmalarını te
miıı eder •• "toplantıda., lııa· 
zır bulunanların aayısıııı klfi 

bir hamlede bunlara 

lzlinda adaları ei 'f&• 

rında 5 ayda bir yer 
de~ittiren kiiçük 
bir ada vardır 

şeyler 

Bu fidan aeaoalıı , 
her menlıaiado, 
açılı:: banda kal· 
dıjı halde maa· 
ta:ı:amaa ti~k 

ap.r 

_,ı 

1871 senesinde Amerikanın Ohio 
eyaletinde evlenmiş olau bu 
çittın boylan 1k1 buçuk metreye 

defalar, dlaıaakte oı .. yeld"!irmeııleriaiıı kanadlar ı 
ainderı diplo

maaını aldıktaa yakın Idi. Içinde yaşadıklan evin kapılan 
ve dlter bntnn eşya bu uzun boylu insanların 
aesametlne gOre husust surette yapılmı 

aruıDCiaa atla r·~lftir. Bqb bir defa da ıs metre yük.salı:likto Şangbay • daimi yülı:aelı: mah· 
'lı:emesiae reia tayin edilmi,tir 

Keaadada, bir apeıa eyup,da 
120 ırolf tapu baluaıau~ bb lrlprüdeıı, ata bbuait oldııtu lıaldo aebire atlamıs•ır müatalı:imdir 

Ne olmak istiyorlardi, SiNEMA 
NE OLDULAR? Tino Rossi'nin yeni filmi: 

Galib Kemall Söglemezoğlu ve Nizameddin 
Nazif hayatlarını, hatıralarını anlatıyorlar 

Yağmur au yu niçin temiz 
değildir? 

Paris ışıkları 
Ankeü yapan: 

-23-
Galib Kemali Söylemezoğlu 

Eski Moekova büyük elçisi Galib Ke· 
lllali SöylemezoJlu fÖyle aöze başladı: 

- Küçük iken, meselA avukat İrfan E· 
aün gibi, cambazlıfa filAn meraklı değil
cllın, dedi. Çünkü., bizim çocukluğumuz. 
~ cambaz da yo'ktu, cambazlık ta! 
- Sıkı bir aile disiplini altmda büyümüıi 

tüm. Babam, çok clddt bir aile reisi idi. 
Beni ve kardeşimi kaqımıa oturtur, dai
lna memlekete fay.dah olmamız için 
nasihat ederdi. 

Hatta, yaşunız az çek ilerleyip te siya
lf vaziyetleri idrake batlamak çağına gel
di~imiz zamanlarda bile- ki devletin ba
tında bir sürü dahiU ve harici gailcler 
\'ardı - bize: 

- Kat'iyen meyua olmayın, azim ile 
~lışın, derdi. 

Babam, kabillyetlerimize göre olacak, 
karde~ime askerliti, bana da memurluğu 
leçnıi~ti. 

İşte, ben bu tekilde bir aile terbiyesi 
llınış oldutum için. yüksek tıı.hsilimi ta .. 
lllaınladıktan aonra, memur oldum. Se
lt!ler geçtikçe ilerled.i.m. Haricıye mesle
ltnde, &efirliklerde feletfn eermü ser -
dini tattıktan, insanlar için acı ve tatlı 
ller şeyin mukadder oldutunu anladıktan 
lonra, gene talibin ~evkile istirahat köşe
line çekildim. 

-24-
Muharrir Niameddin Nazif 

Nizameddin Nazif bir an düşündü ... 
Sonra heyecanlı ve eür bir aesle söyle
b'ı.eAe başladı: 

- Vali~ her teY hatırıma gelirdi 
llnuna gazeteci ve muharrir olmak, hele 
ıonıancı olmak hatır ve hayalimden geç
lll.ezdi. 

Sana açıkça ııöyliyeyim: Balkan harbi 
0lınasaydı, okumazdım bile! 

Ben, babama gelinciye kadar, derebey
lttı an'aneleri içinde yqamıı bır ailenin 
Ç<>cutuyum. Ecdadım, reaya lstismarı ile 
)lfıyan eski uç beylerinden idi. 
Babaının babasmı tesadilf.ler Viyanaya 

'fnıı§, o, münevver bir adam olarak ye
tltnıit: Viyana askeri akademisinde oku
lbUf ve Viyanaya gitmeai için, bildiğiniz 
llbi, Tepedelenli ailesiım tepelenmesni 
hıtaç eden tariht hAdiseler vukubulmuş! 

Büyük babam, otlunu okutmuş. Baba
'un annesi, büyük Refid Patanın ağa
~Yai olan İahak atanın - baltacıbaşı ve
)t bostancıbaıı- ollu J:dlnıe dizdarı Re
~b Beyin torunudur. 

Babam, gerek babaaıııdan. gerek ana
:na ailesinden kalan mirasın % 40 nı 
~ 0\Pardalık ederek " ıo nu fakiriere yar
ı: ederek, mütebaki " 30 nu da k.itab
~ ~~ sarfederek yemı,tU. - Nizameddin 
~ aııfın babası Nazif Bey cinayet ma h
~ etnesı reisliJi yapiiUf ve 87 sene avu
ll atlık ettikten 10nra m ya1lı baro aza-

olarak ölmilftür. . 

t ~ham, okumaktan bütün iııtikrahımn 
' en, beni cebir ile, bhır ile olruttu. 

Sabih Alaçam 

Kendisi, politikacı bir adamdı: Jön Türk
lerden idi, iyi bir batibeli ve gazeteei idi. 
Bir taraftan Makedonya hadiseleri ve 
Bulgar - Rum komitecilerilc uğraşır, bir 
taraftan avukatlık yapar ve bır taraftan 
da Kainat adlı bir gazete ç ıkarırdı. (Ön
ce Dramada, sonra Selfınikte.) 

Ben, babamın yazıh::ınesuıin duvarla
rındaki kitablardan; matbaasındakı mü
rekkeb, kağıd kokularından Ye mubarrir 
diye gösterilen bütün arkadaşlarında'l 

• İskeçeli Sıdkı merhum, Alemdar Mu~
tafa vesaire... - kaçar, onlara adeta kı
zardım. 

Ben, babamın münevver hü -
viyetine, onun alemine taban tabana zıd 
bir çocuk idim! Hatta diyebilirim kı bun
lann hepsine dü§mandım! 

Anamla beraber düğün evlerine, kadın 
hamamlanna, büyük anamla beraber Se
lanikte Moloz boyundaki sinemalara git
mekten ve çiftlikte ata binrnekten zevk 

Ya~ur suyunun temiz oldu~una ina
nanlar pek _çoktur. Fakat hakikat bunun 1 
tam aksidir. Bilhassa fehirler civarında 

yağan yağmur amonyak, nitrat, karbon 
ve di~er mikroplu maddeleri ihtiva eder. 
Çünkü bütün bu maddeler §ehirler üze
rinde bulunurken ya~mur bnnları masse
der ve toplu bir tekilde ljağıya bırakır. 

* 100 sene barb1eri 
ne demektir? 

Bu barbier İngiltere ile Fransa arasın
da 1337 senesinde ba§lamış olan ve 1453 
de nihayet bulan muhtelif barbier seri • 
sidir. Bu barbier esnasında İngilizler bir 
çok ı:aferler kazanmış olmakla beraber 
neticede Fransız topraklarmdan atıl -
mıtlardır 

Bu film san' aikarın en güzel filmi oldu. Şimdi Par i~ 
sokaklarında. etJlerinde lıeo bu/ilmin şarkıları dugulugo1 

alırdım. Odeon ne demektir? Pcım I~klcın filminden bir ıahM 
Mahallede, taş kavgası yapan çocukla- l\.Iemleket1mizde ilk filmi olan Ma- Parise gidip ,elmi4 ve bu hadiseler 

rm elebaşısı idim! Drama varoşuna gi- Odeon eski bir :unan kclimesidir. ve rinella ile büyük bir muvaffakiyet ka· therinde bizzat alAkadar olm~ sinema 
der, gavur mahallesini basardık! §arkı manasma gelır .. Hali h~z~rda sı~e- 1 zaıunış olan ve herkes tarafından fev - meraklısı bir arkadqımız bize şunlan 

Vnkta ki Balkan muharebesi oldu, vay mıı ve tiyatrolara verıle~ b~ ısım Perı.l\- kalade sevilf'n Tino Rossi, bu filmden anlatıyor: 
efendim sen misin mirasyedi olmağa yel- les zamanında Atinada bır tıyatronun ıs- sonra (Kitaralar çalarken) ve (Yakan - Biz uzaktan gazetelerin verdikl~ 
tenen küçük bey? mi idi. Eski Yunan~ılardan ~onra bu ke : ı buseler) tilmlerini çevirmiş ve bilhas· ri havad~leri mübaliigalı bulur hattA 

Kimi Yanyada, kimi İskeçede, kimi lime Romahiara intıkal etmı~. ve muhtelıf &a bu ikinci filmi çok beğenilmişti. bazan reklam diye kıyınet bile venn~ 
Dimetokada at, araba, çlftli:t, konAk ve :nilletler tarafında~ ~abul edılerek zama- Birdenbire en büyük yıldızlar sıra - yiz. Fakat bu yazılar halkın his ve a • 
sürü sürü reaya sahibi olan dayılar, ha- nımıza kadar eelmıştır sına geçen Tino Rossi'nin güzel sesine lakası yanında o kadar sönük ve kuv • 
lalar, nmcalar, yeğenler, tep.eler vcsaire, * halkı doyuımamak için olacak ki bu vetsiz kalıyor kL. 
vesaire ... İstanbulda iki odalı bir evd~ d ? artiste senede ancak bir film çevjrti - Paris, artistlerine, bilhassa bütün 
toplanıverd ikı Neon ışığı na~uı ır yorlar. kadınıarın sesine aşık olduktan bu TI-
Böyıece. yeni bir muhite d:.i~ünce, b!r Neon Atmosferde en nadir bulunan Bu sene de yalnı:ı (Paris ışıklan =- no Ross~ye Cl kadar büyük bir kıymet 

meslek sahibi olmanın lüzumuna kani ol- gazlardan biridir. Bu gaz tenviratta kul- Lumieres de Paris) ismindeki filmi çe- veriyor ki insan bunlara yapılan mu • 
muştum. Fakat, meslek deyince, hatırı- }anılır. İnce tüplerde saklamr. Hafif vol· virmiştir. ameleyi görünce san'at hükümdarları• 
ma gelen şey, yalnız ya~amak ve para ka- t:ıjlı bir elektrik cereyanı bu tüplerden Parisin dillere destan olan Casino nın da saltanatlannın çok kuvvetli ol • 
zanmak değildi. Balkan harbinin, bana geçirildiği takdirde çok parlak, bir ışık de Paris'nin en seçme numaralan, en duğunu anlıyor ... 
kaybettirdiği şeylerin pek büyük olduk- hasıl olur. Ben Pariste iken büyilk iki hadise-
l .. .. d B . kA· t ·· ı güzel kızlan arasında hazırlanan bu ye şahı"d oldıı""". Bı·n· İngiltere Kral ve _arını goruyor um. enım ama ımı o • Bu ı~ık ~imdi tenviratlı reklAmlarda ve film Tino Rossi'nin 'imdiye kadar çe - ... 
dürmüştü Balkan harbil dekorasyonlarda kullanılmaktadır. virdik!erinden çok güzel ve çok muh- Kraliçesinin istikbali, diğeri de Fran • 

Ailede refahtan eser kalmamıştı. Bü- =============== aızların milli bayramı olan 1-4 temmuz 
tün arkadaşlarım ya kaybolmuc:lar, ya teşemdir. gecesı· c:ahı.dı" olduğum bir vak'a ... -s siye etti. Hukuka ıfrdim. Fakat, ~u saha -t h ı "" 
lnlıçtan geçirilmişti. Bütün bunlar, ben- Bu film için dans mu e assıs an ay· Pan·

11 
ışık ve neıı'e içinde yanıvor ..• benim için dardL b k · b 1 " J 

de, Balkan harbinin galibierine karşı larca çalışrm~, ir ço yenı rum a ar Sokaklan dolduran halk köşelere ko " 
Umumt harbin ilerle~•1 , ltniversitenin ....... ,.. k ·ı ··rıer Tino Rossi'nin n1 dehşetli bir kin uyandırmıştı. Bu kinimi 3~ yara ... ~: ompozı 0 nan cazbandlann lhengine kendisi 

tektü,_ talebeleri arasına di\ politikayı · ~' k. uyan nağmelerl .. dolu on tahakkuk ettlrebilecek mesleğin askerlik .. sesıne en ~o "' bırakn'ış, ır..ütemadiyen döniiyor ... 
olduğuna inanıyordum. sokmafa başlamıştı. şarkı hazırlamış, en mahir dekoratar - Adım atacak yer yok. Büyük bir 

Bir gece, bahriye mektebine müsabaka Bugünlerden birinde, kencU telakkile- ler bu film için Casino de Paris'yi bir me\•danm ort.asmda poli~ tarafından 
ile taJebe alınacağına dair olan ilanı ba- rine uymıyan birkaç fikri ileri sürmemi peri masalını andıracak zenginlikle süs mu.bafa?a ed:len kürsüye benzer bir 
na gösteren babam: beğenmiyen babam, beni evden kovdu! lemişlerdir. ~yi zoı la görüyorum. 

- Madem ki asker olmak istiyorsun. örnrümde ilk defa aç kalıyordum. Ar- Baleler dünyanın en güzel kızlanndan Etrafımda birdenbire bir kayna~ma 
Gir be çocuk buraya, belki Averofu sen kada§lardan biri (Tanin) gv:etesine gider seçilmiş; bütün bu lüksün çerçeveledi· oluy(\r: cGeliyorı..~ sesleri bir dalga 
batırırsın, dedi. gelfrdi. Benim, pis pb düşündüfümü gö- ği altın sesli Tino Rossi, kıvrak rum - g1hi her akızda dolqtı. Ben de bu kür-

Riyaziyeden nefret eden ben, en girift baları ile fÖhret alan güzel ve sihirkar süye bir konferansemın çıkacağını san· rünce, sebebini sordu. Söyledim. J 
ve muğlak riyazt derslerle dolu bir prog- Conchita Montenegro ve yeni ean dım ve bekledi.m ... Gözilm, gelen üç 

- (Sabah) gazetesinde boJ bir yer var, H 1 di ıl " "bel" ı· ramı bulunan bu mektebin en iyi tale- ar ow ye an an s~ın ve r.~z.ı ı poli! ilr bunlann arasında iler ıyen 
besi olmuştum. oraya gir, decU ve böylece gazeteci oldum. Michele Alfa bu filmm kıynıetını bir bir delikanlıya takıh. Bu Tino Ro .. st 

Maamafih, kader yardım etmedi. Çok Hüllsa: Eter Balkan harbi olmasaydı, kat daha arttırmaktadırlar. Idi... 

tembel çalışarak büyüttüğüm ensem, çok hiç para sıkıntısı çekmeden bUyüycn, bir Tino Rossi'nln söyiediği ,şarkılar - Birdenbire yeri göğü inleten b ir al-
çalışarak iyi bfr riyaziyeci olmak istida- çiftlik sahibinin km ile genç yatta evle- dan: kış tufanıdır başladı ve dakikalarca 
dını kazandığım yıllarda eri.di, eridi... nip bir düzUne çocuk yapan, belki de ava (Veni Veni) ve (Le bal de l'amour) sürdü ... Ben sayısı herhalde y üz bine 
Günün birinde, lenfavt guddelerimin il- meraklı bir adam olacaktım. İhtimal, fm- ismindekiler şimdiden salgın bir batde yaklaşan ve ne.ş'e içinde haykıran, bağı 
tihabı yüzünden birbirini takib eden üç zamı atmalı bile bilmiyecek, parmağım- Parisiı~ en büyük 8alonlarından en u - ran halk arac;ında conun» sesini duv -
ameliyat üzerine denizcilik kadrosundan da zümrüd üzerine kazılmış mühürlü bir zak Fransız köylerine kadar yayılmış, maktan ümidimi kesmiş ve müteessi.ı 
çürüğe çıkarıldım. yüzük tqıyacaktunl herkesin dudaklan bu ateşli tarkıları de olmuştum. 

O zaman, babam, avukat olmarnı tav- Sabih Alaçam tekrarlamaea başlamıştır. (Devamı 10 ncu sayradnl 



JO Sayfa SON POSTA 

aSon Posta• nın :macera romanı: 1 

lik Türk kadın. casusu 

asusluğa nasil girdim? 
O kadar çok casm yazı.n yazıldı ki; 

bunlann hangisi hakikt, hangi.!i hayali 
bunu ayırmak, mümkün değil... Fakat. 
bizim size nakZedeceğimiı macerayı takib 
ederken; öyle canlı şahidiere tesadüf ede
C'eksiniz, o kadar bariz hakikatieTle karşı 
karşıya geleceksiniz ki; biuaı ıiz.. ken
diniz, hükmünüzü verecekıiniz.. tuı: 

- Evet.. tamamile hatırlıyorum. Bun
lar, bir hayal değil. 

Diyeceksiniz. · 
Bu büyük maceranın kahramanı o1an 

tıe kalbini yakan acı bir kin ateşi ile en 
korkunç hadisat arasına atılan (M ele k 
hanım), 1335-1919 ıeneri te~rinievveZ a
yının 2 nci günü, Arnavutköy ar:tlann
da, küçük ve münzevt bir köşkte hayata 
veda etm.i§tir. Fakat onun hatıralan; bu
gün hayatta olan bazı mühiır. simalar ile, 
Tesmi zabıta vak'alanndan .ıilinwemiştiT. 

Bu cesur ve perva.nz Türk kadını, o 
metrti.k ve münzevi köşedl! hayata g6zlc
rini kaparkcn, son söz olarak JUnları söy
lemiştir: 

- Artık, hayatım sönüyor ... Fakat f!e 

mes'udum ki, büyük işlert k.an§abilme
leri için, Türk kadınlanna bir çığır aç
tım. 

Karşımda dimdfk duran, mtıtebessim çe hreli, merd baktşlı bir mıralay vardı. 

yorum. O kadar söyliyeyim ki, bugün rile sarsan 'btnim gibi genç.. -haydi, 
muharib bulunduğumuz devletlerden açıkça söyleyivereyim • genç ve güzel 
birinin tebaası ... Babamın bu feci man- bir kadına karşı, biraz daha nazik ve 
zarası karşısmda kan ağlarken, koca· yumuşak davranacağını .zannediyor -
mm göğsünü de, Çanakkalede, ayni d um. Halbuki. •. 
devletin askerlerinin kurşunlan deldi... Sol tarafımda, dimdik vücudile mah~ 

1.... ö , . d Bugün, üç senedenberi sırtüstü yattığı muzlarını ııak.ırdata ~akırdata yürü • Biz, Mcıek hanımın vu. ı z.erın e t~e -s -s 
büyük bir hakik.at olduğunu, ancak onun yatakta, bir tek söz. söylemiyen, vücu - yen yaver, tatlı bir sesle beni ikaz etti: 

tl _ d":'·t anlad k " o- dünün bir tek kılını bile kıpırdatacak - Bu taraftan, hanım efendi. oo arını gor ~en ıonra ı e, . • _ . 
nun kin, intikam, vatanperverlik. fera- kadar hayat varlıgı gosteremıyen za • D~iincelerim, dağ.tlm~tu.. YaltAlaştı~ 
gat, fedakdrWc, tı§k ve faziZ,t içinde ge- valu ~~~.amlal ~aşbaşayım. , ğımız kapının önünde, heykel gibi du -
çen günlerinin heyecanlan karıısında Ge a ~· an: ~:kQt rau gürbüz bir nefer, ellerini kalçala • 
d · b" h--"'tle egı-·lO'nD"I•e -Dcbur ne, ısa ır su ··• rına dayamıştı. enn ır u,"~ .. ~. · .. -. E b i 1 1 1 b"l k k kaZd k - .. u ş e meşgu o a ı ece a-

ı · dar kendinize.güvenebiliyor musunuz? 
Mes'ud bir talih v• tesadüfün elimize - Hay, bay efendim .. hatta, fazlasi-

geçirdiği bu notlarda; birkaç i.rlm teb- le... Zekama itimadım var. Ana lisa -
C:tili ile, biraz da ilshlb tashih~ndm bo.§r..a nım kadar kuvvetli, dört lisan biliyo -
hiçbir şeye dokunmadık. Yalnız (nakil)- rum. Korku denilen şeyi, ömrümde 
lik vazifesini üzerimize aldık. Of!un için hissetmPdim. 
bizi değil; doğrudan dowuya, bu bü!,rük 
maceranın kahramanını dinliyeceksiniz - Fakat, girişeceğiniz işler için, bun~ 
ve siz de, ayni heyecanların .revkini his- lar kAfi değildir. Çok becerikli olmak 

sedeceksiniz. 

Başlangıç 
Enver paşa, elindeki mektubu gös -

terdi. Aramızda, şu muhavere cereyan 
etti: 

- Bu mektubu, siz mi gönderdiniz? 
-Evet. 
- İsnıiniz .. Nihal, öyle mi? 
- Hayır efendim .. Melek. 
- Halbuki imza .. Nibal 
- Bazı ihtimalleri nazan dikkat~ a-

larak asıl ismimi kullanmadım. 
- Kirnin nesisiniz?. 
- Sabık Madrid başşehbenderi Mit~ 

ha~ Galib beyin kızı .. ihtiyat zabiti Ke
rim A vninin zevcesiyim. 

- Pederiniz hayatta mı? 
- Havatla, ölüm arasında. 
- Anlamadım?. 

- Üç senedenberi tamamile mefluç 
bir halde ya.şıyor. 

- Ya. zevciniz?. 
- Çanakkalede.. 18 ağustosta şehid 

o üştü. 
Kısa bir sü!dH .•. 
- Açık söylcyiniz. Siz.i bu işe sevk 

eden başlıca funil nedir? 
- Aç•k söylüyorum. Beni başlıca bu 

işe sevkeden bugünkü lmtl, do~nıdan 
aoğruya, ihtiyac ... Fakat şunu da ilave 
edeyim k'i; iki aydanberi hissettiğim bu 
ibtivactan evvel de bu işi düşünmemiş 
dce.ıldim. Beni bu düşüneeye sevkeden 
sebebleri size iki kelime ilP. söyliyebi -
lirim. Biri, vatanpervcrliğim. Diğeri 

de, kin . . 
-Kin mi? 
- Evet efendim ... Çünkü babam, te-

kaüd olduktan sonra, ticari işlere giriş
tL Talih i ve işlerini i}'1 idare etmesi 
sayesinde, oldukca mühim bir servet 
elJP etti. F al{at onunla ortak olan bir 
ecnebi, o k ad '-lr maharetle babamı do
land ırdı ki; zava11ı adam, bütün serve
tile berab er. ticari havsiyet ve şerefini 
de kav~dNP'~ mahkemede Iflas bük • 
m ünü g"vdi. Bu feHiket, onu felce ka
dar sü rükledi. 

- Bu ecnehi , kimdir?. 
- O ismi, ağzıma bile almak istemi~ 

IAz1m. 
- Buna da, çok emin olabilirsiniz. 

İşte siz.e, bir misal... Şu daireye ayak 
basalı, henüz bir çeyrek olmadığı hal~ 
d eo, huıurunuzda bulunuyorum... Hal
buki dışanda1~i intizar salonunda; iki 
mü~ür, dört ferik, bir hayli sivil bek -
leyip duruyor. thtimal ki bunlann 1çin· 
de, sizinle bir dakika görü~ebilmek için, 
günler~ bekliyenler var. 

Enver paşa, dikkatle yüzüme baktı. 
Çatkın çehreli yüzünde, benim hakika~ 
ten becf>rikli bir kadın olduğumu tas ~ 
di1t eden bir ifade vardı. 

BirdPnbire, sert bir hareketle ayağa 
ka!ktı. l.ile bastı. Mektubuma, kırmızı 
kurşun kalemle şifre gibi tek bir keli -
me yazd•. Altına rakkarola tarih attı. 

İçeri giren yavere mektubu uzattı. 
Gözucu i!e beni yavere göstererek: 

- Bu mektubla hanımı, (K. .. ) beye 
aötürünüz. 

Diye, mırıldandt. Beni de, hafifce 
başı ile c:elamladı Koridorlar, tenha 
V(! sessizdi. Yaver, sert ve sür'atli 
adımlarlll yü"!'"üyordu. Fakat, hiç rrii.i~
külat çekmeden, pişkin bir asker gibi 
adımlartmı onn uyduruyor, avni sert -
likle yürüyordum. Ve.. düşünüyor -
du 'lt. 

Enver paşa; benim üzerimde garib 
bir tesir bırakmıştı ... işittiklerime na
zaran ben onu, bambaşka bir şekil ve 
şahsiyette tahayyül ediyordum. Hal -
buki; vaktinden evvel büyümüş bir ço
'CU~u andıran, bütün ana hatlarını zorla 
ciddileştirmeye çalışan, söz söylerken 
mahcub bir ir.san edasile gözlerini dai· 
ma öniinde ve duvarlarda dolaştıran; 
ve bütün bunlardan dolayı da mat çeh~ 
resine mfma vermek mümkün olmıyan 
Enver pnşayı, o muhteşem masanın ö
nüne oturtulmuş, zarif bir minyatür 
şeklinde bulmuştum. 

Şunu da itiraf edeyim yi; ayni za -
manda, içimde garib bir hiddet de duy
muştum. Harbiye nazın ve başkuman
dan vekili ünvanlarmı taşıyan bu genç 
adamın, büyük bir hararetle ellerimi sı 
kat"ak kapıya kadar teşyi etmesini bek~ 
lemiyordum. Fakat, her erkeği rüzga-

Yaver, sordu: 
- Bev, burada mı? .. 
- Burada efendim. 
Yaver, aralık duran kapıyı itti. Bil -

yük bir nezaketle bana yol verirlcen: 
- Buyurunuz, efendim. 
Dedi. 
Loş ve küçak bir koridor. Sağda sol~ 

da, sım~ıkı kapalı oda kapılan. Hepsi· 
nin önünde birer nöbetCi var. Dipteki 
odanın k:ıpısmda duran bir çavuş iler -
ledi. Ellerini kalçalanna dayarken, dik 
ve sert bir ses yükseldi: 

- Emriniz .. efendim. 
Yave:-, durdu. 
- Kim var, beyin yanında? 
- Kimse yok efendim. 
-Haber ver. 
- Başüstüne efendim. 
Çavuş, sür'atle odaya girdi, çıktı. 

- Buyurunuz, efendim. 
Bu sefer, yaver ban yol vermedi. 
- Bir saniye bek1eyiniz efendim. 
Dedi. İçeriye yalnız kendisi girdL 

Odanın içini nazarlardan saklıyan yük~ 
sek paravanın arkasından, hafi! mınl~ 
tı ~or işiti1di. 

Bir zi1 sesi. 
Cavuş &dL 
Bir enıir: 
- Dış~da bekl!yen hanım gelsin. 
Çavuş, dışarı çıktı. 

- Buyur, hanım. 
Dedi. · 

( Arlcası var) .............................................................. 
• 

Uan T arifemiz 
Tek sütun sıı.ntlml 

•ahile 400 
•ahil• 250 )) 
•ahile 200 )) 

Dördüncü •ahüe 100 >> 

lç •ahi/eler 60 n 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 

bir tarife derpif edilmi~ir. 
Son Posta'nın t icari ilAnlarına 

aid i§ler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıancılık Kolle til Irketi 
Kahramama d 

İkinciteşrin 1 O 

Denizaltı ~emileri 
·~~~ tarafı 7. inci ıcutada) . j fından kullanılacağı gözönünde tutulur-

burada duşmanın dınleme cıhazı var ~~- sa ufacık ihmallerin büyük zararlar ve
ye sokulamamaktadırlar. Herhalde isttk- receAi a§ikAr olur. O halde vazifesini çok 
balde dinleme cihazları, tayyare gözcülü- ccven komutanlar uzun tedkik ve tecrü
tünden daha emin olarak denizaltıların beler ne en büyük mütküllerı yenebilir. 
mevkilerini bildireceklerdir. Nitekim bizim Muavenitin Golyatı batır-
Şu kadar var ki denizaltı gemilerinin ması binnazariye kabil değildi. Fakat ko

dahi ayni cihazlarla techiz edilebilmele- mutanm cesareti, maiyetin komutana 
ri imkAnları mevcuddur. Denizaltı gemi- kcU"şı itimadı 0 muvaffakiyeb kazandır
leri seyyar bir halde oldukları için cihaz- mıştır. Binaenaleyh istikbalde de denizal
ları bunlarda daha faydalı olarak isti- tı komutanları gemilerHe, akla gelmiyen 

•mal etmek kabil olacaktır. harikaları yaratabileceklerdir. 
Su bombası 

Su bombasının denizaltın~ isabeti, mu
hakkak surette, öldürücü bir tesir yapar. 
Ancak su bombası i1<> t rm güllesi ve tor
pil arasında §U fark vardır: 

Gülle olsun, torpil olsun hedef görerek 
atılır. Düşmanın isabet için lAzım olan 
kıymetli telemetre, topçu makinesi gibi 
aletlerle bulunur ve badebu gülle atılır. 
Halbuki su bombasını görülmiyen bit 
hedefe atıyoruz. İ§te bu hal isabet ihti· 
malini o kadar azaltır ki ... 
Yukarıda anlattığım Jüstitia vak'asın

d.ı denizaltı gemisinin muhtelıf seferler 
görülmesine rağmen atılan 60 bombadsm 
hiç biri hedefine isabet edememiştir. 

Yalnız su bombasının, son senelerde, ge. 
çirdiği istihal!t istikbal barbierinde isa
bet ihtimalini oldukça ço~altacaktır. 

Mangalar 
Çanakkale bo~azı gibi dar geçidiere de

nizaltı gemilerinin geçmesine mani ola
cak a~lar gerilmektedir. Büyük harbde 
genişli~i 100 kilometreyi b•ılan Düver -
Kale geçi.cJine bile gerildiği nazan dik
kate alınırsa istikbal barbierinde çok ge
niş sahaların a~ ile kapanacağı muhak
kak görülür. 

Maamafih anlattığım bütün bu şeyler 
aletler ile yapılan veya yapılacak işler
dir. Eğer bu aletlerin dahi insanlar taıa-

A.T. 

Sinema: Tino Rossi'nin yeni 
filmi, Paris 1şıklar1 

(BB~ tarafı 9 uncu sayfada) 
Fakat. .. B:X an içinde o kaynaşallt 

taşan, halk susuverdi. Çarpan kalbler 
adeta d urdu. Yalnız Tino Rossinin sesi 
ne~'eli k,vrımlarile yükseldi. Herkes cr 
nu büyük bir veedile nefes almaktan 
bile korkarak dinledi. Sonra ayni al -
kış, ayn~ ta§kınlık, ayni merasimle kür~ 
süden aynldı ... 

Yanımda duran adamdan bunun 
manasını sordum. Milll bayramlarda 
belf'diye, hallan çok sevdiği artistiere 
büyük meydanlarda şarkı söylemele • 
rini rica edermiş. Onlar da, kendileri • 
ni çok seven halkın bu alakasına bir 
mukabele olmak üzere bunu memnu • 

!:!X~!!~ .. ~:.?.'!.~--~-~.~:,1.:~!~::; ................. . 
İranın yeni Ltanhul konsolosu 

Dost İranın İstanbul ltonsolosluğuna 
tran hariciyesinin eski ve kıymetli me • 
r.ıurlarından, ayni zamanda değerli edib· 
lerden Bay Asaf Berhiya tayin olunmu' 
ve İstanbula gelerek vazifesine başlamıi· 
tır. Kendisi türkçeye esaslı şekilde vi 
kıftır. 

Almanca mütercimi aramym 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ahnancadan '!Ur.kçeye ..-e Türkçeden Almancaya mükemmel-en tercümeye 
muktedir bir miltercim alınacaktır. Alınanca ile beraber Fransızc-ayı da ayni 
derecede bilenler tercih olunacaktır. 

İsteklilerin prtları ö~nmek üzere birer istida ile Umuın MüdüJlü~e müra 
caatlan. c8030. 

~~~~ -~ ~~-

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 
İstanbuldan 13. İkinciteşrin. 938 Pa:t:ar günü k.:ı.lkacak postadan itibaren 

Mudanya hattında kış tarifesinin tatbikine başlanacaktır. Kış tarifesinde 
postalar İstanbuldan Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri saat 
9 da kalkacaklardır. Paz<u, Çarşamba postaları Armutluya utrıyarak Gemli
ğe kadar gidecek ve ertesi günü Gemlikten kalkıp keza Armutluya u~rıyarak 
saat 15.05 de İstanbula döneceklerdir. Salı, Cuma ve Cumartesi postaları 
doğruca Mudanyaya gidip ayn: gün Mudanyadan dönerek aaat 18.45 de İs
tanbula geleceklerdir. 

Edirne -Meriç su işleri Şube mühendisliğinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Uzunköprü kazasına ba~lı Eskiköy elvarında ve Me-

riç nehri ü7.erinde bulunan Nafıa köprüsü menbaında yapı~rıcak mahmus 
ve bağlantı inşaatı keşif bedeli 8762.86 liradır. 

2 - Eksiitme 16/11/938 tarihıne müsadif Çarşambil günü saat 14 de Edırna - t..
tanbul yolu üzerinde bulunan Meriç m işleri §Ube mühendisli.ğı binasında 
toplanacak su eksiitme komisyonunca açık eksiitme usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme §artnamesi mukavele projesi, bayındırlık işler~ genel 
§artnamesi, fennt Jartname ve prcjeleri billibedel Meriç su işlerı 1ube mü• 
hendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için istekJil erin 657,22 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerindt 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa VekaJ~tine müra
cat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraı 
etmeleri 1arttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksil~ 
nı.eye iştirak edemezler. {7957) 

.:dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" 
~ Türk Hava Kurumu ·1 
1 Ü ··ic'PiYTIP. ~ 
~ E irinci Keşide: ll 1 Ikinciteşrin/938 dedir. 

i Büyük ikramige: O. Liradır .• = Bundan ba k : 15.000, 12.0JO, 10.000 liralık i:Crnmiyc· 
=: lerle ( 20.000 ve lO.ODO) liralık iki det mükafat vardır ... 
§ Yeni tertipten bir bilet larak iştirak etmeyi ihmal et- ~ 
= mcyiniz. Siz de piyangonun mea'ud ve b htiyarlan rasına ~ 

~~lıiiı~ııuU:üU~iiüıüôiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl 
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Filistin meselesi için 
bir konferans toplaniyor 

Londra ~ (Husus!) - J'illstinin tabi • 
nline müteallik husust bir komisyonun 

I giliz B ve 
ühim • 

ı u e 
hazırladılı proje hükfunet tarafından "(Bq tarafı 1 inci ıayfamızda) madan sonra bir de İngiltere ve Alman• 

'(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 ile hükfunetindeıı talimat istemlttt:· Por- rcddedilmi§tir. Hükftmet bugün nejret- ler araaında çarpışma olmadı. Münih an- ya arasmda bir deklarasyon imza edil· 
tilAya farar vermi1lerdir. Buna muhak - tekiz bahriye nezareti ona fU muatacel tili bir beyaz k:itabla Filistini ikiye ayır- lapnuı bir tarafın n.feri veyahud diler di. Bu deklarasyonu bazı kimseler dost 
kak nazarile bakılabilir ... Almanya ve emri vermiştir: maktan vazgeçtillni bildirmektedtr. Fi - tarafın mallubiyeti de~ldir. Bu auretle larımız aleyhine telAkki ettiler. Halbu· 
İtalya tarn1ından yardım gören Franko- c- Derhal memleket• avdet edin~z!:t llstin meselesinin halli için yabnda bir dü§Ünenler aldlllmlf olurlar. Id yeni dostlar edinmek hiç bir vakit 
nun muzaiferiyetten sonra Portckizi da- Angelada Alınaniann faaliyetlerınden konferans aktedilecektir. Bu konferansa Bir devlet ıiateminin djjer bir devlet ~kilerini ihmal etmek değildir. 
hi ilhnk edece~ini ı::ı'mdiden temin ederim. haberdar olan İngilizler telAşa dü§mÜJ - · d ki •~--•- b emesi de b "'evletler 

& , Yahudi ajansı mümessilleri, Fillstm e ~~~e enzem u "' Fransa lle müna.sebatımız pek eski, "-•a.ksndı büyük bir (İberik imparatorlu· lerdir. b ahh lan di~ k h" arn .. --..:ıa t~''""iki' mesaı·,.. m"-i olamaz ~ı Ara mur as ve aer omiU u. - -...uıu -,- J lin • pek 8amimt ve kıymeti her iki taraftan 
lu) kurmaktır: Guinee'nin kar§ısı.nd.a bulunan Bijajoz kfunetler müınessilleri fjtirak edecekler- Şüphesiz ki demokrat preıWplerine da- tamamen takdir edilmiş bir dostluk • 

Bu böyle oladursun... Şimdi batka ve adındaki adalar grupundan bir iki adayı dir. yanan İngiltere hükfun.et aiste.mini her 
çok mühirn bir meseleyi meydana çıkarı- Almanların tahkim eylemekle ve bir de - İngiltere, Filistindeki isyan hareketle- hangi başka bir listerne tercih derim. tur. ks b' 

1 
kt 

nizaltı üssü yapmakla meşgul bulunma - Bizde her ferd tam bir hareket ve aöz Yakında Lord Hallfa ile ır i 8 yorum. rine elebaşılık e~ ve hu hangi bir su- .. ah t b d tl " bir 
Almanya Portekizin Afrikada bulu - ları İngilizleri büsbütün telac:a düşürmüş- 1er~ı.-stısm· e m--wktır. t ..... bu 1erbesü yapacagımız sey a u os ugun 

:r rette tahrikatta bulunmuş olan Arab ll· ·IX: iU.l -"'~.. ktır Ilan Angola mustemleksini istilA eylemek tür bu•kalarının -'-temlerine ve dahilt iııle- tezahürü olaca .-. ... derlerinin konferansa iştirakine müsaaae -, aJ.ll • İ f 
üzeredir. cEylemek üzeredir• kelime - İngiliz Imparatorlu~nun emniyeti ba- hakkını muhafaza etmektedir. rine karışınamam.ıza da mU olmalıdır. Başvekil ngillz - talyan münase '" 
leri yerlerinde değildirler .. cİstila etmiş- kırnından Portekizin pek bilyük bir e - Bu konferans altamete uJradığı takdir- Hepimizin arzu etmekte oldulu ıulh sırf batına da temas ettikten sonra sözle " 
tır. demek daha doğru olur... hemmiyeti haiz olduğunu İngilizler pek- de, hüldlınet Filistinin idaresı hakkında ot_urınakla temin olunamaz. Bunun içfn rlne devam ederek demiştir M: 

1936 senesi mart ayındanberi Almanya aUl. bilmektcdirler. Cebelüttarık bolazı nıünasib gördü~ knrnn verecektir. çalıflllak lAzımdır. Hepimiz ıulhil aevi • c- SilAhlanmamıza gelince, bunda 
Angola'yı bir plan dahilinde istısmara eski mühim ehenunlyetini bugUn tama - yoru.ı ve bu aulhiln ihlAl edlldilfni a5r - yegAne maksadıınız üstüroüze nlını~ 
b&§lamıştır. Bu başlangıç tariht İspanya mile kaybcylemiştir. Çünkü Cebelüttarı- Başvekı·l don ög"'le UsiU sek bUtün kudretimizle onu müdafaaya olduğumuz ağır mes'uliyetlere m üvn • 
Ihtilaline takaddüm etmektedir. !m kar§ısında Ceuk'da lstihkAmlara son çalı§aca!ız. Bir harb vukuunda bu harbl zi bir surette kuvvetli olmaktır. Vakit 

Almanya hareketinde Portekizin reisi sistem muazzam Alman toplan yerleşti- Şehr.lmi.ZO geldi• durdurmak için 'bütün kuvvetimiıle ça - gelince hep birlikte silahsızlanacağu. 
Salazar'ın müvafakati ile hareket eyle - rilmiştir. Cebelüttarığın arkası da çev - Iıvacnfız. Çünkü bir taraflı silAhsızlanma umu • 

m ektedir· rilmiş bulunmaktadır! .. İngiliz muhibbi (Ba~tarafı ı in ct ıaytada) Çekoslovakya mesel~ine gellnce: nıt sulhü tehlikeye düşürebilir. SilAh· 
Alman müstemlekecileri hassatan An- eski İspanya devleti ortadan kalkmıştr-I yaseticUmhur Seryaveri Cel§.l, Sıhhlye Şunu söylemek irter:im ki, en iyi bir hal lanmamızm ikinci bir hedefi de başka•' 

golanın cenubunda vA.s:i arazi satın al - Bunu yakinen bilen ve idrall eden İn- Vekili HulO.si Alatq, Londra Büyük çaresi bulduğumuza kaıillm. Münihte lannın malına göz dllonek deAU, kendi 
maktadırlar. Bu arazi Almanyanın eski giliz amirallı~ 'bir har'b vukuund.a Por - Elçimi% Fethi, İstanbul Komutanı, Po- Çeko.slovakya hakkında yapılan anlaş- malımızı korumaktır.• 
Tanganika müstemlekesinin civarındadır. tckizin: lls Müdürü, Üniversite Rektörü, bir 
Almanya buralarda müteaddid imtiyazlar Faro- Silverset • Favia limanlarından çok zevat tarafından karşılanan Ba~ -
alıruı. bankalar kurmlliİur. Kahve tar - ıstifadeyi dü~nmektedir. Eter fırsat bu- vekil trenden indikten aonra kendini 
laları hep Almanların elindedir. labilirse!... karşllamağa gelenlerin ayn ayn elle • 
Angelanın bütiln ticaretı Almanyaya Di~er taraftan: Madere -Lizbon adası - rini sıkmı~, nhtırna yan~mı.ş olan A • 

ıeçmiştir demek mübalfığa değildir. Açores adaları tarafından müteşekkil car matörüne binerek Dalınabahçe Sa· 
Almanyanın Angolaya ayak basması 

pırf ticari maksadları fstihdaf eyleme _ mfrselles Atıantik denizine tam mana- rayına ,;;.gi_t_m_i...;.şt_ir_. _____ _ 
mektedir. Asıl maksad askeri hedeflerdir. sile hAkim bulunmal..-tadır. Bu mfiselles • d 

Angelada bulunan Alman müstemle - Hindistana, cenubt Arnerikaya fldcn yol- E eg"' ide iki mtnl a a 
ların anahtarı mesabeslndedir. 

lr:.ecilcrinin sayısı §imdiden 5000 i bul - d • d • · b 1 d 
muştur. Bunların çoğu mühendis ve zabit Angola da bu mevkidecUrl • emir ma eni U un U 
tir. Yerlileri askerli~e alıştırmaktadırlar. fıte bu sebebiere binaendir k1 Ingil • 

(Baştarafı 1 inci 1411fada.) On yerlinin talimine bir Alman bakmak- tere tA eskidenberi Porteldz ile bir itti -
le bir kilometre me.!afededlr. Ve damar tadır. 1937 senesi kAnunuevveli nihaye - fak akdeyleme~ arzu edip durmaktadır. D 
sahile müvazi olarak uzanmaktadır. i • 

Türkiyede p muk vaziyeti 
ha kın da radyoda konuşma 

Ankara O (A.A.) - Ziraat Veklleti tn -
rabndan per embe aqa.mı nat 19 da An
kara radyosunda Adanada ve Türkiyede 
pamuk vaziyett hakkında münaka§alı bir 
görütme yapılacaktır. Bütün memleket 
münevverlerini alAkalandıraca~mda &üp
he olmıyan bu münaka.şanın, dinleyicileri 
yakından ilgilend.ireceli muhakkaktır. 
Konferansı müteakib de Yüksek Ziraat 

Eıı.titüsü talebesinden mürekkeb bir ko
ro tarafından ziraat marıı söylenecektir. 

F ansız sefiri Rom da 
tem slarına başladı 

Roma 9 <A.A.) - Yeni Fransız bü• 
yük elçJsi Francoi Poncet bugün ha • 
riciye nezaretinde Kont Ciano'yu zi .. 
yaret ederek kendisile uzun bir mülA· 
katta bulunmuş ve krala vereceği iti ~ 
madnamenin bir suretini tebliğ etmiş "' 
tir. 
• Bu mülfut bir saatten fazla sür ... 
müştür. 

tinde Almanyanın Angolada mükemmel Fakat Portekiz de her §eye ra~men bu in 
x-eri ise sahilden dofru iç havalinin 11 -bir surette talim ve terbiye görmüş yer- lttifaka hiç bir veçhile yana§mamı~tır. .. ı k:ıı Komu-n·ıstlere karşı 
ci kilometresinde de, Deliler ve kle '.JY· ) lilerden müteşekkil 50,000 askeri \>ulun- Bu aenenin şubat ayında İngiltere hü - Bükre§ 9 (Rador ajansı bildiriyor -<, 

Romanya V eliabdinin 
17 nci yıldöniimü 

leri arasındadır. Alm n • japon i bir lig"' i Vellahd Mihailin 17 nci yıldönümü mo. ınakta idi. Bu ordunun techizatı mükem- kitmeti Portekize bir askerl heyet gönder- Adil Ellisekiz her iki maden cevherln -
ıneldir. Tanklan bile vardır! Fakat bu mi§tir. Heyet hem Porteklı ordusu hak- dEn kopardılı nümuneleri, Ereğli cln • Tokyo 9 (A.A) -Alınan ve Japon nasebetile Romanyanın bütün kilisclerin .. 
tanklar §imdilik parça halindedir. Ku - kmda tedkikatta bulunacak, hP..m de Por- ruıda tedkikat yapan bir Alman jeolo~u- polilleri komüniatlere karşı yapılacak de !yinler yapılmıştır. 
rulmaları bir gün meselesidir. tekiz limanlarının inki§afı :imkAnlarını a- na go"stermı'"', 1 .. lenme~e fevkalA.de mtisaid takibatı tanzim ebnek fizere Alman po Gazeteler, bu münasebetle yazdıkları 

Im b ğ km ,...t kt 'Ji :r 
10 Ila ru· tt' 1 · d Ran H be T k makalelerde milletin iftiharla scvdif A anyanın buraya ayra ını çe e - r~.ıraca ı. bir cevher oldulu cevabını almıştır. Ha _ m e ı.ş erm en z u r o • 

aine bir şey kalmamıştır! Bu suretle ko - Heyet Portekize vm:hktan bir müd • n'cl tesiriere maruz mostralardan kopa _ yoya gelmiştir.' Burada iki sene ka1a - prensin ahlakı ve entelektül yüksek meı 
ca Atı~-tik Ok d "k ı bir d t p t_,_,_ bitk"-- :-=- ktır ziyetlerini bilhassa kaydetmektedirler. ~ ~~a~~e e~~~~u~~~~~~~~~~~ill~~~-=cja~ij·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ denizaltı fissüne malik bulunacaktır. ~~mana~ti ile kar§ılaşmııtır. Portekiz dikleri rakam yüzde 58 ile !2 arasıdır. -:: 

Reis Salazarın muva1akati tahtında ya- hukt1metı heyete ancak bir aeyyah gru- Adil Ellisekb: bu 'buluşun".l istida n hil-
Plldıfını iddia eylemiştim. Bunu isbat e- pu nazarfle bakacağını bildirmesi üze - kfunete haber vermfıtir. Tedkikat neUce· 
deyim: rine heyet hza.sı İngiltereye avdet et • 'nde itlenme~e elverilll olduklan ta • 

1936 senesi mart ayında Portekizin mi~lerdir.ı. ~ıa~ ederse memleket kömür havza • 
(Republica) adındaki kruvazörü Tigres Doktor Jos6 Domlnga dos Santes'un amın yanıbaşında bir de demir havzası 
koyunda Almanların bir gemiden san • beyanatı §imdi hararetle münak ~a edilip kazanmak bahüyarlı~na erecektir. 
dıklar boşalttıklarını mUşahede ebni§tir. durmaktadır. 
Sandıklarm mitralyöz ve tüfeklerlc do - Bir Fransız gazetesi diyor Jd: Biz bunu 
hı oldu~u meydana çıkmıştır. biliyorduk. İngilizler de peklll biliyorlar 

KruvazörUn kumandanı derhal telgraf anuna her nedense hiç ses çıkannıyorlar .. 
ll:: 

~eseleler: sna n pazarlı s1z s tış anunundan 
sonra ihtikara başladığı iddiaları 

(Btl§tarafı 1 inci sayfada) arasındaki dedikodudan dolayı bayl 
tabj tutmaktadır. Perakende fiatlarda- bir anket yapmağa t*bbü.s ettik. Ala
ki yükseklik şayed herhangi bir piya - kadariara sorduk. Maksaclımu kanu -
sa te.mevvücünden, toptan fiatlardaki nun meriyete girmesfle beraber tahas· 
trt:>..ştan doğmuyorsa dedikodularm sül eden neticeleri toplamak, tesbit et-
doğruluğu meydana çıkacaktır. mektir. 

Dün Ticaret Odasının bu hususta Bunun ne dereceye kadar muvaffa-

Siyaset aleminde 
(Bnştarufı 3 Uncll 1nyfada) 

Bundan dolayıdır ki, daha flmdiden, han
gi :r;amana kadar mukavemec etmiyece -
ğlmizi ve ne zamandan itibaren bir hs.rbi 
dahi gözct alacatturuzı §imdiden söyleme
miz icab eder. E~er deniz ve hava haki
miyetini muhafaza etmek, tAbiyemizin e
sasını te§kii ediyorsa, bir umanlar nus
yaya kar§l oldulu fibi Almanyaya kar§! 
da Boğazlardan iatifade etmek hayatı bir 
hr.kkımız olmak icab eder.:t 

İngiliz muharririnin bu aon cümlesi -
nin manasını pek anlamarnakla beraber 
İngiliz siyasetinde İtalyanın muhtemel 
bir Alınan yayılmuın~ karşı daima bir 
ihtiyat olarak aalclanmaktan vazgeçilme
diği açıkça görilnilyor. 

Selim Ragıp Emeç 

tedkikata giriştiğini öğrendik. Daha kiyetli bir netice verece~i de kestirile
evvel belediyenin pazarlıksız satı~ ka- mez. Zira bu güç bir ifdir. Alakadarlar 
nununun tatbikatma başlandığı tarih • ya bu mevzuu Uiınlk etmem..t,lerdir, 
ten bu zamana kadar yaptığı tedkikat- yahu d kendi görfişlerine. ve piyasa za
ta elde etti~ neticeleri tesbit eden 1 - ruretlerine göre bir ihtlkAr olduğuna 
kinci bir rapor haz.ırlandığını duydu • kani defillerdir. Mesele bundan iba • 
hmuz için evvelA belediyeye sormaA-ı rettir. Yaptığunu sadece bir ankettir.» Kap Ilmanın 
rnüna.sfb bulduk. İktısad işleri müdü • 
fil Asım Süreyya bize dedi ki: Sarhoş olup sokakta sarkanliiık Mildafaası için 

- cKanunun tatbikatı netayicini eden genç kiZ iki gUn hapis Londra 9 (A.A.) - Pirow ile İnflliz 
gösteren bir rapor hazırlanılınaktadır. yatacak rıazırlan arasındaki görüpnelere telmili 
Bu raporda tesbit ettiğimiz gibi, biz de (Baştarafı 1 inci ıayfada.) eden Daily Express töyle yazıyor: 
ih~ikA_r yapıldı~ma dair hiç bir kanaat Mahkemede dinlenilen, bütün inhidler cİngiliz deniz makamlan Kap llmmı-
)'o~tur. Kanunun meriyete girdiğinden ve davacıların bir kısmı: nın mUdafaa haline korunasına yardım et-
bect eldE> etti~Jmiz netice normaldir. _ Eleni, çok namuslu, .!kin bir kızdı. mt:~e davet edilmektedir. Liman civarın
'redkiklerlmizden memnunuz. İhtikAr Bu hadise karşısında biz de, aşırdık, luly- du görünmiyecek bir veldlde tesia edile-
kat'lyen mevzuubahs olamaz.ı> ret ettik, demişlerdir. <'ek olan depolar da hiç olnıazsa altı ay-

Sorduk: Suçlu genç kız da, hAdiseyi 1611, anlat. hk mahrukat biriktirilecektir. 
- Ticaret Odası bu iddia etrafında mıştır: d 

tedkikat yapıyormuş! -Topu. topu iki k.adeh konyak içmi. Bir çocuk bahçe duvann an 
- Bu herhnlde hazırladıklan bülten tim. Fazla da delil .. ne oldu. bUemiyo - ArnaTUdtöyde Aralık aotakt& oturan Le7-

1 1n IArun oııu 11 :J&flD<lıı. Beşir, evin br.bçe du-ç fiat toplamaktan galet olsa ge - rum. Birdenbire, teilr etti. Sonra. ne yap- nrmdan d~ret 801 011 bt1lnden JU& _ 

:tektir. Yoksa kanun muvaffakiyetli ne- tığmu hatırlıyamıyorum. Başka defalar ııı.nmıı ..,. tedr.n altına alınml§tır. 
tiee vennlştir. da, konyak içmlştim. Fakat, hiç böyl ol- Bı k kal dı 

Ticaret Odnsı umumi kAtibi Cevad mamıştım. ır esrar et ya an 
»iıamı· de şo"yle söylüyor: HAkim, yapılan muhakeme •onunda, E- Kalyoncucia Qukur!ok:atta oturan Kul • 

mın esrar ıot.ıtl haber alınarak cebleri aran
- cİhtikAr var mı, yok mu? Bunu leninin suçunu ıablt görmüş, 2 ıün mUd- mıg, blr klbrti tutusu f.çlndo b1r m1kc1ar e~ 

tedkfk ediyor değiliz. Bu hususta bir detlc hçse ınahkfuniyetine karar ver - rar bulunmuştur. Suçlu ABUye bei1nG1 ceza 
likayet te vaki olmamıştır. Yalnız halk miştir. mahkeme31ne te.s11m ed1lmiftlr. 

Kurulut tarihi 1 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ans adedi: 262 
Zirai ve tlc•rl her nevi b nka muamal 1 ri 

• 
PARA BiRi TiREN ERE 28.800 Lira 

iKR MiY RECEK 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 

SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 
40 • 100 ., 

100 50 n 

120 " 40 tt 

160 " 20 , 

4,000 Lira 
2,000 • 
1,000 .. 
4,000 IS 

5,000 n 

4,800 tt 

3,200 , 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralal' bir sene içinde SO liradan qağı 

düşmiyenlere ikraınfye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar ırıcnede 4 defa, ı Eyl(U, 1 Birinci kfınun, 1 Mnı1 ve 1 Buiran 

farlhlerinde çekilecckfu. 



İkincitqriıı tc 

- "Son Posta, n1n H i kayesi Nafıa Vekiletinden: 

KAYBOLAN 1 
3E 

1 PROGRAM 17/Birincikanun/938 Cumartesi günü saat 12 .de Ankarada Nafıa VeUleti Itina
sında Malzeme Müdürl'üğü odasında toplanan Malzeme EJtSiltme Komıııyoounca 
1615 lira muhammen bedelli 5800 ad~ 2 No. lu tclgı:af findanmın açık ebiltme 
usulile eksiltmesi yapılacaktır . 

... ı.lllii .. JIIHIUHH .. O.. Yazan: G. Rıklin- Çeviren: H. Alaz Muvakkat teminat 121.13 liradır. 
Eksilfme ~artnamesi ve ~rrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme Mildnr· 

lü~nden parasız olarak alınabilir. Süktineti ilk bozan ·lvankov oldu: 
- Kayboldu! dedi. 
Petkin cevab verdi: 
- Biz bunu sensiz de biliyoruz. 
Orada hazır bulunanlardan Buyko 

- Pek~, bu nereye gidebilir? 
- Böyle manasız sualler sormayıntzl. 

Nereye gittiğini, nereye kaybolduğunu 
bilseydik, onu oradan gider getirirdik ... 

- Belki de çalmışlardır?. 
- Peki, çaldilarsa ne olacak?. 
- Acaba polise telefon etsek nasıl 

olur?. 
- Veyahud gazetelere bir ilAn ver-

sek? .. 
- Arkada~lar, şakanın hiç te sırası de

AH .. hiçbirimiz çocuk de~iliz!. B!z burada 
içtima halinde bulunanlar, Şehir Sovyet!· 
nin riyaset divanı azalarıyızl. Şimdi ne
rede ise muhterem reisimiz Smolkin de 
gelir. Vaziyeti ciddi olarak mütalea et
meliyiz!. Önümüzde müstacel olarak in
tihabat işi duruyor. Halbuki biz münte
hıblere teklif edeceğimiz programı kay
betmiş bulunuyoruz. Bu vaziyet karşı
smcia müntehiblere ne diyeceğiz?. Onla
rın karşısına ne yüzle çıkacağız?. 

- Şu tesbit ettiğimiz programın bazı 
kısımlan belki de hatırımızdadır .. ne der
siniz?. Hatırımızda kalanları tesbit etsck 
nasıl olur?. Herkes hatırında kalanı söy
ler, işte böylece bütün program ortaya 
çıkmış olur!. Mesela ben ... Hay kör iey
tan!. Aksi gibi hatırıma hiçbir şey g~l
miyor .. 

-Senin hatırında bir şey yok ta sanki 
bizim var mı?. Şiir falan olsa gene ne 
ise .. . İnsanın hatırında bir şeyler kalır .. 
fakat nesir insanın hatırında bir türl:i 
kalmıyor .. mesela ben, fi tarihinde sorul
duğu zaman, kendi bal tercümemi bile 
doğru dürüst yaznmadım; çünkü bu da 
nesirdir. Halbuki Lermontov'un cİblisı~ i
ni ha.lıi baştanbaşa ezbere bilirim; çünkü 
bu manzumdur. 

- Acaba Yegor Kuzmiç'e telefon et
ı:ek nasıl olur?. Bu adam bütün eski 
vnk'aları, maziye aid her şeyi bilir .. ken
disine bir tek şey soruldu mu. çorap sö

kü~ gibi hepsini anlatmağ& başlar. Bu 
kadar saçma sapan maltlmatı kafasına 

İndirilen merdivenden yukarıya e -
lir.de revolverle bir subay, üç neferle 

birlikte Karam • 
baya çıktılar. 

Kaptan ken -
dilerini karşıla -
dı ve hemen ora· 
cıkta konuştular. 

pek te uzun sür -
miyen bu konuş-

t 
-1 

İstekliler muvakkat teminat ve §artn3mesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni 
gün ve ayni saatte komisyonumuzdo: hazır bulunmaları !Azımd'lr. c4588ı~ c8029• 

Devlet Demiryolları valimanları işiatm ~si Um um idaresi ilanlın 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 150 00 ın 1 oksijen i tası 28/11/1938 Pazar. 

\esi günü saat 15 de kapalı zarf usulü lle Ankarada İdare binasınd:ı eksiltıneye 
konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125,- liralık n akkat teminat ile kanunun tayin 
dtiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisiitme 
vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpqada 

Teseliüro ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (8203) 

~ 

Muhammen bedellerile mikdar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 16/11/938 Çarşamba günü saat 10,30 d1 
Haydarpaşada gar binası içındeki satını.lma komisyonu tarafından açık eltsilt 
ıne usulü ile satın alınacaktır. 

c- Gerek §ehir içinde, gerekse fehirle köyler arasınd4 telefon mu1ıa.bera.unı. 
tanzim etmek .... 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa aid biza
lannda yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiitme günü saatine kadar ko-

nasıl sı~dırabildiiine cidden hayret edi- - Evet, ben de hatırlıyorum, bu road- misyona müracaatlan lAzımdır. . 
Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. 
yorum.. de aynen böyle idi. 

Riyaset divanı katib: Gulkin: - Demek ki programın bir maddesi 
1 - 400 metre yolcu vagonları. için pt>rdelik muşamba muhammen bedeli 

1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. 
- Bir dakika müsaade ediniz, dedi. ortaya çıkmış oldu. Bunu hemen kayae-

Şimdi ben ona telefon ederim. delim .. bu suretle ... 
2- 5000 kilo Ibeyaz üstüpü muhammen bedeli 1700 lira muvakkat teminatı Gulk.in telefona yakla§tı.. ve eski sis

tem telefonun manivelasını çevirme~c 

başladı: 

- Santral, santral; allo, santral! .. Hay 
Allah bellisını versin: hiçbir zaman vak
tinde cevab vermez!. Santral!. Allo, san
tral!. 

Gulkin kan ter içinde kala"l"ak telefo
nun manivelasını çeviriyor, alıizenin içi
ne ofluyor, bağınyor, küfrediyordu. Fa
kat bunlardan hiç birinin faydası gör,ül
rnüyordu.. santral, inadcı sükünunu bir 
türlü bozmak _istemiyordu. 

Birdenbire Gulkinin yüzünü bir seyjnç 
kırmızıhğı kapladı: 

- Arkadaşlar, diye haykırdı, demek 
ki telefon işlemiyor, öyle mi?. Çok mü
kemmel. Hatta pek çok mükemmel. İşte 
size kaybettiğimiz programın bir mad
desi: 

cGerek şehir içindeki, gerekse şehirle 
köyler arasındaki telefon muhaberatını 
tanzim etmek .• 

- Do~ru!. 

Fakat cümleyi ikmal etmek kısmet ol
madı. Çünkü elektrik cereyanı kesilmişti. 
Şehir Sovyeti salonu mutlak bir karanlık 
içinde kalmıştı. 

127 lira 50 kuruştur. ('7969) 

Karanlıktan bir ses: 
- Gene mi?. diye söylendi. 
- Şu bizim elektrik santralı da bir 

türlü muntazam işlemesini öğrenmedi. 

-----
Karanlığı parçalıyan Gulkin'in sesi du

yuldu: 

-Yaşadık arkadaşlar, yaşadık. Elek- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
trik santralı fena mı çalı~ıyor? Fena. 
Varsın fena çalışsın!. Buna hiç mütecssir Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh-ıl keser. 
olmiyalım. Bilakis sevinelim.. işte size Icabında a-iinde 3 kqe alınabilir. - -
programımızın bir maddesi daha: cEiek- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!rik santralının faaliyetini ıslah etmek.. Kartat malmüdürlüğünden: 
Hemen unutmadan kaydedelim.. ) 

- Fakat karanlıkta nasıl knydedcbili- ( Satılık Ev enkazı ve klremlt. 
. ? 

rız.. Kart al kazasına bağlı Paşaköyünde lti in hazineye ai d ll har ab ev enkazile ay-
- Unutmamak için bir parma~ımı bü- ni mahalde kain natamam kilise binasının üzerinde bulunan tahminen altı va 

küyorum .. Nikifrov, mektebc koş ta gaz yedi bin marsilya kiremidinın mahallinde satışa çıkarılmıştır. 
!ambasını getir!. Talib olanların 15 ikinciteşrin 938 Salı günü mahallinde bulunacak olan sattı 

(Devamı 13 ncü sayfada) komisyonuna müracaatlan lüzumu ilin olunur. (8186) 

SON posTANIN 
EDEl? QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

içeceğiniz farklı olacak. Haydi. sizi 
ye!'lerinize götürsünler! 

- Kendi namıma csaleten, arkad&f' 
larınnın narnma da bilvek.ale çok meP 

, si ederim, müsü subay! Velakin, bir şq 
daha öryenebilirim acab? 

- Söyleyiniz! 
- Bunda mapus olmuşuz, emniyetı 

ma neticesinde Subay sualini Torik Necmi an -

yoktur. Başa gelen çekilir! (Bunu ar 
nen tercüme ederek: cSök.i viyen alateı 
on lı tir!• dive Fransızca ifade etti) 
ancak bizi nereye çıkaracağınızı bil • 
mE:k ister idik. 

subay bir düdük Fransızca olarak larnıyordu ya? Tak· 
çaldı. Torpido - tekrar etti: vor onun hakkında 

dan diğer bir subayla üç, dört nefer - Kimsiniz? da pervaSJzca şun -
daha geldiler. Kararobanın kaptanı ile .- Biz, sözuro o • ları söyledi: 
ikinci kaptarunı alıp gittiler. Ondan na, keyfimiz için - Ona da bakma! 
sonra vapurda bir teftiş başladı. Her seyahate çıkmış İs- Görünürde delikan -
tarafı arıyorlar, sandıkları bir bir sa- tanbullu Türkleriz. lıdır ama, tüy ka -
yıyorlar, defterini tutuyorlardı. Kener- Fransaya gidecek • basıdır. Yanında sı· 
da bir grup teşkil eden bizim dört ar- tik.. başımıza gel • kı bir öksürük ede-
kadaşa yanaşan, bir şey soran yoktu. medik şey kalmadı. cek olsan hüççet i-
Feraha çıkan Takvor, yasağı masağı En son, Hamburg .. len mefat olur. Ba-
unutmuş, yaktığı sigarayı keyifle tel - tan bindiğimiz Fran şımıza bu işler gel-
lenrliriyordu. Gurabi efendi sordu: sız vapuru bilmem miş ise, içlerinde 
~Ne oluyor? Ne yapıyorlar? nerede taşa oturdu. genem en yüreklisi 
Torik cevab verdi: Bu gemi bizi kur - ben idi.m. Kıyas e -
- Gemiyi teslim alıyorlar, galiba. tarmağa geldi. Biz· desin gayri! 
- Ya, bizi ne edecekler? leri aldı. Tabii biz Subay bu sözlere 
~Biz de maan beraber, tabii. bunun nenin nesi kanrnış idi. Bir kaç 
Şimdi, bir endişe de Gurabt efendiyi olduğunu bilmiyor- . . . . . . . saniye düşünür gibi 

almıştı: duk. Bilsek de, e • Gemiyi te.dim alan sübay bizımki lenn yaruna geldı: cSız kı1n.sınız?• olduktan sonra, em-

- Ya, bizi burada, bu boş gemide sasen, tercih edecek vaziyette değil -ı Takvor İfakat hanımı işaret ederek, ı retti. 
kerıdi halimize bırakıp giderlerse, kap- dik. Bindik .. geldik .. şimdi de çilemiz, cevab verdi: - Pasaportlarınızı. 
tan yok .. tayfa. yok.. ne haltederiz? anlaşilan dolmamış ki sizin elinize düş- - İrca ederim, zabit efendil Bir şu ~ Buyurunuz müsü! Bu benimkidir. 

-Çocuk musun. be babacığırn? Hiç, tük. Art1k mukadderatımıza hakim karının sıfatına, hiyetine bak.. ondan - Türksünüz, Öyle mi? 
milyonlar değerindeki bu eHirnet va - bulunuyorsunuz. İşte bu kadar! sorarn laf et. Biz bunu ilan yola çıkma- - Sütbesüt! Salt dinim, aryıdır. 
puru terkeder de giderler mi? Besbelli Subay, dik dik baktı: ğa hata etmiş isek, bir de istersin ki Subay baktı, iade etti. 
ki yedeğe alıp, yahud da kendileri ida- - Yalan söylüyorsunuz .. siz gönül- marebee gidelim. İçimizde palavra - Arkadaşlarınızınki?. 
re edip, yerleri neresi ise oraya götü- lüsiinüz! İspanyol halk cebhesine yar· vardır amma, silah atacak kim.c;eyi gö- - Dceyim de göstersinler. 
receklcr. dıma gidiyorsunuz! remoonım. Bu ehktiyar romatizmadan Döndü, Gurabi efendi ile Toriğe su· 

Ru mantıki söz üzerine ihtiyarın yü- Takvor gayri ihtiyarl güldü: geberoor; canından bılaruşlır. Ben der- bayın istediğini bildirdi. Onlar da pa· 
reP,i biraz rahatladı. Derken, gemiyi - Allah için! dedi. Hepimizde de gö- sım umumi harbde bilem levazım am- saporflarım uzattılar. Subay, bunlan 
tec;lim alan subay, işini bitirmiş, tekrar nüllü olacak sıfat vardır ya? Eğerle - barından dışarıya çıkın~ değilim. Te - da, tedkik edip iade ettikten sonra: 
güverteye çıktı ve bizimkilerin yanına yim yardıma koşan gönüllülerin hepsi minden cenabının elinde loververi gör· - Sizleri de, dedi, maalese! bu ge-
geldi. de bu kıratta iseler, İspanyanın ~i iş· düğümde fenalık geçirmi$in. Nerede minin mürettebatı gibi, karnaralarda 

- Siz kimsiniz? tir!. Sırtı yere gelmez altık! kaldı ki kendi elime tüfek alacağım! hapsetmek mecburiyetindeyim. Ancak, 
Takvor cevab verdi: - Size yalnız şunu haber vereyim . Subayın nazarlan timdi de ~oriğe dost bir devletin vatandaşlan oldu • 
- Biz ispanyolca bilmeyfı müsü. Siz Şayed yalan söylediğiniz meydana çı· çevrilm~ili ğunuzdan, tabiidir ki onlann glSrdüğii 

t:transızca anlar mısınız acaba? karsa, kur§una dizilecejiııiz i\1Ddilrl - Ya. buf dıedL muameleyi Jtirm.iyeceksini&. Yiyecek, 

Subay: 
- Ha, bakınız, azizim! dedi; biz halı 

harbd~ bulunuyoruz. Rotamızı deği~ • 
tirmemize ve sizin hatınnız için başka 
yerlere uğramamıza imkan yoktur. O 
nun için sizi ancak kendi limanlarmız. 
dan birine çıkarabiliriz. 

- E. ondan ötee nasıl gideriz! 
Subay omu7. silkti: 
- Onun orasını bilmem. Biz ıi2l, 

nasyonalist İspan.yarttn hükUınet me
mudarına teslim edeceğiz. Art~ işinizi 
onlarla uydurursunuz. 

-- Sizin limanlardan Fransaya papur 
islvor? 
~ - Orada sorar, öğrenirsiniz. Şimdilik 

Al!aha ısrnarlndık! 
Subay uzakla~tı .. arkac;ından. Takv<>r 

söy"iendi: 
- Git sağlıcağla!. Uğurlar olsun. 

müsü patates cenabları!. Bizi kaspan • 
nek mapusa gönderirsin? Ondan, 1rut 
uçmaz, papur oğramaz bir Ilmana çıka· 
nrsın? Al1ahtan korkun yoktur?. 

Ötekiler, €trafma toplanıp merak!~ 
so:dular.: 

-Ne oldu? Ne diyor? 
- Bir çeşid belaya da bunuylan çat-

tık, k.ardas! B!zleri mapuz edecekmi~.: 
-Sebeb? 
- S€beb ararsın. bunda? Biribirle • 

rini yeorlarsa sebebi, mehnası vardır? 
-Sonra ne olacak? 
- Südülen ieker .. Balhlan badem. 1 
-Yani? 
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cSon Posta» nın deniz romam: 3 

Deniz Şeytan• 
TilrJı:çeye te'rlren: IL Süreyya Düm en 

Mektebin en tembel talebsi 
Evvelki gUnkU va dUnkU 

kısmın hUIAsas1 
'Roınamn muharrlrl Denls Şeytanını ilk

evveı bir tayyare meydanında gördü~ünü 
anlatıyor. trı yan, rüçltl tuneW bir adam
dır. İnce, zarif b1r tarısı da vardır. İ§tc 
bütün Almanyanın anııtaını Te hürmetıni 
kazanan bu adam, Kont Luctner, muhar
tlrıe dost oluyor ve ona hayrete şayan ha
:ratını anlatmap baflıyor. Kont, Büyük 
lrarbde yelkenıt b1r remJ lle Okyanuslara n
ÇUarak tonıanlıt yapm.I4, ttuo.t devletlerı
nın ticaret tuolanna büyük zararlar verdlr
ltılş bir adamdır. Ondan enelld hayatı da 
heyecan, sergüzeşt 'le eür'et bakımından 
bundan aşatı talmamattadır. Artık onu 
c!Inııyonn: 
Çocuklu~ Dresden kuaba.mlda. geçml.ş

tır. Bu arada denız seyahatine ald bir va
Dıır llste.sı ona denizlerde yaşamak, büyük 
tenıııere k&ptan olmak arzularını veriyor. 
:aYlece hep denız romanlan, deniz blkflye-

rt okunıa~a başlıyor. 
lt: llabası hayretted1r. otıunun tıpkı dedesi 

ont Luclmer rlbl atıurt olmasını bekle
~ektedlr. Çünttl Kont Luclmer asker oca

nctan yetlşml!l, Büyilt Frederlk'ln ku -
~!ldasındald Pru.sya ordusuna aüvarl. mll-

hnı olarat ıtrmlşt1r. 
btr ~te Denız Şeytanının allesi onun böyle 
~adam olarat yetl~eslnl Istemektedir. 
} Ukta denb .te'lda.sı hiç eksik olmu
lı 0~· Çalışkan da de~lldlr. Mettebde hep so -

Uncu bulunmaktadır. Onun bu hall baba -
:nı isyan etUrlyor. Nihayet bilyük annesi 
ı:;u okutınatı tızerlne alıyor. Fakat naflle ... 

ı; btr tyl netice elde edllemlyor .. 

[Roman devam ediyor] 

~ 

Büyiik annem hAla bana ce -
~aret veriyordu, ben de hala ça-
Şrnaıar.ma devam ediyordum. Baş

~a bir lıntihanda, dört kişiyi ge
~e bırakmıştım! Binaenaleyh bü· 
)'k annem bana Iki yüz peni -
~ ll_lemnuniyetle saymı.ş·tı, ben de ken
~ ~~. nıilyoner hissetrniştim. Fakat mü 
h akıb imtihanda iki kişilik yer kay -
a ettim. Buna rağmen büyük annem ce-
areti ... : k b tm' d ··ıdi O h"l" f .. tu .... ay e ış egı . , a a u-
gi~ get~nniyordu Benim bi~ kaç ~eri 

-ın· şler:m olmadıkça terakkı edecegi -
b~ \Unduğunu söylüyordu. Korkum 
l'l. g.eri dü~üşlerden dolayı büyük an -
tn e..uın vereceği paradan tenzilat yap -
~ası ve bunu isterneğe kalkması idi. 
ltıeteket versin böyle bir teşebbüste bu-

n.:-nadl. 

ta Ara sıra geriye de düşmekte be -
ltaher bu suretle sınıfta ilerlemelerle 
Q(iz~ncım bir hayli artmı~ olacaktı. Bu 
llu Şan~e lle dalandıncı olmanın yolu -
~lı~utrn~ştum, maarnafih bu dolandırı 
llıi ternız bir tamah olmaktan ileri git 

ş değildl · B· . 
'~e b ır aralL'It kafaını tavşan beslemek 
ba Unlan üretmek merakı sarmıştı ve 

na b" bab ır çok marka mal olabilecek bir 
ltli ~ tavşan üzerine gözlerimi dik -
~t~·ırn .. İhtiyacırn bulunan parayı elde 
•eıt ek 1se ancak sınıftaki derecemi yuk 
tt, rnekıe kolayca mümkün olabilecek
ta \'elev ki bu derece yükselmeleri n -

sa ~~~:. geri gidişlerle de müterafik ol-

~anLakin gelgelelim talihim o kadar 
-~~~nıktı ki ... İlk ilerlemelerden sonra 
1Ierıe ~<'~emde terakklye doğru bir 
~i Yış kaydolunamıyordu. Bilmem 

ney 
llıti 8Plllalıydım? .. Herhalde paraya 
buy~~crrn vardı. Binaenaleyh bir gün 
say1ud' annerne iki derece terfi ettiğimi 
llaş~ ı~. Bu suretle penileri aldım. 
teıd.i;· b~r hafta üç derece daha yük -
bir. <l~rn1 .. beyan ettim. Üçüncü hafta 
te11. orduncüsünde dört derecelik bir 

LVaki olduğuna inandırdım. 
.ı· -ın 

b-u a>ısal clunımumun kanşıklığı ve 
l)ı;ı~Olda bende haS'li olan şid~tli ta
~ade ve ihtıras beni, sınıfımda kademe 
~iy tne ınevhum llerleyişlere sevke -

hğı: ve •. bu suretle bir gün sınıf başı -
lli bii f'Ukselmiş bulunuyordum! Ya -
))ar-a Yult annemt bu terfilere inandırıp 

13~.
1 Çektyordum. 

lığa UYfik annemin duyduğu bahtiyar
ta baartrk hzırl ve payan yoktu! Bilhas
~tin·na şefkatle muamele etmek siya -
de e~U!.arak bu güzel (!) neticeyi cl
bir za iş bulunması kendisi için adeta 

fer teşkil ediyordu ve bu zafe -

ı 

Bu deniz rüzgarlarının simasını 

rir.Jen haklı bir surette gururlanıyor
du. 

Bir gün büyük annem, okulumu -
zun öğretmenine tesadüf etmiş ve bit -
tabi terfiimden dolayı hissettiği guru
ru ona oçmaktan nefsini meneelerne -
mişti. 

- Eh ... Bizim Felix için ne düşünü
yorsunuz? demişti, işte gördünüz ya 
nihayet sınıfhaşılığa kadar yükseldi!.. 
Bu, benim tuttuğum metod sayesinde 
oldu. Metoduro ne biliyor musunuz? 
Her derece terfiinde ona elli peni ver -
m<'kti. Size söylüyorum ki «şefkat \'e 
hüsnü muanıe.le gibi bir çocu6ıu terbiye 
eden daha iyi bir vasıta yoktur• ve bu 
nu ben isbat etmiş oluyorum. 

Bizim muallim, büyük annemin bu 
suretle konu~asından derin bir hay
rete düşmüş ve zavallı adam şaşkınlaş
mış idi. 

- Ne diyorsunuz? diye bağırmıştı, 
Felix sınıfba~ı mı? Ne münasebet e -
fendim. ne münasebet? .. Bu işde bü -
vük bir yanlış anlaşılına var!.. Benim 
bilrliğime göre Felix sın1fın otuz dör -
düncü talebesi!. 

Bunu işiten büyük annem hemen e
ve koşmuş V(' beni dehşetli bir tekdir 
sn1anağı altmda bırakmıştı. Bereket 

ve:-sin bilvü!: nnncmin Buldog cinsin
den iki tane köpcği vardı. Biri on üç, 
öbiirü de on dört yaşında~ Bu hayvan-

cıkiar o esnada nefes darlığından muz
tarih bulunuyordu. Bitişik odadan kö
peklerin hırıltılı feryadlannın işitil -
mcsi büyiik annemin hemen oraya koş 
ma.$ına sebeb olmuştu ve bu suretle 
de hen, daha fazla bağırılıp çağınlmak
tan kurtnlmuşturn. 

Tckrnr benim ,yanıma dönünceye 
kadar hiddet ve asabiyeti oldukça geç
mic;ti. Binaenaleyh bana sadece vlako· 
nik olaısk «dargın olduğunu• söyle -
dikten sonra. 

- SPnin !cinde yasavan bir şeytan 
var çocuğum! diye bağ"ırmıştı .. 

Büyük annem hadiseyi babama söy
lemiş değildi. Çünkü ona karşı gülünç 
olmaktnn çek;niyordu. Babamın bütün 
bildiği. paskalya yortularından evvel 

yapılan imtihanda terfi etmiş bulun -
duğumun kendisine bildirtlmiş ve bu 
arada mektebi terketmemek münasib 
olacağı ilave edilmiş olmaktan ibaret 
kalmıştı. 

Bunun üzerine b::ıbam, 'beni, Prusya 
Saksonyasında kain Halle şehrinde bir 

nıe~te~ göndermişti ve ilave olarak da 
bana hususi bir muallim tutmuştu. 

Mekteb günlerimin sona ermesi sür
atle yaklaşıyordu: Babam, ihtimal ki 
büyük annemden ilham alarak, bana 

bir cvad• yapmıştı. Buna göre eğer sı
nıfta terfi edersem, bir çiftlikte bu -
lunmakta olan kuzenimi ziyaret etmek 
müsaadesine nnil olacaktım. Bu, tam 
benim istediğim bir şeydi. 

imtihan'lar gelip çattığı zaman ba
bam, bizden uzakta bulunuyordu! O, 
beri huc:usi bir munllime bırakmış ve 
eğer imtihanda muvaffak olursam ku
zenimi görrneğe gitmeme müsaade et-

• • 

kavurduğu bir gemici idi. 

mesini tembih de eylemiş bulunuyor • 
du. 

Gerçi herkes gibi imtihana girdim, 
girdim amma bermutad herkes gibi çı· 
karnadım. Binaenaleyh eve dönüşüm 

çok kızgın ve kırgın bir durumda ol
du. 

Evde ilk tesadüf ettiğim kimse bizim 
hususi: muallim olmuştu. Adamcağız 
büyük bır merakla ve heyecanla imti
handa muvaffak olup olmadığımı so
ruyordu. 

Bu sual üzerine dudaklarımı ısırdım 
ve hocaını aldatmak küstahlığını irti -
kab eyledim: Evet imtihanda muvaffak 
olmuştum. Fakat okulun baş öğretme· 
ni okulda olmadığı için karnem imza 
edilememişti, bilahare posta ile gönde
rilecekti! 

Eh .. artık bizim ev hocasının sevinci
ni gömıeliydiniz! Adamcağız benim 
muvafiakiyetimde kendi yardımının 

zaferini görüyordu! Binaenaleyh der -
hal kuzenimin çiftliğine azimetime 
müsaade etmişti. 

Bu müsaadeyi alınca, babamın büyük 
potinlf'rini, lAstik çizmelerini, küçük 
paltosunu, pantolonlarmdan birini ve 
spor ayakkaplarını aldım. On üc bu· 
çuk yaşında olmakla beraber bü'ün 
burlar bnna uygun geliyordu. 

Benim ve biraderimin. birer para 
ku~baramız vnrdı. benimkinde sekc;en 
mark ve kardec:immkinde ise yüz on 
mark para birikmişti. Evvela kendi -
minki~i aldım. Ve bilahare ödemek 
kaydile , kardeşimin kumbarasından 
kı:-k mark a~ırdım ve uzaklaştım. Fa
kat nereye? .. Denildiği gibi içimde bir 
şeytan var idise bu, mutlaka ·bir «Deniz 
şeytanı• olmalıydı! Çünkü benim bü -
tün rüyalarım, bütün tahayyüllerim 
denizden başka bir şey değildi. 

(Arkası t•ar) 
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Son Posta 
Yerebatan, Çatnlçeşme sokak, 25 

Yevmt, Slynst, Havadls ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütfın hakları 
mahfuz ve gazetemızc:~ aiddir. 

ABONE FiA TLARJ 
1 6 3 

~en e Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtYE 1400 400 
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Abone bedeli peşindir. Adres 
dc~i§tirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
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~00 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
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Sayfa 13 

Hikaye: Kaybolan program 
(Bcıı tarafı 12 inci sayfada) 

- Soğuktan mektebdeki bütün camlar 
çatlamış.. tabii bu arada lAınba 1işelerı 

de ıağlam kalacak delfl, ya?. 
- Bunu kim söyledi?. Sen mi Nikif

rov?. Aferin do~usu .. bir parmalımı da
ha büküyorum. Çünkü programın bir 
maddesinde cmekteblerin tamır ve teshi
ninden:. bahsediliyordu. İşte programı
mızın üç maddesi çıktı demektir. Arka
daşlar. ın.aneviyatınız kırılmasın, şimdi 

programımızın diğer maddelerİnı de ha
tırlar:ız. 

- Bir gece karanlıkta kalır~ak hepsini 
hatırlanz? 

- İçtima değil, adeta sinema!. 
- Bir parmağımı daha büküyoruın. 

Çünkü programda: eSinemaların faaliye
tini korttroh maddesi de vardı. 
Karanlıkta Petkinin öfkeli sesi duyu}. 

du: 
- Rica ederim Buyko, doğru otur!. Bir 

kütük gibi üstüme yıkıldm!. 
Yılmaz Gulkin: 
- Bir kütük gibi mi?. diye tekrarladı. 

Kütük ... Kütük .. hayır, programda kü
tükten bahi.s yoktu. 

- Rica ederim, alayı bırak .. gene üst:i
me yıkıldın; adetA meşe odunu gibi... 

- Odun mu?. Mükemmei doğrusu .. 
çünkü programda: cOrmanların korun
ması:t kaydı da vardı .. bir parmağımı da
ha büküyorum .. mükemmel. işler yolun
da gidiyor demektir. 

- Devam edelim .. fakat aksi gıbi kar
nım acıktı .. Nikifrov, ayağına üşenmcden 
bize bir çay kaynatsan?. Yanına da san
doviç ekler karnımızı doyururuL .. 

- Bu vakitte bunlan nerede Lu:uruz?. 
Gulkin gene haykırdı: 
- Bravo!. Bir parmağımı daha büküyo

rum: eFakir talebelere sıcak yemek te
mini... Evet, programda bu da vardı .. 
devam, devam .. 

- Fakat bizim re is nerede kaldı?. 
- Nikifrov, koş ta reıs Smolkin'i ara-

yıver!. 

Nikifrov'un k::ıpıyı kapıyarak dışarı 
çıktığı işitildi. Aradan üç dakika geçme
df'n, sokaktan bir su §ırıltısr ve kulakları 
tırmalıyan bir feryad duyuldu. 

- Galiba Nikifrov haykırıyor!. 
- Aldırmayın!. Herhalde enayi karan-

lıkta kanalizasyon çukuruna düşmüş ola
cak!. Hoş ilk defa buraya düşmüyordur1 
aldırmayın!. 

Gulkin gene söylendi: 
- Arkadaşlar gürültüyü kesin!. Bir 

parma~ımı daha büküyorum. Çünkü prog 
ram da: c Yolların taıniri, k analizasyon 
faaliyetinin tesriiı. maddesi de vardı. lçti· 
maımıza devam edelim .. 

Bu esnada kapı açıldı .. birisi içeri girdi. 
-Kim o?. 
- Ben! Nikifrov. Tamamen ıslanöım. 

Arkadaşlar, biz burada oturup içtima edi
yoruz, halbuki lnuhtelif reisimiz Smol
kinin nerede bulunduğunu hatırımıza 
bile getiriyoruz. 

- Nerede imiş?. 
- Nerede olacak, bataklı~a saplan-

mış .. 
- Hangi bataklı~a?. 
- Hangi bataklı~a olacak, pazar mcy. 

damndaki bataklı~a. 
- Peki şimdi o orada ne yapıyor?. 
-Ne yapacak?. cFord:ı. unun içinde o-

turup duruyor .. ne ileri, ne geri gidebi-
1ir. Zavallı adam.. ben ona ... 

- Sus Nikifrov, mAni oima!. Progra· 
mın bir maddesi de: eŞebir civarındaki 
bataklıklarm kurutulması:t na aiddi .. bit 
parmağımı daha büküyorum .. 

- Fakat ne olursa olsun reisi bat&klık· 
tan çıkarmak lazım.. adamca{tız sabaha 
kadar orada oturacak değil a ?. 

- Gulkin, itfaiyeye haber ver de, gidip 
reisi ve otomobili bataklıktan kurtar
sınlar!. 

-Yapamam. Çünkü büt~n parmokla
rım bükülüdür. Petkin, sen telefon Pt!. 

Petkin, karanlıkta bir sandalyayı dc\'1• 
rerek. telefona yaklaştı. Telefonun manf
veHisını çevirmeğe ve söylenmcğc baş
ladı: 

- Santral, santral!. Allah belanı ,·er
sin santral.. 

Santral cevab venniyordu .. içtima iı;e, 
karanlıkta hala devam ediyordu .. 

' 
Yazan: Muazzez Tabin Berkand 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPIRIN seneler
denberi her türlü soöukalJ. 

gınlıklarına ve aörılara karşa 

tesirl ~aşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N In .tesirinden 

emin olmak Icin lütfen. EB 
sına dikkat ediniz. 

marka-

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulitımızı görmeden ÇAT AL 
K AŞlK ve BIÇAK takımlannı:zı alma
ymız. 

Bütftn mallanmız hem kalite itibarile Av
rupanmkinden daha yüksek ve hem de fiat
ça yftzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satiş yeri: Tahtakale caddesi No. 51 
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ALMAN 

Kaloriferler ve diğer tesbin vasıtaları için 
en mükemmel ve elverişli koktur. 

Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 
Yüksek Hararetli Kömürdür 

HUGO STINNES REDERAV A.G. 
Galata Gümrük binasının karşısında 6 ncı Vakıf 

Han 3 üncü kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Yapı işleri i .anı 

afıa Vekileti den: 
1. - İstekli çıkınamıJ oian Erzurum'da Gurup inşaatının ikmali yine ayni 

fartlarla ve kapalı zarf usulile eksiltıneye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 245.938 lira 49 kuruştur. 
2. - Eksiitme 28/11/938 Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekô.leti Yapı İşlerl 

Eksiitme Komisyonu odasında yapılacak tır. 
3. - Eksiitme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 8 lira 1:1 kuruş bedel mu

kabilinde Yapı İşleri Urouro Müdürlügünden alınabilir. 

4. - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin 13,549 lira 17 kuruşluk muvakka•. 
teminat vermeleri ve Nafıa VekAletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri 
lazımdır. Bu vesika eksiitmenin yapıldı~ı ~nden en az sekiz gün evvel bir ıs
tida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve ı:. •• ....ıdlarına en az bir ltalemde 150.()')0 
lira kıymetinde bu işe benzer bir it yap tı~ına dair işi yaptıran idarelerden alı::· 
mış vesika iliştirilmesi muktuidlr. Bu müddet zarfında vesik.a talebınde bu
lunmıyanlar eksiltıneye girernıyeccklcrd ir. 

5. - İstekliler teklif mektublarını lhale günü olan 28/11/938 Pazartesi günü 
ta at 13 e kadar Eksiitme Komisyonu Re isli~ine mak b w; bukabilind~ teslim ede
ceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil ınez. c4707, c8194• 

Gayrimenkul satış ilanı 
litanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bay Osman ve Mehm@::l ve Hü~yinin Sandığımızdan 21741 hesab No. sile al
dıkları 200 lira borçlarına kar§ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borçla
rını vermediklerinden haklarında yapıla n takib üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu olan 40 cı mad:l e:sine göre satılması icab eden Ayvansa
rayda Atikmustafapaşa mahallesinin eski Bostan ve Papas yeni Kundakçı sokn
ğmda eski ve yeni 1 No. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 

arttırmaya konmuştur. Satı§ tapu sicH kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek istiyen 80 lira pey akçesı verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmi~ bütün vergilerle belediye resimleri ve 
telltıliye rüsumu taviz bedeli, vakıf icarcsi borçluya aiddir. Arttırma şartnarne
si 10/11/938 tarihinden itibaren tedkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri 

servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicU kaydı ve sair lüzumlu izahat ta 
şartnarnede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun1arı ted
ldk ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her §eyi ötrenmiş ad ve iti
bar olunur. Birinci arttırma 27/12/938 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlun
da kain Sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab e:ien gayrimen-

kul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç.mi§ olması 1arttır. Aksi tak
dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 16/1/939 tarihine müsadif 
Pazartesi günü ayni mahalde ve ayni sMtte son arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklar~ tapu si
cillerile sabit olmıyan alfi.kadarlar ve irtifak hakkı sahibierinin bu haklarJnı ve 
hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmı gün için
de evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle hak-

larını bildirm~ olanlarla bakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı§ bede
linin paylaşınasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 
937/464 dosya numarasUs Sandı~ımız Huku İşleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

*** DİKKAT 
Emniyet Sandı~: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenlP.

ıe tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 

göstermektedir. (8255) 

Ml L Li PETROl LIMITED ŞIRKET{ 
SERMAYESI T. L. 30,000 

Voyvoda caddesi, Galata, Istanbul 
Türkiye Millt Han No. 19 • 20, Poata kutusu 1829 

Benzin, Gazyağı ve saireleri memlekete gelmit olduğundan 
sahşa başlandığını sayın müşterilerine tebliğ eder. 

P. T. T. Fabrika müdürlüğünden: 
Kasa imalinde kullanılmak üzere on ü ç kalem ~ç ve salr malzeme açık eksilt

me ile satın alınacaktır. Muhammen be dell 849 lira 94, teminatı muvakkatesi 
63 lira 75 kuruştur. 

Eksiitme 25/11/938 tarihine müsadif C uma sabahı saat 10 dadır. 
isteklllerin şartnarneyi görmek için h ergün eksiitme ye girmek için de muay

ycn gün ve saatte teminu ınakbuilarlle birlikte fabrikada müteiekkil komisyo-
na gelmeleri. (8260) 

SON POSTA 

Kavga ile biten güreş 

İkincitcşrin 10 

Tarihten sayfa r 
--------

'(BO-§tarafı 7 nci mıyfada) 
Cengiz Han sa~ ve sol cenahları mer-

sı Kin imparatorlarının garb payitahtl 
idi. Garb sarayı demektir. 

8 leşrinievvel salı günü akşamı Şehza- keze yaklaştırdı. Kendi ordusunun dü~ 
debaşında Süleymaniye klübünde yapı- mana göre azlık olmasına rağmen hücu
lan yağlı güreşlerde Türkiye serbest gü- ma geçti. Düşmanın vaziyetml pek iyi 
reş üçüncüsü Babaeskili İbrahim ile Mol- bildiği için en can alacak noktalara sal
la Mehmed 45 dakikalık bir güreşten son- dırıyordu. Çinin zengin, iyı silahlanmış, 
r& berabere ilan edilmişler, fakat Baba - iyi giyinmiş, fakat tecrübeler! eksik olan 
eskili İbrahim buna itiraz etmiş ve tck- ordusuna bir sel coşkunluğile çullandı. 
rar güreşmelerini istemiştir. Molla Meb- Mogollar düşmana doğru dörtna: sürdük
med de bunu kabul edince hakem heyeti ten sonra yaklaştıkları sırada yaylarını 

sesini çıkaramamıştır. Tekrar tutuşan ·geriyorlar, ya~mur gibi ok yağdınyorlar, 
pehlivanlar bir hayli zaman daha güreş- geri dönüp uzaklaşıyorlardı. Sonra ayni 
mişler, fakat gene yenişemcmişlerdir. Bu hücumu tekrar ediyorlar, Çın saflarını 

hale iki taraf ta sinirlenmış, iş kavgaya kırıyorlardı. 

Cengiz Hanın ordularmda kuvvetli blr 
kaleyi kuşatmak için Hizım olan tC;ker
lekll kulclcr, mancınıklar, lağımcı asker
ler yoktu. Onlar daha ziyade düz ovaıar
da, yalçın dağlarda akınlar yapmakta. 
meydan muharebelerinl kazanmakta \ll'" 

ta idiler. 
Bununla beraber (Si-King) in yükselt 

duvarları, müdhiş kuleleri dibinde yi~it
çe dövüştüler. Muhafızıarın cesaret v• 
scbatlarına rağmen Cengizin ordusu şeh· 
re girdi. Artık (Pekin) yolu açılmıştı. Şe
hirde müdafaa hazırlıkları yapılıyordu. 

dökülmüştür. Neticede zabıta işe ırüda- Çin ordusu müdhiş bir bozguna u~- Mevsim epeyce ilcrlemış, soğuklar bat' 
lamıştı. Cengiz Pekin üzerine yürümediı 
Peçili ve Şan-Siyi tarıyarak şimale gettl· 
Ertesi sene yeniden hü~um edecekti. 

hdle etmiş ve kavgacıları ayırmıştır. radı. 

Yeni Spor Işleri Umum MüdUrU 
işe baştıyor 

Spor işleri umum müdürlüğüne seçilen 
General Cemi! Tahire yeni vazifesine 
başlamak üzere dün tebli~at yapılmıştlr. 
General Cemil Tahir bir kaç güne ka -
dar Ankaraya gidecek ve vazifesine baş
lıyacaktır. .............................................................. 

Bir doktorun günlük 
notlarindan 

Gene anjinlere dair 
Her anjlnde aşiktir veyahud zayıf sey

reden veyahud zablrl hiç blr dökllntü 
gösterrolyen kJzıl hastalı~ı arama~ı dü -
4ünme~l asiii. ihmal etmemeHdlr. Bu haf
talar zarfında anjln ve arasıra da dUte
ri vak'nları da görülmüştür. Şimdi de 
tek tük kızıl vak'aları nnd(r olmakla be
raber göze çarpma~a başladı. 

Anjlnler Isterse dlfteritlk olmasın geqe 
boğazdan netlee alıp muayene ettlrme -
H dir. 

Kızıl anjlnl lle A.dl anjln arasında se -
rtrl olarak büyük tarklar vardır. Kızılda 
dll ataç çlleğt rengini alır. Bademcikte
rin kıımızılığı da husust bir renktedlr. 
Bademciklerin üzeri beyaz gışayı kazlb 
Ue örtülüdür. Bu clhetıere çok dikkat 
etmelldir. 

Döküntü esnasında üst ve aıt dudak 
ve çeııenin ortası solpk sarı renktcdlr. 
Buna bUhassn alle doktorları ve analar 
ve babalar çok dikkat ve ehemmiyet at
fetmelldlrler. 

Ce-rab tıJt•••n ok•y•cwıarınuımı po1ta 
•111• r•lôamalannı rita Hvlıı. Abi &all· 
dlrde btelde.tl mıa.kabelesb UlabUlr. 

······························································ 
lsttmbul Şehir Tiyatrosu 

Bu alc~am saat 20,30 da 

Kan Karda,lerl 
Y aıan : Bi ra ho 

Türkçeai f, AdU 

HALK OPERETI 
Pak yakında biiyük operat 

KINA GECESI 
M. Yuari 

Seyfettia Aaal 
T. L. -«1335 

ERTUÖRUI .. SAl 1 1 E { 
tiyatrosu 

Takaimde Bugeee 

Kar1s1ndan kork• 
m1yan erkek yoktur 

vod•il 3 perdo yarın gece : 

AKTÖR KIN 

Turan Tiyatrosu 
Hıı.lk nn'atkin Na,id 

Comal Sabir n okuyun 
Semıba birlikte 

SUrpik Haçlk 2 P. 
Clcl Beylm 1 P. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mnh· 
kemcsinden: 

İsviçrede Ruti Maschinen Fabrik fir· 
masından satın alınıp (Cenovaze Korn
panya O Vapore) Vapur Şirketine men
sub (Copomela) vapurile İstanbula vü
rud eden 10/4404 M. R. 652/643 B. A. ve 
933/630 R. M. \e 73/699 numaralı marka

Cengiz Han önüne gelen §ehırleri zap
tederek (Si-King) şehrin! kuşattı. Bura-
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ı - Katet-rabıt edatı - phst zam1r. 
2 - Etrafı su lle çevrlll kara parçası -

Yemek - atabey. 
3 - Tren yolu - sporcu aı~ı-rilziA.r. 
i- Nefer. 
5 - Şatranca benziyen blr oyun - tatU. 
6 - AdaletJe 11 eören - nall olan. 
'1 - Blr nota. 
8 - Kan - yed - en irl efissell haynn. 
g - Valide - lsU!hnm nlda.sı - blr nevi 

na kış. 
10 - Denl-ı ölç\lsü-bcyglr-temlzle. 
Yukarıdan A,atı: 

ı - Kışın yaj!an - dahi - evlerin tıatü. 
2 - Naz - ı.stm - genl!JUtt 
3- TAdad et - bir nota. - ~ya. 

4 - Kırmızıya benzer renk. 
5 - Toz UA.çlarm konuldukları gül.l~ç -

Iyi olmıyan. 
6 - Blldirmek - avanak.lıt. 

7 - Edat tasgir. 
8 - Erkek ı.sımıerinln 6nüne getirilen -

aan'at - bo§. ' 
9 - Adnlnr denizi - istıtham nldası - fena 

olmıyan. 

10 - Atıarın ayaklarına çlvllenen - ayı 

yuvası - kırmızı. 
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[wcıki bulmacanın h41Ledıt11Uf ft'"u 

DALGA UZU!\TLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw . 
.P. 31,70 m. ~65 Kes. 20 Kw. 

-
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12,30: Müztk (muhtellf türkçe tarlolar), ı; 
Saat lyarı ve haberler, 13,10 - 14: Müz1, 
(küçük orkestra), Zampa - uverUlr caentl 
ral d), Le peUt Duc operetlnden, Po tp 

CLer.ocql, Walzerlled (Mamel), Balayı <~ 
Noakl, De.s königs soldaten - mar§ (R. 1(1' 

tnlgg), 18,30: Müzik (Balkan oyun havalall' 
n>. 19: Konuşma Cköylll ve 2lraat saat; 
19.15: Saat A.yan ve haberler, 19,25: M~, 
(lncesaz faslı), 20: Milz1t (oda mllzllil· 
yanist <Ferhunde Erldn), Vlyolonıst (N eC~ 
det Atak), beste Ur piyanlst (Ulv1 oetıı 1l 
Erldn), plyano ve keman 1çln ııonat, (111 
Cemal Erkin), piyano 8e$ler1 (N ecU KAzı~ 
21: saat A.yan ve haberler, 21,10: !Jll eıl 
(yurd havalan>. Orta Anadolu ve Ruıtl ı' 
havalan, 21,45: Blr dram - uyuyan ıı:ad ~ 
(yazan - Andre de Lore), tllrtçeye çevııe, 
(Ekrem Reşid>, 22: Müz1t (radyo ortestrf 11, 
sı. Şef: Ho.san Ferld Aln~-· Promethelll' 
vertilr - bal et (Betthoven), Balet auttl <~ 
11 Mottl), Prezlosa - uvertür - <Weber>·1~ j'etais Rol - uvcrtür - (Adam), l(a 1'1'' 
watzer (J. stra\l.!l8), 23: Mllzlk (opera - l, 
23,45 - 24: Son haberler ve yannk1 pro 
ram. • ••••• / ··················································-

Nöbetci eczaneler 
Ba gece nöbetcl ~~neler ouııtal' 

dU': 
lstanbal clhetindeldler: 1 
Aksarayda: < S:ırlm ), ~emdUd", 

(sırrı Asım>, Beyazı dda: (Asador), s- , 
matyada: (Teotııos>, Eminönünde: ~: 
nasya), Eyübde: <ArU Beşlr), Fen~r~,, 
<Emllyadl>, Şehremlnlnde: CN~, 
Şehzadeb~ında: (Hamdi), Ka.rag{iiJl , 
rükte: (Kemal), Küçtlkpazarda: (Yot 
gt), Bakırköyünde: <Merkez). 
Beyo~la clhetlndeldler: , 
istlkl~l caddesinde: (Kanzut>, oaı• 1, 

tada: <İsmet), Tabtmde: <Nlzamed~: 
Kurtuluşta: ( Necdet l, Ye~ hiP"" 
fParunakyan>, Bostanba~ında: 
~lktaşta: (Süleyman Receb). : 

Botazlçl, Kadıköy n Adalardaldl"' ı 
üskUdarda: ( Selimly e ) , Sarıyerd'tl• 

(Osman), Kadı köyünde: (Sıhha\ :ı:ut• 
Büyükadada: (Halk, Beybellde: 

ŞU. U V 
'' Sirop Pectoral ,, 

Eski ve yeni bUtiin öksürükleri geçirir, balgam söktnrnr, bronş11ı1 
temizler. nezle ve ifİpten korur, iôğüsleri zayıf olanlara biliıatfl 
/ tayanı tavsiyedir 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
Beyoftlu Istanbul 

~rını ~ş~ak~ &an ~ ~nd~ ma~ne ~~~~~~~~~~~~-:~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yedek parçalarına aid 26/6/938 tarihli or-
dino zayi oldu~undan iptaline karar ve
rilmesi Türkiye Pnmuklu Dokuma ve 
Pamuk ipli~i F brikaları Anonim Şirketi 
vekili Hadi Sem'i tarafından taleb edil
mekle işbu ordino kimin yedinde iae 4:1 
gün zarfmda mahkemeye ibraz ed.J.mcdi
~ takdirde iptaline karar verilece~ı Tı
caret kanununun (637) inci ve müteakib 
maddeleri mucibince ilfuı olunur. 

(11036) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı Istanbul 
satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük muhafaza hayvanatı için 761 tane bez su kovasmm 15/11/938 

günü sa t ll de açık eksiltınesi yapılıı,caktıt. 
2 - Tasuılanan tutan 951 lira 25 lruruJ ve ilk teminatı 72 liradır. 
3 - Şart:n.amt evsa1 komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatin ilk teminat makbuzlan ve kanunt 

birlikte Galata eski ithalAt ifimrüğü binasındaki komisyona gelmelerl· rJ' .so 
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on ç ka so 
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1 r1:. 
y ADmalan, mide a2rııarı. e illklerı, mı de a{Pr

lıA'l ve yemeklerden sonra vncudde hissedUan 
,ok11nt11 " a2U'lık ne i§kence. Bu hallerin k t't 

çıı.re&l olarak tesırı tabi! olan 

erece m ·essir 

alımı. Ayni zn m nda KA B IZ LI Ö 1 d f l~r. 
E K Ş lLl K ve ) AN. 1 ALAR 1 gidererek 
vncude foralılık \erir. MAZON .sim ve HOR O 

mıukasınn dikkat. 

üşütme, grip, n ez eye ve a.., rtlara bire ir ir. ~ALIH NECATI 

--~----------------------------~~--------------------------------------~ 
Bahçekapı 

Son keşidede : Piyango biletinden : 

200,000 lira kazanan 
(Bana bu bQ~ük serveti 

kazandıran bileti TE 
Son keşldede: Piyango biletinden : 

15,000 li:ra kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi sö,lüyor: 

( Bıtn:nz~~dı~~~U~üe~~rveti T E 1{ O L L U C E M A L ban~e~~1st~11i~e ~e:o~d!~dJ) 
(Anadoluda - Rumeli de) (Denizde - Kar d ) (V apurda • Tren de) (Her yerde Herkes) söylüyor : 

E · es· 
Sshlbi CEMAL GOVEN ~Imdiye kadar binlerce kişi)1 zengin etti. Işte bu cbebden; Piyango bileti denilince 
evvelemirde TEK KOLLU CEMAL batıra geliyor. 'tre herkes barb meydanlannda bir eşini bırakan TEK 
KOLU Ue iktısad saluısında çalışan bu malOl mütekald a;Ubayın glşesine koşuyor. 
Yeni tertıb edilen biletler t1lkenmek Qzeredir, acele ediniz. fap-a Biparişleri stır'at ve lnizamla iOnderlllr. 

e i ad r se d• : ~~~gr~0~~~e B~:::z k~~sı~~:d6e7 ~~r;nad~a~:;~~~~ 
Hiç biryerde şubesi yoktur. Telg~afve k• sa mektub adresi: 

Istanbul, Eminönü Tek Kollu CEMAL Gişesi sahibi CEMAL GÜVEN 

Ramazan, Bayramın Müjdecisidir. 
Ancak unutmayınız ki 

' Hiçbir müjde bir kutu 1 BIKiB LO UMU kadar doıtlan 

teYindi rm ez 

Beyoğlu - KaraklSy - Kadıköy 

riyet Merkez Bankasi • ye 
AKTIF 

Kasa. 
Altın: S:ı:tt tnogram 17.158,577 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki 1\fuhabirler: 

Tilrk Uruı 
Bariçteki M ahabirler: 
Altın: San kllogram 9.054,814 
Altına tahvlll tabU aeıbeat 
dövizler 
l>iter dövlzler n Borçlu kllrlnl 
batiyelert 

Bazine Tahvilleri : 
:Deruhde ed1len evrakı :nnkdly 
kallıl$ 
kanunun 6 - 1 lncı mn.ddelc-
11ne tevf1kan ha:ılne taratından 
"Ylkl tedlyat 

Se.ned t Cüzdanı : 
BAZiNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tnhvil~t Cüzdanı: 
(Deruhdc edllen evrakı nak

- (diyenin b.f1ılıfı EEham \"t 
(TahvllM ltıbart kıymetıe> 

8 - Serbest ahııın ve tabvlH\t 

Avansı r: 
llaztneyt~ kısa nde ııe 
Altın ve Döm Ozerlne 
'l'aıı Yil lt üze rln& 

Rissednrlar; 
uhtelif: 

5 - ikinciteşrin - 1938 V:aziyeti 
PAS İl: 

.24.134.911 ,23 
17.789.337,-

1.120.972,88 

{'73.720,52 

12.786.038,33 

U76,48 

13.780.'127,49 

158.'1! .563,-

15.137.602,-

78.977.23M9 

S9.5'f!Jl50,21 
6.765.805,85 

8.493.500,-
180.638,14 

8.975.212,'60 

Lira 
Sermaye ı 
thtiyut Akçesl f 

Adi ve fevkalldtt 
-43.045.221,11 Husus! 

,78.72M2 TedavüldeJd Banknotlar : 

28.52l.S42,SQ 

Deruhde ed1lm enato natdlyt 
Kanunun 1 - 1 Ind maddeleri 
ne tevtıkan hu1nt taratmdiJl 
vAld ıedtyat 
Deruhde ed.llen nrab nakttı,.e 
bakzyesl 
Kartıı.ı;ı tamamen altın olarak 
Ulveten tedavftle .aıcdUen 
R.eeskoru mukabUl UA.veten teda. 
Tazed. 

Tüık lJnw Mevduatı ı 
U3 810.001,- Dövb taahhüdatı: 

Altma tah'Yill tabU d6vtller 
Dlter C!o'fizler n alacaklı tı.lr1nl 

"183 '71.232.'9 batıyelert 

46.344.758,00 

12.649.350,7~ 
4.500.00D,-

1U41.883,50 

Muhtelif ı 

y ekftn 370.264.467,92 

Lira 
15.000.000,-

l.'l12.'2M,ll 

8.000.000.- 1.'112.234,11 

1~.741.563,-

15.137.802,-

14ıS.Il0.841.--

u .Doo .Doa.-

1-4.000.000 IDU10.9Gl,-

H.I03.654,15 

1.32'-11 

t5.722.907:rl 45. 72.f..233,03 
89.413.385,63 

Yek!Uı 370.264.467,92 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Alhn üzerine avan1 o/o 3 

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

zl d nJ 
r1nd n korur c en 1 1 

lıımine dikkat buyurulm 

Istanbul jandarma Sahn Im Komi yonundan: 
Ankdan Tahmin bedeli m teminatı 
Aded Cııısi Lira Ku. Lira Ku. 

..____ --
1250 Ambalaj san dı~ 1 '150 O 131 25 

1
- Cinsi, mikdarı tahmin ve ılk teminat bedelleri yulcanda yazılı üç boyda 

(1250) aded ambalaj sandılı 11/2. Teşrln/938 Cuma günü aat 15 de Ge-

dikpaşaıdaki J andanna sa tm alma komisyonunca açik ebtm:ne fie sa tm 

2 
lınacaktır. 

- Şartname eb'ad ve evsaf pusulalan hergün adı geçen komisyonda ve n'!l-
a nıune İstanbul J andarnıa eşya ve leva.zım ambarmda &O.leibillr. 

- 2490 sayılı kanundaki ıeraiti haiz olanlann belli gün ve aaatte ilk teminat 
ıtn.ektub veya makbuzlarile Gedikpaşadaki k.omisyonumuzda bulunmalan. 

,(7887) 

~ 
&n~ii< 
R ZER 
vatifleri 

T8ki 10, 31Uk 20, 6 hk 40 , 
lkuruştur. Her eczanede bulunur. 

nhisar ar U. 
I - Şartname ve nümunesi mucibincc satın alınacak 261h m/m lik yükSek n 

15000 bobin sigara kA~dı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

n- Muhaınmen bedeli beher milimi sif 2,10 kurU§ hesabile 8347,50 lira 
muvakkat teminatı 626.07 liradır. 

lll - Eksiitme 28/XI/938 tarihine ras~lıyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba • 
ta§ta levazım. ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası rnak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksilt
me günü en geç saat H,30 a kadar yukanda adı geçen komisyon başkanlığına 

makbu.ı mukabilinde verilmesi l!zımdır. c7480~ 

,.,.,.,., 
Muhammen B. Ek sil tm 

lşin nev'l M.ikda.n bebcrl tutan 9a7,5 teminat saaU 

Babaeski barut depolU 
ve bekçi evi Jntaatı 

L. K.S L K. Lira Kr. 

8142.27 
2162.08 
5304.35 397.88 14 

MQhür kurşunu tMO kilo -.27.60 412.50 30.94 14.80 
I - İdareınizin Edirne bqmüdUrlüğüne ba~lı Babaeskide yaptınlacak barut 

deposu ve bekçi evi inşaatı 24/X/938 tarihinde ve utm alınacak 1500 kilo müh~ 
kurşunu 22/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pazarlll 
usulile eksiltmeye konmU§tur. 

n - Keşif ve muhammen bedellerile muvakltat terninatı bizalannda cöstcrll e 

miştir. 

III - Eksiitme H/XI/938 tarihine rastisyan Pazartesi günü bizalarında yasılı 
&aatlerde Kabataıta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komısyonunda YI• 
pılacaktır. 

IV- İnşaata aid tartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde İnhL<:..trlU 
umum rnüdürlü~ levazım ve rnübayaat fUqesile Edirne Başmüdürlii~nden ve 
mahalli inhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür kurşunu nümunelcri di 
yukarıda adı geçen §Ubede görülebilir. 

V - İrleklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve 6aatlerde % 7,G güven~ 
paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c7964~ 

,.,.,.,., 
Cinli Eb'adı Mikdarı Muhammea. B. "7,6 tec 

Beheri Tutan minnb 
Li. Kr. Lf. Kr. Ll. Kr. 

Çıralı kereste 400X28X8 • 18.099 M3 43.- 778.25 68 37 
• • 800-400X26-35XS -. 22.500 » 31.- 922.50 69 19 
ı- Cibali Bakımevi için yapılacak plltformlara lüzumu olan yukarıda eb'acl 

ve mikdarı yazılı çıralı kereste pazarlık usulile &atın alınacaktır. 
n - Muhamrnen bedelleriyle muvakkat teminatları bizalarmda göstcrilmişttr. 
m - Eksiitme 11/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşte 

Levazırn ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Isteklllerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güveome pa .. 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri illn olunur. c8086, 
,.,.,.,., 

I - İdareınizin Karaa.!aç Barut deposu tapa, aaçma ve fi§ek ambarlarındıı şart· 
name ve projesi mucibince yaptmlacağı ve 18/X/938 tarihinde ihale edilecefD 
iltn edilen kerevet intası pencere tecdid ve tadili ve tamir Işlerinin tedim müd
det! ve bedelin tediye 1eraiti d'!itişttrildi~inden heyeti umumiyesi birden y~nl· 
den açık eksiltmeye konmu§tur. 

n - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 

m - Eksiltme 18/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabata'ta 
Levazıın ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler (1~) kuru§ bedel mukabilinde sözü geçen §Ubeden 
alınabilir. . 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fennl evrak ve vesaikini ihale g(l
nünden 3 gün evveline kadar lnhuarlar İD§aat Şubesine Ibraz ederek ayrıca eh-

liyet vesikası almalan llzımdır. 
VI - !steklflerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~ 7,5 güvenmP pa-

ralarile birlikte yukanda adı aeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8085) 

Cin 1 

Yassı ve Yuvar
lak kayış 
87X68 sarı Tırbk· 
lı aluminyum Ka. 

Mlkdarı 

1575 metre 

200 kilo 

,.,.,.,., 
Mumammen B. 

Beherl Tutan 
Li. Kr. Li. Kr. 

896. - cSib 

2.24 448. - cSib 

% 7,5 teml· 
n atı 

Lt. Kr. 

67.20 

8.86 

EksUt 
me..,ln 
saati 

14 

14.80 

ı _ Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve mikdarı yazılı 1~7~ metre yassı Ye 
yuvarlak k'a)'lf ile 37 X 68 aan tırtıklı alüminyum kA~ıdı şartname ve nUmuneleri 
mucibince ayrı ayrı açık eksiitme usuliyle satın alınacaktır. 

II _ Muhaınmen bedelleriyle muvakknt teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme SO/XI/938 tarihine rnstlıyan Çar§amba günü hızalannda yazılı 
raatlerde Kabataşta Levazım ve Mü') yarıt Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

IV - Şartnarneler parasız oarak hergün sözü geçen Şubeden alınabUece 1 

gibi nUmuneleri de görülebilir. 
V - lstek:lilerin eksiitme için tnyin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvcnme pa

ralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c82 2~ 

IIWW 

İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılaca~ı ve 21/XI/938 tarihinde ihal 
edileeefi ilin edılen (15202,40) lira keoşıf bedelli betonanne döşemeler ıle satr 

müteferrik i§lerin proje ve ketifterinde bazı tadilat ynpılacalmdan ka Itme-
den kaldırıldıtı ilnn olunur. (8272) 

--------------------------------
Istanbul Gümrükleri aşmüdürlüğünden: 

Aıağıdaki iJ 14.11.938 Pazartesı günü saat 10 da pa7.arlık1a ihale edilcce~l~ 
den iiteklilerin Ba§lllüdürlükteki komısyona gelmeleri ilan olunu:-. 

ı - Ba§mUdürlük binasının zemin katındili helalarma fayans yapılması. 
İlıale bedeli 80 lira. (8267) • 
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Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
k1r1khk ve tekmil ağr1lar1n yegane devasi 

lst1rabı süküna, ağr1lar1 neş,eye 
hastal1ğ1 s1hhate çe iren eksir 
iP. G • 

1 
• 

Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son 
siste'll usullerle imal olunur. Çabuk tesir eder, 
kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En inadcı ha§ 
ağrılannı, en sinsi diş ve sinir ağrılarını, roma
tizma sancılarını derh~l geçirebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilk işaretler belirdiği 
anda bir ka1e "Gripin, alarak deletmezseniz 
başka hastalıklara yol açmış olursunuz. 

Yınardanberi tecrübe olunmuş ve ağrılarla, 
grip, nezle tedavisinde kat'i bir deva olduğu•.A 
umumi kanaat getirilmiş bir ilacdır. Şimdiye 
kadar bütün beynelmilel sergilerde fevkalade 
dip· omalar la albn madalyalar ve binlerce tak
dirname kazanmıştır. 

Zamanında alınmış bir tek "Grjpin, sıhhati
nizi ağrılara ve hastalıklara karşı garanti eder. 

Her yerde ısrarla GRiPiN isteyiniz ve GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
... ·;. :r· t. , \ :.. . 

.. . 1 •• 

13aliic 
RADYO 

• 

1939 

~ . ~ 

; .· . . : ... - ' .... ·.· .· . 

~----; .... Yanllt Adamlar •••• ~----~ .. 
Yanlı~ atılan adımlar, aize en büyük fırsatlan kaçırtabilir-

Bir Piyango bileti almazdan evvel çok 
düşününüz. Neticede anlıyacaksınız ki, 

ALOL CEMAL'ın 
Istanbul Iş Bankasi karşısındaki 15 numarali piyango 

gişesine ancak tali'f yaver olanlar ugrayorlar ... 

BAŞIM ÇATLIYOR 

NEZLEM VAR 
NEVRALJİYE TUTULDUM 
GRWTEN KORKUYORUM 
DlşlM A(iRIYOR 

DEMEYIN 

BiR KAŞE 

EN IYI 

ZENITH 

• • • ~ .... ---... ---....ı-'.. . .............................................. __ 
. 

-- Dr. IHSAN SAMI -
Son Posta Matbaası 

Gonokok Aşısı Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp l'meç Bel•otuklutu ve ibb1itluıu kartı pek 
tuirll ye ta:ı:e qıdır. Divanyolu Sultaıı 

Mahmud türbe.i No. llS 
Türkiye Umum aab~ deposu: Sultanhamam Hamdi Bey geçidi 46 • 56 No. Tel. 21295 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~----------~ 
SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 

• A . Ekrem UŞAKLIGIL 

Muvaffak olmuş bir ilaç HAKKI KATRAN PASTiLL i Öksürüklerl kökünden keser. 


