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[ingiltere Kanadaya taşmtyor!] 
Londranın Ottava 

şehrine nakli 
takarrür etmiş! 
ingiltere Krahn1n Kanadaya seyahatinin 

bu yolda ilk adım olacaği bildiriliyor 
Son zamanlarda Kanada da aakeri fabrikalar inşası ve 
bankaların şubeler açmaları için . verilen kararlar hep 

vticude _getirilen planının tatbikahndan ibaretmiş 

lngilterc tmparatorıu.gu.nun mer1ceı:i olacanı bıT4irilen Ottavanın umumi gdrtlnıi§fl 
Tanınmış İngiliz muharriri Vinston Vii- Dünra haritasına bir göz attığımız za

ton cİngiltere Kanadaya ta~nıyor.- serlev man, İngiliz adalarının Büyük Britanya 
hası altında fevkalooe enteresan bir ma- imparatorlu~nun merkezi olmak vazi -
kale yazmıştır. yetinde, işgal ettikleri c~afi mevkiin ne 
Mubarriı:, bu makalesinde ezcümle di- kadar isabetsiz olduğu bariz bir su -

Yor ki: rette görülmektedir. 
· cİngiliz hükümdarlarının önümüzdeki Son ıiyasi hAdiselerin İngiliz devlet a • 
Vaz mevsiminde Amerikayı ziyaretleri, damlarile orta sınıf halkına ilham ettili 
ıalahiyettar mahfeller tarafından cür'et- netice §U olmuştur ki, imparatorlu~un 
~tar bi: planın tahakkukuna doğru atı - merkezt Avrupada. kaldı_~ miıddetçe b~-
ıcak ılk adım şeklinde teldkki edilmek- tün devlet her §eyıle daımt surette tehU-
~·dir. (Devamı 3 üncü sayfada) 
~~==========================-==================== 

Ingiliz - ltalyan anlaşması 
Kamarada görüşüldü 

Çemberlayn İtalyan l.nparatorluğunun 
istedi, işci meb'uslar i&e tenkidlerde 
Londra 2 (Hususi) - A vam kamara -1 

&ının bugünkü toplantısınrla başvckil 
~ernberlayn, hükumeti~ tatbik mevkiine 

0Ytnak istediği İngiliz - İtalyan anlaş -
ln
1 
asının meclis tarafından tasvibıni tek -

if etrni ı· ş ır. 

Bu münasebetle bnşvekil etcümle de
trüştir ki: 

t- İspanya harbi, artık Avrupa sulhü
tlü tehdid eden bir tehlike olmaktan çık
~ıştır. On bin İtalyan gönüllüsü memle
~ e_~le_rine dönmüşlerdir. Bundan başka 
lunıhte, Mussolinı bana teminat ver -

~nişt_i r ki, ademi müdahalenin yeni plAnı 
l atbık edilir edilmez diger gönüllüler de 
spanyarlan çekilecek, yeni asker, tayya

t e Ve mühimmat gönderilmtyecektir. 

lt Ayrıca, Hitler ve Mussolini İspanyada 
er hangi bir toprak ıddiasında bulun -

Jtıd adıklarına dair de teminat vermişler • 
ır., 

İtalyan Imparatorluğu 
Çemberlayn bilahare söziinü İtalyarı 

:ın~aratorluğunun tanınması meselesine 
tltıkal ettirerek, demiştir ki: 

tanınmasınl 

bulundular 

t- Bütün Avrupada, İneiltere ve Sov
~et n}lsyadıi~ başka diğer devletlerin hep 
Ili de fnkto duğu gibi, de jüre de İtal -
hn itnpa to~uğunu tanımı§lardır. 

(Devamı 11 inci sayfada) Çemherlayn 
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PEBŞEMBB- 3 İKİNCİTEŞRİN 1938 

r • Millet Meclisinin açll1ş1 

· Miİlet Mecli&inin evvelki gün açıldığını ve Ata türk'ün sene • 
lik nutkunun Başvekil CelAl Bayaı tarafından okunduğunu 
bildirmiş, Büyük Önderin nutkunun metnin! neşretını,~ik. 
Resimlerimiz bu toplantıda Başvekili ve nutku dinleyen 
m eb'uslan gösteriyor . 

......... Ai~t~;k·;-···d·;~i;t· .. ·······-·······Fiii';·ti;;····işi····A;;;ü~;·d;·····-
reisıeri arasında Yahudileri telişa düşürdü 

tel~~~~a~ ~e~u~h~~!!~! Mesele Arabların arzularına göre halledilmiş 
J 5 inci yıldönümü münasebetile 
Cumhur Başkanı Atatürke, Fran 
sız Cumhur Başkanı, Japonya im
paratoru, Belç:.ka Kralı, İran Şe -
hinc;ahı, Mısır Y....ralı Bul ar Kı • 
lı, Efgau Kralı., Yunaoı Kralı, S 1-
vador Cumhur Başkanı, Irak 

(Detıamı 11 inci savfada) 

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

Frankocula n 
kru azörü 

bir gemi batırdı 
Londra ~ (Hususi) - İng•Jterenin şi

mal sahillerinde Kromer limanının açık
larından geçmekte olan hükumetçi İs -
panyaya aid cKartajina:. yük gemisi, bu
gün bir Frankist k:ruvazörünün hücumu
na maruz kalmıştır. 

(Devamı 3 üncü sayfada ) 

Avukatlık 

Kanunu 
Ankara 2 (Hususi) - Avukatlık ka • 

nununun tatbiki hakkındaki hazırlıkla -
ra devam olunmaktadır. Adiiye kanuna 
göre te§kil edilecek baro mıntakaları
nı tesbit etmektedir. 

Bundan başka avukatlık stajı talimat -
namesi hazırlıklarına da başlanmıitır. 

ı'·················································-··, 

~~son Posta, Üstad 

Hüseyin Cahid Valçtn 
Tarafından tercüme edilen 
şayanı dikkat bir siyasi 

te/rikaya başlıyor 

Cihan harbinin . 
Ş arka ai d kaynaklart = 

Y a.zan: M et h ur Fransız askeri 
muharrirlerinden Jean Pichon 

Birkaç güne kadar 
~ ........................................................ / 

muhabirimiL yazı .. 
yor:) - Kudüs nisb! 
bir siıkuna avdct ct
h. E raft h.ıdLde.r 
ve n c ler de • 
vam etmekle beraber 
şe :ı rde bir dereceye 
kadar normal hayat 
ba~ladı. Fakat, şim • 
di de davanın neti • 
eeleri üzerinde mü .. 
nakaşa ve dedikodu 
hararetlendi. Arab • . 
lara göre artık İngil. 
tere, Fılistin taks • 
minden vazgeçmiş ve 
Arabların istedikle • 
rini ynpmıya kara! 

vermiştir. ;Fakat, Ya. 
hudilere göre iş öyle 
değildir. Onlar, İn • 
giltercnin, sırf kendi 
menfaatlerin. düşü. 

nerck Arablarla an • 
!aşmak 

mümkün görmekle '--.ı!lel.:.-------~------iı..ıiiıiu::a..lliiiıııliı.!!lli'ill 
beraber dünya Ya • 
hudilie-inin buna ma- . Kudilste sokakların hali 
ni olaca~ına ve bilhassa Amerikanın Ya- Filistinde yaşamakta olan bir takım A • 
h~dili~i müdafaa edeceğine kanidirler. (Devamı 11 inci sa31fcıda) 

Viyanada Çek- Macar 
ihtilif1 halledildi 

Kont Cıano r 'n Rillenırop 'Yazı 1 ll Inci sayfada) 



2 Sayfa SON POSTa ikinciteşrin 3 

-------------------------------------------------ır Resimli Makale: = Iş sahasında normal insan -"" Kısası Hergün 
/ talyanın 
Dördüncü sahili .. 

Ya&U: Mütttbt IHI"f" _J 
te on günlerde büyük faşist meclisi 
;;;;;;;;}) bir karar verdi. Bu karara göre, 

bundan böyle Garb Tr!iblusu ilc Bingazi, 
birer müstemleke nizamma tab! olmaktan 
çıkarak anavatan dahilinde hüküm sü
ren siyasi nizama gireceklerdir. Yani 
halyayı idare eden Ana Kanun, bundan 
böyle, evvelce Garb Trablusu ve Bingazi \ 
diye anılan ve şimdi hep birden adı Lib: 
olan geniş memleketin de ltanunu ola -
cak. Bu suretle, Osmanlı imparatorluğu
nun şimali Afrikadaki bu geniş parçası, 
28 senelik bir tarih devresi içinde, cvvela 
imparatorluktan kopmuş, .sonra da bir 
müstemleke rejimi yaşamış ve nihayet 
İtalyanın kendi kanunlarile idare edilen 
bir İtalyan toprağı olmuş bulunuyor. 

Gene bugünlerde İtalyadan kalkan bir 
kolonist kafilesi, 1800 aile, takriben y!r
mi bin kişilik bir nüfus kütlcsı, bu mcm
lekete nakledilmek üzere bulunuyor. Ge
niş kum deryalarını zaman zaman çal • 
kahyan çöl fırtınaları içinde, kendilerine 
yeni bir hayat yapmıya çalı§acak olan 

~~~~~~f.:s~~~~ifE~iJ:f~~ 

1~ sahasında .çaJı~an insanlar iki kısma ayrılırlar. Bırinci 
kısmı teşkil cdPnler intizamla, metodla çalışmasını bilen • 
lerdir, ekseriyetle titiz olurlar, ikinci kısmı teşkil edenler 
ise bazan çok, bazan az çalışan, metod hissinden m:ıhrum 
kims~lc-rdir, ekSf'riya hayalperest, geçici iştahlı olurlar. 

Çok metodik insan kendisine verilen işi başarırsa da 

--

titizl:k4-c çok ileri giderse şahsi icad kabiliyetinden ekse ' 
riya mahrumdur, zaman zaman çalışan adamda ic;e icad ka
biliyeti bulunabllir, fakat mesaisinden netice alması mUm
kün değild!ir, i§in·zde inUzama riayet etmekle beraber 
fazla titizlikten çekininiz, bilhassa geçici hevcslerla çalış
maktan kaçınımz, ııorınal insan olunuz. 

yeni vatana hicret ediyorlar. ~ussolini, Ingilierede hava. ~ ................................................... ~···\ Ingilierede 
Libi sahillerinde şerid gibi uzanan oto- H b f k 
mobn yoıunaa uzun bir seyahat yaptığı Komitesine aze ergün_ ir 1 ra Bilardo şampiyonu 
sıralarda bu sahilleri İtalya için dördüncü Ol ı. d - '1 ı. d 
bir sahil yapmak istediğini söylemişti. an fia ın Acemi avcının derdi an KB ın 
Büyük faşist meclisi, bu dördüncü ltal Acemi bir avcı; avcılık v~ atıcılık 
yan sahilini nihayet resmen ilan etmiş mecmuası sahibi Necib Selama derd 
bulunuyor. yanmıştı: 

Fakat, yalnız bir sahil, bir toprak ve 

1 
- Avda, neden hiç taHhim yok .. 

yol şeridi. Dahil, uzun zaman, insanların ne vakit bir av hayvanı. görüp, ateş 
tabiate karşı tam bir hakimıyet sahibi 1 etsem, av hayvanını vuramıyorum, 
olabilmelerini temin edecek meçhul de- 1 bir arkadaşımı vuruyorum. 
virlere kadar, kum, güneş ve fırtına lı - Necib Seltim gülmÜ§tÜ: 
memleketi olmakta devam edecek! -Neye güldün üstad? * J - Basit bir şeyi akıl etmemene. 

Bu badise bizim hayat devrimizi yaşı-, - Basit bir şeyi mi? 
yan insanlar için, bir takım his ve dü • ! - Evet, bir av hayvanı görür gör -
~ünceler uyandırıcı bir vak'a olmaktan : mez; arkada§larına nişan alır, ateş e-
hali kalamaz. : Clerrin. 

Giolitti hüktı1 meti, Babıalıye Trablus \. ••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••• / 
re Bingaziyi talyaya teslim etrr.ek de- L J 
rnek olan ültimatomunu tebli~ ettiğı za- ondra - stanbul yolunun 
man, bundan 28 sene evvel, o zaman ye- yapılmasına bir " et kızart-
ni bir kahramanlık devri yaşıyan o köh- ması , sebeb olmuş 
ne siyaset kapısı, bir dakika bile te -
reddüd etmeksizin harbi kabul etmiştı. İstanbul ile Londra arasında yapılmak-
halyayı Trablusa çıkmaktan menetmeğe, ta olan büyük otomobil yolundan bahse-
yahud çıktılı takdirde denize dökrneğe den Amerikada münteşir Philadelphie 
l[adir oldu~ için mi? Hayır, Türklü~:ln Public Sedger gazetesi bu hususta şun • 
kahramanlık ruhunu Babıaliye kadar so- ları yazmaktadır: 
kan ittihat ve Terakki, ilk mücadele eBeynelmilel turizm ittihadh azahirı l 
devrinde, dövüşmerneği zül saydığı için! Beriinde büyük bir toplantı yapmışlardı. 

Müsbet hesabı da §U idi: Bu çöl diya _ İngilterede, tchlrler üzerinde yapıla - Bu toplantının mevzuu Avrupada büyük 
nnı kahramanları vasıtasile uzun müd • cak uçuşların tanzimi için, hava nazırı Sir ve muntazam otomobil yolları yapmak ve 
det müdafaa edecek, 0 arada siyaset ka • Kingzlivud tarafından bir komite teşkil bu sayede turizmi kolaylaştırmak idi... 
pılarını çalacak, kombinezonlara müra- edilmiştir. Vaktile yapılması kararlaştırılmış yolla -
caat eyliyecek ve şerefli bir neticeye var- Hava mütchassıslarından müteşekkil rın en mühimmi İstanbul - Londra yo -
manın çarelerini arıyacaktı. bu komiteye, yegAne kadın olarak yu - ludur. 3000 kilometre uzunluğunda bulu-

Bu maksadla, bir taraftan İtalya bl • karıda resmi görülen meşhur tayyareci nan bu yol 1940 senesinde ikmal edile • 
amkine nisbetle çok kuVvetli olan filola- Bayan Pauline Gower de iştirak etmek- cektir. Bu yolun yapılmasını iJk düşünen 

rını ve kolordularını harekete getirirken, =te=di="=r·============== İngiliz turizm heyeti azasından Allendir. 
İttihat ve Terakki de kahramanlarını or- .Bundan on sene kadar evvel İstanbul-

çırdığımız bu 2:5 Anadolu ÇöCU~, dokuz d b" t · t la t 1m taya atmıştı. En evvel., 0 c;ırad:ı Paris a- a ır urızm op n ısı yapı ıştı. Bay 
sene askerlik etmiş, hep Trablusta kalmış All · · kl d h 1 taşemilitcri bulunan Fethi Bey koştu. en ıyı yeme er en oş anan bir zat-
yiğitlerdi. Bunlar, günün birindı::ı Anza - t 0 k ·ı · f tt Ondan sonra Enver Bey ve Mustafa Ke- ır. a şam verı en zıya e e yapılan a-
vur kuvvetlerine karşı harbettner ve bi- ı t k k k d h mal Bey koştular. İttihat ve Tcrakkinin, a ur a cet ızartması:t o a ar oşuna 
zim Kandıraden Kefkene giden ric'at hat- · · k" b d k b d İtalyan filolarına ve kolordularma karsı gıttı ı un an tı a asa ye i ve gece 

~ tımızı koruyan bir tepeyi müdaiad için, - ı ·· eğ b ı d Rü d koymak üzere malik olduğu dritnotlar ve ruya ar gorm e aş a ı. ya a duvar-
binden fa:z.la Anzavur kuvvetine karşı 

Geçen hafta Londrada, kadınlar arasın
da tertib edilmiş olan beyneimiJel bi -
larda müsabakasında Bayan İsaac birin
ci olmuştur. 

Mançesterli zengin bir Yahudi tücca -
rının kızı olan Bayan İsaac, bir oyunda 
500 karambol yapmı§ ve bu suretle bi
rinciliği kazanmıştır. 

Londraya Yahudi akını 
İngiltere, Avrupanın her tarafın -

dan akın etmekte olan mültecilerin is
tilasına maruz kalmı~ır. AVıUsturya -
dan, Almanyadan, Çekoslovakyadan 
kaçan Yahudiler ve siyası mülteciler, 
en emin bir ülke olarak İngiltereyi in

Sözün 

Kadın ve moda 

e. Talu 

K üreznizin üzerinde, ne kadar k:ı• 

dın varsa, hürriyetlerini elde ct· 
mek için dünyanın yaygarasını koparı • 
yorlar. Bazıları buna kavuştu. Erkeklerio 
her hususta - tabiat müstcsna • mi:.savi 
oldular. En ileri memleketlerde, kendi • 
lerine millet kürsüsünde bile yer ver~:dı. 
Bu vaziyet karşısında, sanırsınız kı, ka
dınlık her türlü esaret kayıdlarmdan a· 
zadedir, değil mi? 
Aldanıyorsunuz. Ve sizinle beraber, 

kendileri de aldanmaktadırlar. 
Filhakika kadın hala esirdir. Ve daha 

senelerce, belki de asırlarca, onun ince· 
cik, güzel boynu esaret zincirinden, bo · 
yunduruğundan kurtulamıyacaktır. 

Bu iddiamı, her hafta garb postalarının 
yığınla buraya ta§ıdıkları moda mec • 
mualarile kolayca tevsik ve teyid edebi
lirim. 

Geçen gün bir tanesine bakıyordum da, 
bu sene kadın saçlarının, kadm şapkala· 
rının ve kadın kıyafetlerinin alacağı tür
lü türlü şekillerin önünde hayretle dona 
kaldım. 

Meğer berberler, şapkacılar ve terziler, 
kadınlar üzerindeki asırdicle nüfuzunu 
kaybeden erkekliğin öcünü belegan ma· 
belağ alıyorlarmışı Nasıl mı? Kadınları 
kılıktan kılığa sokmak, bit çok eziyetlere, 
işkencelere katlandırmak, ve neticede ele 
ekseriya gülünç bir şekle sokma~ surc • 
til e. 
inanmazsanız, o mecmualarrlan bir ta • 

ne de siz alın da, bilmem hangi meşhur 
terzinin, şapkacının ve berberin kreas • 
yonları diye arzedilen ucubelere ibretl4! 
bir bakın! Şayed kendi kendinize bir hü· 
küm verecek kadar medeni cesaret sahibi 
değilseniz, evinizde, muhitinızdeki en kü# 
çük ve binaenalcyh en saf ve riyasız ço· 
cuğu çağırıp ona· gösterin ve gördüğünü 
size tarif etmesini isteyin. 

- Yamyassı bir bostan korkuluP,u .. ne 
eti var, ne butu .. başında, ensesinl'! :.-.il-•. 
sarkan ve alt kısmı bir kıvrım teşkil eden 
saçların üzerinde bir huni.. yahud ki baş 
aşağı oturtulmuş bir saksı, tepesinde bir 
tüy!. Sırtta, eskiyen yerleri - parçası bu
lunmadığından galiba - kürk kırpıntılari· 
le yamanmış bir elbise!. Ayaklarda, tas • 
maları sökülerek, yerine meşin yüz geçi· 
rilmiş yüksek takunyeler.. elde, ağzı 

bUzmeli bir torba .. üzeri pul pul işlen • 
miş, iki, üç renkli eldivenler .. 

İşte: cHürüm!, diye övünüp te, haki • 
katte modanın, gülünç olma~a katlana • 
cak kadar, esiri olan bugüni\n kadını! 
Çocuğunuz bile, hiç şübhesiz bu man • 

zaraya gülecektir. 
Ötedenberi1 en zarif kadınıft, kendi 

kendine bir şahsiyet veren, kendi zevkf 
seliminden başka matbu tanımıyan kadın 
olduğunu bilirdik. 

Lakin o kadınların, kadın olmaktarı 

başka hiç bir iddiaları yoktu. Şimdi, ka· 
dın erkekleşince, zarafetini, şahsiyetml 
kaybetti .. ve giyim hususunda erkektP.r.. 
daha zevksiz oldu .. 

Tabii değil mi? 

L'.Z:4, 
······························································ 
Sılıhat müdiirleri arasında 

kolordular, bu üç kahramandan ibaretti. da büyük bir harita .gözüne ilişti. Bu ha-
Onlar da gittiler ve üç insan üç cebhe - 25 insan, yirmi b~ tüfek! • yirmi dört ritanın üzerinde kalın bir çizgi dikkatini . . . Ankara 2 (Hususi) - Seyhan sıhha\ 

saat harbettilerl Biz Trablusu da böyle ,·betti ç· . . L dra ı'le 1 t b 1 Son zamanlarda bu milltecilenn sa- üd" .. K 1 İk' b' . . f f) 

tihaib etmektedfıller. 

oldu. Bu üç cebhc sulh imzalanıncıya ka- CeJ! • ızgının on s an u a - m uru ema ızer ırıncı sını a ter 
müdafaa ettik: Türk kahramanlı~ı ve d . 'lm" Id ~ nu g·· dU E t . yısı o kadar çoğalımştır Id, büktirnet . ti Ağ hl t üdü ü II di dar bir an bile sarsılmadı, delinmedi, yı- rasın a çızı ış o uısu or · • r csı . . ğ b etmış r. rı sı ıa m r am 
Türk azmi ile. .. ü . ı· d rü d .. dü.... h"l mahfellerı tedbır alma a ve azı ga - K t A K . hh t .. kılmadı. Türk kahramanlığının bu üç kö- gun ıç ıma a ya a gor gu veç ı c "' b 1 ur aran masyaya, ayserı sı a mu• 

ı * bi . ra· je kabul d'ld" zeteler de endişe izhar etımeı.e a.ş a - d" .. T f 'k D . k 1 1 kl d'lm"c: teli tezahürü, filhakika, talyan kuvvetle- r proJe ve ı ve pro e ı u 
1 

d uru ev 1 emıro çe e na e ı ı.,..' 
Çöl denizi ile Akdenizi birbirinden mış ar ır. 1 a· 

rini bugünkü cDördüncü sahilden:> dök- ayıran dördüncü İtalyan sahili, onun bu- iyi hatırlıyacak ve çok yazacoktır. Dünkü Geçen 1937 senesinde tam 21.319 .~.: .. ~:: .................................................. . 
rneğe kafi değildi; fakat, Türk kabra - günkü sahibierine mübarek olsun. Türk hadiselerden dolayı bugünkü İtalyanlara mülteci İngiliz tabEyetine ifrmişt!r. 
nıanlığı ve Türk azmi hakkında dünyaya tarihi Trablusu ve Bingazıyi kaybet - karşı içimizde hiç bir hususi kin duymu- Bunlarla işsizierin sayısı çoğalınakta ve 
yeniden bir fikir vermek için hiç tc kü- mekle hiç bir şey kaybetmiş rleğildir. Fa- yoruz. Yalnız, haklı olarak şunu kayde • yuhud, daha .ucuz gündelikle çalışarak 
çük olmıyan bir teşebbüs idi. Bugünkü kat, muhakkaktır ki biz orada Ttirk az- diyoruz: Dördüncü İtalyan flahili, bundan öz İngiliz işcisine iş bırakmamaktadır-
Türkiye, tarih fırtınaları içinete karaya minin ve Türk kahramanlı~ının yüksek- yirmi sekiz sene evvel, bugünkü mm~ lar. . 
vuran Osmanlı teknesi içinden kurtul - li~ini gösteren büyük hatıralar bıraktık. Türkiyenin ilk kahr~anlık sahncs~ ol - Londrada, hiç İngilizce hilmiyen 
muş yegane varlıktır. Türkler, postları- İtalyanın fütuhat edebiyatı bu kahra _ muştu! taksi şoförlerl vardır. Bunlar hep ucuz 
nı bu badireden kurtarmak üzere ilk mü- manlığı tanıdı ve yazdı. Yarın da daha Muhittin Birgen çalı.şan mültecllerdir. 

cadeleyc Trablus ve Bingazi sahillerinde :;~=~~~=====~~~~~~=~==~~~=~~====~=~~~==~=========~ 
başladılar. Milli mücadele Trablus lima-
nında başladı ve Duml~mardn nihayet 

buldu. Bütün bu devir içinde, Türk yal
nız kahraman, azim ve sebat nümunesi 
oldu. 
Hayatın tesadüfleri garibdir: Ben 920 

baharında İstanbuldan Ankaraya kaçar
ken bizim kafileye refakat eden 25 ba§· 
çavuştan mürekkeb bir muhafız kuvvflt 
tqk.il etmiştik. Selimiye kıjluından kah 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Muhterem bir başmuharrir dün yazdığı makalesinde ke

m:ui ciddiyetıc şöyle söylüY"'rdu: 
- Bir riyaziye kaidesi olarak iki kere iki dört eder: 

fakat bayatta öyle badiseler oluyor ki iki kere iki bazan 
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hHstinde tevkif edilenlerin adedi son Alma~yad~ Yahudiler 
.k. .. f d b ll ll b Id aleyhtndekı mücadele 
1 ı gun zar m a eş yuzu u u yeniden şiddetlendi 

Ac1kb bir ölüm 
E1ki meb'us ve muharrir 

Celal Nuri beri öldü 

Sayfa 3 

Eski Teklrda~ meb'usu ve tanınmış e Siyaset sahnesinde 
muharrirlerden Celil Nuri İlerinin kı-
sa bir hastalıktan yeni bir mesele 

Son vaziyeti protesto etmek üzere Berut, Sayda 
ve Trablusta grev ilin edildi 

Berlin 2 (A.A.) - Yahudiler aleyhin -
deki mücadele, hali hazırda §iddetle art
mıştır. 

sonra vefat etti • ç ek meselesinin Macarİstanı 
ğinL t'eessürle taallılk eden kısmı da dün all 
duyduk. CelAl Nu 
ri İleri muhtelif şamdan itibaren bilkuwe halledilmi 
eserler yaznll.i, İ· sayılır. İspanya meselesi şimdilik top 
leri gazetesinin rak altında menfezsiz kalmış bir ate 

Berut 2 (A.A.) - :Balfour Beyan -ı rini kapatınağa icbar etmektedirler. 
namesinin yıldöntimü münasebetile Kudüs 2 (A.A) -Dünkü gün bü • 
Müslümanlar Filistindeki vaziyen pro· tün Filistinde sükflnetle geçmiştir. 
testo etmek üzere grev yapmağa karar Yalnız 5 ölü ve 5 yaralı vardır. Ölenler 
Yermişlerdir. Berut, Sayda ve Trablus- bir fabrikayı ateşliyen Asilerdir. Bu iki 
ta grev bilfiil yapılmaktadır. Filistin gün zarfında tevkil edilenlerin sayısı 
müdafaa komitesinin rnurahhaslan ma SOO e bali~ olmuştur. 

Bazı mehafil, bütün ecnebı Yahudilerin 
hudud baricine çıkarılmasını ve Alman 
Yahudileri için chusust mahalleler• ih -
dasını istemektedirler. 

baş muharrirll • halindedir. Orta Avrupa da bugünler 
ğini yapmış ve de bir başka ihtilaf sebebinin çıkmıu 
memleketin irfa • da beklenemez. 

Milisierin organı olan cŞvarts Kor•, 
bilhassa şöyle diyor: 

ğazalann içine kestane fişekieri atmak Bu tedbirleri protesto etmek iizere 

cEğer dünya yüzündeki Yahudilik a -
lemi bize karşı harb ilan etmiş ise: - ki 
ilan etmiştir - memleketimızue bulunan 
Yahudilere karşı kendisile harb halinde 
bulunduğumuz bir devlet tebaas, mua -
mclesi yapmak mecburiyetindeyiz.~ 

suretne mağaza sahibierini kepenkle • bütün Filistin dün grev yapmıştır. 

Sov et - Mançuko 
1 udunda 

yeni bir hadise 
Tokyo 2 (A.A.) - Domei ajansı bildi

riyor: 
Hsinkingden gelen haberler~ göre, Ja. 

ponya ve Mançuko hükfunetleri, yeni bir 
hudud hadisesinden dolayı Sovyetler Bir
liği hükumetine bidikte bir protesto 
gcind ermişlerdir. 

Mevzuubahs ~eni hudud hadisesi şu -
dur: 

12 kadar Sovyet süvarisi dün hududl! 
geçmişler ve iki Japon askerini yarala -
mışlardır. 

---------------------------------• 
/zmir 
Belediye meclisi 

T rabzonluların 
Atatürke minnet ve 

şükranlari 
Trabzon 2 (A.A.) Atatürkün 

Trabzona büyük hediyesi olan ve ya -
nrn milyon liraya ihalesi yapılan içme 
suyunun temel atma töreni dün binler
ce halkın iştirakile yapıldı. Vali nut • 
kunda halkın Atatürke ve büklımete 
minnet ve şükranlanna tercüman oldu. 

ingiltere Kanadaya 
taşınıyor! 

(BCJ.§tarafı 1 inci sayfada, 
kcye maruz bulunacak ve harb vukuun· 
da bir kaç saat içinde tamamen harab o -
lacaktır. Bundan başka, umumi harb es
nasında elde edilen tecrübeler de, böyle 
vaziyetlerde, ingiliz adalarile dominyon
lar ve müsterrı.lekeler arasında irtibatı tl"· 
min etmenin ne kadar güç olduğunu gös
termişlerdir. Ayni güçlük, imparatorluk 
merkezinin iaşesinin temini h1tsusunda da 
hissed ilmiştir. 

Almanlar 15 y1lda 
başard1ğ1m1z işler-'en 
takdirle bahsediyorlar 

Bu sebeblerden dolayıdır kı, impara -
torluğun selametini düşünen Ingiliz dev
let adamları, imparatorluk merkezinin 

Berlln 2 (A. A.) _ D. N. B. ajansı bll!il - Kanadaya naklini derpiş ve tasavvur et-
riyor: mektedirlcr. 

Deut.sche Allgemetne ~ltung gazetesi, Tür Kanadanın mesahai sathiyesi 3.700.000 
İzmir 2 - Şehir medisi dün öğle • klyenln on be§ senellk Cumhuriyet rej!mi kilometre murabbaıdır. Ve İngiltereden 

·den sonra üçüncü jçtima devresini a- ~~:n:~ ::~~~~~.m;:~~mşe~e~:~~~~tact.= takriben kırk defa daha büyük olduğu 
çan ilk top]antısını yapmış ve beledi - tfirkün devleti ve memleket ekonomisini ih- halde, nüfusu yalnız ll milyon kişiden 
ye reisliğine tekrar Dr. Behcet Uzu seç ya lçln sar!ettltl yorulmak bilmez me'3niyi ibarettir. Kanadanın iklimi de çok mu -
lniştir. Bu miinasebetle bir söylev ve- ebemmlyetle kaydettikten sonra diyor kl: tedildir. 
ren Dr. Behcet Uz meclisin geçen dev Bu hususta, umumi harbte~ sonra cene- Bütün bu elverişli ve müsaid şartlar, 

,. . ' bt kuvvetierinin Türk.lyeyi millı kurtuluştan 
rede başardıgı ışleri anlatmıştır. Mec- ebedlyen mahrum kılacak bir rejimi kabule imparatorluk merkezinin Kanadaya nak-
lisin bu ilk toplantısı münasebetile, mecbur için bo~azları işgal etmiş bulundu- linin münasib ve hayırlı olarağt kanaa -
ba~tn Bnvük Önder Atatürk olmak üze ğu blr sırada Atatürk•ün ne glbl müşkiil!'ıh tini takviye etmektedirler. 
re Kamutay Başkanı Abdülhalik Ren - yenmek mecburlyetınde kalmı~ oldu~unu Bir kaç ay evvel, bazı İngiliz tayyarc 
daya Başbakan Celal Bayara, Dahiliye hntırlamak k!fldlr. .. fabrikalarının Kanadaya nakledildiği ya-

. . . . .. .. Çok klyaseUI bir harıcı siyaset Turk!ye-
Vekıli Par~ı. genel sekreter; Şukr~ K~ : ye Bo~azlar üzerindeki M.klmlyetinl tekrar zılmıştı. Şimdi anlaşılıyor ki bu nakil, et-
yaya meclısın saygı ve baghlık hıslerını elde etmek imkanını verdi. Bugün kuvvetli ıaflı surette düşünülmüş ve tanzim edil-
ifade eden tclgraflar çckilmiştir. ve an'anelerlnden iftihar eden bir Türk or- miş, geniş bir planın ilk merhalesidir. 

İngilterede belediye 
intihabatı neticel~ri 

Londra 2 (A.A.) - Dün 389 şehir ve 
kasahada belediye intihabatı yapılmıştır. 
Sabaha karşı saat 2 de kazananlarla kay
bedeniere id bir istatistik ne§!edilmiştir. 

Muhafazakarlar 57 azalık kazanmışlar, 
37 azalık kaybethli§lerdir. 

Liberaller 14 fizalık kazanmışlar, 16 fı

zalık kaybctmişlerdir. 

İ§Ci partisi 63 azalık kazanmış, 79 aza
Iık kaybetmiştir. 

Müstakillcr 40 azalık kazanınışlar, 41 
azalık kaybetmi§lerdir. 

ingiltere sahillerinde 
(Ba§farafı 1 inci sayfada} 

Kruvazör bir saat mütemadiyen cKar
tajina~ yı bombardıman etmişt:r. Top ses
leri İngilterenin şimal sahillE>rinden işi
tilmiş ve Kromer halkı limanda toplana
rak bombardımanı seyretmiştir. 

cKnrtajinaı. ya isabet eden mermilE:r, 
gemide yangın çıkarmıştır. Gemı bir müd 
öct sonra batmıştır. 

Kromer limanından facia mahalline 
gönderilen bir filika, batan geminin kap
tanım, karısını ve iki çocuğunu sahile 
getirmiştir. Başka bir İn_giliz gemisi de 
batan geminin mürettebatından on kişi
Yi kurtarmıştır. 
İngiliz mahkemesinin Franko lehinde 

bir knran 
Londra 2 (A.A.) - İstinaf mahkemesi 

J>ugün Frankist İspanyanın hakim b!r 
devlet olduğuna, bu itibarla o'lun inki -
Yat etmesi lazım gelen bir hük:im ve -
tilmesfne imkan olmadığına karar ver -
ın iştir. 

Bu karar, Frankist makamları tara • 
fından müsadcre edildikten sonra Lon -
<!rada hacıedilmiş olan Bilbao limanın
aa mukayyed Arantzaru Mendi vapu -
!'unun iadesi için cumhuriyetçi İspanya 
tarafından açılan dava neticesinde verll
llliştir. 

dusu Türkiyenın mmetler arasındaki mev - Plan, imparatorluğun ıdari me • 
kilne hürmet ettiriyor. kaniımasının ve İngiliz endiistrisile ti -

Atina ıa:r:etelerinin neşriyatı cari ve mali müesseselerinin tamamen 
Atina 2 (A.A.) - Atina ajansı btldlrlyor: 
Gazeteler Cumhuriyetin 15 tncl yıldönü - Kanadaya naklini derpiş etmektedir. 

müniln te.s'ldl hakkında İstanbuldan aldık- İngiliz bankaları daha şimdiden Ka -
lan uzun yazıları neşrederken Cumhur Baş- narlada şubeler açmağa başlamışlardır. 
kanı Kemal Atatürkilo idaresinde bütün sa- Bu şubeler, icabı halinde merkez ittihaz 
halarda b~arılan ısıahat ve terakkileri edileceklerdir. 
kayıd ve Anadolu ajan.-,ı tarafından verilen 
parlamento açılış nutkunu bütün teferrüa - Her sene 1ngiltereden Kaııadaya bir 
tlle dercetmektedlrler. milyon kişinin hicret ettiği tesbit edilmiş

tJ.flküdar - Kısıklı 
Trsmvay 
Şirketinin hesahiarı 
Ankara 2 (Husust) - Üsküdar - Kı -

sıklı tramvay şirketinin durum ve he -
sablarını tedkik etmek üzere teşki: edi · 
lcn komisyon çalışmasını bitirmiş, ha -
zırladığı raporu Dahiliye Vekaletıne ver
miştir. Rapor tedkik edilmektedir. 

Macar - Irak dostluk 
muahedesi dün 

Ankarada imzalandı 
Ankara 2 (A.A.) - Macar elçisi Bay 

Maryaşi ile Irak elçisi Bay Naci Şevket, 
Macar ve Irak memlekeUeri arasmda bir 
dostluk muahedesini bugün saat beşte 
Ankarada Irak elçiliğinde imza etmiş -
lerdir. 

Izeller bugün 
Geliyorlar 

Ankara 2 (Husus!) - KaySeri ve 
Kırıkkaledeki fabrikalan gezdiktcn 
sonra şehrimize dönen izciler bugün 
memleketlerine hareket etmişlerdir. 
Gençler, garda, Ankara izeileri tara -
fından uğurlanm~lardır. . 
Spor işleri 
Umumt katibiiği 
Ankara 2 (Hususi) - Spor işler! umum 

müdürlü~ umurnt katibliğ"ine Biirhan 
Fele~in geleceti bildirilmektedir. 

tir. Bu hicrete daha kuvvet "Jerileceği an
laşılmaktadır. Bu suretle İngiltere nüfus 
ve endüstrisinin mühim bir kısmının 

yirmi sene zarfında Kanadaya naklinin 
ikmal edileceği hesablanmıştır. 

Bu müddet zarfında hanedanın, hüku
metin, donanmanın ve diğer mühim dev
let teşkilatlarile ferdi müesseselerin de 
Kanadanın merkezi olan Ottavaya nakli 
muhtemeldir. 
İmparatorluğun yeni merkezinde do -

nanma için yapılacak olan üssün yeri de 
tayin edilmiştir. Bu üs Vankuverde inşa 
edilecektir. 

Bundan başka Amerika birleşik dev -
Jetlerile Büyük Britanya inıparatorluğu 
arasında askeri bir ittüak ta yapılacak -
tır .. ~ 

Kral Yaşingtona da gidecek 
Londra 2 (A.A.) - Daily Herald ga -

zetesinin bildirdi~e göre gelecek yaz 
Amerikayı ziyaret etmesi hakkında Ruz
vet tarafından resmen yapılan daveti ka
bul ettiğini bildiren kralın mektubu Be
yaz Saraya müteveccihen yola çıkarı! -
ını§tır. 

Bu gazete İngiliz hükümdarlarının Ka
nadaya yapacakları seyahatten sonra 
Ruzveltin yanında üç gün kalacaklarını 
tasrili etmektedir. 

Yunan veliahtının bir kız 
çocuğu doğdu 

Atina 2 (A.A.) - Veliabd Prens Polün 
zevcesi Prenses Frcdirika. saat 20,15 de 
bir kız çocu~u dünyaya getirmiştir. 

Prenses ve kızının sihhatlen yerinde -
dir. , 

nma hizmet et • Geçenlerde bir Fransız devlet ada 
mı: 

miş sayılı mUnev· . 
verlerimizden idi. Merhum Cel4ı Nun - Altı ay için dünya sulhunü ga 
Ölümile büyük bir boşluk bıra - ranti ederim, diyordu. 
kan merhum son zamanlarda bir müd· Uzakşark işlerinin daima bir istü 
det gayrimübadiller cemiyetinin de ham işareti halini muhafaza etmekil 
reisliğini yapmıştı. olmasına rağmen bu iddiada kehana 

Cenazesi bugün saat on birde Şi§li aranıl~maz. Bununla ~:a~~ siyas• 
Şair Nigar soka~ında oturdu~u Feri - sa~~es.ı oyunsuz ve aktorsuz kalacal 
diye apartımanından kaldırılacak, na- degildı~. . .. 
mazı BP.şiktaşta Sinanpaşa camünde ~ Yenı perde~ açılmak uze~ oldu 
kılındıktan sonra Rurnelihisannda ai - gunu anlatan ılk çan sesi dun gee 
le mezarlığına nakledilerek defnedile· Londradan geldi: 
cektir. Bir İngiliz gazetesinin verdiği ha 

Merhumun allesine taziyetlerimizi bere b:ıJtı1acak olursa Avrupa, pek ya 
bildiririz. kında Ingiliz hükfuneti reisinin Almru 

devlet reisi ile yeni bir mülakatına şa 
hid olacaktır. Bu mülAkatta Musso1in 
ve Dal.ıdye ile ikinci bir dörtler kon 
feransına zemin hazırlanacaktır. Top 
lantıda konu.şulacak başlıca mesele si 
lahların tahdidi meselesidir. 

Japon ileri harekAti 
devam ediyor 

Japonya dokuz devlet 
muahedesini fesih mi 

edecek? 

Londradan gelen çan sesini Paristet 
akseden ikinci bir çan sesi tamamlad\ 
bir Fransız gazetesi Romadan aldığı b~ 
habere dayanarak iddia ediyor ki, İta) 

Tokyo 2 (A.A.) - Domel ajansı bildi - yan payitahtında İtalyan ve Alman ha 
riciye nazırları arasında yapılan sol riyor: 

Ehan romtakasını müdafaa eden Çin 
kuvvetlerini takib etmekte olan Japon 
kıt'aları Hankeunun 60 kilometre gar -
binde kain Hanşuan ile U~angın S~ ki • 
Iometre cenubunda Hin Uangliki'yi iş • 
gal etmişlerdir. 

Japonya paraya muhtaç olacak 
Tokyo 2 (A.A.) - Ecnebı gazetecHe • 

rinin sunllerine cevab veren hariciye na
zırı narnma söz söylerneğe salAhiyettar 
bir zat, Japonyanın dokuz dt>vlet muahe
desini feshetmek tasavvurunda bulun -
duğuna dair dolaşan şayiaiarın mes'ul 
mahfellerin kanaatine uygun olmadı~ını 
söylemiştir. 

Çemberlayn tarafından söylenen nut
kun Japonyanın muhasemattan sonra İn
giliz kredisine muhtaç olacağına dair o
lan kısmına temas eden bu zat, Japonya
nın Çinin iman için bilhassa İngiliz pa
rasına değil, sadece paraya şubhesiz ih • 
tiyacı olacağını söylemiş, fakat Japonya
nın bu parayı ancak Japonyanın vaziye
tini anlıyan bir devlet tarafındar. veril -
diği takdil'de kabul edebileceğini ilave 
Eylemiştir. 

-----------------------------------
Maarif cemigeti 
lzmirde tam devrell 
Bir lise açıyor 
Ankara 2 (Hususi) - Maarif Cemiyeti 

İzmirde tam devreli bir lise aı;ma~a karar 
vermiştir. Bu hususta hazırlıklar ikmal 
edilmek üzeredir. 

müzakerede sadece Çek • Macar ihti 
lAfı konuşulınuş de~ildir. SilAhlan t~ 
did meselesi de Çek meselesi kadar m( 
him bir konuşma mevzuu olmuştur vl 
yakında İtalya ile Almanya tarafındaı 
sil8.hlanmanın kemmiyet de~il keyfiye 
itibarile tahdidi için İngiltere ve Fran 
sa nezdinde mlişterek bir teşebbü& ya 
pılacaktır. 

Eğer bu haber doğru ise iki taraf 
tan ayni zamanda duyulan bir iste~ 
tam z~ınanında yekdlğerile karşılaş 
makta olmasmdan şübhe edilemez. 

Birkaç ay ewel salAhiyettar bir İn 
giliz nazın: 

- İngiltere silAhianma yanşının da 
ha başında bulunuyor, demişti. 

Muhakkak doğ'rudur ve İngiltere bJ 
yanşa uzun müddet büyük bir yor 
gunluk hissetmeden devam edebilir. • 
Yalnız yavaş yavaş sinlrlenmeğe baş
ladığı da doğrudur. 

Bir Fransız gazetesi söylüyordu: 
c- İngiltere zeagindir. Tükenmeı 

membalara maliktir, fakat kendisind• 
miltemadiyen zenginliğinden bahsedU, 
dikçe, kendisinin her türlü ~dakArlık· 
ları yapabileceği iddia edtldlkçe nl "' 
hayet bıkan, asabileşen bir hal sezU • 
mektedir. Diğer taraftan, Fransayı bl! 
kenara bırakalım, Almanya da gen1 
bir sporcu halindedir. Kuweti, geng ' 
liği giriştiği koşuda uzun müddet de • 
vama müsaiddir. Fakat yakından gö .. 
renler ve anlayanlar iddia ediyorlaı 

(Detı~mı 10 ncu sayfada) ..................... , .......................................................................................................• 
Sabahtan aabaha: 

Konuşmak san'atı 
İyi konuşmak güzel yazmaktan güçtür. Şu noktadan güçtür ki güzel yaz 

mak için vakit ve fırsat vardır. Fakat güzel konuJillak için ancak htrt bir 
belagat lhrmdır. Edlb olmak jstidadı olan için çalıiffiakla kablldir. Fakat 
hatib olmak için natuk doğmak şart tır. 

Son günlerde Ankara radyosunun programını dolduran konferansları din· 
liyenler konuşmanın da bir san'at oldu~nu takdir etml§lerdir. Muhtelif ve· 

kAletler namına, muhtelif mevzularda verilen konferansların ilmt kıymet .. 
lerini kabul etmeliyiz. Fakat bu konferansların bedtt kıymeti de oldu~nu. 
nasıl iddia edebiliriz? 

Bir konferansçı ki bize hitab ederken: 

- BalAda arzettiilm gibi, aşa~ıda izah edece~lm gibi, tarzında ki • 
tabet cümlelerile bize bildiklerini dc:~il, yazdıklannı ve belki :ie yazılanlar 
okuduğunu hissettiriyor. Böyle bir konferansı zevkle dinlem.lye imkAn m\ 
vardır? 

Her mütehassıstan, her konferansçıd~n beliğ bir•hatib olmasını bekliye -
meyiz. Fakat hiç olmazsa yazdığım konferans şeklinde yazıp okumasını is -
temek hakkımızdır . 

Bu münasebetle şunu da anladık ki resmi dairelerde hAlA eski BabıA.li ifa
desi terkedilmiş dejildir. Bu afızm bize ne kadar yabancı geldi~ini bu resmt 
konferanslar da isbat etnıi§ oldu. Ümid ederim ki geniş mikyast:ı halk küt
lesine hitab eden konferansçılarımız bu hatalardan kendilerini kurtarırlar. 

BürJıan CaJıid 



4 Sayfa SON POSTA 

Bu yıl üniversiteye 1669 1 imar işler; 
talebe alındı GümüşsuyuileDolmabahc;e 

arasındaki fabrika ve demir
Yeni gelenleri*' üniversite talebesinin mevcudu hane islimlak edildi, yolun 

altı bine varmış bulunuyor inşas ına hemen başlanacak 

Gümüşsuyu ile Dalınabahçe arasında 
yapılacak yol üzerinde bulunan fabrika 
altmış bin liraya :istimlak edilmiş Ye bu 
civardaki demirhane binasına on iki bin 
lira verilerek satın alınmıştır. Güzergah
ta başka istimlak edilecek b;na bulun -
rnadığından hemen bunlar yıkılarak in
şaata geçilecektir. 

Taksirole Dolmabahçe bu yolla birl~ş
rniş bulunacaktır. Bundan sonra Dol -
rnabahçe ile Bebek arasındaki yolun ge
ni.şletilmesi istenmektedir. Nafıa Veka
leti bu yolun genişletilmesi ı~in bf.'lcdi -
yeye yardımda bulunacağından fen he -
yeti yolun projelerini ve istıml.lk edile -

cek arsa ve binaları tesbit etmektedir. 
Rumelihisan ile Bebek arasındakı yol 
inşaatı ise istimlak işlerinin zorluğu yü-

Vniversiteden bir görünüş zünden gecikmektedir. Daimabahçe ile 
Üniversitede tedrisata başlanmış ol - D i§Çi, 25 i Tabii ilimler, 33 ü Fizik • Ri- Bebek arasındaki yolun inşa:ıtıne htinye 

nıakla beraber, mAzeret sebebile geç ka- yaziye, 13 ü Fizik · K.lmya için kaydedil- yolu bitirilmeden başlanmış olacaktır. 
lanlar ""in yazılma müddeti birinciteşrin mic:lerdir. 60 ı henüz muameJE.'dedlr. T k d 1 k H b' 

..,.. Y a sim en baş ama üzere ar ıye ve 
sonuna kadar uzatılmıştı. Edebiyat Fakültesine müracaat eden Maçkanın arka cihetinden, Ki.:çükçiftlik 

ı ikinciteşrinden itibaren Universiteye 199 talebeden, 28 i Türkoloji, 12 si Ro - parkının önünden Daimabahçeye kavisli 
yazılma işine nihayet verilmiştir. manoloji, 36 sı Tarih, 91 i Coğrafya, 32 si bir yol indirilecektir. Belediyt? fen iş -

Bu yJ} Üniversiteye yazılanların sayısı: Felsefeye yazılrnışlardır. leri müdürlüğü imar şubesi bu yolıın 
1669 dur. Bunların 814 dü Fen, 346 sı Hu- d d l 1 plaAnını çızm· ekle meşguldür. Bundan son-Geçen yıl mevcu un an mt>zun o an ar 
kuk, 309 u İktısad, 199 u Edebjyat fa • . Ü ra şehrin büyük yollarının pları ları ha-
k··ıı ı · ı ı d ve nakıl veya terkedenler çıkarılırsa, -u e erıne yazı mış ar ır. zırlanacaktır. 

Fen Fakültesine yazılan 814 kişiden niversitenin bu yılki talebe mevcudu: 

ı İmar planına göre şehrin umumi yol -492 si Tıb, 143 ü Kimya, 28 i Eczacı, 20 si 6000 e varmış bulunmaktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n bir k~ ~nedir: 

M kt bl d k• t 1 b M h• b" h Bunlar Eyübden başlıyan ve Saray -e e er e 1 a e e a Ir Ir JrSIZ burnuna kadar imtidad eden, Saraybur-

f 1 1 'W l dk•k d"l• yakalandi nundan başlıyan ve Floryaya kadar uzı-az a 1 g 1 B 1 e 1 lY Jr yan, Kağıdhaneden başlıyan ve Kara -

M f V k~ı d · Emnı·yet ı'kı·ncı· şube memurları haylı' köye kadar gelen, Bağazın her ıki ya -aari e 11 eti orta te rısat umum 
İ kasında uzıyan, Kadıköyünden Kartala müdürü Avni şehrimize gelmiş ve ted - zamandanberi stanbulun muhtelif semt-

kikiere başlamıştır. Bu sene orta rnektcb lerinde onu mütecaviz hırsızlık yaptı~ı kadar imtidad eden, Şişliden K:ıraköye, 
f h .. ld V d halde bir türlü ele geçirilemiyen mt>şhur Karaköyden Fatih, Maçka ve Kurtuluşa 

ve liselere azla te acum 0 ugup an sı- kadar uzıyan yollardan ibarettir. BE>ledi-
nıflar talebeyi istiab edemem.ş, yeniden E:abıkalılardan Ohanesi yakalanıağa mu-

vaffak olmuşlardır. ye fen işleri müdürlüğü imar şubcsı bu 
şubeler açmak zarureti basıl olmuş, fa ~ una yolları pek yakın zamanda yeni se • 
k b f d b. ı · b ı Gedikpaşada oturan bu yaman sabıka- · at u se er e ma arın yen! şu e er killerine göre hazırlıyacaktır. 
açılmasına elverişli olmadığı görülmüş _ lı gece hırsızlığı, yankesicilık, manita -
t .. cılık gibi hırsızlıklarm her şubesinde ur. 

fevkalade bir ihtisas sahibidi.r. Ohanes Şehir işlPrl: 

Iş dairesi 
müdürünün 

İkinciteşrin l 

um um 
be vanatı 

Enis Behiç iş kanununun tatbikatını ve yeni teşkilat 
hazırlıkları hakkında tafsi ' ~t veriyor 

Bursa, İzmir, Mersin, Adana, An · tahkim nizamnamesile işci sağlığı 1~o
talya bölgelerindeki iş dairelerini tef· ruma ve iş emniyeti nizamnamesı) ve 
tişten dönen Bay Enis Behiç dün k en· bunlardan başka kanunun 3 7 inci m~d 
disile görüşen bir arkadaşımıza a~ağı- desi rnu<.:ibince fazla saatlerle çalı ;ma 
daki beyanatta bulunmuştur: esaslarını tesbit edecek olan bir ni'l.am· 

«İst::ınbul. Bursa. İzmir. Mersin, A- name vardır. 
dana, Antalya bölgelerindeki iş dairesi İşci sigorta idaresinin teşkilatma a
teskilatının faalivetlerini tedkik ve tef id kanun lavihasının da gene iş kanu • 
tiş •. ettim. BirkaÇ gün İstanbul bötge - nunun 100 üncü maddesi mucibince v e 
sine aid bazı işlerle meşgul olduktan ahiren çıkarılmış olan iş kanunun;:ı ek 
sonra Ankaraya döneceğim. Dola~tı - kanunu hükümlerine tevfikan bu yıl 
ğım bölgelerde iş kanunu tatbi!{atını içinde hazırlanmış olması icab etmek
muntazam bir tarzda yürümekte oldu· tedir. İ~ ve i~ci bulma teşkilatınm da 
ğunu ve iş hayatının kanunla tesbit e - 1939 senes· haziranının on beşinde ku
dilen nizarn dahilinde inkişaf yoluna: rulmuş bulunması lazım geliyor. 
girmiş bulunduğunu gördüm. Ankara· !ş d::ıiresi genel merkezinin bu sen~· 
va avdetimde esasen projeleri haz!r ~ ki faali~·etleri bölgeler teşkilatı sevlt 
lanmış olan bazı nizamnamelerin çı - ve idar~sile beraber yukarıda söyledi· 
kanlması i~ile meşgul olacağız. Bu me ğim me\'Zular üzerinde teksif edilecek· 
yanda (iş ihtilaflarını uzlaştırma ve tir.~ 

~-~ 

Lo nd rada bir buğday konferansi . toplanacak 
.. 

Buğday piyasa ı;; ını ve satı~larını nizarn altına alacak 
clan bu konferan~a memleke' imiz 

nan:ına toprak mahsu]eri ofisi iştirak edecek 

Şehrimize gelen haberlere göre, ö ~ 1 nelerdenberi hiç görülmemiş bir sed
nümüzdeki yı lbaşlarında Londrada A- yeye dü~müştür. Bütün bu meseleler 
meı·ika Birl~sik devletlerile diğer buğ- beynelmilel konferansta hallolunacak· 
day istihsal ~den memleketterin iştira· tır. 
kile bevnelınilel bir buğday konferan· Fransız f: rm alari me} va VB 
sı topl~nması kararlaştırılınış ve bu 
hususta hazıılıklara başlanmıştır. Bu gıda maddeleri Satın alacaklar 
konferansa Türkiye narnma toprak Fram;adan bazı firmalar mem1ekcti
mahsu11E>ri ofisi de davet olunmuştur. mizdeki alakadar ihracatcılara .1ıüra· 
Konferansta beynelmilel buğday piya· caat ede,..ek Türkiyeden kuru ve yaş 
sasını ve buğday satışlarını nizarn aı:ı- mev\·alarla her nevi gıda maddeleri sa• 
na almak. devlet yardımı olmadan 1s- tın. almök isteğinde olduklannı bildir· 
tilısalin rantablitesini temin etmek hu- mişlerdi!'. Bu firmalarla müzakerele • 
susunda kararlar verilecektir. re başlanmıştır. Aynca Yugoslav id • 

A ·k halatcıları da fındık mübayaa etmek Beş yıl en•el Birleşik me. rı a~m 
· b b - hususunda taeirierimize bazı teklifler teşebbüsile gene beynelmil~l. ır ~g ~ 

dav anl2~ması vücude getırılmek ıs . göndermişlerdir. 
Diğer taraftan muallim mil:darının da 

yeniden açılacak şubelerin ihtiyacını kar
şılıyacak mikdarda olmadığı anla§ılmış-

son bir ay içinde Balıkpazarı:ıda uncu ve 
yağcı dükkanıarına musaHat olmui ve 
fırsat buldukça içeri dalarak çekmeceler

te~miş, f~kat beklenen neticeler veıde Nevyork serg·sine gönderilecek 
Ortaköy rıhtımının ınşasına edilememişti. O zaman büyük bugd:y eşya sigorta edilecek 

başlanacak müstahsil ve ihracatcısı olan Arjan ın Önümüzdeki yıl içinde Nevyorkta 
büyük stoklar yapmak için kafi dere • açılacak olan beynelmilel sergide ku • . tır. Maarif müdürlüğü keyfiyeti Maarif deki paraları aşırdığı gibi, Mahmudpaşa 

Vekaletine bildirmiş, bir çare bulun - ve Şişhane t araflarmda evierden muhte
rnasını istemiştir. Bunun ÜZP.rine Maarif lif eşyalar çalmıştır. Nihayet dün son a
Vekaleti, bu hususta tedkikler yapmak §ırdığı bir pardesüyü Kapalıçarşıda sat
üzere bizzat orta tedrisat umum müdü - mağa çalışan Ohane.! ikinci §Ube me -
r ünü fstanbula gönderıniştir. murları tarafından yakalanarak emniyet 

Dün, İstanbul erkek lisesinde talebe ve müdürlüğüne getiril.miş ve burada suç -
muallim vaziyetini tedkik eden umum larını itiraf eden Ohanesı çaldığı e~ya • 
müdür Avni, şehrimizde bir kaç gün ka- ları sattığı yerleri de memurlara göster
lacak ve diğer mekteblerde meşgul ola - miştir. Eşyalar istirdad edilerek sahib -
caktır. lerine iade edildikten sonra kendisi de 

Mekteb, sınıf ve muallim ihtiyacını müddeiumumUiğe teslim olunmuştur. 

tesbit ettikten sonra Ankaraya gidecek hususta VekAiete vereceği rapordan son
olan orta tedrisat umum müdürünün bu ra icab eden tedbirler alınacaktır. 

Hataylı meb'uslar dün şehri pezdiler 

Ortaköy camii ile Ortaköy vapur :s- ·ı bar teskı'l~tı mevcud ol· 
cede sı o ve arn · a rulacak Türk pavyonuna aid hazırlık· kelesi arasında Ba~vekaletin ~mıile w .1 b gw dayın planlı bir ıı.ekil· 

'j madlgınuan u 'j lara devam edilmektedir. 
Yapılacak rıhtunın hazırlıkları tamam- h h kkmdakı' teklifiere muva-

- de i racı a Senı,ide teşhir olunmak üzere mü • lanmı~tır. Yalnız bu sahada bulıman ş· d' · e Arjantin - ı: 
fakat etmemişti. ım 1 ıs · zelerimizden ve milli kütübhane eri • bir binanın istimlak işleri sahibinin ıti- k'l .. t t 
aecen bE'ş sene zarfında teş ı a ını a· mizden vüksek tarihi ve san'at kıyme· razı üzerine uzamaktadır. Bina, istim· "' .. -
ma.mlarnıs. ve bugv day mahsulünün plan ti olan ve bütün dünyaya şöhreti ya • lak edilince yıkılacak ve bu ch·ar mey~ 

dan haline sokulacaktır. lı olasınanı hakkında dünya buğday pi· yılmış bulunan eserler seçilmektedir. 
"a.sasını ellerinde tutan Arjantin ile Sergiye gönderilecek eşya beş mil Beıiktattaki muvakkithanenin , yon Türk lirasına sigorta ettinlecek 

Yıkılması istenildi Kanada ve Amerika Birleşik hüldi · 
k h ı ı tir. 

metleri arasında mutaba at ası o -
Beşikta~taki Barbaros Hayreddin 

türbesin!n avlusunu kapatan \'e san- mustur. B u mutabakattan sonra, top -
at noktai nazarmdan hiç bir kıymeti ol- lan~cak olan beynelınilel konferansın 

Kontrp!Ak nizamnamesi 
tadit edHece~ 

k .. Yeni kontrplak nizamnamesi.ıin ba· 
mıyan dört duvardan ibaret eski mu • iyi neticeler vereceği muhakka go - zı maddelerinin tadilini talP..'o eden 

vakkithanenin kaldırılması için Vakıf- rülmektedir. kontrplakcıların müracaatı iizerine İk· 
lar müdürlüğüne müracaat edilmiştir. Konferansta beynelmilel buğduy tısad Vekaletinden şehriıdze gönder!· 
Büyük arniralin yattığı bu türbeyi gü- ihracatcısı olan memleketlerin yapa • len müfettis tedkiklerin1 bitirmiş ve 
zelleştirecek olan bu mühim işin evkaf üd raporunu v~kalete vermiştir. İkttsad 
ı'daresı· tarafından bir an evvel va.oıla- caklan buğday ihracatını zaman, m · h" ı 

- Vekaleti yeni nizamnamenin bazı h -
Caaı kuvvetle um" ı'd edilmektedir. det devDm ve mikdar itibarile tesbit b'k d·ım 

"' k üm lerinin sirndilik tat ı e ı em e· 
Itfaiye teşkilalı kaııunu meclise etmeleri meselesi de tedkik olunacak- sini kararıaŞtırmış ve keyfiyeti a1~ka-

sevkedildi tır. Büyük buğday ihracatcıları pl~n • darlara bildirmiştir. Vekalet n izamna· 
sız bir şekilde iş yaptıklanndan son za mede ayrıca bazı tadilat da yapılması· 

itfaiye teşkilatı kanunu Dahiliye d" b wd . na lüzum görmü<:tür. 
Vekaleti tarafından meclise sevkedll - ~m~a~n~l:;ar~d~a~::;;u;n;;y,:a::::;,:u~g;;;;a;;y~p~ı,;;,y~as~as;;,;ı ~s~e=· ;,;;;~~~~=="'~~~=~=~~~= 
m~t~. İ~n~l i~iye müd~lüğü ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
avün sandığı faaliye te geçmek üzere -
dir. Sandık faaliyete geçtikten sonra 
sigorta usulü kaldırılacaktır. Üsküdar 

itfaiye binasının bir kısım t amamlan -
~. itfaiye grup lan blfraya taşınmış • 
tır. .............................................................. 

ILAN 
Osmanlı Bankasından: % 3 faizli 1911 

Büyü~{ MUSABIBZADB 
e dibirniz 

CBLAL'Ia ölmez 
eseri 

A YNAROZ KADISI 
TÜRK SAN' ATKARLARI, TÜRK REJİSÖR, MUSİKİŞİNAS ve 

Teknik adamları tarafından, memleketimizde filme alınmışhr • 

• Heyet Ha.yda. rp~a. gannda ihraçlı Mısır Kredi Fonsiye tahvilatının 
SÜMER SINEMASININ 

Vaki olan tahrir i ve şitahi binlerce müracaatları tatmin emelile bir 
HAFTA DAHA GÖSTERMEÖE karar verdig-i · 

Cwnhuriyet bayramında Ankarada bu- öğleden sonra cami ve müzeleri gezmiş- 1.12.938 tarihinde yapılacak itfa keşide
lunan Hataylı meb'uslar dün ubah §eh- lerdir. Heyet bugün Beyoğlu ellietini ae- ainde başabaş tediyesi tehlikesine kar~ı, 
r irn}ze gelmiş ve Özipek palas oteline in- zecek ve Bojaziçinde bir tenezzüh ya - Osmanlı Bankası Galata MerkezUe Ye
mişlerdir. Ö~leden evvel vali ve beledi- pacaklardır. Hataylı meb'uslar cuma gü- nicami ve Beyoğlu Şubeleri tarafından 
ye r eisi Muhiddin Üstündağı belediyede nü Yalovaya gidecekler. cumartesi günt\ pek iyi eartlarla sig.orta edileeel'lı mezkOr 
ziyaret eden Hataylı mümessiller, dün de Toros .ekspreaile Hataya d6necekler • tahvilAt hAmillerinin malQmu olmak 
kendilerine tahsis edilen otomobillerle Gir. üzere ilAn olunur. 

8~ılliı~ :!~~ı DE ANNA DURBIN'in 
N E Ş E K E R · Ş E y Gazel filmi 

mutlaka görUnüz. 1 , 



Adapazarı . büyük bir 
ortamektebe kavuştu 

~ektebin açılış resmi İzmit vali verkumandanının ve 
ı nlerce halkın iştirakile yapıldı. Vali Hamid Oskay 

li jlrni~, (Husu· 

11
) • - Emsalsi-l bir 

b~() il(' büyük 

güzel bir nutuk söyledi 

a~·rnrnı kutiÜla· 
!~n. Adapazarı, bu
~>lıl' dr. 'k' . b. ba "' ı ıncı ır 

~ cıın daha ya· 
~tcı){ cidden gü-

l bır k';ıt·· ·· tı" u ur gu-
.ı Vaşadı. 

Ir. Adapazarında 
k"~ edilen orta o-
Uı ~ı·n k'. iad asının ·u-

t~ın: resmx yapıldı. 

1 ıtten, hasta va
!ıtı z H· · 

t • umid Os-
"a· ll: . ~e General 
il u tu Akın olmak 
~Qre k"lt" d' tek .. u ur ı· 

torü"'"'" K ~ . • .. uz P.· 
a, E d 

Hô.mid Oskay 

llıu .. rma , nafıa 
t durü İsmail Devletkuşu ve Iıluhtellf 
ne ·külerc mensub zevat Adapazarına 

Adapazarı kaymakamı AgAh Kılıç, be
lediye reisi, alay komutanı va maarif 
mensubları, yüzlerce halk vP. mektebli· 
ler dave.tlileri kar§ıladılar. 

Yeni okul sahasında toplanmış binler
ce insan İstiklal marşımızı lıi.ıımetle din
!edi ve sonra öğretmen Agah Adapazar
lıların sevincine tercüman oldu. Genç bir 
ınektebli de Atatürk çocuklarının hisle
rini anlattı. Vali Oskay, sık sık alkışlarla 
kesilen güzel bir nutuk söyledi. 

Mektebin kordeldsmı Bayan Akın kes
ti ve mekteb gezildi. 
Adapazarında yapılan orta okul bina

sı 94 metre uzunluğundadır. 14 sınıflıdır. 

2 laboratuan vardır. 1 dikiş atölyesi 
mevcuddur. Son derece modern bir bina
dır. Misafir intizar salonları, öğretmen, 

müdür odası, yazlık kışlık tenef.(.üshanc
leri, 2 bilyük beton su deposu vardır. 

Bina 94 bin liraya malolmuştu~·. Mem
leketimizde emsali pek az bulunan 
bu muhteşem eserin yegane noksanı ka

bittiler 
~ 
Çan=a=k=k=a=l=e=d=e=b=ir=ç=o=::k=:===:E:=d=r=e=m=i=d=A=v=c=,=la=r== 
l'eıı; bina ların açılış Köyüne Atatürk 

loriferi olmayışıdır. 

'föreııleri 1Japıldı Heyhe/i k ondu 
~ Canakkale, (Hususi) - 15 inci yıldö - Edremid, (Hususi) - On beşinci yıl-
l~..ıınu rnünasebctile kazalarda yapılan iş- dönümün~n tes'id merasirrü pek parlak 
~ ;u~larchr: Gelibolu Halkevinin te- bir surette icra edilmiştir. Bilhassa başta 
S' lıerı atıldı. Hükıimet binasının da tah- kaymakam Şadi Altınok olduğu halde 
ısatı g 1 . . b' hı e mış olup yakında yenı manm Avcılarköyü muallimi Nedinı Alper ve 

" ll 

······························································ 
Bir baba 8 yaş1ndaki 

k1z1n1 döve döve öldürdü 
Gümü§hacıköy (Husust) - Eski karı -

sından olup, kendi yanınd.a ikamet eden 
sekiz ya§ındaki kızı Kezbam • yeni ka -

rısına yaranmak için • döverP.k öldürdüğü 
anlll§ılan bir insafsız baba hakkında adli 
takibat devam etmektedir. Kızın cesedi 
otopsi yapılmak üzere Amasya hasta -

ncsine gönderilmiştir. d .;;asına başlanacaktır. Evreşe nahiyesin- nıuhtar Ahmed Altayın teşebbüsleri ile 
e Yatı}ı ilk okul binasının temel atma yaptırılınış olan Atatürkün heykeli bü

simi yapıldı. Biga kaznsı merkezin- yük merasimlc köyün en muterıa b ir ye- Son bir ay zarfında GUmUşhacı-
Hnikevi temel atma, Karabıga nah!- rine konmuş ve açılmıştır. Merasirnde 

~e merkezinde Atatürk anıdının ve Ça- halk coşkun tezahüratta bulunrr.uştur. köyünde kagnılar dört kişiyi 
) u t~:tiyü yatı okulunun acılma törenleri Avcılarköyü halkının teşebbüsile Ata- çiğnedi 
h~Pıldı. Yenice kozası merkezinde Parti türk heykeli şerefine bir de albüm hazır-
b~r. sının temel atma törenı, Erenköy na- lanmıştır. Edremidin ve köyüıı muhtdif Gümüşhacıköy (Hususi) - Son bir ay 
't~~f ine bağlı Kumkale köyünde Cumhu- manzaralarını, arıcılık, bağcıhk. mekteb zarfında Gümüşhacıköyde ve köylerinde 
trı~et rneydanı açılma ve Kuş köyünde resimlerini ve Atatürk heykelinin açıl- ikisi kadın olmak üzere dört kişiyi kağ
dı l'cli~ odası temel atma törenlerı yapıl- ma töreni intıbalannı ihtiva eden albüm nılar çiğnemiştir. Bunlardan üçü ölm:lş, 
iah ~zıne kazası Geyikli nahiyesinde köy çok nefistir. birisi de ayağından sakat kalmıştır. 
tn~~Unamına~p~~~~~fubrik~ ~==~~=~~======================~ ~~ın, Bergaz KÖyünde At=ı.türk anıdının c Nazilli muallimlerinin toplanİISI ) 
~~~rnawK~~~~a~ııda~y~ ~ ---------------------~--------
~· nın açılma töreni yapıldı. Ayvacık, 
i;~asına bağlı Adatepe kö~nde yeniden 
Ve "Sına başlanan mektebin temel atma 
da Ahrnedce köyünde Cumhurıyet mey
lci ll~nın açılma töreni icra ecliidi. Lapse
k lazası merkezinde Atatürk anıdınm, 

t~1keçm, Şevketiye, Bigaalaıı, Duman
li ataltepe, Adatepc, Alpagut, Kazmalı, 
~~eıgelen ve Karömerler köyl(•rinde 
)'* !Qhuriyet alanlarının açılma törPnleri 

~•ldı. 

Bir baba oğlunu bir demir 
parçasile yaraladı 

l3 
1ı .ırsa, (Hususi) - Dimbaz köyündeh 
~ adında birisi, oğlu Müminı bir demir Nazilli (Hususi) - Bu hafta Nazilli saba ve köy okullarında alınınası ge -
tıı c.ıısne kafasından ve yüzünden ağır cBeş eylO.b ilk okulunda (63) ilk ted • reken tedbirlerden, tedris ve terbiye 
4 tte yarnlamıştır. Mürnin köy komşu- risat öğretmeni bir toplantı yapmışlar· sahasında takib edilecek usullerden 
t~ lldan başka birisile şehrimizc getiril- dır. Bu kültürel ve mesleki toplant~da b:ıhsederek öğretmeniere yıllık direk
tı.ıın.\~e. adliyeye müracaat ettirilmiştir. mıntaka ilk öğretmen ispekteri Hüsa- tifler verm~ ve önemli mesailerinde 
e ının yaralanmasına üvey annesilc meddin Özener öğretmeniere 938-939 başarılar dilemiştir. Resim öğretmen
t~11ıtıeınemesi sebeb olara'{ gösterılmek- ders yılında ilk öğretim ve eğitim ala- leri hep lbir a raya getiren bu samimi 

~~====================c===~n~ın~d~a~~· =y=e=n=il=ik=l=er=d=e=n~·=b~u~h~u~s~u~s~b~k~-a~·~to~9~l~an~t~ı~da~n~b~i~r~g~o~·r~ü~n=ü~ş=tu=·r=. ======== 

d ....._ liasan Bey ramazan -
"~ız da aklıma geldi... 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 
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. . . Eskiden bu ayda ho
cal ar cerre çıkarlardı .•• 
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Şimdi de böyleleri 
var mı acaba _ 

Hasan Bey - Bu işi bir 
çoğumuz yapıyoruz azizim, 
yalnız ramazan ları ikil e§ -
tirip bir tanesitü sayfiye 

1 lnPvı:im lnrio• a l ~.ı, 
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Konyada ve inegöldeki bayramdan intib alar 

Çanakkale ( Hu • 
ı;usi) - Cumhuri ~ 
yet bayramı burada 
coşkun bir şekilde 
kutlulanmıştır. 

Sabahleyin '_.i 
ve askeri komutan 
makamlarındaki res 
mi ziyaretler bit • 
tikten sonra Cum .. 
huriy-et alanmda 
toplanıldıı ve saat 
ı 0,5 da geçid resmi 
b~1adı. Valli Atıf 
Ulusoğlu ve gene • 
ral Ali Rıza Artun • 
kal1 bütün mevcud 
asker, okulları ve 
halkın bayramları • 
nı kutlulayarak her 
zümrenin önünde 
durup günün aza • 
m et ve kudsiyel ini 
tebarüz ettirecek 
sözler söyledi. Bu 
alanda binlerce halk ·Konya Aksarayında ve SöğüddcH bayram dan iki görünüş 
toplanmıştı. 

Jandarma alayı. piyade alayları, mu
habere, istihkam, motörlü ~pçu kıt'a· 
lar~ ve denizciler geçtikten sonra orta 
ve ilk okul talebelen ile cumhurluk gü
nüne kadar geçen bütün devirler, canlı 
bir tablo halinde geçid resmine iştirak 
ettiler. Ve ~k alkışlandılar. Bundan 
sonra biçki - diki~ yurdu talebeleri, Hk 
okul izcileri, sporcular, bütün köyler -
den gelen cepken ve camedan elbiseli 
süvariler, gene köylerden arabalar için
de tezgah dokuyan, odun bölen, çıkrık 
çeviren, çorap ören. buğday çalkayan 
küylülerimizle, gayet itina ile süslen
miş otomobiller içinde şoförler, terzi, 
kahveci, aşçı, sandalcı, hammal, fırıncı, 
kunduracı, balıkcı, kasab, ve bakkal 
cemiyetleri geçtiler. Geçid resmi ba~h
yıncaya kadar Tevfik İlerl ve Kem1l 
Batu tarafından hoparlörlerle saatler· 
ce ı::ürcn söylevler söylendi. 

inegölde 
inegöl (Hususi) - Cumhuriyetin on 

beşinci yıldönümü her tarafta olduğu 
gibi şehrimizde de büyük bir tezahü -
ratln kutlulandı. Merasim Cumhuriyet 
meydanında, orta okul talcbeleri, jan
darma. spor klüpleri bütün teşkilatla· 
rile, esnaf cemiyetleri \'C on binlerce 
halkın iştirakile :yapılan bu merasirnde 
mektebler. parti. belediye, diğer mües
sesPler tarafından Atatürk büstüne çe
lenkler konuldu. Gece resmi daireler, 
inhisar idaresi, ,.e bankalarla belediye 
mevdanları elektrik ampullerile ışık " 
lan mlmışt.L. Her tarafta eğiencf'ler 
\'UPılmıc:tır. Şehir bandosu da muhtelif 
yerlerde konserler vermi~tir. 

Akc;arayda 
Aksaray (Hususi) - Cumhuriyetin 

1_'> inci vıldönümü Aksarayda parlak 
rncınsimle kutlulanmıştır. Daha bir 
hafta e,•vel ~ehrin bir çok yerler:ncie 
tai<lar ve mü1eaddid verlerde de elek· 

trik tenviratı yapılmış ve ayni gün 
Cumhuriyet meydanında yapılan bır 
toplantıya binlerce halk ve mekteblı • 
ler iştirak etmiş ve çok güzel bir gcc;ıd 
resmi yapılmıştır. Bu kutlu gün 1-'!rc -
fine gece fener alayı ve 30 pazar günü 
de orta mektebliler tarafından spor l' ·, 

lenceleri tertib edilmiştir. Bütün mc'll· 
leket bu günü coşkun tezahüratla ku -
lulamıştır. 

Söğiittc 

Söğüt (Hususi) - Söğüt on be . ::ıc; 
yıl cumhuriyet bayramını her tarn.f•a 
olduğu gibi halkın ve qkul talebeleri
nin köylerden gelen ~·üzlerce yurcld ı -
laıın iştirakile üç gün neş'e içeric;i" :e 
geçirmiştir. Yurddaşlardan bazıları 'e 
okul talebelen o günün yüksekliğ ni 
söylevlerle anlatmışlardu·. 

Susağırlıkta 

Susığırlık (Hususi) - Burada cum· 
huriyet bayramı çok coşkun biı ~d~:ı
de kutlulanmı.şlır. Halk iki gün iki ·~e
ce emsa!siz bir bavram geçinniştir. 

Divrikte 
Divrik (Hususi) - Divrik halkı gtiıı

lerdcnbcri hazı:olan<lığı;. cumhuriyet•n 
l j inci yıldönümünü parlak bir surt>t'e 
kutlulamıştır. Cumhuriyet meydanm
daki okullar, esnaf birlikleri ve l>öv'ü 
mü messilieri güzel nutuklar, şaı kıhr 

söylediler. Bilhassa orta okul muallırni 
Şinasi Duralın gür se-ile söyledi wti f '\

tatürk ve Cumhuriyet) hitabesi alk v 

lan mıştır. Gece okullar, halk ,.e k;;' 11 

lerin iştirakile fener alayları yapıını '2 

\'e kale burçlarında meş'aleler yak.l -
m1ştır. 

Orhangazide 
Orhangazi. (Hususi) - Bayrdm bıırcı

da co§kun tezahüratla kuthıland•. fi:ıll-: 

Atatürke minnet ,.e şükranlarını yenı

den ve canlı olarak isbat etti, gece şehir 
donandı ve fener alayları yapıldı. 
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Şuradan buradan ~ Şık garnitürler 
Dün gazetede okudum: 
cBeruttan gelen bir adamı gümrük

te soymuşlar. Adamın erkek elbiseleri 
çıkanlınca, altından kadın çamaşırı 

meydana çık.ım:p 
- Kaçakçı! 

Dedim; 
Bir arkadaşım sordu: 

- Yakalamışlar mı? 

- Tahii. 
- Ucu:z kurtulmuş. 
-Niye? 
- O halde evine gitseydi, 
- Kadın çamaşırlarını sırl kaçak ~ 

çılık yapmak için giymiş olduğuna, ka 
rısını güç inandınrdı. 

• Konuşuyorlardı, kulak misafiri ol ~ 
d um: 

- Birkaç sene sonra, şehirde bir tek 
hıırsız kalmıyacak. 

- ?????? 
- Eskiden otuz kırk yaşındakiler 

hırsızlık ederlerdi. Şimdi on yaşında -
ki!erle beş yaşındakiler hırsızlık edi ~ 

yorlar. 
- Ya birK:aç sene sonra! 
- Kundaktakiler de hırsızlık ede -

mezler ya! 

Eminönünden Balıkpazanna gidi -
yordum. Zeki bakışlı bir çocuk volumu 
kesdi: 

-Bay bir kuruş ver: 
-Niye? 
- Sana, rehberlik yapacağım. 
-Ne rehberliği? 
- Balıkpazanna gidecek değil mi -

sin, yolu göstereceğim. 
Bir kuruşu verdim. 

- Al kuruş senin olsun .. rehberli -
ğine lüzum yok. 

Bir adım attım. Ayağını, bir taşa ta
kıldı. Bir adım daha attım. Dizüstü ye
re kapandım. Arkama döndüm. cocu • 
ğa scslendim: 

- Hele sen önüme düş! 

* - Denizbank idaresi, yakın sahi11e -
re sefer yapan yandan çarklt gemiler -
den birkaçını kadro harici edecekmiş .• 

- Bu gemiler ne olacaklar? 
- He:rhalde, parçalar, enkazını sa • 

tar lar. 
- Zannetmem. 
-Niye? 
- Asarı atika rnütehas.c;ıslan, parça· 

lanmalanna razı olmazlar. 
İsmet HuH\si 

Birinci modelin yakasile 
ceplerini, ikincinin belini 
süsliyen garnitür yepyj!ni 

ve pek şıktır 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? =ı 
Talihs:z bir asker anas1 Eşine rastlanmıyan b·r mektub 

Bu güzel, güzel olduğu kadar da ucuz 
ve kolay yapılan garnitürün esası şudur: 
Küçük, pek kü.çük (kutru yarım santime 
yakın ve bir santimi bulınıyani iki muh
telif irilikte, ortaları dört delikli sedef 
düğmeler ve elqise ile zıd ren!>:te ibrişim. 
Elbise turuncu ise ibşirim mavi, elbise 
yeşilse ibrişim kahverengi ve ilh.. ola
ccıktır. 

Bu düğmelerden iki tarzda garnitür 
yapılır: 

a. Motif halinde (sağdaki modeldeki 
gibi). 

b. Muntazam sıralar halinde (soldaki 
modeldeki gibi). 

Motifin şekli zeYk.e bağlıdır. Mesela bi
Yukarıdaki mektub meşhur Amerikan rinci modelde gördüğünüz daire biçimi 

Cumhurreisierinden Ilinkoln'un yazdığı motifler şu şekilde yapılmıştır: Ortaya 
bir taziye mektubudur. Dostlarmdan bi- büyük boy (kutru bir santim€: yakın) bir 

Bu Amerikalı kadının beş çocuğu da rinin ölümünü haber alınca, hemen ka- sedef düğme konulmuş, etrafına kü~ül~ 
asker oldukları halde içlerinden bir teki leme sarılan reisicumhur, dünyada eşine boy (kutru yarım santime yakın) sedef 
bile muharebe meydanında can verme- rastlanmıyacak kadar güzel ve müessir düğmelerden yedi tane dizilrr.ıs. Yani se-
mı.şlerdı·r -kiz dügm~ eden bir daire yapılmı~. Bu 

· bir taziye mektubu yazmıştır. :s 
Çocuklardan en büyüğü ile en küçüğü düğmeler zıd renkte ibrişimle dikilmiş-

bir yürüyüş esnasında ölm11şlerdir. man tarafına geçmek alçaklığını irtikab tir. Dairenin bütün kenarına da bir sıra 
Ortaneası esir düşmüş, daha küçüğü etmijtir. yuvarlak dilim ilik yapılmıştır. · 

kaçmış ve memleket huducUarı dışına Böylece beş çocuk ta bu hadıselerden İkinci modeldeki gibi sıra sıra dızilen 
çıkmıştır. En küçüklerden diğeri de düş- sonra ölmü.şlerdir. düğmelerin hepsi küçük boy olacaktır. 
............................................................................................................................... Hemen hemen üstüste gelecek kadar sık 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 

Bayan Rana'ya: 
- Zaman aşkı kuvvetlendirir mi, 

yoksa bilakis zayıflatır mı? eliyor -
sun uz. 

liği, genişliği olmak lazım. Halbuki 
mektubunuzdan anladığıma güre ev 
lenmenizin üzerinden çok zaman 
geçmiş değildir. Bu derin istihale bu 
k1sa rnüddetin eseri olamaz. Siz ko
canızı evienirken de sevmiyordunuz, 
ona karşı lakayddıruz ve şimdi gön
lünüze bir iki_nci erkeğin hayali gir
di. Lutfen bu noktayı araştınnız. 

• Aksarayda Bay .t C.» ye: 
- Ev işlerinde karımla anla~amı -

yorum, hayatımız didişme ile ge -
çiyor, memnun değilim, diyorsunıız. 

sık dikileceklerdir. Tabii .gene ortaların
da deliklerden ve zıd renkte ibrişimle ... 
Bu düğme sıralarının arasına ayn; ibri
şimle bir sıra csap iğne» işl<>necektir. 

Sedef düğme garniti.irü gah ceplere, 
gah hele, gah ta, kollara, göğüse konul
maktadır. Bluzlara, sade gündelik rop
lara, çocuk elbiselerine çok yaraşır. Yap
ması insanı çok eğlendirir. Çünkü bir 
kaideye bağlı, sıkıcı bir iş değildir. Mo
tiflerin şeklini, sıraların yerini hatta ya
parken tayin edebilirsiniz. Uğraştıkça ak
lınıza yeni yeni örnekler gel~>bilir. 

Her kadın bilmelidir: 

Patatesler nasıl bir tedbir1e 
siyahlanmaktan kurtulabilir? 

Yemeği pişireceğiniz suya bir k~şık 
sirke karıştırınız. Patatesler hem 
çok güzel bir manzara alırlar, hem de 
çok lezzet1i olurlar. 

:lkinciteşrin 3 

Y engesini öldüren çocuk 3 
sene hapse mahkôm edildi 
Yaşının küçüklüğü dalayısile cezası azalan katilin mak" 
tulün veresesine 1000 lira tazminat vermesi kararlaşb 

Ramizde yengesi Huriyeyi vücudü
nün muhtelif yerlerinden bıçaklıya • 
rak öldüren terlikçi Halidin muhake
mesine Ağırcezada dün de devamla 
karar tefhim olunmll§tur. 

Hadise, kendisini muhtelif defalar 
rahatsız eden Halidi, yengesinin kara
kola şikayet etmesinden doğan iğbirar
la vukubulmuştu. 

Ağırceza mahkemesi, suçlunun ya· 
şımn büyük ve tashibe muhtaç oldu -
ğuna dair, müşteki taraf tarafından 
ileri sürüJen iddiayı, kafi delil buluna· 
madığından varid gö!'Illemiş, Halidin 
cürmü işlediği tarihte 15-yaşını lkmal 
etmemiş olduğunu nazan itibara ala -
rak ceza kanununun 448 inci maddesi
ne göre, 3 sene müddetle hapsine ka ~ 

rar vermiştir. 
Suçlu, bundan başka öldürdüğü ka· 

dım n ve:resesıne ayrıca 1000 lira da 
tazminat verrneğe mahkfun edilmiştir. 

Sar1yerde nişanı1sını ö:duren 
lbr~.himin tecz"yesi istenildi 
Sarıyerde Avnipaşa koruluğunda ni 

şanlısı Belkisi tabanca ile öldürdüğü 
iddia edilen İbrahimin muhakemesine 
Asl!ye 2 . nci ceza mahkemesinde, dün 
de devam olunmuştur. 

Dünkü celsede mahkeme, Ağırceza
ya sevki taleb edilen davanın, mahke· 
menin vazifesi dahilinde olduğu cihet
le, buna hacet bulunmadığına karar 
vermiştir. 

Müteakiben, müşteki tarafından ve· 
rilen istida mahkemede okunmuştur. 
İstidada, suçlunun Belkisin namusuna 
tec~vüz etmek istediği ve silahla genç 
kızı tehdid ettiği sırada öldürdüğü be
yan edilmektedir. 

Bundan sonra, söz alan müddelu -
mumi Necati: 

- Suçlu İbrahimin suçu sabittir. 
Evvelki mütaieamızı tekrarlar ve maz· 
nunun tecziyesini isterim, demiştir. 

Katil çoban altı sene hapse 
mahkQm edildi 

Zincirlikuyuda sürüsünden koyun 
çalınağa gelen Hüseyini öldüren ço -
bar. İbrahimin, Ağırcezada nakzen gö
ri.i.len muhakemesi dün neticeye var · 
mıştır. 

Suçlunun maktulün bıçak çekmesi 
üzPrine nefsini müdafaa maksadile, 
cürmü i~lediğine dair iddiası kabule 
sayan bulunmamış, ancak, hadisedeki 
tahrik ve tahlif sebebleri nazara alı -
narak, İbrahimin 6 sene müddetle hap· 
sine karar verilmiştir. 

Atina tekr1r tahliye talebinde 
bulundu 

Madam Atina hakkındaki tahkikata 
rnüddeiumumilik ve sorgu hakimliğin
ce dün ce devam edilerek, bazı kadın
lar daha şahid ·olarak dinlenmiştir. 

Mad&m Atina, dün de yeniden müd
deiumumiliğe müracaatla, hasta oldu
ğunu bı::yan etmiş ve tahliyesini iste -
miştir. Fakat, taleb gene reddedilmiş
tir. 

Bir ihflas davas1 neticefendi 
Dip koçanlarında tahrifat yapmak 

suretile, ı 88 lira 96 kuruşu ihtilasen 

zimmetine geçirmekten suçlu, sabı) 
Kızıltoprak belediye tahakkuk men1ı.l' 
ru Hasan Basrinin rnuhakemesi Ağıl" 
cezada dün bitama ermiştir. 

Yapılan muhakeme sonunda, suÇV 
delillerle sabit görülen suçlunun ceZ8 

kanununun 203 üncü ve 80 inci mnd • 
desine tevfikan 5 sene, ı O ay müddet· 
le hapsine, 3 sene altı ay memuriyet• 
ten ve müebbeden amme hizmetlerini 
den mahrumiyetine karar verilmiştir· 

Po/iste: 

Pencereden dü~en çiçek saksıSI 
bir çocuğu yaraladı 

Kumkapıda Cami sokağında oturan lİll' ... 
sanm kızı 10 yaşında Kadriye evlerinin o 
nünde oynarken pencerenin kenanndan 
şen çiçek saksısile başından a~ırca yaraıııll' 
mış ve Haseki hastanesine kaldırı~tır. 

Etli yemekten zehirlenen adaoı 
hastaneye kaldınldı 

Beyoğlu İstiklal caddesinde Çlçekçl. soi{IP 
ğında oturan Macld, yedi~i et vPTnPZrtnılt:"l 
zehirlerune alatml göstermiş ve Alman naS: 
tanesine kaldırılarak tedavi altına· alınmı~ 
tır. 

Dünkü tramvay, otomobil ve 
kamyon , kazaları 

vatman Harndinin idaresindeki 17 nu ' 
maralı tramvay arabası Şaşkınbakkald~ 
geçerken Ahmedl.n idaresindeki yük arabJ. 
sına çarpmış ve arahacı Ahmed 
yaralanmıştır. Çarpışma neticesinde 
ve tramvay da hasara u~ramıştır. * Şoför Kemal tarafından !.dare 
3107 numaralı otomobil, Haydarpaşa 
caddesinden geQerken 50 yaşında 
Abdüssamede çarparak ba~ından yaraıan 
masma sebebiyet vermiş, suçlu yc:ııı..c:ıı•:ı.ıu• 

tır. * Şoför İbrahlmln idaresindeki 2 
ralı Maltepe kamyonu Kadıköyde 
caddesinden geçerken kamyonun arka tn ; 
pa~ndaki demir çivi oradan geçmekte ol'. 
16 yaşmda Aliye çarparak başından yara. 
lanmasma sebebiyet vermiştir. 

Bir yorgancının rakibini öldürıneı 
için attığı kurşun isabet etmedi 
Kapalıçarşıda Ağa hanında yatıp 

ve ayni handa yorgancılık yapan Tra 
26 yaşında Hasan, ötedenberi Çarşıkapı cl 
varında oturan Emine isminde genç bir 
dınla konuşmaktadır. Dün Emine 
çalı§tığı mahalle gelerek bir müddet otnr , 
duktan sonra kalkıp evine giderken HaS~ cı 
nın hemşerilerinden ayni handa yorg::ı.tl , 
Cafer kadının peşine to.kılmı.ştır. Arkada•! • 
nın bu hareketini gören Hasan da onları t~, 
kib etmiş ve Cafer tam kadının yanına yıı~>. 
laşıp ona söz .>öyliyeceği sırada, tabanca.sı , 
nı çekerek Cafere ateş etmıştır. Sevdiği }::ll 

dına yapıJan bu sarkıntılık Hasanı fazla 
yecanlandırmış oldu~undan kurşun hedefi 
ne isabet etmemiştir. 

Fakat o kurşunun isabet ~ıı• 
farkında olmamış ve rakibini öldürdü~i.l , 
zahib olarak kaçmıştır. Aradan uzun bir 11' 
man geA;meden zabıta Hasanı ta 
beraber yakalamı~ ve müddeiumumlliğe 
lim etmiştir. 

Vatan motörü Hüdaverdi 
motörüne çarptı -~ 

İzmit limanına bağlı Vatan motörü dilt" 
Şarap iskelesinde demirli bulunan Hüda"e. 
di matörüne çarparak kıç tarafını parç.ıl~~ 
mıştır. Deniz ticareti müdürlü~ü haza ct 
!ında tahkikat yapmaktadır. 

Bir kadını dövenler yakalandı , 
Sarıyerde Kilyas caddesinde otur~n JJ~ 

yan Melahat, ayni evde oturan Ibra , 
Kadri ile yanında çalışan Fatma tarafl~:li 
dan dövüldüğünü iddia etmiş ve suçl\V 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. ~ 

Bu, aşkı yaşayanların şahıslarma 
bakan bir meseledir. Aşk, yıllardan 
sonra da aşk halinde kalmaz, ya la
kaydiye, yahud da kuvvetli, derin 
bir dostluğa inkllab eder. İlk şık !çin 
verilecek hüküm rneydandadır, fa -
kat ikinci vaziyette siz aşkı zayıfla· 
mış mı farzedersiniz? Bence havır. 

Sonra unutmayınız ki değişiklik· sa
dece aşkda değildir, onu hisseden 
kalb de büyük bir istihale gcçirıııi§· 
tir. 

Peki amma, sizin dahili ev işleri 
ile al5karuz ne? Kontrol ve uzaktan 
tedkik hakkınızı inkar etmem, fa -
kat anladığlm gibi işe burnunuzu so
karsanız elbette anlaşamazsınız. 

iki ah bab çavuşlar: Hile'J 

• Ankarada Bayan «Ba. j,, ye: 

- Yavaş yavaş kocarnı sevmez ol~ 
dum, şimdi onu muhitimizde yaşa -
yan bütün diğer erkeklerden aşağı, 
bayağı buluyorum, diyorsunuz. 

Ya teşhisinizde hata var, yahud 
da samimi değilsiniz. Zaman bir :n
sanın muhakeme kabiliyetini, görüş 
kuvvetini arttırır, varlığını olgun • 
laştırır, hislerini değiştirir. Fakat bu 
istihaleyi yapan zaman günle, ayla 
ölçülnıez, senelere varan bir de:::in • 

• Eskişehirde Bayan «İ. İ.» ye: 

- Nişanlanmak üzereyiz, fal{at 
yaşca aramızda hiç fark olmaması 
beni üzüyor, beş altı ay kadar benim 
'küçük olmaklığım müstesna, adeta 
yekdi~erimize müsavıyız. Acaba 
mahzur var mı? diyorsunuz. Hiç 
görmüyorum. Tarafgirliğime bük -
mctmeyiniz, kadının erkekten evvel 
yıpradığı asırları ariada bıraktık. 
Söz aramızda, bana öyle geliyor ki 
vaziyet aksine dönmü~tür. 

TEYZE 
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f""A~k~;iik""'" Almanya eski Ne olmak istiyorlardi, 

..... ~~~!.~.~~~~---·· mü s te m le k elerini Ün~~ pro~r~i~~u~~Ş~b !nç 
hasatını ve hatıralarını anlatıyor 

geri a 1 abi 1 ec e k m i' RJeAEnze~:~~ Ord. Prof. Mus~r:-:~;:,~: Sabih Ala-

1 e Vak.lt? irk;;:; ı.p:~~i~~~ın·~~.!::··~;~~.~::ı~~ n S 1 V e n . so:·~ize tuhaf bir şey .öyliyeceğim, de-

~ üyük B ritanya başveki- lf~~~~~~;;:~:;=~:~~~!!!!!!l!!!!!!!!!i1 ~ li B. Çemberlayn Mü - ( 

gün onlan istemeleri veya 20 ci. Çocukluğumu ve h attA ılk tahsilimi 
senedenberi diğer milletlerın bile hatırlamıyorum. Yalnız bır vak'a 
nef'ine terkedilmiş bulunmala - müstesna olmak şartile ... Halebde bulu
rı bile, Alman mü~-temlekelcri- nuyorduk. Gittiğim ilkmektebde bana ce
nin, Alman görüşüne göre olan· 7.a verdiler. Başıma külalı ııiydirdiler, yü
hukuki vaziyetlerini deği§tirc - züme tükürttüler ! 

mez. Almanya haksızlıgın ta - Bu hadiseden başka ne blr arkadaşımı, 
rnirini ve bir takım fasid id - ne bir hocamı ve ne de mektebi! Hiç, 
dialarla gasbolunanm, gasıblar hiçbir ~eyi. hatırlamıyo~ .. 
tarafından sahiblerıne iadesini İlk tahsıl çağlanın benım ıçın, tama-

istiyor.. ilh.» men karanlıktır. 

ll.ih dönü§iindc, yanı geçen 28 
eylülde, parla mentoda söyle -
diği bir nutukla, B. Hitlerin İn
fliltere ile barış içinde yaşamak 
~tediğini, fakat arada mf"nhus 
bır ınüstemleke mesclesı bulun
duğunu bildirmişti. Filvakı, dün 
Ya siyaset a lemini ve b ilhassa 
lllüstemlekeci devletleri h um -
trı.alı bir surette m~gul eden 
bir ceski Alman milsternleke -
lerinin geriye veriln:esi. mPse
lesi vardır ve bugünün en çetin 
<iünya düğümlerinden b irisi de 
~bhesiz budur. 

Gerek Führerin yuka:-ıdak: Kendi şuuruma sahib olmak zamanla- Mustafa Şekib Tunç 
nutku ve gerek cDiploınasi is - ron, rüşdiyeden başlar. Manasııra git- klişe ve ezbere idi. Bu tarz, benim için, 
t ihbaratb r isalesinin dereetti - miştik. O muhitte, bülü~ ça~ımın, çocuk- fikir açacak, bana, terbiye verecek bir 

gyi yazı Almanyanın müstemle- luk ideallerimin bariz karakteri lU idi: tahsil değildi. Derslere karşı duyduğum 
Kahramanlık! ll!k In f k k d • A ke meselesinde nasıl bir huku- a a a, ya ız sını geçece a araı. -

ki esas t akib edeceği.ni göstef - - Sebeb üstadım? çıkçası, mekteb, delibela kabilinden i:>ir 
- Manastırda, hükfmıete meydan o- ;ıngarya idi. Onun için bütün kuvvetimi, ' "tJo ınektedir . 

.rı.onu şudur: 1914 senesine kumak suretile kahra.manlı~ı e~poze e- yabancı bir dili öğrenme~e hasrediyor-kaa Almanya müstemlekclerini ar Almanlar, b irçok Avru • denler vardı. Bu adamlar, yasak olması- dum. 
lla devletleri gibi, Afrika ve henüz resmen istemış ve bu hu· na rağmen şehir içinde tabanca atarlar, Mülkiyeden çıkar çıkmaz, Kosva vila-
A.syada müstemlekeler edin - susta resmi bir demar_c; ya~nuş dağa kaçarlar ve kaçırırlardı. İşte, bun- yetine, maiyet memurluğile gittim. Fa-
llli§lerdi. Fakal büyük harbdc, değildir; fakat, siyaset aleını bu- lara karşı sempati duyardım. kat, burada da - Mülkiyede olduğu gibi -
denizlere hakim olmıyan A l - nun vakında v~~uunu ~ekl~yor İdadi tahsılimi fstanbuldıı yaptım. Bu- !dare memurluğunu sevmedim. 
trı.anyarun bu müstemlekelerle ve Fraru;ız harıcıye nezuretı bulr&da belki muhitin tesiri ile olacak Ma- - Neden üstadım? 
ittıbatı kesildiğinden bunlar, yolda resmi bir taleb karşısında ııast;rdakinin tamamen aksi bir haleti - Saltanat devrinin en bozuk bir d:j. 

hiı-er birer düşmüştü. Büyük kalacağını tahmin ederek ona ruhiye içinde idim. Uslu., akıllı bir çocuk- zeni içine girdiğimi görmüştüm. Bu yüz-
~arb neticesinde Almanya rn:ığ- göre hazırlanıyor~tıi. oundan 1 tum. Bu ani istihale o kadar barizdi ki ta- den mesleğimden nefret ettim! Bütün 
Ub olduğu için, İtalya müstes - başka, bu tahmınden sonra, ınamen mektebe, kitaba, evf~ bağlı bır kuvvetimi, fahri olarak kabul ettiğim 

Ila, galib büyük devletler Ver - ingiltere ile Fransanın bu r.ıe- c;ocuk ·olmuştum. ilkrnekteb mualliınl_i#ine verdim. Orada, 
~ay ınuahedesi ile, müstemlek<:· selcde takib edecekleri n.iiştc - İdadide, beni, en çok saran iki ders idi: sırf yeni bir usul ile çocukları yetiştir-
h~tıni aralarında ta7.sim ve onu, CENU P BATI rek hareket tarzını da konuş - Resim ve cebir. rnek aşkı içinde, birinci sınıfının hoca-
it Çok şeylerden olduğu gib:, muş \'e belki de kararlaştırmış Bu hevesle ressam olmak istedim. Fa- lığını üzerime aldım. Talebelerimi hazır-

trı.listemiekeden ve müstem - t\F.Rl J'.A.SI bulunmalan da tabiidir. kat bu cesareti de hem kendimde bu la- la mak maksadile, işe alfabeden başladım! 
~eke hakkından da tecrid etti - Meseleleri sıralamak ve is - ıı1adım; hem de, muhit ve zamanın tc- Artık, daireye laf olsun diye gidiyor-
er. teklerini birer birer koparmak ,iri ile, babam bu hususta hıçbir teşvikt~ dum~ Hocalık beni gittikçe sarıyordu. 
Japonlar, büyük harb csna - adeti olan Hitler in şitndilik J ..ı- bulunmadı. Bu sırada, Firzevik nahiyesini - ki m~ş-

sında, Çinin Şantung yarıma - pon mandasındaki müsteınlc>kf'- Sonra Mülkiycye girdim. Fakat bu ha- rutiyet inkılabında mühim rol oynamış-
~ının cenub doğusundaki Afrikadaki eski Alman müster.:ll'kclerini gösterir harita leri bırakarak yalnız Afrika - rekctim, sırf kazanmak arzusile - çünkü tır _ kaymakamlık yaptılar. Beni de, ha-
sıngtau lımanı ile yakın delayla - nında, devcde kulak gibidir. Bununla be-l daki eski Alman kolonilcrin: ü- u zaman en zor ve talebesi müsabaka ıle bcrim olmad.an, oraya kaymakam tayin 

tından ibaret Alman böLgesını işgal c.t- raber bu müstemlckelerin Alman mılle- ne sürmesi düşünülebilir Zaten seçilen mekteb, Mülkiye idi - yalnız bu t:tmişler! İstifa etmek isted:m. Lakin, 
:-ıiş ve 1919 da, cenub· deniziı::deki geniş tinin yaşama bölgesini arttıracakları v~ 'ı bun.arı elde etmek için b;le, ge- hırsla, adeta bir spor yapar gibi olmu~tu. muhitimin ısrarı buna mani oldu. Böyle
A.lınan müstcmleke sahasının büyük kıs- nüfusla tıklım tlklım dolu Almanyanın ııe büyük enerjiler sarfma mecbur Yoksa, Mülkiyede okutulan derslerc kar- ce Firzcvik'e gittim, amma üç ay bil~ du
~ının (Marian, Karolin ve Marşall ada- daha serbest nefes almasına y~rdım ede-, kalacaktır. Bundan başka A:manyanm şı bir alaka duymuyordum. nımadım. Bu sefer, kimseye danışmadım, 
rının) mandaterliğini almıştı. cekleri aşikardır. müttefiki Japonva, Milletlpr Cemiyetini 

1 
Nitekim, Mülkiyeye girdiğımi öğren- telgrafla istifaını verdim. Cevabını alır 

'l'ogo Alman rnüstemlekesi, İngiltere, Bu malumatı, pek mücmel dahi olsa- terketmesine rağmen, bu cemiyetin ona diğim sabah, büyük bir sevinç içinde almaz. ilk trenle Üskübe hareket ettim. 
li'ransa arasmda taksim edıldi. İngiltere, lar, yukarıya sıralamaktan maksadrn, yüklettiği mandaları red ve ıade etmiy~- idim. Lakin, mektebin dört duvarı ara- Üsküb orta muallim mektebi türkçe v~ 
ı~~~erundan yalnız Nigeriııya m:icavir evvela, eski Alman rnüstemlekelerinin c~ğini bildirmişti. ~;ında kalınca, bu sevincin yerinde yeller edebiyat hocalığına talib oldum. 
lıçuk bir kısım aldı ve cenubi Kamerun nerelerde neye uğradıklarını okuyucuıa. İngiltere ile Fransanın b:ızt tavız ve esm<:>ğe ba§lamıştı. Çünkü, tahsil sistemi (DetJamı 10 ncu sayfada) 

~~?sa tarafından ilhak oluııaı·ak hattı ra hatırlatmak ve ondan sonra, b·~lki ge- geırantiler karşılığı, Alman Il'Üstemlek<'- ···= ····· .. ························· .. ····· .. ··········································································· 
k.atuva Afrikası Fransız müstemlekesıı.e he keskin bir Avrupa, ve hatta bir dıin- lerini geri verıniye nihayet istekli ola-

tıştırıldı. Mütebaki Kameruıı da Fran- ya, anlaşamamazlığını meydana gctirC'- cakları ümid olunabilir. Gerç! Ingıltı•re, 
&anın ınandası altına verildi. cek olan bu Alman müstemleke mescle- bahusus Akdeniz kısa Hind yolunun sH
lt llugün Tanganika adını taş!yan c~ki sinin yeni bir büyük boğuşmaya değeri sıldığı bir sırada, Afrikanın cenubunu 

_lman doğu Afrikasının mandasını In- olmadığını göstermektir. dolaşan uzak H"nd yolunun emniyeti 
f~tere üzerine alınış ve bunun şimal batı Şimdi de asıl teze, yani bizzat Alma!l için, bu yolun üstünde bulunan batı, cc-
0§esj Belçika Kongosuna katılmıştı. müstemleke davasına ve bu davayı mü- nub ve doğu Afrika kıyılarının, kendi-

}: C_enub batı Afrika Alman müstemle- dafaaya yarıyacak vasıta ve kuvvetlerin sinde bulunamadıkları takdırde. ancak 
;esıne gelince bu da, bir İngilll domin- tedkikine geçiyorum: emniyetli ve zararsız dostlıır elinde ol-
~ll'ıu olan, ccnub Afrika birliği mandası Alman müstemleke davası, B. Hitlerin ınalarını ister. Fakat nihayet, ya Alman 

' hna sokulmuştu. 30 ikincikiınun 1937 de Rayştagda söyle- müstemlekelerini iadeye kaHanmak ve-

lı İşte, yalnız Afrikadakileri Almanya- diği nutukta formüle edilmişti: cAlman ya harbi göze almak vaziyetınde kalm:ı.n 
t ı~ 4,5 misli kadar büyük ve takriben 13 ınilleti, vaktilc., hiçbir kimsenin mahnı halinde İngiltercn;n barışı tC'rc!h rd,·cc
lı~llyon nüfuslu, Alman müstemlekeleri- gasbetmeden ve hiçbir mukaveleyi çiğ- ği daha ziyade beklenebilir. ilahusus B. 
~ı'n biiyük harbde ve bu harbin netice- nemeden, kendine bir rnüstemleke impn- Çemberlaynin ~8 eylul nutkunda ckrlo
tıı Ilde uğramış oldukları akıbet böyle ol- ratorluğu kurmuş ve bu i~i, harbsiz ba- ni meselesinde mobilzasyon olmıyncak-
U~tu. §armıştı. Bu müstemleke devlet. bizd~?n tır• sözü Büyük Britanyanın ancak ha-

k .. A.~r!ka Alman rnüstemlekelerinin en alındı. Bu alınmayı haklı göstermek için yati meseleler için harbedec~ği diisturu 
ı.ıı.ıyu ·· . . k" .r. • .:ı bugün öne sürülmeye çalışan sebebler İngilterenin müstemlcke melesindc barı-. ~.. ~u ve ımar ve ın ışaıa e.1 zıya~e " 
•ııı.ısa d 1 T k dı- sağlam değildir.» '-'olunu onaylayacağı ihtimalini kuvvet-In ı o anı an.ganikanın çı ar gı J 

~ CllJar arasında, kenevir (stsa!), kalay, Yan resmi Alman cDiplomas! İstin- lendirir. 
~l'l'ıuk, altın ve kahve birinci yeri tutar. baratı:. vakitli gazetesinin ye~! bır maka- Fransaya gelince, bu meselede İngHte
~ llub batı Afrikada büyük rnikyastn lesinde, Alman rnüstemleke isteklerin~ reden aykırı ve müstakil bir yol gütm~si 
iı.ı <ırakul koyunu üretilmektedir. Bura- karşı dünyada gayri müsaid bir hava y:ı- ihtimali pek zayıftır. BahusiJs başvı•ldl 
~ tı elmas ihracatı, umurn dünyaninkınin u.trnak rnaksadile, müstemleke meselesi- Daladyenin, Alman müstemlf'ke davası 
la ttte birini bulmuştur. Alman tarımcı- ui, müsaid olmıyan bu zamanda, ortaya arifesinde, Marsilya radikal sosyalist 
~.rı bu müstemlckcde muz ziraatini in- attıkları için, bir kısım .İn.ıtiPz efkarı u- kongresinde Almanya ile anlaşılabilect'
tı~af ettirmişlerdi. Kamerun, yer fıs _ mumiyesine tarizde bulunulduktan sonra ği kanaatini bu kadar açık beyan etmesi, 
\-sı, hurma, hurma çekirdek yağı, kakau aynen şunlar yazılıyor: cBöyle bir mü- bu davanın da, dünyanın başına yen: bir 
e kahve; Togo müstemlekesi de, diğer cadele Alman görÜ§ tarzını değiştircmi- harb belası getirmeden geçiştirilebilece
~ddeler arasında, gene kakau, hindis- yecektir ... Her bir müstemleke sahibi ğini ümid ettirebilir. 
~ cevizi (kopra), hurma, hurma çekir- devlet muktazi fedakarlığı diğerine yap- Fakat bunlardan, eski Alman rnüstC'm· 
e~i Yağı çıkarır. tırrnanın çaresine bakıyor ... Bu gibi ma- lekelerini ellerinde bulunduran devlet-

i Almanların hesabına göre, eski müs- ncvralar, Almanyada bir tesir yapamaz. lerin, her hangi bir tazyik olmadan, ken
~lekeleri iade edildiği takdirde, birkaç Almanya, meiru olarak, di~erlerine aid dilikierinden bu toprakları Almanlara 
~ n<'lık kuvvetli bir imar çalışması neti- ve raci bulunan hiçbir şey istemiyor. verrnek İstiyecekleri anlaşılmaz. Mesela 
lıt llde, senede 600-700 bin re11ten mark- Hak ve mantığa mutabık olan bu düşü- Almanya ne kadar hak iddia etmiş ve id
~a, (yani Alıranyanın genel idhalat fhti- nüş Führer tarafından de.faatla teyid o- diasında da ne kadar haklı olmuş bulu -
~cının SO 15 i) bir döviz tasarrufu müm- lunmuştu. Almanya kendisinden haksız nursa bulunsun eğer Avusturyayı müsa
b:ı··l'l olabilecektir. Görülüyor ki, eski nezedilmi§ olanı .geri istiyor. Bunların id bir vakitte askerle işgal etmese ve o 
hı~•eınıekE'lcrın iadesi meselesi, Alman- kimlere mevdu bulunduklan ehemmi- meşhur eylOI manevraları yan seferber
ı ıçin hayati olmadığı gibi büyük müs- yetli değildir. HattA onlardan istifade c- liğini yapmasa ve ayni zamanda Çekos-
l!trı.Iekeci devletlerin müstanıerelcri v~- ·den devletlerin veya dominyomların bu- (Devamı 10 ncu sayfada) 

Bigada göcmPn/~re 
Bah çe verilmem:ş 

Bigadnn yazılıyor: Dört sene evvel bu
raya gel"rek yerleşen Roma.nya muhn -
cirlerinin ikametlnc tahsis edilen evıe -
rin bir çoğunda avlu yoktur. Göçmenler 
kapılarınlll önünde etrafı taş veya ker -
plçle çevrilmiş bir küçük bahçe yapıp bir 
kaç ağaç dikmek istemişlerse de buna be
lediye t "'l!ından muhalefet edilmiş ve 
diklle "lar sökülerek duvarlar yık -
tır ıl m ış t u·. 

Halbuki muhacirJerln ellerindeki tapu 
senedierinde SOO metrelik birer de bahçe 
yazılıdır. Baitıarı bah~elerl olmıyan mu -
haclrler her türlü meyvayı dışardan al -
mnkta ve bu da mali vazlyetıeri üzerin -
de çok fena te.slrlt-r yapmaktadır. Bina -
enaleyh bu adamların bu çok mübrem 
lhtiyııçlarının sür'atle temin edilmesi ı

çin meselcyi alAkadar makamların nnza
rı dikkatine arzetmenizi rica ederim. 

* Yeni bir ihtikar u su lll 
Okuyucularımırdan Gönende manira

turacı Nusret Bayhan yazıyor: 

c - Hükumetimiz muhtelif cins mn'll
faturn mallarının fiatlarını tesbit ederek 
Ihtiklirn manl olacak tedbirlere tevessul 
etti. Boyle olduRu halde iki aydanberl 
manlfatura Ulccarları fiatıarı alabUdi~ine 
yükseltmektedlrler. Tüccarlıı.r ihtlkA.rları
nı saklamak 1çln ya tatura vermemekte 
veya faturaya alınınıyan başka malları 

da yazarak lbtikArlarını saklamaktndır

lar. 
75 santim tayyara kaputu 36 metrelik 

topu 460 kur\Lf iken 785 kuru§a, 85 san -
tımlik tayyare kaputu 720 kuruş iken 900 
kuruşa, 90 santimlik 36 metrelik derme -
nal knputu 860 kuruş iken 1000 kuruşa, 

perde Ipll~l 02X3) 502 kuru., iken 580 
kuruşa satılmaktadır. Halkın tamamlle 
aleyhine olan bu fahlş yükselişin önüne 
geçilmesi Için aHikadarların nazarı dik
katine arzetmenizi rica ederim. 

* Han •avlusunda kalan bir kadm 
Okuyucularımızdan Vezlr hanında U 

nurnarada marang~ Atieddin Kunt ya
zıyor: 

• - Vallde hanının yıkılması dalayıslle 
çıkarılan allelerden kimsesiz bir kadın on 
b~ gündenberi Çemberlltaşta Vezlrhanı
nın avlusunda açıkta yatıp kalkmaktadır. 
Bir çok atölyelerin bulunduttı bu ha:un 
avlıısunda bu hal insanlık namıiıa pyanı 
teessür bir manzara teşkil etmektedir. 

Sahlbslz ve kimsesiz olan bu kadı:ıın 
bir yere yerle.ştlrllmesi için alAkadarıann 
dikkat nazarını çekmenizi dilerim.D 

* Hasta bir gen ç kız 
Okuyucularımtzdan Beyierbeyinde Ab -

dullahata m ahallesinde Eskicınar soka
ğında !9 n umarada Zehra ya~ryor: 

14 yaşında kızım Semlha Demir Kan -
dilli llsesinde 7 nci sınıfta 407 nurnarnda 
kayıdlı olarak okuyordu. 

Fakat ci~erlerinden rahatsız olması do
lnyısl!e doktorlar tahslllne devamdan 
menettller. İstanbul kültür direktörlu~u
ne müracaat edUerek Valfdeba~ında pre
vnntoryoma yatınımasını lstenUdl. Ltı -
damız 24,19/938 de 3932-38762 numara lle 
Kültür Bak.nnlı~ gönderildi. Fnknt 
h~nüz blr cevab gelm~dl Çocurnım ~vde 
hergün biraz daha sararıp solrnnktnd•r. 
Onun hayata gözlerini kapamadan te:invı 
görmesi Için aldkadar m:ıkamın nnzrı.rı 
dikkatını celbetmentzi rica ediyor, ı-ın 
bir hayata tnallfıku itibarlle bu ricam111 
da all\kadarlnrca nazı:ırı dikkate alınaca
~ını umuyorum. 
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Tarihten sayfalar: 
1 EDEBI BÖR M~SELE 1 

Bizim klAsiklerimiz 
var m1, yok mu? 

Suçunu merdce itiraf 
etmenin ·mük8fatı •.. 

• • Jf. 
Cellldlar bir kenarda hazır duruyorlardı. Bozguncuların hepsinin de boyunla· 
rının wrulacajına artık 1ü'bhe kalmamı,ıı. Harb meydanmda ölmediklertne 

pipnan olmuşlardı. Fakat tt i§ten ıeçmifti. İbrahim Pava celll dlara işaret etti. 
İri yarı heriller ellerinde yalın ve genif a.Jızlı kılıçlarile 

Bir taraftan Turhan Tan lle Nurallah Ataç arasındaki " cahililA 
münaka1ası , devam ederken öte taraftan esas mesele hakkında 

suçlulara dolru yürüdüler ... 

Y azeıni ICGJucan Ka/lı 

yeni noktal nazarlar Ileri sllrlllügo' 
Bizim cKlasiklerimiz var mı, yok mu?:. 1 olarak gördük ve almıya çalıştık. Hlll 

anketi iki fuıtad arasında sıkıştı kaldı. da almakla meşgulüz. 
Tarihçi M. Turhan Tan Nurullah Ataç Dünya edebiyatı tarihindtı garb klAsili 
ıçin cahil demişti. Ayni cehaleti Nurullah başlı başına bir devir ve bir Alemdir. Bi-
Ataç ta Turhan Tana izafe ederek, dün O· zim edebiyatımız ise bu alemi, onun mu-
kuduğunuz gibi, ateş püskürdü. ~ünek- hiti içinde bulunmıyarak, çok uzaktan 
k idin cTurhan Tan cahildir, bir 1ey bil- ve çok sonradan tanımıştır. Yakın zam:ı-
mez:t itharnı üzerine ağız tadile bir dedi- na, yani benim mektebde edebıyat oku-
kodu yapmak için, tencereyi maltızın ü- duğum tarihlere kadar bizim edebiyatı-
zerine bırakıp, eteğini belin~ soktuktan mız garba değil, şarka bağlıydı. Benim 

hocalarırom bir kısmı garbdan haberdar 
sonra karşıki komşuya, di!er bir komşu- bile değildi; bizim elimizde klasik olarak 
yu çekiştirrnek üzere koşan bir mahalle Şeyh Sadi vardı; ~Jrk nesillcrine

1 
tama-

karısı telaşile hemen M. Turhan Tanın men garba dönmüş bir edebiyat görüşü 
kapısını çaldım. Tarihçi, edib Nurullah ve edebi duygusu verrneğe çalışan ilk bir 
Atacın hakkında söylediklerini okuma - kaç edebiyat hocasından biri de ben oldu-

mıştı. ğuma göre, bizim edebiyat tarihımizd~ 
- Ne dersiniz dedim bu işe?. 1 . klasik manasile! - bir klasik devir ara-

• -Çok şey.. · • mak beyhude olduğu kadar lüzumsuzdur. 

KAlldı kalemi hazırladım. Turhan Tan ---.#~ .. A,· .··. ·. ~ ........ ...--~M--~- Düşününüz: Türk edebiyat.ında garb 
zehir zemberek cevabına başladı: ~ tekniğini ve garb bediiyatım tamam sok-

- Babasının yalnız adına var is ola bi· 111aya çalışan hocaların en ysışlı larından 
len ve matbuat Aleminde bir tufeyli gibi biri ben olursam., bizım garb ii.lu;yatı ile 

Ankete ce-ııab veren. Muhittin. Bir-gen 
dolaşan Nurullah Ataç, ilim ile cehlin ne alakamız ne kadar yertidir! Sizı temin 

Osmanlı imparatorluğunun en kuvvt>t
li, büyük ve zengin göründü~ü sırada 
asıl h alk tabakası müdhiş bir baskı altm
da inliyordu. Tarih gösteriyor ki millet
ler böyle zamanlarda çok geçmeden ara
larından bir veya birkaç ki~iyi çıkarıyor
lar, onun etrafında toplanıyorlar ve zul
me karşı silahlanıyorlar. 

1528 de Anadoluda böyle bir hareket 

olduğunu bile farkedereiyecek kadar şa~- alinizin maksadı bu düğümü çözmek ise, ederim ki Türkiyede klasik edıb ve kla
kın veya idraki şaşı bir biçaredir. Bizim tereddüdsüzce söyliyebilirinı ki bizde sik eser bulmak şöyle dursun, Halia Ziya 
klasik dediğimiz eserlerden nnun lehte klasik yoktur. müstesna olmak üzere, garb klasiklerini 
veya aleyhte bahsedebilmesi için, mcse- Edib, edebiyat, şair, şiir, bütün bun- tamam tanıyan fikir adamı dahi yoktur. 
la Sinan Paşayı düzgünce okuyabilmesi lcır muayyen bir içtimai devrin ve mu- Esasen buna imkan da yoktu. Klasiz-
lazım gelir. Hemen ilave edeyim ki, Si- ayyen kültür seviyesinin ve küW.ir mu- mi iyi tanımak için, eski Yunancadan başlamıştı. adında bı'r 

Karamanda Kalendero~lu nan Paşayı dürüst okumak ilim teşkil bitinin şartları içinden doğan içtimai vazgeçelim, hiç olmazsa Latinceyi bil- H 
etmez, fakat okuyamamak cehle delalet ıaahluklardır. Garbdaki klasikler devri- rnek lazımdır. Latince Türkiye Üniversi- derv~ vardı. Bu adam kendisinin at'ı 
eder. ni ve bu devrin edebiyat yaratıcılarını tesine galiba son senelerde biraz girdi. Bektaş Veli sül!lesinden olduğunu söy-

B ı b b b . b' h ttA h' h' b ' d d k · · T" k ' · b Bizim Yunancamız Fars!, latincemiz de lüyordu. Soyunu da şöyle sayıyordu: unun a era er ır ıç, a a ıça ıç ız e e arama ıçın, ur ıyenın g:ır cKalender ibni İskender, ibni Balım 
olan bu adam hakkında benım söz söy. kültür muhiti ile fikren alışveriş ettiğini1 Arabidir. Biz de, ne bakla klasik arıya-
ı k1 d T .. k' · d · k"ltü' · · d bı'lı'rı' z?. Sultan, ibni Resul Çelebi, ıbni Habib e-erne iğim zül ür. Yalnız babasını ta- ur ıyenın e aynı u r scvıycsm en, 
nıdığlm Ve Onu bu babaya la• vık go-rme ayni içtimat tekamül ~artları içınden gr - Bu derin bahsi biraz daha aydınlatmak fendi.• 

J - ,. • • d ·ı· d · KI' 'k d b' Habib efendi de .Hacı Bektaş Velinin, 
diğim için - altından bakır doğmasma çerek, garb fikriyatile elele yürümüş ol- ıçın şunu a ı ave e eyım: ası e e ı- d b k 

· · karısı (Kadıncık ana) an urnu anı 
benziyen b:r tabiat garibesina işaret d- duğunu kabul etmek lazımdır. H:ılbuki yat, ıstısnasızca, yalnız Avrupada mil1i . . w "d' 
miş olmak kabilinden - ismin: dile al- böyle bir şey vaki değildir. Türkiye çıra krallıklar devirlerini yaşamış m 'llctlerde ı damlasıle nefıs og~u• 1

• ı. . . tr· 
.. " ]" B' , ·ın k 11 d . . Hacı Bektaş Veli yenıçerılerın p ı sa-

rnıştım. Çünkü; kıymetli zekaların aile- ziyasından elektriğe, kağn!dan kamyona, goru ~rk ~z ıs~ :tm . ra ık t (•;r~n~ ta- yılıyordu. Hatta bir rivayete göre yeni-
Ierde teselsül etmemesi de memleket için haremden sahne artistliğine ve nihayet n.ımda ı · . 11:ıyrı h . ımt pdara . or u evk- çeriler Sultan Orhan zamanında onun 
bir ziyandır. en mutlakiyetçi bir sultanlar rej imın1l':ı rın en mı 1 cum urıye evrın"' gt>çme 1 · H B kt 

' · b. b" .. k h .. -l . . . 1 tarafından takdis edi miştı. acı e aş 
O, Türk filozoflarından Kızlı - cumhuriyete nasıl atlıyarak geçtiysü, n<_ ıçın ır asrın uyu ereuroere en ıçn- 1 .. d .1 b' k · 

b d lk d k D'll . ı · bu iş için Tokada gon erı en ır aç yeltl-zadenin mahik olarak tarıf ettiği bt>dbaht çiyorsa ve geçecekse, edebiyat tarihi ba- e ça an ı · ı er, gene IE ısnasızca, 1 y . ·ı · 
·ıı· k llık d · 1 , d ı.· 1' d ~erinin sırtlarını okşamıştı. enıçerı erın 

evlAdlardandır. Bu filozofun ıfc.desine g5- kırnından da garbın klasik dıye tanıdığı mı ı ra evır erın e ın~ışöı e ':'r 1 d ~ 
re, babasını çok geçen eviada (faik), ba- devri atlayıp gelmiştir. milli diller ancak bu suretle tPşckkül e~ külahlarının .:ırkasınd~n sırt ~rına 0 

u 
der Bı.zı.m· 0 ı ·1ı· b' d 1 d • ld sarkan ve (bork) denılen genış keçe par-basından üstün olana (sabık), babasile . sman ıca mı ı ır eg ı V .. 

Şunu da unutmayınız : Klasik edcbiya- U b ' k 1 b d··ı .. 
1 

· çasının o takdis hatırası oldugunu soy-hemayar olana (lAhik), Nurullah Ataç zun zaman muayyen ır at a o m P- • k 
tm en büyük mümeyyiz vasfı, ilhamını d' t d"kü'l •. d f d liyenler ve yazanlar vardır. Halbuki ço gibi babasının tımağına yetişemiycnlere me ı ve am o ecegı sıra a ve at ~ P- w Tü k 
ya doğrudan doğruya, yahud Roma vası- k ·ın d'l k k k b ' . evvel gerek Selçuk ogulları gerek ( r -de (mahik) denir re mı ı e arma arışı ır mıras bı- ~ _ 

· tasile Yunanistandan almış olmaktır. 1- rakt B . . b ' d kr .k d b' Mogol) imparatorluğu sırasında TJrkle-
Biz böyle bir derekede kalanlarla mü- çinde doğup büyüdüğü devirde garb me- d ~· . unun ıçı~mkı~ e kası- e e ıyat rin böyle külalılar giydiklerini mevsuk 

nakaşa değil, hatta müsadefed~n dahi u- evrını aramaya ı an yo tu.·. .. . 
deniyetinin c Yeniden Dog·ma:. - Röıı ~?s- B k b.l Tü' k 0 1 kaynaklardan oğreruyoruz. zak kalınağı şeref biliriz. una mu a ı r ve sman.ı ede- f b" k 1,Abl 
sans - dediği kültür tarihi devridır. Bu b' 1 1 · . Kalenderoğlu etra ma ırço ~.u~ ı 

- Peki onun klasik tarifiıu~ ne buyu. ıyat arının, ya nız şarktan ılhıım ve te- . u. h lkı 1 d A d 1 k 
devirde yeniden doğan şey de Yunan fik- sir alan devirleri vardır. Bu devirleri gü- ve sıliUJ.sız a top a 1. ~a o uyu a-

rursunuz?. ri ve Yunan estetig.idir. Bizler .. garbın bu ı · ı k taklid ... 1 b' d • . sup kavuran Sancak beylerıle beylerbe-v d.w. kl" 'k t "f' k d ' ı· ze ış erne , gozı e ız e klasık . . .. 
- er ıgı ası arı ı en ı var ıgı devrini hiç tanımadık. Onun neticeleri- edeb' t d . . kt k h yılere karşı harekete geçtı. Sultan Su-

kada a d ıya evrını arama an co ayırıı. . ... , 
r 8 çma ır. · d d N . t S f, C k levmanın birkaç senede yaptığı buyuıt 

Bu me Z da d ah 'ddt k 1 k nı, o a tanzimattan sonra ve sırf taklidci ır. us? e a a oş un • . 
v u a cı onuşu ma. harbler birçok masrafları icab ettirmış, 

lazım gelirse şu hakikat üzcrn1de tevak- At t•• k k"" •• . • 1 d d" valiler de bu masraflara karşılık halk-
kuf edilmek icab eder: En basit, en ŞÜ· ~ ur opruslinün In ~aa 1 evam e ıyor tan ağır vergiler almışlardı. Ayaklanma 
mullü tariflerine de mutabık olmak üzf'. hareketinin sebebleri arasmda ve başta 
re bizde klasik eserler vardır, lakin dil- Atatürk köprüsünün . inşaat' ô.ev~m et- i evler mahdud ve çoğu dağınıktır. Sayısı bu ciheti zikretmek doğru olur. 
deki tekarntil bugün klasik esf'rlerden is- mekte, kenar ayaklar ıkmal edılmış bu- bu kadar çok yolun inşasına, tamirine, Kalenderoğlu, devletin en çok güven
tifademizi belki işkal ediyoı·. Nasıl ki, lunm~ktadır. KöprüJ_ii inşa eden mü - idames:ne hiç bir büdce kafi gelmez, Bu diği ve en kuvvetli ordusunu teşkil ~~den 
yeni ve eski dilde kabiliyeti olmıyan Nu- teahhıd, ayaklara 22 ıle 26 :mctrt! arasın- sebeb le yeni şehir planı tat hi k edilirken yeniçerilerin tarikatinde bulundu~, he
rullah Ataç gibiler de esasen klasiklı>ri- ..la bı' r derı'nlı'k "ermek la· zı""" geleceg" ı' nı· 1" le onların pı·rıerı'nı'n su" laAlesı'nden olduğu 

~· v "' uzumsuz yolları hazietmek icab edecek-

ı 

Birçok sancak beyıerınclen ba§ka Ha· 
leb ve Karaman beylerbeyileri de soll 
hızla yardıma ko~tular. Kalende~oğlu <JC 

onun etrafında zulme karşı ayaklannıJI 
olanlar yiğitçe dövüştüler. Tokad karşı~ 
smda yapılan harb pek kanlı oldu. Bit 
çok tirnar ve zeamet atlıları harb meY• 
damnda öldükleri gibi Karaman beyler• 
beyinden başka Amasya, Birecik ve Ala~ 
iye sancak beyleri de vurulup öldüler. 
Kalenderoğlunun isyanı İstanbulu te~ 

lAşa düşürmüştü. Sadrazam İbrahim Pa· 
§a üç bin yeniçeri ve iki bin sipahi aıa~ 
rak hemen yola çılrnu§tı. Tokad önünde-
ki bozgunu Elbistan civarında iken ha~ 
ber aldı. Fena halde canı sıkıldı. Bu işl ll 
beylerbeyi ve sancak askerlerile temiz• 
lenmiyeceğini anladı. Aynı zamanda 
kendi kumandasındaki askerin fikir leri• 
nin çelinmemesi için evvelki harblerde 
buzguna uğrıyanlardan hiç birini onlarıil 
aralarına sokmadı. Kim gelh·se idam e-
dilecek ve gelenleri haber verenler mii• 
kafat göreceklerdi. 

Bundan başka isyanın sebeblerile be~ 
raber Türkmen aşiretlerinin Kalendcro~~ 
lu tarafına geçmelerinin de s~beblerıJll 
araştırdı. Anla§ıldı ki o yerler zaptoıun~ 
duju zaman birçok kısımları TürkmeP 
beylerinin ellerinden alınmış, padişahıP 
malları arasına katıştırılmıştır. TürkJncP 
beyleri malsız ve gelirsiz kahnCa devlet• 
ten intikam almayı tasarlamışlar, Ka~ 
lenderoğlu çıkınca onunla birleşmeyi ca~ 
na minnet bilmişlerdir. 
İbrahim Paşa birer adam gönderere~ 

Türkmen beylerine eski haklarının geri 
verileceğini bildirdi ve sözünü tuttu. BU~ 
nun üzerine Kalenderoğlunun kuvvetl 
çok azaldı. Hatta birkaç yüz kişiden iba~ 
ret kaldılar. 

Sadrazam kendi kuvvetlerinden be~ 
yüz kişilik üç müfreze ayırdı , Bunla~l 
Çaşnigirlerden Bilal, Mehmed ve DeJ.il 
Pervane adındaki adamların kumanda.' 
}arına verdi; asiler üzerine gönderdi. J(a• 

lenderoğlu bozuldu ve kaçtı. Başsaz da~· 
larında yakalandı ve başı kesildi. 

* mizden müstefid olamıyorlard ~ . Fakat bu iddia etmiş ise de, bu iddiayi tedkik eden tir. için kendisine daha çok emindi. Hatta 
vaziyet bizde klasik eser bulunmadığını beledı· ,,e fen heyetı· mu"teahl•ı'd' hak z ,·enı'çerı'lerı·n kendıs' ı'ne karşı harbetmı·- Sadrazam bu ı·~ı· bitirdikten sonra To· • • sı & k ' İ t b I ddi A ,. 

göstermez. Bir misal ile likrimi izah e- b ı . t y · kl b. k • d ı s 
1 

s an u ma ve manevı sıhhi ~·eceklerini bile umuyordu. Bu ümid halk kad muharebesinde bozulan Vt~ kaçanıarı u muş ur. enı aya ar ;r ısım yer e şartları haiz büyük yeşil sahalarda ya • J e 
deyim: 18-20. bazı yerlerde de 16-18 metre de _ y 1 ş ı k 

1 
d "t kk'l arasında da yayıldı ve kısa bir zamanda 

1 
cezalandırmak istedi. Bir divan kurdu~~ 

Dün yaşıyan bir adamın yarın ölmf':;i rinliğindedir. Bu suretle kırk bin lira _ b~ mı h 'a ça ev er en mu eşe 1 vas! otuz bin kişi kadar toplandı. Bu büyük Anadolu beyle~eyi Behram Paşa ılB 
onun hayata doğmamış o1masını icab ı>t- ır şe ır parçası teşkil etmege müsaid - kuvvet Anadoluda devlet kuvvetine kar- sancak beylerini çağırdı. Önce İbrabiJl1 

lık bir tasarruf elde edilmiştir. Köprü - dir. 
tirmez. Bizim klasiklerimiz de ayni ci ı.ı- ş• şahlanıyor, beylerbeyile_ri tehdid edi- Paşaya bakarak sert bir sesle sordu: 11ün açılıp kapanması için li\zum görü - r• 
rumdadır. 1 k'· 1 d b' . . .... hh . . Al Buna mukabil Halicin sol yakası fazla yordu. - Bir bölük çırlak, çıplak, birer se. en rom or or er en ırın ı mu ~ea 1{, • ,. f k f tı' 

. . · , nu us esa etini haiz yu" ksok binalı dar İsyan Karamanda başlamış, Erzurum- desteli torlak eşkiyadan niçin firar et * 
Bir taraftan iki ü stad arasın da mP.k:k 

dokurken diğer taraft an da klasikleri m;
zin olup olmadığı münakaşcısın:ı dC'va!"n 
ediyoruz. Bugün de Muhittin Birg.~n dü
şüncelerini anlatıyor: 

Muhittin Birgen 

- Bu suale cevab , ·erebilmck için E."v
vela ckH'ısik: .. kelimes'le makm d olan ma
ııayı tayin etmek lazımdı r. Eğer ckla
sik,. ten maksadınız, mektehlPrd?. nüm u

tıe ve derslerde esas olarak gösterilecE'k 
eserlerse bizde, basit şekilde bir derece
YI:! kadar vardır. Fakat Avrupanın klasik 
diye tanıdığı edebiyat devrin~ aid Türk 
ııümuneleri aramak istiyorsömz, yani su-

manyadan getırmış bulunmaktadır. Ikın- ·· 
sokaklardan müteşekkildir. Beyoğlu ve da Pasin ovasına kadar yayılmıştı. Meş- niz? ci romorkör de bir kaç ay içmde gctıri -

lecektir . Köprünün Unkapanı cihetinP 
konacak on dubanın üstü döşenmektedir. 

Şehireilik mütehassısı Prost, Zeyrek -
ten Unkapanına inecek yeni yolun fevka
ııi olmasını tasvib etmiş ve Küçükpazar
dan itibaren Eyübe doğru uzanan yolun 
fevkani yolun altından geçmesini ileri 
sürmüştü. Yapılan tedkikler s~munda bu
na lüzum görülmemiştir. Yalnız bu se -
fer Zeyrekten Köprüye inen yol, fazla 
meyilli olacağından bu yoldan tramvay 
geçm~si mahzurlu görülmektC'dir. 

Eyü be kadar uzıyan Halicin sa~ yaka
sında yol sahası çoktur. Buna mukabil 

Galata sokaklarının hepsini hem seyrü- hur Anadolu Türkmen aşiretlerind~n Çi- Behram Paşa başını eğdi ve cevab 11~ 
sefer ve hem sıhht "bakımdan genişlet _ çekil, Akçekoyunlu, Masadlı ve Bozoklu remedi. İbrahim Paşa şimdi diğer bey W 

- gibi aşiretler de Kalenderog·ıu tarafına re soruyordu. Onlar da uygun bir ccvo.b mek gerektir. Nazart olarak Halicin sol 
geçmişlerdi. bulamıyorlardı. Bu kadarla kalmıyorlaı"' 

yakasını Taksime kadar yıkmak Ye ye - Kalenderoğlu üzerine Rumelı bP.yler- birbirlerine: • 
niden bir plan üzerine yapmak lazım gel- beyi Yakub Paşa gönderild~. Bu vezir ve _ Sen kaçtın! 
mek tcdir. ordusu bir boğazda pusuya düşürüldil ve - Bozguna sebeb sensin! 

dağıtıldı. Fakat Pasin ovas1ııda karşılaş· Diye çıkışıyorlar, hatta sövüyorlardl· 
Müzeler umum müdUr muavini 

Atinadan geldi 
Bir müddet evvel tedkik seyahati 

için Yunanistana giden Müzeler U -
mum Müdür muavini Arif Mansel dün 
şehrimize gelmiş, ~lerile meşgul olma
ğa başlam~tır. 

tı~ Hüsrev Paşayı yenemedi. Bununla Bu hal onların suÇlarını azc.ltmak şöf16 
beraber kendisini çabuk toparladı, Ana- dursun, çoğaltıyar ve hatta gülünç oltt• 
dolu beylerbeyi Behram PaşaYJ Karaça yorlardı. 

yırda fena halde bozdu. Behram Paşa Celladlar bir kenarda hazır duruyor~ 
Tokad kalesine sığındı. Oradan en yakın !ardı. Bozguncuların hepsinin de boyul'l' 
sancak beylerine haberler gönderdi ve larımn vurulacağına artık şübhe kalırıll" 
hemen imdada gelmelerini bildirdi. (Devamı 10 ncu sayfada) 



( Hoş sözler ) 1 
~---

Korkmamıt 
Londrndan döndüfn zaman anlat • 

llUftı: 
- Londra hay,._t l$hçesindeki 

aslanlan iördüm. Çok müöhi~ ıeyler, 
Ben, luıfeslerine de girdim. 

- KorJanadın mı? 
- Hayır. .. 
- ????? 
- Benim girdijim gün, aslanlar ka-

feslerinden çık.anlmiJlarch. 

* 
On ya1 

Yaşlı kadın, herbere girdi. Saçlarını 
kıvırttı .. Berber, kadının alnına saçl::ır
dan bir istifham işareti yapmıştı:. 

- Bu sizi, on yaş gençl~tirdi bayan. 
Kadın berberin yüzüne baktı: 
- Niçin bir tane yaptınız. Üç yahud 

dört tane olsa daha iyi değil mi? 

* Kazazede 
Başmda beyaz sargılar olan biri bir 

ınağazaya girdi: 
- Buyurun mihrace hazretleri. 
- Ben mihrace değilim .. 
- Affedersiniz, raca hazretleri. 
-Ne racayım, ne mihrace, otomobil 

\azazedesiyim. 

* 
Akar su 

Ev sahibi, evini gezdiriyordu. Evi ki-
ralıyacak sordu: 

- Evde akar su var mıdır? 
Ev sahibi tavana baktı: 
- Evet, yalnız yağmurlu günlerde. 

* Fütürist şair 
Şiirden anbyana sordular: 
- Fütürist pir neye derler? 
Şiirden anhyan cevaıb veroi: 
- Şair olduju halde fiir yazmay:ı bil

ınlyene fütürist pir derler. 

Ben mütevaıı 
bir adamımdır. 
- Ne tad&r da 
l:.endini belenmıt-
lln, hep bununla ö
'tiinüyoraun. 

- Alılan a vladım, 
taplan avladım. 
- Bizim eve gtdlp 
!tarıma; eve geç 
dönecdlntl haber 
Terin. 

-Bu kaça? 

- Benim hayatım
da. cuzel denUecek 
ancak ikl kadın ta
nıdım. 

- Öteki hangisi 
ldl? 

- Ben olr fen kur
banıyım. 

- ????? 
- Parmak izl yü-
zünden üç sene ha
piste yattım. 

( Güzel fıkralar ) 
Pot kırmak 

Anlatıyordu: 

-Ben bir kuş gördilm de, bir defa ni
şan ahp tetiği çektim mi muhakkak vur
muşumdur. 

Sordular: 
- Uçarken mi vuru.rsun, yoksa bir ye· 

re koninuŞken rm? 
Düşündü; yanınıda oturan kula~ına e~ 

ğildi: 

- Pot kırmaktan korkuyorsan, ikisi 
ortası .. de! 

* Muvaffakiyet 
C',.enç kız, sevdiği genç erkekle ko • 

nuştu: 

- Babam bütün servetini kaybetti. 
Genç erkek yüzünü buruşturdu: 
- Ben sana, bu baban olacak adam 

evlenmemize mfuıi olmak için elinden 
gele ni yapacaktır, dememiş miydim?. 
İşte yaptı, Ye muvaffak da oldu. 

* 
Fiatı 

Kadın, iskarpin alacaktı, bir çift iskar-
pin çıkarttı: 

- Bunlar kaça? 
- On altı lira. 
- Ne fevkaladeliği var da on altı lira 

oluyor? 
- Fiatı? 

* 
Kibritle 

Budala ile karısı yatmışlardı. Budala 
bir kibrit çaktı. Karısı mera:-~: etti: 

- Neye kibrit çaktın? 
- Yatarken elektriği sönaürdüm mü, 

ona bakıyorum. • 
* Vaki' bularrıvor 

- Bayan Suzan ne iyi kadın; hiç kım
se.nın aleyhinde söz söylemez. 

- Evet, kendinden bahsetmekten; baş
kalannın aleyhinde söz söylemiye vakit 
bulamıyor ki! 

Sayfa 9 

Haftada 1.000 lira 
kazanan çocuk yıldız 

Judy Garland, kendi paraaile Kaliforniyada bir hastaae 
yapbrdı, bunu bizzat idare edeceğini aöyl Üyor 

( Amerika hususf muhabirimiz 1. Safa JIZIJOr ) 

Ju.dy Garlandın c So 11 Posta. ya verdiği Teri m 
Hollywoodda son senelerde cçocuk · kü ıeçen mayı.sta bir üniversitede iere. 

genç kız:. yıldızlar moda oldu. ~unla.,. iki fiıne verilen bir müııamerede genç eJ\ • 
çağ arasında bulunan zeki, gOzel ve ka - keklerin bilha11a süslü kızlarla dans et
biliyetli san'atkarlardır. Başlatından tiklerini gördüm ve kendimi çok basit 
D'Anna Durbin ile Judy Garland bulu - buldum. O geceden sonra Myrna Loy, 
nuyor. Judy Garland 14 yatındadır. He- Roııalind Russell, Virgina Bruco, Joan 
nüz çorap bile giyıniyor. Fakat haftalığı Crawford gibi süslenmeğe başladım. On-
850 dolar, yani bizim paramızla bın lira- lan kendime örnek yaptım. Spora fazla 
dır. merak sararak süs ve tıklık hususunda 

Bu, (çocuk - genç kız) yıldızlarm bir lazım gelen itina yi ihmal etmek bır genç 

Lokant
a ...ıa çok meziyetleri vardır. Sesi güzeldir, halk kız için doğru bir şey değildir, aanırım. 

O - Taksi bir lira 25 - Neye çocu~u sa:-- ş&rkılarını gayet iyi bilir, çok korniktlr, l. Sufa 
- Garson J;ıu nasıl biftek, bıçak kör- kuruş yazdı. sıyorsun? barikulade denecek derecede dans eder, 

- Yalnız bir liram - İlacını lçlrmeden G i i i i il leşti. ~en., cevval, sevimli bir kızdır. Babaaı fa- em S n n Sm e var, yirmi be~ ku- evvel, ilaç şişesini • 
- Kabahat çeliklerde bayım. Eski çe- ruşluk geri gldln! sarsmayı unutmuş- kir bir kemancı, anası da gene fakir bir Anilan bir sinema 

likler olsaydı, hiç kırılır mıydı"! tum da.. çalgıcı idi. S , ... 
----;---------------------------------------- Judy Garland ile M. G. M. ~irketlnln an allları ~ 
Sehat edersin lgrati heyeti idare odasmda .konıqtum. Kolun - Amerikan sine- 1 ' 
Pis söylüyordu: daki bileziğe takılı bir köstekt~ altın bir ma san'atkArları .:; ~ 

- Komşu tcyze.. le\·ha üzerine basılmış Klark Gable'in içinde iler. mevki A'- ep 
-Bana gömlek de- ~ u 

- Ne var yavrum? resmi var. Bu levhayı ona 14 ya§ına ba- iş~al edenlerden '/. 
li§tirir gibi, meslek ~ - Ann(!m gönder- sı§ında bizzat Klark Gable vermiş. En biri de FranK Mor-
değiştiroyrsun dedi- di, bizim kazan sizde 1 çok sevdiği artist te o .. Kadın artistierden gandı::. Gemiciliğe 
ler. imiş, istiyor. Norma Sheareri be~eniyor. ve balıkçılı~..ı çok 

Temiz, pisin hafta-~ - Bugün sizi en çok alakadar eden şey merakı bulunan bu 
la d A(.r~ - Senin annf:nin, nedir? di'-'e sordum. san'atkarın cKa-r anberi değişme- ~ ll" J 

. benim kadar aklı yok - Kalifornivada yaptırmakta oldu~um tinka• adında bir 
Iniş gömleğine baktı: - Oarson bu ek- Taş devrinin ço- Tatıl zamanla- - Blr sene daha J 1§ 

meklere tereyll~ı- cu~u - Anne, an- rında otel de kal- geçti, birer ya' mu? çocuk hastanesinin bir an evvel bitıril - ya h vardır. Bu ya-
- Sana, hangi işe nı klın sürer? ne.. mışsınız, ne güzel lhtlyarladık. - Neye? mesi.. Bu hastaneyi niçin yaptırdığımı tı bütün Holly- Frartl: Morgan 

rirersen orada sebat - A.tçı. . ..... - ???? hatıralarınız var- B~nlm tçln - Bir kcm§udan biliyor musunuz? Anlatayım: Ben henuz woodlular bilirler... San'atklr dai-

edersin, demek lstc

tnişler. 

- Ne desenlz. Zaro 
ağanın babası ol
du~unuza 1nandı
ramıızsınız. 

- Ben, Zaro ata
nın babasıyım de
medim k.l; büyüt 
babasıyım. 

- Sonradan kim .. .... - Bak posta- dır. söyliiyorsanız, as- iğreti bir kazan alıp 8 yaşımda iken bir hastanede 3 hafta yat- • ma gemisinde bulunmaktadır. Onu 

kUıYlJ>, alııı? ~~:e~~ltı:~~:. rnek- çata~~!·,şı=\ak~~~~~ ~n~idu~ şubatta işini gördürseydı. tım. Bu üç hafta~un iziyetini dünyada u- hcrhanıgi bir iş için a~ır~nllar islml 

- Hergün posta
neye gidiyorsun, 
mektub mu ver1r
.sln, yoksa tclgraf 
mı çetersln? 
- Ne o, ne de öte
tl.. dolma kaleml
IM oradaki hokkn
dan mürekkeb çe
kerim. 

Ayyaş - Karıma, 

başım ağrıyor, de
mlştim. Halbuki 
ağrıyan başım de
ğilmiş, ayaklarım

ml.§.. ştmdl aklım 

başıma gelince an
ladım. Meğer yas
tıktakl başım de
lll, ayaklarımmı§. 

- Bu apartıman; 
hiç Iyi değil, du
varlar lnceclk, 
komşular ne ko
nuştuğumuz duya
caklar. 
- Daha iyi ya .. SIZ 

de komşuların ne
ler kcmuştuklarını 

duyacaksınız, 

.. nutamıyacağım. Ne aynıyacak bir oyun • ile değil, fakat gemi!inin ısmt e arar ar. 
cak, ne de vakit geçirecek bir şey vardı. Bu san'atkar ayni zamanda iyi bir ttic-

Dlşl uskumru -
Nerede 1dln? 
Erkek u.skumru -
Hiç, dola§tım . 
Dişi uskumru -
Yalan söyleme, ke~ 
fal şıllılının ya
nından &ellyor.ııun, 

onun pulunu sır
tmda buldwn. 

Ayyaş - Onlar d:ı 
benim ıılbl fltll 
olmuşlar. Amma .. 
ne de aksi şeyler, 
1k.ls1nin arasın
dan geçip yoluma 
gldecetlm.. tam 
ben geçeceAlm sı
rada birbirlerine 
yaklaşıyor, benı 

bırakmıyorlar, 

Halbuki benim yaptıracatım hastane _ cardır. Şimdi elindeki yatı satıp bir ye
de çocuklara mahsus oyunlar, oyuncak- nisini almak hevesindedir. Bu ilk deta 
lar bulunacaktır. Hastanenin e~lenceyf'! vaki olmuyor. Yatların hepsinin ismi ue 
aid şeylerini ben idare edecek:nı Ayrıca daima (Katinka) olarak kalmaktadır. 

hastabakıcı olmağa da çalışacağım. Son -
ra da her şeye alışıp bütün idareyi elime 
alacağım . Küçük ve beyaz yüzünde iki 
siyah elmas gibi parlıyan gözlerini cld -
diyetle üzerimde gezdirerek bana hasta
neye dair daha bir çok şeyler anlattı . Bir 
aralık bahsi değiştirmek için sordum. 

- Sinema haricinde ne gibi eğlenceh•r
le alakadar olursunuz? 

- Yüzmek, ata binmek, tenıs oynamak, 
kamplara gitmek, geceleri açık havada 
ate§ yakarak kız arkada§larımla şarkılar 
söylemek ... 

- Süs ve tuvalete merakınız var mı? 
- Eskiden hayır, ~imdi i!e evet.. Cün-

Lu pe V el ez'· n yeni sevgilisi 
Kocası Johnny Weissmüller'den ge 

çenlerde ayrılrnı.ş olan meşhur sinema 
yıldızı Lupe Velez şimdi Henry Wil -
cokson'la sev~mektedir. Bu esmer ve 
ateşin sinenıa yıld ızı şimdi bu ~on i 
partöneri ile Tarzan sisteminde bır 
film çevirmek sevdasındadır. 

Adolphe Me'ljou'nun yeni filmi 
Tanınmış sinema san'atkiirı Adolphe 

Mcnjou pek yakında cK!ng of the Turf• 
adında büyük bir fılm eHirrneğe başlı
yacaktır. Partönerinin kim olaca~ı he
nüz karar laştırılmamıştır. 
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cSon Pest... DJU letrlkası: •• Tar-ihten sayfalar 

Mari Valevska 
un oşk romanı 

, 

Küçük Aleksandrın babası 
Artık eskisinden çok susuyor ... 
Küçük Alekc;andrı doğurduktan bir 

k aç ay sonra Fransaya dönmüş, evvel
den olduğu gibi sessiz sadasız, herkes
'ten uzakta yaşamıştı. Amma o gölge 
içinde ~çen günlerini severdi. Çünkü 
o bu gölgede, cimparatorun gölgesinb 
buluyordu. 

Mari, şaşaa ile parıldayıp duran ko
ca bir imparatorluğun, dört yıi içinde, 
muazzam bir gemi gibi, ervvela bağ -
rından delinip, yana yatıp, sonra d a 
devrildiin bütün o acıklı demlerde, i · 
kinci izdivacının yavanlı~, soğukluğu 
karşısında gönlünü ondan ayıramamış 
olan Napolyondan, hiç uzaklaşmamış
tı. 

Ancak Rus harbinin musibetleri, 
Fransanın ta göbeğinde açılan cidal ve 
nihayet de büyük adamın tahttan fera
gati üzerine ayrılık gelıip çatrnıştı. 

(BaştaTafı 8 inci sayfada) 
mıştı. Harb meydanında ölesıye dövüş

mediklerine hepsi de pişman olmuşlardı, 
fakat iş işden geçmişti. 
İbrahim Paşa celladlara işaret etti. İri 

yarı herifler ellerinde yalın ve g~niş a
ğızlı kılıçlarile suçlulara yaklaştılar. Bir 
iki dakika sonra bütün şu başlar, şu ipek 
sedirler üstünde oturan sadrazamın, Par
galı Rum kölenin ayaklarının dibine yu
var lanacaktı. 

Fakat bu sırada eski sadrazam Piri Pa
§aoğlu ve İçil beyi Mehmed :&y bir a
dım ileri yürüdü. O zamana kadar kilitli 
duran ağzı açıldı ve gür bir sesle öncE' 
padişaha dua, sonra sadrazaını methettL 
Sözlerini şöyle bitirdi: 

- Dedeleriıniz bir muharebeye gire
cekleri zaman Allahtan yardım isterneyi 
ve görüp geçirmiş ihtiyarlara danışmayı 

adet edinmişlerdir. Biz ise ne onu, ne de 
bunu yaptık. Gururumuz v~ kendimize 
fazla güvenmemiz bu felaketleri başı· 

mıza getirdi. İşte kılıç, işte başlarımızl 

Divan halkı bu sözleri büyük bir hay
ranlıkla sonuna kadar dinlemişti. Doğru
su pek yiğitçe söylenmişti. Sadrazarnın 

bile hoşuna gitmişti. Öyle yn, burada su
çu birbirine atmaktan, hayatlarının son 
dakikalarında birbirini gücendırmekten 

ne çıkardı! 
İbrahim Paşa Mehmed Beyı takdir et

ti. Yaklaşan celladlara çekilınelerini işa
ret etti. Gerek beylerbeyi v~ gerek san
cak beyleri ölümden kurtuldular. Çünkü 
affedilınişlerdi. Bir kişinin, suçunu açık
ça itiraf etmesi hem kendismi, hem de 
arkadaşlarını muhakkak bir ölümdell 
kurtarmıştı. 

Ne olmak istiyorlardı, Ne oldular ? 
(Baştarafı 7 nci sayfada) 

O vaktin maarifi, beni idarede rate oJ
muş eski bir kaymakam zannı ilc almak 
istemedi. Halbuki, henüz çiçeği burnun
da Mülkiye mezunu olduğumu anlayınca 
fikirlerini değiştirdiler. Sevinç!~, mem
nuniyetle derslerim.e başladım. 

Orada iken psikoloji ile olan alakarnın 
ilk kıvılcımları yanmağa başladt. Sonra 
mecmualar çıkardık, Sati Bey ile uzun 
boylu münakaşalar yaptık vesaire ... 

Seneler ,geçti. 

içinde ben de vardım. 

İmoarator Elbe adasına gönderil -
dikten- sonra da, Marinin bütün düşün
ce:-;i, bir daha ayrılm.amacasma omm 
yanına gitmek çaresini aramakta top- Man Valevska Elbe adasına çıkarken 

Fransızcadan is1ıifade edecek bir va
istiyor, gülümsemeğe, göz yaşlarını içi- ziyette olmama rağmen, bir kere de Avru landı. İmparator birdenbire: 

Kağ1dsız. izinsiz falan, kaçak ola • - Bu., bana Finckenstein,i hatırlatı- ne sindirrneğe çalışıyor.. . pada, ustaların elinden geçmek istiyor-

Beni Fransız edebiyatı tahsili için yol
luyorlardı. Halbuki bunu istemiyordum. 
Fakat arzumu,, Avrupaya gidebilmiş oi
maktan mahrum kalmamak için, burada 
iken kimseye açınadım. Avrupay.ı var
dıktan sonra halletme~i, daha ıı ·k 
gördüm. Zaten, Lozanda Fransız edt:!bj
yatı tahsili yapmak çok zayıf bir şey ola
caktı. HükUınete, Cenevde o zaman şöh

ret bulan Jan Jak Ruso psikoloji ve pe
dagoji enstitüsünde çalışmanın, gerf!k 
şahsım ve gerek mesleğim için, ncıfi ola• 
cağını bildirdim. Tasvib ettiler. 

rak bir yelkenli gemi kiraladı ve ku -~ yor, diyor ve tam o aralık Mariya, ta
dmmuşcas:ına kabaran bir denizde, ~- ba~ın içindeki kemikleri fırlamış, sıska 
i,ru!cuğu ile calkalana çalkalana h!Ç tavuğun etinden ikram ederken, gülü
beklenilmediği bir anda adaya çıktı. yor: 

Müttefik hükümdarların kararile bu- dum. 
O zamandanberi galib alakam, daima 

psikoloji ve felsefe olmuştur. Bunlar, 
birbirlerinden ayrılmaz bir ikiz hemşire 
gibi ruhumda yaşamıştır ve yaşıyacaktır, 
ta ölünceye kadar ... 

Şimdi, canına, her şeyine kavuştu ya... - Sade, oradaki piliçler böyle değil· 
Gönlü rahat! di... Sernizdiler!. diye ilave ediyor. 

raya sürülen Napolyon, işte şimdi dr, Bu fırsat ta gecikmedi: O zamanki ma
c.Ada.9•ru• ıgüzelleştinnek için düşün- r.rif nczareti, ilk defa Japon usulünü tat
düğü bir takım projelerden bahsedi - bik ile, Avrupaya hocahrdan seçiienlcri 
yor... Fransanın lafını ağzına almıyor göndermek kararını verdi. Bu grupun 
da, Por~-Ferr~oda yaplır&~ e~. bu ~=~~=~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S·ıbih Alaçam 

Amma Napolyonu tekrar gö~e~ 
1 

Finckenstein ... Aşklannın ilk başla-
ona öyle müdhiş bir heyecan verdı kı, dığı o mutlu yer. 

küçücük sermayesini müdafaa vaziyeti- Askerlik bahi.Sieri 
ne koyabilmek için, etraftaki toprak iş- Bir daktorun günlük 

notlarından 
baı::aklarının sanki takati yok gibi... Gösterişten ibaret, sathi bir kayıd -
Sık sık da elini göğsüne götürüyor... sızlık olduğunu pekala anladığı impa
Yüreciği, çok çarprnaktan yorulmuş rr: ratorun bu halini, Mari de taklid etmek 

lerinde neferlerini nasıl kullandığmı, 

tesisini düşündüğü tuz ocaklarını an -
latıyor... (Arkası va1·) 

bi, nğnyor... ======:::~::========================= 
Öğle yemeğini, inzivagahın yanıba-

şında. Naprılyonun kurdurmuş olduğu Istanbul P. T. T. 
Cinsi cadırda hazırlamışlar... Küçücük bir Mikdan 

;ofra ... İmpar&tor zaten gecesini de o -
Birinin muham

men bedeli 
Hepsinin 
tutarı 

Muvakkat 
teminat 

rada geçirdi; yegane süsü açılır kapa -
nır asker yatağ:ının başına asılmış Ma-

Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

renao harbinde vurulan silili arkadaşı 50 aded 
De ~ix'in kılıcı ile bir sancaktan ibaret 
olan, bu her yanı bezden çadırda uyu- 50 • 

du. 

On metrelik çelilı:: mesaha 
şeridi 

Yirmi metrelik çelik me-
saha şeridi 

7 00 

9 50 

350 00 26 25 

475 00 35 63 

İçeri girince Mari sırtından manto - 100 825 61 88 
sunu ç~ardı. ~er~ ~rlrand bunu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hemen aldı. Genç kadın adeti hilMına, 2000 kilo kendir kıtık bir kilosu 40 800 00 60 oo 

be• d' 1 - Yukarıda müfredatı yazılı üç kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltıneye süslii ve sık. Kendini cona:. gen ır -
konmuştur. mck istemis olacak. 

Büzmel~ri göğsünün altından sıkıl- 2 - Eksiitme 15/11/938 Salı günü saat 14 de büyük postane birinci katta P. 

mls. uzun gi.i.müşi faydan bir elbisesi, T. T. alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
kaplui biçimi dantelden bir şapkası, 3 - İsteklilerin nü.mune ile şartnarneyi görmek ve izahat almak üzere çalış-
omuzlarında da havanın güne§li olma- ma günlerinde müdürlük idari kısmına, eksiitme gün ve saatinde de 938 
sına rağmen --deniiden esen rüzgar, Ticaret Odası vesikaları ve tE:minat makbuzlarile komisyona gelmeleri. 
!ıu Eylul günlerinde bile serinlik ge - c80G5. 
\irdiğinden- herminden bir atkı var .. 

Mücevherlerini de takmış. 
İkisi de karşı kar~ıya küçük masanın 

bac;ına oturdular. Önlerindeki adi ta -
baklar. Tutleri'nin imparatorluk kar -
talile süslü altın yaldızlı gümü~ takım
ları m-tık yok. Napolyon kendisile be
raber buraya ge1en askerlerini besliye
bilmek için bütün gümü~ takımlarını 
sattı. 

Yeni uşağı Marşan onlara hizmet 
ediyor. 

·Fontenblo felaketi sırasında ihanet 
edenler :.rasına karışmış olan Kons -
tan'ın yerinde .şimdi bu uşak çalışıyor. 

Bertrand, Napolyonun iskemiesinin 
ar!~asınd-ı avcı.kta duruyor. Saray gün
lerinin te~rifat usulleri, bu yarı gülünç 
yarı acıklı vaziyette bile hala devam 
edivor. 

:1\"apolyon belki ne artık bövle şeylere 
.alrl rmıvacak amma, maiyeti, bir iki 
uc:;cık kı;pmtısı. sanki onun narnma bu 
~eçmiş kaidelere bağlılık gösteriyOi- ~ 

lar .. 
Şeflerinin müdhiş yuvarlanışından 

du duldan hevecan ve teessürle büs
bü1 ·, artm·c; olan say,gılarmı, adeta 
yaptıkl2rı kuru 4-e~rifat ve merasimle 
ohun beli trrıe~e çalı~ıyorlar. 

Evet. kudr ti, kuvveti bitmiş olabi -
lir amma anı ve zaferi hala yerinde. 
~apolvon .:ıoel acele, asker usulün

ce sıra .gö '1leden, yemekierin kflh 
bir'nclen. k:.h ötekinden alıyor. Mari 
ise zoruna yiyor ... 

Çünkü ASPiRIN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarma ve a~

rı la ra karş ı tesiri şaşmaz bir Hac; 
olduğunu isbat etm iştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

(Ba$ faratı 7 inci saı;fada l 
1ovakyaya yürümek kat'i niyetini göste
rip buna da diğerlerini inandırmasaydı 

alakadar devletler acaba o iki ilhaka 
müsaade edecekler mi idi? 

Müstemleke davasında da Almanya
nın, hakkını gene kuvvetle teyid etmesi 
ve bir tazyik yolu bulması icab ed€'r. 
Ancak bu tazyik nereden ve nasıl ola
cak, yani Almanya, eski müstemlek~le
rini kendine iade ettirmek için İngiltere 
ve Fransayı aeaba gene nasıl zorlıyacak
tır sorgusunun cevabına gelincı> işte bu
nun tedkikini diğer bir yazıya bırakıyo-
rum. H. Emir Erkilet 

Siyaset aleminde 

Genç hızlarda 
Ani şişmanlıhlar 
Bazı genç kızlarda birden şişmanlamak 

vaziyetı ha~nl oluyor. Ayni zamanda ay
başlarında çok azlık görülüyor. Hall ta
btlde üç ilA beş gün devam etmesi lAzım 
gelen normal muayyen müddet bunlarda 
bir buçuk günde bitiyor. Mikdar da azdır. 
Gene ayni zamanda a.sabilik, ter, sıkıntı 
bir yerde duramamazlık hallert görül -
mektedir. 

Bütün bunlar yumurtalıkların faali -
yetinin çok az oldu~unu gösteren alA.met 
lerdir ki bilhassa genç kızlar için hele 
yarının anneleri Için son derece ehem -
mlyeti haizdir. 

Valideler bu meseleyi ehemmiyetle·te-
(Baş tarafı 3 ii.ncii. saufada) lA.kk.l et.mell ve derhal aile doktoruna 

ki. ond::ı da yavaş yavaş bir nefes dar- ve onun tavMsutile mütehassıs doktora 
gösterrr..elidlr. 

lığı baslamak Üzeredir.• çünkü bugünkü tababet bu glbl vazl-
İngili:;: ve Fransız gazetelerinin yek fevi bozuklukları ve natamamlyet:Jert gl-

diğerini teyid eden haberleri tahakkuk derecek tedavi usulleri keşfe~tir. 
ederse iki taraftan ayni zamanda iz - Bu tedavi say~lnde arazı umumiye za-
har edilen istek yolun tam orta yerin- il olacağı gibi normal muayyen vaztyett 

de iade olunur. Bunun bilhassa gebelik 
de karşılaşmış olacaktır, der. iştik. Bu ve doğum lle alakası Ç<>ktur. 
düşüncemizi ilen sürerken yaptığımı- 1-~~~~~~-~--~~~~-1 
zın bir kehanet olmadığını samyoruz. Ce'r&b Iateyen ok•:r•cu.lanm.uın • o•ta 

,.ıa fflli.amalanaı rica ed.erbı. Abl tali · 
Siyaset sahnesinin ilk hadiselerinden dlrtle tlteldeıtl mllkabeleebı k&labWr. 
biri önümüzdeki haftalarda bu silah -
ları tahdid etmek müzakereleri ola • 
cak tır. ** * 
Ml"leferrik: 

Mahkuk at müzesinin inşasına 
ba~landı 

Evvelki gün Müzeler idaresinde 
toplanan ihale komisyonunun karari
le- Süleymaniyedeki Türk-İslam M üze
sine aid yeni mahkukat müzesinin jha
!~si yapılmış, inşaata bailanmıştır. 

Bir yangın başlangıcı söndürfildü 
Beyo~lunda Güneşli sokağında Nuri De

mirağ apartımanının 5 numaralı dairesinde 
oturan Zlynet, mutfakta benzin ile bazı eş
yalan s11ip temizlemiş ve bilahare havagazı
nı yakmıştır. Bu sırada benzinler tutu~arak 
yangın çıkm,ış:;a da ateşin büyümesine mey
dan verilmeden söndürülmüştür. 

Denizden bir ceset çıkarıldı 
Dün saat 10 da Üsküdarda Harem iske -

!lesi civarında denizden genç bir erkek ı.:ese

di çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat netice -
sinde bo~ulan adamın Şehremininde Biber
ağa soka~ında. oturan ve Türk hekimleri 
yardım cemiyetinde kA.tlbllk yapan 25 ya. -
§ında Mahmud oldu~u anlaşılmıştır. Mah -
mudun ne suretle ·bo~uldu~u hakkında za 
bıta tahkikat yapmaktadır. 

Nöbetci eczaneler 
_.., . .,_ 

Bu gece nöbetci olan eczaneler twılar
dır: 

İstanbul cihetindekile.r : 
Aksarayda: (Pertev), Alemdarda, <Ei

ret Neş'et>, Beyazıdda: (Cemil), Samat
yada: (Erofilos), Eminöntinde: (Meh -
med Kazım), Eyübde: (IDkmet Atlamaz) , 
Fenerde: {Vitall), Şehreminlnde: (Ham
di), Şehzadebaşında: (Üniversite), Ka
ragümrükte: ( Fuad ), Küçükpaza.rda: 
(Huliisil, Bakırköyünde: CHil~). 

Beyollu clbetindeldler: 
.İstikHi.l caddesinde: (Kanzuk), Gala· 

tada: <İsmet), Taksim de: (Nizameddln), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yenişehlrde: (Pa
runakyan>, Bostanbaşında: ( İtimad ) , 
Beşiktaş ta: (Ali Rıza). 

Boğ'aziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: • 
Üsküdarda: (İmrahor>, Sarıyerde: CA

saf), Kadıköyünde: ( Moda, Merkez ) , 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybelide: 
(Tanaş). 

Orta siklet boks dünya şampiyonu 
Seattle 2 (A.A.) - Brooklyn'li Solly Kre~ 

ger, rakibi Seattle'li Al Hostak ile yaptı~ı 
maç neticesinde 15 ravundda sayı hesalıile 

orta siklet dünYa samııiyonu ünvanını ka -
zanmıştır. 



3 İldUıcit~ SON POSTA Sayfa tt .. 
Viyanada Çek - Macar 

ihtilifı halledildi 

Atatilrkle devlet 
Reisieri arasında 
Telgraflar tea tl edildl 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

lfng~liz - I talyan anlaşması 
Karnarada görüşüldü 

Viyana 2 (Hususi) - Kont Ciano ile 
fon Ribentrop arasındaki konferans, bn 
sabah saat 11,30 da Belveder şntosundn 
başlamıştır. Konferansta Çekoslovak ve 
Macar mümessillerile eksperler ;le ha • 
zır bulunmuşlardır. 

d 
·· t rilml..+' M b t h •ta a ~ö Kralı, Macar Krallığı naibi, Polanya 

e gos e . ~-ır. er u ~ı: ~ ç· - Cumhur Başkanı, Yugoslavya Kral na-
re malıallınde hududun tesbıtı, bır e- ibi M-1- 'k C h B k A 

1 k M k ·ı in t • dil , ~..sı a um ur aş anı, rna -
kos ova • acar omı es e eue - dluk Kral Hi Kr 1 Hat d vu ı, caz a ı, ay ev· 
miştir. let Reisi, İtalya Kralı, B. AdoU Hitler, 

2 - Çekoslovakyanın geri verece • Amerika Cumhur Reisi, Sovyetler Bir
ği araziden çekilip Macaristanın bu a-

Slovakya namına başvekil Tis:;o, adli
ye nazırı Bürkanski ve iktısad nc.zırı Ra
va! müzakerelere iştirak etmişlerdır. 

.. · 
1 

tm · 5 T · :-- id ı...-ş liği Merkezi icra komitesi Başkanı, ge-
razıyı ışga e esı, eşnnJOX&n e ucı - neral Metaksas, Çek Başvekili, Hatay 
lıyacak ve 10 teşrinisanide nihayete e • Millet Meclisi Reisi taraflanndan teb
recektir. rik telgraflan gönderilmiştir. 

Konferansın verdiği karar henüz neş
redilıniş olmamakla berab~r, cenubi Çe
koslovakyada üç romtakanın Macarla1'3 
terkedileceği anlaşılmaktadır. Bu romta
kaların ikisi Rütenyada ve biri Slovakya
dadır. Nüfus itibarile de Macarlar bir 

3 - Çekoslovak hükUmeti, terkedi- BüyUk Önder bu telgraflara .umi • 
lecek araziyi, tahliye esasında, iyi bir 

milyon kişi kazanmaktadırlar. • 
Konferansın mukarreratına bir de ha

rita raptedilmiştir. Bu harita, Macaris -
tana verilecek toprakların hududlannı 
göstermektedir. 

Macarlara terkedilecek toprakların, 
teşrinisani 5 inden 10 una kadar teslimi 
~nrarlaştırılmıştır. 

Çckoslovakya • Roma • Berlin 
miliverine bağlı 

Viyana 2 (Hususi) - Giornale d'İtalia 
&azetesinin başmuharriri Gaydaya beya
n ıtta bulunan Çekoslovakya harici ye na
zın Şvalkovsky, yeni Çekoslovakyanın 

R>ma - Berlin mihverine bağlı olacağını, 
k<ımünlzme asla meydan vermiyeceğini 
sö yolemiş ve tanzimi arzu edilen Çekoslo
vak - İtalyan münasebatının, Yugoslav -
İtalyan münasebatı esaslarına istmad et
tirilece~ini ilave eylemiştir. 

Müşterek Lch ,. Macar hududu 
hertaraf edildi 

vaziyette terketrneğe gayret eyliye -
cek tir .. 

4 - Bir Macar - Çekoslovak komi -
tesi. teferrüat meselelerini, ezcümle 
milliyetler meselesi ile hakkı hıyar 
meselesini halledecektir. Ayni zaman
da ayni komite, Çekoslovak mıntaka • 
sında kalan Macarlar ile terkedilen 
mu:takalarda sakin gayri Macarlarıh 
hirr.ayesi için kararlar alacaktır. 

5 - Komite, Bratislavadakl Etnik 
grubun şehrin diğer gruplannın ayni 
vaziyeti muhafaza etmesine nezaret e
decektir. 

6 - Macaristan, Çekoslovakya ile 
birlikte, arazi terkinden doğacak muh· 
teır.el ekonomik .güçlükleri ve teknik 
münakale güçlUklerini ortadan kald:r· 
mnğa gayret edecektir. 

7 - Bu tahkimnamenin tatbiki es
nasında güçlükler ort~ya çıktığı tak -
dirde, Macaristan ile Çekoslovakya 
doğrudan doğruya anlaşacaklar. An -
laşma imk§nsızlı~ takdirinde lhti1Rf, 
Almanya ve İtalyanın hakemliğine 

terkedilecektir. 
Viyana 2 (A.A.) - Viyanada elde e -

dilmiş olan malumata göre Bratislava ve Kayıdsız ve şart.qz kabul 
Uzhorod Çekoslovakyaya kalacaktır. Ve Viyana 2 - Hakem karannın ve • 
ınüşterek Leh • Macar hududu mesele- rilmesini müteakib, Macaristan ve Çe 
ai kat'i surette hertaraf edilmiştir. kos1ovakya hariciye nazırlan, imza1a • 

Mukaçevo ile Korice'nin akibetine ge- dıklan bir protokolda bu hakem kara
lince, bu hususta, bir guna sarih malıi- rını kayıdsız şartsız ve hemen derh:ıl 
n1at mevcud de~ildir, yalnız Macarisıanın tatbik eylerneyi tahhüd eylemişler • 
nıetalibatının asgari bir mikyas dahilın- dir. 
de tatmin edileceği söylenmektedir. Ribentrop ve Kont Cianonun 

Karpatlar Ukranyası beyanatlan 
Viyana 2 (A.A.) - Karpatlarsltı Rus- Viyana 2 (A.A.) - B. Von Ribent -

Yası hükfuneti, memleketin ismini de - rop ve Kont Ciano, birlikte yaptıkları 
~iştirmc~c karar vcbniştir. Bundan böy- mü~terek beyanatta ezcü.mle demişler-
le cKarpatlar Ukranyasi:D de!lecektir. dir ki: 

Tahkimname Roma - Berlin mihveri, Avrupa po-
Berlin 2 (A.A.) - D. N. B. bildiri- litikasında bir sulh ve nizarn unsuru 

Yor: olduğunu bir kere daha lsbat etmiştir. 

Macar • Çekos1ovak ihtilafmı halle- Muahedelerin haksızlığı neticesinde 
derı hakem kararı, bugün saat 18 de doğan anlaşmazlık ocaklanndan birisi 
Viyanaya verilmiştir. ortadan kalkm~tır. Macaristan lle Çe

Tahkimname, aşağıdaki maddeleri koslovakya arasındaki mUnasebetle -
ihtiva etmektedir: lin, işbirliği ve iyi ko:m.şuluk zihniyeti 

1 - Çekoslovakyanın Macaristana dahilinde inkişaf edece~lni temenni 
vereceği arazi, merbut harita üzerin • etmekteyiz. 

Filistin işi Amerikada 
Yahudileri te işadüşürdü 

( Baştarafı 1 inci ıayfada) j lerine .gelince, bu hususta henüz tebel -
nıerika Yahudileri var ki Amerikanın lür etmiş bir şey yoktur. En ziyade re • 
ııiyonist te§killltına gayet sı'cı surette vaçta olan pliın şudur Yahudilere sahilde 
bağlıdırlar. Bunlar, Amerikada büyük Hayfa ile Yafa aıasına münhasır küçük 
bir siyasi tesir kuvvetine malik olan bir sahada mahallt muhtariyeı vermek 
Yahudiliğin İngiltereyi döneklik etmek- ve Filistini müstaldl bir devlet haline g~
ten menedecek tedbirlere tevessül etmiş tirmek. Ayni zamanda Maverayi Erdünü 
oldu~unu söylemekte ve FilisUr.ln Ya - Filistine veya Suriyeye ballıyarak bu üç 
hudi matbuatı vasıtasile Yahudileri teş • memleket arasında bir ittihad vücude ge
ci eylemektedirler. tirmek. Yalnız, bunu yapmazdan evvel, 

Halbuki Arablar bugünlerrl~ ümid ve Suriyenin Elcezire kısmını ayırıp buna 
heyecan içindedirler. Onlara göre, Filis - Fransız mandası altında husust bir idare 
tin meselesini Arabların arzularına göre vermek tasavvuru olduğu ileri sürülüyor. 
halletmeğe İngiltere hükumeti karamu Pariste Cemil Bey Merdamln Fransa 
vermiş bulunuyor. Yalnız iş §E:'kil mesele- bükılıneti arasında cereyan eden müza
afdir. Onlann bu kanaatleri de boş değil- kerelerde Elcezire meselesi bu tarzda ha
dir. Londradan dönen Irak hariciye r.n • his mevzuu oldu~na göre bu projenin bu 
zırı Tevfik Bey Suveydi, Berut ve Şam • tarafı do~ telllkki edilebilir. Ayni zn • 
dan geçerken, cpek yakın oir zamanda manda bu işler hakkında Fransa lle tn -
Filistin meselesinin matlub bir hal şekli- giltere arasında sıkı bir ternaR vukua gel
ne, varacağını Londrada yaptığı temas - mekte olduğu da do~rudur. Ancak, Filis
lara atfen, açıkça ve tekrar tekrar söyle- tin, Suriye ve Maverayüşşerıa arasındaki 
di. Bundan başka, Kahiredeki Arab mll- birleşme projesinin ne deret"eye kadar 
letleri kongresinde Suriye parlrunento - ilerlemiş bir fikir olduğu henüz meçhul: 
aunu temsil eden Suriye mecıı~ reisi. Mı- dür. Şu kadar var ki bu meseleler hak _ 
ıırdaki yüksek İngiliz mehafıli ile yaptığı kında Berut ve Şamdan geçerken bir hay
temaslardan aldığı teminata istinaden Fi- li beyanatta bulunmuş olan Jrak harici
lisUn meselesinin pek yakın bir zamanda ye nazırı bu rivayetleri teyid etmemekle 
Arabların arzularına uygun bir hal şek- beraber tekzib dahi etmi~ de~ldlr. Filis
llne varacağınıSuriye gazetelerine açıkça tin davasının halli bahsinde kendisi biı 
söylemiştir. Diğer taraftan baş müftı mu- takım teklifler yapmış ve İngiliz hükfı -
hitinden bura nasyonalist muhitıne de meti ilc bir çok konuşmuş olan Irak ha
gayet iyi haberler geldiği dilden dile do- riciye nazırının bu havadisi tekzib ct • 
laşıp gitmektedir. memiş olması burada manalı olarak tefsir 
· Al!ızlarda dola§maktha olan hal şekil • edilmektedir. 

mi cevablar göndermişlerdir. 

Ankara Istanbul ve lzmirde 
ekmek fabrikalari kurulacak 
İktısad Vekaleti tarafından hazır • 

~anmakta olan -4 numaralı yeni sanayi 
plAnı yakında ikma1 olunacaktır. tkin· 
Ci be.ş yıllık sanayi planının 2-3 numa· 
ralı planıanı haricinde kalan kısımları 
ihtiva edecek olan yeni planda gıda sa
nayiine ald fabrikalar tesisile ~leniz 
mahsullerine mühiın bir yer verilecek· 
tir. 

İktısad Vekaleti halka iyi bir şekil • 
de ekmek temin etmek maksadile muh 
telif yerlerde ekmek fabrikalan kura
caktır. Bu fabrlkalann evvelA Ankara
da, bundan sonra da İstanbul ve İzmir 
gibi büyük merkezlerde kurulması ka· 
ra r laştırı lmıştır. 

Ankara ekmek fabrikasının inşaatı
na yakında başlanacaktır. 

Bir y1 ld1r1m bir çiftçi ile iki 
öküzUnU ö!dUrdU 

Gümüşhacıköy (Huswd) - Korkud 

köyünden Ahmed ~lu Halil çift sürer -
Y.en yıldırım çarpmış, kendisile birlikte 

iki öküzünü de öldürmüştür. 

Bursa valisi OrhaneHnde 
teftiş ler yapt1 

Orhaneli, (Husust) - Valimız Şefik 

Sezer kaza.ınuxia kısa bir tedkik iezisi 
yapmış, dön~ yanında nafıa müdürü 
Cev.d'et olduğu halde ~pılmakta olan 
köprüler hakkında izahat almıştır. 

(Ba§tanıfı 1 inci Sttyfada) 
Bizim, bu hususta fazla 1~rar etmemiz 

hiç bir menfaat temin etmez. Halbuki İ
talyan im.,aratorlu~nu tanımakla u -
mumi sulh ve sükfuı yolunda yeni bir 
adım atılmış olacaktır. Binaenaleyh an
laşmanın tasdik edilmesini istiyorum.:. 

Tenkitler 
Ba§vekilden sonra söz alan işci meb'u

su Arthur Greenwood, Habe~ harbinin 
henüz sona ermedi~ ve Mussolininin 
bu ülkeye tamamen h!kim olmadı~ını 
söylemiştir. 

Hatib İspanyadan da bahsederek, on 
bin gönüllünün çekilmiş oldu~nu, fa -
kat elan binlerce İtalyan pilotunun ve 
teknisyenierin İspanyada bulunduklarını 
beyan etmiştir.~ 

Müteakiben, eski hariciye nazırı Eden 
de söz almı~ ve İspanya meselesinde Çem
berlaynin siyasetini tenkid ederek demiş
tir ki: 

c- Ademi müdahale sistemini kabul e
den devletler arasında, yalnız İngiltere 
bu prensibe sadık kaldı. Mütemadiyen 
biz fedaklrlıkta bulunduk. Bız da\ma 
verdik, başkaları ise daima aldılar. Bu 
suretle, sulh siyasetimiz bir zaf olarak 
telakki edilmektedir. 

Bugünkü şartlar altında İngilız - İtal
yan anlaşmasının tatbik mevkiine kon • 
masının, İngilterenin menfaatlerine uy
gun olmadığı kanaatindeyim., 
İçtimaa yarın da devam edilecektir. 

Kralın nutku 
Londra 2 (A.A.) - Kabinenin bugün

kü içtimaı, salı günü açılacak olan par -
lamentonun küşadmdan evvel aktedil -
miş olan son içtimadır. Kralın nutkunun 
kat'l metninin nazırların tedkikine ha • 
vale edilmiş olduğu farzedilmektedir. 

Almanlara göre 
Berlin 2 (AA.) - Alman matbuatı, 

Çemberlaynin Avam kamara.c;mda dün 
söylediği nutku uzun uzadıya mevzut: -
bahs etmektedir. 

c Voelkischer Beobachter. gazetesi di
yor ki: 

eBu nutkun asıl ehemmiyeti Münih an
laşmasına milnccr olan aiyasetin doğru -
lu~unu göstermesinde de~il, fakat Çem -

herlaynin Avrupada yeni bir te§riki me
saiye esas olmak üzere bu anlaşmadan is· 
tifade etmek istemesindedir.:. 

Bir Alman gazetesinin cevabı 
Berlin 2 (A.A.)- Beriiner Boersen Zel 

tung gazetesi, bugün neşrettiği bir ma • 
kalede, İngiliz cNevs Chronidc. gazet,. 
~ine şiddetle hücum etmektedir. 

İngiliz gazetesi, Çemberlayn ve Dalad 
yenin düşmeleri ihtimali karşısında Al < 

manyanın korktuğunu ve Almanyanın 
kendi arzularına itaat eden bu ikı ba~ ., 
vekil iktidarda kaldıkça İngiltere vo 
Fransa ile dost geçineceğini yazmıştır. 

Bu telmihler çok bayağı bir zihniyetin 
mahsulüdür. Çemberlayn ve Daladye ec
nebi bir devlete Alet olabilecek kuklalar 
n1ahiyetindc gösteriliyo4. Şerefli her 
hangi bir devlet adamı için bu sözler işi· 
tilmemiş bir hakikattir. Ancak, bu hü • 
eurolar şahıslardan ziyade Avrupa siya
seti aleyhindedir. İngiltere ve Fransa 
devlet adamlarının sulh siyaseti balta • 
lanmak isteniliyor. Bu usul News Chro. 
nicle gazetesi ile onu ilham eden Churchil 
ve Duf Kooper gibi şahısıann mahlye
tini meydana çıkarır. Eğer Alınanya Çeııt 
berlayn ve Daladyenin iktidarda kal ' 
malarını istiyorsa kendini Avrupaya kal' 
şı vazifedar addetmesindedir. . ......................................................... ...... 

SELANIK BANKASI 
' Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBL'L (GALATAl 

Türkiyedeki Şubeleri: 

ISTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

, 
Yunani.tandaki Şubeleri: 

SELANİK-ATİNA 

• ' 
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"Son Posta, n1n Hikayesi Istanbul Eelediyesi İlanları ı 

: YOLCULAR KONUSUYDA 
........ llllllllllll .. llla.~ Yazan: lvanDitya- Çeviren: H. Alaz ~• .. lllllif. 

Belediye motörlü nakil vasıtalarına ll:zumu olan ve hepsine 26.000 lira bedel 
tahmin edilen muhtelif eb'adda 394 tane dış ve 400 tane iç lastik kapalı zarfla 
eksiltıneye konulmuştur. Eksiltme 7/11/938 Pazartesi günü saat 15 de Daimi En
cümende yapılacaktır. İsteklilP-r 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 195~ liralık 

Kondüktör, herhangi bir taleb olma
aa n kendi kendine şatranç takımlarını 
getirdiği bir sırada vagon-restoran gar
sonu dumanı üstünde bir. bira §işesini 

açınakla meşguldü.. bütün bunları dik
katle seyretmekte olan mavı pijaınalı 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarf
larını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidtrlcr. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. c:B.~ c:7784~ 

Istanbul Gümrükleri baş Müdürlüğünden: 

·. '~· 

yolcu: 

Aşağıdaki işler 7/11/938 P;tzartesi günü saat 10 da pazarhkla ihale edileroğin~ 
den istekUlerin başmüdürlüktE>ki komisyona müracaatları ilan olunur. 

- Kim ne derse desin, dedi, fakat biz
de nakliyat işi oldukça yoluna girdi. 

1 - Başmüdürlük binasının zemin k:ı! kepenkleri altına demir korkuluk yap

tırılması. Muhammen bedeli. Lira 128,24. 

Şatranç oyununu seyretmek için kom 2 - Başmüdürlük binasının zemin katına 13 aded bronzlu perde muhammen 

şu kupalardan gelen bir yolcu: 
- Evet, dedi, hakikaten trenlerdeki 

yolcuların rahat etmelerine azami dik
kat gösteriliyor.. 

- Fakat garlarda, istasyonlardak: in
tizama da diyecek yok, zannederim. 

- Evet, burilardaki intizanı da fena 
deği l.. 

- Şu halde daha m: istiyorsunuz?. 
- Ben mi?. Benim bir sey istediğim 

bedeli. Lira 115. · c807h 

l~llia. .... ~. Doktor ~ ...... ~~ 

lbrahim Zati Öget 
Belediya karşısınd!l, Piyerloti 
caddesinde 21 numaralı lıer rJıı • 
ugleden sonn hastala•ı.u l.{.:lJ JA 

.............................................................. 
yok .. yalnız bütün bunların içinde aksa-ı · 
yan bir nokta var .. işte bu aksaklığı da Boşuboşuna bir müddet 1:onuştu1ctan sonra durmağa ve geri dönrneğe 
gidermek Hizım.. 

1 

mecbur oldum. Son Posta 
• Q.yu~ tahtasındaki piyadelerden birini tirnde telgraf çekrneğe fırsat bulamamış- koştuktan sonra durmağa VP geri dÖn-
ıJ erı suren şatranç oyuncularından biri tım.. meğe mecbur oldum. Yevml, Siyası. Havadis ve Hal" gazet~.sl 

dalgın bir eda ile: Trene girer girmez soyundugwum ıçın 
Y 

· 'b' ? d' Nefes nefese .istasyon şeiinin yanınn Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2~ -····-
- anı, ne gı ı.· ı ye sordu. sırtımda piJ' ama, ayagunw da basık ökçeJi t S T A N B u L 

N d k 
.. girdim; kelimeleri güçlükle telaffuz e-

- e erne istediğimi daha iyi anlı- terlikler vardı. istasyonda canım çeker 1----------__:_-----1 derek: 
yabilmcniz için müsaadenizle size ba- de belki bir ~ey alırım diye yanıma an- Gazetemizde çıı:n:n yaz1 ve 
§ımdan geçen bir vak'ayı anlatayım. Ga- ca lt be§ ruble kadar ufak para almıştı m. - Ben ... ben ... ben... trPn ... tren... ı-esimlerin bütün haklan 
liba bundan iki ay önce idi.. karımı isti- Ne ise, lafı uzatmıyalım .. istasyon bina- tren ... i.. mahfuz ve gazeternize aiddır. 
r-•hat evlcrı"nde b ' · .. d · k Benim bu halimi gören orıHiaki istas- -····-.. n ırıne gon ermış, en- sına girdim. Postaneyi buldum. Telgra!ı 
dı. ın de · le · · kl ~ d ı ·ı yon memurlarından birisi: A~ON 7 Fl ış rımın ço ugu o ayısı e an- yazdım ve telgraf memuruna uzattım.. g -

TLt\RJ 
cak bir hafta sonra hareket edebilmiş- Telgraf memuru kaleminın ucile keli- -Arkadaş, diye seslendi, hastalar için, 1 
tim. Yorucu bir i~ senesinden sonra, ılık 1 sar'alılar için burada bir sılıhi yardım 

~ me eri ikinci defa sayarken, lokomoti!in 
bir denize, güzel bir istirahate kavuşma- noktamız var .. şu kapıdan geçerseniz gö-

1 6 
Sene Ay 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 

Kr. Kr. Kr. acı acı düdük çaldı.ğını işittim. Halbuki 
ğa giden insanların böyle anlarda duy- rürsünüz!. istasyonda bizim trenimizden başka trı::n 
dukları o fevkalade tahassüsleri siz de yoktu. - Ben .. ben sar .. sar' alı, değilim ... 

----ı---11 

TÜRKİYE HUU 'ı.ıJ 4 1.1J liJ,/ 

yaşamışsınızdır. İşte ben, bövle bir ruh T 1 af b k k k d Ben .. ben bavul. .. " e gr ı u:a ara , oşar a rm perona 
hnleti içinde şimendilerde gidiyordum. fırladım. Fakat heyhat!. Korktuğum ba- - Ben sar'alı değilim, diyorsunuz arn-

YUNANİSTAN 2340 12:10 710 
ECNEBİ 2700 1 4rırı S· ıo 

27u J 
:ıv ) 

Trenimiz akşama doğru istasyonlardan şıma gelmiş, tren hareket etmişti .. kata- ma, b<\,kınız kendinizi bavul zannediyor
birinde tevakkuf etti. Bu, hepimizin bil- rm son vagonu, benden ancak elli adım sunuzt. Hemen sıhhl yardım noktasına 
diğimiz, herhangi bir hususiyeti olmıyan kadar ileride bulunuyordu. Bir çı~lık a- koşunuz!. 
alelade bir istasyondu. Trenımiz istas- - Hayır canım, ben hasta falan d~g~ ı-

Abone bedeli pe~indir. Adres 

değiştirmek 25 kuru§tut. 

Gelen evrak geri oe;·ilme%. 
Ilanlardan me1'uliyet alınmcu. 

tarak trenin arkasından koştum .. fakat 
yonda on dakika kadar duracaktı .. şöyle ne gezer!. Yetişmenin imkanı yoktu .. lim .. ben treni kaçırdım .. 
biraz gezinmek kasdile bir çokları gibi çünkü en iyi ve en müsaid şeraitte bil~ İstasyon şefi: Cevab için mektubl:ıra 10 kurujluk 

Pul ilavesi liız••ndır. 
ben de trenden dışarı çıktım.. peronda koşuculuk kabiliyetim hiç yoktu. Halbu- - Ha, öyle ise, me.sele başka, d€'di. Bu-
biraz dolastım. Bu arada istasyon saati ki burada şu mel'un şıpıdıklar koşmama yurunuz şu odaya!. Hangi vagonda scyn

................................................... \. 
; Posto, kutusu : 741 1stanbu! ~ 

gözüme ilişti. Baktım: Trenın kalkması- büsbütün mani oluyorlardı. Ben koştuk
na daha sekiz dakika vardı. cKarıma bir ça, ökçeleri cşak, şak!~ diye tabanlarıma 
telgraf çeksem hiç te fena olmaz!:. diye vuruyorlar, adeta tabanca patlar gibi ses 
düşündüm.. çünkü Moskovanan hareke- çıkarıyorlardı. Bo~u boşuna bir müddet 

hat ediyordunuz?. Yerinizin numarası 

kaçtı?. Vagonda ne gibi eşyalarınız kal
dı?. 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

. . 
i Telgraf : Son Posta ! 
~ Telefon : 20203 j . . 
~ ................................................ ... 

İhtiyar irkildi: 
- Hala şu mesele! .. Elimde büyüdü 

yahu! Bana, ro -
tnatizmalı halim -
de acıdı da, dizle
rime bastı ise he
men fesada mı 

çekmeli? 
ŞeyVanlar 

bassın senin diz -
lerine! O Sabbek 
kaltağı ahım ~a -
hım bir sev o1sa 

bari~ Hep biiyüttüklerin böyle k~kriıuş, 
tencşir horozu kılığında mı? 

- Madem o kadar gudibetmiş, neye 
kıskanıyorsun? 

Xoca karı cali bir kahkaba attı: 
- Kıskanmak mı?. Kimi? O tütlin 

bn lığı suratlı karıyı mı? Güleyim. bari! 
- Tütün balığı, mütün balığı .. sen• 

de'1 bin kat iyi herhalde. 
- Haydii! O benim elime su döke -

mez. Bana sapurcular aşık oluyor. 
-Onlar da kim? • 
- Güçlü, kuvvetli delikanlılar. Peh-

livanlar. cambazlar, kışın bir dizlik bir 
de ten fanilasile top oynıyan koç yi -
ğitler. Senin gibi .sünepeler değil her
hnlde! 

- Tulumbacılar desene? 
- Millet sayesinde tutumhacı kalcb 

mı? Bunlar sapurcu .. er meydanına bir 
çıktılar mı idi. dünya seyirlerine koşu· 
yoı· .. kırılıyorlar .. 

- Bir zamanlar biz de öyle kınhr
dık Yenicami merdivenlerine dizilir 
de tulurrıbacıların geçmesini beklerdik. 

- Senin aklın o kadarma erer. ~n 
ancak tulumbacı seyrine gidersin. Bun· 
lar öylesi değil: Kol atıyorlar aniadın 
ml, papaz? 

- Sanki ötekiler takım değiştirirken 

kol atmıyorlar mı idi? 
- S0ma: Şa, şa, ı:;a, bağırıyorlar. 
- Sen bizimkilerin narasını duysa 

idin. düşer bayılırdın. 
- Bunların oyununda ofsayid varmış .. 
- Cibali takımında da vardı. 

-97-

YAZAN: Ercüınend Ekrem Talu 

- Ne? ötekine bir şey soo 
- Oflu Said. Top- ramıyordu. Öteden 

hane yangınında üs- koşa koşa gelen a -
tüne duvar yıkıldı yak sesleri duyul -
da yaralandı, hasta• du. Derken, sısın 
nede öldü. Hem sen içinden Toriğin se -
bunları nereden bi• :ıi geldi: 
liyorsun, Allah aş - - Bey baba! bey 
kına? Hep o dolan· baba!. Gözün ay -
dırıcı herif mi an 1 dm!. Şapa oturduk!. 
!attı? Ansızın, bir he -

- Zahiri Lakin yula gibi karşısına 
dolandırıcı diye .. çıkan evladlığ.na, 
mezsin ona! Ben o - Gurabi efendi tit -
na paramı gönül rı· rek bir sesle sordu: 
zasile verdim. - Sahi mi evlad? 

- Aferin! Şimd- ne yapaca -
- Senin aferimi- ğız? 

ne ihtiyacım yok. Torik gençliğin 
Kendi gönlüm hoş .. kaygısızlığile ce -
nud ya, bana elve .. vab verdi: 
rir. 1 kiinde daha ziyade bağırmağa, gemici-ı - El ile gelen düğün, bayram. Bat· 

- Ey, daha neler anlattı, bakayırr.? ler ·sağa sola koşuşmağa başlamışlardı. maktan, ba~ııklara yem olmaktansa, 
- Ne yapacaksın? Kendileri görülmüyor, lakin sesleri işi- karaya oturmayı bin kat tercih ede -
- Söyle. Zevkime gidiyor. tiliyordu. Düdük susmu~tu. Sade çan, rim. İş ki, yetecek kadar habe ila piyiz 
- Anlattı işte! Bir defasında, zorlu durmadan, dinlenmede.n çalıyordu. olsım. 

bir süt çekmiş... Birden, önce hafif bir gıcırtı, bunun _ Ya dibimiz delinirse?. 
- Sütü bozuk herif, sütü nereye arkasından da ağır bir cismin taşa top-

çekmiş? rağa sürtünmesinden mütehassil bir gü-
- Ağlara.. tültü oldu. Vapur iki yana bocaladı.. 
-Balik mu bu? ve müte kiben, iskele tarafına yatarak 
-Ne· ise o. Bilmem artık. Herha1de durdu. 

- Fukara kesesi miyiz, be babacı -
ğım? Neden delinecekmiş? Delinse de 
ayağımız karada sayılır. 

' - Nerede olduğumuzu bilmiyoruz 
ki.. 

400 dirhem, tam okka delikanlı! Bir küfür .. kaptanın bulunduğu yer-
- Belli! Senin gibi aksak teraziye den ~ağıya sel halinde boşalan bir alay - Herhalde kıyıdayız. Birazdan du-

çattı.. laf .. soma tayfanın kıç tarafına akını.. man sıyrıldımı idi, anlarız helbette. 
Bu muhavere daha uzamak, kavga muhakkak, fevkalade bir ~ey hadis ol- Sen hele gel de, millet hücum etmeden 

müzminleşmek istidadını gösteriyordu. muştu. karnını doyur. Tereyağ, reçel, peynir, 
Fakat blrde~biTe kesildi. Vapurdaki Gurabi efendi ile İfakat hanıın biri- ekmek.. vüzera sofrası halletmiş alim
telq artmıştı. Kaptan, kumanda mev· birlerinin yüzüne baktilar. Hiç biri allah! 

Unutmayıniz ki: ........................................ 
Bir dişin çıkarılması, sıb
hatin temel taşlanndan 

birinin çıkarılması 
demektir. 

Bu ıikıhetle karşılaşma
dan evvel dişierinize iti-
na ederek, hergün t~miı:
liyerek onların çürüme-
mesine, hozulmamasına 
ihtimam etmek lazımdır. 

RADYOLiN 
Diş macunile hergün ve 
en az günde 3 defa fırça-
lanan dişler daima sağ-

lam ve temiz kalır 

Daima Radvolin 

- Böyle zamanda boğaz düşünülür 
"? mu. 
- Boğaz dediğin her zaman düşünü· 

lür. Can boğazdan gelirmiş derler, dny
madın mı be anam babam? 

Nafile. To1·iğin nikbinliği ihtiyar ve 
müvesvis adama asla tesir etmiyordu. 
Dudaklarından: 

- Yarabbi! Ne hava!. Sözleri dökUl
di.i.. Torik buna da karşılık buldu. 

- Hani ya, ikide birde, anne hanım 
uzaklarda iken: Ben kurdum .. diye övü
nüp durursun. Nerede ya? Kurt du -
manlı ha\·ayı se\·ermiş. Göstersene 
kendin i! dedi. 

İhtiyar, başını meyusane salladı 
- Takvor nerede? diye sordu. 
- Tıkınıyor. Nerede olacak? Herif 

senden kabadayı. Değil karaya, kazığa 
otursak aldırış ettiği yok. Deminden 
beri beni bir tra~a tuttu, ne yüzüm kal· 
dı, ne suratırn. Nah. işte neşfediyor. 

F ilhakika ermeni de çıka gc1mışti. 
Gurabi efendiyi selamladı: 

- Vay. Gurabi beyzadem! As1;upa -
rin!. Nasılsın? Kefin iyidir? Zatını 
biraz fesheseli göroorum .. 

İhtiyar kızdı .. 
- Bırak. Allahı seversen! dedi. SlA 

anda seni dinlerneğe tahammülüın yok 
- Yook! Diğne€ceksin! Böyle valcıt· 

ta kendini kaptırıp koyuverrneğe gel -
mez! İnsan kısmısı arkadaşlarından 1e
sella bulur. Pupor oturmuş ise. bundon 
ne cıkar? Makine ler, şükür Allaha, k:ıv
vetlidir. Az zorladığı gibi, b ir ixi sant
lan açık denizdeyiz. İş ki dibimiz taşa 
dokunmasın. Oturduğumuz yer snfli 
kum olsun .. 

- O da tehlikeli! 
- Sakın: Hiç bir tehl;kesi yoktur. 

Gö~mezsin? Bızdık çocuklan kurnda 
oyııatırlar ki diplerine çöp bat · 
masın deyi. Kum yumuşacık şe ·dir 
Hem ta§a dokanmış olsaydık, ~u kerte:· 
edek bir şeyler olurdu .. O ki yerimiz · 
de duroorsak ve kaptan kayıkları d~ · 
nize cndirmoor usa, demektir ki v<Azi· 
yet citti değildir. ( Arka.u ı•ar} 
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34 HikAye: Yoletilar konuşuyor 
(Ba§ tarafı. 12 inci sayfada) 

SelAnikle dağa kaldirdan Amerikali kıı 

- Her şeyim vagonda kaldı: Ceketim, 
pantalonlarım, kravatım, gömlC'ğim, a
vakkablarım, çoraplarım, siyah renkteki 
bavulum .. bir de çıkın!. 

- Lutfen bavulunuzun e~kalini mu
fassalan yazınız!. 

Y azan: Ziya Sa kir 

Kurşuna dizilen komlteci 
.. Petri, dizlerinin bağının çözüldüğü

~~ ~ıssetm~ti. Düşmernek için elinde
ı ı tufeğe dayanarak titreyen bir ses -
e cevab vermişti: 

- Kaçalım mı? .. 
-Evet. 
- Ah.. fakat, nasıl? .. 
- Hudud buraya, çok uzak değil, 

zannederim? .. 
ki- Yayan gidilecek olursa, yedi se

z saat. 
- Siz, oraya kadar kimseye görüı1 -

llleden gitmeyi temin ediniz. Ondan 
sonras.na kanşrrlay1nız. 

- Fakat .. komite bizi şiddetle takib 
eder. 

- Oo .. buna şübhe yok. 

(
.- Ele geçtiğimiz dakikada, cezamız 
ıdam )dır. 
- Bu da, tabii. 

1
- Fakat.. siz, böyle bir tehlikeyi na

sı göze alabilirsiniz, matmazel? .. 
- Dostum!.. Bir işde muvaffak ol -

~ak isteyenler; o ~in karlarile bera -
er, zararlarını da nazarı dikkate al 

lllalıdır ... Biz de böyle yapmalıyız. 
- Çok güç .. çok müşkül bir iş, mat

IllazeL 

m=- Bir iş, müşkül olabilir. Elverir ki, 

11
.Urnkünsüz olmasın ... Şimdi siz be -
~~ şu sual1erirne cevab veriniz ... Me
bet'. şu dakikada ıneydanda kaç nö -

Çı ?ulunuyor. 
öt -.Iki... Biri ben .. öteki de, kulenin 

ekı ;ehhesini bekliyen. 
- Ala ... Diğer arkadaşlarınız?. 
- U)kuda. 

d ::- Zannederirn, iki saatte bir nöbet 
eqlştiri:vorsunuz. 
-Evet. 

Kdğıdın üstünde de şu lir tek kelime vardı: Kabul... 

eden Mis Eston, onun fikirlerini başka 
bir mecraya sürüklernek için: 

- Tab!i, değil mi Si1ya. 1,. 
Dedikten sonra. mahzun \'e müte -

essir bi:- tavır alarak sözüne devam et
mişti: 

- Her an ölüm tehlikesi karşısında 
bulunan bir insan ne yapabilir? .. Ha -
yatımda. bu kadar katı kalbii insanla
ra tesadüf edeceğimi zannetmiyordum. 
EğE'r bu ölüme tek başıma sürüklen -
mi~ olsaydım, bir şey değildi. Ya bu 
çocuk .. bu. karnımdaki zavallı yavru ... 
Onun hayatı görmeden mahvalup gidi
vermesi, ne kadar feci .. deail mi? .. 

Silya. sükiıt etmişti. Başını. öniine 
eğmişti. Hiç şübhesiz ki Mis Estonun 
bu haklı şikayeti karşısında büyük 'rıir 
hicab hissederek çekilip odasına git -
nıişti. 

gene orada, o duvarın köşesinde Petri 
gözüne il~mişti. 

Mis Eston, uzun bir nazarla ona 
bakınıştı Petri. avucunun içindeki kü
çük bit şe~ıi göstermiş \'e tekrar sak -
larrıştı. Mis Eston, pencerenin kanad-
larını açmış. avucundaki şeyi içeri at
mac:;ını i~aretle anlatmıştı. Petri, çevik 
bir hareketle elindekini fırlatmıştı. 

Odanın ortasına dü~en bu cisim, ta
şa sarılmış olan bir kağıddı. Ve bu ka
ğıdın üstünde de, şu bir tek kelime 
\'ardı: 

(Kabul..) 
Mis Eston büyük bir sevinçle sar -

sılmıştı. Fakat kalbi gene derin bir ü
züntü icinde: 

- E,·et . Petrinin dediği gibi güç, 
hem de çok güç bir iş ... Fakat. böylece 

istenilen şeyleri yazdım. Blraz su iç
tim. Bekleme odasına girip 0turdum. Bu 
kılıkla perona çıkmağa sıkılıyordum. Ba
husus trene yetişeceğim diye kanter için
de kalmıştım. Tozla ter bileşinc~. yüzüm, 
gözüm bir çamur tabakasile örtülmüştü .. 
bu arada pijamamın iki dü~nıesi kopmuş, 
t~rliklerimin sadece burunları kalmıştı .. 

Ben bekleme salonunda oturduğum 
müddetçe, farkına varmadan etrafıma 
bir sürü köylü çocuğu birikmişti.. beni 
göstererek aralarında gülüşüyorlardı .. bu 
arada içlerinden birisi: 

- Belki ısırır, kaçalım, dedi.. 
Aksi gibi bu sırada aksıra~ağım tuttu. 

Yüksek sesle aksırınca çoluk ç0cuk bağı
nşarak kaçıştılar .. artık yavaş yavaş uy
kum gelrneğe başlamıştı.. derken. ifademi 
eılan istasyon memurunun sesim işittim: 

- Şu treni kaçıran serseri nerede?. 
- Şu sar'alı mı?. Nah şurada, bekle-

me odasında .. 
Memur yanıma gelerek: 
- Haydi hazır olunuz, eşyalannın top

layınız, dedi. Sizi götürecek olan trım 

geldi.. • 
Hazır olacak ne vardı, sanki?. Pijama

mın pantalonlarını yukarı çektim. tçimi 
çekerek perona çıktım .. girecc~im vago
nu gösterdiler.. çabucak içE'ri girdim .. 
halimi gören vagondaki kadınlardan b!ri 
eşyalarını toplıyarak hemen bir başka 

\'agona geçti.. köşede oturan sakallı bir 
erkek, karşı sıraya geçip otuıdu. Yedi 
yaşlarındaki bir çocuk ta annesin~ sordu: 

- cKimsesiz. lerin içinde boyle sa
kallı, bıyıklı amcalar da var mı?. 

Yirmi dakika &onra eşyalarımın bulun
duğu istasyona geldik.. hemen istasyoıı 

şefine koştum .. aman Allahım!. Cek~tim, 
pantalonlarım, fotinlcrim, paralarım, 

kravatım falan hep orada ıdi .. 
Derhal giyindim. Yüzümü, gözümü yı

kamak istedim .. havlumu çıkarmak için 
ba\·ulumu açtım.. elime ilk geçen §CY 

ipekli bir kadın kombinezonu oldu .. kom
binezonu kaldırınca altından: Esanslar. 

pudralıır, kadın çamaşırları, kadın kü
Jotları falan çıkmasın mı?. Bu arada gö
züme bir kartvizit ilişti.. baktım. Kupada 
tanıştığım kadınlardan birinm adı \'e 

soyadı .. 
Derhal feryadı bastım: 
- Yahu bu rezalet ne?. BE'nimlc ala) 

mı ediyorsunuz. Bunlar ne?. 
Büyük bir soğukkanlılıkla bar.a şu ce· 

vabı verdiler: 
- Bunlar mı?. Eşya ... Kadm eşyası. 

kombinezon, külot falan! .. 
- Fakat karım bunları görecek olurs• 

bana ne yapacağım biliyor musunuz? 
Benim bavulumu alacak yerde ne diyf 
bir başkasının bavulunu aldınız? 

- Biz, sizin tarif ettiğiniz cşkalı~ gört 
hareket ettik. Lutfen şu makbuzu imza 
ediniz!. 

Öfkcmden bütün bu kadın eşyalarını 
parçalamak istedim .. fakat bunlar. mu
hafaza ettiğim takdirde kendi bavulumu 
a'· bileceğimi ~atırladığım içın bu deli· 
likten \'azgeçtim .. Yüzümü, gözümü yı

k<ıdım .. kokulu kadın kombinczonile yü
zümü kuruladım .. oradaki kadm m~ndıl
lerinden birile burnumu sildim. Bu ara· 
da fena halde karnımın aç olduğunu his
settiğim için büfeye gittim .. 

Bütün bu münasebetsizlıkler karıma 

çekmek istediğim telgraf yüzündm ol
muştu .. telgraf ta şu mealde idi: cHcr şey 
yolunda. Geliyorum.» Al sana, cHer ~ey 
yolunda~. 

Hikayeyi dinlemekte olan şatranç se
yircilerinden biri sordu: 

- Peki, bu hikayenizlc neyi anlatmak 
istediniz?. Netice ... Hikayeden çıkan ne
tice nedir? 

- Netice mi? Netice şu: Nakliyatın in· 
tizamı sadece idari bir iş değildir. Bu in
tizamın en mühim arnillerinden biri de 
bizzat yolculardır. 

- Doğru ... Siz Jl!anasızlı1{ edip geç 
kalmasaydınız bütün bunların hiç birisi 
olmıyacaktı. Binaenaleyh iş biraz da yol
cuların dikkatine kalıyor. 

r ARINX1 ~SB..AJıaZt)A: 

Seni sevebilseydim 
Yazan: Peride Ctlat 

de-; İki saat.. az zaman değil. Bu mild
la · za~rfında, biz kuleden eoeyce uzak
tn~a~a muvaffak oluruz. Bl"lki de bu 
. Uddet zarfında, hükumet merkez le -
~nden birine iltica ederek, kurtu1u -

* Aradan, üç gün geçmişti. Bu üç gün 
zartında Mis Eston, bir defa bile Pet
riyi görmemişti. Buna binaen onun, 
meçhul bir korku \'e endişeye kapıla -
rak kuleyi terkettiğine ve buradan Ç1

-

kıp gittiğine hükmetmişti. 

oturup da rnukadderatımı beklemek -
tense .. onu. bizzat harekete getirmeli
yim. S:ıadet. ''evahud felakete karşı. 

VAZ I FE Y E DAVET 

ı. 

k- Matmazel.. hükıiınet km·vetleri 
ornitcn· . 1 . k A , Zi ın ış erıne arışmaz. Hatta bi-

ll'ı Yakalayıp tekrar korniteye tesliu~ et-
esi ihtimali de vardır. 

G::- Şu halde, bir yerde saklamrız. 
Und" lu uz orada kalırl'Z. Gece yo -

Fakat tam üçüncü günün akşamı, mu
hafızların ikametine mahsus olan <.ılt 
kattan ~:1yda ve türkü sesleri gelirken, 

Diye rnırıldanmıştı. 
Geceyi sabırsızlıkla beklemişti. Pet

rinin nöbete çıkarak kendisine izahat 
vereceğini ümid etmişti. Halbuki o ge
ce nöbete çıkanlar, büsbütün başka 

kimselt!rdi. 
( A rkas& ·var) 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
Yıllardanberi tevliyet vazife~ine al.ika göstermiyen ve adresi idarerrJzce b"'lli 

olmıyan (Darüsseade ağası merhum El h aç Musatafa ~ağa) vakfı mütevellisi E
mine Seniyenin idaremize m~iracaatla vakfa aid muameleyi takib ve hayır şart-
larını i fa etmesi için ilan en va ki tı?bliga ta icabet etmediğinden kendisine ilan 
tarihinden itibaren on beş gtin daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfmda gcl
'mcdiği takdirde hakkında katluni muamde yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 

(8073) 

ka~uza .?evam ederiz. Türk hudurluna 
·•ar boylece gideriz. 

öt;· Bt.~ da fena bir fikir değil. Fakat, Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasi 
28 - Birinciteşrin - 1938 Vazi1Jeli ı 1 .. nobetçiyi ne yapanz? .. 

bi ~·U~kü: biz, her iki nöbetci. sık sık 
he~ ~rımizi kontrol ederiz. Öteki nö -

AKTİF PASİF 

de ~ gelip de beni burada bulam::ızsa, Kasa : o: al buradaki kaptana haber \'erir. 
dan sonra... · Altın: san kllogram 

- D BANKNOT 

17.158,498 

ak 
1 

.. ~runuz. Bunun için de size hfr UFAKLIK 
kuı o?ı:teyim... Söyleyiniz, bana.. Dahildeki Muhabirler: 

Vvetınıze emin misiniz? .. 
- Eh .. oldukça. 

ha- Şu halde. o arkadaşınızı bir ba -
tıi ne ile kuleden biraz öteye çekersi 
l'a~ Ondan sonra, onun üzerine attla 

01 onu ikl saat kadar bizim1e meşgul 
arnıyacak bir hale getirirsiniz. 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kllogram 9.054ı623 
Altına tahvlll kabil seı best 
dövizler 
Dl~er dövizler ve Bol'çlu ldlrlnc 
ba 1t1yeler1 
Haı.ine Tahvilleri : 13

1 
Ile~.ri, birdenbire cevab veremedi. 

göl .:n~hfı:n işln tehlikeleri birer birer Oeruhde edilen evrakı nakdlye 
rıı.,..z.unun önilnden geçti. Derin derin i- karşılı~ı 
~.,1 Çekerek: Kanunun 6 - 8 ınci maddele-

- G.. rlne tevfikan hazıne tıua!ınd.&n 
n uç .. çok güç matrnazel! vAki tedlyat 

edi. Senedat Cüzdanı : * p • 7hi~ BO?>l0I,ARI 

li Mi~ E:ton, pencereyi kapamış; içe _ TİCARİ SENEDAT 
hi ~kıhnışti. Petrlnin son sözleri kal- Eshaın ve Tnhvilit Cüzdanı : 

ne b'ı" U kü tU · · ' CD hd dU k k ett·~. - r n vennıştı. Tasavvur eru e e en evra ı na -

dn~gbı' plAnın güçlüğünden ziyade, bir _ A - Cdiyenln lı:ar~tlı~ı Esham ve 
"•' (Tahvllat itibari kıymetle) 

SU ıre Petriye ka11ı bu kadar açık bir 8 _ Serbest esham ve tahvllfı.t 
ltıt~~te fikrini söylediğine nedamet et- Avanslnr: 
1u ş ı. Ve bu nedarnettn tesirile de bü -
ha~d gününü, dalgın ve düşüneeli bir 

~· g~'irmiştt. 
~al'l ı~ Estonun bu hali, Silyanın na -

dikkatini celbetmişti: 
~~ Mis Esmn, sizi zihnen çok meş -

g8rüyorum. 
Derntşti. 
~artık her halinden şübhe 

Hazineye kısa vadeli ava. 
Altın ve Döviz üzerıne 
Tahv11At üzerıne 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

24.134.800ı11 

18.613.073,-
1.212.041,65 

682 002,43 

12.736.051 ,Gr 

527ı01 

17.500.023,-

158.748.563,-

15.137.602,-

78.423.174.29 

39.574.308,48 
6.765.811.03 

5.1795.500.-
231.040,67 

7.808.722ı-

Yekun 

Lira 
Sermıı.1-. 
Ihtiyat Akçcsi: 

43
.
959

.
914

•
76 

Adi ve fe,·kaHidC! 
Husu:;t 

682.002,43 'fpd~viildf'ki R:mknotlaT: 

30.236.601,73 

Deruhde edllen e·n·akı naltdlye 
Kanunun 6 - 8 inci maddeleri 

ı ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tedlyat 
Deruhde edllen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılıtı tamamen altın olarak 
Uhetf'!n tedaville nzedUen 
Reeskont mukabUl llft.veten teda. 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı: 

143 610.961,- Döviz taahhüiatı : 

Altına tahTlll kabU dövizler 
Diğer dövizler ve &licP.klı kllr1D1 

78.423.174-,29 bakiyelert 

46.340.119ı5l 

13.635.262,6') 
4.500.000,-

13.665.401,57 

375.053.437,95 

Muhtelif: 

2.712.23~.11 

6.000.000ı~ 

158.748.563,-

15.137.602,-

U3.610.961,-

19.000.000,-

34.000.000ı-

5.061,73 

48.8~.295ı38 

Yekdn 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Lı ra 
15.000.000,-

8.712.234,11 

196.610.961,-

16.126.552,95 

48.851.357 ,ll 
89.752.332,78 

37!1.063.f37,95 

Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

" BAS AGiliSI IP NEZLEI 
IROMATIZMAYA KARSI 

üRlP SALGlNLARıNDA 
FENA HAVALARDA 
SOÖUK GÜNLERDE 

Her sabah bir tek kaşe 
NBOKCRIN 
ttlmakla sıhhatinizi sigorta 

etmiş olursunuz. 

N E O K O R "1 N Mideyi bozmaz 
ve kalbi yormn, 

Ttik kaşe 6 kuruş 
6 lık ambalaj 30 kuruş 

ERTUÖRUL SADl TEl 
tiyatrosu 

Tak1imde Bu reca 

(BABA) 
Şbiudberriu rnethıır plyeai 
S perde n (Doktor Hayb~· 

den) vodvll 1 perde 

Son çıkan son derece muessir SISKiN KASBLBBi usutme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
SALIH NECATI 

Babçekani 
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Devlet kap1s1nda elli yil 
L. Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım G. Saray dün Rumenieri 

3 - 1 mağlôb etti Mezuri nahiyesi üç sene evvel eşkiyanın eline düşmü1, jandarma tenkili 
yapamamıştı. Istanbuldan asker istenmişse de buna da bir cevab verilmemişti. 

· Nahiye 3 Eenedenberi bu 30 kişilik eşkiya elinde idi Oyun çok tatsız geçti. Galatasaray bozuk ve cansıı 
oynadı. Rumenler ise geçen pazardan daha iyi idiJet Vilayetin muhtelif mevkilerindt bulu-

t.an erimiş altın ve yakut gibi, çukurlar
ca d'algalanıp beythude akıp giden bir 
çok petrol veya neft membaları da bü -
tün dünyaca maruftur. 

Vilayet dahilinde bulamk akan Dicle 
Ye sayısız çaylardan başka (Büyük Zab), 
(Küçük Zab) denilen ve daima berrak 
akan büyük biiyük ırmaklar da vardır. 

Musul vilaveti topraklarının inbat 
kuvveti hakikaten fevkaladeci.ir. Ben o
rada iken ziraat usulü pek iptidai idi. 
Bazı mahallerde, araz.inin, ucunda demir 
bulunınıyan ağaç sapanlada sürüld:iğü

nü bizzat görmüş idim. 
Bu sur ~ı sürülen toprağa ekilen to

humların ç.oğu da Kata denilen ve bıl -
cırcın veya çil k ek lik renginde, güvercin 
büyüklüğünde olan kuşlar tarafından -ki 
on binlereesi birer kara bulut halinde tar
lalara konnrıdı • yenirdi. 

Buna rağmen, bire on beşten aşağı 

mahsul veren toprak yok gibi idi. 
Hele pirinç mezruatının bire beş yüz 

\ 'e daha ziyade niSbetinde mahsul verdi
ğini Kerkükte öğrenmiş idim. 

Resmi vilayet gazetesinin 551 num.ııra 
ve 16 mart 1316 tarihli nü,şhas1nda yazılı 
olduğu veChile, bir çavdar tanesinden 130 
başak hasıl olmak g~bi bir bereket muci
zesi nadir değil idi. Bir buğday tanesin -
dan 25 başağın çıktığını da bizzat gör -
n;üştüm. 

Her ne kadar Diyatbakırın bir deveye 
ancak 4 tanesi ylkletildiği rivayet o1u
ııan dev karpuzları gibi büyük değil ise 
de, Musulda, D'cle kenarlarında ve feye
zanlardan sonra meydana çıkan adacık -
larda buna yakın büyüklükte kavun, kar
puz yetişir. 

Anadoluda yetiştirilen ve nihayet 20-
25 santimetre uzunluğunu geçmiyen hi
yar nev'inden cacur• larm Musulda, iki 
ır.etreden uzıın ve yirmi santimetre kut
Jı.mda olanlarının iki kişinin omuzları 

Estünde cdam direğh diye satıldığını 

hayretle görmüş idim. 

M usul kenarında bir tarlada, uzaktan, 
t..ılim esnasında yere yatmış askerlerin 
l:ırmızı fesleri gi'bi görünen şeylerin, top
rak üstüne çıkan şa1gamlar olduğunu, 

yanlarına geJince anlamıştım! 
Bunların her biri, en büyük insan baş

larından daha büyük idi. 

Temmuz ve ağustos aylarında bile, 
tepelerin-deki karlarla uzaktan uzağa 

gözleri terahiandıran dağları da bulunım 
bu sıcak vilaye •• n yüksek mıntakalarınıia 
soğuk ve mutedil iklimiere mahsus mey
valı, meyvasız ağaçlar yetişir. Bu dağla
rın eteklerinden başlıyarak uzayı.p gi
den geniş ovalarda ise, hurma, limon, 
portakal, incir, zeytin, fıstık, beyaz ve 
deve tüyü renginde iki nevi pamuk da 
elde edilmektedir. 

Vilayetin bazı mahallerinde ve has
ı:ıaten (Köy Sancak) kazasında ;avur 
d(!nilen nikotini pek az 'bir nevi tütün 
de yetişjyor. 

Yatağının iki tarafını saatlerce de -
ğil. günlerce sulamağa kafi olan Dicle 
nehrinin kenarında yağmur dualarile 
semanın pinti bulutlanndan su dam -
]ası dilenmesi, tabiatın bu kadar Iii -
tuflarından istifade etmekteki kabili -
yetc;izliğin en hüzün veren delillerin -
deı~ idi. 

Ben görmedimse de (Diyarbakırla 
IVIusul arasında bazı mevkilerdeki pek 
hızlı akı~larından dolayı olsa gerek) 
İbrani, Latin ve Yunan Usanlarında ve 
bttnlardan alınarak Fransız dilinde 
(Krlplan) adı verilen bu ne h re, Arab
iarın (Altın suyu) manasını da if:ıde 
eden Dielan kelimesinin kısaltılmı~ı 

gibi duran (Dicle) demeleri kıyınet bi-
1irlik eseri olmak üzere telakki edile -
bilir. 

Ta.'biatın bu vilayete mahsus fevka
lade hltuflarma bir zamime olmak üze
re halkın (Hamam Ali) dedikleri Ha-

mam Ali1 Musulun cenubunda ve üç 
saat mesafede, Dicle kenarındadır. Bu
l'ada santigrad 60 derece sıcak küJ{Ürt-
1ü su kaynaklanndan kara yılanlar gi
bi muttasıl çıkar, havuzun içifide ytlJ-

----

Musıılda 40 sene evvelki hükumet konağı 

rneğe ba~lar. Gene o meV'kide bir oca- ları üç metreden ziyade yüksek idi. 
ğı bulunan ziftlerden Musulda bir çok On bir yu sonra, Berutta Vali iken, Galatasaray - 1'rikolar oyuncuları bır arada 
suretlerle istifade edildiği gibi, kelek - Cebelilübnanda tebdili hava için Be - Şehrimizde bulunan Romanyanın Tri -
lerle Bağdada dahi gönderilir. ruttan geçen Mısır ziraat nazırı ile gö- kolor takımı ikinci karşılaşmasını Gala-

Babil harabelerinde (Bag~ dad vila- rüstüm. Söz, Mısırın ziraat hususun - tasaray ile dün Taksim stadyomunda yap

petaltı ile Galatasarayın ilk golünü 
detti. 

daki terakkisine ve Mısır hükfun~tinin yeti dahilindeki Hit kasabasında) hu - tı. 
lunan ayni sularla zuhur eden ve ocak- aldığı cmahsulatı arziye• vergısının Günün tatil olmaması ve maçm erken 

Oyun mütevazin bir şekilde oynl1Jl1 

yor. Bir ara Galatasarayın sağd.an 

hlicumda Necdetin ortaladı~ı top 
manın kafasile kaleye giriyor. ·ı k' mikdarına gelince. Nazır paşa, bu va- başlaması yüzünden sahaya pek az se-

lardan çıkarılan ziftlerin vaktı e ·ıreç n'datın son senede bilmem ne kadar 
ve çimento gibi inşaatta kullanılmış ~ yirci gelmişti. Saat tam üç buçukta ta -

milyon İngiliz lirasına vardığını mag- kımlar alkışlar arasında sahaya çıktılar. 
Galatasarayın yaptı~ bu ikinci gol 

kımı büsbütün cansızlandırdı. 
olduğunu görmüştüm. rurane bir tavırla söyledi. Ben, bu hak Ufak bir seromoniyi müteakib hakem son dakikaları Rumnelerin hakimiyeti 

tma girdi ise de netice üzerinde bir tB 
siri görülmeden birinci devre bitti. 

Musu!da patates ziraatini ihdas ve lı gurura gıpta etmekle beraber: Ahmed Ademin düdü~ile oyun başladı. 
tohumdan yetiştirdiğim fidanlarla Mu- - Paşa hazretleri, dedim, Mısır ha- İlk akım Rumenler yaptılar, bizim mü
sul ve mülhakatmın en ziyade muhtaç zinesine bu milyonları balışeden Nili, dafaada kesilen bu akın Galatasaray mü

hacimleri tarafından Rumen kalesine kaoldukları Kaliptüs ağaçlarını tamim et onun üzerinde yapılan kantaraları, a -
dar s.irüklendi. 

İkinci devreye Galatasaray 
değ-işiklik yapılmıştı. Musa çıkmış, ye 
rine Cela~, Salimin yerine de Sabri 
mış, Sacid de Fuadın yerine kaleye tim. çılan kanallardan bazılarını bir sene Rumenler pazar günü uğrarlıkları mağ-

Musuldan infikakimden sonra, pa - evvel go"rdu··m, takdı'rle seyrettim. k k · · nı b 
Ö lubiyetin acısını çı arına ıçın ca a aş-

tates yetiştirenlerden meri zade Ha- Şimdi almakta olduğunuz bu büyük 1 lı 1 B k b'l Q 1 t 
mişti. 

san efendi tarafından posta ile bana . a ça şıyor ar. una mu a ı a a asa -
gönderilen bir patatesin, kutu içinde varidat için, nasıl çalışılmış, ne kadar ray ise ahenksiz, gelişi güzel bir oyun 

Bu devrenin kısmı azamını faik gcçi 
ren Galatasaray takımı bir türlü gol 
pamıyordu. Bunun sebebi de haf hattı 
nın bozuk oyunu ve hücum hattının lA 
yıkile beslenmemesi idi. 

havli burusm~, küçülmüş olmaı:;ma çok paralar sarfedilmiş olduğunu tah - oynuyordu. 
· • Nitekim bu arada Galatasaray kale-sı ragm· en, kutru on dört santimetre !di. min ettim. 

bir iki tehlike atlattı. Oyun mütevazin Kerkükte gördüğüm bamyaların sak -
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ı - Arzu et - Su taşıyan. 
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3 - Göz rengi - Efendim - Yakmak mas-
danndan emri hazır. 

3 - Bir nota - Zatuna - Bir nota. 
4- Aptal. 
5- Gebe. 
7 - Kamer - Parlaklık veren - Bir nota. 
9 - Kalmak masdarından emri hazır 

-Şart lA.hlka.sı - Bayramlarda ya -
pılan. 

10 - Gelir - Babanın kız kardeşi. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Mecnun - İçk1 da~ta.n 
2 - Yükseltmek - Dost. 
S - Bir nota - Bir nota. 
4 - işaret sıfatı - Karnı doymamış. 
5 - En son devre - Güzel kokan. 
IS - Valide - Beraber. 
7 - Kırmızıya benzer renk - Bir nota. 
8 - Kamer - Dahi. 
9 - Bir da~ - İstikbalden haber verme. 

10 - En az - Sonu olmamak. 
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lwvelki bulmacanın h4Uediımiı ıeldi 

(Arkası var) 

DALGA UZUNLUGU 

1 16,39 m. 183 Kes. 120 Kwfl 

1 
T .A.P. 19/14 m, 15195 Kc.s. 20 Kw. 
T .A.Q. 31,70 m. ~5 Kes. 20 Kw. 

bir şekilde devam ederken on beşinci da-
kikada soldan yapılan bir Rumen akı -
nuı.da Rumen soliçinin kaleye çektiği 

yerden bir şüt Lütfinin bacaklarının a -
rasından geçerek sağ iç direğe çarpıp içe
ri ,girdi. Bu, Rumenierin ilk ve son sayısı 
oldu. 

Bu golden sonra hemen canlanan Ga
latasaray hücum hattı yaptığı mukabil 

Yapılan hücumlar güzel oynıyan RU 
men müdafileri tarafından kolaylıkla 
siliyordu. Devrenin sonuna on beş 
ka kala Bülendin kaleye sürdüğü 
bir yerden şüt atmasını bekliyen kal' 
ciyi şaşırtarak topu Süleymana geçtrdt 
Süleyman da kafa ile Galatasarayın 
cü golünü kaydetti. 

hü<:um.lardan birinde Salimden aradan Oyunun bundan sonrası karanlıkta 
3-11-938 PERŞE:t\IBE ve güzel bir pas alan Eşfak kaleye gi.r - reyan etti. Ve netice de~işmeden Galat~' 

12,30: Müzik (Negro Sprituals), 13: Saat rnek üzere bulunduğu bir sırada geridt>n sarayın bire kar§ı üç r galeb~' 
Ayarı ve haberler, 13,10: Müzik (Halk tür- gelen müdafiin taktığı bir çelme ile yE're neticelendi. Bu oyunda Galatasaray gali.~ 
külert ve şarkıları - Pl) • 13,30 - 14: Müztk yuvarlandı. Bu kasdi hareketi hakem gelmesine rağmen takım istenilen ti! 
(Riyaset!cumhur bandosu: Şef buan Kün- . . . 
çer). Regina Marş (Ernest Urbah), Ameret- penaltı ıle cezalandırdı. ~-o~~~ştir. 
ten Re!gen - val8 (J. Fucik), Le calife dö 
Bağdad - u vertür (Boield!eu), Le Pay s du 
sour!re - fantezi (F. Lehar), 18,30: Müzik 
CBeethoven'in eserlerinden - Pl), 1S,15: Saat 
ft.yarı ve haberler, 19,25: Operet, 19,40: Müzik 

Ingiltere lig maçları 
(piyano solo - Cemal Reı}ld). Beı, damla İnglitere lig maçlarının on ikinci oyunla- Chelsea ligde on dördüncü vaziyette<fl1· 
(Ulvt Cemal Erkin), Ağır Zeybet (Cemal rı başta giden büyiik takımların umulnuyan Maçta 30.000 kişi bulunmuştur. 
Reşid), Yürük Zeybek (Cemal Reşld), 20: ma~lublyetile bl~tir. Licester: 3 - Everton: O 
Müzik (Oda müziği). 1 Inci keman (Wl nk - Haftalardanberl Ug llderli~i yapan meş- Oyun Licester h ücum hattının bAld.nli~ 
ler), 2 nci keman (Enver Kapelmanı, vlyo- hur Evertan Ugde on ikinci vaziyette bula- tiie başlamıştır. Evertan takımının güzel 0, 
la (İzzet Al bayrak), Çello CDavld Zirkln), nan Lelcester takımına 3 - O gibi mühinı bir yunu hemen hemen müdafaa hallnde ıcal , 
Yaylı sazlar lçtn kuatuor CUlvt Cemal Er - sayı farkile ma~Hi.b olmuş ve Ug Hderli~1 va- nıı.ş fakat buna raifmen devrenin ortal~, 
kin), Yaylı sazlar için kuatuor <Cemal Re- zlyetlnl kaybetmiştir . da ilk gol ün kaleye girmesine man1 olaJJl" 
~id), 21: Ara.bca söy1ev, 21,10: Müzik (şarkı BJrmingba.m: 3- Aston ViJia:O mış~ardır. ~ 
türkü, ve saz eserleri). Leman Rahmi, De- İki hafta üstüste Ilgde en aşa~ıda bul u- Ikinci devrede Everton merkez mua , 
nlzo~lu, tanburl Zeki Mehmed A~a), 22: nan takunlara karşı a~ır bir mai!Hlbiyet sakatlanarak oyunu terketmlştlr. Bu ya~1 
Dünya edebiyatı (küçük hikft.ye), 22,15: Mü- ta dan As ton Vllla lig de kazandı~ı mü him yetten istifade eden Llcester hücuml• , 
zik (küçük orke.stral. Lahme operasından mevkilni derhal kaybetmeğe başlamı§tır. arttırmış ve lkl dakikada iki sayı daha yJP 
seleksyon (Leo Delibes), Ma non operasın - Bu maçta ise ilk devre sıfır sıfıra bitmiş- mıştır. ~ .. o# 
dan seleksyon (J. Massenet). La Bo hem o- tir. İkinci devrede pek parlak bir oyun tut- Everton. lkincllJfe duşmuş, Llcester , 
perasından seleksyon (C. Puççinl>, 23: Caz- turan Birmingham hücum hattı·,. yarma birinciliğe geçmiştir. M~ta 22.000 k:tşi ı:ııı 
band, 23,45 - 24: Son haberler ve yarınki şeklinde üç gol yaparak bu galibiyetl elde lunmuştur. 
program. etmiştir. . * 1' 
····~·11·11·1· 1·1~·11·1·11·~······i~t~b~i""'Ş"~lıi~····TJ·y~t·;~~~·· Aston vma Ugde on üçüncü, Birmlngham Ildnct llg maçları da pek hararetıı bir 

ll Bu aletam ııaa.t 20,~ da tse yirmi ikinci vazlyettedlr. kUde devam etmektedir. 1 

l~lı llllllllıl K. n Ka,.de'l.rl 
Maçta 65.000 kişi bulunmuştur. Shefleld Wanzdey: O - Shefiela United: 

0
, 

Arsenal: ı - Bolton Wandrerz: ı Bu lk.i raklb takımın maçı ild tara!Ul ll , 
4 d Oyuna pek .şiddetli ve güzel blr şekilde yük gayretine ra~men sıfır sıtıra bttı:ıılfı:ıt, 

IIUIUI Yaza:~r ;irabo başlıyan Arsenal 801 iç Jones vı:ı.sıtasile otuz United yedinci, Wanzdey Lse seklsino11f> 

···························•·································· Turan Tiyatrosu 
Halk ııan'atkirı N~LŞid ve 

Cemal Sahir, oku yu cu 
Semiha birlilcte 

OçOZLER 
Vodvil l Perde 

val'yete Solo Düot ................................................................. 
HALK OPERET1 

Binanın tamiratı bitmek 

Ü%eredir, yakında tem· 

•illerine batlıyor 

T. 403~5 

yardalık hir mesafeden yirminci. dakikada ziyettedir. 
bir sayı kazanmıştır. Maçta 50.000 ld§i bulunmuştur. 

İkinci devrenın on ikinci dakikasında Tottenham: 2- Westham: ı ...ıı 
Bolton beraberlik sayısmı yapmıştır. İkinci ligde ~n zorlu olan bu la.Jon1l11V 

Bolton JJgde üçüncü, Arsenal Ise on ikin- maçında lik devre sıfır sırıra bitmlftlt. ~ıtı 
ci vaziyettedir. Maçta 50.000 k:lı,l bulunmuş- İldncl devrede Tattenham bir gol yaıı:.,. 
tur. fakat iki gol yaparak maçı kazan~tır. ol 

Derby County: 2 - Chelsea: O Tattenham altıncı, Westham on ~~111 
Derby ligde en sa~lam takımlardan biri- vazlyettedir. · 

dir. Londrada yaptı~ı bu maç pek hararetn Maçta 50.000 kişi bulunmu~tur. 

bir şeklide cereyan etmiştir. Fulha.m: O - Plymouth: O ııı' 
Derby merkez mühacimlerl vasıtaslie Uk Lig llderl Fulham galebeyl kendi ıett d' 

sayıyı yapmış ve devreyi 1 - O galib bittr - çevirmek Için büyük gayret sarfetm~ 
miştir. beraberlikten kurtulamamıştır. 

Ikineı devrede bir sayı daha yapan Derby Plymouth dokuzuncu vazlyettedir. 
bu gallblyetten sonra lig lideri olmuştur. Maçta 27.000 kişi bulunmuştur. 
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Mi E Rahatsizi klar1: 
Yanmalara, mide apıları, ek~illklerl, mide a~r
lıttı ve yemeklerden sonra vncudde hissedilen 
çöküntü ve a~rlık ne işkence. Bu hallerin kat't AZO MEYVA TUZU: 

alırıız. Ayni zamanda KA !3 ı Z L 1 Ci ı defeder. 
EKŞIL IK ve YAN t'IIALARl gidererek 
''Ocude feralılık verir. MAZON isim ve HOROZ 

çaresi olarak tesiri tabir olan markasına dikkat. 

Muvaffak olmuş bir ilaç ATRA ASTiLLERi Öksürükleri kökünden keser. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk c150,()00. adet ve 

kiloluk cl80,000» adet tuz çuvalı ayrı ayn kapalı zarf usulile eksiltmeye kon -
:ınu~tur. 
II- Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruş hesabile c34,500:ıı 

lira ve muyakkat teminatı c2587,o0• lira: 100 kılolukların beheri 41 kuruş hesa -
bile c73,800• lira ve muvakkat ternınatı c4940• liradır. 

İzmirde teslim edildiğı takdirde beheri ne 50 kiloluklar için 25 santim ve 100 
kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 

III - Eksiitme 7 /XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 lik çuvallar saat 
15 de, 100 lük çuvallar saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 likler 1,73 lira ve 100 lükler 3,70 lira bedel mukabilin
de lnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat §Ubesile, Ankara ve İz
ınir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak

buzu veya banka tcm "nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 
günü eksiitme saatlerinden yarımşar saat evveline kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c773h 

I - İdaremizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve projesi mucibince yaptırıla
cak elektrık santral binası ve müştemila tmın inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
ıneye konmuştur. 

II - Kcşü bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkaı teminatı 2180 lira 40 ku
tuştur. 

III- Eksiitme 15/XI/938 tarilıine rastlıyan Salı günü şaat 15 deKabataşta Le-
\tazım ve Mü bayaat Şubcc;indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. \,. 

IV - Şartname ve projele, 1.46 lira booel mukabilinde İnh~sadar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlükle
rinden alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyen lcrin diplamalı mühendis veya mimar 
0lınaları, olmadıkları takdirde ayni evsa f 1 haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 

kadar daimi olarak iş lıaşında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir ta
ahhüd kağıth ilc temin etmelerı ve bunclan başka asgari 20.000 liralık bu gibi 
inşaat yapmış olduklarını gösterir fenni evrak ve vesaikini ihal~ gününden 8 
gün evveline kadar İnhisarla!' Umanı Müdürlüğü İnşaat Şubes·n~ ibraz ederek 
ayrıca eksiilmeye jştiratc vesikası alrmılm-ı 13zımdır. 

VI - Mühürlü taklıf mektubunu, kanuf vesaik ile 5 inci madded~ yazılı İn
§&at Şubemizden alımıca~ eksiltıneye i;ıtirak vesikası ve ro 7,5 güvenme parası 
lnakbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
~ksiltme günü en geç sa:ıt 14 de kadar yukarıda ad'ı geçen Alım Komisyonu 
aşkanlığına makbuz mukabilinde vcriJmesi lazımdır. c7988~ 

I- !daremizin Karaağnç Barut deposu tapa, saçma ve fişek ambarlarınd3 ~art
nanıe ve projesi mucibince yaptınlacağı ve 18/X/938 tarihinde ihale edilece~i 
Han edilen kerevet in~ası pencere tecdid ve tadili ve tamir ~lerinin tedim müd
deti ve bedelin tediye şeraiti d"ğiştirildiğinden heyeti umumiyesi birden yeni
den açık eksiltıneye konmuştur. 

ll - Keşil bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 
III- Eksiitme 18/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 

Lcvazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen §Ubeden 

alınabilir. 
"V - Eksiltıneye iştirak etmek istiy<ml&in fenni evrak ve vesaikini ihale gü

llÜnden 3 gün evveline kadar Inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca eh-

liyeı vesikası almaları lazımdır. 
VI - istekiiierin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7.,5 güvenme pa-

l'alarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8085) 

Cinsi Eb'ndı Mikdan lduhammen B. 
Beherl Tutan 
Ll. Kr. Ll. Kr. 

%7,5 te-
minatı 

Ll. Kr. 

ÇıraJı kereste 400X28X8 » 18.099 MS 43.- 778.25 68 37 
69 19 • 1) 300.400X25-35X3 J) 22.500 D sı.- 922.50 

I- Cibali Bakımevi için yapılacak platformlara lilzumu olan yukarıda eb'ad 
\te ınikdarı yazılı çıralı kereste pazaı;:hk usulilc satın alınacaktır. 

II - Muhammcn bedelleriyle muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştır. 
lll- Eksiitme 11/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 13 de Kabata~ta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - !steklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

lalarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c8086, 

Cinsi 

82 )( 114 ambalaj kağıdı 
'l'oz tütün çuvalı 
3/a 200 m/m boyunda yu-

\tarlak ba~lı civata 
3;s 120 m/m boyunda yu
\tarlak başlı civata 
318 demir pul 

,.,.,. 
Mikdan Muhammen B. Muvakkat Eksiitmenin 

Behcri Tutarı teminatı Şekli saati 
L.K. S. L. K. L. K. 

30000 Kg. -.30.50 9150.- 686.23 Kapa.zarf 14.30 
2000 Ad. 26.75 535.- 40.12 Açık 15 

4000 lt 

8000 , 
12000 , 

440.- 83.- .. 
15.30 

60 Kg. 
'l'erazi 20 Ad. 17.-.- 340.- 25.50 Pazarlık 16.30 

1 - Nümun,sine uygun olmak şartile 30000 kilo 82 X 114 ambalAj kA~ıdı. 2000 
lded. ince şeyler konabilen standard normal sık örgüHl toz tütün çuvalt, Cibali 
bakım evine yapılan plntformlnra lnzıın olan yukarıda eb'ad ve mikdan yazılı 
Civata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen mütcahbid hesabına satın alı
hacak 38 damgalı ve kefcli 10 kiloluk ve yanlıkları aleınlnyum ve olçül('r mü
fettfşliğince damgalı 20 aded terazi ayrı ayn hi.wlarmda yazılı usullerle eksilt
ıneye konmuştur. 

U- Muhammen bedellerile muvakkat teminalları bizalannda gösterilmi§tir. 
III- Eksiitme 21/XI/938 tarihine rasthyaıı Parartesi lünii hiaJarmda yazılı 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
1 

Kuruluf tarihi ~ 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk LirasJ 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 L1ralı~< 4,000 Lira 
2,000 , 
l,OJO , 

4 tt 500 
4 • 250 

40 " 100 
100 , 50 
120 , 40 
160 n 20 

tt 

" , 
, 
" 

4,0JO " 
5,000 " 
4,800 , 

" 3,200 , 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan :ışağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, ı EylUl, ı Birinci kilnun, ı 1\lart ve ı Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

1 Devlet Demıryo.tarı va tımanıarı işletması Um um ıdarası ilaıılarll 

Muhammen bedeli 18375 lira olan 120 ton tclgraf teli ile 2,5 ton bağ te!: 
9/12/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An}tarada Nafıa Vekaleti 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 137e,13 liralık muvakkat teminat ıle kanunun tayin 
etti"ği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar İdaremiz Malzeme dai
resindeki komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa~ada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7839) 

Muhanunen bedeli 7790,76 lira olan A!yon gan me:fruşatı 10/11/1938 Perşembe 
günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iStiyenlerin 584,31 liralık rnuvakkırt teıminat ile kanunun tayin 

etti~i vesı"kaları ve bu gibi işleri yaptığına dair nafia ehliyet vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa.da Te-

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7838) 
... 

Istanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Bedeli 2100 lira tahmin edilen 3 adcd kirizme pulluğu ve yedek parçası 18/ 

11/938 Cuma günü saat ll de açık eksiitme suretile satın alınacaktır. 
Eksiitme Beyoğlunda Karlman pasajı karşısındaki Singer apartımanı 2 ci 

katındaki Liseler muhasebecıliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İstekli

lerio 157 lira 50 kuruş ilk teminatı eksiitme saatinden evvel mezkar muhasebeye 
yatırmaları ve 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve bu gibi zirat makine işlerJ yap

tığına dair ve eksiitme kanununun 3 ve 4 üncü maddelerine göre lazım diğer 

vesikalarla birlikte muayyen saatte komisyona müracaatları evsaf ve şartnamey: 
hergün İstanbul Ziraat Müdürlüğünde görüp öğrenmeleri. c8074• 

ı;aatlerde Kabataşta Levazım ve Milbayaat şubesindeki alım komisyonunda ya

pılacaktır. 

IV -Ambalaj kağıdı nümunesi hergün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - Açık eksiltıneye ve pazarlığa i~tirak etmek istiyenlerin münakasa 
tayin edilen gUn ve saatlerde % 7.5 güvenme paralarlle birlikte yukarıda adı 

yazılı komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiitmesine i§tirak etmek istiyenlcrin 

de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % '/.3 güvenme parası makbum 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiitme g[1ı. 
nü en geç saat 14 de kadar adı geçen alım komis,Yonu bajkanlıjına maltbuz mu-

kabilinde vermeleri lazımdır. c8084. 

HER SABAH 
DAHA . GENC 
görünüyorum. 

Pariste: 
Bayan Grebert diyor ki : 

c Uyanır uyanmaz, hemen el 
oynama sarılıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklarımla çiz
gilerirob gün
den güne kay· 
bolduğunu keı 

mali hayreti· 
görüyorum .. , 

cBir hafta zarfında nıuclze 

denecek bir tarzda gençleşlp gü
ıelleşmeme cidden şaştım. BU
tün arkadaşlarım buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı .• 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadmlar bir hafta zarfın-

' da birkaç yaş gençleşmiş bulu-
nuyorlar. Yüzlerindeki buru~uk
luklarla çizgileri tamamen kay -
betmişlerdlr. A.limler, buruşuk -
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
ba~ladığımızda meydana çıktığı4 

nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev -
herlerini kaybeder, bu cildi besle· • 
yip kuvvetlendiriniz, hemen ta -
zeleyip gençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi -
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülasası, 
bugün pembe renginceki Toka
lon kremi terkibinde ınevcuddur. 
Her ak~am yatmazdaıı evvel tat· 
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençle~tirir. Ve buru -
şuklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleşmiş 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalan kremi· 
ni kullanınız. Siyılıı noktaları e
ritir, açık mesameleri sıklaşbrJr 
ve birkaç gün zarfında en esmer 
ve sert bir cileli beyazlatıp yu • 
muşatacaktır. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
{Lokman Hekim) 

Dahfilye mi'tehusı.tı: Pazar:dan mnac11 
hert1ln <2 - 1) Dl~obı nu:nara 104. t'Y ~ 

&etonu 12398 - 11~ ~ ............................................................• 

ilan T arifemiz 
Tek stıtun .santlml 

aahile 400 
aahile 250 , 
aahile 200 )) 

Dördüncü ıahil• 100 , 
Iç ıahileler 60 • Son ıahile 4Q • 

Muayyen bir müddeı zarfuıd~ 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak. 
far ayrtca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar i~ ayrı 
bir tarlle derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın tıcart ilAnlann• 
ald iJler için fU adreH mO.raC'Ial 
edilmelidir: 

lılııeıtık ıto!ltkW IIrteti 
~ .... 

Aııkara eaddeal 



Grip, nezle, bronşit, 

kırıklık ve 
baş, diş, romatizma, nevralji, 
tekmil ağrılara karşı 

• • • 
1n1 t ci h 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve -ilerleme
sinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "Gripin, en 
muannid baş, diş, ve romatizma ağrılarınl, üşütmeden 

mütevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir Se i Şif 
Bir kaşe "Gripin, çok kısa zamanda ·~ 

• ',.;.. )9,0.• ·.: 

" Gripin , bu yağmurlu ve soğuk 

havalarda vücudünüzü hastalıklardan 

koruyacak en kuvvetli ilaçtır. sizi rahat ve sıhhate kavuşturur. icabında günde 3 adet alabilirsiniz. 

Her yerde Israrla Gri· 
pin lsteylnlz ve Gripin 
yerine başka bir mar-
ka verirlerse şiddetle 

reddediniT 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların ı:üzeloe yıkanmamasmdan, lçilcn suların temiz ve saf olmamasından ha
sıl olan solucan dedi~imlz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsai'ın iç zurına yapışarak ve kan eıncrek 
yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızhk, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, sa,ya akması, sar'aya ben-

zer sinir halleri, gece korku]arı, görınede, işitmede bozukluk hep 
bu kurdiarıo tesiridir. 

(iSMET 
. 

SOLUCAN Bi iT i) 
bu kurdlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her cocuk seve seve yer. Çocuklarınıza se
nede blrkaç defa ihtiyaten veriniz. Alle doktorunuza danışınız. 

Sıhhat Vekruetinin resmi müsaadesini haizdlr. Tarzı istimali kutuların 
Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İ S !\I E T) 

· Babçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral , 

Eaki ve yeni bütiın öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları 
temizler, nezle ve gripten korur, g6ğftsleri .zayıf olanlara biliıassa 

tayanı tavsiyedir 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

BeyoAiu Istanbul 

Bir tecrübe kafidir ! 
BASUR MEMELERiNi 

ILE TEDAVI EDİNıZ l 

BAYANLAR İÇİN YÜNLÜLER 
Yiikaelı: Faotazi ve 

PARİS ve LONDRA'nın 

en m~şbur fabrikalarıaden gelme 
yüolü lcuma,lar. Desen ve cinalori 
yalnız BAKER MAGAZALARINA 
nıünhaaırdır. Her yerdea uru;ı; 

şartlar ve {iallarla aatılmalctadır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şuhesj 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrü~ü 

* H er türlü banka iıi * 

······························································ 
Son Posta Matbaası .............................•.. 

Ne§l'iyat Müdürü: Selim Ragıp EmtQ 

SAIIİPLEBia S. &gıp EMBÇ 
41. Draa UIAKIJQlJ. 

SES 
Ticarethanesi 

EL iNATO • ARK Ni 
SP RTON - Bi ERBA Daireleri 
302 istiklal Caddesi - Beyoğlu 

Bir g(ına yanlı~lığa m.ahal verilmemek için memurlarınuza san yerine 

yeşil renkte hiiviyet varnkalan vermiş olduğwnuzu saygı değer milşte • 
rilcrimize bildirir. 
1\femurlanmız her talebd.c hüviyet varakalaruu ibraz edeceklerdir. 

Müdtirlük 

AY ... BU SANClLAR ..... .. 

AY ... BU IZTIRABLAR ...... . 

Bu rUtubetli günlerde sancılar 

- tekrar baş-ladı 

S iL K O 
sayesinde bu SANCI ve 

IZTIRABLARDAN kurtuldum. 

Size de tavsiyem: 

Bir defa SİLKO'yu tecrübe ediniz. 

Şirketi ~ayriyeden 
Ayın ll inde mevkii mer'iyete geçecek olan fevkaiAde ten

zilatlı aylık ve 3 aylık aboneman kartlarının 1imdiden Köprli 
gi~elerile İdarei ~ Merkeziye Kontrol Müdiriyetinde satılmakta 
olduğu. sayın yolculanmı.ıa ilAn olunur. 

Aldatıcı Blyalardaa Ilham alarak 
Harabe koğuklarında define aramakla ömür tüketmeyiniz. 

Aranmadan ele geçen yegane define Tayyare piyangosudur. 

lstaabal ı, Baakası Kar,ısıada. 15 No. la 

MALOL C MAL Gi ESi 


