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japonya Uzakşarka ai d 

maahedeferin 
' 

yeniden 

gözden geçirilmesin-i istiyor 
Japon Başvekili Prens Konoye: ''Çinde 

har b ancak yeni başlıyor, dedi 
Çiniiierin mukavemet azimlerinin kırılacağına ve cebhe rüesası arasında nifak 

çıkac:ağıaa dair Japonların bütün ümid ve tahminleri tahakkuk etmedi 

Tokgo düngaga karşı 
ikfısadi lıarb ilan etmiş 

Çinde açık kapı siyasetine dair Japon hükumetinin 
beyanatı Amerikada mühim akialer uyandırdı 

Hankeuı~a ilk giren Japon aıkerleri 

Londra 3 (Hususi) - Tokyodan bildi-ı 
tlldiğıne göre Japon hükumeti Hankeu • 
nun işgalinden sonra Çinde askeri hare
kata daha şiddetle devam edilmesine ka
rar vermiştir. Tokyo siyasi mahfelleri 
~arbin henüz başlamış olduğu kanaatini 
1Zhal' etmektedirler. tınparatorun yıl -
d.önümü münasebetile radyoda bir nutuk 
soyUyen başvekil Prens Konoye de bil
hassa bu noktaya işaret etmektedir. 
:Prens Konoye'nin Uzakşarka aid muahe
d.~IE'rın yeniden gözden geçirilmesine da!r 
Sozleri burada ehemmiyetle karşılanmı§
tır. 

. Prens Konoye, garb emperyalizminin 
ıstiklal ve sulhü ihlal vadiıunde zorla 
Yapmış olduğu şeylere bir nihayet ver :. 

(Deı-amı 11 inci sayfada) 1 Prenı Konoye 

Yeni Macar hudndiarı 

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

Avni Bayer 
Arabistana 
kaçmiş! 

Hakkındaki hiikmun 
infazı için ·aranan diş 

tabibi bulunamat ı 

Avnı Bayer 
(Tuuı ll lncıl sayfada) 

··ft····························· .. ············-············· 
Hileli eşya 

müzayedeleri 
Mobilyeciler apartıman 
kirahyor, burasını tefriş 
ve muvazaah eşya satış-

Çekler çok verdiklerini zannediyorlar, Macarlar az ları tertib ediyorlarmış 
ilclıkları kanaatindedirler. Maamafih bu hudud kat'idir Şehrlmizde, halk aleyhine emniyeti 

Macarlann Çeklercum aldıkltın araziyi gösterir harita (bu arazi 

suiistimal ve dolandırıcılık mahiyetinde 
(Devamı 11 inci sayjcıdcı) 

"-············································ . . ........... , 
"Son Posta, Ostad j 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Tarafından tercüme edilen 
şayanı dikkat bir siyasi 

tefrikaya başlıyor 

Cihan harbinin 
Şarka aid kaynakları ı 

[ Arab memlekelterinde naleyan ] 
Filistin için Suriye ve 
Lübnanda hasmane, 

kanlı nümayişler yaı)ıldı 
Kuduste yeniden hadiseler oldu, 2 6 Arab 

maktul düştü, 100 kişi tevkif edildi 

Filistinde Ingiliz kuvvetleri tarafından yakalcınan şübheli Arabrar elleri kelepçeU 
olarak sevkedilirlerken 

Paris 3 (Hususi) - Balfour beyanna-ı yük nüplayişler yapılmı§tır. Bu yüzden 
mesinin y-Jdönfimü mün:ısebctile bütün nümayi~çilerle zabıta kuvvetleri arasın-
Arab memleketlerinde Filistin için bü - (Devamı 11 inci ıayfadlı) 

C Bir Alman aliminin verdi2-i müheyyic haber :::J 

Gelecek sene küremiz bir 
yıldızla çarpışacakmış ! 

t•······················································································································, 
l
l Son .zamanlarda vukua gelen .zel%eleler, paailik Okyanu•unun derin- ! 

l
liklerindeki ıu cereyanlarının kaybolmtuı ve havaların ıttıradıızlıi1 ı 

bunun ilk alametleri imiı. 

•.............................................................................................. ······················-·.) 
(Yazısı 8 inci -.yfaCia) 

Kardeş Hatay heyeti 
dün ibideye çelenk koydu 
Hatay Millet Meclisi Reisinin "Son Posta, ya beyanatı: 
"Hatay ana yurdun yardım ve himayesile yakında 

tam bir refah ve saadet kaynağı olacaktır, 

Y a.zan: M ethur F ran• ız cukert ı 
muharrirlerinden Jean Pichon ~- ı.- .. _ 1 c _ı. • ~b'd · .... ~-

Takriben bir aydanbcri 1\Iacnristaıı)a larda görüldü~.i 'veçhile, yanada Al - s· k .. . Karu.cş n.cJiet u=a an Um.nunyet u t esı onu.nu.c 
ufki çizgilerle taranmıştır} -"""' · 

Çekoslovakya arasında ihtilafı mucib o • manya ve İtalya 'liarWe nazıriarının ır aç gune kadar ! Cumhuriyetin on beşinci yıldönümii 1 gelen Hatay millet meclisi reisi Abdill-
lan yeni Macar ve Çek hududları, telgraf- (Devamı ll ipci ıayfada) \. ................................................. _ • .J mera.siminde bulunmak üzere Anka;aYu (Devamı ll inci sayfada) 



z Sayth 

Hergün 
Fransanın 

Mukadderat saati 
Yazan: Kaldttta BIJ'I'M 

E ransa için artık mukadderat 

u-- saati çalmış bulunuyor. Ra • 

dikal Sosyalist fırkasının Marsil • 
ya kongresi, bunu,. belki hcye • 
can verıcı, sansasyonlu bir dil • 
le değil, fakat, sarih ve kat'i surette il~ 
etmiş bulunuyor. Fransa, artık karar ver
mek rnecburiyetindedir: Nereye gidiyor? 
Ne tarafa gidiyor? Ne yapmak istiyor? 
Fransa tarihi, Fransayı idare edenlerden 
bu suallere cevab bekliyor. 

Radikal Sosyalist fırkası, Fransanın 

dün olduğu gibi bugün de temel fırkası
dır. Fransayı, ne halkı soymaktan başka 
bir şey düşünrniyen büyük ;;ermaye, ne 
de bütün gayesi sermayedarı soymakta 

---· 

SON POSTA 

Resimli Makale: -- Susan çocuk, sögleyeTJ çocuk .. --
İkinciteşrin 4 

r 
Sözün Kısa sı 

-····-
Kendi kendimle 
Hasbzhal 

E. Tafu 

IP:!! eçen gece, evimde, herkesin 

\\:;U uykuda bulunduğıı bir saatte, 

1 ortalıktaki sükfuı ve sükımetten isti .. 
1 fade ederek, kendi kendimle bir hasbıhal 
ettim. 

Bilmem siz de benim. gibi misiniz? Ben 
bu bir nevi ömür muhasebesini, bu ha.i 
ve teessür resmi geçidini arada sıradtl 
yapmaktan pek hoşlanırırn. 

l Gözlerimi harice karşı yumdum .. olan~ 
ca dikkatimi kendi benliğime hasrettim.4 
'hayatın, beni de alakadar eden felsefesi• 
ne daldım .. 

toplanan dar sosyalizm kurtaramaz. Her Büyu·· klerin vaz;fesi umumi terbiye kaidesini ihW etme-
Büyük söyl<>rken çocuk susar, derler, bu, hir terbiye 

ikisi ·de, şimdiye kadar tecrübelerini yap- rnek şartile çocu~u susmıya de~il, söylemiye, sakin ve mis-

Dünya yüzünde misafirliğim yarım as· 
rı aşmış.. ömür yılının son faslma eri~· 
mişim .. kışın karları, dik dmmaya alış
mış başıma yer yer yağmış.. her sabali 
uyandığımda, tepemin bir kısmını daha. 
ağarmış buluyorum. Bizim neslimizin· 
- kahır ve ıztırab nesiinin - ömrü tabiisi 
üç çeyrek asrı pek nadiren idrak eder./ 
Emsal ve ak:ran safları seyrelmiş .. sıranın, 
bana gelmekte olduğu beseb~lll. r 

mış, eserlerini venniş bulunuyorlar: kaidesidir, fakat çabuk suüstirnal edilir, çocutu sofrac!a, kin de~il, canlı ve coşkun, hakkını her zaman aramıya mü-
Fransanın ne diplomatik yardımcısı var, salonda, odada, büyüklerin söylemedikleri zamanda da sus- beyya yetiştirmektir, unutmıyalım ki zek3., nıuhakeme, 
ne de kafi silahı. FTansayı yapan, Fransa mıya ıcbn ederiz. Neticede çocuğun tabit zekasının inkişafı teşebbüs hissi kullandıkça sivrilen, kullanmadıkça körlenen 
nüfus kütüklerini dolduran kesif tabaka, durur, muhakeme kabiliyeti durur, tecessüs hissi söner. birer alete benzerier. Ve insan söylemek için yaratılmıştır. 
küçük halk, küçük ve büyük köylüdür. =:ıı:==::::a:::======~===;,.,===================================== 

~~~;~~~~:;~J:Ef: 
neleri bir hamlede yıkmıyan. onlara an- Bene-e.'in evi ır··•••oo•••oo••••••••uouaoooooooooooooooooooooo-••····\1 Ingiliz malı 
cak tedrict bir tekamül temin eden, pa· v H b • f k 
rayı topııyan, dişinden artıran, evvela iJnünde belıleyen ergün If 1 ra Balık fıçılarında 
kesede biriktiren, sonra da bankalara ka.- JnRiliz polisi B • k d d b d Gamalı haç 
yan bu kütledir. Bu kütle, Radikal Sos- enı IZ ıran a U ur 
yalist fırkası tarafından temsil edilir ve 
o da Marsilyada, bilhassa Daladier'oin 
ağzile, artık bir karar vermek lazım gel
diğini ilan etmiş bulunuyor. 

* Fransa, 914 denberi hiçbir zaman bu-
günkn derecede ruhunun en derin köşe
lerine kadar titremiş ve sarsılmış değil
dir. Bunun sebebi de Münih konferansı
dır. Hitlerin istediklerini kabu! etmek ü
zere Münihe giden Daladier, yirmi sene 
evvelki muzafier ve galib, iki sene evvel
ki hakim Fransa yı temsil ediyordu. Dö
nerken, ayni Daladier, bütün dostluk ve 
Ittifak sistemlerinin enkazı artısında ezil
nıiş, Avrupada Almanyaya karşı m.evcnd 
olan son istihkamını müdafaa etmek için 
silaha sarılmak cesaretini gösteremediği 
için Çekoslovakyayı kendi selarnett na
rnına kurban vermiş olan Fransayr tem -
sil etti. Bununla beraber, Fransaya sulh 
getiren bu devlet adamım, halk uzun u
zun alkışladı. Almanyaya taallfik eden 
meselelerde fevkalade hassas olan, şeref 
ve haysiyeti yüksek bir halk tarafından 
yapılan bu tezahür Fransadaki ruhi sar
sıntının derecesini pekala gösterir. Eğer 
Fransa, bundan iki sene evvelki mem
leket olsaydı, eğer halk kütlelerı iki se
ne evvelki ruh içinde bulunsaydı Dala
dier'yi bir vatan haini olarak karşılarlar
dı. Bugün ona sulh kurtarıcısı ve bir va
tansever gözile baktılar. Demek-, Fransa 
ruhan bu kadar büyük bir sarsıntı geçir-
memiştir. • 

Eski Çekoslovakya Cumhurreisi Be
ne~'in Londrada ikamet etıtiği ve ika
metgahının da polis muhafazası altın
da bulunduğu yazı.l.nıuitı. 

Yukardaki resim, sisli havada bir 
İngiliz polisini Beneş'in ikametgahı ö
nünde nöbet beklerken gösteriyor. 

mektedir. Zannederse~ şu dakıkada he
nüz Daladier dahi kendi kendisine bu ce
vabı vermiş bulunmuyor. 

Napolyon Bonapartın maiyetinden 
biri bir gün onu medhetmek için: 

- Bir tek Napolyon bir Fransaya 
kafidir. 

Demi§ti. Bu sözü Napolyonrı. nak • 
lettiler. Napolyon: 

- Onu buraya getirin emTini vercli. 
- Söylediğini bir daha tekrar eder-

1 sen seni idam, ettiririm, dedi. 
U: - Niçin imparatorum, fena mı söy· • 

ledim? 

~.::::.: - Hayır, fena söy!'emedin amma, 
fena bir çığır açıyorsun, yarın oııntm 
zıddını söyliyeceklef'; cbir Fransa bir 
Napolyona kafidir» diyecekler de ola-~ 

~ caktır. !şte beni kızdıran dn budur. ~ . . 
'-. ........................................................ -' 
Marsilya faciasının 
Eğlenceli tarafları da 
Varmış 

Fransız gazeteleri, Marsilyadaki feci 
yangının eğlenceli taraflarını da aray1p 
bulmağı ihmal etmemişlerdir. 

Bu cümleden olarak gazeteler, radikal 
kongresi rnünasebetile Marsilyada top

lanmış olan nazır ların ikarnet ettikler i. 
otel tutuştuğu sırada maarif nazırı Jean 

Zay'in her şeyi unutarak, şapkasını ve 
hastonunu kurtarmak üzere otelin pen
ceresinden dışarı attığını, dahiliye nazırı 
Sarraut'nun bir polis çağırarak pardÖ5Ü-

sünü ona teslim ettiğini, hava nazırı Guy 
La Chambre'nın nezarete aid dosyaları 

otelde bırakarak kaçtığını ve bu dosya
ların karısı tarafından büyük bir cesa-

retle kurtarıldığını Y.azmaktadırlar. 

Iskoçya sahillerinde yaşayan .nalkm 
bellibaşlı işlerinden biri de balık avla
maktır. 
Şimal denizinin en şiddetli fırtınala

nnı bile tebessümle karşılamağa alı§
mış olan İskoçyalı balıkçılar, denizin 
verdikllerini sahll-e get~en. sonra, 
artık i.§i lmdınlara havale ederler. 

İskoçyalı kadın, a'V'lanan balıkları 
temizleyip tuzladıktan sonra dünyanm 
her tarafına sevkedilmek üzere fıçua
ra yerleştirir. 

Almanyaya gidecek olanı fıçılara, 

Nazilere hoş görünmek için gamalı haç 
işareti vurulur. 

Krallar amcası 

Bu vaziyet karşısında isyan edeceğiır ı 
geliyor. Yol tükendi, aslırna rücu etme~ 
zamanı yaklaştı diye mi? Asla!. cH.ç, ten 

ürkrnek §.cizlerin, cahillerin harcıdır. Fa• 
kat, ortada bir eser bırakmadan, bir i~ 
görmeden gidece~ime hayıflanıyorum. 
Kağıd üzerine atılmış perakende fikir 
parçalarının ne kıymeti var? Ben, ben· 
den sonra geleeeldere tunçtan ve nurdan 
bir abide yadigar kılmak isterdim. Kırk 
yıl, bunun malzemesini toplamakla u~· 
raştım. Yoklukla, iınkansızlık1a, rnenft. 
kuvvet narnma nel~r varsa onlarla çari 
pıştım. Şarkın, garbın fikir hazinelerin:r 
daldım, çıktım. Oralardan nadide cev· 
herler derledim. Hepsini şimdi bir arayl 
getirmiş bulunuyorum .. 

E, tasarladığrm abideyi diksem a?. Ta· 
katim yok! 

Evet: ömrü beşer çok kısadır. Vasaıt 
altmış beş, yetmiş yılın çok dar çerçeve· 
si içerisine bir idea]., kabil d~~il sığınıyor. 
Dünyaya cahil, gafil ve Aciz olarak geli:. 
yoruz. Elli yıl olgun1aşmarnız sürüyor. 
Tam seeiyemiz takarrür ediyor, kafamıa 
doluyor, doğru görrneğe ve doğru düşün' 
meye başlıyoruz.. o zaman da güdmüı 

yetmiyor ve hergün hızını artırar.. bu in· 
hitat devresinde, eğer birazıcık ideal sa~ 
hibi isek, gönlümüzde ufacık bir emel 
varsa, kıyıya yaklaştığı anda kürekleri 
kırılan, altındaki teknenin delindiğini 

gören kazazerlenin elim hüsranına uğru· 
yoruz. 

Hayvan gibi hissiz yaşıyanlara, hayatı 
r.aaksadsız, gayesiz bir maceradan ibaret 
sayanlara ne kadar gıpta ediyorum! 

Onlar da, ben de ayni çukunı girecc· 
ğiz. Lakin onlar, geldikleri gibi gidecek
ler, ben ise, h4ZU' olduğum halde başara .. 
madığım eserimin tahassürünü berabe· 
rimde götüreceğim!. 

Sözlerim pek mi bedbin? Pek mi acı?e 

Lakin, her hakikat esasen acı değil 
midir? .. 

• 

~u sarsıntıya sebeb şu iki müşahede
dir: Çckoslovakyadan Rusyaya kadar, 
Fransanın bütün Şarki Avrupa komb:nc
zonları yıkılmıştır. Diğer t~raftan, Avru
pada onun elini tutan bir İngiltere kal
mış, o da her ne pahasına olursa olsun 
harbetmeme~e karar vermiş bulunuyor. 
Diplomatik ve enternasyonal vaziyeti bu 
halde olan Fransa, etrafta harb boruları 
çalmaya başladığı zaman şunu gördü ki 
bütün Fransa sanayü iki hafta içindt! tek 
bir tayyare yapm.ış değildir! Bu nasıl 
,ey? Ne dost var, ne de tayyare! Ya bu
gün Fransa har be girmiş bulunsaydı? 

Bu işi, Fransayı sermayeleri içtn ser
best ve açık bir tarla yapmak istiyen ser
mayedarlar yapamazlar; çiinkü, karşıla
rına sosyalizm dikilir. İşleri güçleri az 
çalışmak, fazla ücret almak ve hayatıa
rına teminat üzerine teminat ilave et
mesini düşünrnekten ibaret bulunan a
melenin de bu işi beceremiyece~ni halk 
cebhesinin üç senelik siyaseti pek güzel 
isbat etti. Şu halde, Fransanın hayatını 
tanzim etmek işi, yeniden orta sınıfların, 
küçük burjuvanın omuzlarına yüklenilen 
bir vazife oluyor. 

soldan sağa doğru tedrici bir geri hare
keti yapar, yahud da Daladier ko.~ ar ve
rir, parlamentoyu fesheder ve Fransa 
için yeni bir programla intihah mücade
lesine çıkar. Her iki şekilde de Fransa, 
kapitalizmin de, sosyalizmin de ağızları
na gem vurmaya, bunların iştihalarını 

da iddialarını da susturmaya mecbur o-

............................................................... 
Danimarka Kralının amcası Prens S hh M .. d.. I . 

Valdemar, 80 yaşını ilanal e~ bu- 1 at U Ur erı arasında 

İşte, Radikal Sosyalist fır~ası bu ruh 
Içinde kongreye geldi. Daladier kongre
de bu hava içinde soyledi. Anlattı ki bü
tün Avrupada Fransanın sulhü ancak Al
man dostluğu ile mümkündür. O Alman
ya Id, Münihe kadar Fransa için harb 
ancak ondan gelebilir olmak üzere ta. 
nınmıştı! Gene ayni Daladier anlattı ki 

Avrupa meselesinde İngiltereden başka 
dostu kalmamış Fransa, aınele ile serma
yedar arasında yevmiye ve çalışına sa
atleri ihtilMları bulunmasından dolayı 

iki haftada bir tek tayyare inşa edemi
yor. Hayır, böyle bir Fransa yaşıyanıazi 

* Şimdi Fransa kendisine yeni bir hayat 
kurmak, yeni bir yol yapmak mecburf
yetindedir. Bunu, iki sene evvel, hükQ
met reisliğinden chalk katili» olarak ko
vulmuş bulunan Daladier temin edecek. 
Nasıl? Müşkül olan iş bu suale eevab ver-

' 

lunuyor. En eski bir hanedan ailesine Ankara 3 (Hususi) - Denizli sıhhat 
mensub olan Prens Valdemara, «Kral- müdürü Hüsnü Artunerle Manisa sıhha~ 
lar amcası» ünvanı verilmiştir. müdürü Rüat Başsütünün becayişleri ve 

Daladier bu işi iki yoldan biri ile yapa
bilir: Ya tehlikeyi hisseden Sosyalizm 
kendisine, isterniye istemiye müzaheret 
eder ve yavaş yavaş Fransa hükumeti 

l;.caktır. Bunun haricinde, Fransa müca-
Filhakika, Prens Valdemar, İngiltere üçüncü sınıf sıhhat müfettişi Nazif Seç· 

Kralı Beşinci Corc'un, Norveç Kralı kinin ikinci sımf müfettişliğe teriii ta .. 
Hakon'un, Danimarka Kralının, !span- karrür etmiştir. deleye, anarşiye ve tezebzübe gider. 

.Fransa için karar verrnek saatı çal- ya Kralı AlfoD'9'un amcası ve İsveç ····························································• 
mıştır. 1\fu.hittın Birgen Kralı Güstav'ın da amcazadesidir. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Yarı rf'smi dairelerden birinin koridorunda çok temiz gi

yinmi~, b'ri yaşlı, diğeri genç iki zat gözümüze ilişti. Klm 

olduklarını öğrenmek istedik, bir dosta sorduk, meslekleri 
alış ,.eri1 eder görünınek:tir, cevabını verdi, anlıyamadık, 
ş5yle ızah etti: 

- Ne zaman müzayede ile bir mal satılsa veya herhangi 

b!r taabhüd iı' E>ksiltmeye konulsa bu iki dost derhal 
oraya giderler, malı veya taahhüdü almıya en fazla ldınin 

hevesli o!duğunu tahkik ederler, müzayede ve manakasa 
ba~layınca onun karşısına geçerler, içlerj:n.Qenabir! arttır-

ISTER lt~i'AN; 

maya veya eksıltmeye koyulur. Talib olan üçündi zat biraz 
· sinırlenmiye başlayınca içlerinden biri onun yanma gide
rek kulağına fısıldar: 

- Bana şunu veriniz, rakibinizi c:aydırayım der, ve iste
d;~ini hemen da ıına alır. Havadan geçinmenin yolunu bul
mu~lardır. Bu, hak'katen garib bir meslekdi, tehlikeli olup 
alamıyacağını sı;rduk. 

Dostumuz şu cevabı verdi: 
- Evvelce asa1i bir alıcıdan arasıra tokat yedikleri olur

du, fakat meşhur.l cürümler kanununun şakası olruadı~ı için 
bi.r hayli zamandır o tehlikeden de kurtuldular. 
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4 Wnclteşrin 

I g ·1ıere Almanyaya 
yeni tekliflerde bulunacak 

SON POSTA 

Kral Karol· - Prens 
Pol mülakat1 

Kutasiyeciliğin 
önüne geçilecek 
Dahiliye V e kaletinde 

bir talimatname hazırlandı 
Belgrad, 3 (A.A.) -Kral Naibi 

Prens Pol, Kral Karol ile görüşmek Ankara 3 (Hususi) - Dahiliye Ve~ 
üzere bu akşam Bükreşe hareket et· kaleti devlet dairelerinde evrakın gi -

Sayfa 3 

E 
e Ingiltere yeni bir tasfiye 

Işine girişiyor 

bütün meseleler 
yapılacak 

Iki memleket arasında 
hakkında istişareler 

Paris 3 (A.A.) - Bayan Tabui, Övr 
gazetesinde İngiliz siyasetinden bahse -
den yazısında Çcrnberlaynin tekrar Al
n-ıanyaya gideccğine dair dün akşam in
giliz gazeteler nde intişar etmiş olan ha
ben tekzib etmektedir. 

beklenilen neticeleri verecek olursa dört 
devlet, yani Almanya, Fransa, İngiltere 
ve İtalya arasında müzakereler icrasına 
imkan hasıl olacaktır .ı. 

miştir. rip çıkrr..a i~lerinin başka başka surette 
\.... 

1 
cereyan ettiğini gözönünde tutarak 

..., ______________ ..-;/ bütün resmi dairelerde bir sistem da-

Yann: Selim ltft-ıo Fm~~ 

~ evletler arası münasebetlerde a

lb:U henk ve te~riki mesaı. yerine şüp
he ve tereddüdün hakim olmasıdı" ki 
bugünkü müessif ve tahammül edilm<'si 
güç vaziyeti ihdas ediyor. Tereddüd bey· 
nelmilel krediyi öldürüyor. Şüphe ise. 
memleketlerin bütçelerini mahvedcn biı 
silahianma yarışile dayanılmaz biı ih " 
tiras ve rekabet havası yaratıyor. Bu va
ziyeti ıslah etmek için şimdiye kndar ya
pılan teşebbüslerin hiç birı iyi netice 
vermemiştir. Bunun sebebı, mcvcud 
derdin esaslı bir surette tedavisinden zi
yade geçici tedbirlerle vaziyeti kurtar -
nıanın mümkün olabilece~ine inanılmıı 

olmasındandır. Halbuki derd malum ol
duğu için bunun çaresi de kendili~inden 
meydana çıkmış oluyor: Emniyet ve iti· 
ınadı tesis suretile krediyi iade ve para 
i!:.tikrarını temin. 

Bayan Tabui ilave ediyor: 
c Çemberlaynın bugünlerde Berlindeki 

İııgıliz sefiri Hendersona Alman hüku -
metine tevdi cdılmek üzere, rnüsbet tek
lifler göndereceği muhakkaktır. Bu tek
lifler açık şrh!rluin bombardıman e -
dilmemesine karşı misaklai' akdi ve bü
tün meseleler hakkında iki memleket a
rasında istişareler yap\lmnsı şeklinde o -
lacaktır .• 

Maten gazetesi, Londradan istihbar e
diyor: 

cÇemberlayn ile Hitler arasındaki gö
ı·üşnıelerin Noelden evvel yapılacağı tah
min edilmektedir. Eğer bu görüşmeler, 

Teklifler 
Londra 3 (A.A.) - Star gazetesine gö

re, Çemberlayn, Hitlerle tekrar görüş -
rnek tnsavvurundadır. Bu görüşme Noel
den sonra yapılacaktır. 

Gazeteler, mükalemenin Fransa, İngil
tere, İtalya ve Almanya arasında bır kon
feransın içtimaa davet edilmesine ~u -
kaddeme teşkil edeceğini yaztyor. Kon -
feransın mevzuu aşa~ıdaki üç merhalc 
ile bir barış paktı tanzim etmektir: 
1- Harb zamanında gaz kullanılması

nın ilgası, 

2 - Sivjl hava bombardımanlarının il
gası, 

3 - Bombardıman tayyarelerinin tah-
didi. 

Balkan devletlerinin 
dış ticaret ofisleri 

E\tinada dört de\'let mümessilleri arasında akdedilen 
konferansta bir teşriki' mesai planı hazırlandı 

. Atina 3 (A.A.) - Atina ajansı bildi-ı da bir teşriki mesai planı hazırlamış· 
ıı.vor: tır. 

Balkan Antantı istişari ekonomik Keza konferans, dört memleket ara· 
korıseyinb son toplantısında verilen sında esasen mevcud ticaret münase ~ 
karar mUı..!ibince 25 teşrinievvelden 29 betler veriminin arttırılması mak::ıadi
te?ı inievv ele kadar Atinada toplanmış le tüccar arasındaki teşriki mesai v;ı • 
olan Balkan Antantı dış ticaret ofisleri sıtalarile de meşgul olmuştu:. Bu prog -
ko.ıferansı, dört milletin ekonomık te· ram, dört memleket hükumetleri ta -
Şekkülleri, dış ticaret ofisleri ve diğer rafından kabul edilir edilmez tatbik e· 
h}lr.a benzer organizasyonları arasın - dilecektir. 

Dün Avaın Ramarasmda ingilterenin 
müdataasi meselesi görüşüldü 

Muhalifler bir takbih takriri verdiler 
Londra 3 (A.A.) - Bugün öğleden son

ra Avam karnarasında İngilterenin pasif 
müdafan sistemi meseleleri, te~kilat ve 
eyltil buhranı esnasında meydana çıkan 
bozuklukları, teknik ve politık umumi 
bir müzakereye mevzu te~kil eylemiştir. 

Hafif bir nededen dolayı odasından çı
kamıyan Çemberlaynin yokluğu, parla
mento azasını inkisara uğratmıştır. Zırc., 
parlamento, Sir Andersona veriten va -
zifeler hakkında başvekilin izahatını 

beklemektc idi. 
!\lüzakerenin sebebi, muhalefet tara -

fından taleb edilen bir takbih tehlikesinin 
Bu takrirde ezciimle cHarb tehlikesinin 
y;.kın bulunduğu b_ir zamanna halkın mu 
ho.faza ve hayatının siyanet.i bahsinde 
memleketin hazır bulunmam.asından do
layı Avam karnarası endişelerini izhar 
etmcktedir:ıı deniliyordu. H~lkfunet, bu 
takrirlere karşı bir tadil teklifi ver -
miştir. Büklımetin bu tadil tel:lif•nde, pa
Eı!f müdafaa sisteminin mevcua bozuk -
lukları nazarı dikkate alınmakla ve A -
vam kamarasından bu işin hususi bir ne· 
zarete verilmesi kararına muvafaknti ta
leb edilmektedir. 

Şurası şayanı kayıttır ki, muhalefetin 
bir takbih takririne büklımetin bir tadil 
teklifi yapmnsı İngiliz parlamento usu -
!ünde şimdiye kadar görülmemiş bir key
fiyettir. 

Bu meseled<' söz alan muhalefet lider
lerinden Hcrbet Morrison demiştir ki: 

Hükumetin hnl ~a teminat vermesi ve 
demokratik usullerin totaliter usuller ka
dar müessir olduğunu isbat eylemesi lA • 
zımdır. 

cephesi olan bir meseledir. Bugünk:i 
teşkilatın bütün mes'uliyetini üzerime 
alıyorum. Bu teşkilat, Almanya hRr;ç 
olmak üzere, diğer bütün memlek<:t • 
lerdeki teşkilat ile mukayese kabul e
debilir. 

Dahiliye Nezareti, birkaç gün içm· 
de 30 milyon gaz maskesi dağıtmıştır. 
Bulıran esnasında kırk milyon maske 
elde mevcud bulunuyordu. O zaman 
maske imalatı devam eylemekte idi ve 
bütün halka maske vermek imkfmına 
doğru yürüyordu. Umumi parklarda 
yapılan siperler takviye edilecek ve 
muhafaza olunacaktır.:. 

Amerika 35 bin 
tonluk dört z1rhh 

inşa ettiriyor 
Vaşington 3 (A.A.) - Bahriye Ne

zareti, her biri 70 milyon dolar kıyme· 
tinde _. aded 35,000 tonluk zırhlının 
bususi tezgahlarda inşası için bir ta
kım teklifler almıştır. Bu dört zırhlı, 
yaş hududun~ varmış olan dört cüzü· 
tarnın yerine kaim olacaktır. Yeni zırh· 
lılann siir'ati 25 mil olacaktır. ;Hepsin· 
de J 6 pusluk dokuz top, ta)ryare dafii 
toplar ve tahtelbahir hücumlarına kar· 
şı k"l.dlanıhacalt cihaz1ar bulunacak • 

tır. 

Devlet Şurası azasından 
Mustafa Arif vefat etti 

H·· kO İ • 1 • • h ilinde hareket ve bir şeklin kabul u me reiS erinin edilmesini temin maksadile Başveka-

8 k"l c 1 A 1 lete bir talimatname hazırlayıp ver • 
aşve 1 e a miştir. Başvekalette talimatname lize· 

B t 1 f
, rindeki tedkikler bitmiştir. ayara e gr~ .ari Talimatnarnede bariz değişiklikler 

Ankara 3 (Hususi) - Cumhuriyetin 15 
inci yıldönümü münasebetile Sovyeeer 
Birliği komiserler meclisi başkanı M'.>lo
tof, Yunan başvekili Metaksas ve Dul -
gar başvekili Köse İvanof tarafıarındım 
Bnşvekil Celal Bayara hararetli tchrik 
telgrafları gönderilmiştir. Başveki~ bu 
t<:lgraflara samimi cevablar yollanııştır. 

Romanya harici 
siyasetinde değişiklik 
Eükreş, 3 (Hususi) - Salahiyett<ır 

mahfellerde söylenildiğine göre pek 
yakında Romanyanın harici siyasetinde 
mühim değişiklikler vuku bulacaktır. 

Bu değişikliklerin tahakkuku için 
hariciye Nazırı Komnenin isti[ı;ı~ı 

beklenmektedir. 
Koronenin yerine, eski Başvekil Ge -

orgi Miraneskonun hariciye Nazırlığı
na tay!n edilmesi muhtemeldir. Bu 
takdirde Miranesko. Kralın Londra se
ya~latine ref:tkat edecektir . 

Madrid yeniden 
bon1bard1man edildi 
Madrid 3 (A.A.) - Frankistlerin 

bataryaları, saat 21 de \'C 22, ı S te her 
biri yarımşar saat devam etmek iizcre 
şehri iki defa bombardıman etmişler· 
dir. Zayiat hakkında henüz mal'limat 
alınamamı~tır. 

Febüs Ajansı direktörü ağır surette 
yaralanrr.ıştır. 

Frankocular ilerliyor 
Burgos 3 (A.A.) - Şierra Cabbes \'e 

Sicrra Pandolsdan aşağt ınmekte olfın 
Franko kuvvetleri, Ebreye doğru ilE'rle
mektedir. Bazı noktalarda Frankist kuv
vetleri, Ebreye iki kilometreye kadar ya~
la~mışlardır. İleri hareket devam etmek
tedir. 

Bcnnbardnnanlar 
Valcnsya 3 (A.A.) - Üç motörlü 5 

tayyare, Valensiya limanını bomba!'dı
m:m etmiştir. 

Stamburn ismindeki bir İngiliz ge -
misine bir bomba düşmüş ve gemi 
rahnedar olmuştur. Bu \'apur baL"'lı~k 

üzeredir. 
Diğer taraftan Alsira ve Kartajen de 

bombardıman edilmiştir. 

Bir Alman va.purunda 
infilak oldu 

Londra 3 (Hususi) - Nevyor rum 
henüz yola çıkmış olan cHambıırg -
Ar.1erika Line• kampanyasına aid 
Vaokuver transatlantiğinde bir infHak 
oln.uştur. 

Gemiden, kesif dumanıann çıktığı 

gö:-ülmüştür. 
Sahilden kazazede gemiye iındad 

gönderilmiştir. 
~--------------

Meclis Reisi ile Hatay 
Meclis Reis Veki!i arasında 

telgraflar teati edildi 
Ankara 3 -Cumhuriyetin on beşin· 

ci yıldönümü münasebetile Büyük Mil
let Meclisi Reisi B. Abdülhalik Renca 
ile Hatay Millet Meclisi reis vekili B. 
Vedi Ksrabay arasında hararetli tel · 
graflar teati edilmiştir. 

yap.~r'lmamıştır. Yalnız kırtasiyeciliğe 
nihayet verilmesini temin için b:ızı 
maddeler değiştirilmiştir. Talimatna • 
mcnin yakın zamanda tatbikına geçi • 
lecektir. 

İngiliz - İtalyan 
anlaşması 

Çörcil, Eden Avam 
Ka marasında 

müstenkif kalc·ııar 

Londra 3 (A.A.) - Aralarında Çör
çil, Eden, Harold, Nikolson ve Adams 
bulunan hükumet taraftarlarından bir
çoğu İngiliz - İtalyan itilafının mer'i • 
yet mevküne girmesine müteallik tek
J:fin reyc.> konulması sırasında müsten· 
kif kalmışlardır. 

Londra 3 (A.A.) - Avam Kamara
sı, büklımetin İngiliz • İtalyan itilafı· 
nın mer'iyet mevkiine konulmasına 
dair olan takririni 138 reye karşı 345 
r-eyle kabul etmi~tir. 

Lordlar Karnarası da anlaşmayı 
tasdik etti 

Londra 3 (Hususi) - Avam Kama
rns;nda olduğu gibi, Lordlar Kama • 
ras; da Lugünki.i toplantısında İngiliz • 
İtalyan anlaşnasını 6 ya karşı 5 S rey· 
le tasd ' ~ etmiştir. 

Çe!< Hariciye Naz1r1 
Cumhurreisliğine 
intihab ediliyor 

Roma 3 (Hususi) - Jiornale d'İtal· 
ya gazetesinin istibbaratına göre Çe -
koslov:ık Hariciye Nazırı Şvalkovsky
nin Çekoslovakya Cumhurreisliğine in· 
tih!!.bı kararlaitırılmı~tır. 

İntih~bat önümüzdeki hafta içinde 
yapılac~kt1r. -----------------
Erzincan tren 
Hattı açılıyor 
Ankara 3 (Hususi) - Erzincan tren 

hattının açılış töreni bu ay içerisinde ya
pılacaktır. Törende bulunmak üzere Na
fia Vekili, meb'uslar ve nafia erkfınmdan 
bir heyet Erzincana gidecektir. 

Marsi/ya faciasının 
Kurbanları 
Marsilya 3 (A.A.) - Marsilya faci

asının son bilançosuna göre, 72 kayıb 
vardır. Bunların altmış altısı cyeni 
gnleriler~ mağazaları müstahdeminııı • 
dendir. 44 cesed enkaz altından çıka -
rılmış ve bunlardan yedisinlıı hüviye
ti tesbit edilmiştir. -----------

lngilterede devlet 
konseyi toplanıyor 

Londra 3 (A.A.) - Kral ve Kra1içe 
bugün Sandringham şatosundan Lon· 
draya döneceklerdir. 

Kral, yarın hususf devlet konseyine 
riyaset edecek ve yeni nazırıarın yemi· 
nini kabul eyliyecektir. 

Kral ve Kraliçe, 15 teşrinisanide 
Romanya Kralı Karol şerefine büyük 
bir ziyafet vereceklerdir. 

Çcmberlayn rahatsız 

Şimdiye kadar vaziyeti kurtarabilecek 
olan bu tedbirlerin alınamamış olmasının 
sebebi, dünyanın ikiye ayrılmış bulun • 
masından ileri gelmiştir. Bu ayrılığın bü· 
yük fecaatini teşkil eden nokta, taraf • 
lardan birinin servetçe zengin, diğerinin 
ise gelir kaynağı itibarile fakır olmasın -
dandır. Bunda, dünya milletlerinin galib 
ve mağlCıb diye iki ayrı sınıfa taksim e· 
dilmesinin büyük tesiri oldu~u muhak
kaktır. 

Bu gayri tabü vaziyetin uzun zaman 
ıslahı çarelerinin alınmamış, daha dC\~ -
rusu alınmak istenınemiş olması, derdin 
müzminleşmesini ve nihayet harb tehJi
kelerinin tebarüz etmesini inttıç etmiştir. 
Çekoslovakyanın taksimi, İspanyanın 
kanlı dahili bir cidale tutuşması, millet· 
lerarası münasebetlerin gümrük du -
\'arları ile tahdidi, serbest mübadele 
yollarının kapanması hep bundandır. 
Dünyayı ikiye ayıran bu vazıyetten ilk 
kurtulma teşebbüsü Münih temasile te . 

zahür etmiştir. Bu temasın nası~ acı bir 
netice doğurduğunu Çekoslovakyanın bu
günkü ~ vaziye li pekala bize gösteriyor. 
Şayed milletler, geçmişteki hadiselerden 
intibah duyar da mahiyeti dP, aevası da 
malum olan bu vaziyeti tasfiye edecek 
çareye baş vururlarsa - ki vurmalıdır -
l&r - kaybolan sükun ve huzur tekrar av
det edebilir. Yoksa bütün atılacak adım-

lar akim kalmıya mahkumıiur. Nıtekim 
i..,.in vahametini anhyan' !nt;tiltereden son 
zamanda sadır olan bazı fikir ve hare • 
ketler, bu vaziyetin daha ziyade devamı
nın muvafık olamıyacağı telakkisinin res
mi mahfelleri istila ettiğini gösteriyor. 

Şımdi sıra bunun arnelf tezahüratınıı 

gelınıştir ki yakın bir ati bu husust ki 
korku veya ümidleri tahakkuk ettirmck 
itibarile ya umumi ferah bir nefes aldı
racak, yahud dünyayı yeni bir karanlığa 
,;:,ürükliyecektir. - Selim Ragın Emeç 

Kaçakçı baharnın kansı da 
tevkif edild; 

Nevyork 3 (A.A.) - Uyuştu:-ucu 
maddelt-r, kaçakçılığından dolayı hali~ 

hazırda Pariste nıahpus bulunan Bruk· 
lin halıarnının zevcesi Madam Layfer, 
nyui sebebden dolayı tevkif edilmiştır. 
Amerikan makamatı, İzak Layfer'in i· 
adesıni Fransız bükilmetinden istemek· 
tedir. 

Köylü ve ciftci için 
radyoda konuşma 

Ankara 3 (A.A.) -Ziraat Vekilietince 
her Perşenbe günü saat 19 da Ankara 
radyosunda Köylü ve Çiftcı ile günün 
ıoevzuları üzerinde bir konuşma yapıja
caktır. 

Maarifte tayinler 
Ankara 3 (Hususi) - Mesleki tedrisat 

fUbe müdürü Nureddin Bayn•an orta ted
risat şube müdürlüğüne. yerir.e de Edir -
ne bölge san'at okulu direktörü Sana ta
yin edilmişlerdir. 

J..Iorrison'a hükUmet namına ce .. ·ab 
veıcn Dahiliye Nazın ve pasif müda
ıfaa mes'ul amiri Sir Samuel Hoare ez· 
cümle demiştir ki: 

« Bu mesele, çok karışık ve bir çok 

Ankara 3 (Hususi) - Devıet Ştlrası a
zasından Mustafa Arif Akgün kısa bir 
hastalık neticesi dün vefat etmiş ve bu
gün cenazesi kaldırılarak Cebeci me -
zar1ığına defnedilmiştir. 

Ankara 3 (Hususi) - Cumhuriyetin on 
beşinci yıldönümü münasebetile Haricı
y~ Vekili doktor Rüşdü Arasla Yunan 
başvekili Metaksas, Bulgar başvekili Kö
se !vanof, Sovyet Hariciye halk komiseri 
Litvinof ve Romanya hariciye nazırı a
ralarında telgraflar teati edilmiştir. 

LondrB 3 (A.A.) - Ha!if bir rahat· 
sızll\'k sebebı1e Ba·şvekn Çemberlayn, 
bu akşam hava müdafaa işini müzake· 
re edecek olan Avam Karnarası toplan -
tısına i~tirak eylemiyecektir. 

ltalyanın Paris elçisi 
Paris 3 (A.A.) -- Hükumet, İtalyanın 

Paris Büyük Elçiliğine B. Guariglıanın 

tayinine agremanını vermıştir. 



4 Sı1yfa 
• 

Kapalıçarşı esaslı surette 
tamir edilecek 

Çarşıya giden · yollar genişletilecek ve bunlar ikinal 
edildikten sonra Çarşıya yeni bir kapı yapılacak 

KapaL.çar§ının 

Kapalıçarşı restôre esaslarına göre ta
mir edilecek ve çarşıya varan yollar ge • 
nişletilec~ktir. Bu suretle çar§l dört ta • 
rafla irtibatlandırılacaktır. Eminönü 
meydanından müstakim olarak Süley -
maniyeye bir yol çıkacak, ve bu yol U -
zunçarşı caddesini şimale doğru temdii 
ettirecektir. Çarşıya abideye benziyen bir 
kapı yapılacaktır. Eminönünden Yeni -
çeriler caddesine g.idecek yoldan daha 
ziyade yayalar geçecek, bu yoldan nakil 
vasıtaları ancak mukabil yollara geç -
rnek için istifade edebilecektir. Valitie 
hanının muhafaza edilecek olan yük!'ck 
duvarı bu yolun garb sımrını teşkil ede-

Kiiltür işleri: 

kapılarından biri 
<'ektir. Yol, yeni ham tulü istikametinde 
keseeeğinden ve Nuruosmaniye ile çar
§I arasından geçeceğinden çarşıya yeni 
bir kapı yapılmak lüzumu hasıl olacak -
tır. 

Prost, mezad salonunun kemerlerinin 
kesilmesi lüzumunu ileri sürmüşse de 
Nafia Vekil.leti bu teklifi kabul etmemek
tedir. 

Nuruosmaniye ile Yeniçeriler caddesi 
arasında çarşıya yakın bir yerde yol ge
nişletilecek ve mücavir arsaları içine a
larak bu noktada bir otomobil parkı ya
pılacaktır. 

l~. iilejerrik: 

SON POSTA İkincitcşrin 4 

~ ......................................................... "Tütün ihracatımız her yıl 
Maaş yoklamasi 1 

Tekaüd,dul.~eyetimlerin! mühim mikdarda artıyor 
yoklama muamelelerine · . 

başlanıyor 934 senesınde 12 milyon kiloyu geçmiyen ihracatımızın 
zat maaşları sahibierinin ikinci altı bu yıl 45 milyon kiloyu bulacağı ve 60 milyon kiloluk 

aylık yoklama muamelesi başlamak rekoltenin iyi fiatlarla tamamen satılacagw ı anlaşıldı 
üzeredir. Defterdarlık bu hususta 
şunları bildiriyor: 

1 - 4/11/938 tarihindEm itibaren 
25/11/938 tarihine kadar tekaüd, dul 
ve yetimlerin yoklama muamelesi 
yapılacaktır. 

2 - Yok lama her gün saat 9 dan 12 
ye ve 13 den 17 ye kadar devam ede
cektir. 

3 - Maaş sahibleri; foto~aflı hüvi
yet ve maaş cüzdanlarile, resmi se -
nedleri ve yoklama ilmühaberlerile 
ve imza yerine mühür kullanan maaş 
sahiplerinin isim ve soy adları yazılı 
mahkuk tatbik mühürlerile, malQl 
olanlar ayni zamanda malulıyet ra -
porlarile b:rlikte mensub oldukl3.rı 

kaza malmüdürlüğüne müracaat et
melidirler. 

'-······················································· ·'' 
oyun aletlerinden ah nan 

resim belediyeye 
b1rak1ld1 

Oyun aletleri resminin tarhı belediyeye 
bırakılmıştır. Belediye reisliği tarafın • 
dan şubelere gönderilen tamirnde oyun 
aletleri bulunan kahve, gazina ve emsali 
yerlerin şimdiden tesbit edilmesini iri~~>

miştir. 

Yoksullan Him"ye Yurduna 
17 talebe ah•.acal( 

Tütün ihracatımızı arttırmak için ı Diğer taraftan Avusturya tüt.. -. 
h::1-'~-- b' k d be . un r ... UKwuetçe ır aç sene en rı sarfo- jisinin yaprak tütün mubayaatın "' 
1 .. t li tl · ı 1 

ya unan mu eva gayre er netıcesi o an pan Austrla şirketi müdürü Von Vos" 
ha~ci satışlarda mühim farklar görül- ner ile başharmancı Hanky de şehri c 

mege başla~ştır. . . mize gelerek burada Ostro - Türk şir • 
934 se~esıne. kadar 12 mılyon ~lo - ketini teftiş etmişler ve tütünle.rimız ik 

yu geçmıyen ihracatmuz bu tarıhten zerinde tedkiklerde bulunarak Avus .. 
so~ra tedricen artmağa başlamış ve tu:rya rejisi için satın alınacak mühi..ın 
muteakıb seneler ·22, 25 ve 29 milyon miktarda tütün hakkında memurları~ 
kiloya çıkmıştır. 937 senesinin istatis- na direktifler vermislerdir. 
tiklerine göre geçen seneki ihracatı- · 
mız da 32 milyon kiloyu bulmuştur. Bu Rumer. rejisi hesabına şehrimize ge· 
seneki tütün ibracaturuzın ise 45 mil- len bir heyet de burada mühim miktal"' 
yon kiloyu bulacağı anlaşılmaktadır. da tütün almak üzere bazı ihracatçı 
Şimdiden İstanbul, İzmir, Samsun ve müesseselerle mukaveleler imzalamış .. 

!ardır. 
Trabzon limanlarından ecnebi memle-
ketlere sevkedilen tütün miktan 35 
milyon kiloya bailiğ olmuştur. Yılba

şına kadar bu miktann on milyon ki
lo daha artacağı tahmin olunmakta -
dır. 

Tütün ihracatımızın artmasında, tü
tünlerimizin kalite bakımından ısla..tı e
dilmesi ve çıkarılan kanun mucibince 
iyi denklenınesi gibi vaziyetler birinci 
d€recede müessir olmakla beraber son 
zamanlarda Avrupadaki tütün sanayi 
müesseselerile ve re3ilerile daha sıkı 
terrıasa geçilmesinin de tesiri olmuş -
tur. 

Dün de şehrimize Polonya tütün rt· 
jisi n amma bir heyet gelmiştir. Po lon
ya tütün rejisinin bu seneden itibaren 
memleketimizden fazla tütün alacağı 

söyleniyordu. Bir heyetin şehrimize 

gelmesi bu tahminleri teyid etmekte~ 
dir. Polcnya heyeti, İnhisar İdaresi tü~ 
tün işleri müdürü Adnan Halet Ta~pl' 
nan ziyaret etmişlerdir. Tütün enstitil 
ve fabrikalarını da ziyaret edecek olan 
Polonyalı tütüncüler, bu hafta içinde 
ihracat tüccarlarile de temaslarda bu· 
lunarak bu sene rekoltesinden alacak * 
ları 200 - 300 bin kilo tütün hakkında 
anlaşma1ar yapacaklardır. Polom·a re-ı 

jisinin bu mubayaatı için bir mUnaka· 
sa açm~şı da beklenmektedir. 

Ekalliyet ve ecnebi mekteblerindetii 
ya,lı muallimler 

Galatadaki Yoksulları Himnye yurduna 
yeniden on yedi talebe alınacaktır. So • 
kakta kalmış İstanbullu yoksul çocuklar 
bu yurda alınmaktadır. Bazı vilayet -

Şofö •. lcr yedek parçaların gümrük lerden yurda girmek için müracaatlar ya-

Bunun neticesi olarak Almanyanın 
en büyük tütün endüstrisinin mümes· 
silleri olan bir heyet Her Wenkel'in 
riyasetinde şehrin1ize gelerek 938 re
koltesinden Alman fabrikaları için a
lmacak tütünlE-r hakkında alakadar1ar
la temaslarda bulunmuşlardır. Bura -
dan Yunanistan ve Bulgaristana giden 
Alman heyeti. bu hafta icinde tekrar 
c;ehrimize gelmi~tir. Her Wenkel bura· 
na alınarak tütünler için ihracatçılar
la mukaveleler yapmaktadır. 

Ecnebi tütün rejilerinin ve fabri • 
kalarının bu sene tütünlerimize dahe 
fazla alaka göstermeleri, iÇ piyasalan• 
mızda müsbet tesirler bırakrnıştır.Ha .. 
vaların ekseriyetle kurak gitmesinden 
dolayı ~ok nefis surette yetişen ve 60 
mil:von kiloyu bulan tütün rekoltemi~ 
zin bu sene iyi fiatlarla ve tamamen 
satılacağı kuvvetle umulmaktadır7" 

resminin indirilmesini istediler pılmakta ise de yurd yalnız İstanbula 

Ekalliyet ve ecnebi mekteblerinde mu
allimlik eden Türk ekalliyet ve ecnf'bi 
muallimlere tekaüdiye hakkı verilmediği 
gibi kıdem zammı da yoktur. Maarif Ve
kaleti, bu mekteblerde çalışan muallim
lerden altmış beş yaşını ikm~l eden leri n 
vazifelerinden affedilmeleri esası kabul 
edilmiş bulunduğundan Vekalet müfet -
tişleri mekteblerde bu ieraite tabı bulu
nan muallimleri tesbit etmektedir. 

Şoförler haricden gelen otomobillerin münhasır bulunduğundan bn müracaat
yedek parçalarını, gümrü!t resminin faz.' lar reddedilmektedir. 

Ekalliyet ve ecnebi mekteb muallim -
lerinden altmış beş yaşını ikmal e:ien -
ler hiç bir tekaüdiye hakkını almadan 
vazifesinden affedileceklerdir. Bu mek
teblerin muallimleri Maarif Vekaletine 
ınüracaat etmeğe karar vermişlerdir. 

Muallimler, yaşlı muallimlere yardım 
edilmesi esasının kabulünü veya tekaü
diye, Iridem esasının bu mekteblerde ça
lışan muallimlere de te~liru istemekte
dirler. 

lzcUer Ankaradan döndüler 
Cumhuriyet bayramındaki törene i§ti

rak etmek üzere Ankaraya giden izciler 
dün tehrimize gelmişlerdir. 

lalığı yüzünden tedarik edemediklerin -
den bahsetmişler ve resmın indirilme -
sinde belediyenin delaletini istemi~ler -
di Şoförlerin müracaatini tedkik eden 
bel~diye, gümrük resminin indirilmesi 
yolunda yapılan müracaatin İktısad Ve
kaletine gönderilmesini şoförlere bildir· 
miştir. 

Ziraat kongresi madalyaleri basıldı 

Ziraat Vekaleti tarafından şehrimizde 
bastırılan köy ve ziraat kalkınmasına ad 
kitablar Ankaraya sevkedilmektedır. Bu 
işle meşgul olmak üzere Ziraat Vekaleti 
neşriyat müdürü Nwret Köymen tekrar 
şehrimize gelmiştir. 

Bundan maada, yakında Ankarada top
lanacak olan büyük ziraat kongresine iş
tirak edecek murahhaslara verilmek ü -
zere 1000 aded madalye hazırlanmıştır. 
Bu madalyelerin bir tarafında Atatürkün 
kabartma resimleri, diğer yüzde de cBı
rinci köy ve ziraat kalkınma kongresi:. 
cümlesi yazılıdır. 

/ . 
Celal Nuri ilerinin cenazesı dün kaldır1ld1 

CeMZe mera.rimin d.1ı bir intaba 
Ölümünü teeisürle haber verdiğimiz mazı BeJ[ktqtaki Slnanpap eamUnde 

eski gazetecilerden CelAl Nuri İlerinin kıhndıktan sonra Rumelthisanndald aile 
cenazesi dün kaldırıl.m.lftır. Cenaze Os- kabristanına göm0Jmt11tnr. Conaze me • 
manbeyde Şairnigar sokatındaki Feri - rasimiiıde merhumun dostları. ve .ııaze • 
diye apartımanından kaldırılmış, ölle na- teciler bulumnUjla.rdlr. 

Cerrahpaşa göz pavyonunun 
in~ası ikrnal edildi 

Cerrahpaşadaki göz pavyonunun in -
şaatı ikmal edilmiştir. Pavyonun mefru -
şatı sipariş olunmuştur. 

····•························································· 
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Zeytinciliğin ıslah ve inkişafi Için 
-esasli tedbirler alinacak 

Yabani zeytin aR'açları!lın bulunduğu sahalar halka 
parasız olarak dağıtılacak ve bu sahaları imar 

edenlere uzun vadeli ikrazat yapıl?.cak . 

Mem.lekette zeyHnciliğin ıslahı ve 
yabanıl zeytin ağ.ı.açftannm aşılanması 
hakkında hükfunet tarafından hazrrla
nan kanun layihası yakında Büyük 
Millet Meclisinde müzakere olunacak
tır. 

Yeni kanun layihasına göre, evveıa 
memlekt:tteki yabani zeytin ağaçlan · 
nın bulunduklan sahalann tesbiti ışi
ne ba~Janacak ve bu iş, yer yer faali· 
ye1.E' geçilerek orman idareleri ve zey
tin mücadele teşkilatı vasıtasile en kı· 
sa bir zamanda bitirilecektir. Bir taraf
tan tesbit yapılırken, diğer taraftan da 
tesbit edilen sahalar halka ilan edile
cek ve istiyenlere parasız olarak dağı
tılacaktıır. 

Halka verilecek zeytinlik sahası be
her nüfus için 20 hektan geçmiyecek
tir. Maamafih aldı~ sahayı tayin edile
cek müddet içinde verimli bir hale ge
tirenlere, istedikleri takdirde, ayni 
miktarda yeni parçalar verilebilecek -
tir. Ayni sahaya müteaddid kimseler 
tallb <fuiu~ları takdirde buınlarcl'an 
tonrak sahibi olmıyanlarla en yakın 
kÖylüler ve küçük çiftçiler tercih olu· 
nacaklardır. Bu suretl-e aşılamak ve i· 
mar etmek üzere zeytinlik alanlara, •· 
şı ve imar masraflan karşılı~ olarak 
Ziraat Bankası tarafından on be~ sene 
vade ile hektar başına yüz lira iknız e-
dilecektir. İk:razat, biri aşıdan evvel ve 

teminat aranmıyacaktır. Yabani zev " 
tinliklerin aşılama ve bakım işleri "zı .. 
raat Vekaletinin direktif ve muraka"" 
besi altında yapılacaktır. 

Zeytin mücadele teşkilatı bu mul'a• 
kabeyi hakkile ifa edebilecek bir şe "' 
kilde tanzim ve tevsi edilecektir. 

Dev:et'er stok buğdaylari dUnya 
piyasasina arzediyorlar 

Eylul ayı içinde Orta Av;rupada g& 
rülen slyasi gerginlik zail olmakla 
beraber, iktısacU sahadaki tesirleri el'an 
devam etmektedir. 

Siyasi bulıran sırasında Avrupada 
birçok mem1eketler mmı bankalarlll" 
da ihtiyat olarak sakladıkları paralar 
dan mühim bir kısmını piyasaya çıkat"" 
mışlar ve buğday stoklan yapmağa 
başlamı§larclı. Bu cümledenı olaralt 
Frnnsa 8 milyar frank, Almanya t 8,, 
milyar frank, İngiltere 4 milyar franli, 
İsviçre 3 milyar frank, Belçika 6 mil'
yar 250 milyon frank, Holanda da 4 
milyar frank parayı piyasaya çıkar • 
mışlardır. Bu paraların mühim bir klS" 
mı mukabilinde stok yapılan buğday • 
lar, yavaş yavaş dünya piyasasına ar
zedllmektediA 

halyaya 300 sandık yumurta 
ihraç edildi 

diğeri a§ıdan sonra olmak üzere, tki Yeni Türk -.İtalyan ticaret anlaşma" 
defada yapılacaktlıl'. Birinci ikrazat sa- Slılldan sonra ıtalyadan Türk mallarv 
ha tamamen temizlenip a.şılanmağa el- na teklifler gelrneğe ve memleketi ıı 
verlşll bir hale getirildi~ ve tkinci kıs- mizden muhtelif mallar ihraç edilm~ 
mı da yapılan ~ırun yüzde dokSan ğe başlanmıştır. Bu cümleden olarale 
muvaffak oldu~ anlapld.ıktan sonra dün İtalyaya iyi fiatlarla 300 sandı.lC 
verilecektir. Bunun için başkaca bir yumurta ihraç edilmiştir. 
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lzmir Şehir Meclisi 
ilk içtimaını yaptı 

Dr. Behçet Uz üçüncü defa ittifakla belediye reisiiline 
seçildi, yeni çalışma raporu alkışlarla kabul olundu 

1zmi1' tıelediyR m eelisi içtıma halinde 

b ~~ir, (Hususi) - Yeni Şehir meclisi, lerinin hepsini kendi vasıtalarlle yapa -
Ugun saat 16,30 da yeni devrenin ilk iç- cağını, şehri 15 milyonluk bir programla 

~lınaını akdetmiştir. Genç meslek adam- umumt müessesele~ .sahib yapacajı~ 
arı ve mütehassıslarla takviye olunan ekmek fabrikası, garaj santral, hll san -
~e taze bir ruhla i§e başlıyan yeni mec- tralı çocuk hastanesi, şehir oteli gibi mü· 
ıs 38 zi yedek olmak üzere 76 azadan esseselerle süsliyccejini vAdediyordu. Ri· 

l'nüt'ekkebdir. yasetin icraat raporu ve yeni çalıtma 
Celse açılınca riyasetin iş raporu okun. programı yeni Azanın alkışlarile kar1ı • 

muştur. Reis Dr. Behçet Uz iş raporunda, lanınıştır. 
geÇen dört senelik devrenin icraatını ayrı Bundan sonra reis ve riyaset divanı se
il:Yrı saymış, başarılan işleri anlatmlii çimine geçilmiştir. Neticede Dr. Behçet 
:~nra önümüzdeki senelerde yapılacak Uz üçüncü defa olarak tam bir ittifakla 
~er hakkındaki geniş programdan bah- İzmir belediye reisliğine seçilmiştir. Bi· 

&e;rni ._tir. rinci reis vek1lli~ine avukat Münir Bir-
~ beledıyesi, umumi şehir hizmet- sel seçilmiştir. 

Edirııe belediye 
Reisliği seçimi yapıldı 

lzmirde iki tren 
Çarpıştı 

• Edirne (I:·Iusu.- İzmir (Husust) - Karşıyaka civa • 
&ı) - Yeni seçi - rında, Çiğli istasyonunda müessif bir 
:~n belediye mec ..., tren kazası olmuştur. İzmir - Kar§ıya-
ısı bugün (ja:ı t 14 ka banliyö katan ile Afyondan gelen 

de toplanmış \'E? "'- marşandiz treni, makascının marşandiz 
ek eri) et Iıas :l trenine yanllJl yol vermesinden dolayı 
Olduğu anlaşıl . istasyona girdikleri sırada çarpışmış -
dıktan sonra Ki - tır. Müsademe çok şiddetli olmui ve iki 
tabcı Hllmı Ata • tren de derhal tevkif edllebilrn~tir. 
tnan ve Kemal Buna rağmen banliyö katan vagon-
b·· larının ön kısımlan parçalanmıştır. 
f)n~rtaş muvak-k Trenlerde yolcu yoktu. Hadise hakkın· 
at kiı.tibliklere Şerif Bilgin da tahkikata başlanmıştır. 

Seçılnuş ve reis intihabına geçil. - =============== 
;·-.tır. Rey hakkı ile yapılan intihabat lüğü ve ciyaıunerdliği ile Edirnede 
\•et cesi.ııde mevcud 24 azadan 22 sinin sevgi ve saygı k.azailiiU§ olan Şerit Bfl
t erdiği reyle eski reis Şerif Bilgenin geni candan tebrik eder, muvaffaki 
~ seçildiği anlaşılmıştır. Dürüst-. yetler dileriz. 

c= ____ A __ m_a_s_y_a __ H __ a_lk_s_p_o_r __ a_z_a_l_a_n_n_ı_n __ k_o_n_s_e_r_i __ -J) 

la Arnasya (Hususi) - Şehrimizde ku rulm~ olan Halkspor kl_übü çalışma -
ta.tı büyük bir hızla devam etmektedir. Musiki seveı· bir kısım azalar toplana
t1 ~ Cunıhuriyet bayramında çok güzel bir konser vermişlerdir. Yukandaki 
~ konseri veren iızaları gösteriyor. 

SON POSTA 

C Yardda Cumhuriyet bagramı ~ 

Sekiz ~ehrımizde de Cumhuriyetin 15 inci yılı çok güzel ve co~kun bir şekilde kutlulanmıtıhr. Yukarıdaki reaimler 
bayramdan muhtelif intıbalardır. 

Trakyada 
Hayvan 
Ihracatı 

Edirne (Hususi) - Türkiye ile Yu• 
nanlstan arasında hayvan ihraratıntl 
korumak ve arttırmak tedbirleri \ize -
rinde tedkikal yapmak üzere şehrimi:ı 
ze geldiklerini bildirdiğim Ziraat Ve -
kaleti Veteriner Umum Müdürli Sabri 
Okulman ve Vekalet mütehassıs mii -
şa~ri Naki Cevad Akgerman Selanik 

;,du ile Atinaya hareket etmişlerdir. 
- Atinada Yunan hükUmeti ile hüku
metimiz arasında yeni akid ve imza e
dilecek baytari mukave1e için müza
k~reye başlanılacaktır. 

Maraş yakın günlerde temiz suya kavuşacak ) 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

h-..... »asan Bey m0rak <'ttim, 
4a şunu ızah eder misin? 

.. . Gnz('t<•lerde, 
larda sulh perisini.. 

mecmuıı- ... niçin hep kadın 
gösterirler?. 

olarak Hasan Bey - Kimse inun
masın diye olacıık azizim!. 

Maraş, (Hususi) - Maraşı-ı. iyi suya ı kavll§turacak olan su tesisatından bir 
kavuşması ibir gün meselesı olmuştur. kısmını gösteriyor. 
Çalışkan belediyenin giriştiği bu i§ ya- ............................................................ .. 

kın günlerde neticesini vermiş olacak. lzmith~ ''Şehir klbü,, açıldı 
Su tesisatının inşası hummalı bir faali- İzmit, (Hususi) _: lzmitte mu _ 
yctlc devam ediyor. Her türı:i yabancı 

maddelerden uzak tertemiz ve saf su Ma-
ı a~ın en büyük ihtiyacını karşıhyacaktır. 
Ayrıca Eloğlu köyünde d~ bıı ilkmck

teb yaptınlmasına başlanmıştır. İnşaat 
hayli ilerlemiştir. Valimiz hcı· pazar gü· 
nü köye giderek i~aatı tedkik ediy.:>r. 
Yukarıdaki resim Mar~ı temiz suya 

nevver zümrenin oturabıleccği b • 
kahve ve toplantı mahall: yok -
tur. Halkevıınizin yeni binası yapılınc. 

ya kadar bu ııoksan kcndis•ni hıssettJr· 
mektmir. Bu vaziyet üzerine, eski belc
diye bahçesinin bulunduğu oinada eŞı'

hir klubü. ismi ile bıı ınrıhfelin aç:ılımısL 
takarrür etmiştir. 
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1 HAdiaeler K artıaında 1 ____ ____. 

VO~ONOF ~ 
Çok şık, iki 

B ir gazetede gördüğüm, bir ya· 
zı. serlevihasım yüksek sesle 

arkadaşıanma okudum: 
cDoktor Voronof, gençlik aşısı yap

maktan vazgeçmiş .. Bundan böyle yeni 
keşfettiği bir seromla budalaları a~<ıl~ 
landıracak:mış .. :t 
Arkadaşlarundan biri sordu: 
- Voronof aşısı nasıl yapılır? "'f 

Bir başka arkadaş izah etti: 
' - Genç maymundan aşı alınır, ihti
yar insana tatbik edilir. 

Aralarmda konu.şmağa başlamışlar
dı: 

-Maymun aşısı tatbik eelilen insan, 
maymunlaşıyor muydu? 

-Herhalde .. 
- Acaba, Voronof bu aşıdan kendi-

ne de yapmış mıdır? 
-Son zamanlarda yapmı~ olacak? 
- Gazetede mi oku d un? 
- HaYJ.r, fakat demin İsmetin oku-

duğu cümleden bu manayı çıkardım. 
- ????? 
- Gençlik aşısı tatbikından bird'2n-

bire vazgeçip, budalaları akıllandırma 
seromile uğraşması kendisine son gün~ 
lerde bir maymun iştahlılık anz oldu
ğunu gösteriyor. Kendine de kendi aşı
sını tatbik etmiş olduğunu bundan an

artık birçok doktorlar tarafından tat
bik eelilmesi imiş. 
Yazının bu kısmı da beni düşündür

dü. Voronof, aşısım keşfettiği zaman, 
ker.eli kendine üst perdeden birçok 
reklfunlar yapmıştı. 

- Bu aşı sayesinde insanlar yüz elli j 
seneden fazla yaşıyabilecekler, demiş
ti. 

Hatta daha ileri gitmiş 
- Bu aşı sayesinde bundan sonra 

dünyadan ölüm kalkacak! 
iddiasını bile ortaya atmıştı. Ken

dinin inandığına pek inanmadığım bu 
iddialarına inananiann saYJ.Slı epey 
fazla olmalı ki, Voronof aşısı az za
manda taanımüm etti. Ve bu yüzden 
Voronof gibi daha birçokJim zengin 
oldular. 

Fakat Voronof çok açıkgözdü. Buda
laları akıllandıracak bir serom keşfet
tiğini ilan etmesi de bu açıkgözllilüğün 
en bariz misalidir. 

Voronof, gençlik aşısının ümidi hi
lafına rağbet k.azanmı!f olmasından 
dünyada pek çok budala 'bulunduğU
nu keşfetmişti. Budalası çok dünya -

kostüm 

ladım. 

da da en kazançlı ~. budalaları akü - Sağda: cTayyör:t biçimini en başta tu 
landırmak usulünü icad etmek, yah.ud tan. düz eteklere, dar redingot tarzı man
da böy.lc biJ1ey icad ettiğini reklam tolara, kravatlı bluzlara, büyük bir e • 
etmektL Fakat budalalara budalal!k • hemmiyet veren, Parisin meşhur bir ter-* larını nasıl itiraf ettirmeli de bu sero- zi evinin rnodelidir. 

Onlar. bu tarzda konuşurlarken, ben, mu aratmalı? Beline geniş bir sentür gibi konulan 
yazıdan birkaç parça okumuştum. Doktor'" Voronofu seromdan faala parça yakasile cep kapaklarının parça _ 

Voronofun; meşhur gençlik aşmnı uğraşttiall herhalde bu çareyi bulmak 
bir .yana bırakıp, yeni bir seromla uğ- olmuştur. Bekliyelim, anlıyacağız. sındandır. Bu terzihane düğmelerde çok 
raşmasının sebebi.. Gençlik aşısının İSMET HULUSİ fantezi aramaktadır. 
============================================== C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 

Napolyonun bir zAf1 Insanların garib tabialleri 
Ban insanlar, 

bazı şeylerden son 
derece sinideniyor 
lar. Bu hususta si-

Solda: Bu tayyör yünlüleri bu kış hep 
kürk bandlarla süsliyen bir başka tanın-
mış terzi evinindir. 

Ceplerin kürkü nasıl dar birer şerid 

gibi eteğe iniyorsa kolların süsü de tıpkı 
öyle omuzdan 'başlıyor. Kol kenarına u-
zanıyor. Yuvarlak, küçük yaka da bun
lara uygun ve onlar kadar orijinaldir. E
teğin iki pliden başka süsü yok. 

İkinciteşrin 4 

Tamnmiş bir şahis bir arsay1 satmak 
bahanesile tooo lira dolandmp kaçti 
Arsayı almağa kalkan lzmirli zengin bunun hazineye ai d 
olduğunu öğrenerek müddeiumunıiliğe müracaat etti 

Adliye ve zabıta mühim bir dolandı
ncılık hadisesinin tahkikatına el koy
muşlardır. Suçlusu, İstanbulun tanın -
mış ailelerinden birine mensub bulu
nan b~ hadisenin tafsilatı şByledir: 

Halil isminde İzmirli bir zengin, 
bundan 3 ay kadar önce, İstanbul 
Müddeiumumiliğine müracaatle, 1 000 
lirasının dolandınldığını iddia etmiş ve 
kendisini dciland:ı.ra.ru.n tanmrmş bir 
aileye mensub olduğunu söyliyerek hü
viyetini bildirm~Ur. 

Müddeiumumilik, haeliseyi polise 

Müddeiumumllik, suçluyu sorguyıl 
çekilmesi için 4 üncü sorgu hllimll • 
ğinin huzuruna çıkartmıştır. 

Kaptan Palo, yapılan sorgusundııi 
demiriediği yerin memnu mıntaka o~ 
duğunu bilmediğini söylemiştir. 

Serbest bırakılan kaptan hakkındS 
tahkikata devaın edilmektedir. 

Geminin bir müddet burada kalaca.~ 
ğı anlaşılmaktadır. 

Piliç Sami 15 sene hapse, 
mUebbeden Amme hizmetinden 
mahrumiyete mahkOm edildi bildirerek, suçlunun yakalanınasını ve 

tahkikat tekemmül ettikten sonra, 
Adliyeye sev'ldni istemiştin Müşteki- Koska cinayetinin cünnümeşhud ka;; 
nin iddiasma ve yapılan tahkikat n€ti- nununa tevfikan görülen muhakeme"ı 
cesinde toplanan deliliere göre, vak'a sine, Ağırceza mahkemesinde dün ddl 
şöyle cereyan etmiştir: devam edilerek karar tefhim olunmuş), 

Suçlu, Halile Tezgahçılarda 1 000 tur. 
metre marabbamda anasına aid bir ar· Suçlu Piliç Sami, muhakemedeki· !J 
sası bulunduğunu ve bunu satmak is - fadesinde maktül Hüdaiyi bir alacalG 
tediğini söyliyerek, arsanın tapu sene- meselesinden doğan kavgayı mUteakı~ 
dini. ve musaddak çapını göstemıi~tir. berbeı.· Cemalin dükkruund~, kendisin~ 
Bunun üzerine, satın alma muamelesi bıçak çekmesi üzerine nefsini müda ~ 
başlamı§, bu arada 80 lira tutan arsa- faa zaruretine düşerek öldürdüğün~ 
nın taviz bedelleri de Evkafa Halil ta~ söylemi~ti. 
rafından yatınlınıştır. Yapılan muhakeme neticesinde, Hu<~ 

Suçlu, ayni zamanda kendini İstan- datnin Samiye bıçak çekmesi keyfiy~ 
bulun en astı ve zengin bir adamı diye ti sabit olmamış, ancak kahvede suÇ, 
tamtarak, Halili Sultanalırnede götür- luya küfür etmiş · olması tahrik ola ~ 
müş ve orada bazı apartırnan ve ko • rak kabul edilmiştir. 
naklan göstererek: Mahkeme, suçlu Saminin ceza ka ~ 

- İştt>, görüyorsunuz, bütün bunla- nununun 448 inci maddesine gör~~ 
rm hepsi benim, demiştir. hadisedeki tahrik sebebleri de nazarS 

Napolyon Bana
part bütün ömrü 
müddetince İngil
tere ile ilıtilaf ha
linde kaldı. İngi-

__ , __ 
liziere karşı düş- ........ ....,. ... 
manlı~ o kadar 
fazla idi ki ele ge
çen bütün İngiliz 
eşyasını umumi 
bir yerde yaktırır

ze işte birka; ga
rib misal: Fransız 

kralı üçüncü Han
ri bir odada 
bir kedi ile be-

Nihayet muamelenin bittiğini bildi - alınarak tahfifen 15 sene müddetl~ 
rerek HaUlden paranın 1 000 lirasını hapsine ve müebbeden amme hizmet~ 
peşinen vermesini istemiş ve parayı al- lerinden mahrumiyetine karar vemıi?~ 

1 Her kadın bilmelidir 1 dıktan sonra, bir daha gözükmemiştir. tir. 
___________ _._ Arsa alıcısı ertesi gün Tapu dairesin~ Meşhur otel hırsızi mahkemeye 

Kürklerinizi nasıl den vaziyetı sorunca rnevzuubahis 1ah- sevked.tld.1 sm böyle bir arsası bulunmadığını ve 

d.ı. Fakat Napolyonun İngiliz eşyasından 
tek zafı olan şey İngiliz usturaları ve İn
giliz sabunları idi. Napolyon İngiliz llS

turasından başka bir ustura kuhanmazdı. 

* Kamere gitmek isteyen milyoner 
Bundan yirmi sene evvel Amerikanın 

Klevland şehrinde ölen bir Amerikalı, 

şayed karnere gidildiği takdirde bakiy
yeiizamın kamere nakledilmesi için ölü
münden evvel bankaya (200) bin dolar 

aber yalnız ka
lamazdı. Derhal 
bayılırdı. Kraliçe 
Mari Mediçi bir 
tabloda dahi bir gül resmine tahammül 
edemezdi. Meşhur doktor cDuchesne, el
ma kokusunu alır almaz derhal burnu 
kanardı. İngiliz devlet adamı Bacon da 
ay tutulduğu zaman kendinden geçer ve 
hadise bittikten sonra ayılırdı. 

* 
- """!"""t-

Fen nin terakkisine bir delil 
yatırımştır ve bittabi bu vasiyet: şimdi- Bundan elli sene evvel yıllık alüminyo
ye kadar yerine getirmek mümkün olma- mun istihsali tamam (13) tondu. Şimdi, 
mıştır. bu mikdar (250) bin tona baliğ olmuştur. 
•····························································································································· 

Sevildiğlni bilmegen 
Kadın enderdir 
- cBeni mahçub, korkak, çekin· 

gen tabiatli bir adam sanmayınız, a
tılganlık, cesaret, şahsi teşebbüs e .. 
Eerleri gösterdiğim zamanlar çoktur, 
fakat sevdiğim genç kızın karşısın• 
da bir red cevabile karşıla~ak ih· 
timali ağzımı mengeneliyor, korku· 
yorum, zevcem yapmak istediğim 
genç kızı chediyen kaybetmek ihti· 
mallnden!, 

Ba.T)n bu satırları yazan genç oku .. 
yucum, Bay cS.S.• Kurtuluşta otu
ruyor, iyi bir mevkiin sahibidir. 
Herhangi bir genç kız karşısında 

fazla muvaffald.yet ihtimaline ma • 
Uk sayıM, ken<lisine kısaca §Untt 
söyliycceğim: 

· - Tanıştı~, konuştuğu erkek ta• 
rafından aevfunekte olduğunu sez• 
miyen genç kız enderdir, hatta yok· 
tur da denilebilir. Öyle sükutlar 
vardır ki, sözden çok beliğdir. Kal· 
blnin aksini taşıınıyan göz, kabalaş• 
mış poker oyuncusunda da bulun .. 
maz. Genç kızın hakkında besleni· 
len hislerden haberdar olduğuna e-

min olabilirsiniz. Ve mademki böy
le olmasına rağmen sizinle konuş • 
makta devam etmektedir, sevginizi 
iyi karşılan::akta olduğundan şüphe 
ed-lemez. Muvaftakiyet: ümidini'! 
çoktur. Bahsettiğiniz cesareti iki e
linizle tutunuz ve övündüğünüz a· 
tılganlığı da gösteriniz. Ve işin da
ha kolayı bu saniyede hatırıma gel· 
<li, icabında gazetenin bu satırlanm 
sevgilinizin gözleri önüne koyunuz, 
sonra tek bir sual sorunuz: 

-Bekliyorum? 

• Adanacia Bay eP. K.:ıt a: 
- Nişanlanınak üzereyiz, sevdi .. 

ğim genç kız da adından gayri, hoş
lanmadığım hiçbir şeyi yok. Fakat 
adına bir türlü ısınamadım, deği§tlr· 
mesini slSyliyece~ ne dersiniz? 

Garib bir arzu olur, diyeceğim. 

Biraz da eşdost arasında lati!eye, 
dedikoduya sebebiyet verir. Hem 
kanun! muamelesi de vardır. İşin 
kolayına bakalım: Herkes sevdl~e 
bir ismitasgir bulur, bir lakab icad 
eder ve bu kendi aralannda kalır. 
En iyi hal tarzı budur. 

- , TEYZE 

temizlemelisiniz ? Tezgahçılardaki arsanın da hazineye İstanbul ve Anadoluda birçok otel ' 
aid olduğunu öğrenmiştir. Halil do - lerde hırsızlık yaptıktan sonra, yaka1. 
landırıldığını aniayarak derhal Ad - ele veren meşhur otel hırsızı Abdür ' 
liyE'ye başvurmuş, tahkikatta Tapu se- rabman Ziya, sorgu hakimliğine veril• 
nedinin sahte olduğu da anla~ılmıştır. mişti. 1 

Astragan kürkler: Rengi uçmuş astra 
gan kürklere eski parlaklığını vermek 
için taze cevizi havanda dövü.nüz. Bu ce
vizle kürkü tüyleri.nin tersine doğru kuv
vetiice oğunuz. (Aksi istikamette oğarsa
nız kürkün kwı.rcıklarınll bozarsınız.) 

Ceviz kabuğundaki yağ tüylere parlaklık 
ver·ir. 

Kürkünüz eskimiş ve tüyleri dökülme
~e başlalll.1ŞSa, bu tüyleri gomme adra
gantla yapıştırarak bir müdld'et dahn kul
lanabilirsüıiz. Tabii bunu kendiniz yap
ma'2lSlmz. Bir kürkçüye yaptırırsınız. 1\ie
sele kürkten ümidini kesip at.mamaktır. 

Hermin kürkler nasıl temizlcnir? Bir 
kabda biraz esansla biraz talk pudrasını 
karıştırınız. Bu mahifılü avucunuzla kür
kün derisine dokunduıımadan tüylerine 
sürerek yavaşça ovunuz. Sonra tahta bir 
çubukla kürkü silkiniz. Bunu yaparken 
saçlarıruzı bir şifonla sararsanız tozlan
mamJş olursunuz. 

Kastar kürkler: Isıtılmış sıcak kumu 
elinizle kürke SQJ"Piniz. Scmra bir tahta 
çubukla hafifçe vurarak kumlarını sil
kiniz. 

Uzun tüylü kürkler: Lutr, pötigri gibi 
uzun tüylü kürkleri temizlemek için 
'biraz esansla, biraz talaşı kanştırarak bir 
malılut yapımız. Sonra bir tahta çubuğu 
buna batırarak kürke yavaş yavaş vuru
nuz. 

Diğer taraftan, zabıta bütün arama- Hakkındaki tahkikat neticeleneref 
lara rağmen, suçluyu henüz ele geçire- suçu delillerle sabit görülen suçlu, mui 
memiş ve kaçmış olduğu anlaşılm1ş • hakerne edilmesi için asliye ceza ma~ 
tır. kemesine sevkedilmiştir. 

Bir mahkfımiyet kararının infazı i-
çin Mürldeiumumilikçe de aranmalrta 
ol(!n maznunun Anadoluda bu'lunma
sı ihtim~li üzerinde yürünerek tahki -
kata ve aramaya devam edilmekte -
dir. 

Memnu mantakada demirleyen 
b:r vapur kaptam sorguya 

çekil dj 

Askerith işleri: 

Şubeye davet 
Tümaskerlik Dairesi Başkanlı~ından: Fıi1 

tth, Eminönü, Beyo~lu, Beşiktaş, Sarıyet~ 
Bakırköy askerlik şubelerinde kayıdlı bu ~ 
lunan yerli ve yoklama kaça~ı yabancı era~ 
tan 316 - 332 dahU, doğumlu topçularl" ga'Y'~ 
rllslamlardan 316 ~ 331 dahU do~umlu olU~ 
henüz askerllğlnl yapmamllj olanlann sef..l 

Karadeniz Boğazmda, memnu mm- kedUmek üzere hemen şubeye müracaatıe../ 
tal~aya giren bir vapur kaptanı hak - rı ve bunlardan bedel vermek 1stiyenıeri~ 
kında, Adllyece tahkikat yapılmakta- 'bedellerirJn 10/ 11 / 938 günü akşamma ka i 
dır. dar kabul edileceği llA.n olunur. 

Yaptığımız tahkikata nazaran, hadi
senin mahiyeti şudur: Polis le: 

Panama bandıralı Lüpügüres vapu ~ 
ru, Karadenize çıkmak üzere, Boğaz- Bir çırak şakalaşırken 
dan geçtiği sırada, memnu mıntaka arkadaşını yaraladı 
dahiline giı:rek demirle~tir. Bilaba- K!adt!Wyünde, Söğüdliiçeşme caddestnc!d 
re K~adenıze çıkan vapurun, bu ha - bir dükkanda çırak olarak çalışan Abduiia%1 
r:_ketı tesbit olunınu~ . ·ve K5stenceye ne Harndi şakataşırken kavgaya. baflanm • 
ugradıktan sonra, dönüşte vapur İs - lar ve Hamdi Abdullahı bıçakla kolunda~ 
tanbuldan geçerken, kaptan yakalana- yaralamlljtır. Suçlu yakalanmış ve Abd uaı2 
rak, Adliyeye verilmiştir. tedavi altına alınmıştır. u 

.__B_a_c_a_k_s_•z_ı_n_m_a_s_k_a_r_a_l_•k_la_r_• _______ .:D:..:i::/e::.n::c::il::ik.:...:::oy~u::nu:_l 

' 
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Şehzadebaşmda Ramazan geceleri nasıl geçiyor? 

''Buyurun bayım·, dünyanı 
en iyi pehlivanları içeride!,, 

kaşası Klasik •• mu n 
----------------------M. Turhan Tan ile Nurullah Atac'ın birbirlerine 

verdikleri yeni cevablar 

Mithat Cemal'in esas 
Bizim cKlusiklcrimiz var mı. yok mu h 

anketi bir netice değil, bir münakaşa. da
ha doğrusu münakaşa azmanı bir kavga 
doğur-du. Anketin ınevzuunu deti§tirip 
cBizim klasikleriıniz var ını, yok mu?~ 
yerine cM. Turhan mı cahil, yoksa l 
Nurullnh Ataç mı?• §Ckline sokmak 
pekala mümkündür. Zira iki tanınmış 
muharrir de yekdiğerlerine cehil isnad 

davadaki fikri 

Ceketimi arkadan birinin çektiğini hissettim, baktım. Üç yaşında bir çocuklu. 
Anası arkadaki sandalyece oturuyordu. Kuca~ında alh aylık bir vavru daha-vardı ... 
Şehzadebaşında Süleymnni.ye klübü-j 

tıün kapısı önünde~im
'otı İtenk renk ampullerle süslenmiş olan 
ka kapının önünde bir adam avazı çıkh~ 

dar bağınyor: 
.._ Buyurun bayım, bütün Türkiyenin 

eıı. iyi pehlivanları içeride ... 
le liiçbir yerde görmediğiniz ciddi güreş-

r, bu akşam burada ... 

b~ddialı yağlı güreşler ... Bayı~. gel ~e 
b defa gör, otuz ramazan ve uç gun 
'ia'irarn her akşam buraya geleceksin. 
l.e;~ız bir ~efa gör... Haydi deste güreş-

ı başlıyor. Acele edin baylar ... 
_nış kapı ile iç kapı arasına konulmuş 
~ Vazilesini gören bir kulübeden 25 
ruş vererek bir bilet te ben aldım. 1-

~riye girdim.' 

etmekle meşguldürler. 
Dün M. Turhan Tanın Nurullah Ataca 

\'erdiği cevabı okudunuz. Bunun üzerine 
belki artık dedikoduyu tam numara yap
mak, münakaşayı büyütmek için yel ye
pcrck, yelken kürek Nurullah Ataca ko
şup: 

- Bak Turhan Tan sizin için neler di-
yor, söz altında kalmak münekk:idliğin 
~anından değildir, cevab veriniz de ya
zalım! 

Mithat Cemal 

Sordum: 
- Nurullah Atacın sizin için yazdık· 

1 .rını okudunuz mu? 
Cevab verdi: BUrası üzeri kapatılmış bır medrese 

:'~usu idi. Dört tarafına rendelenmemiş 
'da talardan sıralar yapılmışh. Orta yer
b: Pehlivanların güreşmesi için küçük 
~ır rneydan bırakılmış, bu meydanın hu
le~~arı ince çamaşır iplerile seyirci yer-

Güreş salonu, eski bir medrese avlusu ... 

Di)'Cceğimi tahmin ve t~savvur etti. 
niz. Mutlaka bu böyledir. Çlnkü niyeti
min ne kadar fasid oldu~u anlamışsı
nızdır. Fakat heyhat ki aziz okuyucula
rım, Nurullah Ataç bende yanma yakin
şacak değil, hattl çalıştı~ gazetenin ö
nünden geçecek cesaret bırakmadı. Dün 
telefonu açıp beni aramış. Allahtan mat-

- Ben eserden çok müessiri okumağa 
pehlivan oturdu. Ellerinde birer bez par- kcle döndürüyordu. Halk alkışlıyordu. 
~ası ceketsiz diğer iki kişi pehlivanlarla Pehlivan bu alkışiara bembeyaz dişleri
beraber meydana geldiler. Bunlar her- ni göstermek suretile mukabele etti. • 
halde orta hakemi veya hakem "yamağı Hakem yamağı tekrar bağırınağa baş-

~ lışanlardanım. Nurullh Atacın yazısı 

baada değildim. bı tim nazarımda bir çocuk karalaması 
Fena halde hiddetlenm.fş, gözüme gö- kac.. ar bile kıymet sahibi değildir. Oku· 

zükmesin demiş. NemeUzım! Erenlerin mağa 1eğer bulmam. 

ınden ayrılmıştı. olacaklardı... ladı: sağı solu olmaz derler. Ben de sözünü - Cehli size isnad ediyor! 
dinledim, gözüne gözükmüyC'Irum. Fak:ı.t - Ehemmiyeti yok. Cahtlin cchline ~ Seyircilerin geçmesi için ayrılmış çok 

b ar Yoldan birkaç kişinin ayağına basa 
k. a:sa Yiirüdüm. Sıralada meydan arasına 
k onulan boş b!r sandalyaya iliştim. Fa· 
ı:: daha etrafırnn bakmağa meydan kal-

Üç çift genç pehlivan elele tutuştular. - Gündüz feneri arabaçı İsmail. Bir::ız 
Ortadaki iki kişiden birisi bunları seyir- evvel Mehmedi yenen Ahmedle güreşe bu tatlı dedikoduyu mevzuun kıt bir z:ı- gülünür. Kızılmaz. · 

cilere takdim etti. Birbirlennden ayrı

lan pehlivanlar küçük meydanda dolaşa
rak peşrev yapmağa başladtlar. Bu ara· 
da hakC'.l masasının yanmda duran zur-

cek. manında niçin bırakm~? • Bu bahsi kendim için: 

6
. ~an iç kapıda duran ve kontrol vazife
ını .. 

goren adam yınıma geldi: 

l' .._Burası hususidir! On kuruş daha v~ 
na ve davul da pehlivan havası çalınağa 
başladı. eceksınız. 

bed' Zurnanın sesi biraz çatlak çıkıyordu 
ı. 

t ~i tahtası kırık olduğu için kimse ta- amma aldıran yoktu. 
ha ttıdan rağbet görmiyerek boş kalan bu Peşrevi bitiren yehlivanlar birbirleri
() Ususi bahçe sandalyası için istemiyerek nin bellerinden tuttular ve ayrıldılar. Bu 
n kuruş daha verdim. harek~ti iki defa tekrar eliikten sonra 

\ ~ieydan tam önümde idi. Yere beş al- güreşe başladılar. 
~tane hasır sermişler. Üze-rlerine de ye- Uç pehlivanın ayni yerde gürcşmesi 
~ 1 renkte iki tane çadır bezi koymuşlar- bir hayli tuhaf oluyor. Bazan birbirleri
iiı Bu bezler pehlivanların süründiiklerı ne çarpıyorlar. Seyircilerin öe üç güreşi 
~eYtinyağını içe ic adeta siyah bir renk birden takib etmesi zor oluyor. Bir aralık 
k~ğ.~arnışlardı. Buradan lntişar eden çok güreşen çiftlerden birisi durdu. Bir peh
lrıJ.lu bir yağ kokusu insanı rahatsız et- livanın gözüne yağ kaçmıştı. Hakem ya-

Yor dcrsem ylan olur. maklanndan birisi hemen ilerledi, elin-

te Bu sabık rnedre~ avlusu ve labik gü- deki bez parçasile pchlivanın gözünü sil
d ş salonunu kesif bir sigara dumanı dol- di ve güreş gene başladı. 
g Urınuş. Belediye yasağı galiba burada Bir aralık tiz bir ~üdük sesi işitildi. 
i'~iyor. Kapı tarafında ayakta duran Yerde güreşenlerden bir çüt .ayağa kalk
~ı ın tılar, birisi elini başına götürerek halkı 
&elın· c~ut herhalde güreş seyrctrncye selAmladı. Rakibini ycnmiştL Hakem ya-

}!· ış iki meraklı olsalar geı:ek. maklarından birisi meydana çıktı, halka 
b· ıraz evvel oturdu~m yere gelirken 
~ ırk.aç kişinin ayağına bnsmıştım. Önüm- hi ta ben: 
"d erı. gelip geçen fıstık~ı, ga:mzcu ve sucu - Mehmed Alımedi kündeye almak is· 
l'~ gelip geçerk('n benim aya~ıma basa- tedi, fakat Ahmed a~ır geldiği iç:n Meh
a}ı bu birkaç lti~inin intikamını fazlasile med altta kaldı, dedi 

Yorlar. Hakem yarnağının bu sözleri bir kısım 
hi~ir aralık arkarndan ceketirnin eteğini seyircilerin hoşuna gitmiş olacak ki gül
" rısi Çekrneğe başladı. Döndüm baktım, düler. 

Onlar da tutuştular ... 
Yenilen gidiyor, bir yenisi geliyor, ke

narda oturmuş bekliyen diğer güreşin 

galibi ile tutuşuyordu. Bu böylece devam 
edip gitti. Salona yeni gelen bir müşteri 
olursa hakem yamağı hemen meydandan 
dışarı ~ırlıyor, gelen müşteriye oturacak 
bir yer buluyordu. 
Adamcağız bu iki taraflı çalışmadan 

hayli yorulmuş olacak ki meydamn bir 
kenarına çömeldi ve kahveeinin getirdi
ği çayını içmeğe b~ladı, çay içmek ha· 
kem yam:ı.klı~ı yapma~a mnni değildi 

ya! ... 
Anadolunun ve Trakyanın dört tara

fından gelmiş yeni pehlivanlarm birisi 
çıkıp öteki geliyordu. 

Merak etmiştim. Acaba bu pehlivanla
rın aldıkları ücret ne idi? Bn i~~erden 
anlıyan tanıdığım birisine sordum. Mu
hatabım yüzünü buruşturarak: 

- Ne olacak, gecede bazan ;ki saat hi
lesiz güreş yaparlar, buna mukabil al· 
dıkları yalnız bir liradır!. dedi. 

Gene fırsatı kendisi bahşetti. Bir ma- Yıktık perdeyi eyledik viran 
kale ile M. Turhan Tana ce\·ab veriyor, Varayım sahibine haber vereyim! 
diyor ki: dlye söylene'.rek bitirecektim. Düşün-

c- Cahil oldu~u yüzfıme karşı VP.· düm ki, henüz münakaşa en had safha
ya arkadan söyliyenlere de kızmam. Za- f"Jndadır. Daha bana birkaç gün katık o
ten meşhur sözdür: Doğru söze kızılmaz. labilir. Biz gelelim klasik anketimize. 
Fakat benim cahil olduğumu söylerken Midhat Cemal söylüyor 
leendilerinin alim olduklarına inananla- Değerli edib, şair, ~ter Mithat CP-
tın veya buna karşısında~ileri inandır- malle daktilo makinelerinin gürültüsi.l, 
mağa çalışanların çoğuna gülerim. vekaletname, kefaletname, kontrat ka

Geçenlerde bir cüsatd-. gene benim ca- ~ıdlarmın hışırtısı arasında kcnuşmağa 
hilliğimden bahsetmiş. Memnun oldum, çalışıyoruz. Edib diyor ki: 
güldüm. Çünkü o etistad -.ın ilmi de pek - Klasikierin ne demek olduğunu bil
parlak, bilhassa bugünkü günde insanı miyorum. Bunun için bizde klasikler var 
c::ezbedecek şeylerden değildir. Bilgisi ol- mı, yok mu? ·sualine de bir cevab bula
duğunu inkar etmiyorum, bana ne? Fa- ııuyorum. Fakat klasik kelimesi ıstılah 
kat onun bildiği §ey benim tuhafıma gi- değil de h1gat gibi kullanıhnca bu lCıga
diyor. tin şümulüne girecek adamların bulun-

c U stad~ ne bilir? Arabca kelimelerin duğunu zannediyorum. 
bir kısmının fetha ile mi, kesre lle mi o- Mesela, lisanda kaidele§miş, adetleş
kunması lazım geldiğini bitır; onların miş bir takım düşüncelere hürmet ede-

1 b
T Türk dT nlış rek yazanlara klasik dernek doğru ola-

asıl mana arını ılır; 
1 1

1 ıne. Yd~kl bilir. Fakat böyle demekle (klasik) ten 
sekiller veya yan ı§ mana ar a gır ı e- ( .. . .. .. . . 
• lA h k 'b' - kk'd guzel) ı anlamıyorum. Çunku Hamıdın 
rini bilir Mese cı er es gı ı cmune ı • .. . . 

Hayretti.n Ba§kut . · _ kid d . .. kkid di guzel cınnetlerı, mantıksız, kaidesiz ka-
dıyemcz, cmunte • er ı mune - ı kl b .. .. · .............................................................. , ran ı an. ugunun genç şaırlerinin u-

T ramvaya atlıyan bir yolcu 

dÜşüp yaralandı 
Çırn~an caddesinde oturan Mustafa adın

dn biri, dün tramvaya binrnek Için atladı
ğı sırada düşerek 'başından yaralnnmıştır. 

YnrııJı Gümüşsuyu hastanesine kaldırılmış

tır. 

yenlere de, gününe gö:e ya g~l:r, yahut zaktan manasızlığa benziyen, yakındnn 
köpürür. O kadar §CY oğrenmıştır de her derinlik olan taşkınlıklan klasik değil 
nedense clugatte kahramanuk . ola~ıya- ·amma, güzeL 
cağını., clugati meşhurun lugatl fesiliten Eğer klasik calıştığımız. dedcrnizdcn 
cvlih olduğunu ö~ren:nemiştir: Lugatte gördüğümüz •demekse ;akalanmıyan 
kahramanlık eder, galatı meşhuru kabul duyguları, düşünceleri kaide bel8.larına 
etmez. bağlamak demekse, yani san'atta adeta 

~ç Ya~ında kadar minimini biı· çocuktu. 
d nnesi arkarndaki sandalyada oturuyor
tn~· l<ucağında henüz altı aylı~ı bile geç

cı~~n. küçük bir yavru daha vardı. Ufa
~ ıki çocuğilc beraber güreş seyretme
b e gelen bu kadındaki güre~ merakına 

Mağlub pehlivan gelmği yere gitti. Ga
lib de meydanın bir köşesine diz çöküp 
oturdu. 

Göztepe motörü düıı sabah Elmas 
motörilne çarptı 

Knptan Mehmedfn 1dareslnkleld Göztepe 
motörü, dün sabah Köprü gözünden geçer
ken ömer kapt.a.nın idaresindeki Elmas mo
törüne çarpmış ve motörün baştarafını ha
sara u~ratmıştır. Kaza etrafında tahklk:ı.t 
yapılmaktadır. 

Haddim olmıyarak cüstarh a söyliye- bir nevi adabı muaşcret, bir nevı terbiye 
yim: Kendisinin de ilmi yoktur; onunki- demekse ben bu yaşımda vasıi olduğum 
ne ilim denmez, hatta malumat ta den- zevk derecesine göre san'atta kabahali 
mez, ezbereilik denir. Lugatt açıp ezber- kaideye tercih ettiğim için klasiksiz ede
lemişsiniz. Müsaade buyurursanız güç biyatları daha ziyade severim. 

ayret ettim doğrusu. 
a Itarşı}ti tahta sıralarda i),; çarşaflı ka
dı~ daha var. Birisinin kucağındaki kun
ba lı bir çocuk cıyak cıyak bağırıyor. 
l: ell}ek ki arkarndaki kadın g:ireş mera
h.~ın bu aşırı derecesinde yalnız dcğil
·•ı.ış. 

ı:~lon:daki uğultu birdenbire kesiltiL 
d rı girdiğim kapının aksi tarafındaki 
ll ehlizden üç çift pehlivan ynğdan pınl 
~tı.l Parlıyan vücudlerile meydana doğ
b ılerlediler. Meydanın kapı taraf.ındaki 
0~ lllasaya da hakem suyolcu Mehmed 

Diğer iki çift balA güreşiyorlar. Arada 
bir gözlerine kaçan yatı sildirip gene tu
tuşuyorlar. 

Ben bu iki çiflin güreşini seyrederken 
bir allaştır başladı. Pehlivanlardan ye
nen ve yenilen olmadı~a göre bu alkı~ 
ne demekti? Etrafının bir göz gezdirdirn. 
Fakat bir şey göremedim. Biraz daha dik
katli bakınca alkı~ın sebebini anladım, 
Soyunma yerinden bir pehlivan geliyor
du. Fakat bu diğerlerine hiç benzemi· 
yordu. Koyu çikolata renkli idı. O kadar 
koyu renkli idi ki ayağında Irispet var 
ını. yok mu belli olmuyordu. 

Sürdüğü ya~ bu koyu renkli deriyi pa
nı parıl parlatıyor, adaını bronz blr hey-

Sahaya sık sık yeni çiftler geliyordu 

bir şey değil. Fakat lüzumu ne? - Divan edebiyatının bazı mümtaz 

Bir adam iki kadını yaraladı 

Eski harflerin bir iyiliti vardı: Okun- şahsiyetleri klasik addedilebilir mi? 
ması zordu, birçok kimseler boyuna yan- - Klasik, Yunan edebiyatındaki kt>-
lış yapabilirlerdi; bu yüzden cüstad. gibi mali meşkedenlere deniyorsa b!ze Yunan 

Ycniçe~ede Ahınedln kahvesinde yatan ezbercilcr de kolaylıkla kendilerinin llım kültürü girmediği için kliı~iği ,airleriml
Mchmcd Jsminde blrl, Pazarbaşında Nuh - olduklanna kanaat getirebilirlerdi. Yeni z~e zorla tatbik etmeğe kalkışmak doğru 
kuyusu caddesinde Düriyenın evine gide - harfler onların bu rababm kaçırdı. Aru- değildir. Onun için bence klasikler yok
Tek Dfıriycyi kolundan n annesi Cemlleyl 
de parmııc;ından bıçakla yarala.mıştır. Ya- zun da bir iyiliği vardı: İttiradı bazı kim. tur. Füzuli, Baki, Nef'i ve Nedim vardır. 
ralılar tedavi altına &lınmı~. suçlu yakalan- selere ahenk gibi gelirdi. {Hiçbir büyük Nitekim romantikler yoktur. Namık Ke. 
mışLır. veya iyi şairimiz aruzun ittiradından is- mal, Hamid ve arkadaşları vardır. 

Et yiyen üç kip zehirlendi tifade etmemiştir; Bald'nin, Nedim'in, Nusret Safa Ccı§ktın 
Kasımpaşadıı. oturan Cemal ne karısı vt Nef'inin, Yahya Kemalin mısralarında 

kızı dün ycdlk.lerl etli bir yemekten zehir- daima ahenk de!fşir; ancak Akif gibi şa
ıenme alA.lml gösterdiklerinden Beyo~lu Be- ir olmıyanlar, ahenk yaratamıyanlar a-
ledlyıe ftıastaneslnıe kaldırılm\Şlardır. Etin . . . . 
baki esi Adll tıb itlert kimyahanesine gön- ruzun ıttıradına bır {ey ılave edeme-
derll~lş ve tahklkata başlanmıştır. 'miş1erdir.) c U stad. da onlat"dandır: Bu-

Bir şoför bir adama çarpıp kaçh günkü şairlerin aruzu da cahillikterin-
458 numaralı otomobD, dün Taksirnde den, acemiliklerinden hece ile veya ser

karşıdan karşıya geçmekte olan Kumbara- best nazımla yazdıklarına kanidir. Aruz 
cı yoltuşunda muklm İbrahtm Isminde biri- nncak kendisi gibi cillim• lerln işidır. 
ne çnrpmıştır. HMI.seyi müteakıb şoför Kolay, ucuz bir ilim. Buna da ilim mi de
kaçmış ve yaralı tedavi altına alınmıştır. nir? itiraf edeyim ki ben cehlimi, bu cins 

Iki kişi birbirini yaraladılar ilme tercih ederim.~ 
oaıatada Kndem soıın~cra aşçı Aris, Bunu okuyunca derhal M. Turhan Ta-

seyyar sucu Mehmedle alışverl.f yilziinden na gittim. Allahtan üsıad bitarafiı~ımı 
kavgaya tutuşmu, T8 her lkt!i de bfrblrlnl 
yara.lıı.mUJla.rdır. Her iki _yaralı da tedaVi al- biliyor. Yoksa ringde maç yaparken ha-
tma almmUJlardır. Zabıta hld!.M etra.fmda keme yumruk atmağa kalkan boksöre 
tnhklkata. devam etmektedir. benzese halim dumani 

Not: Dünkü yazıda M. Turhanın ceva
bı arasında (Kmalızade) (Kızılzade) çık
mıştır. Düzeltir ve özür dileriz. 

········öa-ıniii"ik .. T~öi<····v·a ... köy'iiil······· 
getirilmasina mUsaade edi'di 
Gilmrük ve İnhisarlar Vekaleti, Dev

let Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafm
dan damızlık olarak getirilmek isteni -
!en 40 baş ineğin damızlık evsafma 
uygun ve her türlü hastalıktan salim 
olrr.alan şartile yurda sokulmasına i· 
zin vermiş ve lkeymyeti aHikadarıara 
bildirmiştir. Bunlardan başka Yugos· 
lavyadan damızlık olarak 350 baş ko
yun, 20 baş koç ve 20 baş kısrak geti
rilecektir. 
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Irak m ek tabları: 

yo ? 
n alimini • 

1 ab e =ı 
üremiz bir 

ası a ı 

Iraklılar Atatürkü kendileri için de bir kurtarıcı 
saymaktadır lar. Birçok salon ve evlerde Atatürk ile 
Kral birinci Gazinin fotografları yanyana asılıdır 

Gelecek 
gıldızla 

sene 
çarpışacakmış! 

Son zamanlarda vukua gelen zelzeleler,IPasifik Okyanusunun derinlik-erindeki su 
cereyanlarının kaybolması ve havaların ıttıratsızlığı bunun ilk alametleri imi1 

Bağdaddan ·oir gorünüş 

Asırlarca Türk idaresi altında ve Türk ı olan Irak petroHanna her sene yeni da-
olarak yaşıyan Irak, bugün de, o zamana marla~ katılınaktadu. . . 
aid birçok husu _ Hükumet maden arama vP. ışletme~ıne 
siyetlerini muha- f olduğu kadar ziraatçiliğe de ehemmıyet 

faza etmektE-dir. vermiştir. 

Kendısim Türk 

camiasından ad -
deden bu kardeş 

memlekette me · 
sela: halkın dörtte 

üçü türkçe konu -
şur, Türk adat ve 

an'anatını hiç de -

liştirmecien oldu -
ğu gibi almış ve Ah ~rwe"' ·toksoy 
bunlarla kaynaş~ştır. Nitekim lrakcı 
varan bir Anadolulu orada nasıl yaban -
cılık hissetmezse Türkiyeye giden bir 
Iraklı da ayni duygularla mütf'.,assis o -

lur. 
Iraklılar Atatürkü kendiler! için de bır 

kurtarıcı saymaktadırlar. Birç<'k salon 
ve evlerde Atatürkle kral birinci Gazi.~ın 
fotografları yanyana asılıdır. P.üyük On
derin yalnız Türkiyeyi değil, l::ütün şark 

milletlerini korumuş ve kurtarırıı!? oldu
tunda müttefik olan Iraklılar -\tatürkü 
kendi intibahlarınm da bir sen.lJolü say
ınakta ve onun güneşile nndarıdııklarını 
açıkça ve fahrile söylemektedirler. 

Türkiyede vücudc getirilen inkılabları 
Iraklı kardeşlerimiz derin bir sevgi ve 
hayranlıkla takib etmekte ve aynı haya
ta intıbak eylemek hususunda devamlı 
aurette çalışmaktadırlar. Irak hayatında 
meydana gelen terakki de bu gayretin 
mahsulü değil midir? • 

ihraç mevaddı arasında hurma ikinci 
mevkii işgal eder. Yalnız Basrada !'.50 çe
~id hurma yetişmektedir. Trak, iktısadi 

, bakımdan en ziyade Türkiye ve İngıltcr~ 
! ile alakalıdır. • 

ı Irakta hayat umum1yetie ucuzdur. 
Bağdadda bile 30-40 lira ile iyi yaşamak 
mümkündür. Eline senede bin Irak, lirası 
geçmiyendcn kazanç vergisı alınmaz. 

İmar hareketleri son 3-4 s~"nedir bü
yük bir canlılık arzetmiye başlamıştır. 

Bilhassa Bağdad, Musul ve Basra gibi 
nıühim şehirlerde birçok mecicni tcsisat 
''Ücude getirilmiş ve ezcümle; eski dar 
ve pürüzlü caddeler açılarak asfalt, par
ke döşenmiş, elektrik, buz, ekmek fabri
kaları kurulmuş, mezbaha. hal, pazar 
yerleri, iskele, istasyon, antrepo, hangar, 
plaj ve parklar tesis edilmiş, ı-;inema ve 
tiyatro b'naları inşa olunmuştur. 

Belediye teşkHatı vardır ve her bele
diye, bütcesinin imkanı nisbetir.de ç.ılış

ınaktadır. Fakat, asırlarca h:ıkımsız ka
lan bir memleketin bu sahada daha bir 
çok ihtiyaçları bulunduğunc:Ja şüphe yok-
tur. 

Irak, en ziyade maarife ehemmiyet 
vermiş ve bu sahada büyük. esaslı mu
vaffakiyetler elde edilmiştir. Türk maa
rif programlarının aynen tatbiki saye
sinde okuyup yazma bilenle>r ~ 10 dan 
r-~ 60 şa yükseltmiştir. Köy ve gece mek
teblerinden başka gezici rençp<"r mektı>b
leri de ihdas olunmuş ve bunlardan aza-

1939 s~nesinde kıyamet kopacak mı? 
Bu suali irad eden bir Fransız mecmuası 
cevab olarak çok meşhur bir Alınan all-
minin beyanatınf:dercetmektedir. ı 

Frankfort rasadhanesi müdürü doktor 
Kurt Wilhelıne göre 1939 senesi içjnde 
bir yıldız küremize çarpacak ve arzı im
ha eyliyecektir. 

Alim bu kanaatini gelişi güzel şelcilde 
izhar etmemiştir. 

Son zamanlarda vukua gelen çok sık 
ıelzeleler; Pasifik Okyanosunun derin
liklerindeki kuvvetli cereyanların orta
dan birdenbire kaybolmaları; hemen he
men birçok memleketlerde müşahede e-
dilen havaların ıttıradsızlığı; bu yıldıza 
günden güne yaklaşmamızdan ileri geli
yormuş ... 

Alman alimi bu yıldızı henüz görmeie 
muvaffak olamamış. Fakat mevcudiye
tine yüzde yüz kani imiş. 

Yıldızın seyri mükemmel surette tes
bit edilmiş. 

Doktor Kurt Wilhelm bu yıldızın 1939 
senesi ilk aylarında tesbit edilebileceii
ui temin eylemektedir. 

Yıldızın fevkalade bir süratle kat'ı me-
safe eylemekte olduğu ve küremize 
bir haftalık mesafeye geldiği vakit arka 
arkaya zelzeleler, kasırgalar vukua gele
ceği de bildirilmektedir. 

Şimdi sözü meşhur Fransız rasad 
mi Maurice Privat'a bırakalım. 

Bu alim diyor ki: 

au. 

•- Muhtelif zamanlarda vukubulan 
ani kasırgalar, havaların gitgide artan 
ıthradsızlığı, Harnil bürcü civarında: Al. 
fetraz yıldızının 15 tul derecesınde; Vega 

ve Siriüsün 9I derece yakınında yeni bir 
yıldızın meydana çıkmak üzere olduğunu 
göstermektedir.~ 

Maurice Privat bu sözleri 1937 senesi 
kfınunuevvelinde söylemişti... 

Bu beyanatları şaka teJakki eyleme
mize imkan yoktur. 

28. teşrinievvel 1937 tarihi:ldc küreiar
zm müdhiş bir tehlike atıattığını söyler
sek mübalağa etmediğimize hükmeyle· 
r.Oelis: niz ... 

Küremize arasıra semadan haceri se
rrıaviler düşmektedir. . 

Bundan bir müddet evvel Afrikada 
Moritanyada Adrar kumsalındu bunlRr
dan bir tanesi bulunmuştur. Ccsameti 
40 X 100 metredir. Sıklcti takriben 
1.000.000 ton olarak tesbit edilmi~tır. 

1908 senesi haziranının ?tuzunda bu 
haceri semaviierden bir tanesi de Sibır-Filhakika, dünkü Irakla bugünkü Irak 

arasında mühim ve esaslı farklar husuJe mi randıman alınmıştır. yanın hücra bir köşesine düşmüştür 
.. Bizde olduğu gibi, ilk \'e orta mektr-b- Kıt'ası bir (Pacific) lokomotifinin kıt'ası gelmiştir. Hemen her sahada goze çar- . . . .. .. ~.. . 

b d ~· d t mle~~ete yC'tıi b:r leri lise takib etmektedir. Ayrıca tıbbı-~ kadar ıdı. Buna rağmen duştu.gu yerın 
pan u egışme, os me d A ve harhive hukuk mühend;E E>czacı ve iki büyük vilayet kadar sal-:ıasın1 taru. 

h · t' B .. Irak me enı S:l- • • J ' • ' 

çe re v.~r~ış ı~. ~gun . 1'. f t ; disçi vüksek mekteblerile hasta bakıcı mar etmiştir. Ne omnan kalmış. ne dere, 
hada buyuk bır suratle ın.<.\Şa e rneK- · ~ . ı d' H . h ı · ı· D" 

• Ye san'at okulları açılmı§tır. lrakta mcv-ı ne va ı... cr şeyı ma vcy emış ı r. uş-

tedır. * cud dokuz yüz elli me~tebe yetmiş bin ı tüğ~ sırada ~avada yapmış olduğu tazyik 
d talebe devam etmektedır. İngılteredeki barograflar taraf:ndan bile 

Irakta büyük bir nüfus artı~~ var ır. En ziyade Türk üniversitP1crine olın::ık hissedilmiştir. Akşam saat dokuzda Sen-
Bu mikdan n. son hesabiara go~.e • alt~ 

1 

üzere harice talebe gönderilir. Bu seı~e petersburg şehrinde bile hava tazyiki 
milyonu aştığı ~laşılmı~tır. ~uk.umc. yalnız baytar ve mühendis kısımlarına müdhiş bir surette hissedilmıştir. 
merkezi olan Ba.gdadın ~uftts S;ıO b~nd.r. 350 genç gönderilmiştir. Hükumet spor- Size mühim bir nokta daha arzedece-
Mutasarrıflı~!a ıdar~ ed.ıl:n :3 şeh~r~~rı la çok alıikadar olmaktadır. Maarif Ve- ğiz: 
bazılarının nufusu yuz bını mutecavızaın kaleti muallim ve talebeler için su spo-

Irak, iktısadi sahada hayli terakki et- ı ile uğraşılmak üzere parasız plajlar yap
miştir. Bu hususta hükümet azami feda- t;rmış ve Bağdadda büyük ve modern 
karlıkta bulunmakta ve Irıı.kt k~rvancı-

1 
bir stadyom inşasına başlanmıştır. l\1ek

Lktan kurtararak demir ağ ve şoselere teblerde izci teşkilıhına mühim yer ve
kavuşturmaya çalışmaktadır. Musuldan rilmiştir. Spor klüpleri gitt'kçe taaddüd 
başlıyan şimendifer hattı Basraya k:ıdar etmPkte ve genç kızlar da spora alıştırıl
uzanmaktadır. Irakı Türkiye ile birleşti- maktadır. 

recek olan Musul - ~elkücük hattı için Spordan gaye; gençlerin askeri disipli
hükumet bütceye yüz bin sterlın tahsi-ı ne alışmalarıdır. Bu maksac11a orta rnek
sat koymuştur. Kornada Dicle - Fırat ü- teb ve lise talebelerine haftada iki defa 
zerinde iki ve Bağdadda üç büyük köprü askeri elbise ile talim ve manP.vra yap
inşa edilmiştir. Ayrıca münakalatı temin 1 tırılmaktadır. 
edecek küçük köprüler inşasına devam 1 Sıhhat işlerj, içtimat hayat gibi yeni 
olunmaktadır. Irakın belli başlı bir iske- yeni inkişafa başlamıştu. 
lesi olan Basra körfezi ayni zamanda mü- Herkesle dost geçinmeyi bnşhca gaye 
him bir transit merkezidir. Körfezin ya- edinen Irak harici siyaseti en ziyade 
rısı askeri ınıntakaya dahildir. Sadabad paktma ehemmiyet venniştir. 

Petrol, Irakın en mühim bir .ihraç Bunda halk ta hüklımetle berabertiir. 
maddesidir. Memleket~ bu yüzden sene- Paktın imzası günü bütün Ir?khlar adeta 
de vasatı bir milyon altın lira girmekte- milli bir bavram sevinci yaşamışlardır. 
dir. Dünyanın en zengin mf>mbalarından · <4.li Enver Toksoy 

Büyük alim Kepler o vakit Merih ve
Zühre yıldızları arasında (X) diye tes
ıniye eylediği meçhul bir seyyarenin yol 
almakta olduğuna işaret etmişti. 

Son zamanlarda hususi makinelerle a
lınmış olan fotograflar filhakika Merih 
yıldızı civarında ve (Müşteri) nin pek 
yakınında bir takım meçhul yıldızlarm 
mevcudiyetini meydana çıkarmış gibi-
dirler. · 

(Merih) civarındakiler küremize çok 
daha yakın bulunmaktadırlar. 

Son zamanlarda da yeni yeni seyyare
ler meydana çıkarılmaktadır. Bunlardan 
bazılarının isimlerini sayalım: 

Alinda - Albert - Amor - Apollon- A-
donis. · 

5 şubat 1936 tarihinde Adonis yıldızı 
kürem.ize 2.200.000 kilometre yaklaşmı~
tır. Bu mesafe çok müdhiş, ÇQk uzak sa
yılır. Fakat hiç te öyle de~ildir. Tam y:i.r-

Bir Amerikan res~amına göre kryamet böyle kopacak 

mi dört saatlik bir mesafe demektir. Yıl
dız seyrinde bir gün farketnıiş olsaydı 

Adonis ile çarpışmış olacakmışız. 
28 teşrinievvel 1937 günü öğleden son

ra saat üç ile saat yedi arasmda Reim
muth adındaki haceri semavi küremize 
60.000 kilometre yaklaş.ınıştır ki arada 
birkaç saatlik mesafe kalmış demektır ... 

Reimmuth güneşin etrafında 535 gün
de devir yapmaktadır ki bu d~ onun kü
remize pek uzak bulunmadığına delil teş
kil eylemektedir. 

Muhtelif Avrupa rasadhanelerı tara
fından yapılan tedkiklere nazaran, bu 
grupa aid üç küçük seyyare her an küre
roize daha yakın olarak seyreylemekte
dirler. 

Küremize nisbetle astersid (Haceri 
kevkep) ler hiç mesabesinderlirler. Böy
le olmakla beraber küremizi delrneğe ve 
seyrini değiştirrneğe mükemmelen mu
vaffak olabilirler. 

Buna binaen doktor Kurt Wilhelmin 
keşfeylediği yıldıza itimad edilmelidir. 

Fakat 1939 senesinde bu yıldızın gelip te 
küremize çarpacağına şimdiden pek te 
ihtimal verilemez... Maamafih bunu!l 
aksini iddia edebilmemize de imksil 
yoktur... J. Fervan 

···························································•'' 
Türk kaptan ve makinistler cemiyeti 

kongresi dt:n toplandı 
Bir ay evvel seneltk kongresini""toplıyarı:ı~' 

yeni idare heyetını seçmiş olan Türk K~P' 
tan ve Maklnlstıer Cemlyeti, idare heyeti 
reisi ve azalarından bazılarının sıhht ve 1' 
dart sebebler yüzünden istifa etmeleri i.ize• 
rine dün fevkalade bir toplantı yapmış ve 
yeni idare heyetını seçmiştir. Dünkü seçiı.O 
esnasında lstif::ı. eden Denizyolları sıibli' 
enspektörü Şevketin yerine birinci relsli~e 
ikinci rels Cümhurlyet vapuru süvarlsi S~~ 
reyya Gürsu, Kazım Güneyin yerine umurı" 
kAtibliğe Denizbank enspektörü Süheyl peY' 
ker, ikinci reisliklere kaptan Hayri ve Nllo' 

suh1 Özek, murakıblıklara Bürhaneddln M' 
hun, Trak silvarisi Kenan Özeş, azaııklrırıl 
da Etrüskün süvarisi Faruk Ekin, başmaıd' 
nist Nedim Çetinman, Edib Kurthan ve NLl' 
rı Öget seçilmişlerdir. 

(~_H_a_yd_ar_. _aş_ad_a_y_a_,ll_an_be_to_n_k_ö_pr_ü _] 

Devlet demiryolları idaresi taralindan Haydarpaşada hat üzerindeki. gcçid 
yerinde yaptuılmakta olan beton köprünUn inşaatı ilerlemektedir. Köprürıi.ifl 
ikmali burada seyrüseferi işkal eden mahzurları ortadan kaldıracaktır. Rc!i • 
mimi:ı inşaat mahalllni gösteriyor. 



4 İkinclteşrlh 

General Hüanü Emir Erkilet ile üniversite profesörle
rinden Viihelm Peters hayat ve hatıralarını anlatıyorlar 

Anketi yapan: Sabih Alaçanı 

-1'1-

Gcneral Hüsnü Emlr Erkilet 
Generale, çocuk iken ne oimak istedi

ğini sordum: 
- Asker olmak ı.tedim, dedi. Sonra, 

gülerek ilAve etti: 
- Fakat görüyorsunus ki hiçbir şey 

olamadırol Hiç! 
Ccvab verdim: 
- LOtfen bu fazla tevazuu bir yana 

bırakın da, §U asker olmak hevesinin na
sıl doğdu~nu anlatm? 

- Asker olmak beveaim, ba~lıca, ba
bamın zabit olmasından ileri gelir. Ço
cukluğumda, ev ve muhitimde, hemen 
yalnız askerli~e dair teyler i§itmiş, duy
muş ve görmüttüm. Babamın atı, kılıç 
ve silahları, askeri kitabianndaki resim 
ve krok.iler, beni çok me~gul eden ve he
yecanla eğlendiren nesnelerdi. 

Babam, Kayserinin Erkilet köyünden
dir. Aileinizin asıl soyadı (Hacı Emir o
ğulları) dır. Bunu, timdi (Erk.ilet) c çe
virdik. Babam, Kırıma a.skt'r gitm~i, tez
keresini bırakarak uker ocağında zabit 
olmuş ve binbaşılıta kadar çıkmıştı. O, 
muvazzaf bir asker olarak, üniforması 

içinde ölmek bahtiyarlıtlnda bulundu. 

General H. Emir Erkileı:: 

rihi okumak kararile gittihı. Amma bun
dan da hoşlanmadım. İlme döndüm, fi:dk 
talebesi oldum. 

- Bu ne kadar kararsızlık, profesör! 
- Durun, dahası var! İş o kadarla da 

SON POSTh 

Tenkid en güç 
san'at imiş! 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Artık inandım: tenk.id en güç san'at ve 

münekkid en çilekeş adammış! Nıçin 
mi? Şimdi izah edeceğim. Yalnız daha 
evvel, çizmeden yukarı çıkmamak için, 
düşüncelerimi sadece kendi sahamdaki 
tenkid, yani edebiyat tenkidl üzerinde 
tesbit etmemi şübhesiz tabii görürsünüz. 
Ayrıca şunu da ilave edeyım ki, bu ede
biyat tenkirlinin usullerinden, sağlı sollu 
nazariyelerinden bahsedecek ve realist, 
ümanist, Bergsonl'lt vesaire bir sürü ec
nebi münekkid ismi sıralıyacak değilim. 
Tenkidin yalnız, tenkid eden1erle edilen
ler arasındaki ruhi cazibe ve dafielerin
den kendi tecıübeme göre bazı neticeleı 
çıkarma~a çalışaca~ım. 

Yeni bir eser çıkar: zayıf, orta, bazan 
da yüksek bir eserdir. Eğer üçüncü züm
ı·eye dahiise muharririn veya şairin ta
nınmış olup olmaması meselesı yoktur 
Yalnız zayıf ve orta eserleri:ı hiç değilse 
imzası meşhur olmak lazım gelir. Her ne 
ise, böyle bir eserden ya sitnyişle bahsc
debilir, ona göre tahlil ve tefsirin~ yapar
sınız, yahud kusurlarını göstererek iyi ta
raflarını bozan sebebleri araştırabilirsi

niz. İşte böyle bir tenkid yazısında yaptı
ğınız mcthe karşı muharririn dostluğu 

bütün parlaklığı ile dcvamtla dC'mektir. 
Fakat maazallah, tedkik ettiğiniz esere 
§Öylece dokunayım dediniz :nıı, işiniz du
mandır. En aziz meslekdaşınız size güce
nebilir. Tabii bu da, onun sinirlerine, ze
ka ve terbiyesine göre derece derf·cedır. 

Babamın, kumandanı oldu~u redif ta
bur dairesine, bir gün iki genç ve parlak 
erkanıharb müfettif gelm.lşler ve evimiz
de misafir kalmışlardı. Benim rüşdiyc 
bilgileriınle Fransızcamı yokladılar. 

Babama: 

kalmadı, tıb talebesi oldum! 
İşte, tıb tahsil ettiğim zamanlarda psi- Bunun ikinci bir yolu da, topyeki'ın, 

kolojiye çalışınağa başladım. Dahili has- ı' s~.n .. devir edebıyatı üstünde n:~~.n~~me 
tahklar ve ayni zamanda ruhiyao; ve pisi- yurutmeğc başladığınız zaman onunuzdc 
kiatri mütehassısı yetişrnek aznunde ucılır. Fakat hemen itiraf edeyım ki bu 
idiQl. · yol, ilk nden çok daha dikenli ve tehlike

- Bunu asker ya,parsan, erkiınıharb 
olur, dediler. 

O zaman 9 yaşında bir çocuktum; fa
kat kendimden epey veyler umardım! 

O iki müfettiş . erkAnıharbin yüzleri n- Psi~o~o~i .d:rsleri,. tıb. dcrsı~rindcn . ev-
de, gözlerinde, hallerinde elbise ve giyi-! ve!. bıttığı ~çın, hekıml•kt_en once, ps.ıko
nişlerinde, hüllsa her tavır ve harekE't- loJıden doktor~mı verdun. Laypzıgdc 
lerinde gördüğüm ve 1ezdiğim yüksek- meşhur Wund ıle beraber bulund.u~. 

lidir. Çünkü yüzlerce isim !'ayar da bi:
dıkkntsizlik, yahud unutkanlık yuzun
den b'rkaç ismi unutsanız onlar size gü
cenirler. Bu güceniş haksız da dıyc•mcm. 
Fakat en genç muharrirlerin is.mlerin-

lik, kıvraklık ve güzelliklerin tesir ve ca- Artık, tıbda}l doktora yapmak ıstı~or-
zibesi halA üzerimdedir. dum. Fakat aslcn Avusturyalı olduc{urn den ve bazı eserlerinden bahsederek ou-

İ§te, babanun, benim hekım ynpmak iç~n, Vi~a~ayn _dö~düm. Lakin ~-aa!esef lara da kıyınet verdiğinız b:r makalenız
istemesine ra~en, mukadderatm beni Vıyana unıversıtesı, Avusturya h:.ıkume- de bunlardan bazısına, esası.aki kıyınet 
bir harb zabiti olmaya sürükiiyebilmcsi :min k.~rarile, Almanyada ?eçirmi~ oldu- hükümlerinızi bozmadığı halde sadece 
bu cazibenin tesiri iledir ve ondan sonra, gu": sorosterlerı tanımak ıstemedı. Bu bir iki ufacık tenkid ve muahı:ıza satırı 
beni sınıftan sınıfa ve mektebden rnek- vazıyet karşısında, tıbdan doktora yap- karalarsanız derhal, meşh1Jriar, eskiler 
teb~ yani askeri I'Üfdiyesinder. Kuleli mak için daha dört sene boşu boşuna ça- gibi, ayni somurtkan çehre ile karşınıza 
aske~i idadisine, oradan da Harbıyeye ve lışmak lazım geliyordu. ı dikili:lcr. ı:at~~ içlerin~c :;ize, layık ol
Erkanıharbiye mektebine ve barışta bir Bu yüzden hekimlikten, doktoradan madı~ınız bır ustad kelıme<;ı ilc çıkışan
vazifeden diğerine, harblerde de bir ceb- vazgeçtim. Tıb derslerine gidiyorc!um, lar bıle olur. 
beden öbürüne koşturan 0 bir türlü bitip amma imtihanlara girmiyordum. - Tccssüf ederim, üstad, benim bir 
ttikenmez vazife ve yalnız vazife ve mes- Nihayet, tekrar Almanyaya gittim. O- romanım filan Fransız muharriı inin ro
lek aşkının kaynakları, tl çocukluğumda rada psikoloji ve pisikiatri il~ uğraştım. ınanına benziyor diye yazmışsınız. Sizi 
babamdan gördüklerirole o iki müfettiş Bu sırada, Frankfortta bana bir nsis- temin ederim ki ben ° eseri okumadım. 
t-rkanıharbin bir türlü 1illnmiycn hayal- tanlık teklif ettiler. Gittim, doçentlik ver- Ben sizden bunu beklemezdını. Hattfi bu 
!eridir... diler. Yani umduğumdan fazlasını bul- hafta kendim de bir ·makale yazdım, Fi-

Size diyebilirim ki işte o müfettişlcr- muştum. Sonra Wirtsburgda Ekstra ör- lan mecmuada .. sizin hakkınızda luç si
den aldı~ıın ilk zabitlik his ve ateşinden dünaryüs profesörlük ile psıkoloJ• profe- zin benim hakkımdaki fikrınize benzer 
~4 sene sonra, sınıfınıda erkiınıharbliğe ~örü oldum. fikir yürütmedim. Oldu mu bu? ... 
ayrılan 10-11 zabit arasmda kendimin de Bilahare pedagoji ile u~rcışmağa baş- Anlaşılıyor ya, içimızde hala tenkidi 
bulunduğumu anladılım zRman, askPri Iadım ve nihayet işte, görüyorsunuz, bır karşılıklı bi,r el çırpması telfıkk: edenler 
meslek hayatımın ilk, fakat en buyük he- Türk üniversitesine profesör oldum. var. İşte, tenkıdin güç cihetı. insanı ten
Yecanını duymuştum. Türklere ve Türkiyeye hizmet etmekten kidden iğrendiren ciheti budur. Bu tees-
Sayın generale teşekkür il! veda için çok memnunum. :.ürü de bana, .son Posta» nın Cumhuri-

ayağa kalktım. Ayrılırken, ağır ağır: .............................................................. yet bayramının ilk günkü nüshasında 

- Fakat umumiyetle kanaatim şudur Emden harl- gemisi dün yazdığım makalem üzerine etrafımda e-
ki, insanın hür yaşıyabilmesi için, el'nde limanımızdan geçti ren hoşnudsuzluk havası ilham etti. Gb-

geçer bir san'at olamaması elimdtr, dedı. Alman bandıralı Emden harb gemisi rüyorum ki memnun olanlar kadar ol-
- 18 - dün akşam limanımıza g:rmi5 ve hiç te- ımyanlar da var. Şaştım, meğer ben ne 

Tecriibi Ruhiyat Profesörii Herr vakkuf etmeden transit olarak Kar&.de- kudretmişim! Bir tek makalemle ıneğer 
Wilhelm Peters nize geçmiştir. Alman harl> gemisi Ka _ ne dostluklar yaratabilir, ne muarızlar 

Memlekctimize henüz gelen ve çok se- rcıdenizde Bulgar ve Rumen limanlarını (Devamı 13 ncü sııyfada) 
Vimli bir zat olan Üniversite Tecrübi Ru- ziyaret edecek ve bir kaç gün sonra li -
hiyat Profesörü Wilhelm Petersc ken- nıanımızdan geçerek Akdenıze dönecck-
dimi tanıtıp sunllerimi sorunca gtlldü: tir. 

- Ben küçük iken kondüktör olm:ık Deniz nakliyat umum müdürü 
isterdim, dedi! Ankaraya gitti 

Sayın profesöre ben de gülerek ikinci Bir müddet evvel Yugoslavyada topla-
bir sual sordum: nan Balkanlararası deniz nakliyatı kon _ 

- Acaba tren kondükWrü mü, yoksa teransında memleketimizi temsil eden İk-
tramvay mı? tısad Vekilieti deniz nakliyat umum mi.i-

- Tren, tren! .. Çünkü onu gö::ümdr- dürü Ayet Altuğ dün Belgraddan şehri
büyütüyordum. Esasen her insan, 10 ya- ınize gelmiş ve akşam ekspresile· Anka _ 
tına kadar olan çocukluk devresinde hen raya hareket etmiştir. Konferansta bulu
bu gibi şeyler olmak ister. Fakat, sonr~ nan diğer murahhasımız Denizbank u _ 
bu arzusunu ya unutur, yahud söylcmez. mum müdür muavinlerinden Tahir Kev
Ben, psikolog olduğum fçln bilıyor ve kep Yugoslavyadan !talyayR geçmiştir. 
doğruluğu sevdi~fm için de söylüyorum. Bır kaç gün sonra şehrimize gelecektir. 
Yaşını biraz ilerleyinoe, aktör olmağa 

heves ettim. 
-Niçin? 
- {Ben Viyanalıyım. Viyanada her 

genç aktör olmak ister de onun için ... 
Sonra, üniversiteye, ilk defa san'at ta-

Bir kadın tramvayda doğuruyordu 
Dün Alemdarda oturan Saadet Isminde 

bir kadm, Ortaköy - Aksaray trnmvayınd:ı. 
do~urma alMml göstermiş ve tramvay dur
durularak imdadı aıhhl Ue HMeki hastane
sine aönderilml§tlr. 

H:ıiş: ,on beş yılda Türk Edebiyatı. ı . 
slrnll uzun makalemde unuttuılum bir ısmi 
feessürle buraya kaydetmek vazifemdh. 
Mlzah edebiyatı noUarımı, nasıl olmuş oll _ 
mem, o makaleme ilhe etme~l unutmu~um. 
Unuttug-um Isimler arasında da Ercümend 
Ekrem var. D:ıha geçen yıl hakkındaki hay
ranlıılımı bir makale lle te.c;blt etugım kıy _ 
metll san'atkar arkadaşımı ben unut.sam bl
le bugünün edebiyatı ve okuyucuları unut -
mazlar. Kendisinden bütün sam!miyetlmle 
öztir dilerim. Romanlarmda yarattı~ı mahal
li tJplerln hatırası da bu tavzlhime iştirak 
ederler ve herhalde bu unutkan muharrirl 
Gurnbl efendi romanının İfnkat hanıınına 
havnle etmezler. Çünkü Ercümendln müyük 
dosUu~una ve Jncel1~1ne ne kadar emlnsem 
İlakat banunın dlllnden o kadar korkarım. 

ValA Nurettinin 1smlnl de o ınakalemde
ld isim ıı.,temıe ilAve etmeliyim. Sade ve te
mı... bir dille yazdıltı kroniklerı ile P'allh Rıf· 
kıdan sonra fıkra 'llluharrırııglnde en iyi nü
munelerl veren odur. Bir kısmı adapte olan 
romanlannda da ayni açık ve iddlaaız Türt
çeyl buluruz. Belki 7a.nnın nesrı de bu 1~ • 
dellllnden ook teYler .tazanaca.ttır. • 

B. F. O. 

Sayfn S 

Ho vu un ağır ha ı 
yıldızı: C audette Colhert 
", ....................................................................................................................... ~ 
! \ 
S Claudette Colbert ile konuıan, onu bir it kadınına, yahud bir gazete i 
i ıahibesine benzetir. Çünkü o kadar ciddi ve kendine hakimdir li : . i Claudette'i aldatmak gayri kabildir. Bu yüzelen Holivodda en fazla 
i para kauınan yıltlızlaT nraaındadır. Film baıına 930,000 
~ Türk lircuı alır. 1 
\, i ..................................................... _ ............................................................... ,. 

Claudctte Cotbert 

Claudette Colbert ağır başlı bir ka· Amerikan tiyatro münekkidleri de 
dındır. Tam rnanasile kendine hakim - henüz onun oyununu görmeden tlyat· 
dir. Onunla görüşenler kendisini bü • ro müdUrlerinin reylerine iştirak edi
yük bir sanayı adamının katibesi veya yorlardı. 
bir sanayi kadını, bir gazete sahibesi 
sanırlar. O derecede ağır başlıdır. El -
bi::.eleri sade, Itibardır ve spor tarzına 
mE>ylcder. 

En bcğendiği kostümler tayyörler -
dir. Şapkalardan kloş tarzındakilerden 
ho~lanır. Çok zekidir, zekaveti daima 
uyanıktır. Onunla her mevzu üzerin -
den münakaşa edilebilir. Herhangi bir 
mesele hakkında bir reye sahibdir. ts
tediği şeyi bilir. İstediği şeyin kıyme -
tini müdri.kti:r. Onu aldatmak kabil de
ğildir. Kendi kendisinin meneceridir. 
Hatta denilebilir ki Holivudun en ma· 
hir en değerli meneceridir. Film 'kum· 
panyalarile imzaladığı mukavelena -
meler uzun müddetlere şamil değildir. 
Ücretlerini gitgide arttınnaktadır. 

Şimdi film başına 150,000 İngiliz 
lirası almaktadır ki bizim paramızla 
takriben 930,000 Türk lirası tutar. 

Film kuınpanyalarının müdürleri 
istediği fiattan müştekidirler. Onunla 
uyuşmak kolaydır. Diğer kadın 5an • 
atkarlar gibi sinir bulıranları yoktur. 
Af!lama sahnelerinden hiç hoşlanmaz. 
Ne dava edee€ğinden bahisle tehdid -
lere kalkar, ne de dava eder. Onunla 
her şey münakaşa edilebilir. Fakat o 
kararından hiç şaşmaz. Fazla istemez, 
ic;tC'diğini bilir... Ve istediğinden hiç 
bir vechile vazgeçmez. 

Aceta karakterine göre bir vücude 
maliktir Çevik ve orta boyludur. Ge -
niş omuzlan vardır. Kalçalan yoktur. 
Uzt.n ve çok rnevzun hacaklar ta~ır. 

Tatlı fakat azimkar bir çehresi vardır. 
Hafif surette kıvrık bulunan burnu i· 
radesini göstermektedir. Çok m'anidar 
kurşuni renkte olan gözlerinin bakı.ı -
ları çok tatlıdır. 

Claudette Colbert'in şahsiyetini ta
mamile tebarüz ettiren bu simaya gü -
zel denernez, fakat sevimli denir. Belki 
de tam manasile güzel olduğundan do· 
layıdır ki san'atmda bu derece muvaf
fal:iyet gösterebilrniştir. 

Çok çekmiştir. Çok sıkıntılı anlar 
geçinn~tir. Bu müşkül anlar onun çeh 
resinde bile izler bırakmıştır. 

Birkaç sene evvel, Nevyorkta 
Brodway'daki tiyatro müdürleri onun 
simasından kuşkulanrnışlardı. Onlarca 
bu sima ile muvaffak olmak imkAn!iız 
idi. Hele bumuna şiddetle itiraz edi -
yorlardı. Gözlerini birbirlnden fazla 
ayrık buluyorlardı. Velhasıl bin bir de
reden su getiriyorlardı. 

Claudette Colbert Fransızdır Pa -
' riste doğmu.ştur. 

Orta halli bir adam olan baba~ının 
ismi Chauchein idi. Servetini kaybe -
dince Arnerikaya hicret etti. Alt; va -
şındaki kızını beraberinde götürdli. 

Claudette orada rnektebe yazıldı. 
Moda ressamı olmak istiyordu. 
Resme istidadı fevkalade idi. F:1~at 

tesadüf onu tiyatro hayatına sürükle
di. Bir tanıdığının yazmış olduğu bir 
piyeste orta derecede bir rol aldı. Sah
neye çıkınca söyliyeceğini tamam '1e 
unuttu. Adeta sesi de kısıldı. Halk tc· 
pinmeğe başladı. Claudettc büsbü'ün 
kendini kaybetti. Halbuki birgtin en·el 
piyesi tamarnile ezberden biliyordu. 

İkinci defa sahneye çıkışında kom!k 
bir sahne cereyan eylemi~ti. Partöneri 
olan san'atkann takma dişleri düşti.\, 
Claudette buna katıbreasma gülıneğe 
başladı ve piyesi yarıda kaldı. 

Münekkidler onu şiddetle hırpsla· 
mağa başladılar. 

Fakat onun en sert münakkidi biz -
?.at kendisi idi. 

Kendi kendini muhakemeye çekti. 
Kusurlaıını tashibe söz verdi. 

O gündenberi şahsiyetini kontrol al· 
tma aldı. Bu kontrol sayesinde kendi
sini kurtarmış oldu ... 

Sinema hayatında dahi bu müşki.il • 
Jerle karşılaştı. 

Nevyorkta (Dove o'Mike) adında bir 
film çevirdi. Bu, herbad bir fil!lldi. 
Rejisörii henüz çocuk yaşta biri idi. 
Claudette. onunla bir güzel kavr,nya 
tutuştu. Tesadüf bu ya ... Seneler geç -
ti. Çocuk dediğimiz rejisör gitg:de 
meşhur Frank Capra oldu. 

En iyi filmi de C1audette Colbert'e 
çevirtmi~ olduğu ve yıldızın en fazla 
muvaffakiyet göst€rmiş olduğu: 

(İt happened one night) filmi idi. 
Nihayet talih CJaudeUe'e gülümse

dt 
Şöhrete kavuştu. Filimlerinin \f''"'ı·n 

eylediği hasılat Greta ve M· ~
ne'nin hilsıHitlannı çok geride bır.tktı. 

Myriam Hopkins veya Bcttc D l\";s 
kadar dramatik kudreti olmamakla be
raber parlak, nev'i şahsına münhac;ır 
bir san'atkftrdır. Her sözü alakayı cel
betrneğe başladı. 

Oyun tarzı sade idi. Bu sadeliktir ki 
onun muvaffakiyetini temin eylemi~ • 

(Devamı 13 ncü sayfada) 
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67 Fotoğraf _ tahlilleri 

Mari .Val~vska .~ 
'\" }_, ( 

-No un aşk romanı 

Neş'e ve Umidini muhafaza 
eden bir tip 

Polatlıdan Fah• 
ri karakterini so
ruyor: 

Hadise .... v -

"Fransada neler oluyor?,, 
maz, yorucu ve ü
zücü mevzular Ü· 

zerinde durmaz, 
neş'e ve ümidini 
muhafaza eder. 
Mücadeleye, mürt 
nakaşaya ba~h 

şeylerle uğraşmaz. 

Bütün bunlan konuşan, altmış mil ~ 
fOn insana hüküm etmesini bilmiş, yan 
Avrupayı fethetmiş bir imparator de
~11 de, sanki sadece evini gü.zelle§tti:me 

•çarelerini düşünen orta halli emlAk sa· 
hiblerinden ·biri... 

Kahveler geldiği vakit, ellerini uiuş· 
turuyor, Marşan'a: 

- Haydi artık küçük kontu çalın ~ 
nız, diyor. 

Bir dakika geçmeden de, kendi oğlu, 
Mariciğin eviadı küçük Aleksandr, ya· 
nında Daşa ile içeri giriyor. Napolyon 
onu dizine oturtuyor, alnından öpüyor 
\'e birdenbire şaka olsun diye yüzüne 
gözüne 1abaktaki kaymaktan bulaştı~ 
rıp sürüyor. (Bu zaten, onun eski ade
tidir. üvey kızı Hortansm çocuklarile 
oyrıarken de böyle yapardı ..• ) 

• Küçük oğlan hiç sıkılganlık göster-
miyor. Esascn çocuklar Napolyonu dai
ma sevmişlerdir, çünkü sevildiklerini 
hissetmesini küçükler daha ~yi bilirler. 

Zeki ve oyuncu Aleksandr gülmek
ten katılıyvr, impaııatoırun kucağında 
sıçrayor, tepiniyor ve bu halile onu eğ· 
1cndiriyor. Gözleri annesinin gözlerini 
andırıyor amma daha canlı, daha ha -
yat dolu. Saclan da san, fakat Napol~ 
yondan da başının yuvarlak biçimini, 
mat rengini, ve Bonapartlara has olan 
o barikulade ağız biçimini almış. 

Bu kadar yumu~ak ba_,ıı bir ananın 
ojlu olmasına rağmea, inadcı, nerde 
ise mütehak!dm denecek bir tabiati 
\'3r. 

Bir akşam evvel adaya çıktıklan va· 
kit general Bertrand çocuğa: 

- Merhaba yok mu bize? diye sor
mu~tu. 

O da: 
- Hayır, ev rcla imparatora merha· 

ba diveceğim ben. Cevabını vermişti. 
Marinin azarlaması üzerine de, sus • 

muş. ince güzel dudaklannı sımsıkı 
kaoamıştı. 

Napolyon onun1a biraz daha eğlen· 
rnek istiyor ve soruyor: 

- Kaç ya~ındnsın Aleksandr? 
- Dört bucuk yaşındayun. 
-Nerede doğdun? 
- Lchistanda. 
- D€mek ki T..ehlisin, öyle mi? 
- H:ıyır, ben Fransız olacağım, Na-

pol r on gibi. 
- Büyüyünce ne yapacaksın baka

lım '? 
- Harb e:deccğim, Napolyon gibi. 
Mari, sev'!i dolu gözlerle, babayı da 

ojlu da; kaderi elinde yoğurnıasını hil
mi i b ir jnsan1a, henüz suça günaha bu· 
laş;.namış yavruyu; ikisini birden ku -
caidıyo ... 
. İmparator küçük kafayı okşuyor. 

Elbe ada.sınd4 Napolyon, Mari 

Kendini tutamaz bir halde, deli gibi, 
bu canından çok sevdiği adamın elleri· 
ne sanlıyor, ateş gibi göz yaşlarile on
lan öpüyor ... Öpüyor ... Ağzından zor ~ 
lukJa anlaşılan sade şu kelimeler çıkı -
yor: 

Napolyon, Napolyon ... Bizi gön· 
derme sakın, e mi, gönderme!.. 

O cevab vermeden, colamaz• demek 
ister gibi başını iki yana sallıyor. . 

Mari doğruluyor; Napolyonun ellen· 
ni avucuna alıyor, kuvvetle sıkarak, ~e· 
sine ikıı.a edici kudretler verrneğe çalı-
şarak: 

- Şevketlfun bizi g6nderme, bU"ak 
ikimiz de ı:."(!nin yanında kalalım. Bak 
ne kadar yalnızsın. Bizi ancak, canm 
istediği zaman .görürsün. Adada bana 
da elbette bir ev bulurlar, orada kim· 
seye kendimi göstermeden otururum. 
Hiç olmazsa çağırdığın dakika. ,yan:~a 
koşabilirim ... Sende~ başka kımsec~· 
ler bilmez bunu. Hizınetçin, kulun, ko
len olurum. Söyle bana Napolyonum, 
razı oluyorsun değil mi? 
İmparator, yav~a ellerini çekti ve 

onu karşısına oturttu. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Müteverrim olanların 
Hıfzıssıhhaları 

Valevska ve küçük Aleksandr 

- ~öyle bir hayata katlanamazsın 
Mari. Zannetmiyorum, olamaz bu. 

-Neden? Niçin olmasın? Beni Fran
sada çağıranun mı var? Artık tama -
men serbestiın. Bütün varlığımla seni
nim. Bizi birbirimizden ayıracak artık 

* · 
Muvaffakiyatini sadakalle 

temin edebilen bir tip 
1\ruradlıdcın ta~ 

mcıil muvaffak. o

lup olamıyacağını 

soruyOf': 

Sadakati, 

vaffakiyet 

mu-

ihti-

mallerini 90ialta

bilir. 
lılb 

~ * 
HayBie fazla yer vermiş bir ı;p 

Çamlıcadan. Ca· 
fer karakterini so
ruyor: 

Zeld ve. içlidir. 
Alayı, şakayı se
ver, hayall mevzu 
lara daha fazla yer 

vermiştir. Enerjili 

bir şey kalmadı. · hareketlerden 
zak kalır. 

diye roırıldanı -

u-
Napolyon: 
- Evet, biliyorum, 

* Çalışkanligile kendisini yar. 
(Mari Valevskanın nikfıh bağını ç;ö-

zen Allah olmuştu. Kont iki ay evvel 
Romada ölmüş, hatta, Mariye de kendi· 
sini aifettiğini bildiren bir mektub 
bırakmıştı. ) 

Napolyon: 
-Olmaz, imkanı yok. Ne senin, ne 

de benim için mümkün değil bu. Bura
da her şey çabucak duyulur. Adanın 
küçük bir kasabadan farkı mı var? He
men imparatoriçenin kulağına gider ... 
diye tekrarlıyor 

Mari kendinin bile şaşakalclığı öyle 
acı bir tarzda: 

- İmparatoriçe mi? diye bağırıyor 
ki, birden vurulmuş gibi susuyor. 

(Arkası var) 

1 rKAYIP ARANlYOR J 

Ingilterade genç bir Türk 
kadma ailesini arıyor 

sevdiren bir tip 
Polcıtlıdaıı Sım 

karakterini sortı· 

yo·r: 
Eline, ayağını. 

çevik ve çabuktur 
Çalışmaktan yo
rulmaz. Spor işle

rinde muvaffak o

labil:X. Çalışkanlı

ği~ kendisini sev
direbilir. 

* Neşe'li bir tip 
Istanbuldan Stı-

Um, karakterini 
so7·uyor: 

Neş'esini muha
faza eder. Canlı 
konuşur ve hare
ketlerde bulunur. 

Eskişehir vilayetinln, adını unuttuğum Rahatını, boğazmı 

bir köyünde doğdum. Babamın adı Durmuş sever, kızdığı za
All Abdullah, annemin Fatmadır. Babamın man şiddetli dav-
0 zaman çlftç111k yaptığını hatırlıyorum. Ha- ranırsa da devam~ 
m, zellha ve Mustafa adında benden küçük 1ı değildir. 

ü~ kardeşim vardı. En küçüğümUz Mustafa- * 

Kendisini sevdirmesini bilen 
bir tip 

Kemaliyeelen 
Mehmed muvaffak 
olup o1a.mıyacoyı · 

nı soruyor: 
Sokulrnasmı ve 

kendisini sevdir
mesini bilenler cid 
dJ mevzulara da 
rağbet ettikleri 
takdirde muvaffa· 
kiyetlerine gU.V'e
nebllirler. 

* Muv1ffakiyeti g3rgin olmasma 
bağh bir tip 

Ankaradan Ah-

med, muvaffak o-

lup olmıyacağı.nı 

soruyor: 

Daha girgin ve 

müteşebbis olmak 

kaydile muvaHa· 
kiyet çığırlarmı -ı

çabillr. 

Oldugu g1bi 
Edfrneden. K. 

Kelebek karakte-

rini soruyor: 
Oldu~u gibi gö

rünür, söz anlar ve 
yumuşak başlı dav 
ranır. Gürültilcü, 
kavgacı değildir. 

Daha derli toplu 
olması lAzımdır. 

* görUnen bir tip 

'* 
Karş1sındakine itimad 

telkin etmek 
lrtan.btılda.n Ta

rık a§kta muvaf
fak olup olamıya
cağını soruyor. 

· Çabuk sevı. ~ 

ve bıltmak a~kta 
muvaffakiyets.i.zlik 
d<>kurur. Sevgiliye 
itim.ad telkini ıa
zım.dır. 

* MUcadeleci bir tip 
Düzceden Bed

reddin karaktertni 
SOTU1JOT: 

Kendisini ez c. • -
mez, mücadele, 
münakaşa yapar, 
fikir lerinin kabul 
edilmesini jster. 
Het" vakit için uy
sal de~ldir. HE!r .. 
kesi kolaylıkla se-
vemez. 

* - Napolyonu çok mu seversin sen? 
diye soruyor: 

Akcl~er veremine müptela olanlar ve
remlerinln tedavll esasl.sinden başka ayrı
ca umumi hıfzıs.sıhha kavaldlne şiddet
le riayetkar olmaları lazımdır. Gerek ak.
cııterlne hava verilmek suretne ve gerek
se diğer verem tedavileri clddlyetle tat· 
blk edilmek suretne tamamen düzelen, 
normal hale yaklaşan veremınerin umu· 
ml. vazlyetlerl bu zatların sırf bekletll~i4 
bir Ihmal ve lfikaydl ve dikkatsizlik !u -
zünden birdenbire hastalıklarının nuk -
settıkleri ve bundan bir çok faclala,_ te
vellüd ettııtı malfundur. 

nın bir ell altı parmaklı ldl. • t ") · · 
Meşrutlyetın IlAnından önce, henüz be~. Kendisine ehemmıye veri mBSIRI Ahngan olmamasi lazarn gelen 

Çocuk ellerini çırparak: 
- Hem de ne çok! diyor. 
- Peki neden seversin sen onu? 
-Çünkü o benim babamdır, hem bir 

de onu sevrnemi bana annem söyledi, 
di~ or. 

İncecik küçük kollar imparatorun 
boynuna dolanıyor. Taze çicek gibi 
ağız. yanaklarında geziniyor, Napolyon 
içinde bir şeylerin burkulduğunu his· 
S€rliyor ... Amma kendini tutması 1fı -
zım. Ömrünün gene mühim bir anında 
Mnri ile yalnız kalıp konuşmak istiyor 

- Marşan, çocuğu götürün; yalnız 
kalalım. diyor. 
Başka birinin sözünü pek dinliyeceğe 

'benzemiyen dik kafalı Aleksandr im· 
paratorun em.,.ine boyun eğiyor. Uşa -
ğın onıı elind "n tutup götürmesine razı 
oluvor ve d•sıır. ç arken öbür elile de 
ça~ ~ın ara1 -n an Napolyona ve Mcı

riy e, bir, iki, .. ç c öpücük yollayar ... 

* 'Mparatorun kucağına 
at•'ıyor ... N onu tutmasa, belkı 

de dizlerin" <a nacak .. . 
-- Mari. ' · t eciğim, söyle, nen 

val'? Ne o~ A "lıyorsun ... Yanıma gel ~ 
di~:ne yoksa memnun değil misin? 

altı yaşında bir çocuk iken, babam askerde isliyen bir tip 
bulunduğu bir sırada annemin 'beni İstan Mardinden Ka-
bulda bir kadına sattı~ı ve bu kadının da ya Ozgör foto!J"'a
benl Paşabahçede bir ailenin yanına verdi- fının tahlilini is
ğin!, büyük harbten evvel Mısırlı bir ane ne tiyor: 
blrllkte Mısıra gittiğlmi hatırlıyorum • Kendisine ehe~.1• 

Nüfus kayıdlarındakl hakikl adımı bil miyet ıverilmesiıri 
mlyorum. Fakat allemin beni Fedime diye ister, hürriyetini 
çdırdığınt hatırlıyorum. 35-36 yaşında~nm al _ kayıd altma an 
Esmer ve yeşil gözlüyüm. Yüzümde hafif çi 
çek bozuğu vardır. Şimdi Londrada otur - usullere pek ya
maktayım. na.şmak istemez, 

Beni, 'babamı, anamı veya kardeşlerim bazan dik başlı ve 
tanıyanların, adreslerini bilenlerin SON inadcı da olabilir. Sözüne sadık kalır. 
POSTA gazetesi vasıtasile malfunat verme- Mücade1!ek:len pek çekinmez. 
lerini ı.nsanlyet namına rica ediyorum. 

* * 

BUmek ıa.zımdır ki veremiller iyi ol -
duldan farzedildl~l zamanlarda da umu
ml. ıurzıssıhha kavaldlne rlayete m ec . -
burdurlar. Vakitll vakitsiz gece gezintı
leri, so~uk algınlııtı, alkollü meşrubatın 
fazla ıstımaıı, bir çok lhtirasatı nefsa -
niye ve ruhl. heyecanıara maruz kalma
sı, her tl.irlÜ sulistimallerde bulunması 
bu cümleden olarak sayılan kusurlar ve 
mahzurlardır. Bunların misali her gün 
muhtelif şeklllerde maalesef görülmek -
te ve son pişmanlık Ise fayda verme -
mektedlr. 

Vaktinde başlanan bir radikal ted'lvi 
lle akc1ğer veremi Meta iyileşir denlle
blllr. Fakat hiç bir vakit te buna dayan
mamalıdır. Bu iyilik bir tifonun iyileş -
mesl, bir zatürreenln iyneşmesl, bir kuş 
p:ılnzının !yileşmesi lle klyas edilemez. 
Bu daima dikkat ve ihtımam istey:ın, 
htfzıssıhhaya rıayete icbar eden bir sel -
lah tır. 

Bundan takriben yirmi beş sene evvel ba 
bamız vefat etmiş ve dört· kardeşirole bera. 
ber bizlerı öksüz bırakmıştır. Annemiz biz 
'besliyemediğlnden üç kız karde~lml Ayşa 
hanım isminde bir kadıncağlZ eviMlık edln 
miştır. Bu hanım, o zaman Emetten gelmiş 

Muvaffakiyeti beklenen bir 'tip 
Kırklcıretinden t. 

S. Y. muvaffa.Jc o· 

ve kardeşlerlmle beraber köyüroüzden te't - lup olmıya.cağını 
rar Emete dönmüştür. O gün, bugün ke!l 
dilerinden bir haber alamadı~ımlZ gibi yap- SOrt.LVOT: 

tığımız araştırmalar da bir netice vermedl. 
Kayıb k.nrdeşlerlmin Isimleri şudur: Ayşe, Enerjisini takvi· 

1------------~ , ---1 Fatma, Döndü. Bilenlerin .. lnsaniyet narnma 
( ~"'n b l•ft:~en okayac:ulanmııın posta beni haberdar etmelerını dilerim. ye etmek kaydile 
Jala yc;li.&mlllıtnftı rtc:a e4erls. Akwl tak· Edirne. Harbiye k~asında top takımında muvaffakiyeti bek. 
tll.rde tsteideti mukabelMb kalabllll'. Emetln Çenge Işıklar köyünde 

• M11Stafa oğlu Mehmed lenebillr. 

bir tip 
Fatihten ;Mü.rşide fotografının derciftf 

istemiyerek istikbalinin parlak olup oı
mıyacağını soruyor: 

Halini daha emniyetle tanzim ettikçe 
ve başkalarının fikir ve hislerine uysal· 
lık göstermekte .acele etmedikçe ve alın· 
gan olmadrkça tasavvur ettiği parlak U.. 

1 
tilkbale kavuşmak ümidlerini çoğaltmıl 
olabilir. 

MAvsimsiz heyecaniara yer 
veren bir tip 

Edirneden E. Oya fotografının dercini 
istemiyerek karakterini soruyor: 

Zeki ve sevimli hareketleri vardır. 
Kendisini çalbuk sevdirirse de, bazan da 
ça:buk ıbozuşur. Mevsimsiz heyecanları 

yer vermiştir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili l.upJnu 
Isim • • • • . • • • 
Adres • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlill 1ç1n bu kuponlardan 
r. adedinin g-önderllroesl ~arttır. 



• tıdnciteşrin 

Japonya Uzakşarka aid muahedelerin 
yeniden gözden geçirilmesini istiyor 

. (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
tnek için Uzakşarka müteallik muahe • 
delerin umumi surette yeniden gözden 
geçirilmesinin zaruri olduğunu söylemi§
tir. 

uHarb yeni başlıyol'» 
Tokyo 3 (A.A.) - Başvekil Prens Ko -

noye imparatorun doğum yıldönümü mü
nasebctile bütün millete radyo ile hitab 
ederek Japon politikasının ana hatlannı 
anlatmı~tır. 

Başvekil:, Çin anlaşmazhğının Han -
keu ile Kantonun işgaline kadar olan h· 
rihçesini yaptıktan sonra demiştir ki: 
cJaponya asla Çinin tahribin istemiyor, o 

nun müşterek bir cebhe içinne Çin mille
ti ile teşriki mesai edebilmesi için tensi
kini:ıı istiyoruz. 

Japonya, bolşevizme ve Şc.n-Kay-Şck<' 
karşı olan harbinde eğilmıyecektir. Şan
kay-Şekin mukavemeti bolşE'vizmin mü
Zahereti sayesindedir. 

Hankeunun işgali Çin - J:tpon anlaş -
mazlığının nihayet bulması demek de -
ğildir. Harb ancak yeni başlıyor, bu va
Ziyet Japon millet ve hükumetinin sar -
sılınaz bir imanla nihai gayeye varmak 
için yüksek bir gayret sarfını istilzam et
mektedir.~ 

Şan • Kay - Şek'e harb 
Şanghay 3 (A.A.) - Müşahidler, Ja -

Ponya hariciye nezareti narnma söz söy
liyen zatın beyanatındaki cJaponya~ ko
münizm lchindcki ve Japonya aleyhin -
deki hattı hareketini terkeWği takd:rde 
kuomintang ile teşriki mesa: etmeği rcd
debniyecektir. fıkrası ile oelt ziyade alii
kadar olmaktadırlar. Japonya, Çine kar
şı değil, Şan-Kay-Şeke karşı muharcbe 
etmektedir. Müş:;ıhidlcr, Japonyanın bu 
hattı hareketini Kuomintang erkanı ara
sında tefrika çıkannağa matuf bir ma -
ııevra addctmektedirler. Müşahidler, bu 
beyanatın Kantonun sukutunu takib et
miş olan yarı resmi müzakereler icrası te-

şebbüslerinin suya dü§IDÜŞ olduRu ma -
nasını ifade etmekte bulundu~unu söy -
lemektedirler. 

Ja~ tııJımWeri 

Çinlllerin mukavemet azimlerinin kırı
lacağını ve Çin zimamdarlan arasında ni
fak zuhur edece~ini ümid eden Japonin
rm muhasematın uzaması ihtimali kar -
şısında Şan-Kay-Şekin defedilmesi şarti
le bir tesviye sureti kabul edecekleri 
tahmin edilmektedir. 

Bütiin dünyaya iktısadi harb 
Nevyork 3 (A.A.) - Nevyork Taymis 

gazetesi, Japonyanın Çindeki açık kapı 

siyasetine mütealllk olan beyanatının bü
tün .dünyaya ilan edilmiş iktısadi bir 
hnrb olduğunu yazmaktadır. Japonya, sa
dece Amerikanın açık kapı prensibinin 
muhafazası hakkındaki Amerika talebine 
sert bir cevab vermekle kalmamakta bel
ki B. Hül'ün harici ticaret milli meclisi 
huzurunda prensiplerini izah e~ ol -
duğu ticari mübadelelere müteallik A -
ınerikan hükumeti programının esasını 

red d ey leınektedir. 

Çinlilcr de mukavcınetc karar verdiler 
Şanghay 3 (A.A.) - Şangbay bölge

sinde faaliyette bulunan cPartizanlar 
müfrezelerh nin kumandanı bir mesaj 
neşrcderek bu müfrezelerin Japon mü -
tearrızlarına mukavemet politikasında 

Şan-Kay-Şekc tamamen müzahir bulun
rluklarını teyid etmi~tir. 

Mesaj, Çin partizanlarının, Çinin tam 
zaferine kadar Japonlara kar~ı mücadele 
cd~eklerini bildirmektedir. 

Yeni zebtedilen §ehir ler 
Tokyo 3 (A.A.) - Hankeu mıntakasın

caki Japon kuvveUeri, aşı-ğıdaki dört 
Çin şehrini elde etmişlerdir. 

Kanton - Hankeu demiryolu üzerinde 
Puçi, Yangtse nehri üzerinde Kiaku, 
Sienninigin 28 kilometre cenubu şarki -
sinde Şaoling, Tungşanın 18 kilometre 
şimali şarkisinde Aypa~in. 

Yeni Macar hududları 
(Baştarajı 1 inci sayfada) 

.hakemlikleri s-ayesinde nihayet halledil
di. Bu bir ay içinde gerek Macarlar, ge
tek Çekler muhtelif zamanlarda ayrı ay
rı tezler müdafaa ettiler. Bratisla\•a ve 
Nitra da dahil olmak üzere Macarlar, 
Çeklerden altı şehir istiyorlar, buna mu
kabil, Çekler de Macarlara yalmz bir şe
hir veriyorlardı. Beş şehir ve bu beş şc
hirle birlikte bir havli arazi ve nüfus ü-

. zerinde aralarında ihtilal oldu. Komaron 
Şehrinde akdettikleri iki içHmada taraf
lar, birbirlerini ikna edemed\kleri ~çin 
nihayet dava her iki tarafın da biimile-ri 
nıevkiine geçen Almanya ile İtalyanm 
hakemliğine arzedildi. 

Rakemierin verdikleri karara göre ye
ni Macar - Çek hududu takribPn yukn -
tıdaki haritada gösterildi~i şekli alıvor. 
lienüz hududun teferrüata aid kısımları 
tesbit edilmemistir. Bunlar bu işle meş
gul olacak bir Çek - Macar muhtelit ko
!'llisyonu tarafından nihai surette tayin 
edilecektir. Macarların Çekler arasfnd!l 
ihtllaf mevzuu olan beş şehirden ücü Ma
C'arlara verilmiş, bunların en mühinuni 
olan Bratislava şehri ile dahildeki Nitra 
Şehri Çekoslovakyaya bırakılmıştır. 

Netleeden her iki taraf ta hoşnudsuz
luk gösteriyor. Çekler çok verdiklerini 
~annediyorlar, Macarlar da az aldıklan 
fikrindedirler. Bununla beraber artık bu 
hudud kat'idir. Çünkü hakemierin ka -
rarlarına itiraz etmiyeceklcrini, her !ki 
taraf evvelden kabul ve taahhüd etmiş 
bulunuyorlardı. 

Yeni Macari'>tanın nüfusu: 
9 milyon .... 

Son gelen telgraflar, Macaristana 12,400 
kilometre murabbaı arazi geri verileceği
nt ve Macaristan nüfusunun 8 milyondan 
.9 ın.ilyona çıkacağını bildirınektedir. 

Müteakıben halk, ellerinde rneş'aleler 
olduğu halde Tryanon rnuahedesinden 
beri yarı çekilmiş bulunan milli san • 
cağ•n önüne gitıniştir. 

Bundan sonra halk, İtalya, Alınan · 
ya ve Polonya sefarethaneleri ve niha
yet Başvekalet dairesi önüne gitmiş -
tir. 

Taleba mümessillerinden birisi, Baş
vekil B. İnıredi'yi tebrik etmiştir. 

Ahali, bundan sonra Kral sarayının 
öniinde toplanmış ve Naibi hü1..-funet A
miral Horti'yi şiddetle alkı.şlamıştır. 

Çekoslovakyada 

Prag 3 (Hususi) - Hariciye Nazın 
Svalkovski Viyanadan dönmüştür. 

Gazeteler, Viyana tebliğini büyük 
başlıklar altında neşretmektedirlcr. 

Çesko Slovo, şöyle diyor: 
Slovaklarla birlikte ayni kederleri 

hissediyoruz. 

Polizni List, şöyle demektedir: 
c Milli facianın oon noktası.:. 

İtalyanlara gö"' 
... 

Roma, 3 (A.A)- İtalyan gazeteleri, 
B. Mussolini ve onun siyaseti için bir 
zafer tclakki etmekte olduklan Viyana 
mülakatma uzun sayfalar tahsis et -
mektedirler. Gazeteler, 1919 senesin • 
den beri B. Mussolini'nin cMacarls • 
tan için adalet» istemiş olduğunu ha • 
tırlatmaktadırlar. 

Yunanistanda af 
Atina 3 (Atina ajansı blldlrlyor) - aa -

zeteler Vellahd Preıuı Pol'ün blr :t:ı.zınl!l 

dünyaya gelmiş olmuı dola7Wie l!:l.en hll
kümetınln eev!nclne tercüman olmaktadır. 

Memleketin her tarafından bu eev1nce ltU
rakl bUd!ren tebrik telgrafian ıelmekte -
dir. 

SON POSTA Sayfa 11 

Avni Bayer 
Arahislana kaçm1ş 1 

1Uuned Emin Y almanla aralarmda as • 
liye 1 inci cezada görülen karşılıklı ha-

Kardeş Hatay heyeti 
dün ibideye çelenk koydu 

karet davası neticesinde 6 ay müddetle (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
hapse mahkum olan di!J tabibi Avnl Ba- gani Türkmenin riyaseti altındaki he -
yer, kararın mahkeme! temyiz tarafın • yetin Ankaradan İstanbula hareket etti
dan tasdik edilmesi üzerine hükmün in- ğini ve evvellti gün 1stanbula vardığını 
fazı için aranmaktaydı. Di!J tabibi adre- yazmıştık. Heyet dün müzeleri, Topkapı 
sinde bulunamamış ve başk:ı hiç bir yer- sarayını gezmiş, Hürriyetebediye te -
de ~e izine ras~lana:zıam.ış~t~. pesinde bir gezinti yapmıştır. Hataylı 

Nıhayet, muddeıumumilikçe yapılan 'misafirler dün bir buçukta üzerinde ella
tahkikat neticesinde, Avni Bayerin ıark tay millet meclisinin ana yurda minnet 
hu~v~dlar.unızdan, memleke~ dışına firar ve f{lkranları» yazılı çok güzel bir çelcn
ettıgı anlaşılmıştır. Elde edilen bazı ma- g· Cumhuriyet abidesine koymuşlardır. 
lumata göre, suçlu halen Arabistan ta - ı .. . . . ka 
raflarmda bulunmaktadır. Adliyece, talı- Öğle yemegın~ Özıp~k pal~sta yıyen. r-
kik t d dilm kted.ir de~. Hatay rnumessılleri bılfıhare Dolma-

a a evam e e • · k d ft · h bahçe sarayına gıdere e en ma susu . . .. d 
1 

. imzalamışlar, oradan Büyükdereye do~u 

Hılelı eşya muzaye e er ı b~:zik:~~;.m:;;:: bir muharriri _ 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) .mize kardeş Hatay millet meclisi rei&i 

tel.ftkk.i edilen muvazaalı bir ticaret u • Abdülgani Türkmen ~ beyanatta bulun-
sulü meydana çıkarılmıştır. t 

AlAk d I '"' d·v· ı· t - muş ur: 
n a ar arıu ver ıgı ma uma a gore, H d 1 ana yurdda go"r 

. .. c- er şey en evve -
bu yeni usul ticaretin iç yiızu şudur: müş olduğumuz hüsnü kabulden bahset-
Mağaza ve depolarındaki mallan top - rnek ve teşekkürlerimizi bild\rmck iste

tan ve iyi fiatlarla elden çıkarmak isti - 'rim. Her yerde hürmet, ve iltifat gör -
yen bir kısım mobilyedler aralarında dük. Ankarada çok kıymetli hükUmet ri
birleşerek mu vazaalı müzayedeler hazır- 'calinin iltifatlarına mazhar olduk. Fab
laınaktadırlar. Bunlar, bo~ apartırnan daf- rikalar, mcktebler, bütün yeni eserler 
relerini kısa müddetler için kiralıyarak göz kamaştıracak bir mükemıneliyet ar -
burayı tefri~ etmekte, sonra da UAnlar zediyorlar. 
yaparak meçhul bir aile narnma bu eş - Türkiyeyi görmemiş olan diğer arka • 
Y~laz: n:ınz~yedeye çıkarmaktadırlar. Va- daşlarla beraber hepsini iftiharla ziyaret 
zıyetı bılmıyen ve ucuz eşya almak m:ık- ttik. Ankara muhakkak ki dünyanın en 
sadile bu müzayedelere giden kimseler, ~odern sehirlerinden biri.' 
ekseriyetle esnafın bulundu~ıı ve ittirak ~ 
eder gibi göründüğü bu satışlarda çok Size biraz da Hatayın umum! vaziye • 
pahalı mal almaktadırlar. tinden bahsedeyim: Şimdi Hatayda tam 

Belediyeye yapılan bir ihbar üzerine bu 
iş meydana çıkmış ve geçen pazar günü 
yapılan bir müzayedede bu vaziyet tes -
bit edilerek alAkadarlar hakkında za • 
bıtlar tutulmuştur. 

Verilen bir emir üzerine şimdiden son

bir huzur ve sük11net hüküm sürmekte, 
vatandaşlar işlerile, güçlerile me~gul ol
maktadırlar. Bütün anasır birle~ştir. 
Ermenilik, Arablık, filAn yoktur. Hepsi 
Türktür ve kardeştirler. 

- Menfi propagandalar devam ediyor 

ra bu gibi eşya müzayedeleri sıkı bir kon- mu? 
trol albna alınacaktır. - Önüne geçrneğe çalışmak.la beraber 

S asığırlık gün geçtikçe 
T erakkl ediyor 
Susığırlık, (Hususi) - Kaza kayma

kamı İsmail Hakkının geeeli gündüzlü 

tamamen kökü kurutulmu§tur denemez. 
Suriyedeki Vatani partisi aleyhimize ça
lı§IDaktadır. Gizli teşkilat faaliyetini ta
til etmiş de~ildir. Fakat bir netice ala -
mazlar. Çünkü biz artık müttehit bir küt
leyiz. 

- Suriyenin gümrükler hakkında ver
di~i son karara ne dersiniz? 

- Bu bizim lehimizdedir. Bizim ayrı· 
lığımızı kabul ediyorlar, demektir. Bu 
suretle kendilerinden ayrılnıadı~ımız id
diasını tekzib etmi~ oluyorlar. Biz bu 
son karardan fevkalade istifade etmiş o
lacağız. 

Fevkalade komiscr Kont dö Martel Su· 
riyeden un ve buğday idhalini menet • 
miş, ne çıkar? Buna mukabil Türkiye -
den ilk parti olarak 300 ton un ve buğ • 
day gönderilmiştir. Ve Türkiye hüku .: 
meti ile aramızdaki gümrüğün kaldırıl -
ması bir gün meselesidir. 

Tütün işine gelince: Suriye rejisile 
olan aHikamızı kescccğiz. Ya kendimiz bir 
fabrika tesis edeceğiz, yahud da tütün ih
tiyacımızı ana yurddan karşılıyacağız. 

- İlk iş olarak Hatayda neler yapma
ğı düşünüyorsunuz?. 

- Mecliste mühim kanunlar var, bun. 
ları sür'atle çıkaracağız. Sonra Aınık gö
lü bataklığını kurutacağız. Bu, Hatay için 
hayati bir meseledir. 27 bin hektarlık bir 
arazi yalnız malaryadan kurtulmakb kal
mıyacak, ayni zamanda pamuk yet;.,• ; .. -
rneğe fevkalade müsaid mümbit bir ara• 
zi de elde edilmiş bulunacaktır. 

Bu araziyi köylüye uzun vade ile tcv· 
zi etmek kararmdayız. Anayurdun yar
dım ve himayesile pek kısa bir zaman için 
de Hatay tam bir refah ve saadet kayna
ğı olacaktır. Sözlerimi bitirirken bize en 
karanlık ve buhranlı günlerimizde ateşli 
yazılarile kuvvet ve cesaret veren Türlt 
matbuatmdan şükranla bahsetmek bi -
z1ın için bir borçtur.~ 
Karde~ Hatay heyeti pazartesi günü 

Hataya dönecektir. 
Türkiye· Hatay gümrükleri 

Ankara, 3 (Hususi) - Türkıye - Hatay 
gü~.lk idhal ve ihraç vaziyeti hakkındrı 
İktısad Vekaletinde tedkiklere başlan • 
mıştır. 

Amas7ada bir dere tamir ediliyor 
Amasyada geçen selde kapanan SeldzJ 

deresinin yapılmasına karar vernmış ve ~C 
başlanmıştır. Her mükellef 380 kuruş alt( 
günlük yevmiye vermek suretlle yardımd~ 
bulunacaktır. 

çalışması sayesinde Susığırlık günden===================::;============ 
güne terakki etmektedir. Yakmda Balı
kesir vilayetinin değil, yurrlun modem 
bir kasabası olacaktır. 

Cumhuriyetin ilAnındanberi kasahada 
modern tohum ayıklama istasyonu, fen
ni mezbaha, tekmil köylere muntazam 
yollar yapılmıştır. Yakında elektrik fab
rikasının da resmi kü~adı icra oluna
caktır. 

Kasaba nüfusu (5800) d:ir. İki nahiye 
ve 51 köy kazaya merbuttur. Umumt nü
fusu 33,185 dir. Gençlik teşkilatı ile yo
rulmaksızın kasaba husust muhasebe me
muru Kadri Kaytak meşgul bulunmak
tadır. 

Asayiş son derece mükemmeldir. Ka
rakol kumandanı Receb Bozkurdun bu 
husustaki gayreti takdire layıktır. Hal
kın en bUyük bir sevinci de Başvekilin 
Susığırlıkta bir şeker fabrikasının kuru
Ineağına dair verdiği müjdedir. 

Kültür meselesine gelince kıı.sabada tki 
ilk okul vardır. Seneden seneye talebe 
mikdan artmaktadır. Halkııı en büyük 
arzusu Yüce Önderin bir büstünü gör
mek olduğundan yakmda &erefila mütc
nasib bir surette yaptırılarak şanma lA
yık bir surette kaidesine konacaktır. 

Arab memleketlerinde galeyan 
(Ba.ştarcıfı 1 inci MJYfada) 

da kanlı çarpı§Dlalar olmuş ve bir ~ok 
kimseler ölmüş ve yaralanmışlardır. 

Nümayişler, bilhassa, Suriye ve Ltıb
nanda hasmane bir şekil almıştır. Berut
ta zabıta kuvvetlerile nfiınayişçiler ara
sında ciddt çarpışmalar olmuş, 80 kip 
yaralanmış ve bir çok kimseler tevkif e
dilmişlerdir. Tevkif edilenlerin sayısı el
liye yaklaşmaktadır. 

Kudüste 16 Arab maktUJ ClflttU 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleteri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~daki _p~a 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 , 500 " 2,000 , 
4 • 250 " 1,000 " 

40 " 100 .. 4,000 " 
Macarbtanda Vellahd Preıuı Pol, Kralın te7&haU ae - Kudüs 3 (AA) - Dün Arab grevi tE- ı()() " 50 " 5, ()()() " bebUe Nalb cıfaWe bir seneye kadar hapse nasmda bir çot vak'alar olmUJtur. On 

Budapeşte 3 (A.A.) - Viyanada mahkfun olanların bir tısmının cezasını ar- altı Arab maktul dü~il,.,e ytrm1 kadar 
Verilmiş .olan hake~ karan alındıktan !etmiştır. Ayni emirname ne, Kand1ye dt- Arab yarala.nı:lll.Jbr. Bir Yahudi &dil -
sonra muhtelif cemıyetler, muazzam vanıharblnin mahkllnı ettıtı qhastan on rülmüştür. 
bir nümayiş ~ertib etmişlerdir. On bin- sene kadar hapis ceza.sı alan 130 ki§lnln ya- En büyük hAdise, Şarkl.t'de wtua ge-
ler~ kişi, Hürriyet meydanında mem- n cezalo.rı da a!fedllm1ftlr. len çarpı~adır. Bu çarpışma esnuında 
leketin şi.mal, şark, cenub ve garbın - Emniyet direktörlüiil taratından aürillen on Asi maldul dilfmüştür. 
dan kopanlıp alınmış olan araziyi tem- 400 klşlnln bu silrıUn cezaları 4a tecll olun- Yüze yakın tevkifat vardır. 
Iii eden Abideler önünde toplanmı~tır. muştur. 

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

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde .s O liradan qa~ 
düşmiyenlere ikramJye çıktığı takdirde % 2~ fazlasile verılecektir.: 

Kur'alar 1enede 4 defa, 1 Eylfd, 1 Birinci kiuıun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 



SON POSTA 

"Son Posta, n1n Hikayesi Almanca mütercimi aranıyor 
Askeri Fabrikalar Um um Müdürlüğünden: 

lllilli Yazan • • Peride Celal 

Akmancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütereim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransızcayı da ayni 
derecede bilenler tercih olunacaktır. 

~Bunun böyle bitece~ini ser. hayalin
den bile geçirmemiştİn değil mi? Belki 
dt- şu sırada doğacak çocuğunu ve beni 
düşünüyorsun. 

sana cebheden pervasız bakıyorum. Şim
di göz gözeyiz. 

Günlerce sana yaklaşmak ıçın uğraş
tım, nefretimin sebebini aradım, kafanu 
yordum. Hiçbir sebeb bulamıyordum. 

Şimdi düşünüyorum ki sen iyi, kibar, hoş 
bir adam olabilirdin, fakat benim ada
mım değildin. 

İsteklilerin şartları öğre!llllek üzere birer istida ile Umum Müdürlüğe müra· 
caatları. c8030. 

Beni dinle. 

Asi • 1 Keaaa Beni nasıl böyle başıboş, serbest bıra
kahildin! Bugün bunu hayretlc kendi 
kendime sordum. 

Sana bu mektubu otelin salonunda ya
zıyorum. Üzerimde siyah kadıie bir el
bisE' var, yakarnda kırmızı bir gül. Bu kı
)·afetle nekadar güzel olduğumı.:. tahmin 
edebilirsin. Aşağı doğru düşük kirpik
lerimsenin tam rengini bir türlü bulama
dığın sarı renkli göz bebeklerımi gölge
Iiyor. Yüzüm her zamanki gibi solgun, 
fakat yanaklarımı koyu, pembe bir renk
le boyadım. Koyu kumral saçıarım en
seme kadar dümdüz iniyor. Başımda 

şapka yok, sen buna pek s;nirlenirdin. 
Fakat ben burada senin sinirlendiğin bü
tün ~eyleri yapıyorum. 

Biraz sonra öbürü gelecek, çok hoşu
ma gidiyor. Onda her şey senın aksine 
Neş'eli, sade, hafif bir adam. Onunla be
raberken çocukluğumu habrlıyorum. 

Güneşli yollarda, deniz kenarlarında kol 
kola geziyoruz ve her şeye gö.ilüyoruz. Hiç 
müz'iç değil. Ne zaman istersem o zaman 
geliyor. Ayrılalım dediğim zaman da o
nun bu teklifi hiçbir mesele çıkannadan 
kabul edeceğini biliyorum. Bununla be
raber beni çılgın gibi sevdiğitıc de emi
nim. Nerede ne zaman tanıştığımız_ an
latmak uzun mesele.. belki de hiç ayrıl
mıyacağız. Onu galiba seviyorum. 

Çok bedbaht oldum. Senin yanında, 

senin kollannın arasında çok azab çek
tim ve bütün evlilik hayatımız müdde
tince senden nefret ettim. Dudakların 

yüzümde birer buz parçast gib: dolaşı

yordu. Kolların vücudüme dolandığı za
man onları koparmak, kırmai<", bu işken
ce halkasından kurtulmak istiyordum. 
Kendimi güç tutuyordum. Bütün bu ha
reketleri yapmaya ne hakkım vardı? Sen 
beni zorla almamıştın ki .. beni gittikçe 
daha ateşle seviyordun, üzerime titriyor
dun, bu beni için için hiddetten kudurtu
yordu. eNiçin bana bakmıyorsun• diye, 
sorduğun zaman zoraki bir gülümseyişle 
daima nefret. öfke ve kinle dolu olan göz
lerimi büsbütün yere eğerdinı. Senden 
kurtulmayı düşünmemiş te değildim. Fa
kat garib bir haleti ruhiye i~inde bunu 
yapamıyordum. Senin mevcudiyetin nef
ı·et verdiği kadar da beni uyuşturuyor, 
kendi olduğumdan çok b~ka bir insan 
yapıyordu. Miskin, kararsız, zavallı bir 
kadın olmuştum. Bununla beraber daimi 
bir ümid içinde y~ıyor, , Bir gün her 
şey bitecek, ondan kurtulaccı.ğım, diye, 
düşünüyordum. Belki sen ölecektin. Evet 
beni affet, bunu bile düşündüm, bunu 
bile arzu ettim, yahud hayatım değişe
cek, beni .senden ayıracak bir şeyler ola
caktı. 

Sizi softuk algrnhğrndan, nezladen, grlpten, bat 
ve diş aftrrlarlndan koruyacak an. Iyi IlAç budur. 

İsmine dikkat buyurolması 

Zonguldak Arnele Birliğinden: 
1 - Ekstilmeye konulan iş: Zonguldakta arnele ibirliği hastane binasının chas

ta, yemek, çamaşır. asansörleri tesisatı dır. Keşif bedeli 6000 lira caddcsindedir. 
2 - ihale: Açık eksiitme suretile yapılacaktır. 

Gözlerini, siyah. gölgeli gözlerini sa
tırların arasında hırsla dolaştırdığını gö
rür gibiyim. Hayret ve hiddet içindesin. 
eBu kadın çaldırdı mı.?, diye, kendi ken
dine soruyorsun. Hakkın var. Bu cesareti 
bana veren aramızdaki mP.safeler, sen
den uzak olmamdır. Artık pençende de
ğilim. Şimdi senin senelerce arzu ettiğin 
şeyi yapıyorum. Gözlerimi kaldırıp sana 
bakıyoruro ve sen böylece orada o, ren
gini bilmediğin sarı büyük bebeklerde 
birikmiş müdhiş biı nefret görüyorsun 
değil mi? Evet, işte itiraf ediyorum. Seni 
bütün evlilik hayatırmzca .sevmedim. 
Senden nasıl nefret ettim bilsen~ ,Fakat 
benimle evlendin, senelerce benimle ya
şadın ve şimdi karnında benim çocuğu
mu taşıyorsun:t diyeceksin. Her şeyi an
latacağım, acele etme. 

3 - Eksiltme 15/11/938 Salı günü sa.«t 16 da Zonguldakta Arnele Birliği bi
nasında Birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır. 

4 - Mııvakkat teminat: Dört yüz elli liradır. 

5 - Bu babdaki şartname ve mukavelename ve tarifnameleri görmek ve da
ha fazla izahat .almak istiyenlerin Zonguldakta Arnele Birliğine müracaatları la-

Salona girenler yerlerine gitmeden ev
vel bir kere bana bakıyorlar, onların ba~ 
kışları da seninki gibi; ne demek ıstedik
lerini çok iyi anlıyorum. 

zıınilır. c8000, 

- - - - -
Burada birini bekliyorum. cKimh di

ye. merak ediyorsun. O bir erkektir, dos
tum. Bu kadar uzun mesaielerio ardm
dan sana yalan söylemek gülünç olacak. 
Hele her şeye karar verdikten sonra ... 
Madem ki karşı karşıya değiliz. Öyle ise 
açık konu§lllak kolay olacak. 

Yakarndaki kızıl gülü o gelecek olan 
adamın 'biraz evvel yolladığı çiçeklerden 
seçtim, şimdi çiçek biraz ölgün, goğsüm
de boynunu bükmüş, fakat gene de çok 
güzel. Bu gülü çiçekleri gönderenin ho
şuna gitmek için taktım. Yanaklarımı da 
ona daha güzel görünmek için bcyadım. 
Görüyor musun seninle ne kadar açık 

konuşabiliyorum. Bu ilk ve son defa ol
mak üzere lazımdı. içimi sana olduğu gi-

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

Biliyorsun ki izdivacımız bir aşk izdi
vacı olmamıştı. Bu bir menfaat izdivacı 
da sayılmazdı. Sen beni göriip beğenmiş
tİn, ailem evlenmemizi muvaftk görmü§
tü, ben de: cAh mevkii iyi, kendisi de 
hoş bir adam:t diye düşürunüştüm. Evet 
ilk görüşte uzun boyun, durgun biçimli 
yüzün ve siyah gö\geli gözlerinle seni 
hoş bulmuştum. Evlenmiştik. Fakat Al
!ahım daha ilk gün ayni inkisar ne bü
yük olmuştu!. Sen değişmiş miydin, bir
denbire kabalaşıp berbad, budala bir a
dam mı olmştun? Hayır .. fakat ben şim
di eskisi gibi senden uzak değildim. Diş
lerim birbirine vurarak a~lamamak için 
kendimi güç tutuyordum. 

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. - -

bi gösterdiğim için öyle neş'eli, öyle fyi
yim ki yanında meğerse benı senden in-

tikal eden bir kabus sarıyornıuş. Ah za
vallı dostum bunda senin hiçbir kabaha

lin yok, fakat beni ne kadar bedbaht et
tin! 

Artık senden kaçırmak için daima aşa
ğı aldığrm kirpiklerimi kaldırıyoruro ve 

İfakat hanımla Torik, bir ağızdan: 
- Doğru söylüyor!. dediler. Korka-

. cak bir ~ey yok. 
Olsa, kaptan ön -
ce bizi düşüniir -
dü. Biz ona Tan -
rı emanetiyiz. 

-Öyle amma .. 

Seneler geçiyordu. Sen her an benim yordun. Kendi kendine epey mücadele 
için biraz daha çekilmez bir adam olu- ettikten sonra nihayet gitmeme müsaade 
yordun, işte bu sıralarda bir gün ana ol- ettin. 
duğumu anladım. Bu bana birdenbi::-e Yapurda benden ayrılırken çocu~un 
dehşet verdi, senden bir çocuğum ola- doğacağına yakın geleceğini söylemiştin. 
caktı! Hayır, h.unu istemiyordum. Bu sa- Bense son defa kollarının arasında çırpı
na büsbütün bağlanmak demektı. O ço- nırken neş'emi, sevincimi saklamak için 
cuktan da nefret edecektim. başımı omuzuna saklamıştun. 

Çok ağladım. Çok müdhiş ıztırab çek- O gece senelerdenberi vapurda ilk de-
tim, bir iki gün içinde zayıflayıp sarar- fa sakin, rahat bir uyku uyudum. Bir ka
dım. Doktorlar sıcak iklimierin sıhha~i- bus geçirmiş gibi kendimi sakin, iyi his
me iyi geleceğini söylemiş, böyle bir yer- sediyordurn. 
de doğurmaını münasib görmüştülcr. İş-, Vakit geçiyor, biraz sonr!l o gelecek. 
lerin seni benimle beraber gelmeye bı- Beni sana mektub yazarken bulmasını 
ralonıyordu. Benden ayrılmak ta istemi-l istemiyorum. 

SON .POST ANlN 
EDEr?l r20t'\AN\ 

-98-

- Aması, ma- YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 
ması yok. Haydi, 
gidelim de bir nınkini unutturur. le takib eden Tak -
lokma bir şey ye. Halis Burgonya :vor, ihtiyar deniz 

İhtiyarı kan- şarabından i1ti. şişe kurdunun yüzünde 
dırdılar. Sis de açılıyor gibi idi. Va - gelip ortaya kondu. . kab bir beşaşet, ve 
purda, tekneyi herhalde yüzdürrneğe Ağızlan açıldı ve e- kah bir endişe sezer 
ma•.uf fevkalade bir faaliyet hissedili- timiş yakutu andı - gibi oluyordu. 
yordu. Makineler daha kuvvetle işli- ran ılık mayi önce Gene bir defa -
yvr, istim, borulardan daha kuvvetle kadehlere, oradan sında, kaptan, dü -
fı~kırıyordu. da mideıere intikal :menci ile fis kostan 

Yemek salonunda ferd yoktu. Dört etmeğe, ettikçe de, sonra içeriye dön~ 
yoldaş, koltuklara kuruldular. Gurabt uğraruJan badireyi düğünde, Takvora 
efendi, kendisine zorla sunulan tere ~ unutturmağa baş - hitab etti: 
yağlı ekmeği gevelemeğe koyuldu. !adı. - Rica edeıim, 

Aradan bir saat kadar geçmişti. Ka· Kaptan Lögalek mösyö Kaşer! dedi 
pının eşiğinde görünen kaptan Löga - cidden pi.şkin bir a - Arkadaşlarımza söy-
le-k qziintülü bir tavırla ortaya hitab damdı. cLa Feuille lcyin: Hazır olsun -
ederek: de Rose» un vaziye- lar .. 

- Efendiler! dedi: fena vaziyetteyiz. ti ciddi olduğu hal- -Ne var ki, mü -
G~minin kendi vesaitile buradan sıy ~ de, canlarını ona e - sü kaptan? 
rılrnasına maalesef imkan yok. Elimiz- manet etmiş bulu - - Hepinizi de 
den gelen her şeyi yaptık; IB.kin iyice nan bu dört kişiyi . başka bir vapura 
saplanmışız. telaşa düşümıemek için işi alaya boğu-ı idi. Ya gemi bunlardan birine yasla -ı aktaracağım. Iş~retlerimiz duyulmuş .. 

Hepsinin narnma Takvor sordu: yordu. mış ise? Haldkatı öğrenmek, havanın imdadımJZa bir Ispanyol vapuru geli -
- Şu halde? Filhakika, gemi kumluğa değil, Bel- açılmasma bağlı idi. Hava açılıncaya yor. Kendini bize bildirdi. Nerede ise 
Kapüın omuzlarını kaldırdı.. çikanın şi.malindeki yalçın salıili boy· kadar da, rüzgann azmamasını temen~ yanımıza gelecektir. Eşyanızı topla -

- Sisin tamamile dağıl.masınl! ve dan boya kaplıyan kayalıklara otur - ni etmekten gayri yapacak bir şey yok- manızı ve hepsini buraya güverteye çı-
tebizle rastgele çektiğimiz S. O. S. i- muştu. Altında bir rahne açılıp açıl - tu. karınanızı dileyeceğim. 
şan·tlerinin duyulup da imdadım1za madığı da henüz belli değildi. Vakıa Her ihtimale kar§ı, hadise, açık de ~ - Bunda otursak, olmaz? Sizi ilen 
gelinmesini bekliyeceğiz. tekne şimdiye kadar su alınıyordu. La- nizde bulunmaları mümkün olan bii - çok ırahat idik. 

- Ya, gelen olmazsa? kin, hafiften esmeğe başlıyan poyraz tün gemilere telsizle bildirilmiş, ~imdi -Ben de sizlerden ayrıldığıma zlya-
Siivarinin omuzları bir daha kalktı.. rüzgarı artacak olursa, hasıl olacak onların yardımı bekleniyordu. desile müteessifim. Lakin, vapurumu-

- Ma.haza, ·dedi, bu havali bir çok dalgaların, gemiyi taşlara çarpa çarpa Bu feci vaziyeti kaptan yolcularına zun ne zaman kurtulabileceğim kesti-
vapurların sık sık gelip geçtikleri yer- bir tarafından delmesi pek mümkün - hissettirmemek için elinden geleni remem. Sizi yolunuzdan alıkoymak -
dir. Akşama kadar mutlaka bir gemi ~ dü. Süvari bu ihtimali düşünerek en - yaptı. Şarap şişelerinin biri geldi, biri tansa, bu şekli tercih ediyorum. Hay -
nin yardımımıza koşmasını ümid ede-- dişe ediyordu. Vakıa yolcularını filika gitti .. arada bir, ikinci kaptan vazife - di, vakit kaybetmeyin. 
rim. indirip de sahile ulaştırmağa çalışacak- sini gören serdilmenci kapıya kadar Takvor, arkadaşlarına döndü: 

Ve gülerek ilave etti: tı. Anc<ık hangi noktada oturduğunu geliyor, amirini dışarıya çağırıyor, ku- - Biloorsunuz ne deorsa? dedi. Bu 
- O vaktc kadar. size bir şarap il{ - bilmiyor, tayin de edemiyordu. Bazı lağına bir şeyler fısıldıyordu. O za - bizim papor Urumeli iskelelerini tut -

ram edeyim. Kafanın dumaru, hava - kayalıklar sahilden birkaç mil uzakta man, bu esraTengiz hareketleri dikkat- madığından aldanna ed.eceyıni.tia. 

Fakat ben büyük bir suç işliyorum. 

Çocuğumu düşürtsem mi? A.sla_ böyle 
bir şey yapmam, fakat bu suç ta ona ya. 
kın bir suç.. doğacak çocuğum anasını 
babasını bir arada ömrü oldukça göre
miyecek. Ah ne olurdu. Ben seni seve
bilseydim. Bunu doğacak için çok istedim 
amma; ne yazık.» 

T ARINJC.t Nfi8HA.WIZDA: 

H;ndli fakir 
Çeviren: lsmet Hulmi ___________ ...) 

Gurabi efendinin kulağı kirişte idi. 
Sabahtanberi bir felaketin başlan üze
rinde dolaşnıakta olduğunu hissedi · 
yordu. Sordu: 

- N e aktarması? 
- Bashayağı aktarma! Bu papordaı: 

bir diğerine geçeceğiz. 
- Nerlen o? 
- Kantan, ·bunun ne vakıt kurtula-

cağını bÜcmoormuş. Senin ağıiaacağın, 
vaziyetimiz düpedüz fenadır da, bizi 
başındar'. savmak, enksesine mes'uliyet 
yüklenmemek isteor. 

- Hani ya, nerede imiş o bizi alacak 
gemi? 
-Beş, on takkeden bunda olacak 

mış. Bu tefa tebdili tabiiyet edooruz. 
Bu gelecek olan İspanyol paporudur. 

-Ya, o gelinceye kadar biz tutuna
maz da ba tarsak 

Takvor sinirlendi. 
- Öööf!. Boş laf etme! diye bağırrlı 

Batacak paporun kaptanı seni ilen yen 
beyan oturur da kef eder hiç? Heriı 
sana nar.ikime, insancaz habar edoor ki 
eşyanı hazır edesin. Şarap da ikrnm 
cdoor .. canını da selamete çıkaroor .. 
daha ne istersin? 

Korkudan eli ayağ-ı tutulan Gurahi 
efendi, karnaraya inip de eşyasını too
larr.ak cesaretini nefsinde bulamadi. 
Biraz evvel atıp tu tt uğu kansına yr:ı.l -
vardı: 

- Oh, kancığım! Haydi, ne olursun? 
Şu pılımızı. pırtımızı topla da burı:ı..v.:ı 

getiriver. Kulun, köpeğin olayım! 

-34-

«La Feuille de Rose» un istimdad 
işaretini alıp da yardunına koşan va -
pur, 1 1.000 tonluk «Karamba» adında 
bir İspanyol şiiebi idi. Baltık menıle -
ketlerinden hükUmet kuvvetlerine si ~ 

lah ve cephane taşıyordu. Onun !.çin, 
telsizin verdiği S. O. S. işaretini alm -
ca, evvela kazazede geminin hüviyeti· 
ni sormuş, Fransız olduğunu anlayın
ca, imdada öyle gelmişti. 

(Arkası var) 
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SelAnikle dağa kaldirdan Arnerikab k12 

Yazan: Ziya Salıir 

Amerikadan beklenen para 
Mis Eston, ancak ortalık ağarırken 

~atağına uzanmıştı. Uykusuzluğun ve 
Uzüntünün verdiği bir ağırlıkla, derhal 
gözlerini kapamıştı. 

Fakat; aradan birkaç saat geçer 
geçmez, nt kişnemeleri ve karmakarı -
Şık bir takım seslerle uyanmıştı. 

Dcrhal yatağından fırlamış, pençere
den bakmıştı. Fakat, gördüğü manza -
radan hayrette kalmıştı. Çünkü kule
nin önünde, gırtlaklarından bellerine 
kadar fişeklere, bombalara ve rovol -
Veriere garkolmuş bir takım adamlar 
Vardı. 

Kulenin muhafızı olan neferler de 
dışarı dökülmüşler; bunların hayvan -
larını tutuyorlardı. 

Sayfa 13 

Sinema: Holivudun ağır b ş lı 
yıldızı: Claudette Colbert 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 
tir. Fakat bunu temin etmek için de 
senelerce çalışmıştır. 

* Claudette aktör Morman Forster ile 
ev lenmişti... 

Hayat bu. Onunla birkaç sene yaşa
dı. Holivud'dan girlineeye kadar bu iz
divaç gizli kaldr. Biribirlerinden uzak 
yaşadılar... Birleştiler. Sonra ayrıldı

lar. 
Son zamanlarda Claudetteu Joel 

Edebiyat: Ten'kid en güç 
san'at im"ş! 

Pressmann isminde bir doktorla eY1en
di. Şimdi de aynimak üzere bulunduk· 
ları ha berieri çıktı. 

San'ata aşık olan Claudette'in husu· 
si hayata malik olması için vakti yok· 
tur. 

Kendisine izafe edilen cyıldızhk» 

san'atına inananıaınıştır. 

Bir aktrisin fevkalade bir insan ol -
duğuna da bir türlü akıl erdiremez ... 

İşte CJaudeutte Colbert böyle bir 
sinema yıldızıdır ... 

Kızıteahamam cezaevmın 
inşaatı bitmek üzere 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) Kızılcahamam. (Hususi) - Kıztlcaha-

kazanabilirmi~im! Yalnız Cumhuriyet mam cezaevi gayet dar, mahpusları is
bayramı gecesi, Beyoğlu caddesinde rast- tiab etmiyecek halde olduğu için şimdi
ladığım birkaç meslekda§ın derhal hoş - ye kadar çok zahmet çekilmektc idi. Ad

ııudsuzluklarını sözlerile izhar etmeleri liye Vekaletince kazamızda yeni ve ge
bile bu kanaatimi kuvvetlendirrneğe kil- ııi§ asri bir cezaevi inşasına ayrılan tah 
fidir. sisat havalesi bundan iki ay t:'VVel Ziraat 

Netice, bütün edebiyatçı arkadaşlara 

hitabımdır. Tenkide karşı müsamaha 
göstcrelim. Fazla hadbinlik san'at Alemi
ne de yakışmıyor. 

Bankasına gelmi~, derhal in~aatn başlan· 

mıştı. Gilnden güne inşaatı ilerlemekte 
olan bu cezaevinin nihayet bir aya kadar 
ikmal edileceği tahmin ediliyor. Vilayet 

Halid Fahri (hansoy 

Gelenler; sert sert söyleniyorlar .. 
dik dik emirler veriyorlar .. sık sık, Mis 
Estonun pencerelerini gözden geçiri -
Yor]ardı. .............................................................. nafıa sermühendisi Fahrinin nezaret \"e 
'lk· k 1 Petrinin kanlar irinde yatan cesedi, ona bir hayal hissi vermiııti. 1 y • • 1 kontrolü altında bitirilmesine çalışılan ~vııs Estonun bütün kanı bir anda a- ~ ~ eni neşrıyat 

bine toplanmış, ve sonra damarlarına feryad kopararak kendini yatağa at • Bu 90cuğun doğması, Mis Estonun ._ ____________ ___. bu bina Kızılcahamamın • eksiklerinden 
" b en mühimmini izale edecektir. "~Yılmıştı. Meş'um bir takım hislerin mış; ayılıvennişti. meftur ve nıeyus hayatını, birdenbıre :\1. T. A. - Maden Tedklk ve Arama Ens-
hu d k lb' * ' 1 d' · t' ş· d' t k b' tltüsü tarafından çıkarılan bu madenciUk cumu karsısın a a ı acı acı çarp· neş e en ırmış ı. ım ı onun, e ır 
ın • l mecmuasının 15 Inci yıl saYJSı çok nefi.s 
ıya başlamıştı. Bu hadisenin verdiği dehşet, Mis gayesi kalmı!ih. O da Sarafofun kuleye bir şekUde, dolgun münderecatıa, bir çok 
Bu korkunç adamlar, birer birer ku· Estonun firar hakkındaki ümidlerini gelerek oğlunu görmesi idi. Lakin, resimler ve grafiklerle ıntışar etmıştır. 

leden içeri girm~ler; merdiven ba§ın· de kesmişti. Bundan sonra, mukaddc- mefkı1resinden başka, hiç bir hisle mü- Deniz -Bu aylık deniz mecmuasının 2 n-

da da gürültülü bir müzakereye g!!"iş· rata karşı boyun bükerek artık Ameri- tchassis olmıyan Sarafof. böyle bir şeyi ~!.t:!!:!~.::~::::!.~1.~~ı.~~!:: ............................ . 
lnişlerdi. kadan gelecek paraları beklemekt{' 1dından bile geçirmemişti. 
.. Mis Eston, Silyanın odasına gitmek başka, hiç bir halas çaresi mevcud ,-1( * 
Çır. kapıyı açmıştı. Fakat o anda, kapı- ğildi. 

~ı?ın önünde bekliyen silahlı bir nö - Fakat; günler, haftalar, ve hatta c.~· 
ue~ci il~ karşılaşmıştı. lar geçtiği halde bu paradan da hiç hiı 
. _İ§te 0 zaman, artık hayatından ümi· haber gelmemişti. Yalnız, komite ile 
dı · Mister Havs arasında sık sık mektublar n nı kesen Amerikalı kız; kısa bir çığ-
·~ık k k' · gidip gelmekte, ve her defasında da pa· ,_ opararak, odasının bir öşesıne 
.1\açınış; ranın yakında gönderileceğine dair 

protestan vaizi tarafından teminat ve
k - Mahvoldum. Hayatırom son daki- rilmekte idi. 

alarını yaşıyorum. Bu müddet zarfında. Mis Estonun 

1902 senesi kanunusan!sinin t!am 
'2 nci gecesi idi. 

Yıldıı srayında, küçük mabeyn dai
resinde sadrazam Said paşa ile mühim 
bir mesele hakkında uzun bir düzake· 
reye girişmiş olan Abdülhmid, yorgun 

dımağını dinlendirrnek için harem dai· 
resine ~cçeceği zaman bşkatib Tahsin 
paşa gelmi~; 

Emsnli arasıııd ı eıı gOzel ve şık 
Mobilyalar satan 

(ESKI HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 1 
YATAK ODASI takıınları · ıın zen
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Çanpazar köyünün kaza haline 
çevrilmesi beklqniyor 

Biga,, (Huısusi) - Bigaya bağlı Çan-
pazar köyünün yakında kaza merkezi ol· 
ması beklerunektedir. Bu çok şirin nahi· 
yenin halkı, buna §imdiden hazırlanmış, 
oteller, dükkanlar, kiralık evler, güzel 
bir hükfımet konağı, Halkevi, Parti bina-

sı, mektob, asri hela, park, okuma odası, 
ihtiyar heyeti toplantı yeri vesalr kazaya 
lazım olan şeyleri yaptırmış, lokantalar 
a9Jllı.ş, ılıcasını modem bir şekilde tamir 
ettirmiş, sokaklarını kaLdırım ile döşet
miş, hatta Parti binasma radyo bile alın· 
mıştır. 

Diye mınldanmıc:tı. 
-ı gebeliği ilerlemişti. Ve nihayet günün 

:Merdiven1erden birbirine karışnn birinda, • tıbkı Sarafofun dediği gibi -
ayak sesleri i~itm~ti. Sonra, odas.nın güçlü kuvvetli bir erkek çocuğu doğu-

- Efendimiz! .. Şimdi Amerika sefa- f 
rethanesinden geldi. fevkalade ·müsta Soo Posta 

\ Balıkesir, Çanakkale, Edremid, Bürha· 
ni~ Ayvalık, Bi.ga, Ezine, Bayramiç, 

celmiş. 
kapısı, birdenbire açılıvermişti. nıvermi~ti. (Arkası var) 

İti ~cu~~ ~liveb~r~k sakallı=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir adam, elindeki tüfeğin ucu ile dışa- ı 1 1 
tlyı göstererek, kaba bir Fransızca ile: • Istanbul E elediyesi lanları 
k.-D~nç~ın~~~ada~ant~ ~---------------------------~ ıb ediniz. Kontrat yo1dam"'lına başlanıyor 

Demisti. istanbul Belediyesi hududu dahilindeki icara bağlı olan bilılmum meskenler 1
Tis Eston, bu adaının çatık kaşları ile ticarethanelerin kontrata yoklamalar.ına Belediye murakıbları tarafından 

aıt:nda parlıyan kanlı gözlerinin arni-
t başlanmı§tır. 
ane tahakküniüne mukavemet edemi- İcar ve isticar nizamnamesinin hükümlerine göre kontratsız olarak kiraya 

Yerek odadan çıkmış; merdiven başın
da bekliyen dört silAhlı N>teyi takib et· ı;erilen mecurlar için senelik icarından % 4,5 hesabile harç ve ceza alınacağın-
tnişti. "S- dan mecur için kontra to tanzım veya taJ dik ettirmemiş olan emlak sahibierinin 

Bu adamlar Mü Estonu abluka et • §imdiden Noterliklere müracaatla kontra telarını tanzim ve tasdik ettirmeleri ilan 
ll'\ olunur. c8040~ 

isler.. merdivenlerden indinnişler .. 

;~;:~:=d:ı~;:r~:n~~~~ a:~~ .:lJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII~ 
· ··~~ıerdi. ~ Türk Hava Kurumu s 
• . Mis Eston, ayakta duracak halde de- 5 = 
IDldi. Titriyen dizlerinin üstüne çökii- = 26 C 1 • T 1! R T 1 p 5 

tnecburiyetini hissetmif!i. 5 5 

Gölcük ve Bursa havallsine işiiyen oto• 
1===============1 mobil ve otıo'büslerin transit merkezi o. 

Yerebatan, Çatalçeşnıe sokak, 25 

Yevmı, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütfın hakları 

mahfuz ve gazetemızc aiddir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2341) 1~~0 710 
ECNEBİ 27ou 14üıl 800 

Abone bedeli pe~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur . 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
:300 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

lan bu mımıur nahiyenin kazaya çevril· 
meısi bütün o bavali halkını çok sevin· 
direcektir. .... _. __ ...................... _. ................... --

RtJK 
ICiN~ 

vermemek içtn bir a~aca dayanmak = BU .. ~ y ·u ... K p 
1
• YA c o s s 

b A.radan, on beş yirmi dakika kadar § ~ 

ir zaman geçmişti. Birdenbire kule- E . . . . . . . · 5 : •. ~'···P··0••8·t··a"k"u.··t·~::::":"7•4••1•••1·s·t··an·"b"u··1····ı BE~iR <i.e~ be~ altı el silAh sesi işitilmişti. Bu E Bırıncı Keşıde: 11 1 lkıncıte.şrın /938 dedır. E ........ MA~MUT 
Sılah sesleri, Mis Estonun tüylerini ür- 5 40 000 S : Telgraf : Son Posta E-C~.A..N &~1 
Pertmiş, bitkin bir hale getirmişti. ~ Büyük lkramige: • Liradır .• ~ i Telefon: 20203 : MUSTA~2ARATIN AN_~ 

Pul ilavesi lazımdır. 

}{uleden bir adam çıkmış, Mis Esto- E b k -15 o 12 00). 10 000 liralık cL_ • = ,, .............................................. -' p E KTO n j ... '\ \ LLP"> 
llun yanındakilere işaret etmişti. Bun- := Bundan 8 1 a : •0? ' · . ' ·M UU"amıye- 5 K ITf-v 
~PM~~hlh~~~m~-=~~t2n~"ıa~)li~k~~~~~w~~~ 5---------~-----------------
iatını~ıar; tekrar kuleye getirmişlerdi. 5 Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et- ~ -Sömikok Alınacak 
. Mis Eston, baygın bir halde odasına ~ meyiniz. Siz de piyangonun mea'ud ve bahtiyarlan arasına SS 

ii:zntş, kendini yatağına atmak iste - 5 girmiş olursunuz... .5 

~~~n F:~::~::~::r:n:v~~;~ ~~ş: ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfW 
tnişı· 

E:~elA, gördüğü şeye inanmak iste- Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satinalma 
:ernişti. Orada, pencerenin karşısında Komisyonundan: 
<i Uvarın dibinde, Petrinin kanlar için- Merkezimize aid Kavak tahaffuzbantısi beton iskelesi açık eksiitme suretne 
e Yatan oesedf, ona bir hayal hissi 

\le tamir edilccek~ir. 
b tıniştf. Fakat, biraz daha dikkatli A - Tahmin bedeli 610 lira 72 kuru~tur. 
d~kınca, onun gö~sündeki kağıd nazan 
ikkatini celbetınlftL Hemen, gözlerini B - Buna ald fennt ve idari gartnamoler Merkezimiz levazı.mından ·•~ kuruş 

b()Qasıınn eşyasına çevfrmişti. Bütün mukabilinde alınır. 
l.t":"adakl e,u-alann a1tfut edilerek a- C - Eksiitme 8 İkincite~rin 1938 Salı günü saat 14,30 da Galatada Karamusta-

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuzun tesbini için 800 ilA 1000 tan IÖmikok kömürü kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulm~ur. 
2 - Muhammen bedel (26000) muva.kkat teminat (1950) liradır. 

3 - thalesi Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binaBıneta müteşe)i
kil ~n taratından 10/11/938 Pertembe günü saat 10 da yapılacaktlJI. 

4 - Tcwklif meıktublarmm ihale .saatinkien bir saat evveline kadar koınişyon 

nıi&Iikine vermeleri. 
5 -Daha fazla izahat ve paraaı2 tartnaın.e ahnak Wtiyenlerin Enstitü daire mü· 

~lügüne müracaatlan. (7897) 

Orta - lise bitirma ve olgunluk ta1 nclığım, ve 0 bir tek kelimeden ibaret fa paşa sokağında mezkı1r merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
0 ~n mettubun yakalandığını hisseylc- D - Muvakkat teminat parası 45 lira 82 kuru,tur. İıntı.hanlarına au.ml • kıf111k cruplarıa cündüz - aece de huırlıyoruz: (Çembera. 
lnıştt E - Eksiltıneye gireceklerin bu gibi tamirat yaptıklarına dair resmJ bir vest- tq tartısında Y&baneı Dm•, ~· Kı.a n erkek olmla) b1rtao derste ı:nfi4kUlle .. 
~rLU yüzilne kaprun~; acıkl_ı_b_i_r~k_a __ g_ös_ı_er_m_e_ı_en _____ ş_a_rt_t_rr_. ___ c_7s_ı_1_~ ___________________________________________________________________ r_ın_~ __ ~_d_u _____ ır_.~---~---~---Lk--t_o_rk_~_u __ 4_a_b_~_•~--•_•_._~ ___ •_,_~ ______ ttt_n_.z_~_• _____ Oe_tı.n _____ t_n_y•. 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının ~:!:i KESKiN KAŞELERiDiR. B~bçekapı 

Salih Necati 



-

' 

14 ~ayfa SON POSTA 

~-· .................................................................................................................. .... 
f Niğde tahrirat kalemind~ başlayıp lstanbulda i 

.---lif.:::l!l~r ! darağacı altında biten memuriyet hayah : 131 j ~----• 

Katib eşkiya için izahat verirken: "Bunların başlıcaları 30 kişiden ziyade değildir. 
F akat bulund~kları dağ, yüksek olduğu için gönderi:ecek kuvveti uzaktan görerek, 
tepeleri n üstündeki kagir bin1lara girip müdafaa ve mukavemet ediyorlar, diyordu 

IIükuınetimiz, bu masrafların yarı
lını ve Mısır hükümetinin ziraat neza
rctine verd.ği :snlahiyetin üçte birini 
muktedir valılerimizden herhangisine 
ve hatta bana verse. nihayet on beş se
ne zarfmda Muc;ul, Bağdad, Basra vi -
layetlerini te1kil eden ucsuz, buca1<sız 

arfızi dahilinden iki Mısır çıkarabiliriz. 
Mısırda yalnız bir Nil var, bu üç vila
yet dahilinde ise yüzlerce küçük ırmak 
ve caylardan başka Fırat, Dicle ve Di
yale var. Bunlar ise beyhude akıp gi -
diyorlar denilebilir. 

Fırat ve Dicle, alelhusus Dicle ne -
hirJeri öylec;ine akan birer nimettirler 
ki istifade edi eMedikleri için müteca
viz birer mu-,ibet oluyorlar. 

Vakti!e her biri yüzlerce kanallara 
dai>ıtılan bu nehirler, bilhassa Dicle, 
yatağına sığinadığı için, hattA ben ora
da olduğum esnada defalarla vukubul
duğu vechile, ·sed1eri yıkarak tufan be
Ia.ları ihdas ~diyordu. 

Sözlerimi· dikkatle dinleyen Mısır 
zir:::ıa t nazırı: 

- Evet pek doğru söylüyorsunuz, 
deci. fakat, bu hakikati bilmekten bir 
şey 'çıkmaz. Marifet, bu nehri yapmak
tadır. Adana vilayeti de az b ir zaman 
içinde küçük bir Mısır ~labilir! 

- 71-

R<~kiva elin:le iiç sene kalan nahiye 
İstanbuldan gönderilen 18 yaşındaki 

müdür 

l\1uc:uln rnuvasalatım a tmarn sav•rnı 

mevsimine, yani marta tesadüf enniş
ti. 

İlk iş olrnak iizere, savım memurhı1~-
larına intihab edilenlerin listesini oku
dum. Bu lis~-ede> vilayet merkezine trbi 
Mf'zttri nahivec;i memu-rlannın va1.·! -
m::ımış olduaunu gördüm. Sebebini. li"
teyi getiren idare me~lisi katibinden 
sorrium. 

Bu nahivenin üc ~ene evvel n~c:ılc:a 

esldva eline düstüi!ünü, tenkillerlr.e 
jandarma km·vcti kifayet ve asker sev
kine de İstanbulun romrafakat etmerii
ğini hayretlc öğrendim. Mezurive ıığ
nam memurları gönderilmediği gibi, 
elve\'m orada hiç bir memurumuz da 
b~1unmadıj!mdan yalnız ağnam re-s
minden değil, diğer vergilerle a~ar 
vaı i da tından da bir şey alınamamakta 
imi s! 

Ben, son defa, Yıldız sarayına şifre 

ka~ibi vasıtasile padişaha teşekkürleri
mi bildirdiğim esnada, Kamil Bey: 

- Sevketmeab efendimiz, Mu!ulda 
herc:evdı:-n evvel o vilayette devam e
aef{elen mukateleleri men ile emni -
yet ve aşayişi temin etsin, mektebler 
açsın, yolları yaptırsın buyuruyo!'lar 
der:ı işti! 

MemlE>ket için hakikaten her şeyd-en 
ev\·el Lunlar elzem olduğundan, pndi
şahın bıı iradesinden cidden pek mem
nun olmustum. Su çok garib Mezuri 
mec;elesi iradenin birincisine temas 
edivordu. 

İyi kötü bir vilayet teşkilatı, niza -
mive, redif liva ve fırkalan bulunan 
Musula. hat•rladığıma göre ancak se
ki~. dokuz saat mesafede bulunan bir 
nnhiyenin eskiya eline geçerek üç ~e

nedir istirdad olunamaması bir devlet. 
bir hükılmet için pek çirkin bir hAdise 
idi. 

Her an artan hayretimle: 

- Koskoca bir nahiyeyi zapta mu -
vaffak olan eşkiya kaç kişiden ibaret
tir. dedim. 

Kfıtib şu izahatı verdi: 
· - Bunların başlıcalan otuz kişiden 
zivade değildir. Fakat bulunduklan 
dağ, yüksek o1du!hı için, gönderilecek 
kuvveti uzaktan görerek, tepelerin üs
tündek1 kaT ajr b inalara girip müdafaa 
ve mukavemet ediyorlar. Maahaza, 
«u~ulü müttcıh.aLJe» vechile müsade -
me\·e istirak Ptmiyerek cibrazı satvah 
surctile jandarma kuvvetine müzaha-

ret için de bir müfreze askerin gönde-1 sını ürriid ile yeis arasında mlitereddid 
rilmesine dair olan muhabere, üç sene- bir intizar ile beklemekte iken şifre 
dir neticelenmedi. Bu yüzden çete cf- katibi Kamil beyden, şu telgraf, tabii 
radının jandarma kuvvetile derdestlc- şifre olarak geldi. 
rine teşebbüs edilmemiştir. Bu şaki~er cDehük kazası şeyhinin Erbil kaza
geçen sene ağnam tadatına memur sı ile diğer bazı mahallerde ika eyledi
edilen müfrezenin zabitini de öldürdü- ği cinayattan dolayı tedib olunınama
ler. Bu hal, yalnız devleti ve ahaliyi sı taarruzdan masun kalan yerlerin de 
değil, orada arazisi bulunan Musnllu harabisini intaç edeceği Fransız sefa • 
bir çok şahısları da izrar ediyor. retinden ifade kılındığı ve icrayı şaka-

Kendi kendime ve bilaihtiyar: vet edenlerden Selim ağa ile Mezuri 
- Merkezinin yanındaki bir nahiye- dağlarında mutahassm bulunan Şeyh 

yi senelerdenberi eşkiya elinden kur - Nut"iyi derdest için mevkii mezkura 
tararnıyan bir vilayete vali gelmi~ ol- 145 ncf~r asakiri redife (silah altında 
maktan bü.yük ve elim bir bcdbahtlık redif yoktu.) ve 55 nefer esterlinin sev 
olnıaz, dedım. ki halinde eshas1 muzırrei merkume -

Bu babdaki evrak dosyasını okudum. nin dercestl~rine neticei hasene istih
SeleflE:rimin evvelki maruzatından sali mümkün bulunduğu beyanile bu 

bahsederek oraya yalnız bir müfreze babda rpezunivet itası makamı seras -
değil, bir iki oebel topu da gönderHme- keriden arzol~nduğundan ve böyle bir 
si v;;cubunu şifre tel-grafla seraskere takım rüesayi ehli islamın bigayrıhak 1 

yaz m. b .. d b' d f l k'd birer suretle itharnı ermenilerle ecne· 
Her on. on eş gun e ır e a e ı bilerin bir entrikasından münbais 01 • 

ettiğim halde aylarca cevab alamar1ım. k k . 'ht' lAtt bulunducun 
• A • • • • N . ma a vayı ı ıma a an o -

V\layctın bır nahıyesınde şeyh urı, d h k'k t' h ı·n ber muktazayi sa .. 
h S 1. H" . Ar b l an a ı a ı a ı 

şey e ım ve useyın a nam arın- d k t . arz ve iş'arı emir ve fer-
d .. k' . h"kü' ~ . b . k a a serıan a uç şa ının u m surmesı, enı Pf' b lm t 

:i k' man uyuru uş ur. 
ziyade kızdırmıştı. O zamanlar, a ı 2 EylUl 131 h 
crizacuvane• itiyad dairesini hayli te
cavüz eden şiddetli sözleri havi açık bir 
telgrafla serasker paşayı tazyik ettim. 
cKeyfivet arzı atebei ulya kılınmıştır.• 
şeklinde bir cevab ve genişce bir nefes 
aldım. 

Bu hi"c;iz e~ikten çıkacak is'af sad::ı-

2 3 4- fi 6 .. ~ 9 ltı 

SOLDAN SACiA: 

ı - Aradasıro.da. 

3 - Şekersiz. 

5- B~yaz. 

6 - İsimlerden sıfat yapmda yarıyan 

bir lil.hika. 
8 - Bobada yakılan. 

10 - İçine biber konulan. 

YUKARDAN AŞACil: 

ı - Büsbütün. 
3 - cumartesiden evveı. 

5 - Kırmızıya benzer renk. 
6 - Rabıt edatı. 

8 - İkinci derecede. 
10 - Sandal kullanan. 

1 2 s 4 5 f\ 7 8 9 10 

lııvelki bulmacanın haUediLmı1 §E'k ıi ............................................................... 
ER'f'UÖRUL SA01 TEK 

tiyatrosu 
Talaimde Bu ırece 

(BABA) 
Şbindbergin me~hur piyeai 
3 per-de ~· (D..ıktor Haybe

de-ıa) ~odvil 1 pe~do 

Tuan Tiyatrosu 
Halk aan'atki.n Nqid ve 

CemaJ Sahir, olruyucu 
Semiba birlikte 

Kaıserl GOlleri 
Komedi SP, 

varyete Sola Düet 

Seraskerin az çok asker sevkine mü· 
saade istihsal edebilmek için adediere 
manasız birer kesir ilave ile daha az 
aöstermeğe çalışması dikkate şayan • 
dır. 

( Ark·ası var) 

DALG A UZUNLUGU -r 1 

16 39 m. 183 K<'.S. 120 Kw. · 1 

1 
T.A P. 19fi4 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

1 T.A.Q. 31,70 m .. !Me5 Kes. 20 Kw. 

4-11-938 CtlMA 

12.30: M;i?!k (türkre eıerlerl, 13: Saat a
yarı ve haberler, 13.10: Konu~ma, moda 
hakkındal, 13.2!l - 14' Mü:ı:lk Ckücük orJ:e.~

tra - eski oneretlerı. Rrımantık u vertür (Ke
ler Bel al, La fille de Mm. Angot operet!n -
de~. Potpuri (Ch. Lecoool, Dl Bajardere o
peretinden P~uri CP.mmerih K:ılmanl, 

18,30: Müzik (rıes'eli - Pll. 19.15 Saat a.yarı 
ve haberler, 19,25 Mü7lk ldeniz türküler I), 

19,40: Konu<ıma, 19.50: Mii7ik (da~ türkiile
ril, 20: Müzik (Riyaseticumhur !lldrmonlk 
orkestrası şef: Praetorlusl, Egmon - ııver

tür CBeet1hoven), Sen!oni (CI!zar Franckl 1 

Capriççlo Espagnol (Rimskl Korsakowl, 21: 
Arabca söylev, 21,10: Müzik (Şan konseril, 
Lleder (solist Nurnllah Şevket), 21,30: Ko -
nuşma (Koca Sinanın birkaç eseri önün -
del: Yazan ve söyliyen (Ekrem Re.,ld), 21.45 
Müzik (Sinanın duyduğu na~eler CSeyid 
Nuh İtrt), 22.05: Sinanın duyduğu şlirler -
den), 22,10: Müzlk 07 net asır), 22,45: Bir 
operanın tamamı, 23,45 - 24 : Son haberler 
ve yarınki program. ................................................................ 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan ecza neler şun -

lardar: 
İstanbu1 rihetindekiJer: 
Aksarayda: <Ziya N url), Alemdarda: 

(Esadl, Beyazıdda: (Belkis), Samatyada· 
(Teofilos), Eminönünde: <Amina.~ya), 
Eyübde: CAri! Beşir), Fenerde: (Emllya
dU, Şehremininde: (N azı mJ, Şebzade -
başında: (Ham di), Karagümrükte: (Su
adı, Küçükpazarda: (Hikmet Cem11), 
Bakırköyünde: (Merkez). 

Beyoflu cihetinclekiler: 
istiklA.l caddesinde: (Galatasaray), 

Tünelbaşında: (Matkovlçl, Galatada: 
(Iktyo)), Fındıklıda: (Mustafa Nail), 
Cumhuriyet caddesinde: (Kürkçlyan>, 
Kalyoncuda: (Za.firopulos), Firuzağada: 
(Ertuğrul), Şişlide: Ci\sun), B~iktaşta: 
(Süleyman Receb). 
• Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Üsküdarda: (Selimlye), Sarıyerde: 
(Osman), Ka.dıköyünde: (Saadet, Osman 
Hulfts1), Bfişükadada: (Halk) , Heybeli -
de: <Halk). 

······························································ H A LK OPERE'1' 1 

Binanın tamiratı bitmek 

üzeredir, yakında tem

aillerine ba~lıyor 

T. 40335 

• 
İk.inciteşrin 4 

lzmirde futbol çok 
sönük hale geldi 

En mühim maçların seyirci sayısı yüzü bulmuyor. 
Oyuncu idareciyi, idareci oyuncuyu itham ediyor 

!zmir lig maçlannda ba~ta giden Ateş takımı 

İzmir, (Hususi) - Bu sene İzmir lig 
maçlarında büyük bir alakasızlık ve ruh
suzluk hakimdir. En mühim maçların se
yirci sayısının yüz kişiyi bulmarlığını 

söylersem vaziyeti tam manasile anlatmış 
olurum. Birinci sıruf takımların eleman~ 
larından ekseri.si maç saati ayaklarına 

ayakkabı geçireceklerine, ya bir sinema
nın neş'eli filmini seyrediyorlar, yahud 
da bir tanıdık düğününde buıunmağı ter
cih ediyorlar. 

Bunun mühim bir sebebi vardır 
İzmirin Alsancak ve Ü çok gibi birinci 

sınıf klüpleri, bu mevsimde eski varlık
larından en mühim kısmını kaybetmiş -
lerdir. Alsancak ve Üçok bir kısım oyun
cularından mahrum oldukları gibi maddi 
yardım görmedikleri için taktmlarını top
lıyamamışlardır. Spor klüplerınin, sene
vi iki yüz lira saha hasılatile geçinemi • 
yecekleri, hatta futbol topu ve forma gibi 
iptidai ihtiyaçlarını karşılıyamıyacakları 
aşikardır. Eğer başlıca klüplerimize yar
dım edilmezse, üç ay sonra spor sahasın
da tek oyuncu bile bulmak imkansız ha
le gelecektir. 

* Bu şerait altında, otuzar, kırkar se -
yirci önünde oynanan maçlarda alınan 

neticeler sürprizli değil de fecidir. Üç 
haftanın puvantaj neticesi: Yamanlar 3 
puvan, Alsancak 4 puvaı:ı, Üçok 5 puvan, 

Doğanspor 7 puvan, Ateşspor 8 puvall·" 
Bir bakımdan DO!: ., sporun kuvvetçl 

en iyi vaziyette olduğu .,rülürse de }.t 

teş takımı 8 puvanla en başa geçmiştit· 
Alsancak en gerilerdedir. Üçok onu ta • 
kib etmektedir. 

Klüp idarecilerile görüşürseniz şik! -
yetleri şu noktada toplanır: 

c- Oyuncular :ınaçlara gelmiyorlat• 
Hele antrenman yaptırmak imkanı yok" 
tur. Para sıkıntısı içindeyiz. Takıma da" 
ha altı çift ayakkabı lazım ... Falan oyutl" 
cunun askerlik mükellefiyeti yaklaştıJı 
için bedel vermek icab ediyor. O oyun " 
cuyu da kaçırırsak klübün kapılanna ki" 
lid vuracağız.:. 

Oyuncular şöyle söylüyorlar: 
c- Başımızda idareci kalmadı. Maçlll" 

rın harareti hiç yok .. On beş seyirci ö " 

hünde maç yapmak bizim hevesimizi kırı
yor. Futbol oynayıp yorulacağıma ra " 
hatça evimdeki bahçeyi tanzim eder vt 
sinemaya giderim.:. 
Eğer yukarıdaki ifadeleri dikkatle o " 

kuyacak olursak klüp idarecisinin bir O" 

yuncu için klübü kapıyacağını, oyuncu " 
nun da seyircisi az sahada maça çıkaca~ı
rıa bahçesini tanzi metmeği düşündüğünil 
görür ve üzülürüz. Vaziyetin kısaca ifa"' 
desi budur. 

A. Bilıet 

Bu~ gar Ki ro Tekirdagh HUseyine Bisiklet:e 100 kilometre dunya 
meydan okuyor rökoru kır1ld1 

Uzun zamandanberi şehriırıizde bulu
nan Bulgar şampiyonlarından Kiro ge • 
cen hafta Ankarada Mülayınıleo yaptı~1 
~ıaçta müsabakayı ne için terkettiğini u
zun boylu izah ettikten sonra Türkiyede 
bütün pehlivanlada güreş yapmadan 
memleketine dönmiyeceğini söylemiştir. 

Bulgar Kiro Mülayimin müteaddid de
!alar kendi gırtlağını sıktığım, ilk on beş 
dakikada hasmını yendiği halde hake -
ınin bu galibiyeti saymarlığını ve bu mü
sa baka neticesine itiraz ettiğıfu bildir -
mektedir. 

Kendi kuvvetine güvenmekte olan Bul
gar güreşçi Türkiye başpehlivaru Tekir -
dağlı Hüseyin ile ilk fırsatta maç yap -
mağa hazır olduğunu söylemiş, Tekirda~

lı da bu daveti kabul etmiştir. Kira bu 
müsabaka ne tarzda cereyan ederse etsin 
bütÜn şartları kabul edeceğini, yalnız 
şimdiye kadar tesadüf ettiği hakemler -
den çok şikayet ettiği için minder ha -
kemlerinden birinin Bulgar olmasını ve 
böyle bir hakemin !stanbulda bulundu -
ğunu söylemiştir. 

Tekirdağlı Hüseyin de bu rnüsabakayı 
en kısa bir zamanda yapınağa hazır bu -
lunduğunu söylemektedir. 

Bugün için büyük bir eheınmiyet taşı
yan bu maçın bayram günlerinde yapıl
ması ihtimali çok kuvvetlidir. 

Ingiltere - Norveç maç1 
9 teşrinisani çarşamba günü New- -

castle §ehrinde İngiltere • Norveç takım
ları arasında beynelmilel bir futbol ma
çı yapılacaktır. 

Milanoda yapılan 100 kilometrelik bi " 
siklet müsabakasında İtalyalı Piubello b\1 
müsabakayı iki saat 26 dakika, ıki beşte 

koşmağa muvaffak olarak yeni dünya re"" 

korunu yapmıştır. 

40.000 liraya satilan oyuncu 
İngiltere birinci lig lideri Derbf 

County takımının merkez muhacimi Ast-' 

ley meşhur takımlardan Sundertand kHl" 

bü tarafından 40,000 liraya satın ahrunıt' 
tır. 

Astley İrlanda milli takımında da mer
kez muhacim olarak oynamakta ve het 

maçta gol atmakla maruf bulunmaktadır. 

Bu haftaki maç ların hakemleri 
İstanbul futbol ajanlıjtı bu haftanıı.ı 

mühim oyunlarından Galatasaray - Ve' 
fa maçına Süleymaniyell Tarığı, Fener " 
bahçe - Süleymaniye maçma ise Galatll"' 

saraylı İzzet Muhiddini hakem olara~ 
seçmiştir, 

Olimpiyadlara hazı rliklar 
1940 senesinde Finlandiyacia yapılaca); 

on ikinci olimpiyad oyunları için Hol " 
singfors'da hazırlanan stadyom 6~,000 ıd" 
şiliktir. Stadm 35.,000 kişilik yeri kapııll 
tribüodür. Biletler 1939 senesi başındeft 
itibaren satılınağa ba~lanacaktır. 

Cambr;dge - Oxford 
Cambridge - Oxford üniversiteleri ara~ 

sındaki senelik kürek yarışları bir nisaıı 
939 cumartesi günü Taymıs nehrirıdt 
yapılacaktır. 



~ lkinciteşrin S.ON POSTA 

IZ? MAZO 
Son çıkan son derece müessir 

f 

Merkezi: ANKARA 

• ve saır 

anka muamel8t1 

ŞUBELER 

Ankara Bolu lstanbu~ 
Adapazarı Bursa Iz mit 
Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhabirieri vard1r. 

T elgraf adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCAREt 

Bankam1zın Istanbul tubeslnde tesis edilen 
. 

''GE C E KASA SI, 
Çok milsaid farUarla aaym m5şterilerlmizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

lzahat nlınmak üzere gl§elerimize müracaat olunması. 

M 

..... 
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İnhisar ar U. 

Sayfa 15 

İsmi t ak :id edilebilir. F akat ne terti· 

bi, ne de tesiri taklid edilemez.MAZOii 

Nevi Mikdan Muhnmmen becteli Muvakkat Eksitlmenin 
boheri tutarı teminat 
lira K. lira IL lira K. şekli scıati 

Istanbul başmüdUr
ınan binasının kal-
dının tamiri işi l18fı. 65 89. 03 Pazalık 14 
lÇtil Etet 300 kilo 1. 14 342. 27. 65 A. eksllt. 
Eczayı tıbbiye 46 kalem - 936. 19 70. 21 • 15 
Çember raptiyest sooo kilo sı 930. 69. 75 :D 15.30 
lmlll makinesi 2 adet SOO. - 1600. 120. » 16 
I- İdareinizin İstanbul başmüdürlüğü binasının kaldırım tamiri işi şartname

a;i nıucibince satın alınacak (300) kilo Etil Eter, cins ve mikdan listesinde ya
zılı 46 kalem eczayı tıbbiye nümuncsine uygun olmak şartile satın alınacak 
3000 kilo çember raptiyesi ve taahhüdü üa etmiyen rnüteahhid hesabına şart-

namesi mucibince yaptınlacak 2 adet imltı makinesi yukarıda hiz:.ılarında yazılı 
u.sullcrle ayrı ayrı eksHtmeye konmuştur. 

II - Keşif ve mubammen bedellerile muvakkat teminatları h~zalannda gös
terilmiştir. 

III - Eksiitme 9/XI/933 tarihine rastlayan Çarşamba günü bizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta levazmı ve mübayaat §Ubesindeki Alım komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

IV- Keşif şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden 
alınabileceği gibi çember raptiye nümunesi de görülebilir. 

V - İstekliler eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .(7733) 

~ 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt-
Behcri Tutarı 

L. K. L. K. 
terninatı 

L. K. 
men in 

'aati 

Fıçı tahtası 5500 aded 36.600 M 3 45.- 1647.- 123.52 15.40 
.küçük boyıo 
Fıçı yan dlp 550 » 13.457.50M 3 100.- 1345.- 100.87 15.50 
kapak tahtası 
cbüyük boyıo 
Fıçı tahtası 750 » 9.360 U 3 100.- 936.- 70.20 16 

I - Şartnamelerine ekli listelerde eb' a~ ve ıclkdarı yazılı ve yukarıda üç 
grupta gö~rilen fıçı tahtası ayrı ayn açık eksiitme usulile aatın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakknt terninatları bizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiitme 7 /Xl/938 tarihine rastlay an Pazartesi günü bizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır . 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alına

bilir. 
V - İsteklilerin eksiitme içın tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme pa,. 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7794.. 
~ 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptınlacak tuz anıbarı ve 
Başmüdürlük apartnnan1 inşaatı 20/X/938 tarihintle ihale edilemediğinden ye
niden pazarlık usulile eksiltıneye konmuştur. 

II -Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 liradır. 

III - Eksiitme 11/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataıita 
Levazım ve Mü'bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım "re Mübayaat Şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlüğün
den alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak et.mek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihale 
gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lamnd.lr. 

VI - 1steklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukarıda auı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c7904ıo 

K1z1lay Cemiyetinden = 
50,000 metre sargılık . 

Amerikan bezi satın alınacaktır. 
Taliblerin nümuneyi görmek ve teklif mektublarını vermek fizere 
5/11/9J8 Cumartesi ak§amına kadar Kızılay İstanbul Deposu 

DirektörlUğüne müracaatları ilan olunur. 

iLA N 
ETIBANK NAKLIYE IHALESI 

J - Murgul'da tesis edilecek bakır iza'bchanesine lazım olan takriben 

20.000 ton malzemenin Hopa'dan, Borçka civanndan kamyonlarla Murgul'a 

nakli işi bir müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (5.000) Beş bin liradır. 

3- Bu işe talibolanlar tahriri tekliflerini 30jllj1938 tarihinde saat 
18 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörltiğüne vermiş olmalıdırlar . 

.f - Bu hususta tan.zim edilen §nrtnamesi ile ihale mukavele projesi her 

gün Ankarada Eti Bank Ticaret Servisinden, İstanbulda Eti Bank Bürosun
dan, Kuvnrshan'da Eti Bank Bakır madeninden ve Hopada Eti Bank İrtibat 
Memurluğundan alınabilir. 

Sümerbank U um üdürlüğünden 
Hali inşadaki Karabük demir 'e çelik fabrikalarının ilk teikilatmda lngili3 

mütehassıslaq nezdinde tavzlf cd"lrnck ve bu fabrikaların yakla~mış olan ışle
melerinde devamlı kadroya alınmak üzere Robert Kolej veya Hayskul veya bun
lara muadil di~er mektebler mezunları arasında ingilizeeye pek iyi vAkıf yirmi 
beş memur alınacaktır. 

Bu memurlarm ma~ları ehliyetlerine ve şimdiye kadar bulundukları va :ı:if<>
lere göre tayin edilecektir. 

AlAkadarlarm azamt 15 ikinciteşrin tarihine kadar Sümerbank U:numi Mü-
dürlütfi personel servlııine yazı n~ veya bizzat müracaat1arı. .c7933. 



. 
• " Sayfa SON POSTA 

ALMAN KOKU 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirilen en iyi 

ALMAN KOKU 
Depoda teslim 

Tonu 25 Liradir. 
Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir, 

MOraeast yeri : 

Ankara Memurlar Kooparalif Şirketi istanbul irtibat Bürosu 
Sirkecide, Yalıkö,kü caddesinde, Liman Hanı karşısında Mühürdar zade 

hanında No. 32 Telefon 23074 

Kuruçeşmede altın Çapada 2 No. lu Kooperatif Deposu telefon 35/69 

ADEMi iKTiDAR 
ve B EL GE V Ş E K Lİ G i N E K A.R Ş I 

• 

Tabietleri her tt:czanede arayınız. (Posta kutusu 125~ Hormobin) 

Bir Hakkı Şöhret var ki bugüne kadar 
Adı tadını 

Herkesin üzerin
de ittifak ettiği 

bir hakikat : 
Sabah, öğle ve ak
şam her yemekten 

sonra 
KULLANMAK 

şartile 

RADYOLiN 
Dişierinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sapsağlam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının harika
lanndan biridir, denilebilir. Ko-
kusu güzel, lezzeti hot, mik
roblara karşı te.iri yiizde 

yüzdür. 

İk.iııciteşrin ~ 

Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

labab• Ille ve ak1am. bar yemektea soara 
dl,lerlalzl brçalayıaız... · 

)~==================-=======( L 
Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy .. Kadıköy 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ - -= = - -- -5 § ZENITH 
En eski ve halihazırrta en 
mUlekftmil ve dünynnın her 
tarafında en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyo~lun· 

Her turlU yanıklan, kan çıbanlan, traş yaraları, meme iltihaphm ve dıı BAK ER Ma~azalurında 
çatlakhrı, koltuk ııltı çıbanlan, dolama, akneler, çocukların ve satılmaktadır. 1 E N bÇABnUK 10

;; DEN IL TEMiNINI B jR ~ ............................................................. . 
i SURETTE TEDAVi EDER ~ ilan Taritemiz 
; = 
5 = = = S: Bir gDzellik kremJ detu, bir ook fennt ar~tırmalardan sonra mntehas- -
~ sıslar taratından lstlbzar edilmiş sıbbt ve taydalı bir cild merhemidir. ~ 

~lU IIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ lllilli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

POKER 
trq bıçaklan en sert sakalı bile 

yener ve cildi yumutabr. 

Her yerde 

Poker traş b1çaklar1n1 
ısrarla isteginiz. 

Tek .~iitun santimi 

Birinci sahile 400 kuru§ 
'1 kinci sahile 250 ,, 
Uçüncii sahile 200 )) 
Dördüncü ıahile 100 >> 

Iç sahileler 60 n 
Son sahile 40 n 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenziia.tlı tarifemizdcn 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarif e derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincılık Kollektif Şirketi 
Ka.hraman.zade Ilan 

Ankara caddesi 

······························································ Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
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----·---------~ . S. Ragıp EMEÇ SAHIPLERi: A. Ekrem UŞ.dKLIGlL ' 

BUTUBITLI HAVALARDAN SAKININIZ 1 
NEZ·LE Başlar başlamaz 

Hemen bir kaşe 

ALINIZ. 

Derhal Nezleyi geçirir ve G R İ P T E N .. .· 
korur. 

dikkat ediniz. 

K~ra<'iğer, böbrek, taş ve k.umla.rır.· 
dan mütevellid sancılannız, daınar 
sertlikleri ve şişmanltk şikAyetleri -
nizi U R İ N A L ile geçirlnlz. 

Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yanm bar
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Paranızı bankaya yatırm.ak için en büyük kolaylığı, me 
MALCL CIMAL GIŞBSI temin , etmektedir. 
İş Bankasının karşısınc'aki gişeden bir bilet alıp ayın ll inde 
çıkacak ikramiyenizi, iki aaniye sonra, Bankanın kasalarana 
yerleştiriniz •.• 

İstanbul Iş Bankası karşısında 15 No. lu 
MaiQI Cemal Piyango e i 
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PREZER 

vatifleri 
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