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·Kral Karol - Prens Po/ 

:mülô.katı alô.ka uyandırdı . 

Viyana kararlarının · neticesinde hasıl 
olan vaziyet görüşülecek 

• 
Iki Fa cia 

llir Otobüs uçuruına 
yuvarlandı, 4 ölü 

18 ağır yaralı var 1 
Balye madeninde bir galeri çöktü, iki amele öldü, 

üç amele de ağır yarali olarak kurtarıldı · Havas ajansı, Kral Karolun Londragı ziyaretinden 
1 l k l b "lA k ·k · 1 k t Trabzondaki facia Balikesirdeki facia evv~ 

0 
gap•~ a~a ? an U ~U ~ a~. l .' m~m e e Trabzon i (Husus!)- Trabzon· Er· Balıkesir (Husus!)- Balye madenin. 

ıçın buguk bır ehemmıgetı haızdır dıyor zurum yolunda çok feci bir otobüs kazası de bir kaza olmuş, iki kişi ölmüt ve Üf 
•••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• :-:-....... olmuştur. Şoför Selimin idaresinde Er - kişi yaralanmıştır. 

Başvekil Celal 
zuruma giden otobüs Meksilada uçllruma Madenin 280 metre derinlilinde orta 
yuvarlanmıştır. Yolculardan dört kişi öl- ınağara galerilerinden biri gece saat 23 de 
mU~ onu ağır olmak üzere on sekiz kişi birdenbire çökmüş ve burada çalıpnak· 
yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye yatı- ta olan işçilerden Mancılık köyünden Na· 

Bayar Şehr•lm•lzde rılmışlardır. zif, Balyeden Ahmed ölü olarak ve Müs· 
Faciaya otobüsün frenlerinin bozuk ol- tecab köylinden Süleyman, Çakallar kö-

ınasının sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. (Devamı 11 inci salffada) 
Ankara .f (Hususi) - Başvekil CelAl ;;;;;;;;;;;;,.;;;;;~~~~.;;;~~~===================-

Bayar bu akşam saat 19,50 de kalkan tre- V ı. u·· o •• d "" d .. 
ne batlan~ ~ususl vag~nla h,tanbul~ ha- a ı stun ag un 
reket etmiştır. Başvekil garda vekıller, 
meb'uslar, · veldletler erkanı tarafından 

Hatay 
heyetini ziyaret etti uğur lanmıştır. 

ingUiz Başvekili 
Parise gidiyor 

Londra 4 {Husw6) - Başvekil 
Çemberlayn ile Hariciyc Nazın Lord 

Kral Karol Prens Poı Halüaks, Fransız büktımetinin daveti 
~ükreş 4 (Hususi) - Dün Belgraddan ı Pol, bugün saat 18 de Bükreşc vbıl ol - üzerine aym 2 3 ünde Parise gidecek· 

~ket eden Yugoslavya kral naibi Prens muştur. (Devamı 2 nci salJfada) lerdir. 

1 Başvekil ve Hariciye Nazınna zev· 

1 • d h k 1 y 1 
• eeleri refakat edeceklerdir. İngiliz z m 1 r e m e ş ur şa 1 an 1 n 1 n nazırlar:nın bu ziyareti 2 gün sürecek· 

tir. 
: 

:hazinelerini arayan 11 kişi tutuldu Genç k1zlar1 fuhşa 
sürükleyen iki kişi 

daha yakalandi 
Saltanat de.vrinde · lım ir şeliriıie baskınlar yaparak 
~enginlerden fediye alan meşhur şakinin gömdüğü 

servetin 50 milyon olduğu söyleniyor 
. Son günlerde gizli fuhuş yaptıran· 

l ~~tnir (Hususi) - Saltanat devrinde niden mevzuu bahsolmağa ba§lamıttJr. ları ve bilhassa genç kızları fuhşa teş-
Znıir şehrine baskınlar yaparak zengin- Yaninin Çatalkaya dağı üzerinde bir ka- vik edenleri, şiddetle takib etmekte o

leri. dağa kaldıran ve fidye mukabilinde yanın dib!ne gömdüğü altınları son za • lan zabıta, Madam Atina ile suç ortak
':ı:!>est bırakan maruf Rum §Ikisi Yani· manlarda sık sık aramağa koyulanlar gö- larını Adliyeye teslim ettiilcten sonra 
hın_ sakladığı hazineler L bugünlerde ye • (Devamı 3 üncü sayfada) bu tekilde çalışmakta olan diğer şa -
b:.:,__ • hısları da, yakalamak için, faaliyetini 

Çı·n· ıı··ı ·er. Japonlara ka· rşı genişletmiştir. Yakalananlar hakkında derbal tahkikat yapılmakta ve bunlar 
Adliyeye sevkedilınektedirler. 

t · h ı ı (Devamı 11 inci sayfada) 

aa rruza azır anıyor ar ·:~··oaii"ii-·h·a·ii·e·~i·e·~--~ .. 
54 yaşında sarhoş bir kadın 
vapurd.a~ denize düştü 

Iki buçuk yaşmda bir çccuk 
kezzab içerek öldü 

Evvelki akşam Kadıköyünden köprüye 

Şehrimizde bulunan Elliva gazetesi sahibi ile Suriye 
ve . Lübnan 2azeteleri muhabirierinin inhbalan 

Hatay heyeti vali Muhiddin Vstündağ ile bir aracıa 

hareket eden ve 17,10 postasını yapmakta Hatayda cıimhunyet bayramı merasimi1!e aid bir intıba: Geçici resmi 

Kanton üniverııite talcbtıi asktri t4Umle,. yaparlarken 
8e Londra 4 (Hususi) - Japonyanın, 1922 """"••••••••••••••··:··••••••n•••••••••••••••••••••••••• ..... 

h nesinde aktedilen dokuz devlet ınua • D • 1 
.. ~~esini feshetmek niyetinde oldutu sa· eniZ er. şeytani 
a aten anla~ılmaktadır. 
Japonya, Çinin mülki tamamiyetini aa· ? ? ? . ? ? ? . 

(Devamı 3 üncü uyfada) 

olan Denizhankın Kalamış vapurunda Şehrimizde bulunan Hatay Millet teciler, dün cSavarona• yatını, jehri • 
tuhaf bir hAdise olmuştur. Meclisi Reisi :Abdülgani Türkmen, di· mizin t3rihl abidelerini ve görülıneğe 

· (Devamı 2 nci sayfada) ğer Hatlty saytavlan ve Hataylı gaze· (Devamı 11 inci sayfôda) 

"Son Posta •• da mDhim bir.siyas(tefrika 

0 D ~ D ~ ~ 

·SARKA Alo· KAYNAKLARI 
-~-~ jtKM~'f?ie/1J11_ r:•c:ü~ ~eo· :J//Ut'fj~ @alif 4Jafeuı. 

·Bugün başladık, · 9 uiıcıi sagfamızdiı okugunuzl 



2 Sayfa 

.Hergün 

Yazı Çok Oldulu ;,;n 
Bugün Kvnamadı 

.............................................................. 
Kral Karol- Prens Pol 

mülakat1 alaka 
uyand1rd1 

(Bfl§tarafı 1 inci sayfada) 
Prens Pol, istasyonda kral Karol, ve -

liahd Prens Mişel, başvekil patrik Miron 
Kristeo, hükU:.met erkanı ve askeri rüesa 
tarafından karşılanmıştır. 

Misafir prens, kral ile birlikte doğru 
Sinaya sa~ayına gitmişlerdir. 

Prens Polun Romanyada üç gün kalaca
ğı anlaşılmaktadır. Yugoslavya naibi ve 
kral birlikte ava çıkacaklar ve bu fırsat
tan istifade ederek, umumi politik vaziye
tini tedkik edeceklerdir. 

Hariciye nazırı Komnen av p<lrtisine 
iştirak edecektir. 

Mülakatta ~\er görüşülecek 
Bükreş 4 (A.A.) - .Havas ajansı mu· 

habiri b:ldiriyor: cRomanya hükumet 
merkezinde yapacağı seyahat hakkında 
Yugoslavya prensi Pol, ağlebi ihtimal 
kral Karol ile, İtalya ve Alırıanya ha -
riciye nazırıarının Viyanad::ı. Macaristan 
lehinde verdikleri karar neticesinde ha· 
sıl olan vaziyeti tedkik edecektir. Kral 
Karolun Londrayı ziyaretinelen evvı:l ya
pılacak olan bu mülakat, zannedildiğine 
göre, iki memleket için pek büyük bir 
ehemmiyeti haiz olacaktır. 
Bükreş 4 (A.A.) - Röyter ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Yugoslavya naibi Prens Pol, bugün 

Bülcreşe vasıl olacaktır. Frensin kral Ka-1 
rol tarafından bir av partisine davet e -
dildi~ ilan edilmekte ise de zannedildi -
ğine göre kral ile Prens Pol, büyük bir 
ehemmiyet atfedilen Romarıya kralının 
Londra seyahatinden evvel beynelmilel 
vazi~t hakkında bir fikir teatisinde bu
lunacaklardır. 

Polanyacia alaka 
Varşova 4 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 

Yugoslavya Naibi Prens Pol'ün, 
Kral Karol'u ziyareti Polenyada bü -
yük bir alaka uyandırmaktadır. 

Hükumet matbuatı Ukranya Kar -
patlannın Macarisıana ilhakı lazım 
geldiğini, fakat bundan evvel Roman
yanın bu arazinin ırk bakımından Ro· 
manyaya aid olan kısmına dair taleb
lerde bulunması icab ettiğinı yaz -
maktadır. 

Muhafazakarların organı olan cEzas• 
gazetesi ise Macaristan Viyana konfe
ransının kendisine verdiği araziyi iş -

gal eder etmez Polanya ve Mac~r dip7 
jomatlar:ıının Karpatlaraltı Rusyası 

hakkında enerjik bir teşebbüste bulu· 
nacaklarını kaydetmektedir. 

Belgradda 
Belgrad 4 (A.A.) - B. Stoyadino -

viç, dün Macaristanın Belgrad sefiri B. 
Bak~, Besenye'yi kabul etmi~ir. 

Garib haberler 

1 SON POSTA 

~ 3 :~~· 

@ey '""@: 
' ~ 

·Y.~ 

Her teldPn çalan saz bir çocuk zırıltısı, 

anlıyan adam kara cahildir. 
her meslekten Hürmet görmek, kıymet kesbetmek, aranmak isterseniz 

yalnız bir §eycien anlayınız, fakat iyi anlayınız. 

Eski Çek Cumhrrreisi 
Londra da 
Ne yapıyor? 

''""""""""'''-· 

Eski Çekoslovakya cumhurreisi Bene
şin Londrada alınan ilk fotoğrafını yuka
nda görüyorsunuz. Geçen teşrinievvelin 
22 sinde ani surette tayyare ile Lamiraya 
gitmiş olan Beneş, İngiliz payitahtılllll 
Puteny mahallesinde yerle§tikten sonra, 
evinden hiç çıkmamıştır. 

Karısile birlikte alınan bu resim, Be • 
neşin ilk defa sokala çıktı~nı göster -
mektedir. -----------------

71 sene ayni işde 
çalışan adam 

Süsekste (İngiltere) yaşıyan 77 yaşm
da Çarls Kilham isminde bir köylü, tam 
71 senedenberi ayni müessesede çalış

maktadır. 
K.ilham, 6 yaşmda iken Manor çiftli

ğinde yamak olarak işe girmiştir. İlk 
haftalı~ 2 şiiing 6 penny idi. Şimdi Ise, 
haftada 36 şilin 6 penny kazanmaktadır. 

71 sene içinde kat'lyyen vazifesinden 
ayrılrnıyan Kilhama, geçen sene 200 !n. 
giliz liraSl mükafat verilmiştir. 

Dünyanın en yaşlı adamı 
Dünyanın en yaşlı adamı Cenubi Afri

kada bulunuyor. Adı Sinan olan bu adam 
141 yaşındadır. Çok zinde ve hafızası ye
rindedir. 

Sinanı muayene etmii olan Amerikalı 

r-······· .. ······························ .. ······ ...... _ .. ,\ 
Hergun bir f1kra 

· Tenkld 
Tiyatro e.seri yazmamt§ bir tiyatro 

münekkidine çık1.Şıyorlard': 
- Sen bir çok eserleri tenkid eder

sin, fakat kendin bir tiyatro değil ya; 
bir tiyatronun sahnesini bile yazw..a. 
mt§sındır. 

Münekkid cevab verdi: 
- Evet amma, sizin aranızda yu -

murta yumıırtlamı§ kimse yokt11r, fa
kat hepiniz de omletin iyisini: fena • 
sını tavuktan iyi anlarsınız. 

'-. ............................ : ......................•.. .,/ 
Yunan Krah Londrada 

Mütenekkiren Londrayı ziyaret eden 
Yunan Kralı Core, otomobilden çıka
rak şiddetli yağmur altmda otele gir
mek için bir şemsiye altına sığınıyor. 

Ingiliz gedelı 
Sübaglarının 
Yeni muşambaları 

İngiliz yedek sübaylarının giydikleri 
yeni sistem bir muşambayı görüyor 
musunuz? 

Pelerin şeklinde imal edilmiş olan bu 
muşambalar, güneşli havalarda resimde 
görüldüğü veçhile taşınmaktadır. Hava 
ya~urlu olursa, muşamba pelerin omuz
lar üzerine geçirilmektedir. 

Sinema yıldızları "Aşk 
sahnelerin ni çevirmege 
nasıl hazırlanır/ar? ... 

Sinema yıldızlarmdan her biri çevire

cek olduğu ca§k sahnelerinh kendine gö
re hazırlar. 

Greta Garbo: Filmlerinde a§k sahne
leri çevirmeden evvel muhakkak yanık 
müzik parçaları dinler. 

Joan Crawford: Hollywoodun en zen
gin gramofon plağı koleksiyonuna malik 

bulunan bu yıldız, bunlardan bir kaçını 
çalar ve büyük bir ıdikkatle dinler. · 

Clark Gable: Daima neş'elidir. Aşk 

sahnelerinin provalarında büyük yıldız· 

larla şakalaşır. 
Luise Rainer: Locasma çekilir ve e~

lenceden kaçınır. 

(Bfl§tarafı 1 inci sayfada) doktorlar, ihtiyarm daha çok yaşıyabile-
Kral Core, bir müddet Londrada ka· 

lacaktır. 

Jeanette Mac Donald ve Nelson Eddy; 

Birbirine çok alışkan bulunan bu iki si
nema san'atkA.rı aşk sahnelerini çok ta
bit bir surette çevirirler. Daima §arkı 

söylerler ve şarkılada notalarmda hiçbir 
falso vermezler. 

Kalamış vapuru Kadıköyünden bare· cek istidadda oldu~u söylemi§lerdir. 
ketle Haydarpaşa açıklarına geldiiı sı - Sinan üçüncü defa olarak diş çıkarmıştır. Saç boyasının ahlak 
rada vapurun alt güvertesınde bulunan Ak saçları tamamen dökülmüş ve yenisi Üzerinde tesiri 
yolculardan bir kadın denize düşmüş ve gelrneğe başlamıştır. bir tesiri olduğunu iddia etmektedir. 
yolcuların bağırınası üzerine vapur kap- Sinan, hayat hakkındaki düşüncelerine Holivudda yıldızların devam ettikle - Çok ateşli olan slyah saçWar, saçları-
tanı hemen vapuru durdurmuştur. Bu dair Arnerikaya hitaben radyoda bir nu- ri bir güzellik enstitüsünün sahibi son nı sarıya boyattıkları zaman sa1dnleşi • 
sırada denizde boğulmak üzere bulunan tuk söyliyecektir. Bu nutuk Ingilizeeye günlerde yeni bir keşi.fde bulunmuştur. yorlar, !akat kinci ve kıskanç oluyo!' -
kadın derhal vapur mürettebatı tarafın _ tercüme edilecektir. Mütehassıs saç boyasının ahlak üzerinde larmış. 
dan k.urtarılmış ve vapura alınmı~ır. =;;=;;;;;:::::::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;:;;;;;;;;:;;;;:::;;:::;;;;::::;:;;;;;;;;;:;:;;~~========;;;;;;=;;;;:;:;;:;:;;:;;;;;;;;:;;;:====~===""~ 

Neticede denize düşen kadının ken- 1 S T E R J N A N, J S T E R J N A N M A 1 
dini bUmiyecek kadar sarhoş olduğu gö-
rülmüş ve yapılan tahkikat sonunda bu
nun (Büyük hanım) adile tanılan ve 54 
yaşında bulunan bir Rum kadını olduğu 
anlaşılınıştır. 

* Gönende Abmedin oğlu 2,5 yaşında 
Mehmed odanın bir köşesinde çay fin .. 
canı içinde durmakta olan kezzabı içe • 
rek boğazı yanmış ve tedavi için İstan -
bula gönderilmiştir. Küçük 1\fehmed dUn 
validesi ile beraber gelirken yolda öl -
müştür. Cesedi adli ye tabibi SaıtÇ Ha
şim muayene etmiş ve morga kııldırıl • 
masına Iüzum göstermi§tir. 

n:r arkadaş: 
- Posta, telgra:f ve telefon müdürlü~nün rady.J abone-

lerinden tahsil ett1A'f ücretin bir senede getireceği varidatı 
ne mikdar olarak tabmin etmiş olduğunu bilmiyorum, fa-
kat iltizrun usulü baki olsaydı, yüzde yirmi beş zarr.mı ilc 
üzedme almakta tereddüd etmezdim, demiştt. 

- Sebeb? d:ye sorduk. . 
Anlattı: '' -n, • 

- Beyoğlu sulh ceza mahkemesine u~amıştım, sıramın 
gelmesini beklerken glhiilmekte olan davaları dtnliycrdum, 
iki ki§i radyo makinesi aldıklarını birer g(ln geç ihbar et-

' ISTER INA N, 

mişler, F.anunun galiba 38 inci maddesi sarih, yekdiJerin1 
müteakib 25 er lira para cezasına malıkılın oldulu. · 

İçlerinden blrini tanıyordum. Dı§arıya çıktıkları zaman 
sordum: 

- Bizim dafr('den mahkılın alaniann sayısı bizimle be-
raber dördü geçti, dediler. 

- Peki sizin dairede kaç radyo sahibi var? ııır.. · , • t 
- Benim bıldiltiıne göre dokuz. ... ' -
Bununla heraber küçük bir ihmalin 25 liraya mal.olm.ası 

iyi bir ders teşkil etti~ne gBre, biz bu fazla varidatın gele
cek sene devam edece§fne Inanmıyoruz, fakat ey oku -
yucu sen: 

ISTER INANMAl 

İkincitcşrin S 

Sözün Kısasi 
-····-

Ayrplama, Mister .• 
Kabahat bizde değil 1 

-

-1 IF:!!!!. azeteci arkadaşlardan Hik· 
~ · met Feridun Es, memlekc

timize gelen bir Amerikalı ile konuş• 
muş. Bu zat, arkadaşımıza demiş ki: 

- İstanbulcia garib birşey dikkatima 
çarptı; söylesem, belki şaşacaksınız .• 
Siz, pek az şarkı söylüyorsunuz· 

Hikmet Feridun bu Amerikalının, e• 
sasında haklı olan ifadesine ne muka .. 

1 
belede bulunduğunu yazmıyor. Ben , 
olsaydım ona derdim ki: 

- Hakkınız var, mister Pek doğru 
söylüyorsunuz. Biz, yeryüzündeki bü• 
tün milletler arasında, belki de en az 
neş'eli olanıyız. Asırlarca süren muh· 
telif tazyiklerle kapalı durmağa alışan 
dudaklarımız şayed açılacak olursa, 
arasından sızan nağmeler, nesilden nes• 
le miras kalıp içimizde biriken melall 
üade eder. Ne yapalım, mister? Bizi a• 
yıblamaym! Kabaha'tl bizde değil.. E• 
ğer, uzak, yakın tarihimizi tedkik et- · 
rnek zahmetini ihtiyar etsijydiniz, siz 1 

de bu hakikati görür ve bu eksiğimizi ; 

yüzüroüze vunnazdmız. 
Biz, en eski bir milletiz. Lakin haki• , 

katte dünyaya gelişimiz henüz on beş 
yıllık bir hadisedir. O ane kadar, • bu : 
sözlerimi sitem telakki etmeyin - si• i 
zin de vakit vakit dahil olduğunuz, : 
aleyhimizdeki bir ittifak mü temadiyen: 
bizi ezdi. Türkü Avrupadan kovmak, 
hepini2lln mu!kaddes ülkünüzdü. Bu• 
nun tahakkukuna siz var kuvvetinizle 
çalışırken, iıçimizde yaşayan, mukad• 
deratımıza hakim olan padişahlar da 
bizi en tabii haklarunızdan mahnım 
bırakıyor, neş'emize vanncaya kadar 
kendilerine hasrediyorladı. 

Altı yüz küsur yıl. Ege kıyılarına 
imliğimiz gündenberi değil şarkı söy• 
lemeyi, gülmeyi unutmuştuk. Halk şi· 
irlerimiz, halk türkülerimiz bu manevi 
zavq'llıbğımızm en bel.iğ şahidleridir. 
Nağmelerimiz hazin, şiirlerimiz onlara 
uygundu. Terennüm ettik, fakat ıztı• 
rabı, agtıyu, hicranları terennüm ettik. 
Ninelerimizin, ev1adlarını, furunlannı 
avutmak için söyledikleri ninnilerde 
bile bir ölüm havasının bezgin çeşnisl 
vardı .. 

O günleri, hamdolsun unutmaktayız. 
Fakat on beş yaşımızı yeni doldurduk, 
Dudaklarımız henüz paslı, acemidir. 
Sen bize. birkaç yıl sonra bir daha uğ• 
ra. Seninle o vakit bu güzel yurdu baş• 
tanbaşa gezelim. Yetişmiş ve gelişmiş 
olan Atatürk neslinin, içten kopacak 
şen türkülerini seninle birlikte dinliye:~ 
lim. Bak nasıl gaşyolursun!. 
Neş'e o neslindir .. Gülecek olan, or" 

manlardaki mes'ud kuşlar gibi şakıya~ 
cak, ötecek, yirmi dört saat dudakla• 
rından en şakrak nağmeleri düşürmt• 
yecek olan o nesildir! '' 

O nesil ki, sıtma nöbeti gibi, az çoR 
fasılalarla yurdumuzun bünyesine mu~ 
sallat olan harbleri, akınları, baskınla
rı, m eza limi, teaddiyatı görmedi.. ' 

O nesil ki kapitülasyonlar denilen şe• 
ref kırıcı, kan emici tufeylilerin adın1 
ancak tarihlerde okuyor.. ı 

O nesil ki, koskoca bir vatanın parça 
parça elden gittiğine şahid olmadı .• 

O nesil ki, hayata açılan gözleri illi 
defa Atatürkün nurile kamaştı .• 

Bugün bize: 
- Şarkı söylemiyorsunuz!. 
Demekle, devirdiğiniz büyük çamm 

tek bir mazereti olabilir. O da~ Bugü .. 
ne :kadar tanı.madı.ğmıZl an!l.adığım 
yurdumda gördüğünüz barikulAde kal .. 
kınmaya ve ilerlemeğe rağmen bizi lü
zumu kadar neş'eli görmemekten mit
tevellid tabii hayretinizdir. ı 

Siz, mazi denilen yükün nekadar P 
~ olduğunu hilmiyen bir millete 
mensubsunuz.. Tevekkeli, bir FranSlZ 
mütefekkiri: cMes'ud milletler, taribl 
olmıyanlardır .. » dememiş! 

Ll.&& 
·E ı ii ............................................................... 
Bir zelzele kaydedildi 

Rasadhanenin verdiği malfunata göre 
bu sabah saat be§l 51 dakika M saniye g .. 
çe ~iddetlice bir zelzele kaydedilmiştir. 

Merkez üstünün İstanbuldan 880 kilo • 
metre mesafede oldu~u tahmin edilmeJiı. ı 
tedir. 



5 İkinciteşrm SON POSTA 

Ingiltere ~ralının nutku Beynelmilel mühim 
Kral, · ngiliz- halyan itil8fmdan, ispanya bir dolandırıcı lık 

Ve Çl•n meselelerl•nden bahsett•l ya~~~; ;:kA~ıenlş ~i~h~eol~~~ı~~ı~ıı~ ~;;~~~ 
~~~::~~r~~~~~ ~~ziİ~~Y:~ın~~~~:u~.~rep:~ 

izmirde meşhur şaki 
Vaninin hazinelerini 
arayan 11 kişi tutuldu 

(Baş tar.:ıfı 1 inci aayfamızda) 
rülmüştür. Bu meşhur haydudun göm • 
düğü altınların 40-50 milyon olduğu söy
lenmektedir. 

Altı ay evvel burada ağızdan ağıza ye
niden bu define hakkında şayıa~ar do -
laşmağa başlamış, bu cümlPde:ı. olaral; 
Yaninin halen Kavalada tüV.in ticnrc -
lilc meşgul yeğeni tarafındua c!cflnenin 

Sayfa 3 

Bu varan da müstemleke 
meselesi .. Hr 

vrupa siyaset ufkunıın aydınlan

masına yarıyacak muadelf.>lerdcn 

biri de müstemlekeler meselesinin alaca

"Her yerde kadınlar ve erkekler, benim gibi, tehlike
nin uzaklaştırıldığından dolayı bahtiyarcırlar, 

rlste birer ticaret müessescsi ajansı açarak 
Bal'de, Zürih'te, Cern'de, Cenevre'de, Lon
dra'da, Bruksel'de, Nevyork'ta ve daha bir -
QOk yerlerdeki ınüteaddld mali müesseselı.ır
le mtinasebata _glrişmişlerdir. Buralarda<! 
muhtell! bankalar üzerine muteaddid sah-

bulunduğu yeri gösteren oir kroki gön- ğı hal şeklidir. Bu bahis elrahnda :fazll 
derildiğı ve bir milyon altın mukabHin- bir şey söylenmcmesine ve yazılmnması
dc bu delinedeki bütün haklnrır.dan fe- na rağmen ufkun şişkin bulutlarla dolu 
ıagat eylcdiği söylenmekte bulunmuştu. olduğunu görmemek mümkün değil. B:I

' ondra 4 (A.A.) - Parlfmıentonun iç-ı Bulunan sureti tesviye dört hükümet 
tıma devresinin bitama ermCl.i ır.ün:ısc - ~efine umumun takdirini kazandıran bir 
hı·tile bir nutuk söyliyen kral İJıg!ltcrc- vakarla kabul edilmiştir. Milletierin har
nın ccnebi memlekctlerle münasebetle - be sürüklenmemek hususundak: arzusu 

te çekler çekmışlerdir. Sahtekarlar 19 teşri
nievvelde bıiyiık bir iş yaparak bu yoldaki 
fanllyetıerine n!hayet vermeyi kararlaştır
mışlardır Bunun üzerine miıteaddid karşı
lıksız ve yahud sahte çek isdar etmişlerdir 
Bu çckleıln hepsi Nevyork üzerine cekıımı,
tlr Şimdiye kndın tesbit edildlğlne gorc sah
tekıirlar, Pariste 20 bin dolar, Zürlhte 19 

Ahiren zabıtanın yaptığı tuhkıkal bu ı hassa ccnubi Afr:kn hükümet ini~. ınü:s -
ddine işinin fiiliyat sahasın-t cia intikal temle~e nazırı olan. zatın bır .. mudde: -
(:ttiğini göstermiş ve dcf:nl.'nin bulun _

1 

ten. be rı Avrupa da bılhassa m~ste.:nl<'ke
duğu söylenen havalidc haf:i) at yapan lerı oı:n memleket merke~ıerını dolaştı: 
on bir kisi yakalanmıştır. ğını gormek, bu husustakı k:ınantırrıtzı ı inin dostane olmakta berdı>,·am bulun

dugunu kaydettikten sonra İngilız hü -
ki.ımd.ırlarının Paris ziyaretlt>rindc•n bah
cnderek Fransız hükumetinin VS! halkı -
nın hükümdarlar hakkında gostcrdıklerı 

.iç ten gelen sam:mi hüsnü k~ buldt:n do -
1, vı mütehassis olduğunu b") an etruş -
tir. 
Kı al demiştir ki: 
İkı memleketi mes'ud bir şekilde bir

le tiren bağlarm kuvvetini hiç bır şey 
bıze daha açık b!r surette gösteremedı. 

Kral bundan sonra son beynelmılel 

buhranın kısa bir tarihçesinı yapmış ve 
•Çemberlayne bir Dörtler kou(eransı ak
dı fikrini tt'lkin eden Mussolininin kıy -
nıetli müzahcretindcn» bahsetmiştir. 

Kral sözüne devam ederek şöyle söyle· 
nıi;;;tir: 

uş'kür ve manidardır. Her yerde kadın -
lar ve erkekler, benim gibi, t!'hlikcnin bu 
wretle uzaklaştırıldığından dl'layı bah -
tiyardırlar. 

İngiliz - İ talyan münase~,·Ueı iııdcn 
bahseden kral, itilafın mer'ij ete girme
si sayesinde iki memleket arasındaki J~ \ 
münasebetlerin bir kat daha kuv\·etlc -
neccğini söylemiştir. 

Kral İspanyol ihtiHi.fının ecnebi mu -
haribierin geri alınması sayesınde aldığı 
şekilden dolayı memnuniyetim beyan c~-

mi§, Çin - Japon ihtilafının da yakında 
biteccğini ümid ettiğini söyle!niştır. 

Kral dahili siyaset., vergilt·r, milli mü
dafaa, sosyal ve iktısadi s:yaseL sahab
rmda alınmış olan tedbirieri sayarak nut
kuna hitam vermiştir. 

bin İsviçre fr~ngı, Bal'de 38 bln İsviçre 
(rungı, Cenevrede 36 blq İsviçre frangı tatı
sli E'tmlşlerdır. Sahtekarların <hha fazla 
ve daha blrço!~ yerlerden para çekmiş ol -
dukları muhakkak telnkki edilmektedir. 

Harbiyeye giren 
gençlerimiz An kar ada 
abideye çelenk koydu 

Bu ada~lar define aramağa bun-:ları teyid edıyor. Bay Pirov Avnıpaya gelir 
iki ay C\'\'Cl başlamışlar ve geniş bır sa _ gelmez ~vveHi Porte~ize uğı ad.ı, sonra 
hada geeeli gündüzlü çalışarak müten=l _ Franko Ispa~yasını zıyaret ettı. D~h~ 
did yerler kazmışlardır. ~onra da Parıstcn geçerek Londraya g:tıı . 

Define arayıcılar işe ba~!arken uğur Onun bu seya~~t ve t.cmasl rın• ~~.ıptıgı 
gı.:t;rmek üzere iki koyun ve iki horoz sırada ıse İngılız kabıne:.ındc, m:.ıstc:n
kcsmişler ve kendilerine ziyafc: cek • !ike v dominiyom neznretlcrinin bir na
mişlerdir. Bunu müteakib M~hmcd ·ndıa- zmn uhdesinde birleştirilmesi gibi şay;.ı
dn biri fala bakmış ve deLinenin bulun _ nı dikkat bir tadil yapıldı. Bunl, impa -
duğu yeri bu suretle tayin ettikleri zcha- ratorluk cezası arasındaki bıığları!1 da • 
bile orada hafriyata ba§lanıimıştır. De- ha ziyade kuvvetlendiril:nek

1 
;st~·nm.~~ı 

finc arayıcıları içlerinden Recebin C\';n- manasını verenler mevcua oluugun.ı gore 
de müteaddid toplantllar yeparak bu İngiltere ilc Fransanın, Almanynnın müs
rrıevzu etrafında teatii efkar etmişlerdir. tcmleke mevzuu ortaya çıkmndan, bir 

Ankara 4 (Hususi) - Bu sene muiı- Zabıta hadise yerinde k'l?.nı&, kurc:~. nevi mucadeleye hazırlanma ,·aziyNi:ti 
telif askeri liselerden Harbiyeye gelen çuval, çanta vesair kazı alet:erilc bir ~ldıklarına hükmetmek mantıki <;ayıla -
talebeler· bugi.in saat ı 4 te Ulus mev- nıuska ,.e tılsım bozmak için kullanıldığı bilir. Maamafih şurası muhakkaktır ki 
daı:ındn Atatürk abidesine bir çeh~~k anlaşılan yazılı kağıdlar bulrl'uştur. Avnıpada muallak duran siyasi iş!crin ön 

Iske deriye üssübahrD 
haline ifrağ ediliyor 

koymu~lardır. İşin falcılık ,.c büyücülüklr• teması d )- .saflarında bu mesele vardır. V~ son za · 
-~nkara 4 (A.A.) Bugün Harb layısile de ayrıca tahkikat vapılm:ıkla be- manda bazı İtalyan matbuatında, bu d:ı-

oı~ulunda kıt'a stajında gelen birinci ı raber bilhassa müsaadesiz hafriyat yapı!- va halledilmeden dört devlet aı·asınd:ıki 
sııııf talebelerinin okula kabul töreni ması noktacnndan takibat icr.1 edilmekte- anlaşmanın tamam olamıyacağı noktai 
yapılmış Ye ikinci sınıf talebeleri genç dir. nazarının ileri sürülmesi, Iııgi:tcrc ıle 
arkadaşlarına choş geldiniz• demişler- Maamafih resmi maknmattnn r.ı.üsaade Fransanın hazırlıklarında ne derece h<:k-
dır. alınarak şaki Yaninin hazincierinin :ıran- lı olduklarını isbat ediyor. Bur..:ı mukab:l 

Mısır ordusu için inşa edilecek silah ve rr..ühimat Bu müna..,e:betle yapılan merasırnde ınasına başlanacağı hakkında da ~ayialar bunlardan İngiltcrenin, Almtın) anın mü :ı-
eski ve yeni talebelerle iki genç Har - deveran etmektedir. temleke işinin halledilmesi 1üzum..ıı1u 

' fabrikalarınıu planları h~zırlanıyor biyf'lı taı·afından birer söylev Yer:lmıs· prensip itibarile kabul ett ği düoiiınüle· 

tir. • Bir ha va f aciası : 13 cek olursa, ortada. işaret t!dilmcde:'l ge-Kahire 4 (A.A.) - Öğrenildiğine gö
re, Hnrbiye Nazırı Hasan Sabri Pa~a, 
yuk:sck müdafaa meclisine bir müda -
!aa prot'l'amı tevdi etmiştir. Bu prog -
ratr.da C<'Ş sene içinde altı milyon İn -
giliz lirası sarfedilmesi derpış olun -
maktadır. 

Meclisin tas\'ibine iktiran etmış ol
duf~u söylenen bu plan, tedafüi bir de
hi'- kuvveti ihdasını, salıillerin müda
faa \resaitirı·n -takviyesini, muntazam 
ordunun kuv\ etlt'ndirilmesini ve bir 
ihtiyat 0rdusu teşkilini derpiş etmek -
te>d : ı-. 

tından başkn planda a:.keri tayyn-

relf'r miktarının arttıırlli.ması, tay_;·arc 
meydanlan ve hangarlar inşası ve es -
liha ve mühimmat satın alınması da 
derpiş olunmaktadır. 

Mısırda inşa edilecek siUıh ,.e mü -
himmat fabrikaları planlarını hazırla

mak üzere hükumet tarafından İngiliz 
mütehassıslar angaje edilmiştir. 

Diğer taraftan İskenderiye limanı -
nın büyütülmesine müteallik bir plan 

ihzar edilmektedir. İskenderiye, bu 
suretle mühim bır üssübahri haline ge

lecektir. Mevzuubahis işler, bir milyon 
İngiliz lirasına mal olacaktır. 

kı. şı· o·· ldu·· çilcmiyccek müttezad bir v;ıziyet v.ırdır Olgunluk sınavları .... Avrupada ahengi tesisiçın Çekoslovakyo 
Londı 1 4 (AA.) _ Southampton'da üzerinde ehemmiyetli bir op~ı·asjon ya-

hakkında K ÜltÜr kain Jcrsey Airways kurupanyasının pılmasına muvafakat eden dPvletler, el
bürosuna gelen bir habere göre, Man~ bette ki tali derecede bir mPvzu olnn bı• 

BakanJıg.., ının te bJig.., j servisın. temin eden nakliye tayyare • davada daha uysal davranac.rıklnr. Fak<!& 
si Jorsev'de diişmü~ ve içinde bulu • karşılarındakinin istek ve jştiha rlerece-

Ankara, 4 (A.A.) - Kültür bakan- nan ı 3 k:si ölmüştür. sim pek kestircmedikleri iC'in tereddüJ 
lığından: ediyorlar. Maamafih bir defa vermıyr 

Olgunluk &rnavlarında bir grupt:.ın Bir müfettiş vekalet başladıklarma göre bunun aı kası ~ele -
mu,·affak olmıyanlarm Üroversiteye emrine alındı ceği muhakkaktır. Bu sebebiedir kı. ben, 

veya yi.ilisek okulJara devamıarına mil- Ankam 4 (Hususi) _ Üçüncü sınıf müstcmleke meselesinin Çekoslovak mc-
saarle edilınes! hakkında Bakanlığa bir mülkiye müfetU~lerinden f?eınseddin ~elesinden çok daha mü~küliıtsız olnr?k 
çok müracaatler vaki olmaktadır. Bir Yazıcı, görülen lüzum üzerine Vekfdet- halledileceğini sanıyorum. Çunk:i müza -
sene için yapılan tecrube tamamen em•·ine alınmıştır. kersi sessiz yapılıyor ve fenakarlığ3 ha-
menfi netice \'ermiş olduğundan artık zırlanılmış bulunuyor. 
ba gibil~rin Üniversiteye veya yüksek BFhk avına çıkan bir posta Selim Ragıp Emı!Ç 

.Cinliler Japnnlara karş1 taarruza hazırlanıyorlar 
(Baştarafı 1 inci sayfacla) 

ranti eden bu muahedeniQ yerıne Ja -
ponya, Mnnçuko ve Çin arasında uç ta -
ranı bir pakt vücude getirm<'k t<.ısavvu -
rundadır. 

i\1atbuat mümessılerinc b~yan~tt:. b:.:
lunan ye Japon diplomasisiniıı gayeleri 
hakkında sorulan bir sualc cPvab vı>rPn 

· hadciye nezarti erkanından bir zat soy le 
dc·miştir: 

Japon ya için dokuz devlet mualıedcs!, 
:ı.ıııeli bakımdan ölmüştür. 

Bu zata göre açık kapı pn:n• ibi, iktı -
:;adi sahada muhafaza edilse bii<'. siyıd 
sahada tatbik edılmcsine ımkar. ) oktıı::

Aınerikanın yaziyeti 
Yaşington 4 (A.A.) - Gazetecilere 

J';ıp ığı beyanatta Amerika birleş'k dev
le~l!:'ri hariciyc nazırı B. Huil. Uzakş:ır!< 
lncslcsi hakkında demiştir ki: 

Amerika birleşik devletlerinin Uzak -
Sarktaki vaziyct karşısında :ııüteaddıt de
fa bildirilen hnttı hareketi deği~:nt'miştir. 

Amerika birleşik devletlerınil" Çine, J?.· 
Panyaya ve diğer memleket'erc karşı o
lan hattı hareketi aşağıdalti prens.plcr
dPn ilham almaktadır: 

1 - Enternasyonal hukııkun umumi 
l>r<>nsiplcri, 

2 - Amerika birleşik dcvl(•tl<'rın:n ve 
aralarında Çin ve Japonya da olduğu 
halde diğer müteaddid mcmleketlerm 
irıızaladığı muahedeler ahkarm, 

3 - Adalet ve hakkaniyet prcns:pleri. 
_llongkong 4 (A.A.) - Çın ajan~ı bil

dıriyor: 

Şanghayda çıkan İngiliz gazetesi ya • 
b.ıncı nskeri müşahidlerin son hadiseler 
h~~kındnki mütalcalarını nc_şteaiyor. Bu 
ınuşahedelere göre, Vuhan bölgesinin 

tahliyesi Çinliler için bir hezimet olm:ık o!~ullara devamıarına müsaade edil - müvazzii bo "guldu 
§Öyle dursun, bilakis bariz bır askeri mu- memesi Bakaniıkça evvelce kararlaş • Frankocular Ebr 

cebhesini yardılar 
vaffakiyet teşkil etmektedir. tm!mış ye bu kararın değiştirilmesine Dtin ak~arr. üzeri Büyükada açıkla-

Son 16 ay zarfında Çin büyük mikyas- bir sebeb görülmemiştir. rında bir sandal batrnış, posta müvezzi-
ta mühimmat satın almıştır ve bunlan lerinden Tevfik isminde bir adam bo-

.rr.uhtelif cenub - batı vilayetlerı emn;y<:t 8 b h k • • ğulmuştnr. 
altında saklamaktadır. Japon donan - usa a 1 SIS Yapılan !ahkikata göre Te\'fik Salamanka 4 (A.A.)- Resmi bir teb-
nıası ne kadar kuvvetli olurset olsun, Çin ak_am üzeri Büyükadadan bir sandala liğ, Ebr romtakasında düşman hattının 
sahilleri o kadar uzundur ki bu mühim- Bu sabah limanı ke~if bir sis kapla- binerek balık a,·ına çıkmış \'e açıklarda birçok noktalarda yarılmış oldu~unu bil-
roatın nakline môni olamıyac.·aktır. mıştır. Sis dolayısil e köprü açılnmannş 1 do1~şmağa başlamışhr. ~u es~ada san- dirmektedir. FrankisOerin kolları Pi • 

Halen Hankeunun 50 kilometre cenub ,.e Halice girecek ve çıkacak \'apurbr 1 dal su alarak batmış denıze duşen Tev- ııel • Mora yolunu geçmişler ve Pinel ka
ve ş:malinde Çiniller dü~mana büyük bir y.:derinde kalmışlardır. Sis yüziinden fik kurtıılma~ için bir hayli uğra~tık- sahasını işgal etmişl<'rdir. Tl'I>Jig k<ılC'me 
ınukavemette bulunuyorlar ve Japonla- Denizhankın yakın seferleri yapnn tcın .sonra bogulmuştur. alındığı sırada 510 esir tadnc\ ı dilnıi·.tir. 
rın kafalarını fevkaladc kuvveti! olan ge- Yapurlarile Şirketi Hayriye vapurları Bıraz sonra cesed zabıta tarafından Düşmanın ~ekiz tayyaresi ~'<at cdilmi.;-

ri c~phelere çarp~asını be~liyorlar. seferleri!lde bazı intizamsızlıklar vu _ derizden çıkarılmıştır. tir. 
Duşmanın 80 bın askerı Japonyanın kua g~lmiştir. Sis daha zh ade Boiı ............................................................................................................................ . 

tg.~ı~dderebiyleceği en son kuvvet· teşkil C'-·1 istikamEtinde kesafet 1ar;ettifti i~~~ Satalıtan aabaha : 
ıgın en, angtscye yeni takvıye kıta:ıt: ~ . . , • 
gelrniyeceği . 1 C· 1.1 . b" 1 Ad:tlar ve Kadıko) 'apurları pek az 

ne emın o an _n ı cı a - t hh . 1 I 1 . . 
""'ik b' t h 

1 
-k 1 e:ı. ur.e se ererını vapmışlar:.a ua 

" ... .r aarruza azır anır.a ta vı..: J a - • . · 
P(Jnlan her t ft k

' .. .d 1 Bo;aza grden ve gelen vapur!ar. b:rer 
ara an sarsaca ·.arını ·ımı . . . 

etmektedirler. saat gecıkmışlerdır. 

Japon Baskumandanının sözleri 
Şanghay 4 (A.A.) - Orta Çindeki Ja

pon ordusunun başkumandam gcn~r!l! 
Hata bugün Ştı beyanatta buluıırmışlur: 

Hankeuya gelince, muhasemntm ni -
lıayet bulması için önümüz::e katedile -
cek daha uzun bir yol olduğur.a. 'daha bü
yük bir kuvvetle kani oldum. Hankeı..nıın 
ziynı hiç §Üphcsiz Çl!n-Kay-~ek için m:i
him bir muvaffakiyetsizliktir. Fakat Vu
han şehirlerinin zaptı hcnüı muhasPma
tın nihayet bulduğu demek değ:Idır. 

Çiniiierin bir muaffakiyeti 
Hongkong 4 (Çin ajansı olldiriyor): 
Hankeunun şimalinde Huaııg-Pi'de bu

lunan düşman kıtaatı P:nghan demiryo
lu üzerinde Hua-Yuan-Tse'nm batı böl -
gcsine karşı taarruza giri~mişlerdir. 2l .. 

Pazartesi u ünü ay 
tutulacak 

jstanbul rasadhanesinden ald:ğımız 
mı:al(unata göre ayın yedinci pazarteo:i 

güııü akı;arnı husufu külli vaki olac.ık
tıı· Ayın tutulması tam bir surette ola

cak ve memleketimizin her tarafından 
göı ülebilecektir. Ay saat 18,4 ı de tu . 

tul:nağa ba!lhyacak ve tam husuf ~Jat 
19,45 den 22,26 ya kadar deYc:m Pde-

cel:tir. Külli husuf vakti 21,07 dir. 

so.at sitren bir çarpışmadan sonra Japon
lar 600 ölü bırakmışlardır. A:•rıca iki Ja
pon kampı da imha edilmiştir. 

Hazzrlop mevzular 
Bazı meslekda§lar sE>rbest me\'Zu bulmakta g:içlük çektiler mi sacic suya, bas

ma kah b, hazırlop fıkırlL•rı sakı7. gibi ;;iğnemckte tereddüd etmezl<'r. Bu mc\ zu 
lardan biri de otomoblllcrın klük .. mlardır. 

Yasak olduğu halde, otomobiller neden klfıkson çalıyorlar'l1ı~'! .. N(dcn 
çalmasınlar efcnd.ın? Bır Ş"hır ki pi .> adC'si yolun ortasından gidt'";". Bir şc:hir 
kı Uıbirente ta~ çıkartan dur ve \apra~ık soknklarında birbirilP kayııa~r.ıası 

ihtimali olmıyan yaylı, y.ıysız, rnotö rliı, motörsüz, beygir H. beygirsi..: biı 

\'e~aiti nakl'ye kolcksi)onu scyrüs2f~r eder, bir şehir ki bir takım halkı mey
danları, ana caddeleri ını>rhum pcdcrlcrinin has bahçesi gibi göriip kol k0la, 
güle, eğlene yarenlik edı>rek ağır ahak, fıstıkı makam gezerler bir !;Chir ki / , ~ 

b!r kısım halkı motor ku\'\'eti He ~elımsiz adımları arasında far:; görmez
ler, böyle bir şehirde nang: motörlü bir nrnbanın klakson çalmaann kendine 
yol açmasına imkan vardır? K1fıkson değrl, otomobil radyolarının üzerine 
kuru sıkı bir ramazan topu oturtup .ırasıra patlatmak jhtiyacı hfısıı o!urk.:n 
otomobiliere klakson ç.ıldırmamak ınüınkiın müdür? 

Buna itiraz edenler kendine bır yol açmak için kHikson çaları şoförleri değil 
ckzoz borusunu dışarı verip düny:mın en çirkin sesile alimi iz"aç eden taks· 
cıları parmakianna dotasalar daha iyi edecekler. 

Bü.rlıon Cahıcl 



4 Sayfa 

Şehir Meclisi dün toplandı 
Reisicümhur Atatürkte ı ve Büyük Millet Medisi 
Reisi Abdülhalik Rendadan gelen cevabi telgraflar 

okunarak şidde le alkısiandı 

Şehir meclisi dün öğleden sonr;ı; birinci kiye encümenine, yeni tesis edi.len tenvi
reis vekili Nccib Serdengeçtınirı reisliğı ratı umumiye lambalarının muhavvcle 
altında toplanmıştır. Geçen eelsenin zap- merkezlerinden yakılıp söndürülecek şe -
tı okunmuş. Atatürk ve Biiyük Milld kilde tadili hakkındaki teklif nafia en -
Meclisi Abdülhalik Rendadan gelen ce - 1 cümenine, muhtelif senelere aid levha, 
vc.bi telgraflar okunarak şiı.ldetle :ılkış - ilan. tente ve siper resimlerinden 1158 
lanmıştır. Bundan sonra ruz.flarrıeye ge - lira 58 kuruşun müruru zamana uğra -
çilmiştir. ması itibarile terkini bakkındaki teklif 

Küçükpazarda Demirtaş mahallesinde kavanin encümenine, Nişantaşı kı?. ens
Etem Paşa veresesine a'd kol'ak ve müş- 1 titüsü için istimlak edilecek yerlerin mu
temilatının ilk okul ittihaz edilmek üze- kadder kıymetlerine vaki itirazın tedki
re mübayaası hakkındaki teklif ıle Sua- kine dair olan teklif mülkiye eııcümeni:'ıe 
diyede İskele civarındaki yol hakkındaki havale olunmuş, Şilede salı günleri kurul 
teklif, Büyükadada Kaptannuri caddesi- makta olan pazarın, pazar gününe tohv:Jj 
nin Mehmedcik ve Haskalfa sokağının da uygun görüldüğüne dair mülkiye encü
Türkoğlu olarak tevsimine d;ıir tt'klifler, meninin rnazbatası ve umumi meclisce 
vilayet sınırlan içinde ve belediye hu • tedkik edilmekte'olan zabıtaı belediye ta
dudu haricinde yolcu ve yük taşıyan ma- limatnarnesinin yeniden teklif yapılmak 
kineli ve makinesiz ve.saıti nakliyenin 

1 

üzere makama iadesi bakkındaki tek1if 
tabi olacağı şerait hakkındaki talimatna- kabul edilmiş, salı günü toplanılmak ü -
menin tedkik ve tasdikine darr teklif mül- zere meclis dağılmıştır. 

Müleferrlk: 
Üç müteahhid münakasalara 

i~tiraktan menedildi 

Şehir işlPri: 

Yeni yapılacak yollar a kabiolarıo 
yerleri değiştir~ıecek 

Dün belediyede vali ve bı..:lcdiye reisi 
Muhiddin Üstündağın -reisl ·ğ! altında ve 
elektrik idare.-i umum müdürü Kadri, 

SON POSTA 

Yeni denizalti 
gemilerimiz 

Almanyada Krup tezgahıarına ısınar

lanan ve bir müddet evvel denize indiri
len Saldıray denizaltı gemisinin inşaatı 

tamamlanmak üzeredir. 86 metre uzun
luğunda bulunan ve mevcud denizaltı ge
milerimizin en uzunu olan Saldıray ö • 
nümüzdeki ikincikanun ayımn ilk hafta
sında !imanımıza gelecektir. Geminin 
bayrak çekme merasimi burada yapıla

caktır. 

Alman mühendislerinin nezareti altın -
da Halicde yapılmakta olan Yıldıray ve 
Atılay denizaltı gemileri de martta de
nize indirileceklerdir. 

Baş\'ekilin Bas1n 
Kurumuna telgrafla~1 
Basın Kurumu kongresi tarafından Baş

vekil Celal Bayara çekilen tC'lgrafa Ba<i
vekil tarafından şu cevab gönderilmiştir: 
Bay Hakkı Tank Us 

Basın Kurumu Başkanı 
Kongrenin duygularına teşekkür eder, 

başarılar dilerim. 
Başvekil 

Celal Bayar 

istanbul zab1tas1nda 
tek&mül ve disiplin 

Vekiller Heyeti, İstanbulda bulunan ve 
taahhüdlere fesad karıştırdıkları anlaşı

lan üç rnüteahhid hakkında, müzayede, 
mün~kasa ve ihale kanunu hükümlerine 
göre, bir sene müddetle devlet taahhüd
lerine iştirakten menedilmeleıi.ne kara!' 
vermiştir. Keyfiyet alakadariara tebliğ 

olunmuştur, 

Halk Bankası bu ayın on dördünde 

açılacak 

belediye sular idaresi müdürü Ziya, te- Cümhuriyetin on beşinci yılı münase
lefon idaresi umum müdürü Niyazi, be- betile şehrimizde yapılan geçid resminde 
lediye fen işleri müdürü Hüsnü, bavagazı İstanbul'zabıtasının gösterd1ği intizam ve 
idareleri müdürleri, yollar ve köprüler mükemmeliyet bilhassa nazan dikkati 
~ubesi müdürü Galibin iştiraki ile b ir c:elbetmişti. 

toplantı yapılmıştır. İstanbul emniyet müdüıü Salih Kılıç 

Halk Bankası tarafından vehrimizde a • 
çılacak olan Halk sandığma aid hazır -
lıklar bitirilmck üzeredir. Sandık binası 
ittihaz edilen eski Sanayi ve Maadin 
Bankasının bulunduğu binada yapı]ar.. 

tadilat ta bir kaç güne kadar ikmal edi
lecek ve sandık bu ayın on dördünde rne
rasimle açılacaktır. 
Sandık müdürlüğüne eskiYatklüp mü

dürü Bürhan tayin edilmiştir. 

Gümrük/erde: 

Istanbul gün:rükleri batmtidtirü 
Ankaradan geldi 

Birkaç gün evvel Ankaraya giden fs -
canbul gümrükler başmüdürü Mustafa 
Nuri Anıl, dün Ankaradan §ehrimize dön 
nıüştür. Gümrükler başmüdürü Ankara
da Gümrük ve İnhisarlar Vekaletile te
maslar yapmış ve muhtelif işler üzerin
de yeni direktifler almıştır. 

Gtimrüklerde memurlar için 

bir kurs açıldı 

İki sene sonunda inşaatı ikmal edilecek 
zabıtanın gerek geçid resınınde ve gerek 

507 bin Uralık yollarda bulunan kablola- t t t . h d ·· t 
.. • zap ve rap ı emın ususun a gos er-

rm henuz alakadar idareler tarafından d'ği f k 1.d ··k li t' .. k 
ı ev a a e mu emme ye ı gurere , 

kaldırılmadığından dünkü toplantıda bu 
mesele görüşülmüş, yol inşrıatı bu yüz _

1 

son bi: kaç . sene zarfındaki mesaisinin 
den gecikmektc olduğundan idarelerden boşa gıtme~ı~ olma~ından pek ~em~~ın 
kablolarının yerlerini değiş~irrneleri is - olmuş ve butun polıs merkezlerme gon-
t · t' derdiği bir tarnimle zabıta kuvvetlerine 
enmış ır. 

• teşekkür etmek suretile memnuniyetıni 
Telefon muhaverelerınden fazla izhar etmiştir. 

ücret aiınmıyacak Fiiliakika İstanbul zabıtası bilhass::ı son 
İstanbula civar yerlerde bulunan umu- seneler içinde gerek asayişin temini ve 

mi telefonlardan mubavere esnasında gerekse suçluların takib ve yakalanması 
fazla ücret alındığı görülmüştür. Beledi- hususunda gösterdiği şayanı takdir faa
ye iktısad müdürlüğü turizm şubesi mü- liyetle beraber disiplin hususunda da 
dürlüğü bu gibi yerleri tesbit ve her ta - fevkalade tekemmül ettiğim bu bayram
eafta ayni ücret mukabilinde telefon e - da isbat etmiştir. 
deilmesini temin edecektir. •••••••••••·••·•·•·•··•·••·•·•·•·•·•••••••••••••·•·••·•·•••••• 

Cankurtaran otomobillerinin · 

canavar düdükleri 

Can kurtaran otomobilleri içlerinde ya
ralı ve hasta bulunmadığı zamanlarda da 
canavar düdüğü çalmakta ve vesaiti nak
liyeyi durdurmaktadır. Vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ vilayet ve be -
lediye sıhhat işleri müdürlüklerine gön
derdiği tezkerede can kurtaran otimo -

1 !!TYv~t!H~E!ı 
Mayestro MEHMED ZORLU idaresinde 
ve Macar KADIN san'atkarlarında.n 

mürekkeb 

H A L A s z 
billerinin ancak vazife esn(lsında cana- -.ı•••• 

Orkestra 
Neş'e - Eğlence 

var düdüğü çalabileceklerini bildirmiş -
tir. 

Permanat ilAçlarının bir formüle 
bağlanması İsteniidi 

............................................................... 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bugüıı aaat 14 de çocuk tiyatroau 
aqam aut _ıo,30 da 

Kan Kardeşleri 
Yazaıı : Birabo 

İkinciteşrin 5 

Çamalti tuzlasmda bu Yil 180,000 
ton tuz istihsal edilecek 

Tuzlarımızın iyi bir alıcısı olan Japonlara 55,000 ton 
tuz almağa talib olarak görüşmelere başla-. ılar 

İzmir (Husus!) - Türkiyenin en mo
dern bir tuzlası olan Çamaltı tuzlasında 

yeni mevsim tuz istihsalatına hararetle 
devam edilmektedir. Yüzlerct' amP-le tuz-

4 vapurla Japonyaya sevkedilccektir. 

Yunanisiana gidecek 
baytar heyeti 

Hükfunetimizle Yunanistan arasında, la sahasında yeni istihsal olunan ve ku • 
hayvan ihracatını korumak ve arttırmak rutulan tuzları yığınlar haline getirmek-

te ve bu yığınlar sahada ufak ufak tuz 
dağları hasıl etmektedir. 

Birkaç gün evvel yağan şiddetli yağ -
murlar yüzünden bu tuz yığınlarmdan bir 
kısmı zarar görmüş ve derhcıl icab eden 
tedbirler alınarak yığınların en mühim 
kısmı muhafaza edilebilmiştir. 

Çamaltı tuzlasında bu yıl istihsal olu -
nan tuzlarm 180,000 tonu bulacağı tah -
min edilmektedir, tuzlarımızın iyi bir a
lıcısı olan Japonya şimdiden memleke -
timizden 55,000 tonluk bir parti tuz al -

ınağa talib olmuş ve bu hnsusta görüş
melere başlanmıştır. Görüşmeler müsbet 
bir netice verdiği takdirde 55,000 ton tuz , 

maksadile imzalanmasma karar verilen 
yeni baytari mukavelenin nıüzakerele • 
rinde bulunacak olan Ziraat Vekaleti ve
teriner umum müdürü Sabri Okutman ile 
diğer bir mütehassıstan rnürekkeb heyet 
dün Trakyaya gitmiştir. Heye~ Trakyada. 
bayvan ihracatçılarile tern::ıslar yapacak 
ve tedkiklerini bitirdikten sonra Selanik 
yolile Atinaya gidecektir. 

Yunanistan ve halyaya balık 
ihracı devam ediyor 

Yunanistan ve İtalyaya taze balık ih • 
racatına devam olunmaktadır. Dün de 
limanımıza iki Yunan ve bir İtalyan va
puru gelerek balık yüklerneğe başlamış
lardır. 

Bugün SARAY Sinemasinda 
Her kadının mutlaka görmesi lazım gelen bir film. 

2 AŞK ARASINDA 
MAUREEN O' SULLIV AN - VIRGINIA BRUCE 

ve FRANCHOT TONE 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan bu fransızca sözlü filmin mev-
zuu: EB EDI AŞK VE KISKANÇLIK MESELESi... MEŞRU ZEVCE .. . 

ve l\1ETRES... BİR ERKEGİN KALBİ ETRAFINDA İKİ KADIN .. . 
İlaveten FOKS JURNAL son dünya havadisleri. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı fiatlarla matineler. 

-JEAN MURAT ve KATE de NAGY 
ile Don Kazaklannın meşhur balet ve taganni heyetleri 

TAKSiM Sinemasında 
Gösterilmekte olan J. KESSEL'in me~hur romanı 

PRENSLERiN GECELERi 
Mükemmel ve büyük aşk ve lüks filıninin kıymetini arttırmakta ve 

bütün İstanbul halkını celbetmektedir. 
İJaveten: ECLAİR JURNAL son dünya havadisleri. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı fiatlarla matineler 

Bugün SAKARYA 
Haftanın en 

Bugünlerde şehrimize gelecek 
HARRY BAUR'un 

refikası Bayan RİKA RADİFE 
ve GEORGES RİGAUD tarafından 

KORKUSUZ ADAM 

güzel programı : 

Mevsimin parlak muvaffakiyeti 

SIJT KARDEŞLER 
HENRY GARAT • LUCİEN 

BARROUX~MEGLEMONMrnR 

tarafından oynanm~ şen ve 
Kuvvetli ve ate§in dram eğlenceli bir komedi. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı HALK matinesi. 

Gümrükler başmüdürlüğünde d'Unden 
itibaren namzed memurlar için bir kurs 
açılmıştır. Üç ay devam edecek olan bu 
kursta yeni memurlara muhtelif gümrük 
muameleleri hakkında dersler verilecek 
ve nazari kaidelerin iş sahasında tatbiki 
iösterilecektir. Kursa 25 memur namze
di iştirak etmiştir. Kurs sonunda bir im
tihan yapılacak ve bu imtihancia mu -
vaffak olaınıyan memurlar gelecek kur
aa devama mecbur tutulacaklardır. 

Toplantılar: 

Beyoğlu Halkevinde temsiller 
Beyollu Halkevinden: Gösterlt şubesi kış 

programım cuınarte3i gününden itibaren 
tatbika baflıyacak, temslller cumartesi gün
leri .saat 21 de, pazar günlerı saat 14,30 da 
~erUecektlr. 

Berberler cemiyeti, gelişi güzel bir şe
kilde yapılan ve piyasaya sürülen perma
nant ilaçlarının muayyen bir formüle 
bağlanması hususunda icab eden tedbir
lerin alınmasını kararlaştırmış~ Sıbbat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat 
etmiştir. 1, s~!i DEANNA DURBiN'in :.:E:E·ri:n NE ŞEKER ŞEY! 

S. N EM ASINDA 10,000 kişi taraFilm~.~:rn· SüMER 1 ~::bk~:=~= 
Temalllere crBlr tavuk devrlldb komedi

ane b&f].an&caktır. 
Kırk birinci ilkokulda 

Kadü:ôy 41 lncl İlkokul Himaye Heyetin
den: cemtyet1mJz1n ikinci u.rnumt ltonıresl 

&falıda JUılı işleri gör~mek ve bir karara 
ba~lamat üzere 1938 senesi teşrinlsanJ.sinln 
19 uncu cumartesi günü saat 15 te Kadıkö
yünde Babariyede 41 inci İlkokul binasında 
toplanaea~mdan sayın üyel..ımtzln hazır 
tnılııiımaları rica olunur. 

Göıil4ülecek işler: 1- 1938 aenesl muame
lltı hakkında idare kurulu ve hesabat hak
bııda he.sab mü1ettlşler1 raporlarının okun
ması. J-Hesa.batın tedkik ~e idare kurulu
nun lbra.sı. 3-Nlza.m.namenin 1 inci ve 19 
uncu maddelerının tadill teklifi. 4 -
Yeni idare kurulu ve hesab mtı!ettl§lerinın 
aeçllm.esı. 6 - Yeni çalışma Droıramı hak
trnda müzakerat. 

Kültilr işleri: 

Deniz ticaret okulu tedrisata 

ba,Iadı gidip seyredecek ye candan alkql~yacakbr. Bugün 1aat 1- 2.30 da ten.zilitlı fiatlarla matineler 

Deniz Ticaret okulunda yeni yıl ted - ,_.;~.;. • .;. •••••••••••••••••••• 1••••••••••••••• .. --... ~~·r 
risatına başlanmıştır. İktısad Vekili Şa- .;;;;;;;;;;;.. ____ Ili~••••••••~------~-~~~~~---•••••••• .. , 
kir Kesebirin son defa mektebi ziyareti BUGÜN KELIMENİN TAM MANASILE MUAZZAM . • MÜTHIŞ 
esnasında vercii~i bazı direktifler dahi- HEYECANLı VE HARIKULADE BİR ŞAHESER GÖRMEK ISTEYENLER 
linde mekteb tedrisatında lüzumlu gö • 

ıülen tadilat yapılmış, ayrıca mekteb a- .1 p E K Sinemasınd_ a • • 
tölyesi de genişletilmiştir. 

htanbul maarif müdürü Silivri - A R B E s 1 R L E R 1 
mekteblerini teft~ etti -

İstanbul maarif müd!iıü Tevfik Kut Fransızca Sözlü Filmini görmelldirler. Baş Rollerde : · 
dün Silivriye gitmi~ kazaya bağlı rnek- Bir Fransız JEAN GABIN, Bir MACAR: DİTA p ARLO, BIR ALMAN: E~H FON STROHEIM 
tebleri tefti§ etmiş, köylerin mekteb ih- Bu derece Müessir FUm, senede bir, }'ahut iki tane görül~bılir. 
tiyaçlarını gözden geçirmiştir. Maarif Bugün saııt ı ve 2.80 da çok uouz. fiatlada Halk ve Talebe m~t:nelerl 
müdürü muallim ve talebe vaziyeti ile Dikkat 1 Ucuz biletler aaat tam 2.30 a kadar verılır. ---------~ 
de yakinelan allkadar olm.u§tur. 



SON 

lznıir köyleri ideal Türk C Yardda Cumlıuriget bagramı ~ 
köyü haline getirilecek 

l<üıtür hnyatı diğer sahalardaki canlılıktan daha üstün 
olan İzmir köylerinin 358 modern mektebinde 1 

21641 köv çocuğu okuyor 
1 - , 

Samsun da Cumhuriyet bayramı çok coşkun bir şekilde kutlulan mıştır. Yukarı detki resim merasimden birkaç intıba ile, 

gece şehrin nurlandırılmış halini gösteriyor . .......................................................................................................................................................................................... .. 

İzmiriıt kültür kaynaklan ndan Gazi ilk mektebi 

hrnir, (Hususi muhabirimizden) - İz-1 retmcn, 67,124 talcbe okumakta ve bu i§
ll\ir vilaycti, hükumetimizin dırektiileri lere her sene 1.585.437 lira sadolurımak
dıı.hilinde köytümüzün karakterine uy- tadır. 
Cun ve hareketli bir köy hayatı tesis için Valimizin ele aldığı ideal Türk köyi~ 
faaliyete geçmiştir. Bu gayeye tedricen davasının ilk semeresini 939 yıh ilkbaha
Varrnak, nüfus nisbetleri dahilinde köy- rında elde etmek mümkün olacaktır. 
leri kömünal idarelcre bağlamak esastır. İzmirde niirus kesafeti artıyor 

Bu bahis üzerinde Türkiyede ilk vazi- İzmir, (Hususi) - İzmir vılayeti dahi-

ııeyj üzerine alan İzmir vilayeti beş ki
linde, 935 nüfus sayımından sonr3 nüfus 

ometre mesafe dahilindeki köyleri, coğ-
ı· r· kesafeti tahminen yüzde oseYiz nisb!!tin-
a 1 vaziyeti, havası ve suyu daha müsaid 

ol de artmıştır. Bunun başlıca Jt-lillerinden 
~n köylere bağlıyacak, bu surelle kö-

lllunaı köy idareleri teessiis edecektir. biri, mütcmadi in§aata rağmen karştlaşı-
"" I.ın cv buhranıdır. 
•vıüstakilen köy kanununu tatbik ev-

~~-fını haiz ve her türiii inkişafa müsaid 
'0Yleı·i ideal Kemalist köyü halfne sok-
7•ak; parklar, çiçek bahçclerı, koruluk
k~~ meydana getirerek rE'nklcndirmek 
'
0.Y konakları, radyolu toplantı odaları 

~e.::ı:s etmek, her köyün günde elli gazete 
areamasını temin etmek c,;as gayeler 

Vilayetin hazırladığı bir istatıstiğe gö
re Cumhul'iyct devlinde İzmirde iskfm 
olunan harikzcde muhacir, miibadil ve 
göçmenlerin sayısı şöyledir: 

22,207 Balkan muhacereti, 6J ,763 m{i -
badil, 5643 harikzcdc ve 7383 göçmen is
kan olunmuştur. 

Ege sahillerinde 
Kaçakçılığın önüne 
Gf»çilecPk 
İzmir, (Hususi) - Ege denizindeki ya

kın adalarda, şimdiye kadar gösterilen 
mütekabil hüsnü niyete rağmen de\·am 
eden kaçakçılığı önlemek ve müşterek 
tedbirler alınmak üzere Yunanistau hü
kıimetile teşriki mesai edilmiştir. Bu ha
his üzerinde konuşmak üzere Sisarn ad:t
sı gümrükler başmüdürü B. Anastatatos, 
gümrük müdürü Pigani ile (A. I) Yunan 
muhafaza motörile Kuşadasına gclmi~ ve 
samimi surette kar~ılanmıştır. 
Kuşadası muhafaza komutanı Cemal 

Albayrak rnisafirlerle uzun uzadıya gö
rüşmüş ve kaçakçılığa mani olmak üzere 
tedbir alınmıştır. Misafirl~r şerefine ge
C'€ bir ziyafet verilmiştir. 

Sisarn gümrükleri başmüdürü beyanR
tında Atatürk'ün yalnız Türk1erin değil. 
Yunanlıların da Atası old•tğunu, onun 
kurduğu Türk - Yunan dostluğunur. dai
ma muhafaza edileceğini hE-yecanı: bir 
ifade ile beyan etmiştir . 

Misafirler sabah, motörle Sisama dön
müşler ve halk tarafından uğurlanmı~

lardır. 

Haziliiye yumurta tUyUkiUgUnde 
do'u yogd1 

Nazllli ınıntakasında havaların mtilaye
metl devam etmektedir. Sühunet 22 - 25 a-

Adapazarmda yeni bir orta okul aç1ld1 

<ra ındadır. Mübadillcrc teffizcn ve art i iskfm s•ı-
1.Yerilen direklife göre, hiçbir d~'>vletin retile 13,150 ev, 79 mağaza, 23 değirmen, 
.'Q'· teşkilatma benzemiycn aali, Jklısadi, 1 

60 kahvehane, 16 han ve otel 4 hamam 
~~rai bir takım salahiyellerle mü:>takillen v9 fırın, 12-10 dükkiın , ll yağhane, 20!} 
1 tl.tE.>ye alı tırılmak istenilen yeni köy- kule ve dam, 9 fabrika, 3 kircmithane, 9 
~erı~: köylü ruhunda mevcud ileri evsa- tnbakhanc. 6 sabunhane, 4:1 depo, 3 gazit gore tekamüle sevkleri için çah~\lmak- no, 1 klüp. 3 sinema, 4 cczarıe, 2 banka 
da~·r. Bunun hedefi ınerkezdcr. muhitc .,inasile 18,830 dönüm tarla, 3·1,275 dönüm 
l:~~ru yayılma harekf"tini 1~min etmek, l..ıa~, 4820 dönüm sebze bahçcsı, 326,315 
tı~Yde içtimai bir köylü bi."ınycsi tesis ct- ~rlcd zeytin ağacı, 42,818 d!>nüm incir 
tı ek, köylüyü istemiye, ya~amıya, kazan- bahçesi, 1328 mey,:aıı ağac vt'rilmiştir. 
ııya b"lh .... · b h tnı • ı assa kazandıgı nıs ette arca- 932 har"kzcde aileye 833 ev tahsis ve 

rasındadır. Arasıra düşen ya~urlar ara - ===================::::ıa--===-==============--====ı 

i~ Yn sevketmektir. Bu suret!e içtımai ve tcmlik edilmiştir. 
d thısacti hareketler kısa bir zuman içinde 936 937 ll d ·ı· . 
a ilde 'k· . 1. k kt ve yı arın a vı ayetın muhte-

ı ı mıs ıne cı aca ır. . 
l:ö~ali B. Fazlı Giileç pUinlı çalışan bir lif kazalarında iskan olunan 186:! ailede 

sında geçen glln Nazilliye müdhlıt dolu yaA
mıştır. Her biri yumurta büyüklü~ünde ve 
içinde yü zelll gram gelenleri bulunan dolu 
taneleri, dükkanıarın kalın tepe dunları
nı. hatta teneke ve larnarine gergllerlni kur
§un gibi delip geçml§tlr. Beş dakika süren 
bu dolunun 4lmdlye kadar hiç görülmedl~l 
söylenmektedir . , _____ _ lil elemanı ve yüksek karckterli bir va- 7383 Romanya ve Bulgaristan göçme,ı

ltı·~· Bu sahada çok mütevazıanc çalı~- ne 1,358,452 kilo yemeklik ve 706,365 kilo 
.. 1~ ta, bu muazzam ve mükemmel köy da tohumluk buğday tevzi olunmuştur. 
~' ıııll h kkı k Gemlilrte Halkeri alaturka au 
~eı · a nda, tahakkuk etmeden te Gene ayni göçmenlere 74,576 dekar ka- takUlU kandda. 

ı ırne söylemcmckterlir. bT zer a · 1346 ll k 1'l1'' 'f h Gemlik halkevi bando mualllml Hikme -
\• 1~.rnir Viliivctı· köycülük büı:osu hergün 

1 ı razı. pu u ' ' "' çı t ay-
il ·ı · 840 .. tın öğretmenlJ.tl altında 15 ttı}lden mürele -

ı, ıırıizle te-mas halı'nded"ır ''e bu bah'ıs vanı verı mış, goçmcn evi inşa etti-u keb bir alaturka aaz tatımı teşekkül etmtş-
ıt~rinde e.saslı surette çalı~ılmaktadır. rilerek kendilerine \'erilmıştıı·. tir. Yakında çalışmalara başlanacaktır. 

)=~~~~vclzkai~~i~~emmi- ~~=============================~ iç111d"eerıbl:rck tedbirler alınmıştır. Köyü, 1 arımbaşı imtihaniDI veren kÖy gençlerİ 
tıı n ılen \'e tanıyan bir idı:re clcma
a-~ ıçın bu bahis üzerinde elde edilen ba
ı .. rı k'" 

i- ~Ylü için çok büyüktür. 
~n:~~~ vilayeti köylerinin geliri son bir 
ıi11 • ıcınde iki misli artmış ve köylcrimi
~~~Zmir vilayeti geliri l,OOfi,407 liraya 
hı ıştır. Yani İzmir viliıy~>ti bütçesinin 

rısın b V . ı ulmuştur. 
lııb ~lıtniz İzmir vilayetinin nüfusları ka
lıitı: ~k köylerinde köy hastımelen tesi-

İz .aşlamış ve ilk adım atılmıştır. 
t1 d~lır Vil5ycti köylerinde kültüı· haya
tUh; ~er sahalardaki canlılıktan daha üs
alct ur. Kültür bahsi üzerinde, vilayettl:'n 
tı12 . fllı. resmi rakamlar, Tütkiyed~ yal-

~llıır vil5yetine nasib olmu~tur. 
k;ıı sırlarca kültür ışığından maJırum 
d(' -ın köylcrimizde bugün 166 aded lıir 
tç ri <ıneli, 96 ad ed iki cl ersanel ı. 54 adeu 
d('d ~rsaneli, 6 adcd dört dersaneli 57 a
"e ~ dersaneli olnıak üzere 335 kargir 
tlıt-ı~Odern köy okulu inşa edılmiştir. Bu 
lıı ~ ebiere 938 yılında 21,641 k(:y \:ucu-

('vaın lm 
l~lllir .

1
: ektedir. 

vı ayetinde 434 mekteb, 1463 öğ-

Edırne, (Hususı) - Bir sE-nelik pratik ders tatbikatını gören Tarkyanın ta
rımbaşı genç köylüleri bugün son imtihıtnlarını da vermişler ve köy bölgelerine 
uğurlanmışlardır. İkinci posta olarak köylerde bekliyen 50 genç çağırılmı§tır. 

Bunlar yakında ielerek derslere b&§lıyacaklardır. 

Geyvede iki marşandiz 
birbirile çar .- ıŞtt 

İzmit, (Hususi) - Dün, C'~yve istas
yonunda iki marşandiz ~arpışmt:) ve lo
komotülerle birkaç vagon oldukça hasa
ra uğramış, bir gardöfren yaralanmıştır. 

Hadisenin, bir dikkatsizliktPn ileri gel
diği anlaşılmış, takibata 'Qa~lanmıştır. 

Geyve, (Hususi) - Dün sabah Geyve 
istasyonunda iki marşandi1. trcni birbi
rile çarpışmıştır. 69 numaralı katar istas
yona girerken ayni hatta manevra yapan 
diğer bir marşandiz trenine çarpmı~tır. 

Istasyonda manevra yapan trenin ma
kinisti- 69 numaralı katarın ayni hata 
girdiğini görünce hemen katarı durdur
ınağa çalışmışsa da, oldukça hızla gelen 
katar birdenbire duramıyaraic bindir-

miş, ön vagonlardan birkaçı hasara uğra

mıştır. 69 numaralı katardaki memurlar 

tehlikeyi görmüşler, derhal trenden atın

mışlardır. Bu atlama neticesinde ertren 

Alaeddin sağ tarafı üzerine düştüğünde-n 

kolu kırılmı§tır. insanca ba~ka zayiat 
yoktur. 

Kazaya makascının dikkatsizliği sebeb 
olmuştur. 

Müddeiumumilik tahkikata el koymuş
tur. 

Bigada bir veznedar tevkif edildi 
Vazifesini fena kullanan Yenice ka -

zası maliye veznedarı İbrahinı, görülen 
lüzum üzerine Blga mahkemcs1nce tt!v
kif edilmiştir. 

Edremidde bir köylu 
kartsını öldürdü 

Balıkesir (Hususi) - EdrE>.midin Ara~ 
lar köyünde kanlı bir aile faciası olmuş, 
25 yaşlarında Me h med adında bu isi ka
rısı 20 yaşlarında Zehrayı bıçakla göğ -
nünden yaralıyarak öldürmüştür. 

Katil yakalanarak adliyeye teslim e -
dilmiştir. 

Uzunköprü ele~ :trig 3 ka\'US'U . 
Edirne, (Hususi) - Uzunköprude 

yapılmakta olan elektrik tesisatı sona 
erır.ek üzeredir. 

Cumhuriyet bayramında cere~ ·m 
verilmiş ve s0kaklar elektrik ampulle
rile aydınlanması üzerine halk yollara 
dökülmliş • Ya~asın Cumhuriyet» av -
zelerile sevinçlerini izhar etmh;l~rdır. 

Elektrik fabrikası ile tesisatın!il t~

mamile ikmali bir haftaya kadar nihn
yet bulacak ve Uzunköprünün kurtu -
lu~ gününe rastlıyan ı ı teşrinisani c•ıı

ma günü açılma töreni yapılacaktır. 
Törenri"" ba.şda Trakva Umumi Mü

fettişi G, · Kazım Dirik. Başmti ... a· 
vir Sahri ' y. Edirne V3lic:i Niy.ı7.i 
l\1rrgcn oldu~u halde bir çok zevat h •. -
zır bulunacaklardır. 

Tokatta yeni tavin'er 
Malatya emniyet kadrosundan tahvl!e 

Tokat emrine verilen komlser muavini Hii: 
nü özcan Tokata giderek vazifesine haııla 
mıştır. 

İstanbul emniyet. kadrosu mua vinlerind ... 
Münir Küçükkaya terfian Tokat emnıyet 

kadrosuna geçirilmiştir 



SON POSTA 

[_ Hadiıeler KarfUDlda J ~ 
Çocuğa neler Halimize ağliyormuş 

D ört se~e, belki de daha çok evvel

di. Bir havagazı ocağı alacaktım. 

Tanıdıklarım: 

- Müzayededen al, demişlerdi, her pa
zar Taksimde, Şişlide apartımanlarda 

müzayedeler olur. 

O zamana kadar bilmiyordum. Öğren
mek için kurcaladım: 

- Nasıl müzayede? ..• 

-Başka bir yere gidecekler, vazlyetle-
ri bozulduğu için oturdukları apartıman
dan daha küçük apartımana çıkacaklar o
luyor, ne bilelim; bin türlüsü var. Eşya

larını satıyorlar. 

- Peki amma, müzayede yerini nasıl 
bulmalı? 

- Sen de sanki başka bir şehirde yaşı
yormuş gibi lAf söylüyorsun, şöyle sağın~ 
.c;oluna bir bak, ilanları görürsün .. 

* O gün sağıma, soluma bakm.ış ilanlan 
görmüştünı: O pazar Taksirnde bir apar
tililanın eşyası satılacakmış. Ceviz ta -

kımlar, şunlar, bunlardan başka ben;m 
istediğim gazocağı da varrnı<J. 

Pazar günü ilanda yazılı saatte apartı
mana gittim. Şöyle odalara göz attıkta!l 

sonra tellalların: 

- Haraç haraç! 

Diye bağırdıkları odaya girdim. Bir 
masanın üzerine hiç te fena olmıyan bir 
sofra takımı konulmuştu. Masanın ba -

şında toplananlardan kimi bır çanak alıp 
bakıyor, kimi bir bıçağın sapını hohlayıp 
muayene ediyor, kimi de eüni göğsünde 
çaprastlamış duruyordu. 

Masanın başında bir kadın oturmuştu: 
Şu anda bile gözümün önünde; arkasında 

sade, fakat Itibar bir rob vardl. Yaşı otuz 
beşle kırk arası tahmin edilirdi. Güzeldi, 
bazan e§yaya bakıyor, dalıyordu .. Bazan 
da etrafma göz gezdiriyordu. 
Yanımda iki kişi konuşuyorlardı: 
- Eşyanm sahibi o! 
- Kim bilir, neye satıyor? 
Bir aralık kadınla göz göze gelmiştik. 

Kadının yüzünden derin bir hüzün içinde 
olduğu aşikardı. Ve gözlerime bakan 
gözlerinde yaş vardı 

- Zavallı kadm kim bilir, ne kadar sı
kıldı da eşyasını satıyor! 

Diye düşünmüştüm Hatta bu yüzden 
üzerinde göz yaşı olan bir malı ucuz al
mış olmıyayım, diye havagazı ocağmı al
maktan da vazgeçip apartımandan çık -
nııştım. 

* O zamandanberi, ne vakit böyle bir mü-
zayede ilanı görseın. masanın başındaki 
kadını hatırlar, acır: 

- Zavallı! 

Derdim. 

* Dün, Son Postada bu gibi müzayede -
lerin, bazı mallarını satarnıyan dükkan -
cılar tarafından muvazaalı şekilde tertib 
edildiğini okuduğum zaman gene ayni 
kadın, yaşlı gözlerile karşımıia teces:ı:iim 

etti. 
- Bu sefer de acıdın mı? 
Diyeceksiniz. 
- Hayır acımadım. 

_..:. Kızdm mı? 
Diyeceksiniz .. 
- Hayır, kızmadım da .. Nasıl kızabi -

lirdim ki .. Ona teşekküre, hürmete borç
luydum. Çünkü o bütün bu l'Y'Üzayede -
lerde bizim halimize ağlamı~tı. 

İs1T'...et Hıı.l11si 

yedirmeli? 

Yiyeceğin biz büyüklerin hayattaki te
siri bile ölçüsüzdür. Kaldı ki ona günlük 
enerjileri kadar büyürnek için de muhtaç 
olan çocukların ... 

Çocuğa ne yedirmeli? Bu, pek mühim 
bir meseledir. Tabii daha pek minimini 
iken en iyi gıda annesinin sütüdür. Anne 
sütü kuvvetsiz ve noksan olursa içine 
başka sütlerden katılır. İnek sütü insan 
sütüne en yakın olan süttür. Çocuk süt-

\ ten kemiklerine lazım olan klreçi, kalbi
ne, adalelerine lüzumlu olan yağı, §eke
ri, bütün uzviyetini yapan, besiiyen ve 
yaşatan (protein) leri, albominlerı, ma -
deni milihleri alır. Süt kuvvetsiz olursa 
yavru da bu maddelerin birinden hayatı 
pahasına mahrum kalmış olur. 

Sütten kesilen çocuğa verilen yiyecek
tt çeşidli un marnaları mühim bir yer 
tutar: 

C Bunları ~iliyor mu idiniz? ~ 
Buğday, arpa, yulaf, pirmç, mısır un

larının her birinin kendine has bir fay
dası, bir terkibi vardır. Birı daha besle
yicidir, öbürünün hazını kolaydır, biri 
müUyimlik verir, öteki tamamile aksidir. 
Yerine göre bu veya şu un kullanılır. Ba
zan bir çocuğa yarıyan ötekine iyi gel
mez. Herhalde aramalı, tarama1ı, çocuğa 1 

Telefonun hak!kl muc:di 
kimdir ? 

1 

Beyaz insanın 
yaşayamadıg, 

içinde 
ada 

Sond adaları arasında ve Cenubi Çin ~n uyan hangisi ise onu vermelidir. 
denizlerinde Felemenge aid bir ada var- Bu devre çabuk geçer. Bir yaşını bu
dır ki adı Komododur. Bu adada beyaz lan çocuğa yavaş yavaş yumurta. meyva, 
ırka mensub insanlar kisa bir zaman ka- yaş sebze gibi büyüklerin yediği şeyler-

Telefonun mucl. 
cidi zannedildiği 

gibi Edison creğil

dir. Mütevazı bir 
Fransız posta ve 
telgraf memuru
dur ki keşfi hak-

ı b·ı· ı F ı den tattırmaya bas.lanır. F"kaı: son dore-~ , a ı ır er. e emenk hükumeti, bu adaya, " o • " 
ce taze olmak şartile .. 

yalnız renkli ınahkU.mları sevkeder. Ko-

kında Qmirlerini ikna edE'mernış 

yoksulluk içinde ölmüştür. 

ve modo adasmın beyaz insanlar için gayri Çocuk yiyeceğinde bu, en nazik bir za-
kabili sükna olmamasının sebeb:, bu ada- r.ıandır. Dikkat ederseniz barsak bozuk

da, yılan, kertenkele gibi h:iyvanlarm luklarına hemen her zaman on dörtle on 
sekiz aylık bebeklerde rastlamlığını görür 

yalnız beyaz insanları zehir1emeleridir. * sünüz. Yavrunun bazan bütün ömrünce 
Buraya gelen bir beyaz insan haftasında - k ı b k b"l b ah t surece arıza ar ıra a ı en u r a -

Bir kesafet me~elesi 
ölü bulunmaktadır. Bu iki hayvan renkli sızlıklara ön vermemek için verilen yi-

Yıldızlar arasında kesafet derecesi en 

fazla olan (Siriüs) yıldızıdır. Suya naza-

ran bunun kesafeti (30) bin fazladır. Ya
insanlara hiç dokunmazlar. ================= yeceğin tazeliğinde, cinsind~, azlığında 

r;:okluğunda titiz davranmak icab eder. 
ni Siriüs yıldızını teşkil eden maddenin feti de o nisbette hafiftir. Mesela bu yıl

bir litresi (30000) kilodur. Buna muka- dızıarın bir milyon litresi ancak bir ki

bil bazı yıldızlar vardır ki onların kesa- lograma muadildir. 

L SLER 
iki sual ve 
Iki tavsiye 
- cTrabzonlu iki genç kız beni 

ayni aşkla seviyorlar. Her ikisi de 
genç, güzel ve cazibdir. İkisinden 
oirini tercih etmek elimde değil. 
Başımın üzerine konan bu kanarya· 
fan ne yapmalı?, 

ken mi gördü de beğendi? Buralanru 
~azmıyor. 

«Görüşemem, onunla buluşama • 
yız, ıailemden biri duyacak olursa 
beni öldürür:. diyor. 

Yemek bahsi: 

Dana eti papaz yahnisi 
Dana etinin yağlı tarafından kemiks;z 

ve yumurta büyüklüğünde parçalar, ke
sip bol su ile tencerede kaynatınız . Kö
püklerini alınız. İçine üç tane soyulmu~ 
fakat doğranmamış SQğan ile yetecek ka
dar tuz koyup tekrar kaynatınız. Soğan
lar ezilme derecesine gelin<'e takımile 

çıkanp etler tamamile pişinciye kadar 
kaynatmız. Ateşten indiııneden on da
kika evvel ince doğran.IIll§ mayd.anoz ila
ve ediniz. 

Y ahniyi derin tabağa bol suyu ile ko
yup üstüne karabiber, arzu ederseniz li
mon da sıkarak sıcak sıcak yeyiniz. 

Kimyahane enstitüsünde kasten yanom 
çıkaran Ağırcezaya verildi 

Suçlunun kapıya anahtar uydurarak idare memu.runuıı 
odasına girdiği ve kağıdiarı ateşiediği tesbit edildi 

Bir müddet evvel Cağaloğlunda kimya hukuk mahkemesinde, devam edilmiş .. 
enstitüsünde zuhur eden yangm etra - tir. 
fında müddeiumum.llikçe yapılmakta o - Dünkü celsede, inhisarlar vekili dava· 
lan tahkikat neticelenmiştir. nın müruru zamana uğradığını iddia et· 

Enstitüde kasten yangın zuhuruna te- ıııiş, davacı vekili İrfan Emin ise, bunun 
şebbüs ettiği iddia olunan Mehmedin, aksini iddia ile, itiraz etmiştir. 
işinden çıkarılması üzerine, bu cürmü iş- Neticede, mahkeme hadisede müruru 
!ediği tesbit edilmiştir. Mehmed, kendi- zaman mevzuu bahsolmadığına, davanın 
sini enstitüdeki işinden çıkartanın idare mahkemenin sala.hiyeti dalıılinde bulun .. 
memuru Naci olduğunu zanuederek, bir duğuna ve hadisenin tahkikat hakimliği .. 
gece kapıya anahtar uydurup, içeriye 

1 
ne havalesine karar vermıştir. 

girmiş ve doğrUca Nacinin odasına çıkıp, ı 
oradaki kağıdları ateşıemiştir. Pollste : 

Tahkikat neticesinde. inkarına raimen, 
suçu delillerle sabit görülen Mehmedin, 
muhakemesine lüzum görülmüştür. Maz
nun, 4 üncü sorgu hakiminin kararile, A
ğırceza mahkemesine sevkedılmiştir. Mu
hakemesine yakında başlanacaktır. 

Mahkemeye hakaret eden bir 
kadın tevkif ed 'ldi 

Dün, asliye 1 inci ceza mahkemesinde 
görülen bir dava sırasında, mahkemeyi 
tahkir eden bir kadın, cürmü meşhud 
müddeiumumiliğine teslim edilmiştir. 

Hadisenin mahiyeti şudur: 
Münire isminde . 50 yaşlarında bir ka

dın, Yusuf, Hatice ve Suad adlarmda üç 
§<ihıs aleyhine bir hakaret davası ikame 
etmiştir. 

Dün bu dava görüldüğü sırada, Müni
re: 

- Bunlar, bana fena hastalık isnad et
mişlerdir. Ben, kendimde hastalık bulun
duğunu, taarruza uğramamak için söy
lemiştim, şimdi hadise namus meselesi 
oldu. Benim, nıuayene için Tıbbı adiiye 
sevkime karar verin, namusum kurtul -
sun, demiştir. 

Mahkeme bu talebi reddedince, mah -
kemeye karşı hakarette bulunmuştur. 

Tevkif edilen Münirenin duruşmasına, 
asliye 4 üncü cezada, b~lanılmıştır. Ka
rar, bugün tefhlm edilecektir. 

Karısanı tehdid eden bir adam 
37 gUn hapse mahkOm oldu 
Sirkecide, eve gelmiyen karısı Sa ... 

niyeyi zorla eve götürmek için, döven 
ve tehdid eden Cafer isminde blı"i, ya • 
kalanarak, adliyeye verilmiştir. 

Sultanahmed 3 üncü sulh ceza mah -
kemesinde muhakeme edilen suçlu ko -
ca, neticede 1 ay, 7 gün müddetle hapse 
mahkfun ve derhal tevkif edilmiştir. 

Muz çalan Sinob:u iki aya 
mahkOm edildi 

Sinoblu Hasan isminde biri . Sirkecide 
bir manav dükkanından memleketine 
götürmek için muz çalmış, kaçarken ya
kalanmıştır. 

Adliyeye sevkedilen suçlu, Sultanalı -
med 3 üncü sulh cezada yapılan duruş -
ması sonunda, 2 ay hapse mahkfun edi -
lerek, derhal tevkif olunmuştur. 

F otograf teşhiri davasana 
devam ed.ldi 

9 uncu Yerli Mallar sergisinde, inhi -
sarlar pavyonunda resmi trşhir edilen 
Melahat isminde bir kadm tarafından, in
hisarlar idaresile fotoğrafı veren ve pav
yonu tertib eden müesseseler aleyhine 
açılan tazminat davasına, asliye 4 üncü 

Bir çocok pencereden 
dü§Üp yaralandı 

Sultanahmedde Cankurtaran mahallesin
de oturan 13 yaşında Fahrl, evlerlnln pen .c 
.ceresi önünde oynarken müvazeneslni kay .. 
bederek soka~a düşmüştür. Fahri vücudü "' 
nün muhtelif yerlerinden yaralanmış ve 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Sokakta düşen bir adam 
başından yaralandı 

Üsküdarda Papa.bn bahçesinde 13 numa.• 
rada oturan Ali, Şemsipaşa tütün deposu ö
nünoon geçerken aya~ı kayarak düşmuş ve 
başından a~ırca yaralanmıştır. Yaralı Nü .. 
mune hastanesinde tedavi altına alınmış .. 
tır. 

Denizde • ir ceset bulundu 
Dün sabah Haydarpaşa önlerinden ge ~ 

çen bir motörün kaptanı denizde bir cese"' 
din dolaşmakta olduğunu görerek telefonla 
zabıtayı haberdar etmiştir. Blraz sonra bU"' 
lunan cesed sahile çıkarılm~. yapılan tahkl .. 
kat neticesinde bunun Kadıköyde Sarrafall 
sokağında Mazliimyan apartımanında otu· 
ran 63 yaşında Artin oldu~u anlaşılmıştır. 

Artinin denize ne suretle düştti~ü hakkında 
zabıta tahkikata devam etmektedir. 

Bir otomobil bir adama çarptı 
Şoför Yakubun idaresindeki 2889 numa ~ 

ralı otomobil İstiklal caddesinden geçerken 
Ferid1ye caddesinde oturan Hirlstoya ça~ 
parak hacağından yaralamış, şoför yaka ,. 
lanmııJtır. 

Iki otomobil birbirlerile çarpı~tılar 
Şoför Haçi~in Idaresindeki 1909 nurnarall 

otomobil lle Hasan Kudret tarafından kul"' 
lanılan 188 numaralı husust otomobil ara "' 
sında Beşiktaşta Akaretler caddesinde bit 
çarpışma olmuş, her ikisi de ehemmiyetli BU ... 

rette hasara uğranuştır. 

Kumar oynayan üç ki~i yakalandı 
Beyoğlunda İstikla! caddesinde Mazharın 

idaresindeki Yeni Viyana kıraethanesind6 
kumar oynandı~ını haber alan zabıta, ant 
bir arama yapmış, Elen Oergey, Hanri ve 
Mlllk Isimli kumarbazlan suç üstünde yaka." 
lıyarak Müddeiumumlliğe teslim etmiştir. . 

Bir amele elini makineye kapbrdı 
Kurtuluşta Değirmen soka~ında bir dült" 

me fabrikasında. çalışan Kostantin, sağ eıınl 
makineye kaptırarak hafifçe yaralanmış .,s 
tedavi altına alınmıştır. 

Bir tramvayla bir kamyon çarpıştı 
Vatman İbrahlınln idaresindeki Şişli .. 

Tünel tramvaylle şoför Mehmedtn 1daresin .. 
deki 3629 numaralı kamyon arasında Altın" 
bakkalda bir çarpışma olmuş, her ikisi dt 
hasara u~amışlardır. 

Bir eroin tiryakisi kadın yakalandı 
Kurtuhışta Oya soka~ında oturan sabıka"' 

lı Arab Mehmed1n metrest Arab Nuriye erO" 
in Içerken ikinci şube memurları tarafındaft 
yakalanarak asliye beşinci ceza mahkeme4 

sine tevdl edilmiştir. 

Bir esrar kaçakçısı yakalandı 
Yerebatanda oturan esrar kaçakçısı Re • 

ceb. içinde ll parça esrar bulunan bir kutu• 
yu Attkallpaşa. camii duvarları arasına sa:ıt" 
larken suç üstünde yakalanmıştır. 

Bu okuyucumun suatine verilecek 
revab çok basit: 

Okuyucumun yaşayış tarzı gayri
tabüclir. Bu böyle olmakla beraber 
onu kat'iyyen ailesinin arzusu hila
iına harekete teşvik etmem, çünkü 
o kafese alıştırılmış bir kanaryadır. 
Gözü kafesin dışmdadır amma, bir 
kere kafese alışmış olduğu için dı • 
şan çıktığı zaman büsbütün heder 
olur. 

Bacaksrz1n maskaraliklari : Çarhı/e/ek 
- Başınızı hafifçe silkiniz, üzeri· 

ne konmuş olan kanaryalar yuvala· 
rına dönsünler, elinizle onlara do • 
kunacak olursanız tüyleri kirlenir 
\·e sizin pannaklarmızın ucunda da 
hafif bir tozdan başka bir şey kal-
m az. 

* R. H. imzasile mektub yazan oku· 
yuc.urn, kapalı büyütülmüş, çekin· 
gen bir kızdır. Henüz on altı yaşm
dadır da. Sokağa istediği zaman çı
kamaz, hatta pencereden bile görün
toesine müsaade edilmez. Fakat bir 
genci sevmiştir. Nasıl sevdi. Tanış· 
tJlar mı? Yoksa pencereden bakar· 

Sevgisine gelince, birşey diye • 
mem. Çünkü nasıl sevdi bilmiyo • 
rum, ne derece seviyor bilmiyorum, 
sevdiği nas~ insandlı.r bilmiyorum. 
Şu da var ki: Yaşı çok küçük olan 
Jkuyucumun sevgisi pek derin ve e
E'aslı olmasa gerektir. 

Mademki şimdiye kadar uslu us
lu evinin kızı olarak oturmuştur. 
Gene evinin kızı olsun. Evdeki sıkı 
barieden gelecek tehlikeye nisbetle 
daha çok katlanılacak teYdir. 

ıırEYZE 



5 lkincitqnn 

Deniz ue Denizcilik: 

Devletler deniz silahlarını 
tahdid edebilirler mi? 

Bügün dünyada biri kuvvetlenmeğe muhtac, diğeri statokoyu 
muhafazaya mecbur iki kütle vardır. Fakat her ikisi de alabildiğine 
silah/anıyor. Bu işin neye varacağı1942 den evvel anlaşılamıyacaktır 

Ingilterenın uışa ettıgı yenı aenfz ıild1ılanrnıan cThetis. adlı denizaltı gemisi (U zunıuğu 265 kadem olan bu geminin bir 
aded 4 pusluk topu ve aıtı aded de torpil ~ovanı vardır.) 

Çekoslovak - Alman hadiselerini güne k:ıdar sürüklenip gelen tahdidi 
1atlıya hağlayan (Münih) anlaşmala - testihat meselelerinin cereyanını ve 
:rının diinyaya sulh getirdiğini iddia e- neti~lerini anlamak ancak d€vletle -
denler çok oldu. Bu fikirde olanların rin, kabataslak olarak, denizlerdeki 
bıı.şında Büyük Britanya kabinesi ve o- menfaaUni anlamakla kabildir. Çünkü 
nun reisi Çcmherlnyn'in bulunması devletler coğrafi, sevkülceyşi durum -
~·eknaz::ı.rda efkarı umumiyeyi pek se- larile beraber denizlerdeki menfaat -
\•indiriyor. Bununla beraber dünya si- lerme göre deniz silahı yaparlar. Si -
~·&"asma, gene o dünyadan uzak bir lah1arım bu ihtiyaçlara uydurmıyan 
göz~e bakacak olursak Münih anlaşma- devletler daima kaybetmişlerdir. 
sının hakiki bır sulhten ziyade Çekos· - İngiltere -
lovak - Alman gerginliğini Almanlar Amiral Nelson'un meşhur Trafalgar 
lehıne halleden mevzii bir anlaşmadan deniz muharebesinden sonra bütün 
başka bir şey olmadığını görüyoruz. müstemleke meselelerini hep kendi !e· 
~itekim son günlerin gazetelerinde bine halleden bu büyük imparatorluk 
lnüstenıleke mescl<!lerinin yeniden a - bugün dünyanın bütün denizlerine ya
levıendiğini okuyor ve iddiarnııda hak yılmış vaziyettedir. Denizin ve petro-
lı olduğumuzu anlıyoruz. Iün bul~nduğu yerde İngilterenin de * menfaatini aramak lazımdır. Bu men-

Bu bir sivasi noktai nazardır. Bu - faatler Akdeniz etrafında toplanır. 
llun tahlili de. daha ziyade, siyasilere Çünkü Akdeniz İngiltereyi, en zengin 
düşer ... Yalnız ben bu hallolmaz me · ve kocaman müstemlekesi olan Hin -
Selelere istinad ederek silahların tah -
didi imkanlarmı araştıracağım. distana bağlayan en kısa yoldur. Bun· 

Maltım olrluiTu üzere otomatik ve dan başka gene Akdeniz devletler için 
lna"~tine devri deniz ticaret ve yolları - bir servet membaı olan Çine giden en 
hın önemini fevkalade arttı~mıştır. Bu kısa tnriktir. 
o d · Merkez olan Akdenizden serbest de nenı memlel:etlerin hayatını enıze 
~ağlıyacak kadar kuvvetlidir. Bugün, nizlere doğru çıkarsak büyük impara
iieğn salıili o,an mt>mleketler, deniz - torluğun döminyonlarını çerçeveleyen 
le • t bliv. ük denizleri görÜrüz. Her birinin tde hududu olmıynr. kara hüküme • 
leri bile komşulannda İnenfez ara • ayrı bir iptidai madde ihraç ettiği bu 
l:nakta ve bu suretle milletlerinin in - topraklan İngiltere himaye etmek zo -
ki f kted" ı rundadır. Nitekim Kanada olsun, A -ş~ ı çarelerini taharri etme ır er. 

Bundan bac:ka gene son senenin ga- vustralva olsun, Yeni Zelanda olsun 
~7telerinde şimdiye kadar bitaraf adde- ve hatta Cenubi Amerika ittihadı İn -
tlılen iç denizlerin hükumet reisieri ta· giltereden ayrılmas~ı istemeyen miıs
tafından benimsendiğini gördük. Me - takil birer döminyondur. Bunlar bü -
~1~ Mu~solini Adriyatik denizini bi - yük harbde insandan yana olsun, pa -
~ını deniz ismlni vererek 1talyanlaştır· radan yana olsun, tam bir kifayetle 
lnak istemistir. yardım etmek suretile İngiltereye kar
• Gene Mussolini cAkdeniz İtalyanlar sı sadakatlerini göstermişlerdir. Bina
l~in hayat yoludur!• demiştir. Eski İn- ~naleyh bunlan bağlayan denizierin 
~1here hüricive n azın (EDEN), cAk - hususi hir ehemmiyeti vardır. Ancak 
~eniz İn.gilte~enin kalbidir!:o demiştir. bu denizlP.re hakim olmakla impara -
.~:nek oluyor ki bugün milletler de - terluk \'asi fabrikalarına iptidai mad

:•zlere tıpkı karnlar ve hatta ondan deler bulacak ve harb malzemesi ya -
azla ehemmiv{'t vererek bakıyorlar. pacaktır. Bu bakımdan bu müstemlc -
~\Velce de sövlcdiğim gibi deniz tica- kelerin ekserisine yakın olan Hind ,Qk
~eUnin inki~::.fı ve bilhassa harb m.l • yanusu da, İngiltere için, ikinci bir 
eryalin!n dcnizle .. <l{'n nakledilmek za- me•·kez teşkil etmektedir. Singapur li
~re:inin sebeb oldu~ bu ehemmiyet manının bir hnrb üssü olarak inşası bu 
L~kunıetıeri denizler hususunda an - merkezin önemini tebarüz ettiren bir 
ıctıtnağa icbar e>tmic;tir. meselecHr. 
bl :Bundan dohvıdır ki tahdidi teslihat Üçiincü merkeze geliyoruz ... Ana -
~ e:::elesi mev7uubahs olduğu zaman - vatanııı bu iki merkeze olan bağlılığını 
[ij 1'. en ön saf da deniz silfıhlarının tah· temin etmek lazımdır. Böylelikle Av -

dı gelir ve daima o konuşulur. rupanın en kuvvetli devletinin tehdi -* dinden kurtulmak için şimal denizini 
ını Vaşington konferansından bu emniyete alınclc icab eder. İngiltere 

• 

şimal denizinde ne kadar hakim olur
sa menfaatlerini o derecede tahtı te -
mine almış olur. Tabii bu hususta bü· 
yük kara devleti Fransanın yardımı 
şarttır. 

Bu yolların üç muhtelif rakibi var
dır. Şimnl denizinde Almanya, Akde -
nizde İtalya, Uzakşarkta Japonya ... Bu 
devletlerden her birinin büyük deniz 
kt4vvetlerine malik olduğu nazarı dik· 
kate alınırsa ~üyük imparatorluğun da 
şimal denizinde, Akdenizde ve Uzak -
şarkta birer muazzam filo bulundur -
ma.sı lazım geldiği kendiliğinden teba
rüz eder. Bu üç devletten ingiltereye 
en çok zor veren İtalya ve Japonyadır. 
Çünkü bu iki devletin denizlerde ab -
luka edilmesi, Almanya kadar kolay 
değildir. 

İşte İngiltere böyle bir gayeye ha -
zırlanmak üzere daha 19 36 da tezgaha 
büyük gemiler koymuştur. Bu gemiler 
1942 içinde hazırlanmış olacaktır. 
İngilterenin, Büyük Harbden hemen 

sonra işe başlamaması sırf (Mak Do -
nald) kabinesinin hatasıdır. Vaşington 
tahdidi teslihat abkaınının bitamma te 
sadüf ettiği için 1936 da işe başlan -
mıştır. Bana kalırsa o, yapacağı beş ge
mi He, bütün ihtiyaçlarını tamamla -
yacak değildir. Binaenaleyh İngiltere· 
nin, bugün için, tahdidi teslihattan bah 
setmesi büyük hatalar doğurur. İngıl
tere, doymuş bir memleket olması do
layısile, silahlandıkça, dünya sülhunün 
en büyük hamisi olur. 

-Fransa-
Harbi Umuminin kazandırdığı ve 

hJ.tfa tatmin ettiği bir memleket olup, 
İngiltere kadar değilse de, bu da ken -
disine göre dünyaya yayılmış ve men· 
faatleri genişlemiştir. Bu memleketin 
deniz menfaatleri de Akdenizde top -
lanır. Bu Katolik memleketin en bü -
yük derdi düşman tehdidi altında Şi -
m:ıli Afrikadan Avrupaya asker nak -
!edebilmektir. Bundan başka deniz 
ku\·vetlerine zengin müstemlekeleri -
nin korunması gibi mühim vazifeler 
düşmektedir. 

Bu ınaksadla Fransa, haklı olarak, 
tahdidi teslihat konferanslarında fazla 
gemi yapmak istemiştir. Bilhassa Al -
manyanın Versay abkamını yırtması 
bu devl~tin deniz sevkülceyşini çok fe
na duruma sokmuştur. Şimdi o yalnız 
başına harb etmek zorunda kalırsa, 

hem Atlas denizinde ve hem de Akde
nizde kuvvet bulundunnağa mecbur 

(Devamı 10 ncu ta'JIJada) 

Sayfa 7 

C: MiZAH =t 
"Oyunumuz Edebiyatcl , 

Fişelli elinde şakşağı ortaya gelir .. 
meydanı bir kere dolaşır: 

- Oyunumuz edebiyatçı. 
Çifte nara çalmaya başlar, Kavuklu 

görünür: 
Fişekar - Bu gelen de kimdir. Adam 

desem adama benzemiyor. Ağaç desenı 
dalları yok. Deve desem hörgücü eksik.. 

Kavuklu - Hi§l, hişt .. 
Fişekar - Anladım anladım kuyu çık

rığı. 

Kavuklu - Beni de bir türlü adama 
benzetemedi.. hey bana bak. 
Fişekar - Kuyu çıkrıklarmın konu§

tuklarını da hiç bilmezdim. Hey ne isti
yorsun bakayım. İpin mi koptu? 

Kavuklu- Benim ipim yok ki kopsun. 
Fişekar- İpsizsin demek. . 
Kavuklu- Yok öyle demek istemiyo-

rum. 
Fişekar - Anladım. Kuyu ağzında 

durmaktan canın sıkıldı. Biraz dola§maya 
çıktın. 

Kavuklu - Aman efendim, bunlar ne 
laf. 
Fişekar - Gel bakayım blraz da bu 

yana, sen hangi kuyunun çıkrığısm, söyle. 
Kavuklu - Ben kuyu çıkırığl değilim. 
Fi§ekfır- Ya nesin? 
Kavuklu - Ne olacağım insanım .. in

san. 
Fişekar - Sahi mi, hiç te benzemiyor

sun. 
Kavuklu - Senin gibi insanım .. kuyu 

çıkrığı olsam konuşabilir miyim? 
Fişekfir - İnsan olduğunıt hüküm ver

ınem için konuşman kafi değil.. daha 
başka şeyler bilmen lAzım. 

Kavuklu - Daha başka,şeyler bilirim. 
Fişekar - Ne bilirsin, say. 
Kavuklu - Sayayun. 
Fişekar - Haydi, sana' say diyorum. 

Ne yüzüme bakıp duruyorsun. Bir, ikf. 
üç, dört. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, ro. 
onbir .. 

Kavuklu - On iki, on üç, on dört, on 
beş, on altı. Fatlıyacağım kaça kadar sa
yayım yahu?. 

Fişekar -Böyle say demedim. 
Kavuklu -Yani çifter çifter mi saya .. 

yım? .. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki. 
Fişekar - Yeter .. böyle de saymıya

caksın! 

Kavuklu - Nasıl sayayım, şaşırdım 

kaldım. 

Fişekar - Neler biliyorsan onları bi· 
rer birer say. 

Kavuklu - Şimdi anladım, ceviz oyu .. 
nu, altmış altı, düz iskambil, tavlada kü .. 
şad, gülbahar .. 
Fişekar - Bunlar bilgi değil.. mescll 

mesela .. sen edebiyat bilir misin? 
Kavuklu - Mükemmel bilirım. Hiç 

kimse yutturamaz. Kulağına bakarım. 

Dcrhal anlarım. 
Fişekar- Neyi? 
Kavuklu - Balığın tazesile bayatını 
Fişekar - Sana bunu soran oldu mu 1 
Kavuklu - Şimdi sen sordun ya, ha-

yat dedin .. 
Fişekar - Bayat, demedim. Edebiyat, 

dedim; edebiyat. 
Kavuklu - Onu da bilirim .. kaçarkeı> 

gördüm. 
Fişekar - Anlaşıldı, sen edebıyat ne

dir b!lmiyorsun .. sana biraı edebiyat ö!· 
r~tmeli .. 

Kavuklu -Fena olmaz. 
Fişekar - Amma, bunu erlebiyatın us

talarından öğrenmen iyi olacak. Hele e
debiyatçılardan birkaçı buraya gelsinler 
de .. işte bir tanesi geliyor. Kenara çekil 
kenara .. 

(Devamı 11 inci sayfada) .............................................................................................................................. 

Bigada evlenenlerden 
Evlenme parası 
Alınıyor 

Blga okuyuculanmızdan biri yazıyor: 
Burada evlenenlerden hallerine göre 

blr Uradan beş Uraya kadar evlenme pa
rası alınmaktadır. Gerçi bu para muka
bilinde makbuz verilmekte ve belediye
nin bir kararaameslle belediye aandı~ı
nn lr:ı.d kaydedllmette ise de evlennıe 
kanununda evlenme memurlarının her 
ne suretle olursa olsun evlenenlerden 
para alamıyacatı yazılıdır. 

Belediye kararnamelerinin kanun hü
kümlerine göre bir kıymeti olamıyaca~ı 
şUbhesizdlr. Halkın muhtaç kl.!mı bu pa
rayı güçlükle vermekte, vak.ltlerl milsaid 
olanı,,·.1an da tarafeynin akrabıuıı ev .. 
ıenme odasına toplandıktan sonra isten
mekle ve utandırılarat emrivft.k.l yapıt .. 
mn ktadır. 

Civar kazaların ~blrlnde bu §ekilde 
para nlınmadı~ı için burada da bunun 
kaldırılması 1çln ald makamıann nazn
rı dikkatine erzederim. 

* Oknyuculanmızın sorgulanna 
cevablanmız: 

cOkuyucula.rınızdan b1rb imzaılle mek
tub gönderen zata: 

Konkurlp11c kellme&l at yarlf1nın mu
kabUl detlldlr. Yarlf batltadır, konkuri
pUt ba.ıtkadır. Maa.ınat1h dll1mlz1 Arab 
ve Acem ltellmelerlnden temizlerken on-

lardan münhal kalan yerlerı yabancı ke
limelere vermek de mevzuubahls de~ll· 
dir. Bu gibi ahvalde münasib tablrleı 

bulunması Iüzumuna slzln glbl biz dt 
taraftarız ve bu yolda yürünmektedir. 

* Okuyucularımızdan All Gürdata: 
Sordu~unuz yazının devamı ayni tarih

ll ıazetenln beşinci sahlfeslndedlr. 

* Kültür Direktörlüğünün tavzihi 
İstanbul Kültür Direktörlütünden: 3/ 

11/938 günlü gazeteDizin 7 nci sahlfesln
dekl cOkuyucu mektubları. sütununda 
cHa.sta bir kız• başlı~ı altında KandUU 
Kız Lisesi talebesinden Semlha Demirın 
annesi Zehra taratından kızının Pre
van toryoma ya tınlması işi 24/9 j938 to.
r1hlnde 3932-38762 sayı lle Kültür Ba -
kanlı~ına yazıldığı halde bugüne kadar 
karşılık gelmedi~i hakkında şikAyet edU
mekte<!lr. -Halbuki Bakanlık bu kızın 60 kuru§ 
günlük ücretle Prevantoryoma kabulünü 
blldlrmlş ve bu elbet 12-10-938 günlü ve 
3932-3975 sayılı yazı lle Kandilli Kız Ll-
sesine tebll~ olunmuş ve zehranın 13 ıa.

rlhll Akşam gazetesinde gene bu mevzu 
etrafında ve gene bu mealdekl şlkfıye

tlne 17/10/938 tarihli Akşam gazt'tesin
de karşılık verilerek meseıe aydınlatıı -
mıştır. 

Keyfiyetın Uk çıkacak gazetenlztn ay .. 
ni sütununda tek:rar aydınlaıtıımasını 
saygılarımla ric:ı ederim. 
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V • .a u vor 1: 
Bt!ni ta nı r rnısı -

nız? Tanımıyor mu
sunuz? Nasıl olur. 
Beni görünce pen -
cereleri kaparsınız, 

sokakta iken saçak 
altına kaçarsınız .. 
Şimdi tanıdınız mı? 

Gene tanıyamadınız 
ha.. Benim canım .• 
ben, yağmur ... 

sam onlar da ku -
rurlar. Koyunlar i
nekler ot yiyeme -
dikleri için açlıktan 
ölürler.. Onlardan 
da fayda yok. 

Hem insanlar, 
her şeyden ziyade 
içecek suya muh -
taçdırlar. Benim 
yağmarnam yüzün -
den. derelerin, ğöl -
Ierin, membaların 

sulan da kesilirse, 
insanlar o zaman i -
çecek su bulamaz -

lar. Dedim ya .. Ben 
insanlara çok iyiji -
ği dokunan bir ~e -

Benim işim yağ -
maktır. Bazan ha -
fif yağanm. Ah -
mak ısıatan olurum. 
Bazan hızlı yağa -
nm, bardaktan bo -
~nırcasına olurum. 
Daha hızlı yağdı -
ğım zamanlar da 
herkesin gözleri dört açılır. Tufan der
le!'. 

birdenbire yağmaya başlayıveririm.l yimdir. Bunu böyle bilin ve ikide bir: 
Anık bağıran mı istersiniz, kaçan mı, - Hay yağmaz olsaydı; 

Ahmak ıslatan, bardaktan boşanan, 
tufan her ne ad verirlerse versinler .. 

gürültü, patırdı eden mi? Onları bu Diye aleyhimde bulunmayın! 
halde görmek doğrusu beni çok gül - ••••.•••.••••..••••••••.••••.•••.•...•...••.••.•••....•••••.•. 
dürür. Kahkahalarımın ardı arkası gel Kurbağa ,·iyen nebat benim asıl adım yağmurdur. 

İnsanlar beni hem severler, hem de mez .. 
sevmezler, bazan havanın karardığını Toplorın yıkamıyacağı kaleleri ya -
görünce: pan, hiç bir kurşunun delemiyeceği 
~ Of gene yağacak! zırhları icad eden, yıldırımı, tele çek· 

Diye üzüldüklerini belli ederler. menin usulünü bulan insanlar, bana 
Baıan da: · karşı da tedbirler almışlardır. Muşam· 

- Yağsa da biraz serinlesek! ba icad etmişlerdir. Lastik pabuçlar i-
Derler .. Gerçi insaniann ne dedik - cad etmişlerdir. Bunları -icad edenler 

leri ne istedikleri pek belli olmaz. Of ne kadar kurnazlarsa, ben onlardan da 
gene yağncak diyenler, yağdığım za - ha kurnazımdır. Hele bir kere ısıatmak 
man: isteyevim, ne yapar yapar şemsiyenin 

- İyi oldu da yai!dı. O yağmasaydı altından, muşambanın yakasından, las· 
bugün bir alay misafir ge1irdi! t'ik kenarından bir yer bulur girer, ıs-

Diy~ yağmış olmamdan memnuni - Iatınm. 

yet duyriuklannı açıi!a vururlar. Hele Bunları söyledim diye beni sakın fe 
yağsın diye beklcyenlerse bir gün sa • na bir şey sanmayın ... Hayır hayır, ben 
babtan akşama kadar yağarsam: biraz şaka yaparım amma, hiç fenalık 

- Eh artık bu da çekilmiyor. yapmarr_ Bilakis yaptığım iyilikler sa-
Diye aleyhimde söylemediklerini yısızdır. 

bırakmazlar. Fakat ben bunlann hiç 
birine Dldırı.; etmem, aldırış etsem. EvveHi küçük iyiliklerden başlıya-
sözlerile yağıp yağmasam, ben de on _ ynn .. EYlerin pencerelerini, sokakların 
lar gibi kendimi şaşırmış olurum. Bir tac; 1 arını tertemiz yıkanm. Hatta en 
samye yağar bir saniye dururum. He- temiz insaniann bile bir kere yıkama
men bazan böyle haller de vaki olur. yı akıllarına getirmedikleri evlerinin 

Bilmem dikkat ettiniz mi, bir tara- damlarını bile yıkamayı ihmal etmem .. 
fa yağar. bir kilometre uzamna yağ - Bunlc.r küçük şeyler. Fakat büyük
mam. Beş dakika yağarım on dakika le:-i var: Ben yağmasam otlar ağaçlar 
du-rurum. İşte öyle zamanlarda insan· kururlar. dereler akmaz olurlar, gölle
ların arzular!fıı yerine getirmek iste - rin suvu biter. 
mişimdir. Fakat bu hal pek enderdir. - Ne çıkar mı? 
Ekseriyetle ben canım istediği zaman Diyeceksiniz. İsterseniz bir tecrübe 
yağanm, canım istemediği zaman yağ- edcyım .. Herhalde bu tecrübede ben 
mam. En iyisi de bu.. ka ·betmem, siz kaybedersiniz. 

Azizlik }apmaktan da çok hoşlanı- "Ben yağmayınca, tarlalardaki e -
nm. Mesela güzel bir yaz günüdür. kir.ler, bahçelerdeki sebzeler kuruyu
Herkes k!rlara çıkmıştır. Tam şöyle verirler. O zaman ne yiyeceksiniz .. ko

----~, ·~--------~-------· 

Bazı nebatların üzerlerinP. kon .;ı ufak 
böcekleri ve sinekleri yakala.: ıp bunları 
b1dürdüklerini belki duymuşsunuzdur. 

Bu cins nebatlar, bu böceklerı, çıkardık -
ları asidli bir mayile eritirler. Geçenlerde 
bir alim bu nebatların en deh~etl:sini 

keşfctmiştir. Bu nebat Amerikada yetiş -
mektcdir. Bir ufak kurbağa atıldığı za -

man kurbağayı yakalamakla ve ezdik -
ten sonra eritmektedir. Resm~ dikk::ıt c
derseniz ayakları nebatın kestane kabu
ğuna benziyen yaprakları arasına sıkış -
mış ve ayakları dışarıda kalmış kurbağ:ı-

rahat rahat scrpiJecekleri bir zamnn yunlnrı. inekleri mi? BP-n yağmaz- yı görürsünüz. 
========~~==============~ -- ====7-=================~========= 

C BABAMIN 

- Al oğlum, istediğin yayla bırçok ta 
ok. Bunlarla kimsenin bulunmadığt 
yerlerde oynamaltsm. 

- Balık tutanlara bir oyun oı.:na

malı. Gerçi babam böyl'e şeylere kı

zar amma nereden duyacak. 

~öZONO DiNLESEVDIM :=J 

-Babam, kimsenin bulunmadtğı yer
de oyna dedi amma.. ben aldırmam. 
Şu ağaçtan bir elma düşiireyim. 

- Oltanın kılına nişan ahnm. Şimdi 
tam zamanı., yayı çektim. Ok ta kıl\ 

kopardı. Balık tekrar suya dil§tü. 

- Elma, ağaç altında oturanın gözü
ne düştü. Kaçmaktan baş1ca çare yok, 
yakalanırsak fena/ 

- Keşkl babamın sözünü. dinleyip 
kimsenin bulunmadığı yerlerde oy
nasaydım. Gördünüz miL ba§ıma ge
lenleri. 

İkincit~~rin 5 

Yıldız yumurtalar için reklam yapıynı 

Teyze - Yıldız, yeni açtıgım y'ımur
tacı dükkônında satıcıhat sen yapa
caksın. 

~1' tillll !U ıı .... " 

Yıldız - Yumurta sandığının üze
rinde ctaza yumurta, yaıılı.. 

Yıldız - Teyzem d~ 

reklam yapmasını 1ıiç 

bilmez .. hele ben yapa
yım. 

Yıldız - !~te bu rek
lam yüzünden müşteri
ler çoğalacaktır. 

Yıldız - Teyzem de 
buna çok sevinecek 

Teyze - Yıldız hele dükkiinın önün
deki müşterilere bak. 

Teyze - Eyvah, felaket, bunu Yıldız 
yaptı ha! 

Teyze - Ne:ı~e öyle ba1eıv vakıp gii
lüııorlar. 

Yıldız - Ben de ne yapsam .yarana
mam. Güzel reklamı beğendiremedim .. 

(~_Y_e_n __ i_b_i_lm~e_c_e_m_i_z_) 
Karı koca, o gün 

gezmeğe çıkmışlar -
dı. Deniz kenarın -
daki ıbir yamaçda 
oturuyorlardı. Ka • 
rınları açıkmıştı. 
Karıs.ı sofrayı ha -
zır1arken erkek de 
su getirrneğe git -
mişti. Biraz sonra 
döndüğü zaman ka
nsını bıraktığı yer
de bulamadı. Me -
rak etti: 

- Acaba karım 

bir yere mi saklan -
dı. Yoksa ayağı ka
yıp da denize mi 
düştü? 

Sağa bakındı gö
remedi, sola bakın -
dı göremedi. Hala 
da göremiyor. Ba -
kalırn bir kere de 
siz arayın. Görürse
niz bulunduğu yere 
bir işaret koyun ve 
resmi gazeteden ke
sip bize gönderin. 
Bir kişiye bir İş 
bankası kumbara -
sı, yüz ~iye de 
muhtelif hediyeler vereceğiz.. Bilme reye cevab verme müddeti on beŞ 
gündür. Bilınooe cevabını bize gönder diğiniz zarfın üzerine bilmcce keJinıe" 
sini ve bilınecenin gazetede çıktığı ta rihl yazmayı unutmayınız. 
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SARKA A. K YNAKLARI 
..__Yuaru JtiMIJ:llefutL Tercüme eden: :1/t.Jf!(Jift @a/tit :Jaf(jtft 

Avrupanın Yakınşarka 
huliilünün tarihçesi 

Bir Fransız Generalinin esere yazd~Qı 
garib mukaddeme 

Levant, tarihin başlangıçlarındanberi, 
daima insanlar arasında münazaalar kay
nağı olmuştur. Şimdi de bu rolü oyna
makta devam ediyor; istikbalde de böyle 
olacaktır. Çünkü, Levant Avrupa ile As
Ya arasında (iki büyük insan grupu ara
sında), medeniyetimizin kalhl olan Ak
deniz ile birçok karanlık bulutların yığıl
dı~ bUyük Okyanus arasında bir ittisal 
rabıtası yahud bir sedd!ir. 

geçmek için 27 eylUl 1066 senesinin mü
scıid rüzgarını haftalarca bekiedi. 

Bunun içindir ki bu kitab tam zama
lllnda intfşar etmlf sayılır: Çünkü tarih 
hemen hemen daimi bir tekerrürden 
ibarettir; istikbal kendisine hôkim olan 
ll'lazinin iyiliklerinden dokunmuştur. !ş
te bu eser de, 1914-1918 harbine şarkta 
takaddüm eden mücadelelerin mükcın
rneı bir tablosudur. Bunu asker b!r mu
harrir, binbaşı Jean Pichon, tersim et
miştir. Muharrir, hem yalın kılıç, hem 
kalem elde, kendisini göstermiştir; bize 
liçinde yaşadığı şeylerden bahsediyor. 

General d'Amade, biraz evvel mizahi 
bir ifade ile diyordu ki Fas ışl~ri bakı
rmndan Fransada efkarı umınr..iye ansik
lopedik bir cehalet içindedir. Heyhat! 
Levant hakkında ne demeli ki burada, 
1918 denberi, büktırnet ba§ındakilerin 
kabahati eseri olarak, şimdi adi bir his
semiz kalan Musul petrollarını, Ergani 
Innden bakırhırını, Kilikya pamuklarını 
birbirini müteakip, elimizden kacırdık~ 
1918 tarihinde, bu memlekette ikinci bir 
Alsnce'da olduğu gibi karşıtanmış oldu
~ınuz da caba. Bugün vaziyetin ne hal
de olduğu ise mallımdur. 

Onun için, aydınlıklar ve derslerle do
lu bu malumatın ~ok kimseler tarafından 
okunması lazımdır. 

Voıtaire'in dediği gibi, İskenderin gar
ba Asya yolunu açarak dünya ticaretini 
değiştirdiği dakikadan ttib~ren, bu Le
\lant toprakları Akdeniz, dünyasının ba
§lnda birbirlerine halef olan bütün dev
letierin hırs ve tamama mevzu tec;kil et
lrıişlerdir. Çünkü bu ticaret bitip -tüken
ıııez zenginlikler membaı olduğu için bir 
Ostünlük veriyordu. 

Giriddeki Mineen'ler, Fenikclilcr, hnz
teti Süleyman hesabına hiç olmazsa Co
rtıores'e kadar ilerlemi~ olan Tyreen'ler, 
Elenler, İzabe~n'ler, Cenubt Arabistan
daki Min~en'ler, Pumque'ler (7 asır), 
:Mısırlılar, Nabat~n'ler, Romalılar (5 a
sır), Habe~liler, imparatorlukları bilhas
~ıt bir donanmadan ibaret olan Bizansh-
ar (10 asır), zaptı imkansı7. bataklıkla

~ndan fırlıyan Venedikliler, İspanyollar, 
elemenkliler, Fransızlar, İngilizler bu 

Yolda birbirlerine halef oldular. Öte ta
rafta ise Portekizliler Kızıldenizle rabı
tahları Venedikliler tarafından kesilmiş 
olan Hind Okyanusundaki Arabların da
Veti ve irşadı üzerine Ümidburnu yolunu 
açıyorlardı. 

Fakat şimdiye kadar bu yollar zan,:ın 
Ve. mesafe sayesinde kendilerini mü-Jafaa 
:dıyorlardı. Bu manialar bugün ortadan 
alknuştır. 

d Roma, Bizans donanmalan, hatta Türk 
onanma.sı haline geçtikten sonra da kı

§ın sefer etmezlerdi. 
l Constantıin'in donanmaları Ostie'den 
d~kenderiyeye bir senede gidip gelirier
t ı. Bunların devlet tiloları olduklannı 
asrih etmek icab ediyor. Çünkü vergiler 

serbest gemi techizi işini harab etmişler ;e ortadan kaldırmışlardı. Evliyadan 
b~u~ Filistinden Romaya beş ayda gide
b ıl dı. Beli saire, 533 de, 18.000 Vandalırı 
i ı~aktıkları istilA tozlarını temizlemek 
~ın Afrikaya gitti~i zaman dçnanması 

OStantiniyeden Kartacıaya kadar git
l'nek · · -ıçm uç aylık bir zaman sarfetti 

Fatih Guillaume M8Df deniz~ru kar~ya 

25 mayıs 1830 da Tulondan hareket e
den amiral Duperre Sidi-Fer"uch'a ancak 
14 haziranda asker çıkarabilöi. 

Eski zamanlar ancak rüzgarla sefer et
mesini bilirdi. Sahil boyunca, günde 1 ı 
mil giderlerdi. Geceleyin ka.rargah ku
rarlardı. ~Trirevie:~~ ler [üstüste üç sıra 
kürekli gemiler] de ancak i.iç günlük yj. 
yecek bulunurdu. O kahraman devirlerin 
cür'etkar cNante:~~ leri [gemicileri] hay
ranlıklarla karşılanmağa ne kadar layık
tırlar! 

Yunanlılar, Fenikeliler Icadlarda bu
lunmuşlar, mükemmeliyet temin etmiş

lerdi. Actium'da, Kleopatranın gemıleri 

125 metre uzunlukta idiler. Her birinin 
üç, dört bin tayfası ve bes sıra üzerine 
kürekçisi vardı. Bu kadar -ıyi mücehhez 
ulmıyan Roma generalleri r.ezdindeki 
cazibe ve füsununu zaten pPl: güzel sa
yılamıyacak burnu değil, işt~ bu gem'ler 
teşkil ediyorlardı. Çünkü Roma o sen<> 
Kartaca ile Korinti tahrib etmiş ve bu 
kendisi için bir inhitat vücucie getirmişti. 

Profesör Gautier diyor ki: cİcaci husu
sunda Roma medeniyetinin akamcti sı

nai akarnet ile zaruri, bedihi bir rabıtnvı 
haizdir.:~~ · 

cRoma imparatorluğuıı~n devam etti
ği bütün asırlar esnasında (ki beş asır

dan ibarettir) bahri istikşaf tarihi h~çb'r 
terakki eseri göstennez. Hatta bazı nok
talarda tcdenni bile göze çRrpar.:t 

cRoma gemilerinin Kartacalılarla Yu
nanlılar tarafından kendilerine miras bı
rakılan tipten uzaklaştıklarına tesadüf 
edilmiyor .• 
.. cAfrikanın etrafını tekrar dolaşmak 
ıçın Vasco de Gama'yı beklemek l.Jzım 

geldi.:t Bu i.sme cdeniz asl:mı. lAkabile 
anılan meşhur Arab gemicisi Alımed ben 
Medjid'in de ismini ilave edelım. Çünk:.i 
Vasco de Gama'ya o klavuzluk etmiş ve 
denizciliğe aid manzum ve nıer.sur yir
mi iki eser bırakmıştır. Biın1ar zamanın
da, bahriyeye aid bilgilerin yekOnunu 
teşkil eder (1462-1490). 

. Bir millet olan Akdeniz korsanlık yo
lıle Roma hakimiyetine mukavemet etti. 
K~rsanlık müstakillerin iltıcagahıdır. 
Mucadele, Montesquien'in bir nevi Roma 
cumhuriyeti diye tavsif ettiP.i Cezayfrde 
1830 tarihine kadar, on dört asır deva~ 
edecekti. Münakalenin zorluğunu bu da 
artırıyordu. 

Avrupanın Asyaya doğru gösterdiği 
g~y:ret hamlelerinde iki büyük vukmıt 
goze çarpar. EvveHi, haçlı seferleri ki nü
fuz ve tesiri pek mühim ve mükerrer ol
du. Nihayet, 1799 da, Bonaparte'ır: Mısıra 
seferi ki en az on dördüncü Louis ;ı;ama
nındnnberi düşünülüyorrlu Bu bır . f' ı· . · ın ı-
ak .teşkıl .etmiştir. Avrupalılar meydan-
dakı .manıayı Ümidburnundım gPçmek 
.suretıle dolaşmış oldukları irın Mı .. -f .. 

1 
b. . . ~ sı. se 

erı ı e ır ılerleme değil, dahilt bir irtı-
bat mevzuu bahsoluyordu. 

İnsanlar, tahakküm yahud kar g 1 ·ı " d b · aye E'· 
•ı c, ote en erı, her zaman vak'aya mani 
olmuşlardı. Kartacaluar kendi tarafl 
ıında bulunan bütün Elen ge·""'ı'l .ar-. . .. .. erını 
y~k edıyorlardı. J:ıstinien Mecellesinin 
bır kanunu (4 eylul 419), barbariara d _ 
niz işlerini öğreten kimselerı idam i~e 
'-,ezalandırıyordu. Denizcilik Bizanslı Ak
denizlilerin inhisarı olarak kalacaktı. 
Moluques adalarından, Felemeukliler ora 
lara gelmeyi göze alan bütün gemileri 
mahvediyorlardı. Türkler Süveyşi hıris
tiyanlara memnu nuntaka yapınışiardı 
1799 tarihine kadar oradaki bütün ge .~ 
1 

.. mı 
er musadere edilir ve tay.falaıoı urangs-

ya vurulurdu. 

Eser hakkında 
birkaç söz 

Ve Fransız .. Generaline 
lüzumlu bir cevab 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
Fransız ceneralinin bu kadar hara

retle tın·sı~ ettill ve bütün Fran
sn:larm okumasını istediği bu eser
den bizim de büyük bir istifademiz o
lacaktır. Fra.nsız pmerali Fransuo 
menfaatini düşünüyor. Fakat başka
larının Şark hakkında. düşündükleri
ni bilmek bizim için bir menfaat oldu
tu kadar bir de nıtifedir. Çünkü or· 
tada menu olan teY bizim vatanı
mızdır. 

tııte bu mülihazaya mebnidir ki bu 
eseri Türklerin de okuması lazım re
teceğine hükmederek tet'cümesine 
ba~ladım. 

Fransız reneralinln sözlerinde ıö -
ze ilişecek bir nokta daha nr: Er. 
gani bakır madenini, Adana Ilavali
sinin pam'Uklarını elden kaçırd•kla.

rma eset ediyor. Almanların Belçika 
arazisinden geçerek Fransu. toprak
larına tecavüzünü büyük bir vabşet, 
haksızlık ve barbarlık teHikki eden 
klmo;eler tfı uzaklarda, b~ka mil
letierin topraklarım ist:ıfı etmekte hiç 
mahzur görmüyorlar; o 7.aman hak
kı, adaleti mmtuyorlar. ;'1-luhterem 
Fran ız generali başka hir noktayı da 
unuhıynr. Ergani bakırlanna, Adu
na pamuldarına böyle u7.aktan has
ret çekmek ve bunlann elden kacma
sına esef etmek hiçbir fayda verme·'· 
O toprakları beldiyen Tiirk süngüle
ri vardır. Kendilerini dısarı atan da 
«ene bıı Trrk sÜ'n~:·ı,.l'; idi. Oradan 
nzalari!f" Çf'kllip ~itmemi ·ıerdlr ki eJ
lerlndeki nimeti bir hata netleesinde 
kaybf'tm'"' gibi .-.;ef ediyor. Türkün 
azmine ve savJPtine dayanm"<~lan ka
bil olsa,·itı tahii ki nf" bakırları ter
kederlerdi, ne butdayları. Binaena
Jeyıh bir şeye esef edecek ise bu aciz
lerine esef etmesi daha dolru olur. 

Hüseyin Ca1ı1d Y11lçın 
~__...__.......,._~.....-~~_...__..__._.~~ 

Biz Fransızlar, Almanya bize lıücum 
ettiği vakit, pek tabü olara~. bilhassa 
Metz ile Strasbourg'u düşündük. Fakat, 
diğer muharibler için bilhassa rr.evzuu 
bahsolan şey Şarktı, orada, 1900 sem•sin
denberi, Almanya yerleşiyor, İngiltere 
ile Rusyayı tehdid ediyordu Süphe yok 
ki İngilterenin müdahalesini Belçikanın 
istilası tahrik etmiştir. Fakııt ;lk sebf'bi 
Levanttaki menfaatlerinin maruz olduğu 
tehlikedir. Fransızlar yalnız Rhin'i dü
§Ünmekle gayet büyük bir hatrı irtıkab 

ettiler. Tehdid her tarafta mevcuddu. 
Bahusus ki bugün artık mesafe orta-

dan kalkmıştır. Suriye çölünde siir'atli 
otomobiller bati develeri yok etti. Tel.;iz 
telgraf çok kere insanları oır zincir gibi 
birleştiriyor. Çünkü artık rmları esaıet 

altına almak ve aldatmak ıçin korkunç 
bir silah olmaktan çıkmıştır. 'l'ayyarC'ler 
Bin Bir Gecenin ecinnileri gib: gökle~de 
dolaşıyorlar. SüYeyş gemilerin yolu ise 
Mezopotamyada csürüncnlcrin:~~ yoludur. 
Suriye Avrupanın beyaz ırklarile Asya
nın beyaz ve sarıları arasında havai mü
nakalenin merkezi haline gumektc her· 
gün bir adım daha atıyor. Demek ki e
hemmiyeti hergün büyüyor. 

1914-1918 harbinin sonundE'ki müzake
relerin sırları daha iyi mallım oldukça, 
Hukukun Kuvvet üzerine galebesinin ne
tice lerini tanzim iddiasına kalkmış ve 

ancak bize bugünkü vaziyeti hazırlamak 
işini görebilmiş olan üç kişinin cehaleti
ne insan daha çok hayran kalıyor. Aldan
mıyalım. Yukarının cehaleti ancak aşa
ğının cehalet1 ile kabildir. Eğer bütün 
Fransızlar bu kitabı okusalardı Suriye 
işleri başka bir cereyan alırdı. Hükumet
Ierin mutad usullerinden olduğu üzere 
değersiz feylerle halkı aldatmak kabiİ 
olmazdı. 

(Devamı ll inci sayfada) 

Sayfa 9 

Ne olmak istiyorla d1, 

NE OLDULAR ? • 
Operatör Cemil Topuzlu hayatını ve şayanı 

dikkat hatıralarını anlatıyor 
_ 

19 
_Anketı yapan: ISabih Alaçam 

Dokiıor operatör Cemil Topuzlu 

Doktor operatör Cemil Topuzlu: 
- Efendim, sunllerinizi sorun, ben 

de cevablannı vereyim, dedi. 
Sayın muhatabıma suallerimi uzun 

uzun anlattım, o da tatlı tatlı cevab 
verdi. İşte Ceınil Topuzlunun söyle • 
dik leri: 

-Ben sekiz, on yaşında iken bile he
kim olmak hevesinde idim! Garibdir, 
bahçede oynarken, kesilmiş tavukların 
ciğerlerini, barsaklannı çıkanr, onları 
-sanki bir define bulacakınışım gibi
karıştırırdım! Hele kurban bayramın • 
da, koyunlar kesildikten sonra, kasa -
bın yanına gider, hayvanların ciğerle
rini, kalbierini elime geçirdiğim küçük 
bir bıçak veya çakı ile açar, dururdum. 

Hatta xivl'!yet ederler ki, bir gün 

1 

Cemil Topuzlu 
eanlı bir tavuğu yakalayıp hacağını 
kesmişim! Amma bunu ben hahrlann· - Hayır, tezkere doğrudur. 
yorum. - Ben hekim olacağım. 

O zaman daha pek küçük imişim. - Hayır, eı kanıharb olacaksın. 
Bizim rahmetli valide peder koşmuş • Tekrar itiraz ettim. Paşa kızdı. Fa· 
lar, ben de korkudan tavuğu koyuver· -!tat tezkerenin münderecatını tashih 
mi~im. Hayvan kanları aka aka, çırpı- etmeleri için emir verdi. 
na çırpma tek ayağile debelenmeğe baş . B~ylece . tıbbiyei askeriye idadisine 
larnış. Çaresiz, tavuğu kesip afiyetle gı:dım. İkı sene sonra .da,. o za~an, 
yemişler. ben de dayağı yemişim! Gulhanede bulunan tıbbıyeı askerıye • 

Hekimliğe heves etmemin ikinci bir ye .. · . . · 
sebebi de şu olsa gerek: Nıhay~t h ekım ~ldu~ .. 

Küçük yaşta validemi kaybettim. . -:- Pekı, cerrahlıga nıçın heves et • 

A 
. ..

1
- .. be . · tınız? 

nnemın o umune se bıyet veren has 
talıqa tutulanları iyi etmek arzusunu - BPni cerrahlığa sevkeden hcx:ala· 
şiddetle duyardım. Anamın ölümü kar- rım Şakir paşa ile Mazhar paşadır. 
şısında duyduğum teessürü, bu suret- - Lutfen anlatır mısınız? 
le a7.altm::ık isterdim. - Fiziyoloji profesörü Şakir Paşa, 

Biraz Ciaha büyüdüm. bir gün dershanede, önünde tavşan, 
Babamı, Suriye vilayeti iskan mu - elinde iğne, tecrübe yapıyordu. İğnevi, 

hacirin ı;mum müdürü tavin ettiler. 93 tav~anın ukdei hayatına batınyor, hay 
muhareb~sinden sonra idi. vanı lahzede öldürüyordu. 

Ben. Şam askeri rüşdiyesine gidi - Be~. bu .sahneyi alaka ve heyecan· 
vordum. Nihavet mektebi bitirdim. la takıb edıyordum. Şakir paşa bunu 
Diploma alacağımız gün, yapılan me _ farketmi~ olacak ki, bana, yan ciddi, 
rasim mucibince kısa bir şey sövliye • yan şaka: 
cel{tim. Bira'! Fransızca bildiğim için, - Cernn efendi. sen de yapabilir mi· 
Fransız ~airlerinden birinin \·atan mu- sin bunu, dedi! 
habbeti hakkıncia vazdıi!ı bir manzu - Cevab verdim: 
meyi okudum. Vali M:dhat paşa bun • -Derhal! 
dan fevkalade memnun olmuş... Beni - Ne duruyorsun öyle ise! 
yar.ına çaihrdı: Bir elime iğneyi, bir elime de tav -

- İstanbula gidip hangi mektebe gi- sanı ald!m. Ensesine iğneyi sokmamla, 
receksin? diye: sordu. ölmesi bir oldu! 
.- Doktor. cevabını verdim. Şakir paşa: 

Midhat pa~a. ,gülerek: - Sen dedi, teşrihe çok çalışıyor 
-Aferin. sen küçüksün amma, sö - musun? 

zünün erine benziyorsun, dedi. Bir al- - Teşrihe de fiziyoloji kadar mera-
tın saat te hediye etti: kım var. 

İstanbulda, Kulelideki tıbbiyei as • _ Öyle ise cerrah ol. 
keriye idadisine girmek istiyordum. 
Kavıd muamelesini yaptınnak için, ~a- Mazhar pa~a da, teşrihe karşı duy· 
haaetnamem elimde, Harbiye mekte - duğum fazla alakayı görünce; o da cer· 
bine gittim. Çünkü kayıd ve kabul mu· rab olmarnı tavsiye etti. ' 
anıııles:ni yaoan komisvon orada idi. Tahs:l müddetince, yani tam dört 

Harbi.ye mektebi Nazırı Etem Pa • ser.e, cerrahlık aşkile yandım, durdum. 
şanm huzuruna çıktım. Paşa, beni baş· Mezuniyet imtihanlarından sonra Av· 
tan ayağa kadar süzdükten sonra, de _ rupaya gitmek istedim. 3 sene de ora-
di ki: da kaldım. Dönüşte, Haydarpaşa has • 

- L isan biliyor musun? tanesine cerrah tayin olundum. O za • 
- Frrınsızca. man berberler gılya ameliyat yapar • 
- ÖyJe ise, hekim olma! Seni erka- lardı; adl:ı.rı cerrahdı. Sülükcüler kan 

nıharb z?biti yaptınrım. Kuleli askeri alırlardı, adları cerrahdı. Ben, bunlar· 
'd ..l' • • dan ayırd edilmemi arzu ettigıw·m için 
ı :ıuısın~ gır. 

Ben ezilip büzüldüm. Nihayet: coperatör:ıı kelimesini icad ettim. Ta • 
- Doktorluğa hevesim var. Müsaa- yin tezkereme de cdoktor operatörıı di

de buvurunuz da tıbbiyei askeriyeye ye yazd-rdım. Emirnamemi alıp hasta· 
kaydımı yapsınlar, cevabını verdim. neve gittim. Fakat kapıda bir fevkalA

- Öyle ise tezkereni yazsınlar, al, delik nazan dikkatimi celbettl. Her 
git! yer silinmiş, süpürülmüş idi. antre ka· 

Yarım saat sonra elime kapalı bir Iabalık idi. Ben, bunlan tabiatile üstii
zarf verctiler, Kulelinin yolunu tuttum. me mal etmiyerek başhekim Mehmed 
Tıbbiyei askeriye müdürünün karşısı- pa~anın odasına girdim. Emirnarneyi 
na ~ıktım. Adam zarfı açtı, kağıdı oku- verdim. Mehmed paşa. bunu okur oku· 

d S 
maz kahkahayı basmasın mı? Hem de 

u. onra: 
__ Oğlum, sen yanlış gelmişsin, de _ nasıl, adamca~ız kasıkiarı çatıareasma 

mesin mi? gülüyor, gülüyor, gülüyor ... 
- Aman efendim, niçin? Bu vaziyet karşısında, alınmış, kız· 
- Tezkerende askeri idadisine kav- mağa başlamı~tım. Öyle a ne emirna • 

dedilmıın yazılı, oraya git! • memdc, ne de bende gillmeği icab et • 
Apışıp kalmıştım. Bakalım, ne çı _ tirecek bir şey yoktu! 

kacak, ~ibilerden askeri idadlsine git· Muhatabım, mafevkim olmasına rağ 
tim. Hiç şakalan yok! Beni hemen men -ben tı zaman kolağası idim.
kaydedip dışan bile bırakmamağa dayanamadım, ne için güldüğünü sor
kalkmasınlar mı? Bin müşkülAt ile durn. Mehmed paşa daha çok gülrneğe 
tezkereyi geri aldım. Tekrar Etem pa- başlamasın mı? 
şanın önüne dikildim. Paşa, sordu: Nihayet, başhekinı, kapı çuhadarını 

- Ne var? çağırttı: 
- Tezkerede yanlışlık var? tDevcımı 11 inci sayjacla) 



10 Sayfa SON POSTA 

sa 

Mari Valevska 
Na lgonrın aşk romanı 

Tecüme etlen: MebTUTe Sami 

Ilk de_fa söylenen yalan 
Az kalsın, ağzından mı kaçıracaktı? 

Herhalde apolyon, olup bitenleri ha
ber almamL5 olacaktL 

Mari - Luız isimli alçak ve beyinsiz 
mahlılkun gönlünü hoş etmek için on
ca yaptıklanna karşılık, bu kadın sade 
imnaratora hı anet etmekle kalmamış, 
on~n kocalık hay iyetini de ayaklar al 
'tın'\ alarak Hab burg'lann indinde bir 
utanç vesi , koca Avrupanın elinde 
de bir alay uu olan zavallı oğlu 
cRoma K ra n » Viyanada mahpus kü
çük bir Arşıdük vaziyetinde yüzüstü 
bırakmL~, dostunun koluna tak:ılmı.ş İs
viçreyi bo) lamışt 

Babtın ve talibin en yüksek tepele
rinde dolastıktan sonra, birdenbire a -
şağı'ara yU'\; arlan vermiş olan bu biça
re :nsan, bütün bunları muhakkak ki 
biliyordu. 

Evet. Mari vanılmıyordu. Salıiden 

{)nun bir şe • rd n haberi yoktu. t1te 
dört aydır ki, h ç mektub alınıyordu. · 

Bir gün evvel ona Marciana kumc;a· 
lma yelkenli hir gemiden iki kadınla 
bir çocuilun c: km ~ olduğunu haber 
verdikleri zam n. elenleri i.mparato -
riç~ ile o·uıcu u küçük Roma Kralı 
sanntış, ~e\ ·ll en yerinden sıçra."nt~h. 

General Bertrand bu ümidi boşa çı-
karan haber· ('fe irince de Napolyon 
birıien sr.rarmış· 

- Ya öyle mi? Mari imiş ha! Vah 
ber: im vefal• vü ek ruhlu yavru cu • 
fuın! ... Ha~u ~ı ben gelenin öteki ol -
tnac;ı için n u verrneğe razı idim! de
aıisti. 

Ötekini, v ni imparatoriçeyi fazla 
le\·diğinclen ., Hnyır! İzdivaçiannın 
hemen ilk av ar. da, bu kocaman Al -
man beb<>- ·.,in ruh fakirliği karşlsın
aa ondan c; - ıwuc;tu. Fakat evlenme -
lerinin ~aikini te kil eden guı·uru, o • 
nun iç'nde sC'raba benzer bir 
ne\ i saygının halil yer tutmasına sebeb 
oluvor. 

Mari - Luiz. onun meşru nesiini ku· 
ran kadm, t a<; ve tahtına varis olacak 
evHidlann an~c;ı , değil mi? 

İşte bu kadan da, onun nazarınc!a, 
imparatoriç('nin mukaddes bir mevki 
almnsı için ye tivor ... 

Mari butün bu ları düşünerek susu
yor. Kadın bu se ~ızliği bozmak için, 
gene ricasını tekrarlamağa kalkışıyor: 

- Napol)Onum ... 
Devam e•mem~ için o başile bir 

işaret yapıyur. Sevgili kadınının. bu 
candan iera ati önünde, ne kadar da 
mütchassis" o1 a, gene kabul edemiyor. 

Böyle bir fed karlığı, ömrünün en 
büyük saadet; savmış olan zavallı ka-

.m ari V cılev!ka kc.ı·dcşi ve kocasite birCıkte ..• 

MiUet boyun eğmiş bir vaziyette 3m- asla mağlub edilemiyeceğinizi söy!ü • 
ma, memnun değil. Kral da, bütün sa- yorlar ... 
raydakiler de, sizin saltanat zamanını· -Bu doğru! Marmont hem memle • 
za aid tekmil hatıralan yok etmeğe uğ· ketini mahvetti, hem de velinimetini 
ra~akla halkın hissini baltalamış o - ele verdi. Ah ... Ah ... 
luyorlar... Yumruklannı sıkıyor: 

- Deliler! Ya askerlerim? Onlar ha· -Ya, politikacılar ne yapıyorlar? 
la beni seviyorlar mı? Talleyrand Viyanada, kongrede biliyo-

- Hep zaferlerinizin lakırdısını edi· rum amma, Fuşe ne oldu? 
yorlar ve adınızı hayranlıkla, içleri Bunu kendi kendine sık sık dü§Ü -
sızlayaınk anıyorlar ... İçerdcn çıkma nürdü: Acaba Fuşe ne yapıyor? 
hainler ve ihanetleri olmasaydı, sizin (Arkası var) 

Tek sütun santlml 

aahile 400 kuruı 
atıhile 250 >ı 

aa/aile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
Iç ıahileler 60 » 
Son aalai/e 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarHemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ii.anlarına 

aid işler için şu adre~ müracaat 
edilmelidir~ 

İlineıhk KoRektif Şirketi 
Ka.lı.ramanzade Han 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetçi olA neczaneler §un • 

lardır: 

istanbıd clhetfndekiler: 
Aksarayda (Şeref), Alemdarda (Ab -

dillkadlr), Beyazıdda (Haydar>. Sa
matyııda (Rıdvan), Eminönünde (Ben
sason}, Eyübde (Hikmet Atlıımaz>, Fe
nerde (Hüsameddln), Şehremininde 

(Hamdi>, Şehzadebaşında (İ. Halil), Ka
rııgumrukte <Ari!), Küçükpazarda (Ne
ca U Ahmed), Bakırköyde (İstepan). 

Beyoflu cihetJndek.Der: 
İstlklA.l cadd~inde CDella Suda), Te

pebaşır:da (Kinyoll), Karaköyde <Hüse
yin Hüsnü), İslikUl caddesinde (Ll -
moncfyan>, !Pangıaıtöa <Nargllec!yıan), 
Be~lkta~ta <Nan Halld). 

Botuiçi, ltadıköy ve AdalardakJJer: .. 
Üsküda.rda (İslr.elebafı>. Sar•,-erde 

(Nuri), Kadıköyde (Büyük, Üçler), Bü
yükadnda (Şinasi Rıza), Heybelide (Ta
na~>. 

............................................................... 
dın da, her za-manki alışıklığı ile, ge - -·--·-- ···-·- ····--··········· .. -. ................. . ER'T'UORUL SAni TEK 

tiyatrosu 
Tak.eimdo Bu ırec:e ya rıa 
gündii:ı: ve yarın ııeco 
umum[ arzu üzerine 

ne bu sefer de, onun isteğine boyun e· Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğin-
ğiyor... den: 

Zater~ imparator da şöyle diyor: Karaköyde Rıhtım Felemenk deposnn-
- Sen b:ırıa başka yerde lazımsın da tütün şirketinde müstahdem Makbule 

Mari. Buradan giderken Napaliye uğ- tarafından Aksarayda Kemal caddesinde 
rayacaksın ve Müraya mahrem bir 112 nurnarada Kemal aleyhine açılan sulh 
mektubumu vereceksin. Bazı şeyler ta t bb" ·· d h k · d 

eşe usu avasının mu a emesın e: 
sarlıyorum... Sana da bunla.n söylive-
ceğim ... Amma her şeyden evvel, s~n- Muhakeme günü davacı gelip dava edi-
den bir isleğim var. Fransada olup bi· len ikametgahı mübaşirin meşruhatımı 
tenlerden bic haber alamıyorum. Öğ _ nazaran meçhul olduğu aniaşılmakla ila
:renebildiklerim de yalan yanlı~ şey - nen tebligat icrasına karar verilmiş ol
ler ... Kimisi, Burbon'lann halini kap· duğundan dava edilen Kemalin muhake
ka!'a renklere batırıp çıkanyor, benim me günü olan 22/11/938 tarıhıne müsa
dönmemi dört gözle istiyor ... Kimisi de dif Salı günü saat ll de Beyoğlu dördün
bunun aksini iddia ediyor, memleketin cü sulh hukuk mahkemesinde hazır bu
yeni efendilerıne alı.şmak:ta olduğunu lunması tebligat makamına kaim olmak 

(BABA) 
piyeıı 3 perde 

n komedi 1 perde 

HA L K OPERET 1 

Biııaıııa tamirab bitmek 

üzeredir pek yıılınrda 

temailleriDe lıqlıyor 

T. 40335 

Turan Tiyatrosu 
Hal lı: ... .tkin ~id 

~11JUCII Seaıiba 
Cemal Sahi r, biriiiete 

RAMONNA 
Operet J P. 

varyete Solo Diiet söy1üyor .. Sen Mari; bana işin doğru- üzere iHi.n olunur. 
sunu söyliycre:ko~in. Ne var ne yok, ba- --- ------------------,-----------
kal•m? 

Napolyonun, onun ince goruşune, 
olgun muhakemesıne, bilhassa menfa -
at hesab1arından tamamile uzak kala -
cağ "'ıl ima ıı vardı. 

N ıtekim bu c:özi.i Mariyi sevindirdi, 
teselli bulaı öz!erle, karşısındak'i 
se,·gili, üz ün ) üze baktı: 

- HerhaJrJe s nde çok havadis var-
chr. Gelirke n p risten geçtin değil mi? 

- Evet, \ ketlOm. 
- Ne divorlar, benim için? 
- Fransa. muhakkak ki sizi anyor. 

Nafıa Vekiletindeiı: 
17/Birincikanun/938 Cumartesi günü saat 12 .de Ankarada Nafıa Vekileti bina

sında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malu>me Eksiltm.e Kamısyonunca 
1615 lira muhamrnen bedelli 5800 aded 2 No. lu tclgraf findanmm açoık eksiitme 
usulile eksiltınesi yapılacaktır. 

Muvak:kat teminat 121.13 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcıferrüatı Ankarada Nafıa Vek::Aleti Malzeme MüdUr
lüğünden paramrz olarak alınabılir. 

İstekliler muvakkat teminat ve şartnamesinde yazıh vesikalarla birlikte ayni 
gün ve ~yni saatte kı>misyonumuz.di hazır bulunmaları Ja2nmdır. c4588t c8029ıt 

1 

Deniz ve denizcilik 
· '(BQlfarafı 7 nci sayfada.) Fransa gibi kuvvetli maliyesi olan mil· 

olacaktır. Bununla beraber bugünkü leUeri de silihlanmaya teşvik eder. Bi· 
Alman ve İtalyan deniz kuvvetlerinin naenaleyh o daha ziyade bugünkü kuv 
inkişafı Fransayı yalnız ba~ına harb e- vetler nisbetini muhafaza etmeli ve 
demiyecek vaziyete sokmuştur. Fran • böylelikle hakime yakın bir pozisyon 
sa. denizlerde, bu iki devletle başa çı- elde etmeğe bakmalıdır. Aksi halde 
kamaz. Bundan dolayı gireceği silah • bütün devletler silihlanı.rsa Büyük 
ları. azaltma konferanslannda kuvvet- H:ı!'bde muazzam (KaJ7ıer) donanma· 
ll parçayı almak ister. sınm ba§ına gelen gene mukadderdir. 

- Alınanya - - İtalya -
Deniz ticaretinin pek şümullü ol - İtalya anavatanı zengin olmıyan ve 

ması Almanyayı kuvvetli tilolar yap - tekmil ihtiyaçlarını denizlerden teda -
mağa mecbur etmiştir. Fakat sevkül • rik etmeğe mecbur olan bir memleket• 
ceyş bakımından Almanyanın İngilte • tir. Binaenaleyh deniz kuvvetlerinin 
re adalan tarafından abluka edilmiş en birinci vazifesi, çetin düşmanlar 
olması bu memleket için az buz değil, ka~ısında bu idhalat1 temin edebll • 
pek kuvvetli bir donanmaya ihtiyaç mektir. Modern kara ve hava harble • 
gösterir. Herhalde Almanyanın bu bo- rinin pek ziyade malzerneye ihtiyaç 
zuk durumdan kurtulması, yalnız ha· gösterınemesi İtalyaya kafi mikdarda 
şma Fransa ile harb edip Atlas denizi· stok malzeme bulundurma imkanlan· 
ne serbest olarak çıkacak bir liman el· nı vermemektedir. 
de etmesile kabildir. Bu da, İngiltere- Gerçi İtalyanın coğrafi bünyesi Ak· 
nin denizlerdeki entereselerine dokun· denizi ikiye ayırmaktadır. Ve belki de 
duğu iç!n Büyük Britanyanın müdaha- bugünkü durumda İtalya Sicilya bo • 
lesini icab ettirir. ğ.azını kontrol edebilecektir. Fakat Ak• 

Alman donanmasının müstakbel denizin iki kapılı bir deniz olması lıu 
harblen:le planıarına dahil edeceği Bal- memleke-ti denizlerde müşkül d• :n::na 
tık denizi de vardır. Bu denizde Rusya wkmağn kafidir. İtalya gerek a'"' .. "Wa • 
gibi kuvvetli bir rakibin bulunması Al- ta:ı ve gerekse müstemlekeleri itiba • 
manyayı bu denizde düşünrneğe mec- rile zengin bir devlet değildir. Bundan 
bur eder. Yalnız Baltık denizinin Rus- do1ayı zengin devletler rekabetini ka
lara aid kısmı senenin bir çok ayla - bul ederek coğrafi vaziyetinin icab et
rında donduğu için Alman donanması tirdiği deniz kuvvetlerini yaptıramaz. 
da bu denizlerde bir iki ay faal olur. Bundan dolayı bugünkü nisbeti muha 
Bu hal, şübhesiz, Almanların lehine bir fazaya hadinı olacak bir tahdidi tesll • 
kazançtır. hata taraftar olması beklenebilir. Bu-

Baltık denizinin şimal denizine bir gü~den fazla ~il~a_nmak, kendi ik!: 
kanal ilP bağlı olması bir filonun ba - :adı~a~ ve ~lı!esını sıkıntıya soka~ 
zan Baltıkta ve bazan da şimal deni - gı gıbı, netıceyı de kazandıramu 
zinde kullanılmasını mümkün kılar. Birlikte ça1qmalar 
Bununla beraber bugünkü tayyare ke· 
şü imkanlan göz önünde tutulursa Al· 
manlann her iki denizde ayrı bir filo 
bulundurmasının daha muvafık olaca
ğı meydcına çıkar. Çünkü bütün Alman 
filosunun bir denizden diğer denize 
geçmesi günlere vabestedir. Eğer Al • 
man üsleri olan Kil veya (Vilhclmso -
fen) de Alman donanmasının mevcud 
olmadığı anlaşılırsa körfeze doğru mü
him akmların yapılması kabil olur. 

Yaptığımız inceleme Almanyanın 
denizlerde çok kuvvetli olması lazım 
geldiğini gösteriyor. Fakat o denizler -
dckı kuvvetini arttırdıkça İngiltere, 

Görüyoruz ki bugün dünyada biri 
kuvvetlenmeğe muhtaç, diğeri, bugün· 
kü (statüko) yu muhafazaya mecbur 
iki kütle vardır. Fakat bu kütlelerin 
her ikisi de maliyesine, iktisadiyatma 
velhasıl her şeyine bakmadan silAhlan• 
maktadıı. Bunlardan bir tanesine Ja • 
ponya, diğerine de Rusya müzahirdir. 
Acaba bu yarışın sonu nereye varacak? 
İngilterenin silahlarunasının nihayetl 
ol:ın 1942 ye kadar bir şey söylene • 
mez. Fakat o tarihten sonra İngiltere • 
nin deniz siyasetinde nazım olacağına 
dair kuvvetli deliller mevcuddur. 

A. T. 

DENiZBANK -Mudanya hatt1 pazar tenezzuh postasi 
İstanbuldan pazar sabahları saat 8,30 da Mudanyaya kalkıp a71ll ci1n aat 1'1 

de Mudanyadan İstanbula dönen tenezzüh posta!an, 8/11/938 pazar gtlntlııden 
itibaren yapılmıyacaktır. 

Avrupaya gönderilecek talebenin imtihan• 
Avrupaya tahslle gönderilmek fizere seçilecek ortametteb menıılannııı lmtlba

nı ~ lldoclte,rin 938 çarşamba ~ünü saat a da Hallcde fabrlkamıınn yeni a&61ıe
slnde yapılacaktır. 

Yeni atölye: Hallcde Gülcemal vapurlle Ertuğrul yatmın ballı bulandolu 
yerdedlr. 

Sütnine aranıyor 
Düşkünlerevi müdürlüğünden: 

Düşkünler evine sütü mebzu1 ve taze 35 liraya kadar ücretli sütnineler alına-
caktır. Çocuksuzlar tercih olunur. Çocuklu olanlarm da müracaatlarL (8150) 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktör
lüğünden: 

938/1152 
Emniyet Samlığına borçlu ölü Bay Mehmect verisierine ilAn yolile teblll 

Mehmed Kasımpaşa Seferıkoz mahallesinde Mescid sokak eski 16 yeni 18 na
maralı bir bab haneyi birinci df:'recede ipotek göstererek 15/5/927 tarihinde 
2901 bcsab numarasile Sandığımızdan aldığı 132 lira botcu 6/8/938 tarihine ka
dar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 264 lira 96 Jruruşa 

vannışt.ır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi baş
lanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenarnede gösterdi~ 
ikametgruıına gönderilmiş ise de borçlu Bay Mehmed'in yukanda yazılı adreste 
öldüğü anlaşılmış ve tebli~ yapılamamıştır. Mezkfrr kanunun 45 ınci maddesi 
'\:efat halinde te b ligatın ilan suretne ynpılmasını B.mirdir. Borçlu ölü Bay Meh
med mirascılan işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandıtımıza 
müracaatla morisierinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule Ş!lyan bı: itl· 
razlan var ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipote,!ti kurtarmazlar veyahud 
başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mczkılr 

kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlares bilinip ona göre 
hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliJi makamına kaim ol· 
mak üzerekeyfiyetilAn olunur. .(8136) 



----------

8 bdııeitepla SON POSTA Sayfa tt 

'Vali Üstündağ dün Hcltay 
heyetini ziyaret etti 

Genç k1zlar1 fuhşa 
sürükleyen iki kişi 

Miz ah: "Oyunumuz EdebiyatCI, 
(Bqtarafı 7 nci sayfada) Pi§ekar - Ne tohumu olacak, sahne 

daha yakalandi Kavuklu- Elinde sigara sara sara ge- tohumu! 
liyor, o mu? Kavuk.lu -ır Çok iyi tohummuş, geçen 

\ 

(BCl§tarafı 1 inci ıayfada) Fişekar - Evefu o meşhur Nurullali "A- gün gördüm. Ekildiği yerden güzel blJ 
Dün de Hasan Sami ve Ziya Dı1man taçtır. Haydi yanına sokul. sahne çıkmış. 

isimlerinde iki kişi Müddeiumumiliğe Kavuklu - Bayım, bana biraz edebi- Necib Fazıl yanlarına gelmıştir: 
teslim edil.mişlerdir. Yapılan tahkikat yat verir misin? -Ben bir adam yarattım. 
neticesinde bunlann birçok kadın ve Fi~ekar - Konuşmasını da bilmiyor- Kavuklu- Ne diyor baksana .• 
kız1an, uzun müddettenberi fuhşa teş- sun .. aifedersiniz bay Nurullah Ataç, bu Fişekar-Kulak kabartayırn. 
vik ettikleri anlaşıln11ştır. çocuk cahildir. Necib Fazıl - Çerçeveye aldım. 

~ Suçlular bilhassa aile muhltlerine Nurullah - Benden başka herkes gibi. Kavuklu - Ben biraz korktum. 
sokulmuş1ar ve tS • 16 yaşlanndaki Fişekar - Evet efendim evet öyle, Necib Fazıl - İş tohumdadır. Ağaç, a• 
kızian iğfal etmişlerdir. kendisine biraz edebiyat öğretmek fena ğaçtır. İncir ağacını da kestiler .. 

Sulh ceza hakiminin kararile tevkif olıruyacak. Fi§ekar - Kendi eserlerinden bahse. 
edilen her iki suçlu da, haklannda ilk Nurullah - Peka.Ia aruza vakıf mı? diyor. 
tahkikat açılmak üzere, 4 üncü sorgu Kavuklu - Hayır efendim mülküm, Kavuklu- Fazla dalına basmadan ko-
hakimliğine verilmişlerdir. Her ikisi (seyircilere döner) beni ev zannetti ga- nu§mak icab edecek. 
de alınan muhtelif ifadelerinde suçla- liba vakıf mıyım, diye soruyor. Necib Fazıl - (Kavukluya) Sen, Muh-
nnı inkar etmişlergir. Nurullah - Mülküm mü, dedin, yan- sin o adamı yaratacaksın? 

Madam Atina ha~kındaki tahkikata lı~, mülk kelimesi aslında.. Kavuklu- Ben mi yaratacağım, süm· 
, da Müddeiumumilikçe devam edilmek· Kavuklu - Hayır efendim hayır, de- me haşa. 

tedir. Yeniden Atina'nın iğfal ettiği mem o deme değil. Necib Fazıl - Evet, evet, sen yarata .. 
birçok kimseler tesbit edilmiştir. Bu Nurullah - Ne demek idediğini an- caksın! Dinamik bir lisanla, aynanın kar· 

Hataylı gazetedlcr m uhabirimizle bir arada şekilde Atina'nın emri altına girmiş lamıyorum. ~ısında bağır .. 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada.) nan Georges Madany de şunlan söy- olduğu anlaşılan bedbaht kadınlann a- Kavuklu - Ben senin ne demek iste- Fi§ekar - Efendim, şairim bir yanlı· 

şayan yerlerini ziyaret etmişlerdir. I em iştir: dedi hergün artmaktadır. diğini anlıyor muyum ki? şınız olacak, bizim Kavuklu. 
Dün öğle yemeğini hususi surette, i· c- Hatay şimdi müstakil bir varlık Suçlu, tahliye talebinin reddi kara- Nurullah - Sen Nef'iyi bilir misin? Necib - Kavuk. Mükemmel, yaşa ya-

kamet ettikleri Öz İpekpalas otelinde olmuştur. Gerek Osmanlı İmparator • n üzerine, dün asliye 4 üncü ceza re • Kavuklu - Bilirim efendim. Bizim pe- ~a; varol.. gene piyesime isim buldum, 
~yen Hatay heyeti azalarınr saat luğu, gerek Fransız mandası zamanın- isliğine müracaatle ~arara itiraz etmiş- der orada i:Umü~tü. Hani Abdülhamid Hemen ko~ayım .. gazetelere yazdırayım. 
1,30 da Vali ve Belediye reisi Muhiddin da Hatayda din ve ırk siyaseti takib tir. Bu hususta mahkemenin vereceği nefyetmişti de. Muhsine haber vereyim, çerçeveye geçi. 
Üstündağ ziyaret etmiştir. ediliyordu. Bunun için milli birlik karar bugün belli olacaktır. Nurullah - Şair Nef'iyi sormuştum, reyim. Yangın kulesine bir afiş nssınlar, 

Misafi.rllerilmiı;, Mtihidcf~n Üstündağ duygusu uyanmamı§tı. bilemedin. Füzuli kimdir? Necib Fazıl koşarak gider. 
tarafından kendilerine karşı gösterilen Yeni rejim bu mütefessih zihniyeti Ne olmak istiyor- Kavuklu- (FişekAn gösterir) Herhal- Fi§ekar - İşte, şimdi de Halid Fahd 
alakadan dolayı çok mütehassis olmuş- kaldımı~ ve bunun yerine cHatay Ha- de bu olacak. İkimiz konuşuyoruz, o ise geliyor. 
lardır. taylılanndır» mefkliresini tesis etmiş- la rdı, Ne old olar ?. aramızda füzuli. Halid Fahri- «Karlar üstünde rüzgAr 

Cumhuriyet rejiminin her sahadaki tir. Fişekar - Efendim, bizim Kavuklu he- inlerken. 
inkişaf, ve terakkilerini yakından gör- Bu yeni düstuT sayesinde vaziyet (Baş tarafı 9 uncu sayfada) nüz çok cahil. «Koşarım ta önünde fırtınanın .• 
rnek jmkanını bulan Hataylı gazeteci- tamamen değişmiş ve Hatayın muhte- _Lafı kulağın ile dinle, bak impa • Nurullah - Olabilir, benden başka Kavuklu- Yaman bir adam. 
ler ve bilhassa Hatayın istiklali için lif unsurları arasında tam bir tesanüd rator değil, operatör imiş, dedi! herkes gibi. Halid Fahri - Bu ne hal, bu ne kos; 
Yapılan mücadele esnasında, bazı men- ve kardeşlik duygusu hakim olmuş - Meğer, m~-elenin aslı şu imiş: Ka • Fi~ekar - Mahza keraınet buyurdu- tüm, bu ne mizansen, bu ne clckor; Bay-
fi propagandaların tesiri altında kala- tur. Kısa bir zamanda elde edilen bu pı çuhadarı, bir gün evvel herhangi bir nuz. kuş, benim Bayku~um böyle mi oynarur .• 
tak muhalif bir vaziyet takınmış olan parlak neticenin en büyük iımili dev- id:ni sebeble Sıhhiye Reisinin nezdine Nurullah - Her zaman olduğu gibi. mahvediyorsunuz: Suikasd .. 
ıneslektaş<larımız; ıCwnhuriyet Türki- let reisimiz B. Tayfur Sökmen olınuş- gönderilmiş. Reis: Fişekar - Siz ona edebiyat hakkında Fi~ekar - Efendim biz Baykuşu oyna• 
Yesinin bakiki çehresini gördükten son- tur. _ Yann sizin hastaneye operatör sual soracağımza biraz fikir verseniz. mıyoruz. 
ra, çok yanılmıc: olduklannı teessürle Ülkemizin terakki ve inkişafı için Nurullah - Herkese yaptığım gibi.. Halid Fahri - Öyle ise Nedimi oynu· "' gör,deriyoruz, demiş! 
bir kere daha itiraf etmekten çekin- bilatefrik etrafında toplanmış olduğu- Aval, bunu imparator şeklinde an • Pi~ekar- Evet efendim. yorsunuz. Nerede Sadahad. nerede IAJe 
ınemişlerdir. muz B. Tayfur Siikmen ise, bütün ic - Nurullah - (Kavukluya döner) Ede- bahçeleri, hani zerrekçeler. 

lam ış. 
Bu meslektaşlarımızdan İskenderun- .raat ve hareketlerinde Büyük Hamimiz biyat demek, ne demektir? Evvela onu Kavuklu -Ne diyor canım? 

da intişar eden eEl Liwa• gazetesi sa- U!u Atatürkten ilham almaktadır.» 0 sıraqa Alman Kayzeri Vil.helm II tahlil edelim. Edebiyat on sck\z harili Fişekar - Yanlışlık olacak, biz Nedf .. 
hibi Edvar Nun, dün kendisile görü - Diğer gazeteci meslektaşlanmız Ha- nin akrabasından bir prens de Istanbu- bir kelimedir. mi de oynamıyoruz. 
Şen bir arkadaşımıza şunları söylemiş- tay matbuat müdürü Şükrü Balcıoğlu la gelmiş bulunuyordu. Adamcağız, ko- Kavuklu- Ben harfleri saydım, sekiz Halid Fahri - Altı ~ahıs muharrirJni 
tir: ve Hatay gazetesi sahibi Nuri, arkadaş- şa koşa başhekime gelip: olacak. arıyordu, oynuyorsunuz 1e~tl mi? Mü. 

_ Tiirkiyeye ~k defa geliyorum. lannın beyanatiarını teyid ve tasdik - Yann hastaneye imparator geli • Nurullah- Hayır on sekiz harf dedim, kemmel.. fevkalade; işte bunu beğendim, 
Gerek Ankarada, gerek İstanbulda gör- etmişlerdir. yormuş, haberini vermiş! on sekiz harltir. elbiseler uymuş. Hele bu dekor nefis! 
düğüm imar faaliyeti adeta başımı Hatay heyeti azalan, pazartesi gü • Başhekim de, kapı çuhadarı yanlış Pi~kar- Bana da sekiz harf gibi ge- Bu sırada Nizameddin Nuzü elinde bil 
döndürmü.ştür. En samimi duygularla nü memleketlerine döneceklerdir. -anlamış, Viihelm'in akrabası olan liyor. pala ile .ortaya çıkar; 
bağlı bulunduğumuz Türkiyenin içti - Hataylı meslektaşlarınm: matbaada prens İstanbulda ya, o gelecek, diye Nurullah _ Cahiller, echel!er; siz be. - Vur bre hey! 
lnai ve terbiyevi sahadaki inkişafla _ Ankaradan şah.rimize f1e1rniş olan düşünmüş... İstikbal hazırlığı yaptır • nim kadar bilecek misiniz? üstelik bir do Halid Fahri kaçar, Kavuklu lle Fişe-
tını gördükçe gıpta etmemek elden heyet arasındaki mes1ektaş1arımız dün mış! Ge1~ gele de ben gelmişim! küstahcasına iddia .. ten.kid ederim, tek- kar korkarlar; 
gelmiyor. öğleden sonra matbaamızı da ziyaret Neyse, çalışınağa başladık. Günden zib ederim, tashih ederim. Sizin gibi ca- - Aman bizim canımıza kıymayın. 
Şimdi Hatayda herkes memnundur. etmişlerdir. .güne şöhretim artıyordu_ Rusyadan, hillerin yanmda fazla kalanıam. Nizameddin - Bana adla sanla Kara 

1-Iepimiz de yeni rejimimize sarsılmaz Ba-1-lk_e_S_I __ r_d_e_k_l_--,-a-c·la Efgandan tedavi etmem için hastalar Nurullah Ataç gider. Davud derler. Yakarım, yıkarım· he: 
bir surette bağlanmış bulunuyoruz. gelrneğe başlamıştı. Mesela Efgan E • Kavuklu - Güle güle bay edebiyat, ikinizin ağzına kurşun tıkarım. ' 

Devlet reisimiz sayın B. Tayfur Sök- (BCl§tarafı 1 inci sayfada) miıinin kardeşi vesaire... güle güle.. Kavuklu., Fişekar; 
llı.en, bu umu.mt memnuniyetin teessü- yünden Mustafa, Balyeden Şerif ağır ya- Böylece 28 yaşında general oldum. Fi~ekar - Dur bir başkası geliyor.. -Aman bizi affedin. 
SÜnde büyük bir amil olmuştur. ralı oldukları halde toprak altından çı • Bu sıralarda idi Sultan Azizin Necib Fazıl Kısakürek olacak. Nizameddin - Haydi bu seferlik affe·· 

Hatay halkını teşkil eden muhtelif karılmışlardır. Havasızlıktan baygın b!r knı Saliha Sultan hastalandı. Diğer Kavuklu - Bizde var, vereyim. diyorum. Bir daha .. sizi buralarda görür• 
\lnsurlara kar~ı, din ve ırk farkı gö - halde bulunan yaralılar Balıkesir mem- doktorlar gebelik t~isi koyınuşlar. Fişekar - Ne vereceksin? sem... 1 

t~~eksi~n, ayn~ ~empati ve ayni lekct hastanesinde tedavi altına alınmış- Bir baktım, n(. gebe, ne bir şey ... Sul- Kavuklu - Uzun saplı bir kürek. ~ Kavuklu - Görünmeyiz efendim .. hi• 
durustli.ik1e hareket eden B. Tayfur lardır tan hanımın karnında düpedüz bir ur Fişekar-Kısakürek OftUll soyadı. To- §a başa .. 
Sökmen, ciddi ve samimi icraatile ül- Kaz.a hakkında tahkikat ve keş'.f yap- var! Ameliyat yaptım, kurtuldu. Bu humu me§hurdur. Fişekar - Edebiyatçı oyunumuz bit. 
kemiz için yeni bir ufuk açmıştır. He- mak üzere Nafia Vek.aietince memur e _ sebebden ferik oldum! Nihayet 39 ya - ~~:.i.::........................... lsmet llulU.Si 
ll"" nuKdaavutkolhuum-uToolsunhum.u mu .. ayol bu ağaç Cı"han harbı·nı;n·····ş·····a···r··k .... a ..... uz tanzim etmekte olduğumuz yeni dilen mühendis Hulılsi Ankaradan gele • şmda iken de Abdülhamid IT nin oğlu 
ha~·atımızda, büyük Türkiyenin bize rek Balye roadenine gitrniştiı:-. PN:ns Ahmede yaptığım bir ameliyat 
daıma müzahir olacağından eminiz ve sonunda müşirlik apoletlerini taktun! Fişekar - Ağacı _da vardır. Hem de a•ld k ki 
bu emniyetimiz varlığımızmen büyük Kayseri sıhhat müdürü Sabih Alaçam incir ağacı. ayna ari 
2an!inidir.• Ankara, .f (H.,.,.,,.,ı~ - sur·· d Sıhhat Kavuklu - Kimin ocağına d1kti? • (B t li ....... ....,., R"b E }" d •• d • Fişekar - Ağacı kimin ocafına dikti- aş arafı 9 uncu sayfada} ... 
. atayda, British United Press İngi - MüdUıi.l Zühtü Güven, Kayseri Sıhhat 1 entrop er ıne on U ğini bilmiyorum amma tohumunu Tepe- Bunun içindir ki bu kitabı okuyunuı 
t~. ajansının mümessili ve Suriye ile MüdtirlUğUne na.klen tayin edil.miş - Berlin .f (A.A.) - Von Ribentrop, başı tiyatrosuna ekmiş. ve- onu başkalarına da okutunuz; Fransı 

~,..___fu;;hn;:a:;n:;$!;:;a:;z:;e:;te:;l;;e;;rin~inı:im:!u!ı::iar.b:ir:i7ö:u~lu:-i=:ti~r~. ;;;;;;~~~~===i:~~=;:~:::=V~iy~a~n~a~d~an~b~ur~a~~a~~~elm~ış·~tir~.~;;;;;;~~~~~~~~~~~~;~~~~:::a bundan istifade edecektir. _ Kavuklu- Bu tohum ne tohumu? 
Gen~ral Ed. Bre.rnond. 

Hatayda COmhuriyet bayrami int1ba lari j Birin~tiy~~:::•undn 
~ Eski zamanlarda ve orta çaği arda 
~ Yakınşarka Avrupamn huiOIU 

Soleta yukarıda kahraman askerlerimiz Qeçid resmtnde. ıolcüı qa§ıda kumandanlanmız ve Fran.N ku.m4ndatıı 1ıti1d41 ffl4rıı.mı.n can.ı.rı.-Jcen, ıa~d.a 
geç-tclde orta okul 

• . ~ 

resmi 

«Mısır nasıl deniz yolları 'tçin Hln ., 
distanın anahtarı ise Suriy• de knrca 
yolları için anahtardt.r.>l 

General Nfox 
(Askeri çotrafya, V inci clld, 1887);'· 

Troie muharebes ııdl'n takriben bir ası~ 
sonra, Yunan muhacirleri kUçük Asvı 
kıyılarma çıkarak orada Yunanlılarııı 
Eolide, İonfe, Dorid'e, Lesbos ve Rhodeş 
müstemlekeler.iıti tesis ettiler. Bu, çoll 
büyük ehemmiyeti olan bir vak'a idt. 
Çünkü bu ilk Yunan kolonlarının zürri• 
yetf, maruz kaldıkları bütün tazyiklere 
rağmen, Asya kıt'asmm bu parçasına kö!( 
salmı~ bir halde kaldılar ve buradan an• 
cak üç bin sene sonra, Lausann~ muahe· 
desi lle tardolundular. Bu muahedena. 
me, cihan harbinin sonunda Rum ve Türll 
ahalinin mübadelesini kabul etti. 

<Arkası ·ı.ıar) 



"Son Posta, n1n Hikayesi ,. .. UHUII 

Hi DLI FAKiR 
111111111111.... Çeviren : /smet Hulusi 

Kücük kasabanın, küçücük tiyatro
f u nda· Hindli fakir Bahadır, fakirizm tec
ri.ibcleri yapacaktı. Küçüdk tıyatronun 
perdesi açıldı. Fakirin menecer~ kulisten 
gırdi; ellerini oğuşturdu. 

- Bayanlar, baylar .. 
Öksürdü. Derin bir nefes aldı. Frakla, 

j.ıketatay arası elbisesinın sağ yakasın

daki tozları, sol elile silkeledi. 
- Bayanlar, baylar ... Şimdi meşhur 

Hındli fakir, Bahadırülfakir Hindinin ... 
Seyirciler arasında bulunan karı koca 

ve çocuktan mürekkeb bir aılenin küçük 
!erdi, yani çocuk, annesini dürttü: 

-Anne. 
-Sus. 
Babasını dürttü: 
- Babacığım. 

-Ne o çocuğum. 
- Şimdi oraya hindi mi çıkacak? 
- Su~, karışma; görürsün. 
Bineili fakirin mencceri de\·anı ediyor

au: 
- Bahadırülfakir Hindinm irade kuv

\·ctile elde etmi~ olduğu kudreti fevkala
denin tebarüzüne şahid olacaksınız. 

Seyircilerden bir erkek karısını dürttü: 
- Hişt bana bak. 
-Ne var? 
- Biliyorsun ya, yarın bizim komşu-

nun boşanma davasına şahid gideceğim. 
- Ne clacak biliyorum .. 
- Hani şahid dedi de aklıma geleli. 

Yarın bana unutturmıyasın. 
- Sus şimdi. Dinliyelim. 
Mcneceri dinler ler. 
- Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, 

Okyanusya, Avustralya, Yeni dünya .. ya
ni yedi kıt'a dolaşmış ve harikulade hü
nerlcrile cümle alemleri mephut ve hay
ran bırakmıştır. Koluna bıçai<: saplar. Acı 

duymaz, yanaklarını çuvaldızlarla deler, 
eıeı duymaz; yere yatar, karnının üzerine 
lwyduğu taşları balyozlada kıt'dırır, gene 
acı duymaz.. işte bayanlar, işte baylar; 
bu akşam burada huzurunuzda, Bahadı

ı·ülfakiri Hindi bütün bunları birer kere 
daha tekrarlıyacaktır. Yalnız sayın seyir
cilerimizden özür diliyeceğiz, bu hüner
lerdcn taşlarımızın bagajda kaybolması 
dolay:ısile, karında balyozla taş kırma 

hüncri ilan edilmiş olmasına rağmen icra 

cdilmiyecektir. Bunun için rnuhterem, 1 Menecer, masanın üzerinde duran bir 
sayın saygıdeğer seyircilerimizden af bıçağı eline aldı: 
dilerim. - İşte fakirin koluna saplıyacağı bı-

İşte fakirimiz yanımda: çak. Çeliği sa~lamdır. Sapı hilcsizdir. 
Fakir, ellerini göğsü üstünde çapraz o- Alim efendilel'imiz de bir kere görsün

larak birleştirdikten sonra rükua vardı. ler .. 

- Şimdi bir sandalyaya oturacak ve onu 
bir dakika sonra katalepsi halinde göre
ceksiniz ... Rica ederim bayanlar, rica e
derim baylar, aranızda bulunan gazeteci 
ve doktorlardan bilhassa rica ederim. Er. 
küçük bir hile olmadığını kendi gözlerlle 
görüp, kendi ellerile muayene etmeleri 
için sahneye teşrif buyursunlat'. 

Hiçbir gazeteci sahneye çıkmadı. Çün
kü küçük kasahada gazete çıkmadığı için 
gazeteci de bulunmuyordu. Fakat kasa
bada bir üçüncü bulurunadığ:- için iki 
doktor sahneye çıktılar. 

Menecer onların karşısında da yere 
kadar eğildi: 

- Buyurunuz, bayan ve bay gazeteci; 
bayan ve bay doktor. İstediğiniz şekilde 
kontrol edebilirsiniz .. işte fakkirniz, t im
di katalepsi halindedir. 

Birinci doktor, yokladı: 

- Evet öyle. 
İkinci doktor: 
-Pek benzemiyor. 
Menecer böyle münaka.şalardan hoş

lanmadığı için olacak seyircilere döndü: 
- Doktorlar, fakirimizin katalepsi ha

linde olduğunu tasdik etmişlerdir. 

• 
Doktorlara uzattı : 

- Buyurunuz bakınız .. 
Birinci doktor: 

- Halcin var, bashayağı bir bıça. 
İkinci doktor: 

- Sapı biraz tuhafıma gitti. 
Birinci doktor 
-Yani ne var. 
İkinci doktor: 
- Bana hileli gibi göründü de .. 
Birinci doktor: 

- Ben abdalım değil mi: hileli ile. hi-
lesizi farkedemem. 

İkinci doktor: 

- Artık bu kadarı fazla .. 
Birinci doktor: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
İkinci doktor: 

- Ne demek istediğimi anlamıyor mu
sunuz? 

Birinci doktor: 
-Evet, dilinizin altmda b;r şeyler do

laştığını anlıyorum; hele §Unu açıkça 
söyleyin. 

İkinci doktor: 
(Devamı 13 ncü sayfada) 

İkiııciteşrio S 

Emniyet Sandığından: 
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Depo, Fabrika, imalathane yapınağa 
elverişli ve caddeden, denizden 

medhali vardir. 
Ihale bedelinin döN:te biri peşin ve mütebakisi % 5 

faizle sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte 
ödenecektir. 

Bcşiktaşta, Cihannuma mahallesinde Y .alı sokağında eski 4 Mü. 39, 41, 43 yeni 
8/1, 17, 19, 21 No. lu depo, yazıhane ve bir kıt'a arsa chalen beton çinı fabrika
sa ile eski Beşiktaş caddesi yeni Çırağan sokağında eski 7, 9, ll yeni 16, 18 No. lu 

rnaadükkan kargir bir evin tamamı. 
11/11/938 tarihine düşen Cu::na g:inü saat 15 de yapılacak açık arttırma ile 

satılacaktır. Talib olanların dört bin iki yüz liralık pey akçesile müracaatlan 
lüzumu ilan olunur. c7703-. 
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RADYO'Li N. 
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ile SABAH, öclLE va AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişierinizi fırçalayınız. 

l Uevlet Demiryot ları ve lımaniarı iştetmesi Umum idaresı ilA.1iarıl 
Muhammen bedellerile mikdar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 

grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 16/11/938 Çarşamba günü saat 10,30 da 
Haydarpaşa da gar binası içindeki satın alma komisyonu tarafından açık eksilt
ın e usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesailk ve her grupa aid biza
larında yazılı muıvakkat teminatlarile birlikte eksiitme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 400 metre yolcu vagonları. için perdelik m~arnba muhammen bedeli 
1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 60 kuruştur. 

2 - 5000 kilo Ibeyaz üstüpü munammen Ibedeli 1700 lira muvakkat teminatı 
127 lira 50 kuruştur. (7969) 

Sis de artık tamamen dağılmış ol- Torilc 

du~ıından, KarambaR~e'a~:~: .~~ ~~~I?FB~~l~J~ -99 - Seni :•!~;:c::~;ed~!: olmuş. 
ti. İki süvari, a - -Ne oluyorsun, ayol? Helbette söy· 
ralarında mega - lenirim.. az_ıcık aşım, kaygusuz başım! 
fonla konuştular. Me~hur kelamdır bilmiyor musun? ce-
İspanyollar, Gu • vabını veriyordu. 
rabi efendi ıle Seyahat böylece devam edip gidi • 
yoldaşlarını al - YAZAN: Ercümend. Ekrem Talu yordu. Allahtan hava güzel, denlı dur· 
.nağa, fakat Fran gurıdu. Geminin içerisinde biraz daha 
saya değil de, İs - ederek bir çok ten • lıcalar vardır elbet? serbest olsalardı, talihten pek de o ka· 
panyaya götür - bihlerde bulun - - Ne demezsin? dar şikayetci olmıyacaklardı. 
rnek şartile ra~ı IDU§tu: Romatizma tedavi - Torik tayfalarla alıbab oluvermişti. 

oldular. Kaptan Lögalek bunların, ka- -Geminin baş - '2- si için, şimdik ora - Kendisini kandırmağa çalışıyorlardı. 
fi paraları olmadığım söylediyse de, tarafından kımıl.- - sı birebirdir. _ tspanya hükumeti gönüllü isti • 
Karamba'nın kaptanı başka türlü ya - damak yasak!. Gü • ~ ~ Zavallı Gurabi yor. Ço'l{ para veriyor .. diyorlardı. 
pamıyacağını, ve onlardan para mara verteden başka yer· efendi bu kinayeli İşaretle yapılan bu zımni teklife 
da istemediğini bildirdi. de sigara içilmlye • sözlere inandı.. ka!'şı To:ik de gülerek başını sallıyor! 

Tehltke karsısında, esasen ne Gura- oekl Akşam yenıe - - Eh, öyle ise!. _ Evet.. viy .. viy!. İnşaallah!. Ben 
bi efendi, ne Torik, ne de hatta Tak - ğinden, sabah güneş dedi. gönüllü .. bam. bum!. 
vor. İspanya lafının farkında olmamtş· doğuncaya kadar Fakat her an, her Diye, bin türlü maskaralıkla mu -
lardı. Kaptan Lögalek ile sarmaş do • kibrit çakılmıyacakl [ahze ateş üstünde ka}.ıele ediyordu. Sonra hep bir ağız -
la~ öpüşerek veda ettikten sonra öteki Ambarlarda külli - oturduklarını bil - dan bağırıyorlardı: 
vapura geçtiler. yetli cebhane bu· rnek hepsinin de ·- Arriba Espana! 

Lakin nerede bu. nerede La Feuille lunduğundan her an neş'esini, rahat ve y 
Bu tabiri Torik iyice bellemişti. e-

de Rose? Rahat, kıvracık kamaralara vukuu melhuz bir huzurunu kaçırıyor- rinde olsun, olmasİn: 
bedel, kendilerine başaltı ambarında infilak göz önünde du. Ne uykulan uy· 
gösteril~m yere girince, hepsi de adeta tutularak gece uy ku, ne de yemekleri - Arriba Espana!. 
a~lcımalı oldular. .kuya yatarken be - yemeld:i. Zavallılar yı yapıştırıyor, bu sayede kendine 
"' FakCit ne çare? Karamba kazazede hernehai cankurta - ağız tadile bir siga • bir çok imtiyazlar temin ediyordu: 

şilebi kurtarmak için, halatlarla l)nu ran yelekieri giyiie· ra dahi tellendire . Konyak buluyor, şarap tedarik ediyor, 
bir hayli çekiştirdikten son~a, m_uvaf - lecek ~~~ -~ata~a öyıe girile.ce~. . ı kertede, hava1 fişeği gibi gökyüzünü 1 miyorla.rdı. Ketptan Lögalek'in asilane sa1Jah k::ıhvaltısında peksimedinin üze· 
fal< olamayıp da, gene kendı halıne bı- Bu ogudlerı alıp da çekildıklen va- boy1arız. bir cömerdlikle sunduğu Fransız ş:ı _ rinc ter~va,ğ sürdürüyor, arkadaşları • 
rakarak uzaklaştıktan ~onra. hepsi de kit, Takvor ötekilere: - Ne yapacağız, öyle ise? raplarına bedel tatsız, tuzsuz istim su- nın sokulamadıkları yerlere sokulu • 
vazıyeti bu defa dışarıdan eyicene gö· - Eh, altık işimiı: ~~ dedi. Bundan - Hiç! Ne edeceksin? Kısmetiııde yu içiyorlardı. Sabah kahvaltıları bir yordu. 
rü•ı hallerine hamdettiler. öteye yolculugyumuz salt·kefdir. Dadın- var ise ka<:ııgyında çıkar. Herifler müs· Bu ı:-evimli adam kendisini kaptan· 

1:' '3 kuru peksimedle bir bardak çaya, öğ -
İspanvol ııemisinin gerek kaptanla· dan yenmez Şam paklavası .. •m bizim takil bizi uçurmak için bunlara ateş y laru da sevdirmişti. Can sıkınlısından, 

J ~ "'- - le ,.e akşam yemekleri de agıza alın • 
rı \'e gerek tnyfası arasında hiç de ca- Torik bey zademiz Bem'de herifin sı· verecek değiller ya? ·Azami dikket e - vapurun hizmetlerine iştirak ediyor -

maz birer tas çorba ile konserve ete ve ı d' b ki' d na yakın kimse yoktu. Bunların hepsi fatına biber ekmemiş olsaydı bunlar • derler helbetkim patlamasın deyi. Tak du. Mi!kemıne var ıya e ıyor n. 
nadiren de kuru sebzeye münhasırdı. · ı 1 d .. y de medeni bir vapur müretlebatından dan hiç biri de başımıza gelmiyecekti. bilmem nereden beriden buraacak gel- Te;< tük Ispanyolca ke ime er e.og • 
İfakat h<mım her sofraya oturuşta, ga- 'b' zi\·ade korsana ben7.iyor1ardı. Canları- Gurabt efendi sözünü kesip endişeli mişler. Bundan ötesine de ayni itir..a renmişti. Kırl< yıllı.k Katalonyah gı ı, 
rib garib içini çekerek: ~ k"f" ı d' nı dişlerine takıp. yüz bin türlü mehA- endişeli sordu: ile götüreceklerdir. Ne var ki? Pisi pi- bü dilde agız dolusu u ur er e ıyor, 

lik içerisinde oradan buradan hükti • - Demek bu vapur cebhane dolu i - sine yolumuz uzamıştır. Daha şöyle - Ah! Bol yoğurtlu pirohu .. kıymalı karşısındakileri gülrnekten katıllıyor • 
mct kuvvetlerine silah. cebhane taşı - miş, öyle mi? böyle bir hafta deniz üzerindeyiz. On- puf böreği.. sakızlı malıallebi gözümde du, 
y.amk gide f!ele, yüzleri gülmenin ne - Ağız ağiza. Şu gördüğün kasala • dan sorarn da İspanyaa. çıkooruz. tütüyor. Kör olası şeytan! Ne olurdu «Torik~ iu aslında bir balık ismi ol· 
dernek olduğunu unutmu~tu. rm hepsi de fişek, ve de silah doludur. Fransaya geçme için dünya kadar yol s,u saatte evceğizimde olaydım! diye duğunu öğrenelidenberi onu artık: 

İlk giinü, seyir zabiti kılıklı bir a- Bacadan, duman ılan beraber, Allah gideceğiz. söyleniyordu. - Markes del Tono! dan başka ün • 
dam, Gurabi efendi kumpanyasını hu· etmesin. bir kıvılcım sıçrayıp da bir ta- - Ben Fr.ansaya gitmekten vazgeçe: Bu ayni nakaratın günde en az iki vanla çağırnıaz olmuşlardı. 
zuruna çağırtrnış, hüviyetlerini tesbit nesinin ·üzerine kondu m u, hepimiz de , rim, canım! İspanya dOO.ij'in yerde kap· defa tekerrür ediimden usanç getiren (Arlcan w.r) 



s lkinciteşrin SON POSTA 

Son Postanın fefrikası: 

SelAnikle dağa kaldtrdan Amerrkala kıı 

Yazan: Ziya Şalıir 

Serbest birakllan k1z 
Diyerek Abdülhamide bir takrir ver

lnbjti. 
Sefir, bu taktirde; Mis Estonun kur

tulması için eşkiyaya verilecek olan 
!Pcınınm- •bir saat evvel g<rdiğinrlen 
bahs ile; bu paranın eşkiyaya teslimi 
Ve Mis Estonun tabiisi için hükumetce 
~olayılık gös1erilınesini rica etmekte 
Idi, 

Abdülhamid, arabasına binrnek için 
(ICoıtukkapı)ya doğru giden Said pa· 
Şaya derhal haber göndererek sadraza
ını geri çevirtmiş; sefirin takririni ver
lni~ti. 

Said paşa, geniş bir nefes almış; 
- Çok şükür, efendimiz .. sayei ~aha

l'lelerinde şu gaileden de kurtulduk. 
- Hemen şimdi Selanik valisine 

eo:ıir verelim. Parayı eşkiyaya gönder
telirn. 

Deınisti. 
:Fakat Abdülhamid, şiddetle itiraz 

ed~rek: 
- Ne münasebet? .. Meseleyi, k.:tt'i

Yen üzerinize mal etmeyiniz ... Yarın 
h.ariciye nazırını sefarethaneye gönde
tin!z. Sefir ile görüş.c;ün. Hükumet ta
l'afından her tilrlü sühuletin göster.!e
~ğini söylesin ... Sefaretten birini tayin 
:ts~nler. Parayı ona versinler. Kendi-
erınce malfun olan usul dairesinde, 
P~rayı eşkiyaya göndersinler... Seia -
llık Valisine de emir veriniz: eşkivavı 2" • • 
~nhar, bududiardan içeri kabul etme-

~ıbn. Mübadele muamelesi. hududun 
() .. 

Ur tarafında cereyan eylesin. 
Diye cevab vennişti. 

* 
:Ertesi gün, harlciye nazırı Tevfik 

~aşa, erkenden Amerika sefaretine gi
erek milzakereye girişmişti. 
Sefir eşkiyalardan alınan tehdidna

tnd elen göstermişti. Bu tehdidnameler
e: 
(Artık bu mesele, lüzumundan fcızla 

~Zadı. Bizim bu kadar beklerniye ta
atnnıülümüz yok. Bir kaç gün daha 

~kliyec€ğiz. Para ge1mediği takdirde, 
d~rn bu kadını ve hem de çocuğunu öl· 
Ureceğiz.) 
Denilmekte idi. 
~una binaen mister Lişman, uzun 

1'11u2akerelerden vaz geçi1erek paranın 
~~ kısa bir zamanda eşkiyaya teslimi 
~ı.n bir çare düşünülmesini teklif et -
·•ıışti. 

t·b Bu teklif üzerine, şöyle bir plfm ier(k .. ~dilmişti. Sefaret baştercümanı, 
ttı· 0SJö Aleksandr Karciyolo), tama -

ıle altına tebdil ettirilmiş olan pa -
~Yı alıp, Sereze gidecek .. orada, Mis • 
~t liavs'ın yardımile eşkiyaya müra· 
~ at ederek parayı teslim edecek.. M i c; 

... ston ile çocuğunu alıp Selaniğe geti-
•ecı:ıı ....... 

~Ll. 

* 1 Mösyö Karciyolo, derhal parala-:-ı a-
darak Sereze gitmiş; komite taraft!l -
ttı~n nıurahhas tayin edilen (Dimko ı is 
t-ı.~nde bir adamla gizlice temasa gel -
·•ıış-ti. 

la Diınko, kurnaz davranıyordu. Para-
rı, Şehirde almak istemiyordu. 

Ah matmazcl ne gii zel çocuğumız var! 

ne .. (Ve hi~ bir şahıs hakkında, hiç bir ı - Ah. matmazel.. dünyada, az çok 
suretle takıbat ve tarassudat icra et - :>1alan kar(Ş.lnçyan ne vardır? .. Raya-
memelerine) emir verilmişti. tınızda ı:imdiyE' kadar söy !ediğiniz her 

* şeyin tam bir hakikat olduğunu iddia 
. Ş~dde.tli bir kar fırtınası, h~nüz din- edeb!lir misiniz? .. İşte bakın .. şimdi, 

mıştı. Mıs Eston, sadece (Coni) diye ad kalkıp Arnerikaya gideceksiniz. Pek ta
koyduğu oğlu ile ocağın kızıl alevleri biidir ki, hatıralarınızı neşredeceksıniz. 
ka~ş~sında neş'eli dakikalar geçirmek- Ve hiç şüphe etmiyorum ki; onları 
te ıdı. nakledf'rken, kimbilir ne havali motif-

Birdenbire kapı açılmış, içeri Sara - ler, ne garib hisler ve fikir!;rle süsH -
fof ginnişti. yeceksiniz?. 

Mis Eston, birdenbire yerinden fır· Mis Eston. rludakiarında acı bir te -
lamış; Coniyi kollannın arasına kav - bessümle başını önüne eğmişti. 
ramış; şaşkın nazarlarla Sarafofa bak- - Çok te~ekkür ederim, Sarafof... 
mıştı. ES{'rimi, büsbütün zenginleştirdiniz ... 

Sarafof, çapkın ve küstah bir tn - Bu eserde sizden nasıl bahsetmek Hi -
vırla: zım geldiğine dair, bana çok kuvvetli 

- Ah. matmazel... Ne güzel çocuğu- bir ilham verdiniz. Öyle tahmin edivo
nuz var. Tıpkı, eski Bulgar kralların· rum ki, bu eseri gÖrdüğünüz zam~n, 
dan Kiril'e benziyor. Sizi. tebrik et - siz de beğeneceksi niz. 
mekte g~1ktiğim için çok mliteessi - .Demi~ti. 
fim. Fakat, işte şimdi, hem çocuğunu- (Arkası var) 
zu 1ebrik etmeğe .. hem de, şu dakikn - •..•.••.••••••••.......• , ..................................... . 

dan itibaren artık tamamile serbest ol
dupunuzu tebsire geldim. 

Diye bağırmıştı. 

Mis Eston. büsbütün şaşalamtşh. 

Ne söyliyeccğini şaşınnıştı. 
- Ben.. şimdi, ben.. serbest miyim, 

Sarafof? . 
Diye mırıldanmtştı. 
Sarafof, bir sigara yakmıştı. Kolu -

nun gnni~ bir hareketile, E>lindeki kib
rit çöpünü ocağa atmıştı. Ve sonra ko
nusmağa başlamıştı: 

- Evet, matmazel .. siz.. tamamile 
serbestı:ıniz . . Şimdi; isterseniz do~ • 
ruca Arnerikaya gider.. ve istediğiniz 
kadar i~tihar edeb:llirniniz... Sizi, la
zım gelen yere nakletmek için her va
sıta hazır. Arzu ettiğiniz takdirde, şu 
anda bile hareket edebilirsiniz. 

- Sarafof!. Çocuğunu almak.. ve 
bir ker~ik olsun onu sevmek istemez 
misin? 

- Ah. matmazel!.. Kalbimde, sevgi 
de"lileıı şeyi bir an olsun hissetseydir.ı; 
sizin tcklifinize vakit bırakmadan, onu 
beıı sizden rica edcrdim ... Fakat ne ya
payım ki. mermer kadar katı ve hissiz 
bir kalhe malikim. 

- Lakin .. bir çok defalar bana, aşk
tan ve sevgiden bahsetmiştin: Sarafof. 

- Evet .. hatırlıyorum... Hoşunuza 

gittiği için size, bu yolda bazı ~eyler 
söylemiştim. 

- Demek ki onlar, kalbten kopup 
gelen samimi şeyler değildi. Hepsi ya
landı; öyle mi?. 

Bulunan eve baş 
';• ..., 

ve o ış agrısı 

Onun gibi yapmayın, ba,ınız 
ve dişiniz ağrımağa başladı ı::ıı 

hemen bir ka.şe 

NEVROZiN 
ahnız bir şeyiniz kalmaz. 
Icabında günde 3 ka.şe alına· 
Qilir. lsmine dikkat. Taklidle· 

rioden aakınınız. 

c - Sizinle milbadele meselesini an -
dak. bir hey'et yapabilir ... Paraları, bu
li U d~ en yakın bir noktaya kadar geti· 
J:'ı l'sıntz. O hey'ete teslim edersiniz ... 
b akat bunu yapabilmek için en evvel 
Çıelld~ddaki müfrezelerin birer tarafa 
a "'rılıneai lAzım. Çünkü arkadaslar 
ttı~~ak bir p.rtla razı olurlar. Sizinle 
la UZakereye giriştikleri zaman, etraf -
lt}~nın birdenbire çevrilmiyeceğine e- Kasımpaşa Orta Okulu Satınal·na Komisyonudan: 
ın <>lınalıdl'I'lar. Okulumuz binasında şartnamesi mucibince c999~ lira cl5:. kuruş keşif içindeki 
Diyordu. · · t J) tamirat 7/11/938 Pazartesı gtinü saat on birde stanbul Kültür Direktörlü~ bi -

!}ı lınko'mm bu teklifine, ister iste • nasında liseler muhasebeciliğinde top!anan okul komisyonunda açık eksiitme 
h:z .rnuvafakat gösterllmişti. Ağzı mü 
~tltlü torbaların içindeki altın paralar, yapılacaktır. 
tı V'\tetli müfrezelerfn muhafazası al • Bu işe aid eksiitme şartnamesi ve keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir. c75, 

O nda (Gedik dağı) na gönderilmişti. liradan ibaret muvakkat te.::ninat ihale saatinden evvel liseler muhasebe vez
Ciradaki müfrezele.re de; (Mösyö Kar - nesine yatırılacaktır. tsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına 
StYolo ile eşkiyanın murahhasları ara- dair ihale gününden sekiz gün evvel tstanbul Nafia müdürlüğünden ve Tjcaret 
~ 11daki müzakeratın ikmal, ve parala - odasından aldıkları vesikalar veya teminat makbuzlarile belli gün ve saatte ko

Sayfa 13 

HiKAYE: Hindli fak~r 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

- Açıkça söylemekten korkacağım, 
demek .. siz esasen hiçbir şeyi doğru dü
rüst görüp anlıyamazsınız ki .. hani geçen 
yaz tedavi ettiğiniz bayan iki vizitede 
tahtalı köyü boylamıştı. 

Birinci doktor: 
- Yetmişlik kadınaan bahsediyorsu

nuz, onun öleceği muhakkakt.ı. Ya §U on 
üç ya§ındaki hastanız .. bir tek reçeteniz, 
onu öbür dünya seyahatine çıkarmıştı. 

İkinci doktor: 
- Siz o reçeteyi yazaınaıdıh.ız. 
Dtrinci doktor: 
- Müddeiwnuminin. 
İkinci doktor: 
-Ne olmuş? 
Birinci doktor: 
-Mide kanserini, 

zannetmiştiniz. 

Birinci doktor: 

kulakzarı iltnıabı 

- Ya siz, nüfus memurunun ro::natiz
ma ağrılarına zatürree teşhisi koymuş
tunuz ya .. 

İkinci doktor: 
- Fazla uzatmayın, bu kasaba halkın

dan sizin tedavi ettiğiniz kaç kışi iyi ol
nıu~tur?. 

Birinci doktor: 

- Kafi diyorum. Kesiniz. 
İkinci doktor: 
- Kesmezsem ne olacak? 
Menecer araya girmek istedı: 
- Bay doktorlarım. 
İki doktor birden: 
-Sen sus .. 
Hindli fakir, oturduğu 

seslendi: 
- Katnlepsi, vaziyetinde 

kalamıyacağımdan ... 

sandalyadan 

daha fazla 

Meneceri, onun sözünü yarıda kesti: 
- Evet evet daha fazla kalamaz. Per· 

de .. 
Perde kapandı: 
- Alçak! 
- Alçak! 
Perde kapandığı ıçın seyirciler.. bir· 

birlerine alçak diyerek bağıranların kim
ler olduklarını göremediler amma tah-
min ettiler. 

1' ARnnd KOını•MTZnA: 

Ciddi bir müessese 
Yazan: Yarosl.av Hd.şek 

Çevirp.n; H. Altız 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktör -
lüğünden: 

38/962 
Emniyet Sandığına borçlu oın oay ~uıeyman Yarısıerine ilAn yolı1e tebliğ 

Hocaoğullarından İsmail oğlu Bay Süleyman Mahmudpaşa Dayahatun ma
hallesi Tarakçılar caddesi eski 6, 8 yeni 12; 14 numaralı üzeri odalı kargir bir • 
dükkanın tamamını. birinci derecede ipotek göstererek 28/4/934 tarihinde Hl633 
hesab numarasile Sandığımızdan aldığı 300 lira borcu 4/5/938 tarihine kadar ö-
demediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 211 lira 06 kuruşa 

varmıştır. Bu sebeble· 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi ba~
lanmak üzere tanzim olunan ıhhamame borçlunun mukavelenarnede gösterdiği 

ikametgahına gönderilmi§ ise de borçlu Bay Süleymanın Beşiktaş Sinanpa~:ıyı
atik mahallesi Hasfırın caddes: No. 16 d:ı öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılama-
mıştır. Mezkıir kanunun 45 inci rnaddes; vefat halinde tebligatın ılfın suretile 
yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Süleyman rnirascıları işbu ilan tarihinden 
itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu öde
nıeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. 

Mirascılar ipoteği kurtarmaz·ıar veyahud başlıyan takibi usul dairesinde dur· 
durmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkıir kanuna göre Sandıkça satılacaktır. 

Bu cihetler alakadarlarca bilınip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ay
rı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (8135) 

Siyasal 6ilgiler Okuluna c:lına~ak doçent ve 
asistanların seçme şartları. 

Siyasal Bilgiler Okuluna üc; doçent, üç asistan abnacaktır. Doçentlerin maaşı 
baremin altıncı derecesi olan yetmiş liraya kadar.dır. Asistanlara baremin onun. 
cu derecesi olan otuz beş lira üzerinden maaş verilecekti. .Doçentier a~ağıdaki 
ilim branşları için alınacakt1r. 

ı - Amme hukuku. 
2 - Hususi hukuk. 
3 - İktı.sad ve maliye. 
Asistanlar aşağıdaki ilim hra~rı içiu ahnacaktır. 
ı - Sosyoroji. 
2 - Tarih ~ Coğrafya. ' 
3 - İktısad ve maliye. 
Doçent olmak için a§a~daki tartları haiz olmak lAzımdır: 
a - Siyasal Bilgiler .okulundan ve Üniversite Fakültelerinden veya ~ncbi 

memleketlerde bunlara mua.dil bir müesseseden mezun olmak. 
b - Doçent tayin olunacak branşa ai d bir eseri bulunmak. eBu eser basılllll§ 

veya basılmamış olabilir.~ 
c - Bir ecnebi dilini çok iy1 bildiği tahsil vesikalarından aniaşılmak veya 

okulda yapılacak imtihanla sabit olmak. 
d - Talimatnamesi dairesınde yapılacak ha:bilitasyon imtihanını bajarmpk. 
Bu şartlar dairesinde doçentlig-e talib olanların ikinciteşrinin sonuna kadar 

hal tercümelerini gösterir birer istidn ile direktörlü~e müracaatları lftzımdır. 

Habilitasyon imtiharu birincikanunun ilk !haftasında yapılacaktır. Asıstan olabil
mek için a~ağıda yazılı şartlar lAzımdır: 

a - Siyasal Bilgiler okulundan ve Üniversite Fakülrtelerinden veya ecnebi 
n-emleketlerde buna muadil müesseselerden mezun abnak ve ecınebi dillerinden 
birini layıkile bihnıek. 

b - Talimat.natnıe6i dairesinde açılacak imtihanda muvaffak olmak cimtiha
nın icra şeklini talib1er müesseseden ö~enebUirler., 

Imtihan birincikanunun beşincı, altıncı., yedinci günlerinde yapılacakt.ıı. Ta
liblerin hal tercümelerini gösterir 'bir istida ile ikinciteşriın sonuna kadar okul 
direktörlliğüne müracaatlan ]Azımdır. c4545, c7S36::. 

Istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdan Tahmin bedeli İlk teminatı 
Aded Cinsi Lira Ku. Lira Ku. - --1250 Ambalaj sandılı 1750 00 131 25 

ı - Cinsi, mikdan tahmin ve ilk teminat bedelleri yukanda yazılı üç boyda 
(1250) a~ ambalaj aandılı 11/2. Teşrin/938 Cuma günd saat 15 de Ge-

dik:paşaldaki Jandaıma satın alma komisyonunca açık ekstllme ile satın 

alınacaktır. 

2 - Şartname eb'ad ve evsaf pusulalan hergün adı geçen komisyonda ve nü· 
mune İstanbul Jandanna eşya ve levazun a.mbaı-..nda gö.rlllebilir. 

3 - 2490 sayili kanwıdalci ,erattf haiz olanların belli gün ve saatte ilk teminat 
mektub veya makbuzlarile Gedikpaşadaki lkomisyonumuııcla bulunmaları. 

(7887) ~esıtmine kadar) geri çekilmeleri- misyona gelmeleri. c7723· 

Son çıkan son derece müessir HISiliN KAŞBLBBI üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALIH NECA Tl 
Bahçekapı 
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Devlet kap1s1nda elli y1l 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Jandarma alayının debboyunda iki aded çürük boru 
ol :luğundan ve ciheti askeriye de boru vermediğinden 
eşkiya takibine gidileceği gece Hüsnü Pa1a bir zabit 
vasıtasile bir .kaç boru çaldırarak selameti memleket 

namına hırsızlık yaphrmıya mecbur kalmıştı 
, 

Buna ce\ aben yazdığım telgrafna ~ı olsun gayri resmi olsun istesek de ver· 
me şudur: mezler. 

a:Fransız sefirinin geçende Babıali· 
den bu!"aya tebliğ olunan ifadesi de bu 
Dehük şeyhi denilen Nur Mehmedin 
ted:bi yOlunda idi. Burada Ermeni ve 
errr.eni mefsedeti yoktur. Üç senedir 
işg&l ettikleri Mezuri nahiyesinin yük~ 
sek dağlarında tahassün ederek icrayi 
şakavet eden Şeyh Nuri ile Şeyh Selim 
ve refiklerinin bir an evvel tenkilleri 
derecei vücubdadır. Üç senedenberi 
jandarma kuvvetile derdestleri müm ~ 
kün olamaaığı için cür'et ve şakavet -
leri artmış ve cvvelce ağnam tadaclı ~ 

na memuren o taraflara gönderilen 
müfrezenin zabiti de bu şakilerin ar ~ 
kadaşlan tarafından katlolunmu :tur. 
Muhabe~atı vakıa üzerine sevkleri ma

kamı seraskeriden arz ve istizan oiu • 
nan piyade, süvari asker bu eşkiya i~in 
oldu~u ve bu.fılarm şu suretle bir an 
CV\'el men'i şakavetleri vilayetin her 
tarafınca tesiratı haseneyi ve asavi~in 
teminini müstelzim olacağı maruzdur. 

4 Eylul t3ı s. 
'Müddeti medide intizar edildiği hcıl· 

de gerek saraydan. gerek seraskerden 
M~zuriye asker sevki hakkında bir teb 
liğ vaki olıaadı. Fakat nahiyenin h&li 
bende daha ziyade beyhude intizar a -
zabma rr.ecal bırakmadığından bir s~ 
ce zabtiye h-umandanı Hüsnü pa~ayı 
eelbederek kendi kuvvetimiıle bu ;şi 
görrneğe çalışmaktan başka çare kal ~ 
maclığını söyledim. 

Hatta bir çok emsali gibi şu uydur
ma bektaşi fıkrasını halin tam benze ~ 
yişıne binaen Hüsnü paşaya naklet ~ 
tim: 

Bektaşilerden biri yüklü eşeğini ö· 
niine katmış, bayır bir yoldan gidiyor
mus. Hayvanın ayağı kayarak bayır -
darı aşağı yuvarlanmağa başlamış. 

Bektaşi hemen merkebin kuyruğun· 
dan tutmuş. Fakat anbean kuvv~tini.n 
azaldığını ve yükile beraber hayli ağır· 
iaşr.n hayvanı çekip çıkaramıyacağmı 
anl;ıyarak arka arkaya: 

- Aman ya hazreti Bektaş Veli... 
Aman ya Ali ... Aman Yarabbi... dıye 
istimdad etmiş. Fakat manevi bir im ~ 
dadın kollarındaki kuvveti arttırma -
dı~ını ve artık daha ziyade merkebi 
tut:nağa muktedir alamıyacağını gö ~ 

rerek: 
- Gelmis iseniz savulun... Eşeğ~n 

kuvruğunu bırakıyorum, demiş! 
Filsnü pasa ile milzakereden sonra 

şa1dlerin tenkili için şu programı yap
tık: 

1 - Mahallerinde birkaç gün için 
birPr ikişer zabtiye bırakılarak Dehük. 
Akra ve Musul jandarmalarından 70 
kişi alınıp muayyen gün ve münasib 
bir mevkide bir eştirilecek. 

2 -Bu eşkiyadan ötedenberi zarar 
gördükleri anlaşılan diğer bir aşiret ~ 
ten mümkün olduğu kadar eşhas a1ı ~ 

narak jandanna kuvveti takviye edile
cek. 

3 - Jandarmaların nereye sevkedi-
leceklerini benimle Hüsnü paşadan 
b:ıska kimse bilmiyecek. 

4 - Eşkiyanın tahassüngahına ge
ce yarısından sonra hücum edilecek. 

5 - Hlicum esnasında muhtelif ma
hallerden borularla ctabur ileri!• ku ~ 
mandaları verilerek gQya taburla=-la 
asker tarafuıdan muhasara edildik!eri 
zannettirilmek suretile şakilerin kuv~ 
vei maneviyeleri kırdınlacak. 

6 - •u donkişot muharebesini (pek 
zayıf v~ nahif olan) Hüsnü paşa bizzat 

idare ec!ecek. Fakat maiyetinde tecrü~ 
beli ve cesur iki üç jandarma zabiti 
bulunacak. 

* Hüsnü paşa: 
- Jandarma alayının deposunda iki 

iiç aded boru varsa da çürüktür, ses -
leri çıkmaz. Ciheti askeriyeden resmi 

Fakat ben gideceğimiz gece ahbab· 
lardan bir zabit vasıtasile kışladan bir 
kaç boru çaldırırım. Selameti memle -
ketP. aid bir hizmet için hırsızlık da mü 
bahtır, demişti! 

Gizlice Helki ve diğer aşiretlerin re~ 
isierine adamlar gönderip muav~:net ~ 
lerini temin ettik. 

Hareket zamanını tayin ile gece ka· 
ranlığında boruları öttüre öttüre Me ~ 
zur1. hükümdarlarının kalelerine, sa ~ 

raylanna hücum ettikl 

Neticede, eşkiya reisierinden Hüse
yin Arab ile beraber daha on bir k11ivi 

yaralı olarak ele geçirdik. Şeyh Nuri 
orada yokmuş. Şeyh Selim de kaçma ~ 

ğa muvaffak olmuş. 
Bu suretle eşkiyayı dağıtıp nahiye

yi istirdad ettik. 

Şeyh Nuri, sonra Musula 
istiman eyledi. 

geleı:-ek 

Koskoca bir nahiyeye üç senedir 
temellük eden bu adi şakilerin bir ge~ 
cede derdest olunarak Musula getiril ~ 

meleri fevkalfıde bir muvaffakiyet gibi 
telakki edildi. Ahali sürü sürü hüku -
me~ konağına gelip bunları seyretti. 

Mezuri nahiyesinin şu suretle 03 -
manlı imparatorluğuna tekrar i!hakı 

üzerine oraya tahvili memuriyetlerine 
mevcud nahiye müdürlerinden hiç bi~ 
ri razı olmuyordu. 

Bunun üzerine, evvelce talebi vee ~ 
hile tekaüd edilmişse de bir müddet i· 

çin Mezuride bulunmağa muvafakati~ 
ni aldığım müdür ağalardan biri, bir 
jandarma müfrezesile beraber vekalet 

suretile rnuvakkaten Mezuriye gönde
rildi. 

(Arkası var) ............................................................... 

DALGA UZUNLUGU -
16.39 m. 183 Kc!. 120 Kw. 

.A.P. 19{74 m. 15195 Kal. 20 Kw. 

.A.Q. 31,70 m. ~5 Kes. 20 Kw. 

5-11-931 CUMARTESi 

13,30: Konuşma (yarın pazar, ne yapa. -
lım), 13,45: Müzik <rüzel aesler - PI>, 14-: Sa
at lyarı ve haberler, 14,10: Müzik (bir kaç 
~arkı), 14,40 - 15,30: Cazband (Pl), 18,30: 

Müzik Cdaru saatn, 19: Cazband (Pl), 18,30: 
lan (Perde arka_,ında), yazan: (Ekrem Re
§id), söyllyen CAvnl Dilllgll), 19,30: Müıik: 

(lneesaz faslı), 20: Saat A.yan ve haberler, 
20,10: Müzik Cfolkler), 21: Arabca söylev, 
21,10: Müzik (küçük orkestra). Çlgan dansı 
(L. Camina tn, Entermezo (Struzzen, İch 
hab'elnen Bchrups - VIyana melodl.ııl (W. 
Olbl.sh), Hazin melodl CO. Brus.so>, Die .saga 
Ton Tyrm - seleksiyon CHartmann), La 01-
oconda operasından danza della or (Pon
chlelll), Trantella Napolitana (B. Derksenl 
22: Haftalık poııta kutuııu. 22.15: Müzik Ces~ 
kl dans havalan), 22.30: Konuşma, 22,45: 
Müzik (yenı dans havaları, 23,45 - 24: Son 
haberler ve yarınki proeram. .............................................................. 

EIRAKINIZ 
tsraf ettikleri paralarının 

Heder eyledikleri omnrlerlnln 
faydıısız oldu~unu ve 

u~rayacı.k1arı 

SUKUTU HAY ALI'n 
Azami elbet bir gün 

anlıydcaklardır. 

MUCIZE 
levri geçmiştir. Kat1yetl fen 
niye dururken bayaıat lle 

uQ-raşılm.az. 

KREM PERTEY 
Hlçblr zaman sizlere 

muhall vadetmedl. 

FAKAT 
Her daim 10z11.n11 fsbat eyledi. 

Rumen tak1m1 BUkreşden iki 
oyuncu getirdi 

Buciln ŞlJU ~ 1kinc1 maçını yapacak o
lan Romanya futbol takımı Bilkrqten dün 
getirdlll Ud 0111ncu ne takımını takviye e
d.eret A1ıaJI& çWcatt.. 4MOaaba1aP. saat 
15 te Taksim stadında yapılacaktır. 

Askeri liseler voleyho1 
mos~ bakaları 

Bugün Beyo~lu Haltevl salonunda saat 
16 da Deniz Lise ve Harbiyeslle Maıtepe, Ku
lell, Bursa Liseleri arasında voleybol mü -
sabakalan yapılacaktır. 

Pazar günü saat 9 da ayni salonda Mal
tepe - Bursa, Deniz Lise ve Harbiyesi - Ku
lell arasında müsabakalara devam edile -
cekt1r. 

Bu aene müsabakaların daha çok çetin 
ve heyecanlı olaca~ muhakkaktır. Bu mu
sabaltalar için bütün takımlar hazırlık maç
ları yapmışlardır. 

Barut gucu sahasında bu 
hc.ftaki maç'ar 

6-11-938 pazar günü Barutgücü sahasın
da yapılacak maçlar: 

1 - Beyazıdspor - Barutgücü genç ta -
kımlan 12 de. 

2 - Beyazıdspor - J3arutgücü B takım
ları saat 13,30 da. 

3 - Beyazıdspor - Barutgücü A takım -
lan saat 15 te. 
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SOLDAN SAÖA: 
1- Adi- Ta~. 

• ı• - - ı-• • ~ -• • • ~ • • • • Iii • ı- • -• •• 
2 - o ld§lye - Şart l§.hlkası - ~~ saç-

.sız. 

3 - Hayret oldası - Şarab - Blr nota. 
4- Bir nota. 
5 - Mahal - Çok ge~. 
6 - Kraliçe - Taharrl et. 
7- Dahi. 
8 - Kamer - Katll - Dahl. 
9 - Hafif masdar I!hlkası - Nef1 eda -

tı - Perl glbl mevhum bir §ey. 
10 - Bir batında do~an Iki karde§ - Aded. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Renk - Himaye eden. 
2 - Vallde - Eklet - Bir. 
S - Hayret nldası - Fecaat arzeden -

Rabıt edatı. 

4- Bir nota. 
5 - Tahtaları birbirine ba~lamakla ya -

~ pılan bir deniz nakli vasıta..ı - Evie
lerin üstü. 

6 - Etrafı denizle çevrlU kara parçası -
Valide. 

7 - U:zatı l§aret Için söylenUen blr hece. 
8 - Beyaz - Fırtına - Ta.sglr edatı. 
9 - RüzgAr - Hayret nidası - Edyanın 

miHred.L 
10 - Aletler - BU. 

1 2 s 4 6 

E1111~lki bulmacanın halledilmif f~kll 

················-············································ 

Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan i§: 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı· keşil bedel 
(1,564,863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiitme 14/11/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat (15) de Nafia 
Veületi Sular Umum Müdürlüğü su eksiitme komisyonu odasında kapah 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltm~ şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işleri gen~l 
§artnamesi, fennt şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular U· 
mum müdürlüğünden alabilirler. 

• - Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin (60,696) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün vvel ellermde 

1 ı bulunan bütün vesi.kalarb birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek 
bu işe rnahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmelerl 
şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye iş

tirak edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 

veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukab\li.nde vermeleri 
lizımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (7634) 

PASTiL ANTiSEPTiK 
• 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffü.s yol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, set kısıklı· 
ğında pek faydabdır. 

[NGiLiZ KANZUK ECZANESI 

istanbul Emniyet Sandığı Direktör -
lüğünden: 

38/403 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Osman Nuri varisıerine ilAn yolile tebııg 
Villu oğullarmdan Ömer o~lu Bay Osman Nuri Şehzadebaşı Vezne!!ile: Cam• 

cıali mahallesi, Vezneciler caddesi eskı 91 yeni 89 numaralı bir evin tamamını 
birinci derecede ipotek göstererek 12/11/934 tarihinde 20215 hesab nıımarasne 
Sandı~ımızdan aldığı 175 lira borcu 26/3/938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, 
komisyon ve masarifi ile beraber borç 19S lira 33 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 
3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzer tanzim ~ 
lunan ihbarname borçlunun mukavelenarnede gösterdiği ikametgahına gönderil" 
miş ise de borçlu Bay Osman Nurinin yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılrnıf 
ve tebliğ yapılamamıştır. MezkUr kanunun 45 inci maddesi vefat haHnde tebli" 
gatın ilnn suretile yapılrnastnı amirdir. Borçlu ölü Bay Osman Nuri mırascılarl 
işbu ilan tarihinden itibaren b!r buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatl'l m\1" 
rislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazlan var i!ıe 
bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyahud başlıyan takibi 
ttsul dairesinde durdurm.azlarsa ipotekJi gayri menkul mezkur kanuıta göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edil" 
rnek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebli~ makamma kaim olmak üzere ke)'" 
fiyet ilan olunur. (8137) 

Basurlulara müjde: 
Hntnn dünyadil milyonlarca basurluyu kurtaran ve bir aydır mevcudu 

kalmı~ an Almanyanın meşhur basur Hacı 

HEDENSA GELDi 
-- Toptan satış yeri B .. hçekapıda Cemnl Nevrolcu ecza deposu 

Istanbul r elediyesi Iranları 

Üsküdarda Valdeiati.k. mahallesinin Abacıdede sokak No. 57 evin duvarlarili 
~ atısının çok harab ve ma ili inhidam olu şuna binaen izalei mahzuru için yapılJ• 
cak ~ebligatta sahibi adresinin meçhul olduğu zabıtanın tahkikatmdan anlaşılrnı.f 
oldu~ndan ilin tarihinden itibaren 15 gün zarfında mahzurun giderilmesi aJcSl 
takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesine tevfikan muamele ifasıtı' 
mecbur kalınacalt tebligat makamına kaim olmak üzere ilAn olunur. (8055) 

_./ 

SATILIK KÖŞK 
Çamlıcada Acıbadem karakolu karşısındaki sokak içinde (lsa Rub1 

Paşa kOşkn) namlle maruf KÖŞK ve GENİŞ BAHÇE ucus fiatla tektar 
sablıia çıkarılmışbr. Bahçesi her torıo istifadeye mosald ve kOşk genif 
ve murıtazamdır. İstaklllerin Bahçekapıda Taşhan atltında Türk Ticaret 

~~~~~~~B~a~n~ka~a~ı~A~·~·~ş.~M~n~d~ü~rl~n!ao~n~e~m~n~r~a~c~aa~t~la~r:L~~~~~ - ::;:.---
Gümrük muhafaza genel komutanlığı lstanb\11 

satınalma komisyonundan 
1 - Gümrük muhafaza hayvanatı için 761 tane bez su kovasınm 15/11/938 5,JJ 

günü saat ll de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınıanan tutan 951 lira 25 kuru~ ve ilk teminatı 72 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gftn ve saatin ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesikalarıJI 
Oirllkte Galata eski ithallt &{lmrüaü binasmdaki komisyona eelmeleri. 

,s006' 

• 



5 lkinclteşrln 
· SON POSTA 

Sayfa ıs 
1 

Kab1zhk 
Barsak, karaci~er ve midenin kusurlu l~lemesi demektir. Bu Oç 
uzvun Iyi Işlemesini temim Için muhakkak gece yatarkan ;ve 
sabah aç karnma bir kahve kaşı~. M~ON MEYVA T_UZU 

alınır. Alınması gayet ıatif, tesırı tabıt ve kolaydır. 
Mazon Meyva Tuzu 

nun ismi taklid edilebilir. 
Fakat ne terkib, ne de tesiri 
tliklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi 

'I'ahta işleme 
tezgahları 
bingil ve tekerleği 

Mtkdan 

4 kalem 

16aded 

1\luhammcn B. 
Beheri Tutarı 

L. K. L. K. 

1175.-

% 7.5 temi
natı 

L. K. 

Eksiitmenin 
tekli saati 

88.13 A~k eksiitme 15.-
, 

32 » f!.- 128~- 9.60 Pazarlık 18 
I - Şartnamesi ınucibince satın alınacak 4 kalemde tahta işleme tezgahlan 

Ve teferrüatı ile taahhüdünü ila etıniyen müteahhid hesabına şartnamesi muci
bince alınacak dekavii arabalarının müstnmel 16 aded dingil ve 32 aded tekerleği 
hizalarında yazılı usullerle eksiltıneye konmuştur. 
II- Muhammen bedellerile ınuvakkat teminatları bizalarında gösterilm~tir. 
III - Eksiitme 14/XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi ~nü bizalarında yazılı 

saatlerde Kabatnşta levazım ve ınübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-

Pılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen ~en alınabilir. 
V - İsteklilerin eksitime için tay!n edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme pa-

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ~an olunur. c7989• 

Cild unsuru olan 

Bi OtEL'in 
tesiri şayan1 hayret 
Olduğunu bayan 

:Mar c illa 
diyor: 

I - 1daremizfn Çamaltı Tuzlasında şartname ve projesi muctbinee yaptırıla· 
cnk elektrik santral binası ve müşteınilatmın inşaatı kapalı zarf usullyle ek.silt· 
rrıeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 2907l lira 97 kuruş ve ınuvakkat teminatı 2180 lira 40 ku· 
ı-uştur. 

III - Eksiitme 15/XI/938 tarihine rastJıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta Le
~aıım ve Mübayaat Şubesindeki Alım KomiS'}~munda yapılacaktır. 

Bir ka~ gün zarfında yüzümdeld kü
çük buruşukluklarım ve çizgilerim 
kaybolma~a başladı~mı gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 yaş daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Viyana Profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki Toka
lon kreminin terkibinde Biocel vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu krc
mi ve sabahları da beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir gençlik parlaklığı ve canlı bir taze 
lik vererek yumuşatacak ve beyazlata-

IV - Şartname ve :projele• 1.46 lira bedel mukabilinde lnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazun ve Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlükle
rinden alınabilir. 

V - Eksiltıneye ~irak etmek istiyenlerin diplamalı mühendi& veya mimar 
Olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 

kadar daimi olarak iş IJc.şında bulunduracaklarını noterlikten mu5addak bir ta
ahhüd kağıdı ile temin etmelerı ve bundan başka asgari 20.000 liralık bu gibi 
inşaat yapmış olduklarını gösterir fenni evrak ve vesaik:ini ihal~ gününden 8 
gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubes· n~ ibraz ederek 
&Yrıca eksiltıneye iştirak vesikası alın•ları lazımdır. 

VI - Milhürlü teklif mektubunu, 'kanui vesaik ile :S inci maddede yazılı tn
Şeıat Şubemizden alınacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,~ gUvenme parası 
lnakbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksntme günü en geç sa:ıt 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu 
n<l§kanlı~ına makbuz mukabilinde vernınesi lazımdır. ~7988. 

Cinsi Mikdarı Muhamınen bedeli · Muvakkat Eksiitmenin 
Beheri 

Lira K. 
Tutarı 

Li. Ku. 
teminatı 

L. K. 
şekli saati 

tlektrik motörü 22 aded 70.- 1540.- 115.50 Açık eksiltme 14 
tlektrik motörü 5 ~ 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 14.30 

I - İdaremiz.in İzmir tütün fabrikası sigara makineleri için 22 aded elektrik 
lnotörü ile taahhüdünü Ha etmiyen ınütcahhid hesabına Cibali tütün fabrikası 
içtn 5 aded redüksiyonh elektrik,ı;motörü şartnameleri mucibince ve bizalarında 
~azılı usuller le ayrı ayrı satın alınacak tır. ' 

II - MuhailliTU!n bedellerile ınuvakkat temintaları hizalarında gösterilmiştir. 
lii - Eksiitme 9/Xlli938 tarihine rastlıyan Cuma günü bizalarında yazılı sa

itlerde Kabataşta Levazım ve :Mübayaat Şubesindeki alun komisyonunda yapı
lacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenleerin fiatsız fennl teklif ve kataloklarını 

f!'kstilme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umuın Müdürlüğü tütün 
fabrikalar §Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika al· 
ll'ıaları lAzımdır. 

VI - Istekiiierin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 
l>atalarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelıiıeleri ilin olunur. c7856• 

Işin nev'l Mikdan 

'--
Babaeski barut deposu 
~e bekçi evi inşaatı 

Mubammen B. 
beherl tutan 

L. K.S L. K. 

3142.27 
~162.08 

Eksiitme 
%7,5 teminat sftati 

Lira Kr. -
6304.35 397.83 14 

'«ühnr kurşunu lflOO kilo -.27.50 412.50 30.94 14.30 
I - İdaremizin Edirne bapnüdürlüğüne ba~lı Babaeskid~ yaptınlacak barut 

deposu ve bekçi evi inşaatı 24/X/938 tarihinde ve satın alınacak 1500 kHo müh:ir 
turşunu 22/X/938 tarihinde ihale edilemedi~inden yeniden ayrı ayrı pazarlık 
Usulile eksiltıneye konmuştur. 
U- Keşif ve rouhanuncn bedellerile muvakkat teminatı bizalarında gösteri! • 

tni§tlr. 

UI - Eksiitme 14/XI/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizalarmda yazılı 
&aatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda ya. 
l>ılacaktır. 

lV- İnşaata aid şartname ve projeler 27 kurut bedel mukabilinde fnhisarlar 
\ırnum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Edirne Başmüdürlü~den ve 
ll'ıahalli inhisar idaresinden alınabilece~i gibi mühür kurşunu nümuneleri de 
~Ukarıda adı geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
~larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c7964, 

caktır. 

•• 
Ol çü üzerine 
Fenni Kasık bagları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlOC'One 

raliDI 
Sorsalu 

l.tiyeoler• ölçii 
tarifeai fCioderilir. 

EmlnönU 
ızmir soke~ 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerdan 
saktmmz. ' , 

Soa Posta · 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Y~~ı. Slyast, Hav~;;ı;-ve· Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 
mahfuz ve gazetemlZ<~ aiddir. 

ABONE 

TÜRKtYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

ı 400 760 400 160 
2340 1220 710 270 
2700' 1406 SQO 000 

Abone bedeli peşindir. Adres 
de~ştirmek 25 kuruştur. 

-····-
Gelen erJralı geri · rJerilmez. 
llanlcadan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi lAzımdır. 
A'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••• 

{ 

Posta kutum : 741 İstanbul ' 
Telgraf : Son Posta J 

~-... :.~~~~~.: .. :~:~~ ..................... . 

Istanbul Vak1flar Direktörlüğü ilanlari 
Seınti ve mahallesi Caddeveya Muhammen aylılı 

sokağı N o. su Cinsi Lira K.r. 

Aksarayit Haseki Bayrampaşa tck-
kesinin 

Şehremini, İbrahim Çavuş Yayla camii 
ı Harem dairesi 

12 Hane 
Çarşıda Kazazlar Orta 69 Dükkan 

• 
~ 

• , 

~ 25 
~ 35 
~ 27 
~ 16 

Alemşah 6 
Yarım Taşhan 9 
Kolanellar ll 

~ 14 
Parçacılar 10 
Keseciler 5 

Ressam bısrnacılru- 25 
Kalcıla!" 30 
Kahvehane ll 
Terlikçiler ll 
Keseciler 46 
Gelincik ~5 

Yorgancılar 24 
Cevahir bedesta-
nı 2 ci ada 
Şerifağa 

43 Dolay 
124 ~ , 54-55 ;, 

Bedestan ikinc~ 

adada 28 
~ derununda 21 

Cevahir bedesta-
nı ikinci adada 27 

Cevahir bedesta. 

, 
, 

J2 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

ı . 
ı 

00 
50 
50 
50 
50 
00 
00 

50 
50 .. 
00 
00 
00 
25 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

ı 00 
ı 00 
ı 00 

1 00 
ı 00 

ı 00 

nı birinci 38 , ı 00 
Dayahatun Hamam 7-9 Depo ı 00 
Aksaray Çakırağa Namık Kemal 12-14 Arsa 1 00 
Şehremini İbrahim Çavuş Cami 16-14 , ı 50 
Topkapı Beyaz1dağa Kalburcu Mehmed 1 , 75 

Saınatya Hüseyinağa Kulluk 6 :. 1 00 
Yenikapı, Katipkasım 57-59 Dükkan ı 50 _ 
Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üze. 

re arttırmaları uzatılmıştır. Isteklileı· 8/T Sani/938 Salı günü saat 15 e kadar 
Çenberlitaşta !stanbul Vakıflar Ba~müdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gel• 1 

nıeleri. (8149) 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktör
lüğünden: 

38/1478 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fatma Refika varisierine ilan yolile teblll 
İbrahim kızı Bayan Fatına Refika Eyübsultan Alipa§ayıcedid mahallesi Kuru• 

kavak caddesi eski 65 yeni 71 nurnaralı maabahçe bir evin tamamını birinci de .. 
recede ipotek göstererek 20/8/932 tarihinde 14345 hesab numarasile Sandığımız• 

. dan aldı~ 350 lira borcu 27/7/938 tarihine kadar ödemediğinden faiı, komisyon 
ve masarafi ile beraber borç 210 lira 27 kuru§a varmıştır. Bu sebeble 3202 nu• 
maralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan 
ihbarname borçlunun mukavelenarnede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise 
de borçlu Bayan Fatma Refika'nın yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış va 
tebliğ yapılamamıştır. Mezkll.r kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tcbliga .. 
tm ilan suretne yapılmasını amtrdir. Borçlu ölü Bayan Fatma Refika mirascıları. 

işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığıınıza müracaatla ınuris• 
lerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var is~ bil· 
dirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyahud başlıyan takibi usul 
dairesinde durdurmazlarsa ipotckli gayri menkul ınezklır kanuna göre Sand:kça 
satılacaktır. Bu cihetler alakadarlaren bilinip ona göre hareket edilmek ve her 
birine ayrı ayrı ihbarname tebli~i makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilAn 
olunur. (8134) 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul Şubesinden 

Esas No. YERİ Kıymeti Nevi Mesahası Depozito 

C . . 28 Beyoğlu T~iye Hacı Man- T. L. 2500.-
sur sokak eski 36 yeni 93 No. T. L. 12.500- Apartırnan 241.50 Ma 

Adres ve tatsilAtı yukar.ı.da yazılı apartırnan peşin para ile ve kapalı zarf usulü 
ile satırmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

İlıale 15/11/938 Salı günU saat ondadır. 
İsteklilerin fubemize müracaatla tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde bi· 

rer şartname edinmeleri ve şartnarnede yazılı hükümler ldairesinde teklif mek• 
tu.blarını o gün saat ona kadar şubemize vermeleri. (744) .(7992) 

Esas No. Y~rı Kıymeti 

T. L. ------ ----------------- ----
Nevi 

694 Büyükada Nizarn caddesi Maamü§temilat un 

Mesahası Depozito 
T.L. 1 

Yahtibey sokak No. 2, 10, :fabrikası 12181 
ı2, 14, taj 2 3500 360/3600 hissesi M 2 700.- \ 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı gayri menkul açık arttırma usulü ile ve p~) 
şin para ile satılacaktır. İlıale 18/ll/938 Cuma günü saat onda başlıyacaktır. İs· 
teklllerin depozito akçest, nüfus tezkeresi ve üç fotografla birlikte bildirilen gü!( 
ve .saatte §Ubemlze gelmeleri. (745) ' -

Muvaffak olmuş bir ilaç HAKKI KA TRAN PASTiLLERi 
.. 

Öksfirilklerl kökünden keser. 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağnlarının ~ KESKiN KAŞELERiDiR. Babçekapı 

Salih Necati 
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BON PO&'f·.& 

302 isTiKLAL.CAD 
&EYOGLU 

Sonbaharın vücudlerde tevlid ettiği düşkünlüğe karşı 

kan, kuvvet, iştiha şurubu 
En birincı devadır. Mevsim de~J.Fnesl vücucnerde bir düşkünlük husule getlrir. Fazla. veya az bir zatlyet hlssederiz. Bazı

)arırnızda Iştah de~işiklikleri görülür. Bu gibiler anealt zorla yemek yiyebUlrler. Bazııarımızın ise sinirleri bozulur. Çok hassas 
·olurlar. Vücudü tamir eden uyku ise bu clbi bass~ lruıanlardan uzak.la~ır. Uyuyama~lar. Bu sebebden ~~tllk, yorgunluk, 
cesaretslzlik, faaliyetsizlik başlar. 

Bu haiJere karşı derhal F O S F A R S O L tedavisi yapmalıdır. F O S F A B S O L büttln dünya doktor
laruıın ınüttefikan kabUl ve binlerce vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel kan, kuvvet ve iştiha 
şurubudur. 

FO SF AB S O L'un diğer bütün kuvvet şunıblarına tefevvuku doğrudan doğruya kan, kuvvet ve iştah te-. . 
. nıin etmesi ve azami 8 ıün içerisinde te6irini _ gösteımesidir. 

FOSFARSOL kanı tazeleylp çolaltır. Derhal vücÜde rıençlik ve dinçUk verir. Hafızayı yükseltir. Adale ve alnlrlerl kuvvetlen· 
dlrlr. Mide ve kalın barsa~ı tenblh e4erelı muannld inkıbazları geçirir. 

FOSFARSOL ku11ananların: Nezle, grlp ve bunların neticesi olan zatürree ve cmsa!i k<ırkunç hastalıklardan korur. Belgev -
. şekilli ve ademi iktidarda büyük rol oynı yan FOSFARSOL güneş glbl a1rd1~l yuvalara ho.stahk, tembellik vermez. Çünkü dal
. ma azlm, ırade ve faaliyet yaratır. Her et'zanede bulunur. 

Bir Hakkı Şöhret var ki bugüne kadar 
Adı tadını · • 

Lı Bı D 
B«hçekapı • Beyoğlu • Karaköy .. Kadıköy 

ÖkaUrenlere ve wr ·· ·TRAN 
&tiiU• nezlelerlne ...... 

tıdneiteşrin 5 

Tek, -fak~t kat'i çare 

• 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten mütev li :1 bü
tun ızhrablara kar n~ m·ies~1r teri\·r bir .ışe 

(ALMAKTlR) 
Mideyi bozmaz, Ilaibi ve böbrekleri yormaz. 
Icabında pude 3 kqe alınabilir. lsmine dikkat takHdlerinden ukı• 
nınız ve Gripin yerine başka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

• . • ' • . ~ • • • • • ı 

UYKUSUZLUK 
• SINIR AÖRILARI 
• · A S A B 1 ÖKSÜRÜKLER 

• BAŞ DÖNMESI 
• BAY GINLIK 

ve 

SİNİRDEN İLERI GELEN 
Bütün Rahatsızlıkları 

IYI EDER 

Kapall kutu içinde ne o:dugunu kimse bilmez 1 .. 
On binlerce numara arasında kazanacak numarayı ketfetmek 

m6mk6a değildir. 
Bu doğru. Fakat her elde ayrı bir uğur olduğunu da kabul 

etmek lAzımdır ..• 

al Ce . a işesi 
Alınan biletlerde kazanç ihtimalinin çok olu~u, Gite Ahibinin 

elindeki ugurdan ileri geliyor. 
Taşra slparlşlerJ, vaktinde yapılmalldır .. 

Adres • 1, Bankuı karşısında 15 nurnarada 

MALtJL CEMAL G/ŞESI 

NEVRALJİ 
GR IP 

BAŞ ve - DIŞ 

AGRILARI 
SOGUK AL
GINLIKLARI 

• 

Dlt Tabibi Ahmed Cevdet Germeyan ·• 
Maçka : er.zane sırası Aysal apartımanı 1 nci kat. Haatalannı heratın saat 
9-12 ve 14-19 a kadar kabul eder. Ront en· ve Dt aterm1 elektrik tedavisi 

Son Posta Matbeası G • • 
Nefriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç eçırır e 
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