
HALKIN GÖZÜ 

l:tALK 1 N KULA(;il 

t:ALKIN . DILI 

Sene 9 - No. 2972 Yazı lfleri telefonu: 20203 PAZAR- 6 İKİNclTEŞBİN 1938 

1 BugUn 16 sayta] 
' 

Fiatı • kuruf 

Kral Karol ve Prens Pol Atatürk Başvekili 
m·uahedelerin tadili kabul buyurdular 

meselesini göriiştiiler . Büyük Ondere maruzaHa bulunan 
Romanya ve Yugoslavya muahedelerin Başvekil bu akşam Ankaraya dönüyor 

tadili cereyanını önlemek istiyorlar 
Millakat neficelendi, Bilkreşde neşredilen resmi tebliğde iki hilkumet 
arasındaki işbirliğinin her zamandan daha sıkı olduğu bildiriliyor 

Sineyada mülakatın cereyan etffDi kral sarayından bir görün'Üf 

Bükre§ 5 (Hususi) - Ktal Karol ile\ ba§lannuştır. 
,rens Pol arasındaki istişarelere bugün (Devamı 11 it\Ci ıayfada) 

Londra- Paris mihveri 
tekrar harekete geçiyor 

---- ...... -----.. ... _____ ___ 
Hataya hüviyet 

cüzdaniari Io 
gidilebilecek 

Hatay hükumeti şimdilik 
pasaport ihdas etmiyor 

Hatay Devlet Reisi yıllık 
nutkunu söyladi 

ingiliz- FranSIZ Naz1rlar1n1n Paris mUIAkat1 yeni Hatay T~~~: ~~~:Seıcn. 
(Yıuısa ll Inci sayfada) bir dörtler konferansi m1 doğuracak ? ..................... ~ ...................................... . 

Londra S (A.A.) - Çemberlayn ile,yahatin hedefi Fransız- İngiliz dostlu- iki edib arasmda 
'tord Halifaks'ın Parise yapacaklan se- (Devamı ll inci sayfada) 

-
Başvekil HaydarpQ.§a istasyonu n® Riyıı seticumhur umumt katibi lle görüprkert" 

Başvekil Celal Bayar muhtelit trenellerini sıkmı~ ve rıhtıma yanaŞIIUf bulu -
illve edilen husust vagonla dün sabah nan Acar matörüne binerek Dolmabahçe 
saat on biri otuz beş geçe ~ehrimize eel- sarayına gitmiş ve Atatürk tarafındaD 
miş, Haydarpaşada Riyasetlcwnhur u • kabul olunmuştur. 
mumi kAtibi Hasan Rıza, seryaver CelAl, Başvekil Cel~l Baya~ bu akşamki tren .. 
vali ve belediye reisi Muhiddin Üstün • le Ankaraya donecektır. 

* dağ, İstanbul komutanı Hllb Bıyıktay, 1 t b 1 5 (AA) B ·· A k d . . . . • s an u . . - ugun n ·ara aıı 
polis müdürü Salih Kılıç, ve dijer bfr el B kil Cel~ l B H d g en a§ve a ayar, aJ arpa-
çok zevat ile halk tarafından kar§ılan - §adan motörle doğruca Daimabahçe sa -
ml§tır. rayma giderek Atatürk taratmdan ka • 
Başvekil, trenden indikten sonra ken - bul huyurulmuş ve kenditerme muhtelit 

dini karşılamağa gelenlerin ayrı ayrı ~1- işler hakkında. maruzatta bulunmuştur. 

Pazarlıksız satış 
kanununu itmam eden 

bir kanun yapılacak 
Bir kısım esnafın etiketlere fazla fiat koyduklan ve 
kanunda bunları .tecziye edecek hükümler bulunma

dığı anlaşıldı, belediye yeni bir rapor hazırlıyor 

Atinanın evi tam bir 
batakhane imiş! 

Pazarlıksız satı§ kanunu tatbik edUeli İstanbul belediyesi tarafından yapılan 
bir aydan fazla olmuştur. Belediye iktı- tedkiklere göre, pazarlıksız satış usul(l 

Ewelk.i alqam geç vakit, B~yoilunun sad müdürlüğü kanunun tatbikine ald memleketimizde çok iyi neticeler vere • 
büyük lokantalarından birinde iki edip hazırlamış olduğu birinci raporu İktısad cektir. Yalnız kanunun mürakabesi daha 
arıııcnnda müessif bir vak'a olmuştur. Vekaletine göndermiştir. Yeniden ikinci sıkı t-saslar dahiline sokulmalı, pazarlı~a 

bir hadiso 

Yaptığı döviz kaçakçılığı 200.000 lira olarak tesbit 
edilen Atinanın evinde bazı maruf ecnebilerin 

soyuldukları de meydana çıkarıldı 
Randevuculuk. döviz ve altın kaçak • 

Çılığı, fuhşa teşvik suçlarından maznun 
bulunan madam Atina hakkında, müd • 
d.eiumurnilikçe yapılmakta olan tahki -
ltat, ilerledikçe yeni safhalar meydana 
Çıkmaktadır. 
h 'I'ahkikat, bu meşhur randevucunun 
~er sene en az 40-50 genç kız ve kadını 

lgfa] ettiğini göstermiştir. 
Atinanın eline dü~tükleri tesbit edilen 

bedbahtların sayısı gün geçtikçe ço~al -
ltlakta, bunların içerisinde 16 ile 21 yaş 
arasında kadın ve genç kızlar ekseriyeü 
l~kıl etmekte, erkek çocuklar bile bu-
••• (Devamı ll inci sayfada) 

··························································· 
Haydarpaşa garındaki 

infilakın esrarı 

?????? 

(Devamı 11 inci sayfada) bir rapor hazırlamakta olan belediye, İk- kat'iyyen meydan verilmemelidir. Bir kı
tısad Vekaletine bu husustil daha otraflı sım halk, pazarlıksız satışa b\r türlü alı-

Amerika 10 bin 
tayyara yapt1r1yor 

Londra, 5 (Husust) - Vaşingtondan 
bildirildiğine göre Ruzveld, Kongrenin 
önümüzdeki toplantısında milli müda

(Devamı 11 inci sayfada) 

·················································•············ 
Ustad Hüseyin Cahidin 

. tecüme ettigi siyasi 
te/rikagı okugor musunuz? 

Cihan Harbiniri 
Şarka aid kaynaklari 
Siyaıi telrikamız.ın dün yalnu: 
mukaddemeıini nerrctmittilı, 4• 

ııl eıer bugün ba1lıyor. Bugün • 
. den itibaren de takib edebilirıi· 

ni%. 9 uncu ıaylamı%dadır. 

malumat verecektir. Jktısad Vekaleti ve (Devamı 4 üncü sayfada) 

Salt gono 
SonPosta 

sUlunlarmda 

\-<> 

" Biz böyle deniz 
romanı okumadik, 

· E~eri tecilcik eden biitüa 
arkada,lanmıı: ayni teyi 
aöyledi :er, ai:ıio "forecetiai~: 
bülcü .• ı de ayni olacahır. 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Asrın ruhile mücadele 

Yazan: Muhittin Birgen 

IE3) u asrın ruhunu anlamak iater 

lg) misiniz? Evvela şunu biliniz ki 

bu ruh tedkik edilmeğe ve anlaşılınıya 
de~er bir ruhtur. Anlamak isterseniz, bir 
akşam, yüksek dans salonlarından birine 
gtdiniz. Çalınan İngiliz valslerlni, yahud 
Avrupa tangolannı dinleyiniz. Eğer, Av
rupa musikisini biraz tanıyorsanız kulak· 
]arınız bu tango parçaları arasında sizin 
eski musiki aşinalıklannızı harekete ge
tiren bir takım ~ylcr duyar. Mesela, işte 
dinleyiniz: Margrit ölüyor! 

Evet, Margrit, hani şu Kamelyalı ka • 
dın, işık ve fedakar aşifte, on dokuzuncu 
asnn mukaddes aşk timsali, Margrit Gau
tier! Kulaklarınız Verdi'nin o ölmez 
Traviatasını derhal hatırlıyor, derhal 
tanıyor ve Margriti, son sahnede, bitmi~ 
çehresile, ölüm döşeciğine serilmiş görü· 
yorsunuz. Aşkla ölümün, dillerini ve 
seslerini birleştirerek, onun soluk dudak· 
ları arasından nasıl çıkabileceğini temsil 
eden meşhur melodi... İşte, dinlediğiniz 
tango budur! 

!sterseniz, siz de dansedebilırsiniz. Za
rü yükünü sizin kolunuza yaslıyarak, saç
larından da~ılan binbir çiçekten toplan
ını§ sentetik koku ile size, soessiz sessiz, 
bir çok şeyler söyliyen ince vücud, - asri 
vücud! - sizi, sürükleyip götüren bir 
şiirdir. Eğer sizin bu şiire karşı söyliye
ccğiniz bir şey yoksa kulaklarınızı etrafa 
kabartınız: Bütün çütler dönüyorlar ve 
aralarında neler konuşuyorları Bunları 

rahatÇa işitebilirsiniz. Fakat, kulakları -
nızı tıkamak daha hayırlıdır, fazla dinle
rneyinizi 

SON EOSTa 

Resimli Makale1 -- Vazi/e ve hak. --

Bir memleketin kahve, gazino ve eğlence yerlerlnı iş saat
lerinde kalabalık görürseniz tembelliğe, istirahat zamanla
rında dolu bulursanı:r; refaha hükmediniz. 

Bir insanın Iş zamanında kendisini bütün kuvvetile i§e 
vermesi vazıfesi, i§ saati haricinde eğlenmesi de hakkıdır, 
hakkın yapılan vazifeden doğduğunu unutrnıyalun. 

Inglllerede hava 1 r ... - ......................... :················--··')1 Gizli maceralar 
Müdafaası ~ Hergün bır f1kra ~ Düşkünii bir 
Propagandası ~A k _ k • • .. E Sinema yıldızı 
İngilterede, ha- : ya ta gorme ıstemıştım: , Film ve radyo 

Na müdafaasırun Brükselde; banyo, ve buna müma- yıldızı Ruth Et-
sil eşya satan bir mağaz'l, vitrinine ting, iki hafta ev-

takviyesi için her 
koyduğu bir banyonun içine mayo vel Hollywoodda· 

türlü gayret sar· giymiş bir kadın oturtmtı§tu. Dı§aTt- ki evinde yaralı O· 
f~dfunektedir. dan bakanlar kadının ancak başını larak bulunan Al-

Tayyare ve ha· ve omuzlannın bir kısmı.nı görebili- derman lsmlndeki 
V'.a daf) toplan .. yorlardı. Kalabalık arasına kanşan - gencin, timdi ne-
nın imallntlen lardan biri kadının 11iirilne dikkatli rede oldujuna da-

dikkatli baktıktan sonra yüksek sesl(l tr polis tarafından * maad~, müdafaa milli marşı söylemiye ba§lamt§h. Bir aorulan suallere 
Önce Kamelyah kadın romancının, işlerinde çalıştı • polis kolunu tuttu: 

sonra da onun operası olan Traviata'nm ıulmak üzere gö- - Ne yapıyorsun, milli mar§ söyle-
on dokuzuncu asırla yirminci asır iptida- nüllü kaydına da menfn sırası mı? 
larında dünyaya döktürmüş olduğu göz hı~ vıeıilmekte .. - Sırası olup olmadığım bilmem 
yaşları bir araya toplanmış olsaydı bir h dak kad k 
deniz vücude gelmese bile meydana bir dir. amma, anyo i ım bir ere de 

!Bu münasebet- ayakta görmek istemi§tim. 
göl çıkab ilirdi. Halbuki, bugünkü dünya, 

1938 senesinin dünyası, Margriti ölüm dö- le yapılan propa• '---················································..,/ 
§eğinde inleten Verdi melodi.sile danse .. gandalar cümle · isviçrede yakalanan 
diyor ve dönüyor. Aşk ve sadakat uğ - sinden olarak ge- _ 
runda Qliim döşeğine yatıp ciğerlerini çen gün Londra üzerinde bir balon u- c as us 
kan pıhtısı halinde boşalta boşalta sönen çurulmu~ur. Balon: eSizin bize, bi
Margriti artık kimse düşünmüyor. O da- zim de size ihtiyacımız vardır» vecize
kikada, viski ile dumanlanmış kafaların sini resimde gördüğünüz ~kilde taşı-

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: Trenleri goldan çıkaran 
adam zengin oldu 

İkincitcşrin 6 

Sözün Kısası 
-···--

Celal Nuri ıçın 

e. Talu 

o nu ilk önce Mektebi Sultanide ta4 

nıdım. Benden yaşça epey büyüıt 

ve bir iki sınıf da ileride idi. Bır gün ya. 
nıma sokuldu ve: 

1 - Sen, dedi, Recaizadenin o~lu deJjJ 
misin? 

-Evet. 
- Senden bir şey rica edece~im. Bu 

hafta, izinli çıkarken bana görün. 
l - Peki. Lakin nedir acaba dllcğinizf 
Sorabilir miyim? 

1 - Şimdi söylemem. Tatil günü öğlf 
paydosunda .. 
Dediği günde gene o geldi, beni bul. 

du. Elinde bir cTalimi edebiyat:. vardı 
Onu bana uzattı, ve: 

- Bunu babana götür, Abidin Paşa b11 
raderinizin terunu Celal ellerinizi öptU 
lütfen şuna bir imzanızı koymanızı riç 
etti .. de, dedi. 

İlk muarefemiz işte böyle başlamı~tı. 
ı 

Sonra, - seneler sonra - sıhrt bir rabıt( 
ile birbirimize bağlandık. LAkin en ço~ 
bizi bağlıyan aramızdaki fikrl rabıtalar, 
miza!(, zevk ve düş~nce birlikleri id11 
Beraber gazetecilik ettik .. ~raber kitat 
tercüme ettik.. inkılaba beraber atıldık., 
16 martta ayni yerde gizlendik .. az kald~ 
Maltaya da beraber sürülüyorduk. 

Onun bir ansiklopcdiden farksız ola~ 

dimağına hayrandım. Bilmedi~i, üzerin• 
de mütalea yürütrnek kudretinı haiz o1 
madığı bir §ey yoktu. Hiç kimsenin oku~ 
madığı, okuyamıyacağı kadar kitab okur. 
kitab yutardı. Bir gün: 

- Ahmed Mithatın kırkarnbarı sensi11 
galiba! dedim. 

Güldü: 
- Bana: Ahmed Mithat sensin, diyen• 

ler de var .. cevabını verdi. 
Babam da onu çok severdi. Karşı karşı· 

ya saatlerce, Arab, Accm, Osmanlı ede· 
biyatına dair mübahaselerde, münaka . 
şalarda bulunurlardı. Biraz paradoksa' 
olmakla beraber fikirleri ceyyid, zekAsı 
keskin, gönlü temizdi. Altmış yıllık örn • 
ründe, faziletle kabili telif olmıyacak biı 
tek fili görülmedi. 

Bunu bilmeje mecburuz. 

bir tek dü~ncesi var: Kolundaki zarif =m.ı~ş=tır=.======::::ıı:====== 
yükü güldürmek. Bir tek te arzusu var: 
Ondan gizli ve çabuk bir buse çalmak! 

İsviçrede Balde, Öjen Vildı isminde bir 
İsviçreli avukat ile, sanşın Alman karısı, 
Almanya lehine casusluk ve propaganda 
yapmak suçile tevkif olunnıuşlardır. A
vukatın bürosunda yapılan ara§tırmalar
dk, ~endisinin propaganda nazırı doktor 
Göbels ile alakası bulunduğunu gös -
teren vesikalar bulunmuştur. Vildi on se
nedenberidir, Fransız ve İsvıçre polisinin 
göz hapsi altında bulunmakta idi. İsviç
reli taharri mernurları, avukatı karısı ile 
birlikte, Baldeki Alman istasyonuna ka -
dar takib etmişlerdir. Avukat orada tren
den inen bir Alman gizli istihbarat me
murile görüşmüş, bu konuşmada karısı 
da hazır bulunmu~tur. 

Yerine göre cesur, bazan da müteennı 
idi. Kimseye kar§ı kalbinde kin yoktu, 
Süleyman Nazüle arada sırada kavga e~ 
derler, sonra gene barışırlardı. Bir deaf • 
sında dargınlıkları epey uzun sürmüştü. 
Tekrar barıştıkları zaman, buna izhar~ 

Sırf, can çekişen adamların bağırıp hayret eden birisine, Nazif: 
çağırrnalannı duymak zevkine nail - Ne yapayım? demişti. Celale karşı 

İşte asrın ruhu, i~te ölüm havasile dans, 
aşk ve sadakatıc alay eden ruh; yirminci 
asrın ilerlemiş ruhu! Zamanın hava ve 

heves bestekarları, insanları hodgam 
duygulu bir hayat fırtınası içinde iste -
dikleri gibi döndürmek için, eski asrın 

son mukaddes şeylerini de tahrib etmek
ten çekinmediler ve Verdi'nın ölüm me
lodisinden bir tango yaptılar. Zanneder
tem, yirminci asrın bu hodgarr.. ruhunu 
hiç bir tarihçi, hiç bir filozof ve hiç bir 
romancı bu bestekarlar kadar canlı ola
rak tasvir ederniyeceklerdir. Biliniz ki, 
artık içinde yaşadığımız asır için, hava 
ve hevesten başka mukaddes hiç bir şey 
kalmamı~tır. Bizler, bundan sonra, bir
birlerimize, ancak, iki muhtelif cins ara
sında, şehvetin çılgın taşkm1ıklarile sı

kılan koUarla bağlanacağız. Bir kaç daki
ka !Onra bu kollar çözüldüğı.i zaman da 
bizleri bağlıyan başka bir şey kalmıya -
C&k! , • 

* Asrın bu ilerlemiş mevsimi, Insanlar 
arasındaki bütün eski tesani'ıd bağlannı 

çözmüş ve hattA parçalamı~tır. Bunları 

tekrar bağlamıya imkan kalmadı. Benim 
çocuklu~umda, şehirler, mahalleler halin
de geniş bir takım ailelere taksim edilir· 
di Bir mahalle halkı birbirine sanki bir 
kan ba~ile bağlanmış büyük bir aile gi
biydi. Çocuklar büyüklere ya ağabey ve 
abla, yahud amca ve teyze diye hitc.b e
derlerdi. Bu mahallelere yirminci asrın 
sefaleti glremezdi; girmek istediği za -
man o mahallenin büyükleri onu yaka -
~ından tutup dışarı atmanın yolunu bilir
ler ve derhal mahallenin tesanüd kuv -
vetine müracaat ederlerdi. Bugün ma -
halleler kalmadı. İnsanlar, nasıl Traviata 
melodisi ile şimdi dansediyorlarsa, üst 
~attaki dairede oturan aile de alt katta 
oturanın kim ve kaç kf§i olduğunu bil • 
rneğe bile lüzum görmüyorlar! İşte yir -
minci asrın bizler~, sade bizlede delil. 
bütün dünyaya getirdi~i inkı1~b budur. 

Fakat, bu korkunç ruh inkt!Abından 
en çok müteessir olan memleketler ara
sında Türkiye bulunuyor. SE-bebi de ba
slttir: İçinde yaşanınası mümkün olmıyan 
çok eski bir hayat nizamından bir sıçra
yışta çıkmıya mecbur oldu ve çıktı. Fa -
kat, henüz kendisine yeni bir manevi ho
yat nizarnı koyamadı. Ferdler arasındaki 
eski usulle manevi tesanüd çok iptidai ol
duğu için yaşıyamazdı. Bunu terketti. 
Fakat, yeni bir {esanüd nizar.ıına da gir
miş değildir. Yıkılınası elzem ve zaruri 
olduğu için yıkılan 1eyleri yeniden yap
mak mümkün olmadık! kadar zararlıdır. 
Fakat, aramızda yeni bir nizam, yeni bir 
manev1 tesanüd nizarn1, medeni bir ahlak 
kurmak ta zarurl olmuştur. 

Bugünkü devlet müesseseleri, l:laşka 

yerlerde, ferdi hodg~ınlıklarla birbirle -
rinden aynlmıya meyleden insanları, 

milli bir tesanüd zaruretinin ilham etti~i 
türlü türlü kanunlarla birbirlerine ba~lı
yorlar. Türkiye devleti de ayni §eyi yap
rnıya mecburdur. Bunun için, fazla vakit 
kaybetıniyerek bu tıi ele almalıdır. Ayni 
zamanda, modern cemiyetler, kendi içle
rinde türlü türlü tesanüd hamleleri yap
mak üzere türlü türlü cemiyetler kuru -
yorlar v~ teşkilAtlar yaratıyorlar. Bun
ları biz de yapmıya mecburuz. Şu halde 
bir taraftan devlet, muhtelif kanunlarla 
s.efalet, hastalık vesalre gibi musibetlere 
karşı kanun yolila vatandaşları himayeye 
te~ebbüs eder"ken bugün içimizde yegane 
milli teşekldll olin Halk Fırkası da bizim 

Polis her üçünü de tevkif etmi~tir. 
Vildinin hakikatte, avukatltk yapma • 

dı~ı, ve propaganda için, gizli yer lerden 
aldı~ı paraları sarfettiği anlaşılmı~tır. 

15 yaşında iki genç kızın 
işlernek istedikleri cinaget 
Kömürlerile meşhur Kardif şehrinde 

1 5 yaşl<mnda iki genç kız, 79 luk eski 
bir kız mektebi hocası olan Mis Em -
ma'nın öldürmek kasdile başını gözü
nü yarmı.şlar, sonra da polise koşarak 
gözyaşlan içinde kabahatlerini itiraf 
etmişlerdir. 

aramızda kuvvetli ve modern b!r tesanüd 
duygusu uyandırmak üzere bir takım teş
kilAt yaratma i~ini ele almalıdır. Bu 5şe 
vaktinde teşebbüs etrniyecek olursak, ge
çen asırlarm kurduğu bütün müşterek 
duyguları mahveden hodgam yirminci a
sır, Tü.Tk milletini maneviyat itibarile 
çıplak bırakabiiiri Muhittin Birgen 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 

olmak için Macaristancia trenleri yol- duyduğum muhabbet nüksettll 
dan çıkaran cAni Sylve&tre Matuska Filhakika, Celali bir kere aniayıp ta 
hapse atıldıktan sonra bu cinayetleri seven insan, o sevgiyi bir daha kalbinden 
sayesinde milyoner oldu.. söküp atamazdı. 

Matuska, ron cinayetinin tarihçesi- Çok okumaktan ve çok yazmaktan di· 
ne aid (Bia Torbagy fecaati) adında mağı yıprandı. Yorgunluğunu hiss~ip te 
bir eser yazmıştır. Hapishanede hüküm dinlenmeğe, hayatına zehir katan bazı. 
süren nizamnameler mucibince eserini geçmiş şeyleri unutınağa karar verdiğin-

de artık iş işten geçmişti. Şiryanlarının 
doğrudan doğruya gerek bir tabie, ge-

tazyikini bir türlü azaltamıyor, tansiyo· 
rekse bir şahsı salise gönderemdi~in -

nunu düşüremiyordu. 
den bunu mektub şeklinde kızına gön- Bu hal onu okumak ve yazmak zevkin~ 
dermiştir. İki üç ay zarfında kltab ik - den de mahrum ediyordu. En son görü~
mal edilmiştir. KMabırun bir faslmda tfiğümüzde, gıpta ile yüzüme bakmış: 
şunları yazıyor: - Hala dayanıyorsun .. ne mutlu sana[ 

«- Köpeklerin ulumalanru:lan bü - demi~ti. ; 
yük bir zevk duymaktayım. insanla - Aramızdaki dostluk, sıhri rabıta .. , 
rın ölüm hengA.ınesinde bağınşmaları mızın sonradan çözülmesine rağmen, pü. 
kadar zevkli birşey olmaz.:. Bu sade - rUzsüz devam etti. Kendisıni gördükçe, 
lan duydukça kendimi cennetlerde sa- kendisile konuştukça, iyi bir dosta malik 

olmanın ne büyük nimet oldu~unu tak· 
dir ediyordum. ı 

nıyorum ... » 

Kitabın muharririnin ismi, fena da
hi olsa şöhreti, kitabın ismi muvaffa

kiyetinin sım olmuştur. Bunlan du -
yan bir Amerikan tAbit Amerika ve İn
giltere için hakkı telif olmak üzere 
400,000 frank vennişt1r. 

Kazandığı bu emsalsiz muva.Uakiyet 
karşısında Matuska'run · ceearetl art -
mıştır. Derhal ikinci bir ldtab neşret -

miştir. Bu kitabın ismi (Şimendiferle
rin yoldan Çlkmasına ne suretle mAni 
olunur) dur. 

INANMAl 

Öldü.. dediler. Ağlamak ıçin gözlerim
de takat bulmadım. Sade, içimde, bir kö
şenin acı acı yandıfını.. yaralandığını, 
kanadığını duydum. 

Son seneler .. hattA son aylar.. benim 
için adeta matem ayları olmuştur. Bu 
müddet zarfında nice dost, Aşina !lmalaı 
göçüp, gitti .. 

Saf seyreliyor .. sıra bana da geliyor .. 
CelAl! Senin de gaybubetinln teselli . 

sini ancak bu dü§üncede bu1uyorum! 

UA 
• ...-• 

İsmi etrafında epeyce ııöz söylenmiş bir zat üç ay ıiapfs 
cezasma mahh-ılm olmu§tu, hüküm kat'iyet kesbedince müd
deiumumlllk kararı infaz etmek üzere bu zatı arattı, bula
madı. Meydandan k~tybolmuştu. 

Son Posta bu zatın timdi hudud haricinde hulundu~nu 

yazdı, bu yazının intlfannı müteakip te iki gazetede birer 

tekzıb görüldü, arkada~larımızın bw yalanlamak Için da
yandıkları delil, adı geçen zatın hududu a§tıJına dair orta
da malümat olmay1şıdır. Halbuki bu vaziyette bulunan bir 
adamın teşebbUsl<>rlni yapmadan evvel haber vernrlf ola
mıyacaRına gö:-e bu delilin kuvvetU olabilecelf.ne b~ lnan-

······························································ Malatyada bir sigara fabrikası 
kurulacak 

İnhisarlar İdaresi tütün işletme ve 
bakım t;Vi tarafından Malatyada mo"' 
dern bir sigara ve tütün fabrikası ku • 
rulmasına karar verilmiş ve bu husus• 
ta hazı.rlıklara başlan.ml§tır. Fabrika 
marrta faaliyete geçmis olAcaktır 

mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: \ 

l S TER IN A N, ISTER lNANMAI 



6 İkincitcşrin 

Çin er japonlardan bir 
şeh · r istirdad ettiler 

Japonlar yeni harekata hazırlanıyorlar, ecnebi gemilere 
hareket sahasından uzaklaşmaları ihtar edildi 

Londra 5 (Hususi) - Japonlar, mer -ı penin ccnubu şarkisindeki Çin kuvvet -
hezi Çindeki hareketlerine devam et - leri, Yangtse nehri sahilinde ve Yang~ı-
lncktcdirlcr. Yangtze nchrinde bulunan 
bütün ecnebi gemilere uzakla§maları ih
tar editmiştir. Bu hnvalide yeni harekete 
girişiloceği anlaşılmaktadır. 

Japon membalarından veTilen malu -
tnata göre merkezi Çinde, ağustostan iti
baren teşrinievvelin sonuna kadar Çin 
kuvvetlerinin 350 bin., Japonların ise yal
ıuz altı bin kışi zayi ettikleri bildiril -
rnektedir. 

Kanton havalisindcki askerl harekatta 
ÇıniHerin tclefatı 27 bin kişi olmuştur. 
liuna mukabil Japonlardan yalnız 77 ki
§i ölmüştür. 

Bu rakamlar Japon membaları tara -
fından verilmiştir. 

Çinlilcr bir şehri geri aldılar 
Şunghing 5 (A.A.) - Çin ajansı bildi

t-iyor: 
Nyanntgsin mıntakasına karşı yapı • 

lan mukabil bir hücum net•cesinde Hu-

nin 35 kilometre cenubunda kain Llung
kang şehrlni geri almışlardır. 

Çin'liler taarruza haaulamyof!lar 
Yurgfun 5 (A.A.) - Çin ajansı bildi

riyor: 
Çin kumandanlığının nezcıreh altında, 

Kantona karşı bir mukabil taarruz için 
~eri surette hazırlıklara devam olunmak
tadır. Nümune kıt'nlarından mürekkeb 
mühim mikdarda Çin takviye kuvvetle
ri, Kantonun 80 kilometre şunalinde ve 
Kanton - Hankov demiryolunun 20 kilo
metre garbinde Tsingusana gelmiştir. 

Ayni zamanda müdafaa kıt'aları 

ve milis ve partizen kıt'aları da nehrin 
§ark ve garb sahilleri boyuuca tahşid e
dilemektedir. Bunlar, lüzumu takdirinde, 
muntazam askeri kuvvetiere yardım e
decek ve Kanton, bu suretle üç istika -
metten mukabil taarruza maruz bırekı -
lacaktır. 

Leh üniversitelilerile Ukranyalı lar 
arasmda kanli çarpışmalar oldu 

Iki taraf arasında ateş teati edildi, 90 kişi tevkif 
olundu, birçok kişi de yaralandı 

Varşova 5 (A.A.) - Dün öğleden 
Sonra Lvov'da Polonyalı nasyonalist 
lakbelerle Ukranya ahalisi arasında 
Çarpışmalar olmuştur. Üniversite tara
fından tertib edilen bir mitingi müte· 
lktb talebeler bir alay teşkil ederek 
bir Ukranya otelinin önüne gitmişler 
\'e otelin camlannı kırmışlardır. Otel
tleı-:. ateş edil:nesi üzerine talebeler de 
ayni su!"etle ateş ederek mukabele et· 
tniş1erdir. 

Polis nümayişçileri dağıtmış, otel • 

de araştmnalar yapmış ve üzerlerinde 
tabanca bulunan 1 O Ukranyalıyı te\'· 
kif etmlştir. 

Talebcler' Ukranya ticaret merkezi
nin önünde tekrar toplanarak mağaza
lara bücum etmişlerdir. Halk, nüma -
yişçileri taşa tuttn·ak mukabele etmiş
tir. Polis 30 talebeyi ve 50 Ukranyalı
yı tevkif ederek sükfıneti iade etmiş -
tir. Sokaklarda polis devriyeleri dolaş
maktadır. Birçok kişinin yaralandığı 
söylenmektedir. 

Macar kıt'alan slovakya tarafından 
terkedilen araziye dün girdiler 

Bütün Macarİstanda şehirler donatıldı, Amiral Horti 
hafta içinde yeni araziyi ziyaret edeçek 

.Uratislava 5 (A.A.) - Slovakya tara -ı Tuna nehri, bu sabah, yüzlerce kişinin 
tından terkedilen arazinin Macar kıt'a- al!uşları arasında Macar kıt'aları tara
ları tarafından işgaline bu sabah başlan- fından geçilmiştir. 
~ı~tır .. 11~ olarak M~e.dve ve ~odj~va na- Macaristanın bütün şehirleri dona -
ı~ elerı cıvarında kaın Şut aa ası ışgal e- tılmış ve her klisede ruhani ay in ler ya

di!miştir. Karpatlar Ukranyasında Ma - pılmıştır. 
Car kıt'aları bu sabah Uzhorod, Muka -
~evo ve Berehovo mıntakalarına girmiş -
l~rdir. Bu şehirlerdeki Karpat - Ukranya 
idari tcşekkülleri çekildikten sonra mil
li komiteler vücude getirilecektir. 

Milli komiteler Macar ordusuna teslim 
edılmek üzere umumi binaları işgal et -
l'nişlerdir. Bu komitelerin azası sokaklar
da inzıbatı temin edeceklerdır. 
Rudapeşte 5 - Magyarosvarın biraz 

Şitnalinde şimdiye kadar Macaristan • 
Çekoslovakya hududunu teşkil eden 

Merhalesiz dünya 
Uçuş rökoru 

Londra 5 (A.A.) - Merhalesiz dünya 

Uçu~ rökorunu kırmak üzere üç tayyare

bin saat 3,55 de cGreniviç saath İsmalia

aan hareket ettiği hava nezaıeti tarafın
iian bildirilm('ktedir. Saat 5,50 :-le tayya

teler Arabistanm büyük Ne!ud sahrası

bın üzerinde 30 derece arzı şimali ve 37 

iiereoe 10 dakika tulü şıırkinete bulun -
lllakta idiler. 

Tayynreler, bulutlu ve fırtınalı bir ha
Vada 3300 metre yükseklikte saatte 288 

kilometre sür'alle uçmnkta idiler. 

Kral Naibi Amiral Horty, elde edi -
len arazi halkına hitaben neşrettiği bir 
emirnarnede şöyle söylemektedir: 

dztırab seneleri artık nihayete er -
mi~tir. Sen - Etyen tacının şuaları, nr
tık hep:nizin üzerinizde parlamakta -
dır. Mccar milleti, sizi iştiyak ve aşk
la bekliyor.• 

Amira] Horty, önümüzdeki hafta i -
çinde Macaristana ilhak edilen araziyi 
ziyaret edecektir. 

Filistinde yeni 
Hadiseler oldu 
Kudüs 5 (A.A.) - Arablarm umumi 

grevi devam etmekte ise de bilhassa 
Nablus ve Hayfada gevşeklik eserleri gö
rülmeğe başlamıştır. 

Dün yeniden bazı hadiseler cercyan et
miştir. Bombalar atılmış ve telgraf telle
ri kesilıniştir. Askeri kıt'alar memleketin 
muhtelif noktalarında araştırmalar yap
ınağa devam etmektedirler. Nablusda 
mühim evrak elde edilmiştir. Arablar -
dan bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ya
ralandığı haber verilmektedir. 

Yeni bir plan 
Londra 5 (A.A.) - Dally Expres gazetesi 

SON POSTA 

F rankist har b gemileri 
Şimal denizinde 

faaliyetlerini artırd1lar 
Londra 5 (Hususi) - Bugün tekrar 

Şimal denizinde bir Frankist muavin 
kruvazör, Leııingrada gitmekte olan 
hükıimetçi İspanyaya aid cRio Mira• 
na!;liye gemisini çevirmiş ve bir Al -
man Jimanına gölürmüştür. 

Almaı::. ajansı cRio Mira» nın kömür 
a'lmak ürere limana gcld~ini biqdir-
mektedir. · 
Diğer taraftan Frankistler, iki hafta 

süren şiddetli bir mücadeleden sonra 
E:!Jre nehri sahillerine gelmişlerdir. 
Frankist ,kuvvetler, !11ooir Ü?Jerindeki 
bir köprüyü de işgale muvaffak olmuş
lardır. 

Almanlann tekz.ibi 
Berlin 5 (AA.) - Şimal denizinde 

İngiliz sahillerinde batan İspanyol 
Cantabl'ia vapuru hakkında Strasburg 
radyosu taraf:ndan dün akşam Alman
ya aleyhinde müfteriyane neşriyatta 
bulunulmuştur. Bu radyo, batan va -
pur tayfı:ısının ifadelerine istinaden ge
minin bir Alman zırhlısı tarafından 
batırıld!ğ'ını Han eylemistir. 

Bu sa!::ıahki Alman gazeteleri bu if -
tirava karşı şiddetli neşriyatta bulun
m:ıktan•r. 

llükftmet('iler muh::ı~ra edilmi!5 
Pinel 5 ( A.A.) - Frankist kuvvet

ler. Pim:•l'in cenubu şarki~inde Mora -
ve ile Ebre Rvaklan Ye Canaletas ara
ı:ınna f 3 kilometreden uzun bir rnes::ı
fedP Ebre'nin sağ cenahını işgal et -
mek•ed;r. 

Sierra - Sierra Pandolo. Nnierra 
Pe•cha - Cabals- Pinel - Mora\·et çem
ber! içinde mithim miktarda hükumet
ci kuvveti muhac;ara edilmis vazivet
te~ir. Hükumetc~erin iki sağ cenahı 
arasındüki biitünı iı1Hv:ıt kesilmiştir. 

Büyük z=raaf konqresi 
bayramdan sonra 

toplan1yor 
Ankara 5 (Hususi) - Büyük zirant 

kongresi hazırlıklarımı devam edi] -
rnektedir. Kongre Şeker bayramından 
sonra toplanacaktır. Kon~rede toprak 
kar.unu, zirai asayiş kanunu ve sair 
köylüyü alakadar eden kanun projele
ri rle görüşülecektir. 

---

M ec ·iste yar tn 
encümenler seçilecek 
Ankara 5 (Hususi) - Büyük Millet 

Meclisi pazartesi toplanacak \'e encü
menlcr :.ntihabı yapılacaktır. Encümen 
ruznamcleri bu yıl çok dolgundur. Bu 
itibarla seçim yapıldıktan sonra en
cürrıenleri arka arkaya toplanarak el -
deki kanun layihalarını tedkik ve in
taç edeceklerdir. Bunlar arasında yur
dun iktısadi ve zirai kalkınmasını is -
ti!ıdaf eden mühim layihalar vardır. 
Bı.ı layihalaruı Meclisin kı~ tatilinden 
evve1 kanuni.vet kesbetmesi kuvYetlc 
rnuhterrıPldir. 

Pazarlesi ~ünü akşam1 
ay tutulacak 

İstanbul 5 (A.A.) - Rasadhaneden bil
dirildiğine göre bu ayın 7 inci pazartesi 
günü akşamı külli hüsuf olacak ve mem
leketimizin her tarafından görülecektir. 
Hüsufun muhtelif safhalarıtın aid za -
manlar şunlardır: 

Ayın tutulmağa başlaması saat 2::!,41 de 
Külli hüsuf başlaması ı. 23,45 de 
Külli hüsfrf ortası , 24,26 da 
Külli hüsuf nihayeti , 1,07 de 
Hüsufun bitmesi ı. 2,12 de 

Kudüs Arab mehafülnde yenı bir İngilız 
planı hakkında dolaşan pytaları naklet -
mektedlr. 

Bu şayt:ılara göre, Fillstlne Yahudi muha
ceretl senede bin kişiye lnhlsar edecektir. 
Ancak FUlstindekl Yahudilerin aı:tedl mec
mu halkın Oçte birini geçemlyecektlr. 

Her 100 bin kişiye bir meb'us hesab!le 
bir meclis te.şkll edUecektir. Bu suretle bu 
mecliste 8 Müslüman Arab, ı hlrlstlyan A
ra.b ve 4 te Yahudi meb'us bulunacaktır. 

Umumi meeııse 5 İn~ murahhas tayin o
lunacaktır • 

Sayfa 3 

Dün gece Beyazıdda 1 S4 
bir kamyon çukura AL: E~,., 

yuvarlandi 
Dün gece saat yarımla bir arasında Be

yazıdda feci bir kamyon kazası olmuş
tur: 
Plakasında Tekirdağ 12 numa -

rasını taşıyan şoför Mehmedin 
idaresinde kömür yüklü bir k:ım

yon Çarşıkapıdan Beya7.•da giden 
caddenin sağ dönernceinde yeraltı kablo
larının tamiri dalayısile açıları derin çu -
kura yuvarlanmıştır. Bu yuvarlanma. 
çok feci olmuş ve kaza neticesinde şoför 
Mehmed ve muavini ağır surette yara -
!aJU)'lışlardır. Yaralılar vak'a mahalline 
gelen cankurtaran otomobilile hastaneye 
na klP.d ilmi~lerdir. 

Dünyanın en 
kıymetli polu 

Bir pol Bk müzayedede 
35 bi n marka çı !< tı 

Hamburg 5 (A.A.) -Bugün burada 
pul üzerine toptan büyük muamele ya
pan Mohrman ve şürekası firması tara
fından tertib edilen büyük bir müza
yede satışında gayet naclide bir pula, 
ilk söz olarak, 35 bin mark üzerinden 
talib çıkmıştır. · 

Bu pul. bütün dünyada bir tanedir 
ve turuncu renkte, Franklinin büstü
nü havi bir fentlik cCarriers:. puludur 
ve kırm;zı cNevyork• damgasını taşı

maktaciır. Bugünkü müzayedede bu 
put satılmnmıştır. Kat'i satışından evvel 
pul büyük bir aiaka gösteren Nevyork 
milıi mtizesine. görüp tedkik etmek i
çin gönderilece-ktir. -----------
l\~arsilva yangını faciasının 

bir k 'rb:lnı daha 
Marsilya 5 (A.A.) - Bu sabah c Yeni 

GalerHer» mağazasının enkazı arasından 
bir cesed daha çıkarılmıştır. Bulunan ce
sedlerin adedi bu suretle 46 yı bulmuş o
luyor. 

Ba zı yah udile r İngi:iz emti
asına boyko'-a j yapıyorlar 

Managua -Niearagua- 5(A.A.) - Niea
ragua'daki Yahudi tacirler İngiliz em -
tiasına karşı boykotaj yapmağa ve 1n -
giltcreyc yapılan siparişleri i~tal etmeğe 
karar vermişlerdir. 

Yu~oslav başvekia 
e!çimizle pörüştü 

e Ingiltere, A lmanyoya 
müstemleke arıyor 

1: ~ irkaç zamandanberi siyaset mah-
fellerinin üstü kapall bir surettt 

meşgul olduğu başlıca mcvzular.dan bi • 
rinin Almanya tarafından ıstenilen müs· 
ternickeler meselesi olduğunu dün bir 
parça izah etmiye çalıştım ve bılhassa bu 
nıevzula meşgul olan cenubi Afrika müs
temlcke ve müdafaa işleri nazırı Bay Pi
rov'un Portekiz ve Burgos'dan başlı -
yarak Paristen geçip Londrada nihayet .. 
lenen seyahatini mevzuu oahsettim. In 
giltcrc ile Fransanın bu mesele karşı 
sında aldıkları vaziyetleri hatırlıyanlat 

Almanya için müstemleke meselesinil 
ebediyycn kaybolunmuş bir dava oldu -
ğunu sanmış olacaklardır. Bir müddet 
sonra İngiliz efkarında hasıl olan kısmf 
tebeddül, İngilterenin yavaş yavaş eski 
kanaatini terketmekte olduğlımı hisse: • 
tirdi. Fransa ise, eski muhalefetini mu -
hafa etmekte devam ediyor. Hatta, bu 
meseleyi bir çıkmaza götürmek için Al
manyanın müstemleke balısınde yalnız 
İngiltere ile Fransaya değil, ayni zaman
da Belçika., Portekiz ve Japonyaya da 
müracaat etmesi Iaz.ım geldiğıni iddia e
diyor.' Mesela bunlardan yalnız Jı.ponya 
bile Almanyadan kendisine intikal eden 
müstemlekeleri iade etmemektP. taannüd 
göstermesinin bütün davayı suya dü .. 
şürmiye kafi gelebileceğini ifade etmek 
istiyor. · 

Buna mukabil İngilterenın vaziyetl 
başkadır ve Avrupanın huz.urunu behe
mehal ve her şeye rağmen iadf: edip ken
disince daha hayati olan Hindistan v~. 

Uzakşark meselelerile uğraşm'ıya vnkit 
bulmak istiyen İngiltere, Almanyanın 
müstcmleke davasını elaltından körük • 
lüyor. Bay Pirov İngilterenin bu bahiste 
kendisinden büyük hizmetler görebilcce. 
ğini sandığı bir adamdır. Bay Pirov yiik· 
s~k tahsilini Almanyada tamtımlamıştır. 
Karısı bir Almandır. Kendis• Bay HitlC'rin. 
~ahsi dostudur. Bir zamanl~r ransyanal 
sosyalizme intisab etmesi dahi mevzuu -
bahs iken, bilahare bu fikrinden cavara~ 
demokrat •kalmayı tercih etmiş eski ve 
kıymetli bir sporcudur. Mabir bir bok -
sördür. İyi bir güreşçidir. Gayet iyi yü -
zer. Mükemmel tayyare kullanır B::-' 
günde bir iki tayyare kazası geçirmesine 
rağmen bir üçüncü defa ~erıe tayynreyG 
binmekte tereddüd etme7, Tnfi'-;ıt- -· -

tingleri için koca koca nehirlcri yüzerek 
Belgrad 5 (A.A.) - Stoyac;noviç, dü~ geçmekte tereddüd etmiyen bir adamd.r. 

Türkiyenin Belgrad elçisim kabul et - Bugün için ehemmiyetli bir kuvvet ol
miştir. duğu herkesçe itiraf edilen cenubi Am~

G ümrüklerde 
Anka:-a. 5 (Hususi) - Gümrük tari

fe Müdiirlüğii müdür muavinliğine Sa
bahaddin Tanınan, tarife memurluğuna 
Mc.hmed Natık tayin edilmişlerdir. Van 
gümrük müdürü Nureddin Atayakul 
Edirney~. İstanbul gümrük başmüdiir
lü~ü kimyagerierinden Mehmed Şanlı 
Ankaraya nakil ve tayin edilmişler -
dir. 

rika ordusunun müessisidir. Ir.giltere, iş
te böyle bir adamı müstemieke sa ı uı 
devletlerle temasa geçi~erek Almanya 
için Afrikada bir müstemlekc payı bulup 
gösterıniye memur etmiştir . 

Bu hissenin Afrikadan ayrılması mev
zuu bahsolduğu için bilhassa cenubi Af
rika dominiyonu bununla alakadar olu
yor \'C görünüşe göre de bu iş bır hale 
yola konutaeağa benziyor. Çekoslovakya
nın parçalanmasına rıza göstermez gö -
~ünen İngilterenin orta Avrupadaki hattı 

Gemlik Kaymakam mm teftişleri hareketi nazan dikkate alınırsa gelecekte 
Gemlik ve havallsinde şimdiye kadar ya- müstemleke bahsi üzerinde takınacağı 

pılan işler! teftiş ve büdcelert kontrol etmek, tavır ve vaziyeti tahmin etnıek güç de -
önümüzdeki muhtar seçimine hazırlık yap-, ğ'ldir. Perşembenin ne şekilde geleceğini 
mak, .şikftvet ve dileklerı yerinde dinlemek İ . ' 
üzere Gemlik kaymakamı Zeki Işık bütün koca ngıltere, daha çarşambadan bclii 
köylerı gezmege başlamıştır. etmiye başlamıştır. Selim Ragıp Emeç .............................................................................................................................. 

Sabahtan sabaha : 

Kırtasigecilik kalkıyor 
Yirmi dört yıldır gazeteciyim. Bu havadisi yirmi dört yıldır okurum vt. 

bu serlevha altında belki yirmi dört sütun yazı yazdım. Fakat bu haberi 
gazetelerde yirmi beşinci defa okudu~um günün akşamı evime bir memur 

geldi ve imzaiablmak üzere bir dosya getirdi. Kısa bir cild roman m!isve:i
dcsi şeklindeki bu dosya ele alınır halden çıkmıştı. Kim bilir nerelerde ve 

hangi ellerde dolaşa dolaşa buruşmuş, kirlenmiş, sepetlik bir hal almı~tı. 

Dokunmak imkanı yoktu. En üstündeki en temizine göz gezdirdım. T<:şvikJ 
sanayi kanunundan istifade eden müesseselerin çalıştırdıkları i§Çi mikdarı

nın salahiyettar makama bildirilmesine aid bir ihbara benziyordu. Evimle 
ve benimle alakası olmadığını söyliyerek matbaarom bulunduğu merkeze 

gönderilmesini bildirdim. s~bah matbaaya gelir gelmez alakadar arkadaşa 
bahsettim. Bizim matbaanın daha be§ yıl evvel muafiyet ruhsatnamesini iade 
ettiğini ve be:; yıldır bununla münasebetimiz olmadı~ını söyledi. 

Ve ne garib t esadüf ki o gün de gazetelerde tekrar (Kırtasiyecllik kalkıyor) 

serlevhalı yazılar birbirini takib etti. Yirmi <iört yıllık gazeteciliğimde biıı 

daha anladım ki bizde k1rtasiyecilik. t:mirle, tamimle, kararla, komisyonla 
kalkar bir clerd dejildiı. 1H~f'hcın CaJ'U:i 
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satış Pazarlıksız 
kanunuııu itmam eden 
b ·r kanun yapılacak 

Bir kısım esnafın etiketlere faz'a filt koydukl~rı ve 
kananda Lunları tecziye e ecek hüküm.er bulunma

dığı anlaşı~dı, belediye yeni bir rapor hazırlıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı mal satmak istiyenlere ve etiketlerini o 
~amarnaktadır. Halkın bu itiyadını bilen suretle dolduranıara ceza tahmil edile -
esnaf, pazarlıksız satışa tabi bulunan eş- memektedir. 
yanın üzerine koymakta olduklan eti - İktısad Vekaleti, kanunun İstanbul iz
ketlere fahiş fiatlar yazmakta, müşte!'i- mir ve Ankaradan başka belli başlı 'vi -
nin iskonto teklifi karşısında asıl malın layetiere teşmiline aid kararnarneyi Mec
kıyrneti olan fiat üzerinde mutabakat lise sevketmiş bulunmaktadır. Vekalet, 
basıl olmaktad.ır. Bu suretle piyasada ye. etiketlere fahiş fiat koyanlara tatbik edi
ni bir pazarlık şekli meydana çıkmıştır. lecek cezai hükümleri gösteren yeni bir 
Belediye, İktısad Vekaletine göndermic; kanun projesi hazırlamaktadır. Bu ka • 
olduğu raporunda bu hususta etraflı ma: nunla etiketlere konacak fiatlar için mal 
11lrnat vermektedir. Etiketler üzerince salıibieri baışıboş bırakılmıyaca~ pa -
bulunan fiatlar mal sahibieri tarafmr:lan zarlıksız satışa tabi her cins eşyaya fiat 

tesbiti belediyeler tarafından yapıla -
konmaktadır. Mevcud olan kanunlar eti
ketler üzerinde bulunan fı;.ıtların fahi~ 

olup olmıyacağını tedkike müsaid olma
dığından, malın değerinden fazia fiatla 

Deniz işleri: 

Denizbank vapurlarının tamirine 
başlandı 

Denizbank İdar€si, Adalar ve Yalo
va hatt,nda işiernekte olan Bu.rgaz, 
Heybeliada, Basra ve Kınalıada va -
purlarını Halicdeki fabrikaya alınış -
tır. Bu vapurlar fabrikada esaslı bir 
surette tamir olunacak, mefruşatı de
ği§tirilecek ve yeni bir hale getirile -
cektir. Bunlardan sonra İstanbul sa -
hillerinde işlemekte olan diğer gemi -
ler de sırasile Halice alınacak ve ilk -
bahara kadar esaslı bir tamirden geçi
rilecektir. 
Diğer taraftan Cümhuriyet vapurile 

İzmir körfezir.den getirilen Suvak va
puru da tamir edilmek üzere İstinye 
doklanna alınmıştır. 

Yandan ç~rklı vapurlar kaldırılacak 

Eski idarelerden Denizbank İdaresi
ne devrolunan yandan çarklı vapurlar 
önümüzdeki yaz mevsimine kadar ta
mamen seferlerden kaldınlacak, bun
ların yerine yeni gelmekte olan yakın 
eahiller vapurlan konulacaktır. 

Şehir lşl,.rl: 

Nakil vasıtalan yüklü ikeD 
henzin alamıyacak 

caktır. Ancak bundan sonra pazarlıksız 
satış işleri normal şekle. girecek ve asır
lardanberi kökleŞen pazarlık usulü orta
dan kalkabilecektir. 

J( t:lt iir l.f: leri: 
6 

Kızlar. n ask(>.rlik dersi bir 
saate indirildi 

C"zeçen sene haftada bir saat yapıbn 
kızlara mahsus askerlik dersleri bu 
sene b~şında 2 saate çıkarılmıştı. Ma • 
arü Vekaletir~den gelen yeni emir üze
rine tekrar haftada bir saate indiril
mi~tir. 

lstrancada bir yatıb okul eçılacak 
İstanbul Maarif Müdürü, Silivri ka

zasında yapmakta olduğu tedkiklerini 
bitirer€k İstanbula dönmüştür. Yalo -
vada oırluğu gibi İstrancada da parasız 
bir ya tılı ilkokul yapılacaktır. 

lf'i!leferrlk: 

Orman harita dairesi kurulacak 
Ziraat VekA!eti, yeni bir orman ha

rita dairesi kurmak üzere bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Bu projeye gör€ 
Orman genel direktörlüğüne bağlı bir 
orman harita dairesi kurulacak ve Ha· 
rita Genel Direktörlüğünden aynlmış 
olan mütehassısiarın orman harita da
iresinde çalışmalan orman genel di -
rektörli.i.ğünün muvafakatine bağlı o • 
lacaktır. 

Seyriisefer ~aretleri değiştirilecek 

Cenevre beynelınilel toplantısında 

SON POSTA 

Oenizbank1n yeni ve 
büyük vapurlar1 

Denizhankın Krup fabrikası delale
tile evvelce Almanyaya ısmarladığı 14 
vapurun peyderpey gelmekte olduk -
ları malfundur. Bu vapurlar 1940 se -
ne.s!ne kadar tamamen gelmiş olacak
larrlır. Yalnız bunlar arasında Nep -
tumverft tezgahıanna ısmarlanmış o -
lar, 5200 tonluk üç büyük vapur muka
velE murıbince bir buçuk sene müddet
le yapılmamı~ olduğundan gemilerin 
daha fazla geç kalmaması için Deniz -
bank Kil'deki Blon und vos tezgahla
rıı;:ı ayni tipte üç vapur ısmarlamıştır. 
Oğrenildiğine göre Neptunwerft tez

gahları bir buçuk yıliık bir teahhur -
dan sonra evvelce ısmarlanan vapurla
rı yapınağa başlamış ve Denizbank i
daresine müracaat ederek mukavele 
hükümlerine göre icab eden tazminatı 
verrneğ-e razı olmuştur. Bu hususta 
tezgahlar idaresile müzakerelere baş
larıncaktır. 

üniversitenin faali,'eti 
hakk1nda bir istatistik 

Üniversitede 1934 senesinden 1938 
senesine kadar yapılan işler hakkında 
bir istatistik vücude getirilmiştir. 19 34 

senesinde Üniversitede 2930 talebe 
mevcud iken bu miktar 1935 te 3297 
ye baliğ olmuş ve her sene ziyadele~e
rek 1936 da 3360, 1937 de 3837. 1938 

de 4 788 olmuştur. Ünivers4te. 34 te 
21Q, 35 te 504, 36 da 449, 37 de 458, 

38 de 5 70 mezun vermi~. 934 te ensti
tü sayısı 22 iken 938 de 32 ye baliğ ol
muştur, 1 

Yeniden rasadhane, biyoloji, jeolo -
ji ve umumi emraz tıb tarihi binalan 
yapı~. Üniversite hastanesindeki 
697 yatak mevcudü I 135 e çıkarılmış-
tır. Üniversiteye bağlı hastanelerde 
18,2 39 kişi tedavi edilmiştir. Yeniden 
305 kitab, 385 travay, 138 tercüme e
ser basılmış~ır. 

Haydarpatada spor sahası yapılacak 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs
tündağ dün sabah Haydarpaşa Lisesi
nin arkasında vücude getirilecek spor 
sahasını~ yerini, kayıkhane ve rıhtım 

yapılacak deniz kenarını tedkik etmiş~ 
tir. 
······························································ 

. ~ 

Bir doktorun günlUk 
notlarindan Motörlü ve motörsüz küçük nakil 

vasıtalanna aid hazırlanan talimatna
me projesi müzakere ed'ilınek ü~re 

Şehir Meclisine verilmiş1ılr. Belediye, 

seyrüsefer işaretlerinin her memleket- 1===============1 

benzinin nakli vasıtalannda kUllanıl
ması hakkında da yeni bir talimatna -
me hazırlamaktadır. Bu talimatname-

ye göre nakil vasıtaları ancak boş bu· 
lundukları sırada benzin alabilecek -
lerddr. 

Havagazı fiatları indirildi 

Havagazı tari!e komisyonu toplan -
~~ fiatları bir miktar indinniştir. 
Beyoğlu cihetindeki havagazının metre 
mikAbı 6 ku~ bir paradan, ~ kuruş 
otuz altJ paraya, İstanbul ellietinde ise 
beş kuruş otuz beş paradan, beş .kuru.ş 

yirmi sekiz paraya, Kadıköyünde altı 
kuruş dört paradan beş kuruş otuz ye
di paraya tenzil edilmiştir. Yeni tarlfe 
1 teşrinisaniden dtibaren muteber ad -
dedilmektedir. 

Bir mot&r kaptanının kolu kınldl 
Kllyos açıklannda motörle balık avıa

makta olan Feyzulla.h kaptan, etraftald ba
lıkçı sandallarından birisine çıma atarken 
-~ aya~ kayarak d~müş ve sol bileti kı -
r.ılınJJittr. Yaralı cerrahp~ hastanesinde 
tedavi altına alınmıttır. 

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

te ayni şekilde olması kararlaştınl -
nııştı. Belediye, beynelınilel şekle uy
gun olmayan işaretleri değiştirecek • 
tir. ............................................................... 

TAKVlM 
2 nci Tetrin 

t.unıl ~n• 6 Atab. •••u 
13M 1357 - -1 inci Te1rin Rum; •eno Hı.zır 
24 1:J 1 J ıSt) 

PAZAR 
-

l...u•"t:.Ş Ramazan J ''~'"'-" 
s o. ~. D 
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ı 34 11 6ö 

U (ıle tkindi Ak,aın Ya.-ı 
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.............................................................• 
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İlıtanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugüu .. at 15,30 da 

Bu gece 1ut 20,30 da 

Kan Kardetlerl 
4 perde 

Yazan : Birabo 

Di/leriye dair 
Çocuklarda birden yüksek bir dereeel 

hararetle müterafık olarak §iddetli bir 
anjin, yanı boğaz a~rısı ve bununla be
raber seıı kısıklığı, yan! hançere Jltlha
bı beraber zuhur etti~i vakit aile efra
dıınn ve doktorların ilk akıllarına gel
mesi lazım gelen şey dlfterldir. Ekserlya 
dırteriler böyle başlar. Böyle vak'alarda 
blr taraftan dlfterlye ald serarn tedavi
sı tatbik edilmekle beraber diğer tarar
tan boğazdan alınan nüthanın muaye
nesi için laboratuara sevkedilmelidir. 
Birçok defalar çocuklara serom atı

lacağı zaman eskiden serom yapılıp ya
pılmadığı araştırılır. Bu araştırma gerci 
JA.zımdır. Fakat vaziyet mühim ve mu;. 
tacel bir hal alıyorsa bu meselenln o 
kadar kıymeti kalmaz. Çünkü serom ev
velce atılmış olsa blle ikinci seromu tat
bik ederken daktorun kullanacağı bazı 

bll.8it metodlarla her türlü anıa

nın önüne geçlleblllr. Bu mesele zanne
dlldi~i kadar haizi ehemmlyet değlldlr 
ve seromu yapmamat için aslA. tıır mf4-
n1 teşkll etmemelldlr. Pratikte tesadüf 
ettiğim vekayl üzerine burada bu küçük 
notu yazmağa mecbur oldum. 

Cenb We1•n eku•calarUIWiıa •oata 
,.ı. r•Uaaatamu rlea tdutz. ~ tali· 
cır•• lsteJdul müaltel•b kala•lllJo. 

İkinciteşrin 6 

Bolkardaği maden sahasında yakında 
bir fabrika kurulacak 

M~den tedkik_.ve araını e~st : tüsü tarafından şimdiye 
kadar bu hava.tden ~500 numun~ alınarak h:hlil ettiri:di 

Maden Tedkik ve Arama Enstitüsü 
tarafından iki buçuk yıldanberi B<M
kardağı nuntakasında yapılan tecrü
belerde iyi neticeler alınmaktadır. 

Enstitü tarafından şimdiye kadar 
Bolkardağında 3130 metrelik traver· 
ban, galeri, kuyu ve sair hacalar açıl· 
mı~. 1 000 metrelik sondaj yapılmış ve 
muhtelif mevkilerden 3500 nümune 
almarak tahlilleri yapılmıştır. Ensti
tü burana muhtelif maden araştırma
larına daha şümullü bir şekilde devam 
edebilmek için bazı yeni tesisat vücu
de getinneğe karar vermiştir. Bu mın
takadaki Sakapınar deresile Yaylabo
ğazı arasındaki sırttan başka Yayla -
boğazı, Tekederesi, Karaboğaz, Kızıl
tepe, Çiftehan vadileri arasındaki te
pelerde mevcud mağaraların açılma -
sına bu yıl içinde başlanacak ve bu 
suretle ni.imune ve tonaj işlerinin tes
bitine geçilecektir. 

Maden sahası civarındaki fabdkanm 
kurulması isine de yakında başlana -
cak, ayrıca 200,000 liralık bir havai 
hat tesis olmıacaktır. 

Samsunda tutUncUlUk inkişaf 

ların büyük ve muayyen tipte sandık
l~rla ihraç edilmesi s-tandardizasyon 
nızamnamesi hükümlerine göre zarurt 
bulunduğundan İng.liz firmalarının 
bu talebi yerine getirilememiştir. İd
halatçılar, bu gibi isteklere cevab ve
rilebilmek için nizamnamede tadilat 
yapılması hususunda İktısad Vekale .. 
tinc müracaat etmeğe karar vermiş -
leıdir. 

Dokuma kongresi mumessillerl 
yarın seç·lecek 

Yarın Ticaret ve Sanayi Odasında 
bir toplantı yapılacak ve bu ay içerı • 
sinde Ankarada toplanacak olan el do• 
kum~ tezgahlan kongresine gönderile
cek mümessil seçilecektir. Toplantıda 
aynca ko~greye gönderilmek üzere ha
zırlanan rapvrlar da tedkik olunacak
tır. 

Ankara borsası 
Açıht· kapanı;fi;tJ;:ı 5- 11- 938 

ÇEKLER 

ediyor Açı~IJ Ka o ı ı:l 
Londra li . 98 S. 98 

Samsun (Hususi) Vilayetimiz Nn-Yorl :n> 6225 12'5 622i> 

romtakasında tütüncülük gün geçtik- ParSa ~.345 • 3,!Hö 
Mlllno 6.6125 6,61:.!6 

çe inki~af etmekte ve ehemmiyetli bir eennre ~8.4ts25 28.4825 
geljr kaynağı haline girmektedir. Bil- Amaterdam 68,315 t8 3ııs 
hacsa İnhisarlar İdaresi ıslah istasyonu Berlln fı0 . 3lö liO,!IHi 
tarafından köylüye dağıtılan tohumlar Brüt ... ı H .2ö 21,25 

tütiincülük sahasında büyük faydalar ~ıtyn~ 1
•
0125 l,OJ..ıö 

k 
• ].5.12[) 1.6.ı25 

temin etme tedir. Evkaf bölgesinde Pra1 4,327ö 4 32, 5 
kırktan fazla köye dağıtılan bu tohum, Madrld 5 98 6.98 
kilcsu 40 - 50 kuruşa satılan Samsun Varton 23.6275 23 6.276 
ınıntakası tütünlerinin değerini 100 • Budapette ;. •. 7875 24.787u 

Btıtr11 0,9126 o 91:!6 
120 kuroşa çıkarmıştır. Bu rnmtakada- Beırrad 2,80 ' 6 2

1

,807li 
ki tütünler erken yeti~mekte ve !On- Totohama ~4 :1125 34 9l:lli 

ba!ıara kalmadan kıtrutulmaktadır. Btotholm 30.8025 !O 802ö 

Önümüzdeki yıl içinde, ıslah yolun- t-M_os_t_cn_a_-==-=~-:!--.:.._3_· ._o_:.ıo _ _:23::....:..:7o:2:li_J 

da çalışma esaslarına daha geniş bir E S H A M 
şekilde devam edilecek, Ba!ra ve Gü- r-------.... -~-.:-ç-.. -,,--::.._-.-P.-.. -,,--1 
müşhacı köyi.inde tAli tütün ıslah is -
tasyonlan kurulacaktır. Tohum tev -
ziatma da her yıl olduğu gibi bu yıl 

da şümullü bir şekilde devarn oluna
caktır. 

Anadolu em. " eo 
peetn 
A. em. " eo Ya'itu 

24 60 

Bomonti - Nettar 6 90 
Aalan çimento 8 20 
Merkez Banka.a 106 

1 
• f J B•nkuı 10 

24 60 

6 90 
s :.ıo 

106 
ı o 

ngıliz irma'ar1 yumurta ·reıeron b M 

ve konservs almak istediler ~::·~.";~!:· ı;~ 11 50 

İngiltere idhalatçıları memleket! - Tertae 6 ıo 6 ıo 
mizden konserva ve yumurta almak İ S T 1 K R A Z L A B • 
üzere şehrimizdeki alakadar ihracat - 1 t--------r=-A=çıJ_:,1=-::..:_K=.P:...• .... -,--1 
çılara müracaat etmiş, ancak bu kon • 
serva ve yumurtaların küçük sandık
lar içerisinde gönderilmesini şart koy· 
muştur. Fakat konserva ve yumurta -

ftrt bOrcu I ptt\n 
• • ll • 
• • 1 ndoli 

Istanbul Orman Başmüdürlüğünden: 
1 - Orman Umum Müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul orman çcvirge mü

dürlüğü tarafından verilmek 1artile nürnune ve şartnamesi veçhile 4865 lira 
bedeli muhamınen ile 80 kalem evrakı matbuanın tab ve teclidi açık mü· 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul orman çevirge müdürlü
ğünde görülebilir. Yapılacak ijler çevirge Md. de mevcud nümunelcre gö
redir. 

3 - Eksiitme ikinciteşrinin 18 inci Cuma ıünü saat 15 de icra edilecektir. 
4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 lruru§tur. Teminatlar İstanbul Orman mes'ul 

muhasibliğinden alınacak makbuz ile Ziraat Bankasma yatırılacaktır. 
5 - Eksiltıneye gireceklerin timdiye kadar beş bin liralık bu gibi işleri yapmı~ 

olmaları ve ehliyetlerilt" birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyona 
gelmeleri. (8157) 

Albert Prejean • Olla Parlo 

ASRIIiAitiKiiiNELER 
Filminde glSrüneceklerdir. 

ERTUÖRUL SADl TEK 
tiyatrosu 

Tabirnde Buııüıı taat ll da 
matiDe gece 21 de : 
(BABA) 

plyea 3 perde ayrıca 1 per
de komedi yakıııda 

MELEK'te ROBERT 
TAYLOR ve 

JEAN N ri 
HARLOV 

AKTÖR KIN 
/kt büyük yıldızı 
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Manisa ve kazalannda Yeni birçok 
~inaların açiima törenleri yapildl 

C Yurt;lda Cumlıuriget bagramı_l 

l'örenlede vali Lutfi Kırdar bizzat bulundu. Manisada 
hjr şarab fabrikasile bir doğum evinin de temelleri atıldı 

Re§adiye yo1ımut. açılma 

Manisa (Hususi) - Kısa bir za · 
manda büyük bir ümrana kavuşan gü
Zel lVıanLc;a da on beşinci Cumhuriyet 
~·ılında yeni eseriere kavuşmuştur. 
k Cumhuriyet bayramını coşkunca 

Utlulayan Manisalılar, yapılan ve ba-
tarılan eserlerin açılma törenlerinde 

töreninden bir görunııı 

nahiy&i hükumet konağı, iki köy oku· 
lu, zahire loncası ve Eşme • Buldan yo· 
lunun açılma törenleri yapıldı. 

Görülüyor ki Manisa vilayeti bir s~ 
nede büyük i§ler ba§armış, yalnız vi -
layct merkezi değil, bütün kazalarda 
i~r faaliyeti ve gençlik çalışmalan 
çok canlı geçmiştir. Ulundular. Garbi Anadolunun en gü

~~ S~dyomunu inşa eden Manisa vi -

1 .!'etı, bu eseri Manisa ve Ege genç • 
ıgine hediye ederken eserin ehemmi· 

Manisada bir şarap fabrikasile bir 
doğum evinin temel atma törenleri de 
yapı lmıE:tır. 

Yurdun .her Koşesınae Cumhuriyetın 15 inci yıldönümü bayramı emsalsiz bir şekilde kutlulanmıştır. Yukandaki 
resimler muhabirlerimizin bu bayrama aid göndeı-dikleri resimlerdir. Ortada nutu.k söyliyen yavru, Kırklareli Tev

Y~ti üzerinde duruldu ve açılma töre· 
llınoe güzel sözler söylendi. Mam-;a 
~enis kürdları, yazlık ve kışlık sinema
~r, spor klübü, Atatürk asfalt yolu, 

anisa - Menemen yolu, Manisa - Re
Çariiye yolu veni kitab sarayı, kız ens· 
~itUsü pansiy.onu, halk parkı, Çobanic;a 
~!~.okulu, Lutfiye köyü ilk okulu ve 
elırnşahlar okulu merasimle açıidı. 

lt Gene Manisa vilayetinin Akh:sar 
azasırıda bir talebe yurdu. elektrık 

~an~ralı, iki köy okulu, Kapaklı köyün
,,eı,! buğday nyıklama binası, Altı kciy 
.ıOl~,t törenle açıldı. 
ı·· Salihli kumtma kanalı, Salihli ü -
ll~ro kurumu deposu, Salibiide dört ye
ı~ Yo~~ Durasallı köyünde Atatürk biis
" ı' dıgf!r üç köyde Atatürk büstleri a· 
~ı dı. 

h· "~<ulada Emir banyolarında 1 2 oda lı 
a ~r otel, bele':iiye hamarnı açıldı. Kırk· 
t;~Çta hükumet konağı, elektrik san -
fi~ 1• Gelenbe nahiye merkezinde bir 

t .. 'lnlık ve zahire loncası ve iki okul 
Ot, 1 • "'n c açıldı. 

~------------------
Diyarbakırda 18 
Yaşında bir gene 
Bir kasabt IJidiirdü 
Diyarbakırdan yazılıyor: Burada Fa -

tihpaşa mahallesinde bir cinayet işlen -
miştir. 18 yaşlarında karpuzcu Salih ile 
aynni mahalleden 25 yaşlarında kasab 
Veysi arasında bir kadın yüzimden kav
ga çıkmış, karpuzcu Salih Veysiyi bı • 
çakta sa~ memesinfn müteaddid yerle -
rinden yaralıyarak öldürmüştür. Katil 
yakalanmıştır. 

-------------------------------
Borsada bir otomobil bir 

hendeğe yuvarlandı 

fik Fikret okulundan küçük Haliddir. 

. Trak ya şehirleri 
kurtuluşlarinin 8 inci 
y1llartn1 kulluyorlar 

Edirne (Hususi) - Türkün earb 
serhaddi bekçlsi olan şirin Edirne her 
yıl olduCu gibi ebedi kurtuluş bayra -
mmın yıldönümünil emsalsiz ve mu -
azzam tezahürat ile kı.J'Uamağa şim -
diden hazırlanmaktadır . 

Blnaenaleyh bu ay içinde Trakya
mızın muhtellf şehir ve kasabaları da 
kurtuluş bayramlarını kutlayacaklar
dır. 

LU!eburgaz 8 teşrini.~anide, Kırklar
eli 12 Teşrlnlsanide, Tekirda~ H de , 
Havza nahlyesl 24 ikinciteşrinde kur
tuluş bayramını kutıaya.caklardır. 

vizEDB 
Vlze (Hususi) - 18 yıl önce Türk 

askerine ve al bayra~ına kavuşan Vi
ze bugün emsalsiz bir tezahürat için
de çalkalanıyor. 

Bir köylü pencereden düşüp 
yaralandi 

· Y urdda spor hareketleri 
Mardin - Midyat maça ve Erzincan at koşulara çok 

heyecanlı ve ~üzel oldu 

hu ~laşehirin hükumet konağı, Cum -
l'e r~Yet meydanı, iki köy okulu, dört 
tn tıı Yol açıldı. Gördesde beledıye 
le ez~.ahası ve beş köy okulu merasim
nı kuşad edildi. Demiı·cide belediye 
tn:zbahası, gazinosu ve lokantası, Üşü· 
gu~ş köyü okulu türenle açıldı. Tur -
~ •1ud<a parti ve halkevi binası, Ur -
;_nıı köyü çarşısı, Ahmedli nahiyesin· 
h;hGençlerbirliği binası, Ahrnedli mez
lıu ~sı, tavuk ıslah istasyonu ve Cum
t/ıYet meydanı gene törenle açıldı. 
~zasında Atatürk anıdı, Giire 

Bursa (Hususi) - Dün şehrimizde ge
ne bir otomobil kazası olmtlitur: Kara • 
köyden sabah yolcularını alarak Bursa
ya gelmektc olan İstanbul garajına men
sub (Pazarcık - 3) plaka numaralı ve 
şoför Mehmed Tural idaresindeki kam
yon,. tam Bursaya girdi~i sırada, cDua çı
nan :.denilen mevkide sür'atlc ilerlerken 
ansızın önüne, Şükraniye mahallesinden 
Halil o~lu altı yaşında İbrahim fırlamış, 
şoför durmak imkanının olmadı~ını ve 
çocuğunun hayatının tehlikeye girmekte 
oldu~unu anlıyarak derhal direksiyonu 
kırmış, otomobili kurtarmak mümkün 
olamnyınca da yanındaki hendeğe yu -
varlanmıştır. Otomobilde bulunan dokuz 
yolcudan ancak 50 yaşlarında Süleyman 
Orhan başından hafifçe yaralanmış, baş
ka kimseye hiç bir şey olmamıştır. Ora
dan geçmekte olan, su idaresine men -
sub bir nafia otomobili ynralıyı şehri -
mize getirmiştir. 

Orhangazi, (Hususi) - Orhangazinin 
Görle köyünde Mürnin evinin üst kat 
penceresinin çerçevesini ölçerken oruçlu 
olduğundan gözü kararıp düşmüş ve sol 
hacağı kırıldı~ı gibi başınun muhtelif 
verlerinden ağır yaralanmıştır. Kaza 
doktorlu~unca ilk tedavisi yapıldıktan 
~onra Bursa vilayet hastanesine berayi 1 

tedavi gönderilmiştir. YÜkarıdli Mardin ve Midyat sporcuları, ortada ve sağda Erzincan at yar&§lannda 
seyirciler ve hakem heyeti, solda Burdurdaki güreşlerde üç pehlivan 

- Hasan Bey, sür'at as • 
~ında olduğumuz mu!ıak -
llük! 

Pazar Ola Hasan · Bev Dlvor ki: 

... İnsanlar artık a~ır hiç 
bir işe tahammül edemi -
yorlar. 

Yapılan tedkikler 
sür'at arzusunun insanlı~a 
kazandırdı~ı §eyleri saya 
saya bitiremiyorlar, sen bi
le ayaküstü bunlan aıralı
yabiliraiıı". 

Hasan Bey - MeselA ka
dın modalarının bir iki 
saatte de~i~mesi gibi... 

Mardin (Hususi) - Cumhuriyet 
bayramı münasebetile bir maç yap -
mak için Midyata davet edilen Mardin 
Türkgücü ile Midyat Akınidrnan yur
da gençleri maçı çok samimi bir şekil
de oynanmıştır. 

Başta değerli kaymakam Bay Akif 
Rahmi Kocamanoğlu, sübaylar, me -
murlar ve kalabalık bir seyirci önün -
de yapılım oyunda Mardin takımı ga
lib gelmiştir. 

Erzincan at yanşlan 

Erzincan (Hususi) - Tayyare mey· 
danında hususi muhasebe at yarışları 
yapılmıştır. Koşuda binlerce halk bu -
lunmuştur. İlk yarışta ~di taydan bi • 
rinciliği İsmail .Aymanın Bahtivarı, i · 

kinciliği Sabri İncegölün Kaçarı, ü • 
çüncülüğü Muhlis Poturun Ceylant 
kazandılar. Sür'at koşusuncia da birin
ciliği Mahmud Günayın CeylAnı, ikin· 

ciliği Bahaeddin Tetiğin Zorbası, ü • 
çüncülüğü de Eyüb Bezircinin Yıldızı 
alnııştır . .Muka\'emet l<oşusunda blrirr 
ciliği Ömer Elitaşın Çeliği, ikinciliğ-i 
Bahaeddin Çeliğin Zorbası, üçüncülü· 
ğü Kazım Sidalırı Kurtu kazandılar. 
Koşular pek heyeeanlı oldu. 

Burdurda güre§ler 

Burdur (Hususi) - Burdurda Cuın· 
huriyet bayramı arifesinde büyük gü
reş müsabakaları yapıldı. Gönderdi • 
ğim resim yağlı güreş müsabakalarına 
iştirak eden oehlivanları ~österiyor. 
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1 Hidiaeler K ar~umda 1 ----
TEKZDB 

E vvelki günkü Son Postada 

Avni Bayere aid bir yazı 
vardı. Yazının özü serlevhalardan ga
yet iyi anlaşılabileceği için; serlevhala
n aynen kopya ediyorum: 

•••• t ............... : .............................. . 

«Avni Bayer Arabistana kaçmış.:t 
.Hakkındaki hükmüninfazı için ara

llan diş tabibi bulunamadı.» 

Cevab vereceklerdir: 
-Evet! 
Bir sual daha sorabilir miyim ?ı 
- Aranıyor mu? .. 
Cevab vereceklerdir: 
-Evet! 
Son bir sual daha... '· 
- Bu iki meçhulden., Avnf Bayerin 

Arabistana kaçmamış olduğu malii
munu nasıl çıkarabildiniz? 

Cevab verebilecekler mi? .. Hiç zan
Bu haber doğru deği1mi§ .. Doğru ol- netmem! 

madığını dün çıkan gazetelerde oku -
d um: 

•Son Postamn verdiği haber doğru 

değildir.• 
c.Avni Bayer Arabistana kaçmaınış· 

tır.D 

Bu iki serlevhanın altındaki ince ya
zılarda: 

•Hakkındaki hülanün infazı için a
ranan diş tabibi bulunmuştur.:t · 

Satttl2.nnı da okuyacağımı zannet -
miştim. Fakat yanılmışım. Son Postayı 
tekzib edenler §Öyle diyorlar: 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ............... . 
•Avni Bayer buJunamamıştır. Nere

"de olduğu haklanda tahkikat yapıl-

* Bir gün bir yankesiciyi yakalamış-
lar. Karaltola götünnüşler: 

- Sen, demişler, filAnca kişinin ce-
binden para çantasını çalıyordun.. 

İnkar etmiş: 
- Hayır çalınıyordum.. 
- İnk!r da ediyorsun, seni çantayı 

çalarken iki kişi görmü~. 
Yankesici gülmüş: 
- Bundan ne çıkar, detl'l\s. milYon~ 

larca kişi de görmemiştir. 
Biz: 
- Arabistana gitmls! 
De<lik. On1ar: 
- Gitmemiş! 

Dedile-r. Biz: · 
- Gitti~ görenler var. 
Desek de acaba onlar buna cevab 

olarak: 

SON roSTA 

Zonguldakta gUzel bir 
resim sergisi açiidı 

Sergiden bir kö§e 

İkinciteşrin 6 

Sahte nüfus ve vekaletname kullanan 
bir dolandır1c1 tevkif edildl 

SuçlaDan bir kadına aid 7000 lirayı bu suretle 
bankadan aldığı tesbit edildi 

Dün, asliye birinci ceza mahkeme • Suçlu Yunus, nişanlısı Bediarun sa r 
sinde mühim bir dolan.dıncılık davası- bit eser bırakacak şekilde j'iletle yü -
nın muhakemesine ba§la.ıım.ıF· zünü yaralamaktan maznundur. 
Davacı, Amifln iddiasına göre, hA • İddiaya, suçlu ve şahidleriiı anlat ~ 

disenin mahiyeti şudur: tıklanna göre, haditenin mahiyeti şu-
Aznifin k::ı2l, Arma.veriye 936 sene- dur: 

sinde müşterek bir tayyare biletinden Bedia, erkek kıyafetinde gezme~~ 
200 bin lira lkramiye isabet etm1ş, fa~ meraklı bir kızdır. Daima erkek krya." 
kaiı bu sevlıııçle ak1t müva.zeneslni fetinde Ortaköydeki kahvelere git 1 
kaybeden kız, birdenbire hastalanarak mekte, bir erkek gibi, oyun oynamak 4 

hastaneye kald:ınlmış, bir buçuk ay tadır. Nişanlısile bazı sebeblerden dO" 
sonra da ölm.Üfllir. Aznif, kızının pa- layı bozaşarak ayrılan Bedia, bir i1d 
rasından 7 bin lirasını ölmeden evvel kere de onu bıçakla 1ıehdid etmiştir~ 
btr bankaya y~ı.r.m.ıştır. İşte, fiıtiyar İşte bütün bu hadiselerin tevlid etti• 
kadının bu teessürü arasında, Amilin ği iğbirarla, Yunus bir gün kahveye 
sahte bir nüfusunu çıkartarak, bir de girmiş ve nişanlısile aralannda geçen 
sahte vekMetname tanzim eden Mal - münakasadan sonra, jiletle yüzünde 
kar adında biri, bankadald parayı al • büyük bir yara açmıştır. Mahkeme ha .. , 
ma.~a mtJvaffak olm~. zı şahidierin celbi için duru.şmayı ta i 

Suçlu Malkar, dünkü celsede hak - lik etmiştir. 

kmdaki ~~~~ tamamen raddede - Bir kadm1 yarallyan suçlu 
rek kendısım hızzat Madam .A.znifln bu • • 

maktadır.D 1 - Ne çıkar, gittiğini 
daha çok! 

Zonguldak (Hususi) - Zonguldak 
Halkevinin ikinci büyük resim sergisi, 28 
ilkteşrin cuma günü törenle açılıruştJr . 
Hükıimet ve memleket ileri gelenleri, öğ
retmenler., mÜhendisler, resmi ve husus1 

görmiyenler, müesseseler mensulılan ile büyük bir 
işe tevkiı ettiğini söylem~ir. makOm edıldı 

Mahkeme, suçluyu tev'kif ederek Sultanahmedde, Halide isınlnde bi-' ~ ••••••• ........................ 1. t ••••••••••••••• 

' Onlara bir sual sora bilir miyim? 
- Bulunamamış mı? ... 

mu diyeceklerdir? . t 
İSMET HULUS 

C Bunlan biliyor mu Idiniz ? ~ 
Hi nd isianda kaç kral var? 

Bir İngiliz ista • 
tistiğine gere İngi
liz ıdaresine tabi 
Hindistan toprak
larmda (695) kral 
ve m.ihrace vardır. 
Bunların (500) ü 
Brahman, geri ka
lanı müslümandır. 
Bu hükümdarların hepsi de milyarderdir-

ler. Bunların en zengini Patyala, Baroda 

racalarıdır. Her ikisinin serveti, ayrı ay

n on milyardan fazladır. 

* Bir senede zayi olan demir 
madeni 

Gene bir fen istatistiğine göre pas yü-

zünden dünya üzerinde her sene 

(2,900,000) ton demir madeni malıvol · 

maktadır. Bu kayıbı telafi etmek için 

günde (150) ton maden işliyen bir oca -

fın (7) sene çalışması lazım gelmek -
tedir. 

Artistierin ald1kları paralar 
Bir Mar len Di t-

rihin bir fUm için 
(3) milyon, biı 

Klodet Kolbertin 
(2) milyon frank 
aldığını işitme~ 

insana bir haya1 
gibi geliyor. Maamafih taribin en eski za
manları tedkik edilecek olursa, büyük 
artistlerin o zamanlar da, çok mühim pa

ralar aldıkları göİ'iilür. Mesela eski Yu
nan artistierinden Amfibyo Siterdod'nun 
bir temsil için (50) bin, eski Roma hok-

kabazlarından Roscio ise behen üç hafta 
süren mukavelelerle bir buçuk milyon 
frank aldığı bugün sabit olmu~ bir ha -
kikattir. 

* Dünyamn en derin denizleri 
Pasifik Okyanusunda derinlik tecrü -

beleri yapan bir Alman vapuru, Filipin 
adaları civarında (9870) metre bır de -
rinlik bulmuştur ki şimdiye kadar de . 
nizlerde görülen derinliklerin en fazlası
dır. 

münevver kütle, açım töreninde hazır bu
lunmuştur. 

Bando tarafından çalınan İstiklal mar
şile törene başlanmıştır. Halkevi Başkanı 

duruşmayı balik etmiştir. rini bıçakla yaralamaktan maznun Sa.'"' 

Nişanhsmm yUzUnU kesen mi, Adliyeye verilmiştir. 
genc1n muhakemesin& başlandi Suçlu. Sultanahmed 1 inci sulh ce ' 

Akın Karauğuz, sergiye ıştirak eden Dün, asliye birinCi ceza mahkeme • 
san'atkarlarımızın Halkevi ülküsüne yük sinde garib bir davanm muhakemesi 
sek hizmetlerini şükranla anelıktan son - yapı~tır. edilmiştir. 

zada yapılan duruşması sonunda, 29 

lira 1 O kuruş para cezasına mahktıın 

~viliftpartibqkanıHilidAbeydan~~~~~==========~==~=====~====== 
uğurlu elile sergiyi açmasını rica etmiş- PoliBle 1 Toplantılar: 
tir. Aksoy, kordelayı kesmiş ve Halkevi-
nin bu yeni başarısını ve sergıyi düzen -
liyen ressam Ali Karsan ve ressam Ya • 
kub Peçeneği takdir ve tebrik etmiştir. 

Sergide cGüzel San'atlar Birliği Resim 
Şubesi) ve cMüstakil Ressamlar ve Hey
keltraşlar Birliği. san'atkarlarile Aka -
demi profesörlerinin (108) parça eseri 
toplanmıştır. • 

Sergi, büyük bir rağbet ve alaka ile 
karşılanmıştır. Her gün salonu dolduran 
halk, gençlik grupları ve okulları gelip 
Türk san'at eserlerini zevkle seyretrnP.k
t~dirler. 

Sergide, yübek san'atkarlarımızdan 

~Ali Karsan, Ayetullab Sunıer, Fahri Çi
zel Feyhaman, Duran. Güzin F. Duran, H. 
Vecih Bereketoğh;, Hikmet Onat, linlU
si Mercan, M. Ali Eruz, Sami Yetik, Şe
ref Akdik, Şevket Dağ, Yakub Peçenek, 
Yvon Karsan, Ali Avni Çelebi, Ercü -
rrıc>nd Kalık, Fahri Arktınlar, İlhami De
mirci, Mahmud Cf:ıda, Muhtar Aykın, Sır
rı Özbay, Talat Emin., Zeki Kocamemi 
ve Ziya Keseroğlu. nun eserleri vardır: 

Bir işçi gözünden yaralandi 
Fertköyde ATUkat caddesinde Sürat men

sucat fabrikasında çalışan ustab!l41 mua -
vlnl Cevdet, tezgA.htan fırlıyan bJr ~U~in 
çarpmaslle sat gözünden yaralaillD14 ve te
davi aıtın:ı alınmıştır. 

Bir kadın tramvaydan dlltllp 
yaralandı 

Fatih Halkevinin temailieri 
Dün gece Fatih Halkevinde, tiyatro ~u .. 

besi tarafından bir temsU verllm.lt ve Çarn .. 
sakızı adlı iki perdelik bir komedi oynan • 
mıştır. 

Ayni temsil, bugün gündüz de verllecek • 
tır. 

Üniversitede konferans 
Pangaltıda, Hal§.sklirgazl caddesinde o - Berlin Üniversitesi nöroşirürjl bocası prOl 

turan V:ıhide, Şişliden Harbiye tstıtametı- fesör Dr. Tônnls, (Modern nöroşlrürji çalıŞ< 
ne giden bir tramvay arabasından d~rek maları) hakkında Tıb Fakültesi btrlnci der· 
başından yaralalliiU§ ve tedavi altına alın- sanede 14-11-1938 de saat 17 de bJr konfe• 
mıştır. rans verecektir. 

İki otomobil çarpışmasından bir --------
yolcu yaralandı Zeytinyaği standard 

Kızıltoprakta oturan fabrikatör HAdiye nizamnamesi tatbik edilecek 
aid 37 numaralı otomobllle ~oför Mahmud İktısad Vekaleti hem sanayii, hem de 
tarafından idare edilen 3877 numaralı oto-
mobil arasında Kadıköyünde bir çarpl.l}ma ziraati alakadar eden mahsullerin stan .. 
olmuştur. otomobillerin her tklsl de hMara dardize edilmesine karar vermiş ve bu 
u~ramakla beraber Mabınudun arabasında hususta hazırlıklara başlarnışttt. ·Bu gi• 
müşteri olarak bulunan Hüseyin de ba~ı~- bi maddelerin başında gelen zeytinyağ • 
dan ve hacağından ağırca yaralanrnl.l}, Nu-
mune hastallıestnıe ka.ldırllıntştl!r. HAdiseye ların standardizesi için evvelce hazırla .. 
sebP.biyet verenler ya.kalanarak tabk.l.kata nan proje İktısad Vekaletinden Devlet 

Geçen yıl yapılan birinci resim sergi -
sinde, eserlerden büyük bir kısmı san'at 

..... ·-··········-·····························~····················· .. ·····················~···························· sever şahıs ve müesseseler tarafından sa-

başlanmıştır. Şfuasına gönderilmiştir. Zeytinyağı stan
Eir yük aral- ası kamyonla çarpıştı dard nizanınarnesi yakında tcıtbik :mevkii,. 

ne konulacaktır. 

Çocuk aşkı 
İnisiyal olarak F. F. harflerini 

kullanan 17 yaşında bir genç kızdan 
bir mektub aldım: 

- Üç yıldanberi bir genci seviyo
rum. Onun da beni sevip sevmediği 
hakkında kat'i bir fikrim yok. Zahi-

ren lakayd gibjdir, fakat bana öyle 
geliyor ki, mesela bir aile meclisin
de buluştuktan sonra kendisind€n 
aynlacağım zaman gözlerini t€essür, 
teessüf bürüyor, ne dersiniz? diyor. 
· Bu gene kıza söyliyeceğim ilk 
şey: 

- Aşk yoluna çok erken ad1m at
~ olduğudur. Üç yıl evvel on dört 
yaşındaydı, on dört yaşında bir genç 
kız, bahçede kendinden kiiçüklerle 
çember çevinnek devresinden, ka.~ 

bında genç kı~lara mahsus olduğu 
kayded!illmiş hikayeleri okumağa 
başlama devresine girip girmediğin
de tereddüd edilecek bir çocuktur, 

fakat bu kısmı geçelim. Okuyucu
ma söyliy€ceğim ikinCi şey şudur: 

Karşınızdakini bırakınız, kendi 
kalbinizin duyduğu hakHd hisleri 

bile tahlil ederniyecek kadar genç
siniz. Delikanlının vaziyeti hakkın
da hayale kapılmayınız, eğer sizi 
gerçekten seviyorsa sevgisini söyli
yeceğinden emin olabilirsiniz ve ilk 
adunı atmak ona düşer. ihtiyatkar 
ve çekingen davranınız, dikkatini 
daha çabuk celbedersiniz, onun ta· 
rafından bir bahis açıldığı zaman 
~·ap<ıcai!ınız ilk şey ise rnüsbet ve
ya menfi bir cevab vermemek, ha
diseyi ailenize söylemektir. 

* Daneada Bay «B. K.» ye: 
İstanbula uzak değilsiniz, bir tre

ne atlar, gelir, şahsan konuşur, ak
şam dönebilirsiniz. Bu gibi mesele
ler muh&bere ile halledilemez. Kar
şıkarşıya gelmek lazım. 

* Aksarayda Bayan cB. D.. e: 
- Derdinizin kanun dahilinde te

davisi için elbette bir çare vardır. 
Bu dakika bilmiyorum, sorup öğre
nirim. Fakat gazete sütununda ce
·.,ab vermek güç olacak. Sarih adre
sinizi yollayıruz, anlatayım. 

TEYZE 

tın alınmak suretile ressamlarımızın 

sc:.n'at emekleri maddi takdir tutarile kar
~:ılanmış olduğu gibi bu yıl da, değer ta
nır halk ve müesseselerim;zin daha üsttin 
ınaddi al.1kalarını ve teşviklerini esir -
gemiyeceklcrine güvenilmcktedir. 

a·cadı Bir !~t:dl:ı dere~e boğu'c!u 
Biga (Hususi) - Dışbudak köyünden 

40 yaşlarında Zeyneb isminde bir kadın, 
köy civarın daki dereden merkeble kaqı 
yakaya geçerken müvazenesinı ka ybc·t -
ıoiş, dereye düşerek boğulııp ölmüştür. 

Bir gün sonra cesedi derenin alt tarafın· 
da bulun.arak defnedilmiştir. 

Süriicü Mehmedln idaresindeki :rtık ara
hasile şoför Ahmed tarafından kullanılan 
3886 numaralı kamyon arasında Beyotlunda 
bir çarpı~ma olmu§, her ikisi de hasara ut -
ram ış tır. 

Giresunda orta ~ku la talebe 
tehaccmu 

Samsun orta okulunda ç·ft 
tedr;~ad yapıhyor 

Samsun, (Hususi) - Fazla talebe te• 
hacümü karşısında Samsun orta okulu• 
nun ilk sınıflarında çift tedrisat yapmak 

·zarureti hasıl olmuştur. Talebe adecil 
Giresun, (Hususi) - Bu sene orta okul 970 i bulmuştur. Lisede ve llseye bağlı 

!::ılebesinin sayısı yedi yüzü bulmuştur. orta okulda da talebe bu yıl son derece 
Bu tehacüm karşısında, talehlere müsbet fazladır. Lisede açılan pansiyon rağbet 

c.:vab verebilmek üzere 14 şube açılmış- görmüş ve büyük bir bo~luğıı doldurmuş· 
tır Binada kafi derecede od::ı bulunmadı- tur. Pansiyon 150 lira ücretlidir ve şim
ğından kütübhane ve kimya dairelerinde diye kadar 41 talebe kaydolunmuştur. 
de tedrisat yapılmaktadır. Müracaatlar devarn etmektedir. 

Bacaksrzın maskaralikları: H ava fişegi J 
~------------------------~~-
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6 İkinciteşrin 

olmak istiyorlardi, 
OLDULAR? 

Avukat İrfan Emin Kösemihal oğlu ile Yusuf 
Antel hayat ve hatıralarını anlatıyorlar 

Anketi yapan: Sabih Alaçam 
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Avukat lrfan Emin Kösemihaloğlu 
Avukat İrfan Emin Kösemihaloğlu, yü

tUnün ebedi tebessümü ile beni karşıla
tlı: 

- 5-6 yaşlarında cambaz olmak ister
dun. 8-10 yaşıarına geldiğim sırada da 
~Us - Japon harbi oluyordu. Herkes, bu 
savaşı derin bir aliika ile takib ediyor; 
halk, o zamanki hissiyata nazaran, Ja
l>onların kazanmasına taraftar bulunu
Yordu. 

Kenan 

Ben de bu yüzden denizle, deniz mu
harebesile aHikadar oluyordum. Küçücük 
~iireğimde sonsuz bir deni1.cilik sevdası 
esrneğe baslamıştı. Kendimı, muhteşem 
b• ~ lrjan Emin Kösemihaloğlu 

SON POSTA 

~tl~~ 
Yeni ve güzel bir film: 
Kadtnlar h~pishanesi 
Mevzuu veren Fransız 

m uharriri filmde 
muharrir rolünü oynadı 

Fransanın tanıiUIUJ muharrirlerinden 
Francis Carco kadın hapishaneleri hak -
kında bir eser yazmak isfediğinden ay -
larca buralarda dolaşarak her derdli ile 
konuşmuş, her günahkar ıle anlaşmış, 
notlar almış, etüdler yapmı~ ve eserinin 
ana hatlarını hazırlamıştır. 

ır zırhlının süvarisi olmuş farzeder, ar-
kadaşlarımla oynarken onlara: 
. - Salvo, ateş. diye kumandalar verir
tlirnı 

Gece, yatağıma bu hayaller ile uzanı
l'or, Okyanusların sonsuz ufuklarında 
ileriiyen zırhlırom kumandasile meşgul 
blınak, rüyalarımı bile kaplıyordul 

Bazı sınıflann kitabiarı _yoktu. Birçok 
geceler, bir zeytinyağ kandilinin ışı~ı al
tında, sabaha yakın saatiere kadar çalı~ı
yordum ... Fakat, asıl içimi yakan ışık be
ni aydınlabyor; sıkılmadan, neş'emden 
hiçbir §ey kaybetmeden hocalığımı yapı
yordum ... 

1334 senesinde küçük bir hadise oldu. 

Montpellier hapishanesinde karşılaş -
tığı masum tavırlı genç bir kızı çok ente
resan bularak eserinin kahramanı yap -
mak istemiş, cani hakkında da hapishane 
direktöründen uzun tafsilat edinıniştir. 

İşte hakild hayat vak'aları, uzun etüd
ler, sonsuz çalışmalar sayesinde toplanan 
bu mallımat Francis Carco'ya akademi 
ıııükafatı kazandıran bir eser yarattır -
mıştır. 

Cemiyetin en derin derdierinden birini 
en salfıhiyettar bir kalemle yaşatan. gü
nahsız insanların ıztırablarını en derin 
bir his ile duyan ve anlatan bu kitab 
Fransada bir hafta içinde tamamen sa
tılmış ve yeni yeni tabıları piyasaya çıka
rılmıştır. 

.. rakat yavaş yavaş, çocuk arzularım 
~onrneğe başlamıştı. Yaşım iierlcdikçe, 
ıçimde de daha çok, hocalık h~\·esleri be
liriyordu. 
, 1324 de hürriyet ilan edildiğı zaman, 
~dadiyı bitirmiştim. 

Ne çare ki babamın, bana ali tahsil 
~aptıracak kadar, paraSi yoktu. Bu yüz
'den Üsküpte kaldım. 

liürriyetin ilanı ile matbuatta müdhiş 
bir feyezan baş göstermişti. Her hafta 
l'eni yeni, rengarenk edebi. siyasi, ınizahi 
tnecrnualar çıkıyordu. Bunlara, edebiyat 
Vazifelerinde muvaffak olmuş bir çocuk 
&ıfatne yazı yazmağa koyuldum. 
l Belki bilirsiniz, o zaman bizim mem
ekette bir adamın ismini mürettibler di
~inct", o, meşhur olurdu. Ben de b~ylece 
trleşhur olmuştum amma yaşım 16 idi! 

Günün birinde bir mektub aldım., ma
rı:if müdürlüğü, Üsküp idadisine açılan 
bır şube mua1limli~ini lutfen kabul edip 
etıniyeceğimi niyazktırane bir lisan ile 
soruyordu! 
~yli bir mckteb talebesinin, serbest 

ltalznası faciadır! İşte, ben de S!kıntıdan 
S&tlıyacak bir halde iken, bu mektub 
~llı.dadıma yetişti. Maarif müdürE.iğüne, 
eınen: 

- Evet, cevabını verdim. 
ii ~.e. birkaç ay evvel bahçede altalta, 
h stuste haşnineşr olduğum çocuklara 
°Calık yapmağa başladım. 
Artık hocalık nıcfkCıresine dört elle 

~arılınıştım. Aklım sıra ölünceye kadar 
oca kalacaktım. Ders senesini de bana 

:~aret veren bir muvaffakiyetle bitir-

\.'tn. 'Yalnız, içimde günden güne kuvve
ın· 1 artıran bir emel vardı: Ne pahasına 

Olursa olsıın, ali tahsil yapmak. 
Fakat hangi zümre yi seçme li idim O 

~atnan Edebiyat ve ilahiyat Fakülteleri 
~Ofta yatağı idL Bunun için, beni en faz
b~ Cezbeden şube bu olduğu halde, Ede
~ 1Yat Fakültesine girmedi m. Kardeşim 
Oktordu. O sahayı ona bırakınağı tercih 

:ttirn. Kendimde riyazi bir kabiHyct gö
~!lll'diğim için, mühendis olmağı hiç dü
t nrnedim. Şu halde, tek bir yol kalmış-
ı: Hukuk! 
Lakin, bu tek yolu, avukat ve hakim 

~Unak için istiyor değildim! Çünkü o za
t anki telakkime göre, hakimler, durgun 
e hareketsiz adamlardı. Benim, meskene 

!~ r~z.ı olmağa, ruhum kat'iyen tahammül 
~ıyordu! avukatlara gelince, onlar da 
tı. alık adamlardı; kafalarını, zamanla
~ nı ve hatta vicdanlarını kiralıyan a-
aınıar ... 

t Bu scbcblı;, avukat olmak, bana göre, 
rıaharnrnül edilmez bir te~ez7.üldü! Yal
l;z, Yüksek bir tahsilden ışık almak için 
h U~uka girccektim. Hukuku, hayat ceb· 

Bir mekteb müdürü di~er lbocalara yap
tığı gibi, benim de programdaki ders gün 
ve saatlerimi kendi kendine degiştirmiş! 

Müdürün bu saygısızlı~ı, hocalık guru
ıuma• dokundu. Böyle mesleğine aşık bir 
hoca, en ufak bir nıüdahaleyc tahammül 
edemezdi!. 

Bu alaka üzerince Franci! Carco'ya c-
seri filme alarak daha fazla hareket ve 

Sultanideki vazifemden, sonunu dü- can vermek düşüncesi gel.m.ış ve gene 
şünmeden, derhal istifa ettim! Fransanın en tanınmış sahne vazılanndan 

Kala kala, bir Nümune mektebinde va- Roger Richebe ile bu mesele üzerine ko
zifem kalıyordu. Orada da daimi surette nuşmağa başlamış. 
bulunmak mecburiyeti ihdas edildi. Ted- . . 
risatı iptidaiyc kanununa göre, o zaman Kudretını c.~ı: kaynakl~rınd~ alan bu 
bir ilkmcktcb mualliminin maaşı 1000 ku- senaryoyu reJısor çok begenmış ve uzun 

ruştu! Bu para, değil iaşe ve ibatemc, .. 
hatta almağa mecbur olduğum kitabia
rın bedeline bile yetmlyordu. 

Çaresiz, onu da bırakmak, hocalıktan 
uzaklaşmak mecburiyetinde kaldım. 

Bundan sonra sigorta olarak elimde 
bulundurduğum Hukuk diplomasını ha
tırladım. O devirlerde staj mecburiyeti 
yoktu. 

- Avukatım dedim! 

Hiç kimse: 
- Değilsin, demedi! 
Bu suretle meslek içine girdikten son

ra, eski hükümleriıni, yüzde namütenabi 
kere yüz değiştirdim. Hakimliğin yüksek 
ve avukatlığın hocalıktan hiç te "geri kal-

mıyan üstün bir mefk.Cıreye dayandığını 
yaşıyarak, tatbik ederek öğrendim. Şim
di bende hocalık ve avukatlık a~kı ayni 
bizada ve ayni hızla yürüyor. 
Yalnız sözlerimi bitirmedcn evvel şu· 

nu ilfive edeyim: Çocuklukta olmak iste
diğim cambazlık ile denizlerde yapmak 
istediğim muharebeyi, §imdi avukallıkta 
yapıyorum. 
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Avukat Yusuf Kenan Antel 

Viviane Romance ,e eserin mu7ıarriri 
Francis Carco filmde 

süren düşüncelerden sonra birinin a -
to,şlt karakfe~i, diğerinin sakin tavıile 
eserdeki hakild tezadı yaratacak iki kud

retli artistin! hemen seçmeğe muvaffak 
olmuştur. Bunlar da geçen sene Tino 
Rossi ile çevirdi~i (Yakan Buselcr) fil -

Avukat Yusuf Kenan Antel: 
_ Dostum dedi, küçük iken, yani on minde herkesi sihirliyen gü~el v~ kıvrak 

yaşına kadar ziraat işlerile meşgul ol- Viviane Romance ile güzel ve manidar 
mak isterdim. Esasen ecdadım... Renee St. Eyr. dir. 

-Benim bildiğim adliyeci idiler ... Ba- Rejisör, eseri yazan Francis Carco'yu 
banız eski adli ye nazırı Celal Bey m er- da hakiki hayatta olduğu gibi muharrir 
hum değil mi? rolü ile filminde çalışma~a mecbur et-

- Evet amma, ana tarafından ecdadım miş ve bunu en mükemmel fekilde an -
hep çiftçidir. Trakyada birçok çiftlikle- cak kendisinin yaratabilece~ini söyle -
rimlz vardı. Tatil aylarında buralara gi- miştir. 

derdim. Yı~ın. yığın, öbek öbek topra- Dünya piyasasında büyük bir alaka ile 
~m üstüne serilen mahsulat arasında oy- seyredilen, fevkalAde takdir gören bu 

• 
nar, dere kenarlarında, yeldeğirmenleri- film, san'atkarların intihabında rejisöre 
nin içlerinde dört dönerdim. En aziz dost- hak kazandırmıştır. 
larım sa~ yürekli çiftçiler, köylüler idi. Francis Carco, eseri için kendisi ile 

görüşen bir muharrire demiştir ki: 

esınde bir sigorta gibi beninısiyordum. 
id~eneler gcciyordu. Ben çılgın bir hoca 
lll ıın... Heyccanım, bir zerresim kaybet
ti ek şöyle dursun, günden güne artıyor-

U. 

Mekteblerin açılma vakti gelince bura
lardan hüzünle dönerdim. Sevgilisinden 
ayrı kalmış toy bir delikanlı gibi gözle

rim yeşil, yemyeşil ovalarla s!lslcnen u
fuk.larda kalır; kış günlerinin kasvetli 
şehir seması altında sıcak kırlarm hasre
tini çekerdim. 

c- Memleketimin yazılaruna ve e -
serime karşı gösterdi~ alakaya çok min

nettarım. Bu alAkanın benim yazılarım
dan çok hayatm yaşatılan görünmez ız

tırablarına., içli derdierine olduğunu tak
dir ediyorum. 

• 
cKadınlar lıapishanesi~ filmi, bütün 

Sayfa 7 

SEYAHAT MEKTUBLARI ı 61 

Yazan: Vufi Rıza ZobQ 

lranlı tacirler· bizim 
transit yolumuzdan 

nasıl şikayet ediyor la&? 

Transit yolunda fgliyen otobüsler 

!randa, t~ büyük bir ihracatcHe 
görüştüm .. Bilhassa halı ve kürk üzerine 
iş yapan bir adam .. Bu tüccar, muntaza
ınan, memleketinden Avrupaya, Aıneri -
kaya mal gönderen bir bahtiyardır .. Fa
kat bu zatın bir derdi, bir eksi~i var. O 
da: Trabzon transit yolunun bir an evvel 
bitip açılamaınası... Dost memleketin, 
dost tüccarı bana derd yanarak bir şey
ler anlattı.. Ben de sizlere nakletmeden 
geçcmiyeceğim .. 

- On bin lira!!. 
Bir kaınyona on bin lira teminat ak· 

çesl istenirse, yüzlerce kamyonun ne tu 
taeağını artık siz hesab edin .. Bu muame 
leye İran bankalarının dayanmasına 
imkan yoktur. • 

Bütün bunlara rağmen lranlı tüccar 
malını gene Trabzon yolile göndermek 
çaresini aramakla meşguldür .. Bu tuhaf 
arzunun sebebi çok mUhımdir. Bu, ne 
cİran - Türkiye• dostlu~u içindir, ne 
de ırk yakınlığı.. Bunların tesiri belki 

- İran tacirlerinin, mallarını Avru • ikinci derecede kalabilir .. Bunun asıl se. 
paya sevkedebilmeleri için muhakkak bcbi cruhh dir .. 
komşu devletlerin birile anlaşması lazım- Yani, Trabzon yolile yaptığı ticareti, 
dır .. Bu komşuların başında Türkiye ge- İran tüccarı uğurlu sayar ... ttikadı vardır 
lir .. Rusy~: lr.ak, ~uriye . d~i.ma ve her ki: Trabzon yolile göndereceği eşyadan 
hususta Turkıyenın translt ışınde kuv - zarar etmez .. İşte bundan dolayı bu yo -
vetli birer rakibdilrer.. Bunlar, İran lun daha uzun ve daha pahalı ~lmasına 
transit eşyasını kendi topraklarından ge- gümrüklerdcld muamelelerrlE'n memnW: 
çirmek için akla gelmiyen kolaylıklar kalmamasma rağmen, babadan, büyük ba 
yaprlar .. Evvel! Ruslardan başlayalım: badan gördüğü; senelerden, asırlardan -

1 - İran transit eşyasını Batum yo - beri alıştığı bu yolu tercih eder .. Bu, en 
luna çevirmek için teşkilat yapmakla mühim noktadır .. Bir tüccar için cuğur~ 
me~guldürler .. Bize diyorlar ki': cMalla - kadar ehemmiyetli bir ba~ yoktur .. Tür
rınızı, Tahrandan, yahud Tebrizden Ham kiye için bundan istüade etmek, hazıra 
burga kadar tam dokuz günde götürece- konmaktan başka bir şey değildir. 
ğiz .. :t O halde çaresi: Bir an evvel yolları-

Halbuki Trabzon yolile bu sür'ati te - nızı yapmak, gümrüklerde azami sühulet 
min etmenin i.mkiını yoktur .. Ruslar, e - göstermek. Trabzondan doğru posta yap
ğer bu iddia ettikleri sür'ati yaparlarsa mak, kalkan bazı vapurları Tuna yolile 
Türkiyeye çok zararı dokunnr.. Avrupanın göbe~ine kadar sokmak ... 

2 - Trabzon yolile bir ton tüccar eş- Bu te~kilata cuğur:t da inzmıam edin-
yası, Hamburga yahud Londraya kadar l'C, öbür yollan altınla döşeselcr, İtanlı 

ı tüccarm gözünü boyayamazlar._ 
on iki İngiliz Urasına gidebiliyor .. Ha -
buki Revandiz, Telköçek, Berut yahud * 
İskenderun yolile ayni ~·· ayni gijnde, İrand~ söyliyeceğim söz işte bun .. 
fakat dokuz buçuk İngiliz lırasına gide - dan ibaret olsun .. Bizim seyahatname, 
biliyor.. yılan hikayesi gibi, uzadıkça uzadı .. Ben 

3 - Almanlar, geçenlerde İrandan de bıktım siz de ... 
altmış bin ton bu~day satın aldılar .. Bu Daha bir çok görüp işittiğ:miz vak'a
buğdayları memleketlerine sevkedebil - lar var .. Bunları, memleket hesabına 
rnek için Trabzon yolunu tercih etmek faydalıdır diye not defterime kaydetmiş
istediler .. Yolun keşfi için bir heyet gön- tim .. Amma, cçok arpa at çatlatır!• der
derdiler .. Alınan rapor aleyhinizde çıktı .. ler .. Ben de pek ileri geri lif etmi1 ola • 
Çünkü Trabzon transit yolundan iki bu- cağım ki: Şuradan buradan serzenişlere 
çuk tonluk kamyonlardan daha büyüğü maruz kaldım.. cSelimetülinsan fi hıf -

· B d d I altmı · zJllisan~ ... 
geçemezmış.. un an ° ayı ~ oın İ~te bu düşünce ile seyahati burada 
ton buğday Berut yolundan gönderildi .. 

nihayete erdirip, kelama nihayet vermek 
4 - Geçenlerde, bir deri ve kürk tüc- istiyorum.. · 

carı Almanyaya tilki derisi göndermek 
için Trabzon yolunu münasib görmüş.. Dönüşümde de bir hayli garib işlerle 
Devlet otobüsleri hududa kadar işleme- kar,şılaştım.. Amma sayıp dökmekten giS-

züm yıldı.. İşi tatlıya ballamak, sessiz 
diği için dört yüz deriyi husus! bir kam- 1 

d sadasız stanbula dönmek.. bütün arzum 
yona yüklcmi§ .. Transit olarak hudu • 
dan sizin tarafa geçince Kızıldize güm - bu ... Şükür Tanrıya ki, istediğim de ol -

du: Tahran büyük elçimiz; cidden çok 
rüğünde: cbüyük~ olan, Ekselans Enis Akaygcn, 

- Kürkler için teminat akçesi isteriz! mezunen İstanbula geliyorlardı.. Oto • 
Demişler.. mobillerinde. beni de refakatlerine al • 

- Hani transit eşyasından teminat ak- mak liitüfkarlı~nda bulundular .• 
çesi alınmıyacaktı.. cKimse mi vardır cihanda, lı1tf0 

- Evet amma, devlet kamyonlarile insandan kaçar? • 
~evkedilirse.. Bu sayede yedi başı marnur bir halde te:.330. da Hukuku bitirdim. Fakat eski 

~ _'~kkı.ıne tamamon bağlı i:iim: Hoca, 
d <ııına hoca kalacaktım, ta ölünceye ka
' ar ... 

Bu hülyalar ile idadiyi bitirdim. 
Babam, beni avukat yapmak istedı. O

na nazaran, kendi mesleği çocukları ta
rafından da beniınsenmeli; yani biz, bl~ 
rer hayrlllhalef olmalı idik! 

hapishanelerde yaptığım röportajların 

yarattı~ elem ve .ıztırab dolu vak'aları 
muktedir rejisör Roger Richebe'nin ha-

-Nerede ... Devlet kamyonları işlemi- Tahrandan Trabzona kadar göz açıp ka-
yor ki.. payıncaya kadar geliverdik. .. 

- Orasını bihnem. İ§le böylece de bu cKafda~ı masalı. 

ltı 11rnumi harb zamanında hummalı bir 
te:şg.ultyet içinde idim. Haftada 40 saat 
ler ını vazif<>m vardı. Ayrıca, husust ders-

de alını§tım. 

Halbuki benim, avukatlıkta hiç gözüro 
yoktu. Babama haber vermeden Halkalı 
Ziraat mektebine girme imtinanına i§tl

(Devanu 13 acil sayfada>_ . 

yat ve harekete getirmesidir. Bu filmin 
Fransız san'at ~leminfn büyük bir mu • 
vaffakiyet kazanmasına vesile teşkil ey
lediğinden dolayı çok bahtiyarım .. :t 

- Şimdi ne olacak? bitti. E~er: 
- Kürk başına yirmi beş lira yatıra - Bir sürcülisan eylediksc, kusurumuz 

cuksınız.. af ola ... 
..- Dört yüz kürkı Vasfi R. Zobu 

• 



( DIKKAT )1 

Şunlan yapmay1nız 

Tireyi di~inizle kesmeyiniz. Hem di -
§inizin minesi bozulur, hem de yüzünü
zü ho~a gitmiyecek ~ekilde kırı§tıracağı
nız muhakkaktır. 

Tırnaklarınızı çerçeveleyen deriyi ma 
kasla kesmeyiniz. Şeytan tırnaklarına 

tebeb olursunuz. 

Ne canınız sıkıldığı, ne de 1aştığınız 
vakit kaşlarınızı kaldırmayınız. Alnınu

da vakitsiz çizgilPr belirir. 

Ayak tırnaklarmızı yuvarlak kesme -
yiniz. Düz kesiniz ki etinize batmasın. 

--- . 
Tırnaklarınızı makas vesai: madent 

§eylerle tcmiz1emeyiniz. Çok zararlıdu. 

Fırça ile sabunlayınız. 

Beğenilen modeller 

Bu spor ,;nan ton un neresıne bakarsanız zev~ll bir Biliyorsunuz ki bu sene ~ksek tepell kloş &apkalar 
değişiklik bulacaksınız: Geni§ cfört kö~e yakasına uygun kürk çok modadır. Bunlar, hele orijinal bir de süs takılınca, gerçek· 
cepleri, a~ızlarına do~u genilliyen kolları, çift dütme ile ten pek genç ve flk görünüyorlar. Modelini verdi~ımi:ı fap-
ilikl.enen eö~, beliuğunun kendine mahsus yarı klo§ tarzı, ka bu genç tapkaların en eftzel bir örneğidir. Tepesinin aivri 
her §eyi hem de çok iık bir şekilde yenidir. Genç kızlara, ince ve yüksek §ekli afbi kenarlarının eğill§ tarzı da birçok yüz-
eenç kadınlara haHa biçimi dolgun vücudlere pek yakı~ır. lere yaraşabilecek aevimliktedir. 

Birlikte giyilen şapka da sade oldu~ kadar .kibardır. Eski Bu tepeyi bir kordeli gibi yer yer keserek önde eşi görül-
kalopunun önünü ariisliyen iki iri markadan ba~ka garnitürü me mit hoş bir fiyonga olan garniturü hem pek yeni, heım son 

olmıyan bu ppka rahat giyilir ve kolay yakı§ır. derece zariftir. • .......................................................... . .................................................................................................................................... 
Çok şık bir 

pulover 

Örgü her mevsimde moda, fakat son
baharda ve kışta her mevsımde o!du~un
dan daha çok ortaya çıkıyor. Ve çeşid 

çeşidlerine rwıtlanıyor. Her örgii güzel, 
fakat o güzeliili tebarüz ettirecek zara -
feti temin etmek lhım. 

Örgüsü ne kadar değişik duruyor de
ğil mi? Halbuki dikkat ederseniz hergün 
kullanılan ve herkesin bildiği j<'r.se ör -
güsünden ba~ka bir şey değildir. Yalnız 
ters tarafı yüz olarak kullanılmıştır. Üs
tüne de sonradan iğne ile c.zincir iğne~ 

çiçekler işlenmiştir. Ayni renk yünle ... 

Gözlerin güzelliği 
Bu güzelliği 

kor-umak lazımdar 

ıuya batırılmıt temiz bir pamuk parça • 
ılle çıkarımz. Ondan sonra boyanızı ıU
me~e ba§laymız. 

c • Bir çok kadınlarm kışın aokakta 
soğuktan gözleri yaşlanır durur. Bunu 
geçirmek için günde üç dört kere bir 
bardak suya katılmış 2 - tl gram eaubla
nekle gözlere banyo yapmalıdır. 

Göz güzelliği elbette ki bir yaradılı~ ı d • Göze, elle dokunmamalıdır. Mtk
i§idir. Fakat bakım ve bakımsızlık ile ne rob kapabilir. 
güzel gözler çirkinleşir., ne şöyle böyle • e • Gözleri her yıkadıkça havlu yeri-
güzeller sırasına geçer. Makyajın, ve ne pamukla silmek çok faydalıdır. 
her türlü güzelleşrnek üzere kullamlan f G" .. ü .. k't kit ahlA, 1 h .. 1 . k . t d'~. . k - ozun zu va ı va fU m w -er turlü fey e en§llle ıs e 1gımız no - 1 d b' .1 yık 1 er en ırı e ama ısınız: 
ta da zaten yaradılıştan aldıklarımızı en 
güzel haline koymaktan ibaret değil mi- Çay suyu, Alman papatyesi suyu, kay 

d. ? natılıp ılıtılmış ve içine bir çimdik asid 
ır. 

borik katılmış alelade su ... Bunlarm hep 
Öyle ise ne yapmalı, nasıl etmeli de . d h .. 1 lt d b ı ı 

.. 
1 

. .. ll . li? sı e er gun e a ın a u unan 1ey er -
goz erı guze eştırme . di 

Rimel'i, yapma kirpikleri bir yana bı
rakalım da güzü sahiden güzelleştiren, 

hiç değilse güzel saklayan 1eylere baka
lım. Çünkü: Asıl mühim olan bunlardır: 

Bunları yapmamışsanız nafile yalancı 

ve geçici güzelle§me vasıtalarına el sür

meyiniz. Hepsinin altından ihmalin do -
~urduğu kusurlar sırıtır. Çünkü hiç bir 
boyada, hiç bir kozmatikde bir göz kapa-
ğının şişkinliğini gidermek. kızıllığını 

r. 
g - Göz banyosu için ne kullanırsanız 

kullanınız biraz ılıştırırsanız çok iYI e • 
dersiniz. Pek soğuk göze yaramaz. 

h - Soğuk, yalnız koropreslerde (yani 
ısıatılmış pamuğu gözlerin üstüne koy -
mak) faydalıdır. Akşamları böyle soğuk 
suya batırılmış pamuklada göze koropres 
yapmak görüşün kuvvetini korur. 

. i - Bunun aksine, gözlerinizin çok yo-

rulduğu akşamlar (hele göz bebekleri -

( SAÇ TUV ALETI) 

Kendiniz yap1nız 

\ 

~' \, 1'. 
"'"' .,.., -:---~~~ 

~u gördü~nüz . !\ı ~t< 
kuwafür, cyukarı 1 'f 
taralı, son saç mo- • 
dellerinden biridir. 
Yapması kolaydır. 

Bir iki ufak tel dr 
yatmazsa zararı yok, 
teinture de benjoin 
ile düzeltebilirsiniz 

1 - Saçlarınızı 

ensenizm üstüne ta
rarsınız. 

2 - Dört müsavi 

kısma ayırırsımz. 

3 .,..... Yanları yukarı iı..ar, blrer 'ta ' 
rakla tutturur, üçlarmı ve tepedeki saçı 
bukle gibi bükersiniz. 

bit 4 - Sonra arka saçlarıntzı verev 
yivle ikiye ayırırsınız. 

5 - Her iki yana başın orta yerin' 
do~rudan, iri birer bukle halinde )(l• 

bi• vırır, saçların arasına gizleyeceğiniz 
rer ufacık tarakla tutturursımuz. 

t ( 

t ,. .,. 
• ---( 

Solda: Siyah düwetinden yuvarlak ç 
tekli bir buberonun kenarlarına tilki d 9 
risinden bir band verilmiştir. Omuzl~!' 
da ayni şekilde bir kürk band geçirıltl' 
miştir. Alttaki rob da siyah düwet\nd~ 1 

dir. Bu model laciverd kumaşta da g~~g 
zel görünür. Kürk bandlar şık bir ya 
tesirini yapıyor. .ı. 

•d Cı• Yakası, ilik yerleri ters - yüz örgü -
dür. 

geçirmek, göz bebeğille geçmez bir par-
laklık katmak, gözün kırpışmadan, bo -

zulmadan ve büzülmeden serbestce bü -
tün tatlılığile bakabilmesini temin et -
mek, kudreti yoktur. 

nizde, sinir lerinizin yorgunluğuna işaret 

olan bir gerginlik duyduğunuz günlerin 
akşamı) yorgun gözlerinizi ancak sıcak 

su kompresi dinlendirir. 

Ortada: Dra veya velur de ıen :ı' 
yapılacak olan sıkı belli mantoyu a~t'.1, 
gan bir (jile - yaka) ile süslemelis1111

, 

Önüne düğme yerine iki klipes . kon°1 , 

~alıdır. Fakat yaka önden değil, arltll 

dan açıktır. Bu yaka arkaya yuvarlak ~ •• Bu kudret ancak ve yaliiiL şu tedbir-
lerden gelir: 

j - Gözünüze hiç olmazsa ara sıra ya 

gülsuyu, ya da hafif bir tuzlu su (bir lit-

Kol bilezikleri, etek band'ı iki ters -

iki yüz lastiktir. Biçiminde bir revkala

delik yok. Çünkü örgüsünün basitliği i

çindeki bu göz alıcılığı süslenmesine ka

fi gelmiştir. Bir de biçiminde değişiklik 
yapılmaya kalkışılsa bu sade güzeUiğinj 

kaybederdi. Bilirsiniz ki örgüde şu nok

ta esas olmalıdır: Ya örgü, ya da biçim 

göze çarpmalı. İkisinin birden üstüne dü

şülürse boşa gideceği yerde göze batar. 

a - Yüzünüze sürdüğünüz kremlerin 
gözünüze girmemesine dikkat edinjz. 
Çünkü: Nelerden yapıldığını bilmedili -
niz bu maddelerin göze zararı olabilir. 

ı . ,·9l' 
larak geçer, iki yanlarında bırer p ı re suya bir tatlı kaşığı tuz) ile banyo 

yapmak gözleri çok berraklaştırır. dır. 0~ 

b - Rimel'inizi, daha yüzünüzün pud
rasım, kremini temizlemeden önce, ılık 

k - Göz banyosu yaparken başınızı 
arkaya doğru eğmeği unutmazsınız. Gö • 
zünüzü bir noktaya dikmeı, yana, yuka
r .ı., aşajı çevirirsiniı. 

Sağda: Bu mantonun da yakası ç 
~ıt· 

şık nervürle süslü, iri, drapel bir ya o' 

Kenarına kürk band geçirilmış. ,M:ı.ıllt 
nun beli sıkı. Etek bolca. 
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Zati Sungura yeni bir rakib ! " Son Posta, nın siyasi tefrikası : 2 
o • 

O Ô ~ O O ca ~ ~,......._ __ _ 

Fakirierin esrarını öğrenen 
Çanakkaleli genç 

.SARKA AlD KAYNAKI,ARI. 
·n.UAaiJfliMI'PiJot_ f•dlln ed•• :J/!fJqJMt. @aflt ~afşur 

~ski ~amanlarda ve orta çağlarda Yakın 
Şarka Avrupanın hıılulü 

Birinci kısım denlyetini yaymak suretile Asyaya Av
rupa kültürünün temellerini soktular. 

Kaşıkla erimiş kurşun içiyor, nabzım durduruyor, 
çıplak ayakla cam kırıkiarım çiğneyor 

Erimiş kurşun içme ve cam küre tecrübeleri 

Doçentsiz, asistanmz, talebesiz pro
fesör Zati Sugura bir rakib çıktı. Fa -
kat işbu rakib henüz rekabetini piya • 
eaya dökınediği için rekabetinin ve ma· 
rifetinin derecesi hakkında benden baş 
ka maltimat sahibi olan pek az kimse 
vardır, denebilir. Eğer bu hokkabazlık, 
ılliziyon, manyatizme sahasında boy gös 
teren zat, bir ecnebi olsaydı, doğrusu 
onu Zati Sungurun karşısına bir rnkib 
olarak çıkartınağa pek dilim ve kale • 
mim vnrmazdı. Bu san'atk~r bir Türk
dür. Üst~lik de kard~ Hataydan ana· 
vatana gelmiştir. 

, 

Eskt zamanlarda ve orta çağlarda 
Yakınşarka Avrupanın hu~oıu 

cMısır nasıl deniz yollan için Hin -
distanın anahtarı ise Sunye de kQra 

Bazı büyük istila yollarınt da cihana 
tanıttılar. Çok sonra, Napoleon İngiltere
yi Hindistanda mağlub etmek için muh
telif projeler düşünürken bu yollar o
nun dikkatini celbetmişlerdir: 

yolları için anahtardıT.» 
General Niox 

(Askeri cotrafyn, V inci cild, 1887) 

Troie muharebesinden takriben bir asır 
sonra, Yunan muhacirleri küçük Asya 
kıyılarına çıkarak orada Yunanlıların 
Eolide, İonie, Doride, Lesbos ve Rhodes 
ınüstemlekelerini tesis ettiler. Bu, çok 
büyük ehemmiyeti olan bir vak'a idi. 
Çünkü bu ilk Yunan kolonlarının zürri
yeti maruz kaldıkları bütün tazyiklere 
rağ~en, Asya kıt'asının bu parçasına kök 
salmış bir halde kaldılar ve buradan an
cak üç bin sene &onra, Lausanne muahe
desi Ue tardolundular. Bu muahedena
me, cihan harbinin sonunda Rum ve Türk 
ahalinin mübadelesini kabul etti. 

İlk Yunan kolonları Asyada yerleşme 
işinde çarçabuk muvaffak oldular. Artık 
bütün küçük Asya sahillerine, hattl Kıb
rısa kadar yayıldılar. Bütün Akdenizde, 
hattA Mısırda Nilin ağızlarından biri Ü· 

zerinde, Naucratis'te ticaret merkezleri 
tesis ettiler. 

Maamafih, İsadan beş buçuk asır evvel, 
Elenler İranlılarla ihtilfıf çıkardılar. İ
ranlılar bütün garbi Asya ile Mısırı fet
hettikten sonra, Yunanistanı da istilaya 
hazırlanıyorlardL Bu, uzun mücadelele· 
rin ba~lnngıcı oldu. Medique muharebe
leri esnasında, yahud sonra, 1rnn impa
ratoırlu~ büyük İskender tarafından 
parçalanıncıya kadar, Avrupalılar ile 
Asyalılar birbirlerile çarpıştılar. 

* 

İskender Darius Codoman'ın katlinden 
sonra, Bessus'u takib ettiği zaman, İranın 
şimalind~ Hazer kapılarından ve Efga
nistandan geçerek Meşhede, Herata ve 
Kandıhara doğru giden yolu takib ct
miJti. 
İndou Kouch bo~azlarından geçerek 

Caboul ve Pişadere doğru gıdı>n Oxus yo
lu vardı ki bunu takib ederek iptida Sc
merkanda gitıniş ve oradan da İndus·e 
vasıl olmuştu. 
İran sahilleri yolunu ise askerlerini 

GMrosie tarikile Suse'e getirmek için, 
muavini Ephestion ile birlikte takib et
mişti. 

Nihayet, Basra körfezi yolu ki bunu dn 
N~arque'a takib ettirmişti. 
Diğer taraftan, İskenderin fütuhatı Av· 

rupa ile Asya arasındaki ticaret mübadP· 
teleri üzerinde de pek büyük tesirler yap
tı. O zamana kadar esrar ile örtülü bir 
halde kalan bu mübadeleler Finikcli ge~ 
miciler ile Yahudi tüccarların elinde top
lanmışlardı. Onlar bu inhisan büyük b!r 
itina ile muhafaza ediyorlard•. Maama
fih, kervanlar vasıtasile ve Palmyre, 
Petra, Rhinocolure (Gaze) yolile yahud, 
bahren, Elath, Ezlongaber (Akabe) ve 
Arab - Sina sahilleri depolarında aldık-
ları muhtelif şark mahsullerinin hakiki 
menşelerini kendileri de bilıııiyorlardı. 

Rivayet olunduğuna göre, ~Iakedonya 

O dcvirde, Kızıldeniz henüz büyük 
Hind yolu değildi. Burada gemilerin sey
ri zordu. Finike ve Mısır gemicileri uz:ık 
mesafelere nadiren açılırlardı. Onlar se
yahatlerini umumiyetle bahtiyar Ara
bistan kıyılarına hasrediyorindı. Demek 
ki bu memleketin sekenesi, Sablıen'ler, 
bir taraftan İran sahilleri ve Hindistan 

kralı, Yunanisıanın .intikamım atmağa 
gitmek için, Hellespont'u geçtikten son
ra, Asya toprağına en evvel kendisi ayak 
basmak istedi ve harbH;ini yere dikerek 
Asyaya tasarrufunu işaret ettı. Şüphes;z 
ki yaptığı hareketin büyük e:hemmiyeti
ni bu tiyatromsu jest ile herkese göster
mek istiyordu. O ana kadar, filhakika, 
Elenler sahillerden uzaklaşmağa hemen 
hiç teşebbüs etmemişlerdi. Yalnız X~
nophon'un On Binleri bundan müstesna
dır. Fakat onlar da İranlı Cyrus'un plra 

yanmadası ile diğer taraftan Mısır ve 
Finike. arasındaki ticaretin hakıld müte
vassıtlan idiler. Servetlerinin kaynağını 
teşkil eden bu inhisarı ellerinde tutm~k 
arzusile, Mısırlılarla Finikclilere Kane 
ve Aden limanlarında bulduk:arı emti:ı
nın büyük kısmının bahtiyar Arabista
nın içeri taraflarından geldiği zannını \'C• 

riyorlardı. 

Bana kendisinin İstanbulda bulun • 
duğunu duyurduklan uman bir insa· 
nın kafasını keserek muhtelü dillerde 
konu~turdu~.uıu söylemişlerdi. Ken • 
di~ni görmek istedim. 

Naoız cıurdunna tecriibesi ile topladığı askerlerden ibaretti. Bu 
. . . . defa Avrupalı askerler gerçekten Asyayı 

Bunun Uzerine dün A vni Ra ca is -
mindeki bu genç IB.n'atk~r hünerlerini 
bize BPyoğlunun tanı.nmı§ bir barında 
hususi olarak gösterdi. VesaitsizHk yü· 
2Ünden adedieri pek yüksek olduğu ri· 
vayet edilen tecrübelerinin ancak pek 
mahdud bir kısmını görebildik. Ken • 
disini takdir ettik. Gözlerimizle gör • 
düklerimizi ınraladıktan sonra işittik -
lerimizi de ilave edeceğim. 

Müessese sahibinin teberrüken lfıt· 
fettiği salonda, fazla elektrik yanma • 
ı.ııın diye olacak, ışıksız ve minnacık bir 
sahnede A vni Ra ca bize beş numara 
yaptı. 

" e e ç yor ar ı. Bunu bir küre tecrübesi takib etti. ı kalade bulmadım. Zıra fakınzm ıle hiç f th ıkı 1 d 
Pirinçten, yumurta cesametin.d~ ~~ bir al~kası Y~~· !l~kkabazlıktan i · Fakat, Rumlar, içerilerin dağlık küt
küre elden ele dolaştı. Buz gıbı ıdı. barettır. Tecnıbelenmın ~sıl ha~t - lesine hücuma kalkmadan evvel, şarki 
Falr.at o, bunu eline almasile bera~er ba~ş. olanl.~rı~~ yapa~adıgıma müte • Akdeniz kıyılarmdaki bütün ülkeleri 
tutu.lrn~yacak ~eı:eced~ hararetlendır - :~sı~ım. Çunku vesaıtım yanımda de • zaptetmek ve bilhassa Finikelilerin ş~v
mesı bır oldu. Ikı sanıye evvel avucu· gıldır. ket ve kudretini kat'i surette mahveyle
muzun içinde iken M. Turhan Tan ka· Kendisine bu işe nasıl başladığını mek istediler. Granique (İsadan · evvel 
dar sakin olan demir parçası şimdi ve daha başka neler yapabi1e~ğini sor 334) i İssus (İsadan evvel 333) zaferlerin
Nurullah Ataç gibi ateş püskürüyordu. duk, an1attı. Yazıyorum: den sonra, Suriyeyi istilA ile Tyr'i tah-

İskender garbi Asyada muzaif('rane 
ileriediği sırada, Hindistan mahsullerini 
garba doğru getiren büyük ticaret ce
reyanlarının çoğunu keşfetti: Bunlar Bns 
ra körfezi, Babil ve Palmyre yolile; ipek 
yolu, Bactriane, Hyrcanie ve Hazer !i
manları ile; Oxus yolu, Hyrcanienne ve 
Pont-Euxin ile vukua geliyordu. Maama
fih, İskender hakikatin ancak bir kısmı
nı farkedebildi. Basra körfezinden yola 
çıkacak gemilerle Arabistan yarımada
sının etrafında yaptırmayı dtişi.indüğü 

devir hareketi tam olamadı. O kadar ki 

Üzerine Hind fakirlerinin elbisesini 
giyinen kara yağız san'atkar delikanlı 
evvelA iki metre uzunluğunda kalınca 
bir ipi bir kaç yerinden kestirdi. kesi· 
len parçalan önümüze attl.. 

Sonra okşar gibi ipin üzerinde do • 
laşan elleri yerine avdet ittiği zaman 
ipi düğümsüz, birbirine yapışmış, ola
:rak kesiksiz gördüm. Bunu sünnet dü· 
~Ünlerinde Limoncu oğlu da mendil • 
leri birbirine bağlıyarak yapıyor diye 
dü§ündü'kse de ikinci nurnaraya en 
müşkülpesend bir mümen·izin hak -
kaniyetHe tam numara verdik. Bu tec· 
rü be şuydu: 

İçi cam kırıkJarile dolu bir sandık .. 
Muayene ettik. Muhteviyatını teşkil e· 
deu cam kınklan muhteilf kalınlıklar· 
da. A vni Ra ca çıplak ayaklarile bu 
sandığın içine bash. ve iğnerneğe baş

ladı. Ayaklarının allında çatır çutur 
ezilen cam parçalan tabanlannın al • 
tını Eminönü meydanına çevirmiştir, 
diye düşünürken, bu tepinmeden, ez • 
meden dışarı çıktığı vakit ayaklannda 
en ufak btr çizik bile bulunmadığını 
hayı-etle gördük. 

Rünerierin en heyecanıısı ve cazibi - Ben aslen Çanakkaleliyim. Şimdi rib ettiler, Mısırı işgal altına aldılar ve 
kurşun tecrübesi idi. Fakir ateşte eri • yirmi dört yaşında bulunuyorum. Ba· orada İskenderiyeyi bina eylediler. 
tilmiş kurşunu içeceğini, sonra tekrar bam askerdi. Harbi Umumide İr.kende- Ertesi sene, şarka doğru muzafferane 
külçe halinde çıkaracağını söylüyor • runa tayin edilmiş. Oradan Halebe geç yürüyüşlerine tekrar başlıyarak Fırat 
du. mişiz. Babam ölünce Hataya geçerek ile Dicleyi geçtiler. Sonra, ArbCles'te Da-

Yunanlılar Hindistan ın nıahsullerinin 

Evvela bir kürek içinde erimemiş ye:rjeşmi~iz. Hayatta hiç kimsem yok. rius Codoman'ın ordusunun bakiyelerini 
iki parça kurşunu gösterdiler. Sonra Tahsile devam ettim. Lise son sınıfı:ıa de perişan ederek (İsadan evvel 331) Ba
m:::ıngaldn bu kurşun eritildi. Mayi ha- kadar okudum. Lakin çalışmak mecbu- bil, Suseve Persepolis üzerinE' yürüdüler. 
line geldi. Henüz mangaldan inmiş mu riyetinde idim Bunu şiddetle hissetti- İranlılar imparatorlu~una hakim olun
hallebinin lezzetine bakar gibi, Avni ğim sıralarda Hindistandan yedi dil bi· <'a, artık Elen fatihler ö~ünd«:> bütün ~s
Raca iri bir kaşığı kurşuna daldırdı. len bir arkadaş geldi. Kendisi Hindis • ya açılıyordu. Hazerdenızine, Arachosıe
Ve .. ağzından içeri boşalttı. Yüzünde tanda F<ıkrizme asina olduktan sonra ye, Bactriane'a vardılar. Sonra, Caboul 
ağzının yandığına dair en ufak 'bir acı· Amerikayı ve Avı=upanın bir çok yer • '·adisini g~çe~ek İndus'un öte tarafında 
nın çizgileri görülmüyordu. Tepsi tut· lerini ve memleketlerini dolaşmıştı. Pencaba gırdiler (İsadan evvel 326). 
tular. Kurşun külc;e halinde düştü. d Bu kadar gayretin bir hududu olmak 

- Ticaret hayatın a muvaffak olama- tabii idi. İskender, askerlerinin son dere-
Bunu nabız durdurma takib etti. Ya dığı için bu i~i meslek olarak kabul et· oede yorgunluklarını hesaba k~tmak ıztı

nına iki kişi çağırdı. Nabzına baktılar: rnek mecburiyetinde kalmıştı. Beraber rannda bulunduğu için, Hindıstanı fet
Atıyor. San'atkar gözlerini sabit bir çalışmamızı teklif etti. Razı oldum. Ar hetmekten vazgeçrneğe mecbur oldu. tn. 
noktaya dikerek nefec;ini kesti. Bir e • kadaşım Fakirizmin sırrını elde etmiş dus nehri Oman'a kadar indikten sonra, 
lini tutan aktör Eyüb Sabri, diğerini olduğu cihetle yaptığımız hünerler kuvvetlerinden bir kısmını Basra körfe
tutan bir gazeteci arkadaş bağırdılar: hayretbahşdı. Her tarafta alaka gör - zinin 'nihayetine bahren gönnerdi ve mu-

- Nabız atmıyor. dük. Bütün Suriyeyi, Filistini, dolaş • haribierinin mütebaki kısmını da G~d-
Bu iki dakika devam etti. Kendisi tık. A vdette Berutta yerleştilt. Fakat rosie'den geçirerek Babile kadar getirdi 

bir saat durdurabileceğini iddia edi - oyunlarımız.n devarn etmedik. Hususi \'e orada, vakitsiz olarak, İsadan evvel 
yor. bir yer açtık. Kayıbtan haber veriyor, 325 tarihinde öldü. 

San'atkar tecrübelerinin bitarn bul· istikbale aid ~eyler söylüyor, manya - * 
duğunu söyledi ve ila\·e etti: tizme tecrübeleri yapıyorduk. Mesela, İskenderin fütuhatı çabuk uçup 

- Eşyalanm Suriyededir. İzmir fu· kapalı bir mektubun içinde neler yazıl· gitmekle beraber, gerek siyaset, gerek ti
arını görrneğe gelmiştim. Bu arada İs- dığını olruyabiliyorduk. Burada da ay- caret bakımından neticeleri rek muaz
tanbula da uğradım. Zati Sungurdan ni ~eyleri yapacaktım. Yasak olduğunu zam oldu. 
bahsett!ler. Bu nurnaraları hiç de .fev· söylediler. (Devamı 14 üncü ıayfada) Bu fütuhat Elen san'atını, dilini ve me-

hepsi Akdenize münhasıran İran, Mezo
potamya, küçük Asya ve Suriye yolile 
geldiğine, Petra'ya yahud Mısıra idhal o
lunan bütün emtianın da bahtıyar Ara
bistandan yahud Afrikadan çıktığı ka~ 

naatini beslediler. 

* 
Makedonya ileri gelenleri İskenderin 

zaptettiği ülkeler üzerinde hakimiyeti 
ele geçirmek için birbirlerile kavgaya 
giriştiler. 

Ptolemee Soter Filistin ile birlikte Mı
sır krallığını aldı; Lagide'lPr hanedanı
nın iefi oldu. Bu hükümdarlar nüfuzla
rını ta Habeşistana kadar genişlettiler. 
Diğer taraftan, Seleucus Nicator Suri

ye vilayetlerini yani Yunanlıların Asya
daki arazilerinin en büyük kısmını An
tigone'un elinden aldı; Scleucide'ler ha
nedanını tesis etti ve Ganj nE'hrine kadar 
harben ilerledi. 

Fakat Seleucus'un halefieri çöle geç
meden imparatorluklarının inhiltil E>tti
~ini gördüler. Pergaıne ile Bithyrie'nin, 
Font'un ve Capadoce'un yeri! prensleri 
küçük Asyanın şimalini payıaştılar. lsa
dan evvel 225 inci seneye doğru, Pnrthie 
Arsacides'ler& ittihak etti. 

(Arkast var) 
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Mari Valevska i. 
No olgonun aşk "roman, 

TeTcüme eienı Mebrure Sami 

:V ağmurlu bir gecede 
Etrafını sarmış olan insaniann için

öe en fazla alakalandığı, merak ettiği 
bu herifti. Evvelce aklına koyduğunu 
yapmış, onu ezmiş, perişan etmişti. Am 
ma, düştüğü yerde, bir müddet hiç kı
pırclamadan serilip kalan Dük d'Ot
Tante, sinsi sinsi çalışmış ve lkbal yıl -
clızmı yeniden ışıldatmağa uğraşmıştı. 
Ne becP.rikli kurnaz herifti o! 

Muhakkak ki günün birinde o gene 
hükumetin başınn geçecektir, diye dü -
şünüyordu Napolyon. 

- Dük d'Otrante Pariste bulunuyor 
amma. iş başına geçrneğe pek niyeti 
yok gibi gözüküyor ... 

- Garib! Muhakkak saatini, daki -
kasını bekliyordur ... Demek ki bu yeni 
hül~umetin baki kalacağım pek um -
mu~ or ... Hiç gördün mü onu? 

- Bi1iyorsunu~ Napolyonum, Fuşe 
ile bırbirimizi unu alı yıllar oldu. 

- İyisi de bu zaten. İkimize de az 
mı kötülük etti idi mel'un. 

Konuşmaları bu yola dökülünce, sı-

ra birden, Marinin ° kadar çekindiği Ncıpalyon Polonyada Mari Valevıka ile kaT§ıta§\yor 
sorguva geliyor: 

_ Peki, jmparatoriçe nerede? Marinin sesi bunu söylerken biraz 1 len ade-ta tuz!wnsu bir esinti insanın 
_ Viyanad~, şevketlfım, oğlu Ue be· titriyordu amma, bu sözlerle yüzüne burun deliklerine iğne gibi batıyor ... 

rabert , nur gelen Napolyon bu değişikliğin bk damlalar ara vere ve:re yolun 
Mari ömründe ilk defa olarak Na - pek farkına varamadı. toz1anna düşmeğe, arkasından da so -

polyona' cyalan» söylüyor. Bu yalanı Zaten loş olan .çad~nn içi büs~ütün ğuk hızlı bir yağmur yağınağa başladı. 
söy~emoği, ona karşı bir borç biliyor ~~rardı .. Havada bır agırlık var. Bırden Ürperen Mari, atkısını çekip iyice sa • 
artık. iğrenç hakikatı bildirecek insan, ikı ani şımşek ça~tı ve ~emen arkasın- nndı. 
he•·halde Mari olmamalı. dan yıldırımın gurlemesı duyuldu. İçeri girdiler. Çadır bezinin üstün -

Amma Napolyon ısrar ediyor ... Yok- Napolyon kapıya gitti. Ma~i d.~ ?.r .~ de yağmur, sanki binlerce parrneklar-
sa bir şübhesi mi var acaba? kasından, ona yaklaştı. <?,o~yuz.u~u dan çık=ın bir pıtırdı yapıyor. 

_ B:ına Aix sulanna gittiğini söylü- kaplıya~ b~lut .. tabAakalan yurur gıbı... Napolyon başın~ kaldırdı ve usulca: 
vorlard!... Yanında da şey varmış ... Kuvvetlı bır ruzgar kestane ve meşe -Bak dinle! Tıpkı trampet sesi gi· 
Durakhyor. ağ~çlarmı inildetti. Denizden doğru ge bi... dedi. (Arkası var) 

- Maiyet zabitlerinden general Ne· 
ipperg, öyle mi Mari? 

Mari hafifce titriyor: 
- Hiç böyle bir şey işitmedim efcn

Öimiz. Ben Li ·ourne'den gemiye biner
ken. imparato .. içe hazretlerinin de o 
günlerde Parm dükalığını ziyarete ge· 
leceğini söylüyorlardı. 

Napolyon: 
- A-:ılıyorum, dedi. yakınıaşmak i -

çindir. Peki amma, ne diye mektubla
nrna cevab vermiyor? 

Marinin gönlünü büyük bir acıma 
hissi kapladı. Varsın o, bu hülyası için· 
öe yaşasın. Hiç bir zaman vazlyetin 
çirkin acılığını öğrenmesin duymasın! 

Edirne - Meriç su işleri Şube mühendisliğinden : 
1 - Eksiltıneye konulan iş Uzunköprü kazasına bağlı Eskiköy civa-:-ında ve Me

riç nehri üzerinde bulunarı Nafıa köprüsü menbarnda yapı~acak mahınuz 
ve bağlantı inşaatı keşif bedeli 8762.86 liradır. 

2 - Eksiitme 16/11/938 tarihınc müsadif Çarşamba günü saat 14 de Edırne - İs

tanbul yolu üzerinde bulunan Meriç su işleri şube mühendisliğı binasında 
toplanacak su eksiitme komisyonunca açık eksiitme usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme iartnamesl mukavele projesi, bayındırlık işler: genel 
şartnamesi, fennt şartname ve prcj~leri bilabedel Meriç su işlerı fubc mü
hendisliğinden alabil;rler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için istekiiierin 657,22 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden~ en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müra
cat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar cksilt-
meye iştirak edemezler. (7957) Ve bunun için de söylüyor, söylü • 

yor, bütün sevgisi, bütün zekAsı ile, bu 
talihte olduğu kadar talihsizlikte de eş· - - - - - -sizl"k mertebesine varmış olan sevgili
ye uydura uydura bir şeyler anlatıyor .. 

- İmparatoriçe, Şönbrun (Schönn· 
brunn) sarayında sessiz, alayişsiz bir 
ha~ at ~ürüyoı. Oğlundan hiç ayrılın ı· 
yor. Fransadaki hizmetkarlarından, a
damlanndan yanında kimler kaimak 
istediyse, hepsini alakoymuş. cRoma 
Kralı» neş'eli, hayat dolu, güzel bir ço· 
cuk Sıhhati de yerinde. Sık sık sizin 
~akırdınızı ediyormuş ... Tek tük harf -
leri de tanımağa başlamı.ş ... 

Bırden coşmuş, küçük prensin o -
yunlarını, yaşayışını anlatıyordu. Bu 
suçsuz çocuğun lafını etmekle, anası -
nı anlatmaktan kurtulmuş olduğuna 
seviniyor. Verdiği izahatı, dalgın ve 
mcshur gözlerle dinleyen Napolyon da, 
adeta her bir kelimeyi zihnine kazı -
yor. O artık «bunlarla» günler günü 
yaşava cak. .. 

Sade. Mari susunca tekrar ediyor: 
- Mektublarımın hepsi cevabsız 

kaldı. Acaba eline geçmiyor mu? Am -
cası Toskau Grandiiküne bu vazlyetten 
şikRyette bulunayım dedim amma, al
dıran bile olmadı ... 

- Avusturya hükumeti, imparato -
riç.arı ·n mektuhlannı herhalde geri çe· 
'\rir:vor olmalı... Metternich'in sizden 
ne kadar nefret ettiğ"ni bilirsiniz. İm -
parator François da o kadar aciz ki!.. 

- Şu hald" Mari, demek ki sence 
co• bana hep e"kisi gibi bağlıdır, öyle 

- Elbette ı;evketlfım. Zaten başka 
tüdü olmasına imkan var mı ki? 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevra lji, kırıklık ve bütün ağrı!arınızı derh"\J kes"r. 

- - Icabmda a-ündo 3 kq e alınabilir. - -

Istanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Bedeli 2100 lira tahmin edilen 3 aded kirizme pulluğu ve yedek parçası 18/ 

11/938 Cuma günü saat ll de açık eksiitme suretne satın alınacaktır. 
Eksiitme Beyoğlunda Karlman pasajı karşu;ındaki Singer apartımanı 2 ci 

katındaki Liseler muhasebecıliğindc toplanan komisyonda yapılacaktır. İstekli. 
lerin 157 lira 50 kuruş ilk teminatı eksiitme saatinden evvel mezkur muhasebeye 
yatırmaları ve 938 yılı Ticaret Odası vC'sikası ve bu gibi zirai makine işleri yap

tığma dair ve eksiltme kanununun 3 ve 4 üncü maddelerine göre lazım diğer 

vesikalarla birlikte muayyen saatte komisyona müracaatları evsaf ve §artnanıeyi 
hergün İstanbul Ziraat Müdiirlüğünde görüp öğrenmeleri. c8074~ 
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-----
Bir 

R'ADYO 
Haftalik 
PROGRAMI -----

DALGA UZUNLUGU l 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. ~Q. ID,7< m, 15195 Kca. 20 Kw. 

1 ;~.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

(Ro.ssl), Hofball - Tanze - (Josef Lanner), 
Champagne - Galop - (Lumbye), 20: Tem -
sU - Werter (yazan Goethe), tllrkçeye çe~
ren (Ekrem Reşld), ttıçOk orkestra refaka
tlle, 21: S:ıat Ayarı ve haberler, 21,10: Mil -
zlk (peşrev saz semaisi ve garkılan), Benll 

S/llj938 PA.ZAK Hüsnü Ağa, tamburl Osman Bey, kemanl 
12,30: Müzik (küçük orke:ıtra), Der göt- Rıza Ef. Dellazade, Dede lmıau Et., 22: Mil

ter Trlumphmarsch-(Hartman), Chant nup- zlk (bir senfon!l, takdim eden (Cemal Re -
tlal (Rimsky - Korsakom, Chanson trlste şld), 22,50: Varyete, 23,30: Mllzlk (ellencell
(Tschalkowski), Musette (Offenbach), Nar- Pl), 23,45- 24: Son haberler ve yannkl prol

10/11/938 PER1BMBB 
clssu.s (Ethelbert Nevin), ideale (Paolo Tos- ram. 
tl), 13: Saat A.yan ve haberler, 13,10: Müzik 
(Yurd havalan ve muhtelif şarkılar), 14: 12.30: Müzik <muhtelif tlrkçe prkılar), ı: 
Konuşma (Ev kadını saati), 14,1~ - H,30 
Müzik (operet aelekslyonu>, 17,30: Müzik 
(do.nslı pazar çayı), 18,30: Saat A.yıı.rı ve hıı.
berler, 18.40: Müzik (incesaz f:ıslı), 19,15 
Müzik (halk oyunları ve türkülerl), 20: Mü
zik (Rlynsetlcumhur bandosu. Şef: İhsan 
Künçer). Zepplln - marş CC. Telke), Vals de 
concert (A. Olazounow>, Richilde - u vertür 
(0. Pr~) ,Homoresk (Anton Dvorak), Cal -
llrhoe - No. 4 pas de cymbales (C. Chanl -
nade), Toccata et Fugue en ~ mlneur, 21: 
Saat A.yan ve Arabca söylev, 21.15 Varyete, 
21,35: Müzik (küçük orkestra), Zlgeunerll -
e be - potpurı - (P. Le har), Wle elnst im Mal
potpurl, (A. Ecksteln), Ta bow:he - potpurl
CM. Yvaln), Die zlrkusprlnzessln, potpurl 
(E. Kalman), 22,45 - 23: Son haberler ve 
yarınki program. 

'7/llj93S PAZARTESI 
12,30: Büyük bir vlrtüozun plA.klan. 13: 

Saat lyan ve haberler, 13,10 - 14: Müzik 
(halk türtülerl), 18,30: Müzik Cvaryete par
çaları), 19,15: Saat Ayan ve haberler, 19,25: 

Saat A.yarı ve haberler, 13,10 - lt: Milzit 
(küçük orkestral, Zaınpa - uveı11lr (He -
ral d>, Le petlt Duc operetlnden, Potpurl 
(Ler.ocql, Walzerlied <Mamel), Balayı <W. 
No:ık). Des könlgs soldaten - marf (R. Kat
tnlı,tg), 18,30: Müzik (Balkan oyun hanla • 
n), 19: Konuşma (köylll ve ziraat aaatl), 
19.15: Saat Ayan ve haberler, 19,211: Mllztt 
Oncesaz faslı), 20: Müzik (oda mtızlll>. P1-
yanl$t <Ferhunde Erkin), VlyolonJst <Nec -
det Atak), bestekAr plyanJst (Ul~ Cemal 
Erkin), plyano ve keman 1çln sonat, <Ul~ 
Cemal Erkin>, plyano aealert (NecU KAzım>, 
21: Saat A.yan ve haberler, 21.10: Mllztk 
(yurd havaları). Orta Anadolu ve RumeU 
havalan, 21,45: Bir dram - uyuyan kadm 
(yazan - Andre de Lore>, tftrkçeye çevtren 
(Ekrem Reşid), 22: Mftzlk (radyo orkeatra -
81. Şef: Hasım Ferld Alnar-, Prometbeur u
vertür - bal et (Betthoven), Balet llllti <Lul-
11 Mottl), Prezlosa - uTertlr - <Weber), l!ll 
j'etals Rol - u'ftrtftr - (Adam), Kalser 
Walzer (J. Strauss>, 23: lltlslJt (opera - Pl), 
23,45 - 24: Son baberler Te J&nnkl prol • Müzik (Rlyasetleumhur orkestrası>. Solist .._ ram. 

sak.sofonlsl - Nlhad Esengln), Concerto Re- ll/ll j93S CUMA 
mineur (Jascha Ourewlh), Vals caresse 12,30: Müzik <muhtellf tllrt.çe p.rkJlar), 
<Domeniko Savıno), A. Soutbem sketch (J. 13: Saat A.yarı ve haberler, 13,15 - lt: lll • 
Russel Robnson), Liewellyn (Rudy Wle - zlk (operet parçaları), 18,30: Mtllfk (ııet'ell• 
deft.s), 19,45: Konu~a (haftalı~ spor ne - Pl), 19: Konu.pna (haftalık spor t.aıı,. -
tlcelerll, 20: Müzik (Tarihte Türk mUzi!!D, tl), 19,15: Saat Ayan ve haberler, 11,21 lll-
17 ncı Te 18 inci asır bestelı:A.rlarının ~ayat zfk (muhtelif şarkılar Te as eserleri), (lerlt 
ve eserleri, 21: saat A.yarı n Arabca soylev, Muhlddln, Reflk Fersan, Kemal lftJUl :n 
21,10: Konuşma (doktorun aaatn, 21,30: Raltin saz sem:ıllerl 20: lltllfk (Rl,...U -
Müzik (küçük orkestra), Phedre - uvertür cumhur fllllrmonlk ' orkeıltruı), (lef Pru 
<Massenet>. Ru.s rap.c;odisl (Borodln), Dlque Torlus, NachU:ıger von tp'etlada (l[onradlıı 
dam u vertür (Suppe), Cappelia_ - seleksiyon Kreuozer), Çello SonoertoiJ st bemol ma.ıar. 
(Delibes), Euryanthe - uvertur <Weber), (Luigl Boccherlnl) solıst (Da~d Zlrldnl, 
22,30: Konuşma (sinema perdesil, 22.45: Si- senfont - Do majör (Kurt Atterberg), 21: 
nema sesi, 23.45 - 24: Son haberler n ya - saat flyarı ve haberler, 21,10: MOzlk (halt 
rınkl proıram. türküleri ,divan ve ko.şmalarl, 21.45: Konut-

l jll/938 SALI ma (tayyarecl konuşuyor), 22: Mtlzlk {kil • 
12,30: Müzik (solo ve koro), 13: Saat Aya- çü k orkestra>, Aranjuezde blr ellentl, ıı:a • 

rı ve haberler, 13,10 - 14: Müzik CRlyasetl - panyol fantezi (Demer.sseman), Volga ka • 
cumhur bandosu: Şef. İhsan Kftnçer), Un- yıkrılannın ı.,ark181 f~nlngıerl, A.."ietta 
ter dem Slgesbanner - marş (F. von Blon), all'antlca (Brogl), küçftk askerler Bnmo 
Vals - aerenad Espagnol - (01lv1er Metraı. Marks), SP renata d'amalft (Beeece), Lea -
Domino nolr - uvertür (Auber), Sult Orl - glnka CRubensteln), Camıenelta (Lu!$ An
entale: A: Les Bayaderes. B: Au bord du gen, 23: Müzik Cserenatlarl, 23.15: Müzik 
Gange Creverlel. C: Les alm~e (danse). D: fRomaruılar), 23,30: Müzik {Çiganl, 23,41 -
Pntrome <F. Popyl, 18,30: Müzik (lncesaz 24: Son haberl .. r ve yarınki pr~ram. 
faslı). 19.15 Saat lyarı ve haberler), 19.25: 12/11/931 CUMARTESI 
Müzik (operet parçaları>, 19,45: Konuşma, 13,30: Müzik (müzikhol parçaları), lt: Sa-
20: Müzik (radyo orkestrası> - Şef: Praeto- at A.yarı ve haberler), 14.10: Mllztk {halk 
rlus. Sen!onl Concertante (Domlzettı), Sen- türküleri ve .şarkılar), 14,30: Kon1141na, 14.45: 
!oni la majör (Mozart), Küçük Sult (De - Müzik lBalkan havalanl, 15 - 15,30: Mllzlk 
bussy), 21: Saat Ayarı ve arabca .r.öylev, 21: (cazband), 17,30: Müzik (dana aaatl), 18: 
Müzik (halk müz!Ri ve oyun havalan>. İz - Konuşma, 18,15: Mtlzlk (tangolar), 18,30: 
mlr, Aydın, Ödemiş türkülert ve Zeybek ha- Saat A.yarı ve haberler), 18,40: Mtlzlk (dal 
valnrı, 21,45: Konu!p'lla, 22: Müzik (küçük türk!Uern, 19,05: Monolot - Memlsle Satıl
or'·estral, Le Rol D"ys - uvertilr (Lalo), Fa- mı~ radyoda - (fantezi), İbrahim Delldenls, 
ust - seleksiyon - (Qounod), La Travlata - Neş'et Berkiiren, 19,15: Mlzlk (lneesaz fu -
seleksyon - (Verdil, Mm. Butterny - selek- lll, 19.45: Konuşma (haftalık dllnya haber
sivon - IPuççlnil, 23: Müzik Ccazbandl, leri), 20: Müzik (Folklor - halk mllzllt Tl 
23,45 - 24: Son haberler ve yarınki pr~ram. edebiyatı), 21: Saat A.yan ve arabca lftyleT, 

9/11/938 ÇARŞAl'mA 21,10: Müzik (tüçftk ortestral, La Oana 
12.30: Müzik (soleas>, 13: Saat A.yan ve Larda - uvertilr (Roaslnl), Sdne ptttore~ -

haberler, 13.15: Müzik (halk türkülert ve que.s CMassenet>, Bamaon et Dallla - opera 
şarkıları), 13,35- 14: Müzik (hatıf parçalar>. selekslyonu (Puçclnl), 22.10: Haftahk posta 
18,30: Macar havaları, 19: Konuşma, 19,15: kutusu. 22,25: Müzllt (Espanyol, ArJantın, 
Saat liyan ve haberler, 19,25: Müzik (küçük Meksika oyun havalanl, 22,50: Mhlk (Bir 
orkestra), Lust!ge - Bruder (R. Volstedt\, operetln t.nmamı), 23,45 - 2+: Son baberler 
Ele~te (Tschalkowskl). Pa blo - Orfeo - ve yarınki pro~am. 

1 Istanbul Belediyesi İlanlan l 
Cerrahpaşa hastanesine Jlizumu olan ve hepsine 4712 lira bedel tahmin edilen 

1 1 kalem malzeme ve 390 düzüne röntgen filmi ve ellişer kutu Revelitör ve Fik,. 
satör açık eksiltıneye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım MüdürlOIQnde 

görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanund:.ı yazılı vesika ve 353 lira 40 kuııqluk 
ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 17/11/938 Perşembe ,uııüaaat 14 bu-
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar (İ.) (8042) 

~ 

Durolupınar okulu talebelerine yaptırılacak olan ve heber çiftine C25 Jaırut 
bedel tahmin edilen 150 çift İskarpin açık eksiltıneye konulmUJtur. İskarpinJn 
nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilef 2490 tayılı 

kanunda yazılı vesika ve 47 lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubU. 
beraber 8/11/938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmahc:lırlar. 

(1.) ('1814) 

~ 

Kadıköy Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Dairemiz ambarında 
mevcud 12 cins ve 238 parçadan ibaret hurda terazi ve kantarm sahibieri 10 

gün zarfında dairemize müracaat etmedikleri takdirde mezktlr e§yanın aatıla-

cağı illn olunur. (B.) (8163) 

Açık eksiitme ilAnı 
Antalya P. T. T. Müdürlüğünden : 

Antalya P. T. T. binasında yapılacak tamirat ve in§jtlt işi 31/10/938 de açık 
eksiltıneye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 7000 lira, muvak.kat teminatı 525 lira olup eksiltme 18/11/938 Cu
ma günü saat 15 de P. T. T. binasında yapılacaktır. 

İsteklileri şartname ve teferrüatını P. T. T. ve Nafıa Müdüriiliünde eörebillr 
ve suretlerini alabilirler. 

1stek.lilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel Nafıa Müdürlülfuıde ebliyet ve
sikası alınaları tıcaret odasında kayıdlı olmaları ve teminatlarını vermeleri. 

c8089• 



• İkincltetrin 

Hataya hüviyet cüzdan
larile gidilebilecek 

Antakya 5 (A.A.) - Hatay millet mec· ri gibi bunu da yenecektir. Sayın nalKı
lisi saat 15 de birinci rcis vekili Vedi Ka- mız bu cihetten emin ve müsterih olsun. 
rabayın reisliğinde toplanmıştır. Devlet Bu kürsüden sayın millet vekilierine fU· 
reisi ekselans Tayfur Sökmen, yıllık nut- nu da söyliyebilirim ki, ~enç Hatayın 
kunu söylemiştir. mali sarsıntılar geçirece~ iddialarına 

Devlet reisi demiştir ki: rağmen hükıiınet gerek harice ve gerek 
Hatay varlığının bütün salahiyctini el- dahile on para bile borçlanmadan taah

lerinde tutan millet meclisiuin azaları, hüdatını muntazaman ve zamanmda ifa 
20 sene bir çok hadiselere sahne olan etmiş olup hiç bir vergi de ihdas etmiye
liatayın, nihayet kurtarıcı ve koruyucu ceğimiz gibi 937 senesine kadar vergi ha
Büyük Atatürkün yüksek azım ve irade- kayalarmı da aifetmeyi düşünüyoruz. 
aile nasıl teşekkül ettiği muhtelif ve • Bu mcyanda banka borçlarını da tak • 
silelcrle arzcdilmiştir. Eyhllde te~kkül site bağlıyacağız. Altmış senedir 200 bin 
eden Hatay devleti geçirdiği bu iki ay Hataylının bilvasıta katili olan ve yüz 
zarfında neler yapmış ve daha neler ya- inlerce dönüm arazinin su altmda kal
pacak, bunu huzurunuıda izah etmeyi lü- masına sebebiyet veren dalyan işinin ka
ZUınlu gördüğüm için bir kaç dakikanızı nuni yollardan yürünerek hcilli muhak -
f§gal edeceğim. Bu iki ay içind~ inzıbat kaktır. 

kuvvetleri Hatay devletine iııtikal ede - Adliyede teşkilat 
tek hududlarda jandarma karakolları te- Devlet reisi adliyede yapılan yeni teş· 
als edilmiş, dahilde otomobilli seyyar jan• kilatın faydalarından. maarif ve sıhhi • 
darma devriyeleri gezdirmek suretile a- yedeki yeni işlerden, nafia ve yol işle • 
say!§ tahtı tem.ine alınmıştır. rinden, zirııat kalkınmasmdan, posta ve 

Bir aile bynaşması telgraf muamelatından ve Fransız sske-
Sayın halkımıza teshilat olmak üzere, ri tarafından idare edilmekte olan tele

Ordu ve Reyhaniye nahiyeleri kazaya fon şebekesinin Hatay devletine devri 
tahvil edilerek birer sulh mahkemesi de takarrür etmiş olduğundan bahsederek 
teşkil edilmiştir. Bazı sebebieric ve il · sözlerini §U cümle ile bitirmıştir: 
caatı zaman dolayısile. bir kaç ay evvel cDaima mes'ud neticelere erişebilme
ihtilal sahası olan bu aziz yurdumuz, n- mizi temenni ile cümlenize saygılar su
hnan kuvvetli tedbirlerle bir darülaman narım.• 
Olınuş, birbirine hasun olan halk adilane Devlet reisinin nutku sürekli bir su -
hareketle bir aile kaynaşması haline gel- rette alkışlanmıştır. Bundan sonra mec-
lnişlir. Us reisi bir nutuk söyliyeret Ulu Önder 

Mali durwn Atatürke Hataylıların sonsuz saygı ve 
Devlet reisi bütün halkın sükün ve hu- minnetlerini ifade etmiş ve bu beyanat 

ıur ile i~i ve gücü ile uğraşmasını ve kim- co~kun tczahüra.tla karşılanmıştır. 
senin teşvik ve iğfaline kapılmamasını İki aylık tatil devresi içinde bükılıne
tavsiye ettikten sonra, Hatayın mali du- tin haiz oldu~ salAhiyete blnaen çıkar
runıu hakkındaki izahatma geçerek, ma- dığı 24 muvakkat kanun hükumet tara -
lt durumun her senekinden daha iyi ol- fından meclise . arzedilmiş, bunlar tedklk 
duAunu, iki ay gibi pek kısa bir zaman - edilmek üzere ald olduklan encümenlere 
da maU sahada oldukça mühim işler ba- gönderilmiştir. 
1arıldığın1, dar bir vilayet kadrosu ile bir Ruznamcde müzakere edilecek başka 
devlet kadrosu yapıldı~nı, mahye kad- bir şey olmadığından perşembeye topla
rosunun genç ve daha bilgili elemanlarla nılmalt fizere içtima dağılmıştır. 
techiz edildiğini, eski memurların huku- Anavatandan gelecek eşyadan gümrük 
.kunun memurin kanunu ve mali ttşkilat alınmıyaca~ hakkında bir kiU".un neşre
kanunlarile tahtı temine alındığını söy- dilmiştir. 
lem.lf ve sözlerine şu suretle devam et - Hataya pasaportsuz rfdllecek 
Dllftlı:: Antııkya 5 (A.A.) - Pasaport i~leri 

cTütUn fiatlarının geçen senekinden hakkında bir kararname neşıedilmfştir. 

Yüzde on fazlasile mubayaası ve istihHi- Bu kararnameye göre Hataya duhul vi -
lttmizin bir buçuk misli fazla tetün istih- ?.esi mülgadır. Hataya gelecek yabancılar 
ıaı ederek reji idaresi işinin temin edil- ellerindeki miill hüviyet cüzdanlarını 
ıneai gibi memlekete çok hayırlı işler de bulundukları , · mahal zabıtasına gös -
görülmüş bulunmaktadır. tereceklerdir. Hatay hükumeti flındilik 
Şu günlerde bütün halkımızı alakadar bir pasaport ihdas etmiyeceğinden harice 

eden gümrük işinin nasıl ele geçtiğini iki seyahat etmek lstiyen Hataylı vatandaş-
kelime ile hülasa edeceğim: ların arzularına göre Türkiye cumhuri • 

Hatay gümrükleri yeti veya Fransa cumhuriyeti makamatı 
Cenevre anlaşması mucibinc<ı Hatay aidesinin kendilerine verecekleri pasa -

gllım.üklerlnin Hatay devletine intikali portla seyahat edeceklerdir. Bu hususun 
lazım geldiği için İskenderundaki güm- temini için Türkiye cümhuriyet! fevka
Jilkü memurlarımız tesellüm edince, Su- Inde murahhasına ve Fransa cümhuriyeti 
riye idaresi müteessir olarak Suriye he- mümessiline nota tevdi edilerek garanti 
Inen gül'Jlrük koyarak bizi tazyik etmek sıfatile bu cihetin yapılması istenecektir. 
için Hataydan Suriyeye giden eşyadan Müellifler hukuku hakkında laınun 
iÜınrük almağa başladığı gibi, un ve Antakya 5 (A.A.) - HükUmet bir 
buğdayı ve eşyalan bırakmadı. Mukabil muvakkat kanun neşrederek müellifler 
tedbir alarak biz de hududlarunızda güm hukuku namile hükmi veya hakiki §a -
rQk teşkilatı yaptık. Fakat giren ve çı- hıslar tarafından alınmakta olan parala
kan eşyadan kat'iyyen gümrük almadık. nn bundan sonra ne şekilde olursa ol
llatayhlar bir çok müşküllcrl yendikle- sun alınmıyacağını ilAn etmiştir .• 

Atinanın evi tam bir 
bataklıane imiş! 

Sayfa ll 

Kral Karol ve Prens Pol 
muahedelerin tadili 

meselesini görüştüler 

Londra - Paris mihveri 
tekrar harekete geçiyor 

(Ba.ştarafı 1 inci ıtlflfado.) 
En salihiyettar membalardan alınan 

haberlere göre iki hükümdar, Münih an
laşmasından sonra orta Avrupada hu -
sule gelen vaziyeti ted.kik ederek, mua
hedelerin tadill yolunda ba§ gösterm!f o
lan cereyanın önüne geçilmesi çarelerini 
aramı~lardır. 

Romanya ve Yugoslavyanın, alAkadar 
bulundukları bazı muahedelerin tad.ili 
hususunda teklifler aldıkları anl~ak
tadır .• Bu tcklifler karşısında Bükret ve 
Belgrad hükUmetierinin :tat'i ve azi.mk.ar 
hareket edecekleri f{lbhesiz ıayılmakta
dır. 

'(Bqtarafı 1 inci ıayfada) 
ğunu teyid elmek ve tld memleket na· 
zırlarına müstakbel ılyaseti derpiş et
mek imkAıııru vermekten ibarettir. 
İngilizler totaliter devletlere karşı ta· 
kib edilen sükfuıet siyasetinin İngiliz· 
Fransız münasebetlerlni haleldar et • 
mediğinl göste.reoeklerdir. ı Yapılacak 
isti~lerin başlıca iki noktasını Al -
manya ile münasebetlerin istikball ve 
İspanyol ve Akdeniz meselesi teşkil e
decektir. 

Fransız matbuatının tefsirJeri 
Paris 5 (A.A.) - Matbuat, Çember· 

Resmi teblii layn ve Halifaks'ın Londra seyahatleri 
Bükreş 5 {A.A.) - Hariciye Neza· haklanda tefsirlerde bulunmaktadır. 

reti tebliğ ediyor: Le Journal gazetesinde Saint • Bri· 
5 teşrinisanide, Bükreşte Kral sara- ce fiÖyle yazıyor: 

yında Kral Karol ile Yugoslavya Kral • Bu büyük ve iyi bir haberdir. A
Naibi Prens Pol arasında, Romanya radaki saminıt itila!ın bu yeni teza -
Hariciye Nazırı B. Kornne'in de işti- hürü bu anla§lllaya bütün kıymetini 

rakile, bir konferans akdedilmiş ve u- veriyor. Beynelmilel hayatın yeni bir 
mumt politik vaziyet üzerinde fikir te- safhasının başında bulunuyoruz. Bu -
atisinde bulunulmuştur. Bu mUnase - nun aksülamelleri Avrupanın çerçeve· 
betle, tedkik edilen bütün meseleler ü· sini fazlasile aşacaktır. Bizim eski lo· 
zer-inde tam bir fikir beraberliği bir tamızda evvela Münih ihtilafının, İtal· 
kere daha mfişahede edilmiş ve iki yaya yaklaşmanın ve İspanyol mesele
memleket arasında anlaşma ve if bir- sinin neticelerini derpi§ etmek lazım· 
liğinin hAlen her zamankinden daha dır. Bunlardan başka Fransa ile İngil· 
sıkı olduğu görillmüştür. terenin Arablann galeyanı meselesi1e 
. ~al Karol, Naib Prens ~?1 ve H~- de uğraşmaları lazım geliyor: Bu, pek 

ncıye Nazın B. Komnen, bılahare, bır nazik bir meseledir. 
av partisi için Arada mıntakasına git- Le Jour • Echo _ de Paris İngiliz ve 
~!şlerdir. Prens Pol, oradan Belgrada Fransız nazırlannın meşgul olacaklan 
donecektir. İspanya meselesinden bahsetmekte ve 

Amerika 1 O bin tayyare şöyle demektedir: 
«Bir gün eğer Almanyanın müstem-

yapbrl yor leke talebleri ileri sürülecek olursa şu-
"(Baştarafı 1 inci ıayfcıdo.) rasını iyi bilmelidir ki Fransa bu hu -

faanın takviyesi hususunda çok mü - susta yalnız kendisine müracaat edii
him bir plan teklif edecektir. mesini hiçbir zaman kabul etmiyecek 

Bu plana göre Amerikanın hava kuv· ve bu teklifi ancak İngiltere, Belçika 
vetleri yedi il~ on bin tayyareye iblağ ve Japonya ile birlikte tedkik etmeğe 
edilecek ve hazert ordunun mevcudü razı olacaktır., 
400 bine çıkanlacaktır. Dörtler konferansı 

Aynca, harb vukuunda en kısa bir Epoque gazetesinde Donnadie diyor 
zaman içinde bir milyon kişiyi rilah ki: 
altına almak üzere teşkilat yapılması «Asıl mesele demo'krasilerin dikta -
da teklif edilecektir. 

törlükler ile münasebetlerini tayin et "' 
mektir. Fransa ilc İngilterenin hangi 
şartlar altında diktatörlükle idare edi· 
len memleketlerle uyuşabileceklerini 

tesbit etmek lazundır. 
İngiliz ve Fransız nazırlanrun mü • 

lAkahndan yeni bir Dörtler Konferan· 
sı çıkarsa, buna biz hayret etmiyece· 
ğiz.• 

Excelsior, yazıyor: 
«Ohamberlayttı ile Lord Haliihks'ın 

ziyaretleri bütün dünyaya Paris - Lon· 
dra miliverinin metanetini ve Fransız· 
İnziliz i~ birliğinin devam ettiğini iS'" 
bat edecektir. 

Londra matbuatma göre 
Londra 5 (A.A.) -İngiliz Başvekili 

i1e Hariciye Nazırının yakında P arisi 
ziyaret edecekleri haber i bu sabahki 
İngiliz gazetelerinde bUyük bir alfıka 
ile mevzuu bahsolmakUıdır. 

Gaze!eierin umumiyetle mütaleası .. 
na göre, bu ziyaret esnasmda görüşüle
cek meselelerin başında dört devlet a· 
ras!llda bir anlaşma yapılması ihtimal· 
leri, Almanların milsternleke istek1" rl, 
İspanya dahili harbi ve nihayet Millet· 
ler Cemiyetinin istikbali vardlr. 

Daily Herald gazetesi de Fransa ile 
Almanya arasında bir ademi tecavüz 
paktının akdi görüşüleceğini yazmak
tadır. Gene bu gazeteye göre Fransa i· 
le İtalya arasında da bir Akdeniz an • 
!açması yapılması mevzuu bahsolacak .. 
tır. 

Xızılca.ha.mam hükUınet doktoru 
Ankaradan döndü 

Ankarada açılan yedinci mUU tıb kongre
sine iştirak etmek üzere Kızılcahamıımdatı 
ayrılan hüldlınet doktoru İbrahim Alp :ı:on• 
grenln da!ıılması üzerıne vazifesi ba~ınn av
det etmiştir. 
Kuılea.hamamda ra•yoya ralbet artıyor 

Son günlerde parti, belediye, hava kurumu, 
llk yatı okulu Için son sıstem dört tane rad
yo makinesi eelbedU~tır. Bunlar münave
be suretne günün muhtelif zama.nlarındıJ 
açılmakta ve halkın 18tlfadeslne arzedU ' 
mektedir. 

Amerikanın 9 )9 sıenesi büdcesinin 
millt müdafaa faslı, bu senekine naza· 
ran 60 milyon İngiliz lirası fazla ola -
cak tır. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Iki edib arasmda bir hAdise 

(B~tanıfı 1 inci !llyfada) 
Bu lokantada gece yansı 23 de bera

berce yemek yiyen kalababk bir grup 
arasında edib ve muallim İsmail Habib 
ile muharrir ve muallim Ahmed Ham:ii 
de bulunmaktadır. Gene tanınmı1 bazı 

muharrirlerle bir üniversite doçentinden 
müteşekkil bulunan grup baıı edebi me
seleler üzerinde konuşurken, bahis, İs
mail Habib ile Ahmed Harndi arasında 

birdenbire hararetlenivenniş, bu hara ~ 
retleni~ münakaşaya, de~ken şiddetilee 

bir kavgaya kadar varml§tır. Derhal a -
raya girilmiş ve mesele kapatılmıştır. 

Çorlu, kurtu:uş günUnD 
kutlulad1 

Kurulut tarihi 1 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

lUnmaktadır. Beyoğlundaki mahud-;;; 
düştükleri anlaşılanların sayısı 50 ye ka
dar varmıştır. Bir kısım kadınlar ise, 

lllüstnar isimler taşıdıklarından, bulun • 
lllalarında güçlük çekilmektedir. Fakat, 
bu mikdarın tahkikntın tekemmülü ile 
200 ze kadar çıkacağı, anlaşılmaktadır. 

hidi olan Süleyman Benınuval de, so -
rulan sunilere karşı, gazetecilere hiç bir 
cevab veremiyeceğini söylemiştir. 

Çorlu, (Hususl) - 1 te~rmisan1 Çorlu
nun kurtuluş günüdür. Her yıl oldulu gi
bi bu sene de Çorlulular bu hal~s günle
rini coşkun bir tekilde kutlulamışlardır. 
Gece Halkevi bandosu ~nde oldu~ hal
de fen~ &layı ile kasabanın cadde ve ınıı
hallatı dolaşılarak tezahürat yapılmıştır. 

··················································---······· PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Atinanın harice muhtelif u.sullerle ka
Çırdı~ı döviz mikdan da, 200 bin lira o
larak, tesbit edilmiştir. Kaçırılan altın 
lnikdnrı da, tesbit olunmak üzeredır. 

Dün, gümrük muhafaza teşkilatında 
Çalışan bir çok memurla, hadisenin or -
taya çıkışında rol oynıyan Süleyman 
Benınuval §ahid olarak, adliyeye celbe -
dilmişler ve 4 üncü sorgu hakimliğinde 
ifadeleri alınmıştır. Bu şahidierin şaya
ıu dikkat ifadeler verdikleri aniaşılmak
la beraber, tahkikatın selameti için alA
kadar makamlarca, ketumivet muhafaza 
edilmektedir. liadiscnin e; kuvvetli şa-

Dün, ancak 15 şahid dinlenebildi~n • 
den, di~erleri pazartesi günü ifade ve • 
receklerdir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

Madam Atinanın suçları arasına, yeni e 
bir suç daha karışmaktadır ki, o da fU- !dare Merkezi ı İSTANBUL (GALATA) 
dur: 

Suçlunun evinde iki maruf ecnebinin 
de, soyulduğu meydana çıkarılmış, bu 
hususta da tah'kikata başlanmıştır. Şim
diye kadar, bu kadın ve tertib ettiği 
facialar yüzünden, 20-30 aile yuvasının 
dağıldığı, fakat Atinanın teraatını daha 
feci şekiliere soltmadan yakalandıfı, bfr 
hakikattir. 

Yapılan muayene JOnunda, suçluda Id
dia ettiği gibi kalb hastahtı bulunama
mış, mevkufiyet kararına vaki itirazı da, 
asliye 4 üncü ceza reisi Faııl tarafından 
reddedilml§tir. 

Türkiyedeki Şrıbeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenfcami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananinandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleı 

Kiralık kasalar lei'Visi 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
S O lirası bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 

i.kramjye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 " 
4,000 " 
5,000 " 

4 " soo " 4 • 250 
" 40 , 100· 
" 100 " so " 120 , 40 
" 

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

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .• 

Kur'ala.r aenede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birinci kfınun, ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 
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Mestekle beraber, Karlov meydarıın • 

daki parkın sıralarından birind0 otu::u • 
yorduk.. 

Bir pire sirkinin sahibi olan Mestck, 
büyük bir can sıkıntısı içinde idi. Çünkü, 
artık, bundan böyle pireleriri talim ve te:ı: 
biyesile uğra.şamıyacağı kanaatmı) v~ı·

mıştı. 

Geçenlerde Mestek'in pire sirki bü • 
yük bir felaket geçirmişti. Bütün bun -
ların yalan ve dolandan başka b'.r şey 
olmadıklan gibi sabit bir fikre saplanan 
sarhoşun biri, bir sapa darbesile Mes • 
tekin sirki olan pire kutusunu parçala
mıştı. Talimli pirelerin her biri, ç.o>k -
mekte oldukları mikroskobik kağıd ara
balar olmadan, çıplak bir halde bir yana 
fırlamışlardı. 

Sarhoş, yalnız kutuyu kırmakla ıkti • 
fa etmemiş, mikroskobu da mahvetmiş
ti.. Kutunun dibinde, Mestek sirküı.in 

ruhu mesabesindc olan en kıymetlı ar -
tist pirelerden birinin kanlı naşl bulun
du Mestek bu pireye cFrants• adını tak
mıştı .. Kutunun dibindeki bu kanlı ö • 
lünün cFrants:. olduğu, mikroskopla ya
pılan muayene neticesinde anlaşıldı .. 
Çünkü Frants'in bir hacağı eksikti. Sir
kin esrarından olmakla beraber size hu
susi olarak şunu da söyliyeyim ki: Bu 
gibi artistierin ayaklarını, fazla atla • 
masınlar ve umumi ahengi bozmasınlar 
diye, bililtizam koparırlar .. 

Kutunun dibindeki cesedin yanında 

bir tek pire kalmıştı. Bunun ayakları 

kırılmı§. ve koşulu olduğu kağıd araba 
devrilmişti.. 

Mestek, bu ayakları kırılan pireyi d~ 
çok iiCVerdi. Bu pire~lin adı cPcpita. idi. 
Mestek bana bu felaketli haberi verir -
k en: 

- Onu tedavi edebileeeğimi ummu~
tum, diye derd yandı, halbuki nafile ... 

Bütün gösterdiğim ihtimamlara, gay
retiere rağmen cPepita. bir türlü ıyileş
medi.. Ben de onu öl<iürmeğe mecbur 
oldum .. 

l'vlestek, uzun uzun cPepita. nın 
cFrants11 a olan sevgi ve alakasından 
bahsetti.. Bu ıninnacık pirer.in, büyük 
artistin harikulade dansları karşısında 

his~ettiği derin heyecanı anlattı.. 

Ti!kvu!', bu muva!fakiyetlerinden do
layı kendisini fena halde kıskanmakta 

Adamın 

Mestek iyice CO§muştu. Heyecanlı bir 
sesle sözüne devam etti: 

- Böyle zeki. böyle kabiliyetli mah -
luklara bir daha örnrilinde rastlayarnı -
yacağım .. Şimdiki pire nesli gittikçe bo
zuluyor, tereddi ediyor. Pireler gittikçe 
budala§ıyorlar.. Dikkat hassalarını kay
bediyorlar .. be'ki de yeni bir pire cinsi 
türcmiştir; bilmiyorum .. Geçenlerde da
rülaceze bekçisinden dolu bir şişe pirc 
satın aldım .. Fakat gelgelelim bunlardan 
hiç birisi iş~ yaramadı .. 

Benim elimden dünyanın her cins pi
resi geçmiştir .. Sırasına göre ben, bir 
çok fakirler yurdundan, polis nezaretha
nelerinden, hapishanelerden, crr.es'ud a
ileıt pansiyonundan, kışlalardan, gemi -
lerden, muhtelü otellerden, bakire kız -
lar enstitüsünden, kadınlar manasıırın -
dan pireler getirttim .. Fakat bu pireler
de de en ufak bir kabiliyet gôremedım .. 
Vakıa içlerinde tek tük istidadlı olan1ar 
da yok değildi.. Amma bunların da ar -
tistliğe karşı en ufak bir hevesleri yok
tu. Kendilerini bekleyen büyük §Öhreti 
anlamaksızın, takdir etmeksızin fırsatı -
nı buldukça kaçıp gidiyorlardı.. Pirele -

içeriye girmesile arka kapıdan dışarı atı lması bir oldu. 

rin yeni nesli ikinci bir cPrants•, ikinci 'luklar olarak sayıyorsunuz, değil mi?. O 
bir cPepita. asla yetiştirmiyecektir. takdirde sizi kat'iyetle temin edebilirim 

Mestek'in bu heyeca.nlt sözlerinden ı ki bizim sirkte bulunan pireler arasında, 
sonra, ikimiz de kendimizi derın bir me- Hazreti !sayı ısıran pirelerin ahfadına 
lankoliye kaptırdık .. Vaktile Çckoslovak- nıensub olanlar da var .. 
yada ve Moranyada yaptığımız turne - Bu sözlerimden sonra az daha papaz
lerde kazandığımız büyük rrıuvaffakiyet- la dovüş edecektik .. Biz burada eninde 
leri andık.. Bizim' pire sirkimizde esra - sonunda dağlara kaçınağa mecbur ol -
rengiz bir propaganda mahiyeti görerek duk .. Çünkü papazlar bütün bu havali 
bizi memleketlerinden kovan Macar jan halkını aleyhimize kışkırttılar .. 
darmalarını hatırladık .. 

Bir defasında Moranya'nın bazı yer -
lerinde, dindarlar, üzerimize sopalarla 
hücum bile etmişlerdi. 

Kendisini sirke davet etmeğe gitti • 
ğim zaman Gelştine papazlarından biri 
bana şunları söylemişti: 

- Dindar insanlara sizin sirkinizi tav
siye edemem!. Çünkü pire ter bi yesi in -
sanlık tabiatma mugayirdir. Baba An -
selnus'un yazdığına göre, orta çağ ma -
nastırlarında papazları ıstran pireler, bu 
papazların gece, gündüz Allaha ibad<.>t 
etmelerini temin etmek için onları bil -
iltizam uyutmazlarmış .. 

Kendimi tutamadım, paaza sordum: 
- Şu halde siz pireleri mukaddes mah 

Meste~, benim bu hatıratımı yarıda 
bırakarak: 

- Bir insan mütehaınmil ise ve her 
şeye çabuca~ adapte olmak kabiliyetini 
haizse, bu insan insanların buda lalığmın 
da pek çabuk önüne geçebilir.. Her iş, 
onu bizim yapış tarzımıza göre değişir .. 
Bir ördek resmi yapmak hiç de güç bir 
~ey değildir; fakat marifet, bu resmin, 
ördek olmayıp bir kaplan olduğunu in -
saniara inandırmaktır.. Bir müesscsede 
muvaffak olamadıysan, bir ikincisini, bir 
üçüncüsünü tecrübe et!. 

Meste~, ufak bir fasıladan sonra fel
sefelerine devam etti: 

- Umumiyetle insanlar aptaldır. Yap
tığın bir i§ ne derece saçma iseı, ne nis -

bette budalaca bir işse, insanların o işe 
olan alakası da o nisbette !azla olur. Bu
rada rol aynıyan icad kabiliyetidır- Siz 
bu işe ne dersiniz?. 

- Ben öyle zannediyorum ki bu dün
yada kendi akıllarile yaşıyan insanlar 
pek azdır. Tabii bu gibi insanlar bizim 
arkamızdan gelmezler .. Bizim müessese
ınizi yaşatanlar, afişlerde, ilanlarda yaz
dığımız ve vadettiğimiz şeyleri kcndile -
rine göstereceğimize inanan insanlardır .. 
Bizim bahçede yakalayıp da halka A • 
vustralyadan gelme kanadlı kertenkele 
diye yutturduğumuz yarasayı hatırlıyor • 
musun?. Bu acaib (!) mahlO.ku görebil • 
mek için herkes seve seve onar kapik su~ 
lamıştı .. İngilizlerin Hindistan umum va .. 
lisini boğan cBoa:. yılanı yavrusunu gör
mek için halkın ne büyük bir tehacüm 
gösterdiğini, kalabalıktan barakamızm 

yıkılmasına ramak kaldığını hatırlıyor 

musun?. Halbuki bu alelade bır kara yı
landan başka bir şey değildi.. Ya Koşirj
li V anek'i, Bornes adasından bir orango
tan diye teşhir ettiğimiz zaman kazan • 
dığımız parayı ha tırlar mısın?. 

Mestek kahkaba ile gülerek: 
-O herifi nasıl hatırlamam, dedi! Son 

teşhir esnasında bizden yirmi kron iste -
mişti.. Kazandığı büyük muvaffakiyeti 
görerek on beş krona sahneye çüanağa 

razı olmamıştı .. Çocukların ksiesin içine 
attıkları şekerlemelerden, çikolatalardan, 
yemişlerden de aıruna para kazanmıştil 

Çocuklar kendisine öte beri attıkça, o 
bunları bir köşeye saklar, sonra da köşe 
başındaki şekerlemeci karıya satardı .. 
Ben onun bu hesab hari.ci kazaneını gör
düğüm için ayrıca yevmiyesine :O.erhan
gi bir zam yapmak istememiştim .. O bu-
na içerlemişti de son oyun esnasında: 
cSokaklar, sokaklar, sarhoş sokaklar!. 
şarkısını tutturmuştu .. O gün amma da 
büyük bir rezalet olmuştu.. t~i çaltan a
hali az daha bütün barakayı kafaınıza 
indiriyordu .. Canlarımızı zor kurtarmış • 
tık!. Doğrusu o günkü rezaleti hiç unut-
ınıyacağım!. İngiliz krallarından Oçüncil 
Rişard'ın mumyası işi de kıyak kaçmıştı .. 
Tersine giydir<iiğimiz koyun derisi am -
ma da iş görmüştü .. Bu mumya dalga -

~ 

(Devamı 13 n<'ıl sayfada) 

SON nosr·ANtN - Torpağm altında, kasavetlik içe-r '-100- risinde durmaktansa, ferah ferah deni-
idi. Öteki Fransız E D E 1{ 1 QO f'\ AN\ zin dibinde balık beslemesini tabii ter-
vapurunda müm- cih ederim. 

taz mevkii kendi Bu münasebetsiz tuhaflığa Torik 
işgal etmişti. Hal- kızdı: 

huki burada ona - Haydisene, be, zevzek! dedi. ö . 
metelik veren lümle alay edilir mi? 
yoktu. Civa gibi YAZAN: Ercümend Ekrem Talu -Asil onu ilen idilir! En böyük fi· 

• canlı ve coşkun lozoflar ölümü maytaba alı:Irujlardır. 
İspanyollara To • - Sus!. diye ha • - Cop! İnc:;anda karakter kuvveti, ölüme karşı 
rik Necmı'nı·n gy ınyordu. Oradaki. Diye bır· ses du -

' gösterdiği kayıdsızlıkltan belli olur. 
cevvaliyeti daha etler, yiyecekler ne yuldu. Vapurun dü-

k dalı ı ? G f dügu· .. u··ç defa daha Mesela ben, kat' iyen ölüm korkusu ne-
ya ın, a uygun ve munis gelmişti. 0 ur, sonra· eç ım dir, bilmem. ve mefat olduktan sonra 

- Hey! Senor Markes!. diye seslen- olsıin, ağzuna bun - öttü.. kaptanlar gü-
da, cemrr gibi ister toprağa koysunlar, dikleri vakit, o da: dan böyle bir lok • peşteye yaklaşarak, 

B 1 N 1 w tk ı. balıkl la ister havaya savursunlar, isterlerse de 
- uyur. e var, u an, eşşoglu? mac A.Oymam. kdara yemk 0 n denize atsınlar, hepsi de bana VI'Z gelir. 

· Diye cevab veriyor, arkasından da - Ne çıkar? yer erne ann ar asın • B · h · . d d.. 
1
, dı... Ahr t 

. da b ktıl lo. enım er ışım e unya le ı.ı.. e Ispanyolca küfrediyordu: geniştlr. Hem et du- n a ar .. se l:lm ilen aksuatam yok! 
- Kohones! rur, hem de müte· verdiler .. 
Artık. herifler de bayı1ıyordu.. yeffayı saklarla.. Bu, basitl oldugu Gurabi efendi, nazariarında tahtie 
Bir sabah uyandıklan zaman, bir ·- Öööö!.. Allah kadar hazin mera - edici bir mana ile sordu: 

kaç gündenberidir hasta bulunan ih - vermesin! Ölü ile sim sona ermişti. - Alırete inanmıyor musun! 
tiy.ar bir gemicinin geceleyin öldüğünü bir arada durmuş Herkes dağılırken, - Ne de yi inanayım? Oraa bir giden, 
haber verdiler. Vapurda bir faaliyet, eti dünyada yiye • rorik Takvora: defa gelmiş midir? Bunların hepisi de 
bir hazırlık mahsus idi. Torik bunun mem! - Deniz üstünde papaz uydurmasıdır. Bizim Kumkapı· 
sebebini İstizah edip de: Onlar böyle ko - fkıkırdamak b ... şey! da, pederim der idi, bundan elli sene 

- Es muerto! (öldü) nuşup dururlarken .dedi; şimdi, köpek ev~lisi bir papaz Mesrop var imiş. Pa· 
Cevabını alınca şaştı: geminin düdüğü acı ~alıklan ne kadar ra ilen, sağlara, cennette yer satarmış; 
- Vay ölüsü kandilli! dedi. Bu İs - acı öttü. Hepsinin -sevinçdeler, kimbi - hem de ucuz ucuz bir gün torpağı bol 

pan~·ol dilinin bizimkinden farkı yok. de birdenbire rengi lir? Bu akşam hepsi olsun v<ılidem, kilisaya günah çıkart-
Biz, nalları dikene: cMortoyu çekti!» uçtu, dudakları titrerneğe başladı. İç - 1 yerek geriye çekildi. Ötekiler, tayia -ı de cümbüştedir. Yann sabaha herlfce- mağa gitmiş ise, onda Mesrop derderi 
Ölii taşıyanlara: cMortocu• deriz. Bun- lerinden biri ortaya bir sual fırlattı: 1 Ların alt başına dizildile(. Süvari bir ğizden ilaç için bir deri parçası bilem görüncez, demiş ki: «Papaz efendi! işit-
larda öyle diyorlar. Ben başka dillerin -Gene mi karaya vurduk? şeyler söyledi.. tayfalar şapkalarını çı· kalmaz. tin1 ki cennette yer satoor muşsun.. bir 
hiç birini belliy-ernedim amma, bunu Yukarıdan, lostromonun başı uzan • kardılar. İçlerinden bir iki tanesi sağ Gurabi efendi de hayrette idi. Maya· evlek de ben isterim amma, cehenneme 
öğreneceğim galiba! Lakin herifi acaba dı: ellerinin orta parmağım önoe alınlan- sı çamurdan yuğurulmuş olan Beni nezareti olsun!• Papaz sonnuş: cNe 
ne yapacaklar? Vapurda kalırsa kokar, - Mösyöler!.. Güverteye çıkın! diye na, sonra midelerinin çVkur yerine, en Ademin, gene mutlaka çamura done - deyi cehenneme nezareti olsun istoor-
be~ bağırdı. sonra da sol ve sağ omuzlarına götüre· ceği hakkındaki itikadı sarsılmı~ gibiy- sun?• Validem cevab etmiş: cTanıdık-

İçini bir merak almış, ve bu merak Manarum anla.madıklarıı bu emrin rek haç işareti yaptılar Takvor da bun- di. lardan, belkim de cennete kimse gel-
arkadaşlarına da sirayet etmişti. Biri· herhalde kendilerine taallUku olduğu· lara uydu. - Şimdi bu heriller kebairden bir mez.. sıkılınm.. hiç değilse, uzaktan 
birlerinr- soruyorlardı: nu hissederek herili taldp ettiler. Gü- Derken, kaptan emretti. Saftan ay· günah işlediler .. diyordu. Her §ey aslı· uzağa alıbablar ilan selam alıp vere -

-Daha üç günlük yolumuz var. Bel- v~rtede, iskele tarafındaki merdivenin nlan iki kuvvetli geınlci, daha bir gün na rilcu eder kavli şertflıı.i cerh etmek yim!» İşte, ben de o karının o~lu oldu
ki de daha fazla .. ölüyü burada kukuta· önünde tayfalar saf teşkil etmişlerdi. evvel birlikte gülüb, şakıalaştıklan, bir küstahlığım gösteridler. Bir ild gün ğumdan, papaz uydurması olan cennet 
caklar mı dersin? ~..minin btrinci ve ikinci kaptanlan çanaktan yeyip içtilderi arkadaşlarının sabredip de, mevtayı topraA-a yetırsa· ilen b3iım hoş de~ildir. t~ bir defa mo-

Takvor, bermutad bilgi satıyordu: selam vaziyeünde yanyana duruyor ~ sarılı olduğu yelkeni bq ve ayak ta • lardı, olmaz mı idi? tor durmasın. Durdu mu! İngilizlerin 
- Papurun dibinde buzluk vardır. lardı. Ölen gamicinin nAşı eski bir yel· raflarından yakalad1k]s.rı gl.bit Takvor oevab verdi: dedikleri gibi: «Finiş Conif• ı;ayfaları 

Oraa koyup saklarlar .. bir şeycik ol - ken bezine yatırılmış oldu~ halde, -Biri. Kil. Uçr. - Bencez, bö;rle ~elde ~k 0'1 it tükenm.~ bakkal telterinden farkın 
maz. yerde ve ortada duruyordu. İtakat ha.. KumandatUe, yallati, güpeıtenin U· g6rmüşlerdh\ " yoktur. 

İfakat hanım: rum bu nianzarqa tA~ıammül edGi .. zerinden deırlQ fıd&ttıla& - Nede..u'l 
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Yazan: Ziya Şaltir 

Mis Eston Amerikada 

Sarafof: c- Hey Allahım, dii'l'l 

Mis Eston, yanında (Co ni) ve ma -
dam SUya Çelika olduğu halde büyük 

bir itina ile evvelA hududa getirilmiş, 
oradan da (Usturumca)ya sevkedilmiş
tL 

Mister Havs ile mösyö Karciyolo. ora 
da beklemektelerdi. Mis Estonu, komi· 
te tarafından hediye edilmiş olan ijle
rneli bir Bulgar elbisesi içinde gören 
mister Havs, kendisini zaptedememiş: 

- Rica ederim, Mis Eston; çıkar ar
kandan i\1 eşkiya kıyafetini.. bu ihti -
Yar halimde, beni aylardanberi bu dağ
larda dolaştırdılar. Eğer Türk köylülc· 
rinin yardımlan olmasaydı, bu adamla
rın yüzünden, çoktan ölüp gidecek -
tim. 

Demişti. 

Mis Eston SelAniğe gelir gelmez, bü
tün ecnebi gazete muhbirleri, etraiını 
ihata etmişlerdi. Hepsi de. büyük parn
lar mukabilinde mülakatlar teklif ey· 
lemişlerdi. Fakat Mis Eston, bütün bu 
te1difleri reddetmiş; hiç birine bir tek 
söz söylememişti. 

Ertesi gün, hükumet dairesinde <~d

liye ve mülkiye erkanından bir hevet 
teş~kkül eylemişti. Ve bu heyet tara -
fından. Mis Estona bir davetname gön
derilmişti. Mis Eston; ne olacağını hH
ınediği için bu davete icabet etmişti. 

İd~ meclisi salonunda top1anan bu 
ht!yet, Mis Estonun hüviyetini usulen 
tesbit ettikten sonra, şu suallere giriş· 
tnişti: 

- Sirl nereden da~a kaldırdılar? 
- Bilmiyorum. 

- Datğa kaldıranlar, kimlerdi?' ~ 

- Bilmiyorum. 
- Nerelere götürdiller?. 

- Bllmiyorwn. 

- Uzun milddet, nerede hapsettiler? 
- Bilmiyorum. 

- Fakat.. Matmazel, bu suallere ce-
Vab vermek mecburiyetindesiniz. Çün

kü, Osmanlı hilkfuneti, haksız yere bir 

itharn altına girmJftir. Cihan efkarı u
ınumtyesi karşısında, bu hakikat i~har 
edilmelidir. 

- YUA .. öyle mi? .. Şu halde, bugün 
bana mibaade ediniı. Çünkü, hem da
ha henfi:r yorgunum.. hem de rahatsı -
ıını . Yann gelir, istediğiniz ifadeyi ve
ririm. 

İstintalt hey'ett, Mis Estonun bu ri
casını reddetrnemJş; ertesi gün ayni 
saatte hey' et huzurunda (is batı vü -
CUd) etmek üzere kendisine müsaade 
eylem.işti. 

* Hey'.t, •rtesi gQn teşekkül eyle • 
Jnişti. 

Bet dakika. on dakika .. yan m saat.. 
bir ~•at bekledikleri halde, Mis Eston· 
dan eser görillmerni.şti. 

Polis idaresi, derhal tahkikata giriş
nıt,tt. B\.ı tahkikat, fU neticeyi vermiş· 
tl: - Mis E~ton, dün gece hareket e -
den ekapres trenine rakiben. Viyansya 
lllütevecclhen hareket etmiştir. 

* Mis Estonun macerası; burada hi -
tarna ermişti. Fakat bunun en büyük 

yada ne budalaı.ar var!-. dedi 

zararını, Selanik valisi Tevfik bey çek
mişti.. .. Çünkü, bu meselenin başından 
sonuna kadar büyük bir talihsizlikie 

karşılaşan zavallı Tevfik bey, (umuru 
hükCımette kafi derecede liyakat ve 

kudret gösteremediğinden dolayı cızil) 

edilmişti. ~ 

* Mis Eston; tam ll ay. 23 gün, 9 saat 

ayrılıktan sonra Arnerikaya avdet ede

rek ayağını yeni dünyanın toprakinrı

na basın basmaz, bütün hayalleri ta -
hakkuk etmişti. 

(Arkası tmr) 
.............................................................. 

WOLANTS[ BANK 
UN i N:V. 

SON POSTA 

Ne olmak istiyorlardi, 
Ne oldular 1 

( Ba§tarafı 7 nci sayfada) 
rak ettim. Fakat, imtihan neticesi bildi
rildi~i gün boynum bükülü kaldı. Riya
ziyeden kazanamamı~tım! 

Bu suretle babamın istediği oldu. Mec
buren, hukuk mesleğine girdım. 

Lakin, ne yalan söyliyeyinı, aklım ge
ne, benim için ilk göz ağrısı olan, zira
attedir. Ne fayda ki bu emelP. kat'i surct
te veda etmek lazım. Çünkü, şimdiden 

sonrn, yeniden işe başlamağa, bir (hayatı 
raiyane:ı~ ye kavuşmağa imkan yok: 

-Niçin? 
- Çünkü, çiftçilik gençlik ve dınçlık 

işi. Yeniden, 40 ya~ından 20 ya*ma dön
nıek ne mümkün! 

Ayni zamanda eskiden rrıamur olan 
çiftliklerimizin yerinde, şimdi yeller esi
yor. Sade toprakları kaldı. B~lkan muha
rebesile umumi harb, oralard,ı ncmiz var. 
nemiz ybksa s"ldi, süpürdü. B<>zan, bun
ları düşünür: 

cOZ saltanatın yeller eser şimdi 'Yerindı• ... 
Der, adiiye merdivenlerinı tırmanırım .. ............................ ... .. .................. . 

t{öhetci Ecza~ eler 
Bu ıeee nöbetçi olan eczaneler tun

lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarı m), Alemdarda: 

(Sırrı Asım l, Beyazıdda: (Asadorı, Sa
matyada : tEronıosı. Eminönünde: (Srı

llh Necati). Eyıibde: (Arif Beslrı. Fener
de: <Vıtaın. Şehremininde: tNflzımı, 
Şehzadebaşında: 1 İ. Hakkı). Kara gü m -
rükte : 'Kemnl', K~;"i' 1(pnzarda: (Yor -
gD. Bakırköyi:nd~>: ı Fllal ı. 

Be.vo~lu rihetindekiler: 
İstlklat caddesinde: IKan,uk), Daire

de : t Güneş>. Topçularda : ( Sporldls ı, 
Tnkslmde· 1Nlzameddin), Tarlabaşındıı: 
(Nihadl, Şlşllde: (Halk), Beşiktaştıı: (A
H Rıtn). 

Rosa:r:i~i. Kadıköy ve Adal:lrdakiler: 
Üskfıdarda: (Ömer Kenan ı, Sanyer-

de: (Asafl. Kadıköyünde: (Sıhhat, Rı -

1 
faO. Büyukı.ıtinda : fHaJk), Heybellde: 
tHnlkl. 
~ _ _) 

Tu .. K Ç l E~ TO SU VE 
Kin .. C A.~t\i•4 ... S. fıKETi • 

İKİNCİ iLAN 

Şirket esas mukavelenamE:<;ınin 47, 43 
n .. 53 üncü maddelerine tevfıkan T:irk 
Çimentosu ,.e Kircci Anonım Şirl:cti his
sedarları aşağıdaki ruznamede muharrer 
mevnddı müzakere etmek üzere 27 /Teş
rinievvel/1938 tarihine müsadif Perşem
be günü fevkaUıde surette ıc_timaa davet 
olunmuşlardı. Mezkür içtimada nisabı 

ckseriyet hfısıl olmadığından hissedarlar 
ticaret kanununun 386 ıncı maddesi hük
müne tcvfikan 14/Kanunue,~. l"l/1938- ta
rihine müsad:f Çarşamba günii saat 16 
da Galatada Agopyan hanının 4 cii ka
tındaki Şirket Merkezinde ikinci defa o
larak fevkaliıde surette içtimaa davet 
olunur lar. 

RUZNı\1'\fEİ MÜZAKERAT 

Çimento sanayiinin Etibank elinde te
rnerküz ettirilmesi ve hususi çimento 
fabrikalarının bu bankaya devir ve fera
~ı hakkında hükumetc;e ittihaz olunan 
karardan hissedaranca mahi'llat husulü 
lle heyeti umumiyece bu hususta hir ka
rar ittihazı. 

Devir ve fera~ şeraitinin tasdiki yine 
hissedaran heyeti umumiyesınin tasvibi
ne muallak bulunmak üzere işbu şeraitin 
müzakere ve tesbiti için delege tayini. 

İşbu devir muamelesinin icab edeceği 
ve heyeti umumiyenin mün~sib göreceği 
diğer bilcümle kararların ittihazı. 

Esas mukavelenamesinin 53 üncü ve 
Ticaret Kanununun 386 ıncı maddesinin 
birinci bendi mud.bince, fevkalade he
yeti umumiyenin bu ruznameyi müzake
re edebilmesi için sermayeı şirketin üç 
rubunun temsil edilmesi asaleten veya 
vekaleten istimal olunan Aranın sUlUsa
nının içtimaı muktazidir. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesı 

mucibince bir hissesi olanın da işbu mü
zakereye iştirak ve rey ita etmeğe hakkı 
vardır. Birden ziya-de hissE's! olanların 

reyleri hisseleri nisbetinde mütesaviyen 
tezayüd eder. 
İşbu içtimada hazır bulunmak istiyen 

zcvat Ticaret Kanununun 371 inci mad
desi rnucibince içtima tarihinden bir haf
ta evvel hisselerini §irket merkezine tev
di etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse seneda
tl mukabilinde alınacak makbuzlar tir· 
ket merkezinde tev<iiat mahiyetinde ola· 
rtık kabul edilecektir. 

Sayfn 1:. 

Hikaye: Ciddi bir müessese 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

sını altı ay kimse çakmamıştJ.. Sen bu 
koyun derisinin başında arnnın da mar -
tavaHar okur dururdun!. Halka verdiğin 
izahat, adeta şimdiki gibi ezbcrimdedir: 

cEy ahali! Şu gördüğüni.ız mumya, 
dünyanın en zalim, en miistebid krall.ı -
rından üçüncü Rişard'ın mumyasıdır. 

Kendi tebaasını kana boğan bu kral, deh 
şetile Şekspiri bile ürkütmüştü .. İşte bu 
kral, vakit ve zamanında mumyalan -
mıştı .. Şu dakika da sizin önünüzde dur
maktadır. Onun mumyasını doya doya, 
ibretle seyrediniz!.:t 

- Evet; fakat sonra polis işf" müdaha
le etmiş ve üçüncü Rişardı müsadere et
mişti.. Bu vak'ayı çok iyi hatırlarım .. 

Filozofca bir eda ile: 
- Bütün bu konuşmalarımızdaıı şu 

neticeyi çıkarabiliriz: Dünvada mGmkün 
olmıyan hiç bir şey yoktur .. c0lma7. ol
maz. deme; olmaz olmaz... Korkmadan 
:'Pninle bahse tutn<;;:ıbilirim ki, dünya sa
kinlerinin yarısından fazlası hilekarlık -
la, hokkaba7.lıkla maişetini tC'min edi -
yor. Sadece yen! bir şey icad etmek, 
görülmemiş bir şey bulmak ve halka teş
hir etmek lazımdır. Hasılı kelam halkı 

bir sürpriz karşısında bulundurmak la -
zımdır. Esasen ilk partide hı:ılkın gö7.iinü 
iyice bovayabilir~en müessesenin de rek
lamı kendi kendine yapılmı~ olur.. Biri 
diğerine söyler ve bütün bunlar a~ızdan 
ağı7a ynyılır!. En kuvvetli reklam şekli 
bıınur .. Bu. gazete reklamlarından da, 
duvıır afişlerinden de daha müessirdir. 

kemınelleştirmek istiyordu .. Bir müddet 
düşündükten sonra: 

- Kapı dışarı edi~imizdcn başka, içe .. 
ri girenlerden her birinin kıçına bırer de 
sopa vursak ne dersin? Bu, daha büyhk 
bir sürpriz olmaz mı? 

.Mestek'in bu teklifini şiddetle reddet• 
tiın .. Biz bu hareketimizle, gayet sür'at
le cereyan etmesi lazım gelen işımızı fev 
kaliide ağırla~tıracaktık.. Ilerif içeri gi -
rer girmez ve daha ne olduğunu anlama
ğa vakit bulmadan yaka paça dışarı a cı 
tıyoruz; işin bütün güzelliği burada ... 

Bu kuracağımız müessese. fevkalade 
ciddi, ve mühim bir müessese otacaktır. 
Biz, yapamıyacağımız, yapmnyacağımız 
hiç bir şey vadetmiyoruz .. Biz tri.:k va • 
dediyoruz, bu vadimizi de yerine getiri .. 
yoruz!. Kimse bizi sahtekarJıkla itham 

* Dü~ündüğümüzü tatbik ettik .. dedi~l
mizi yaptık~. Mühim ve ciddi miıcs.o;ı •se • 
miz herkesin dikkatini çekti.. İlk· 1ce, 
büyük bir garnizonun bulunduğu, vt nal
kın bu gibi i~lere fevkalfıde çok aHika 
gösterdiği Bene~ova şehrinden işe başla· 

dık.. şehrin sokaklarına astığ1mız afi§ler 
§U mealde idi: 

Barikulade bir sürpriz! .. 
Yalnız erkeklere mahsustur. 
Emsalsiz, muazzam bir trük! 

.Miiessesemizi bütün hayatınızca 
unutnuyacaksınız!. 

Aldatmaca yok!. Vadedilen yapılır!. 

Elimdeki sopa ile kumların üzerinde Dühuliyeyi yirmi heller olarak tayin 
bir takım resimler çizerek: ettik .. Şehrin muhtelif yerlerine astı~ı • 

- Neve mutlaka bir şeyler göstermek mız plakatlar, afi~ler halkın büyük alA
lazım olsun?. dedim. Ben se!' den de ileri 1 k.a~ını .. ce.~betti. Barakanın önii, asker, 
giderek diyece~im ki. hiç bir şey göster- sıvıl buyuk kalabalıkla doldu .. Kalaba • 
rneksizin de halkın rağbetini pek alu lığın içinde on be~ - on altı yaşlarında 
celbedebiliriz.. delikanlılar vardı ki, ckaç yaşındasınız?, 

Mestek: sua1imize, sırf barakaya girebilmek dü • 
_ Fakat nasıl olur?. dedi.. Hiç olmaz- şüncesile, hiç düşünmeden: cKırk be~ • 

sn küçücük bir taş olsun göstermek la - elli yaşındayız!:t cevabını verecekleri 
zım gelmez mi?. Ben daima bir şeylPr nıuhakkaktı .. 
gösterdim.. İşe,. akşamın saat altısında başla-

BPn kat'i bir E.>da ile: dık!. Içeriye ilk giren, tnm saat beşten-
- Hiç bir taşa lüzum yok, dedim. Bu, beri k~pının önünde nöbet bP.~liy~n şiG

budalalıktır. Bu eski usul pııra kazan - ma~ bır adam oldu .. Adamın ıçerı gır • 
maktır. Bu seninkisi, artık modası geç - mes•le beraber, arka kapıdan dışrırı atıl~ 
ıniş eski hokkabazlık mektebidir. Snnn ması bir oldu .. 
tekrar cdivorum: Biz halka hiç bır şey Dışarı çıktığı zaman şişman adamın 
göstermiy~ceğiz, hiç bir şey teşhir etmi- ~~U:a söylediği şu sözleri kulaklarımla 
yeccğiz~. Meseleni n bütün im•eli~i hura- ışıttım: ~ 
dadır. Bütün oyun bundan ihrettir. Me- . - ~~rik~lade .n~is!. ~utlaka. hepini • 
selenin ruhu budur!. Siz diyorsunuz ki: zın gırıp gormenızı tavsıye ederım. 
cHiç olmazsa küçücük bir taş teşhir et- Hel~ bu ~~~l~ri de i~ittikten sonra hal
rnek lazım!. Yani eskiden yaptığımız gi- km psıkoloJısını tahQlın hususunda hig 

b. H Ib k ' b g""stereceğiniz ta(l Merih- aldanmadı~ımı bir defa daha anladım!. 
ı.. a u ı u o -s t . . . . . 

den düşmüş olsa bile, halk bunu görüp ~:rı gırıp de dışarı atılanlar bı~e en bü-
ayrıldıktan sonra kendisini tatmin etıni. ~k re~lamı yapıyorl~~dı.. Aşagı Y.~karı 
yen bir şey görmüş olmanın verdi~i bir bır - bır .buçuk saat ıç.ınde Mes~_ck .ın 8• 

hayal sukutile oradan ayrılıp gidecek!. dali. ellerı arası~~an bı:k~ç yuz ınsan 
Halbuki, ahali herhangi bir şeyi görmek geç~ı.. Bazı_Iarı, iki, hatta ~çer defa Mes-. 
niyetile içeri girer de hiç bir §ey görme- tekın ellerı arasından geçıyorlar, fakat 
den çıkarsa, işte o zaman büyük bir buna doy~adıkları için bir de!ıı daha ba· 
1rük meydana gelecek!. Bakınız, ben so- rakaya gırme~ e~e~_ile sır~.Y~. dız~liyor • 
pamla şu kumların üstüne bır plAn çiz - l~rdı .. Herk~sm yuzunde buyuk bır se • 
dim: Bizim yapacağımız baraka genişce, vmç ve neşe parlıyordu .. 
vuvarlak bir baraka olacaktır.. Bunun Bir çoklarının, böyle güzel bir sürprl· 
hiç bir tarafında herhangi bir pencere bu zi ctattırmak» düşüncesile ahbablnrını, 
lunmıyacaktır. İçerisinin karanlık olma- arkadaşlarını getirdiklerini de farkedi • 
sı mutlaka şarttır. Barakanın, perde ile yordum. 
kapnlı iki kapısı olmalıdır. Ön kapısı a- Fakat polisin işe müdahalesi bütün 
halinin girmesine, arka kapm da çıkma- p~Anlarımızı altüst etti.. Polis tam saat ye--
ma mahsustur. Tabii barakanın dört bir dı buçukta barakaya dayandı. Bana: 

~arafına muazzam afi~ler asaca~ız: - Bu iş için müsaade aldınız ml? diyt 
sordu. 

cGörülmemiş bir sürpriz!. Muazzam Ben de ona: 
bir trük! ... Mildhiş bir heyet>an!. Yalnız - Müsaade kA~ıdı içerde, buyurunuı 
erkekler girebilir .. Kadınların ve çocuk- &örünü~ dedim. 
ların girmesi memnudur. Askerlerden 

Polis de, herkes gibi içeri girdi. İçer • 
yarım ücret alınır!» 

de, karanlıkta Mestek ile polis arasında 
Ahaliyi içeriye tedricen aokaca~ız!. kısa bir mücadele cereyan ettf.. Polis. 

Ben barakanın önünde dUI'U1', halkı da - kendi hüviyetini söyliyerek dı§arı fırla • 
vet eder ve paraları toplarım. Siz ile içe- maktan imtina etmitse de, eninde &onun
ride. karanlık barakada bulunurrunuz!. da Mestekin kuvvetli koliarına mukave • 
Mü~teriler-den birisi içeri girer girmez, met edemedifi i9fn 0 da herkes iibi arkı 
si~ ~ir elinizle onun yakasından, di~er kapıdan halkın içine chfarı fırladı. 
elınızle de pantalonundan yakaladıfınız Birkaç dakika sonra jandarmalar ı. 
gibi derhal ikinci kapıdan dişarı atarsı - di. Barakamı.zı mühürlediler.. Bi 1

1
• 

nız!. Bu işin b~~k bir. muvaffakiyat ka- cvaille hallnde zabıtaya hakareb r:ad • 
zanacağına kat ıyen ltımarlım var. İn- desile mahkemeye verdiler .• 
sanların ahlAkı tuhaftır: Çorbadan alız- * 
ları yanar, fakat di~erlerfnin de yansın Mestek hapi&hanede, bize aöstedlell 
diye hiç ses çıkarmazlar!. İşte biz de bu klS~eye ye;lewmele çalışırken: 
zı:ht haletten istifade edece~izl. En bii - _Bundan sonra, dedi, artık Myle m~ 
~k. ~eklamı bizzat halk yapacaktır. içe- him ve ciddt bir müessese kurmıyaca • 
rı gırıp de yaka paça kapı dı§arı edilen lım!. Bugünden itibaren sahtekArlı~a :ve 
herkes, alıbabının ve nrkada§ının da ayni dolandırıcılıla ba§lıyaca§ıml. 
vaziyete uğramasını isteyecek, ve bize 
canlı bir reklAm vazifesini görecektir. 
Bizim bu yeni müessesemız, psikolojik 
temeller Uzerine kurulınuf olacaktır. 

Mestek tereddüd içinde idi~ Benim 
pllnııru, reddetmiyordu, fakaı onu mü -

• 

MUşkUl Itiraf 
Yazan: Muan.:z Tahsin Berkand 
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Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski me b' us Ebubekir Haztın 
Mezuri nahiyesine on yedi, on sekiz yaşlarında bir genç, müdür olarak tayin 
edilmisti .. Karşıma çıktığı ve Dahiliye Nezaretinin tahriratını verdiği zaman 

onu müdürün oğlu veya kardeşi zannetmiştim 

Rumenler 3üncü m~çlarını 
da dün 2-1 kaybettiler 

Nahiyenin eşkiya elinden kurtuldu
ğu'1u, lakin cahvali sabıka• dan dolayı 
mt>\'cud nahiye müdlirlerinden oraya 
gönderilmelen münasib olan her biri· 
nın birer suretle mazeret ~errneyan et· 
1iklerini, tecrübeli, ciddi ve cesur bir 
müdürün bir <ın e\"Vel tayin ve izamı 

lüzumunu telgrafla dahiliye nezare•ine 
bildırdım. 

miş olmamızdan dolayı ne kadar esef 
etsek azdır. 

Batum veya Romanya petrolleri 

Beyoğluspor, gene canlı ve güzel oynadı. Rumenler 
birinci golü yer yemez bütün enerjisini kaybediverdi 

jki o.y sonra, bir cuma günü, tesa • 
dılfen vali odasında bulunduğum esna
da on yedi, on sekiz ya~larında gôrü -
nen, eski tabirile tam (şah emred) bir 
genç içeriye dahiliye nezaretinin ~u 
tahriratını verdi: 

«V Hayeti aliyeleri dahilinde bir 

Musul petrolü denilince orada yal -
nız bir nevi petrolün bulunduğunu ve 
bunun da Musul şehri civarında oldu
ğunu zannetmemeli. Musula en yakın 
membalar hatırımda kaldığına göre şeh 
re yedi sekiz saat mesafede, Musulun 
mülhakatında ve bassaten Kerkük li -
vns1 dahilindedir. 

Vilayet dahilinde mekşuf veya 

keleklerle Diyarbakırdan getirilirken 
Cezirede Hamidiye süvari alaylan pa
şalarından Muammerin otuz sene -
sini muhtelif cinayetlerinden doiayı 

mahkfımen Musul hapishanesinde ge • 
çirmiş şakilerden olan Musto tarafın· 
dan gasbolunduğu için, bir tenekesinin 
fiatı 60 kuruş idi. \ 

Şu g:ısp yalnız petroHere mahsus 
değildi. Bütün ticaret malları ayni te -
cavüze maruz idi. 

Şu halin de tesirile vilayetin mılna· 
sib bir yerinde bir petrol Rafineriesi 
tesis edErek halkın, tabiatın bu mebzul 
lfıtfünden istifade etmelerine bir çnre 
bulmayı düşünmek oradaki ilk işle -
rimden biri olmuştu. 

Musulun ileri gelen bütün zengin -

müddettenberi münhal olan Mezuri 
nahiyesi müdürlüğüne idadi mezunla -
rından ... efendi tayin ve izam olundu
ğur.dan işe mübaşereti tarihinin 'ş'a -
rı .... :t 

ileride keşfedilecek petrollerin işletil -
rn.:)si jmtiyazı daha evvel padişahın ha
zinei hassasına verilmiş, daha doğrusu 
hazinci hassaca alınmış idi! Bunlar, 
senelik ikişer, üçer yüz lira bedel ile 
mültezimlere verilirdi. Pek iptidai bir 
surette tasfjye edilmesinden dolayı fe
na kokan ve çok is yapan bu petrol, 
yalnız ç~dır altında yaşayan aşiretler· 

le !:öylülere ve sokak fenerlerinde kul
lanılmak üzere belediyede on be~ kilo 
gramlık tenekeleri 20 kuruş olmak iize
re satılırdı. 

lerini davet ettim. Onlarla uzun u~un Dünkü maçtan 
ko;ıuştum. Bu maksad için yalnız Os - Romanyanın Trlkolor takımı üçüncü ma-
manlı tebaası iştirak etmek şartile bir çını dün Taksim stadyomunda Beyolluspor-

Haline nazaran bu gencin, müdür 
değil, müdürün oğlu veya kardeşi o -
lac.-ğını tahmin ettiğim için: 

- Ne zaman geldiniz, diye sordum. 

ıa ikinci defa revan~ maçı olarak yaptı. 
şirket teşkiline karar verdik. Vilayet Stad, tatll günü olmasına ra~men kalabalık 

Halbuki o zamanlar ayni mikd:ırda 
petrolü havi bulunan Batum gazlan -
nın tenekesi fstanbulda on kuruş idi. 

dahilinCle en maruf sekiz membadan de~lldl. 
nümuneler getirttim. 1 Rumenter takımlarını Romanyadan ge -

( A tı.:ası var) tirttikleri üç oyuncu lle takviye ederek tam 
- Dür. akşam. 
- Müdür niçin gelmedi, hasta mı? 
- Hangi müdür efendim? 
..:.._ Bu tahriratla gPlen müdür ... Pe • 

der, yahud biraderiniz? Zati Sı;ngura yeni bir rakib 
- Müdür bendenizim efendim. (Za-

Yallı genç bunlan söylerken kızarmış- (Baş tarafı 9 uncu sayfadal mu?. Onlara karşı nasıl bir irade rne-
tı!) Faki:-!znı büyük, daha hayrete değer selesi mevzuubahs olabilir? .. 

- Ya! Mezuri nahiyesi müdürü siz- numaralar yapmak fırsatını veren bir - Üzerimde bu!undukları müddetce 
siniz, öyle ıni? meslektir. (Türk Tiyatrocular Birliği) yanmaları mevzuubahs olmaz. !3u zarf 

- Evet? ne müracaat ettim. Bana delillet ede -
1 
da tanıcımen rnazrufa tabidir. Üzerim-

- M~zuri nahiyesinin nerede ve na· ceklerini söylediler. Yardımlarile ts - den çıkardıkt~n sonra ateşe tutarsanız 
sıl bir yer olduğunu biliyor musunu·~? tanbul halkına ciddi tecrübeler yapa - ynnar. 

- Hayır, Musula ilk defa geliyo - bileccğimi ümid ediyorum. Aletlerim Yazımı )kinci sayfamızdaki bir sü -
rum. geldiği zaman yapacağım tecrübeler a- tunun 2.dile bitiriyorum: 

- O halde sıze Musulda kalmak ü- rasında ı::unlar vardır: İster inan, ister inanmal 
zere bir hafta izin veriyorum. Hem :s- Adi bir masa üzerinde kesilmiş bir Nusret Safa Coşkun 
tirahat ederek yol yorgunluğunu ç:ıka· baş gözükec€ktir. Bu baş hakiki, canlı ............................................................. . 

rm z, hem de Mezuri nahiyesi hakkın- bir insana aiddir. Halk masayı ve kafa-
da biraz tahkikatta bulununuz! yı istediği gibi muayene edebilir. 

Çocuk müdür, teşekkür ederek, ar- Baştan başka vücudün hiç bir tarafı 
.ka arkaya yürüyüp çıktı, gitti. Bır gözükmiyecektir. Masanın altı istenil -
sant kadar sohra vilayet naibi Said e- di~t gibi aranabilir. Bu tecrübeyi yap
fendi ile konuşurken, oda kapısı önün- tığım ba~ın s:ıhibi kaç lisan bilirse, o 
de birisinin hıçkıra hıçkıra ağladığını lisanda kendisine söylenilen bütün söz 

1 2 R 4 • "' g 10 

işittim. Yaveri çağınp sordum: lere cevnb verebilir. 
Bir hüner daha .. Kontrplak bir san· 

- Deminki çocuk müdür, dedi, asa- dık. Kapısı açılarak içeri bir adam gi
ğıd~ jandarmalar ile görüşmüş, Mezu- recek. Halk tarafından muayene edil • 
ri ı•ahiyesinin nasıl bir yer olduğunu dikten ~onra kapanacak. üstündeki bir 
öğ:-enrr,iş. Orayrı. gönderilmemesi için delikten uzun bir değnek sokacağım. 
ağlıyor... Sandığı!l her kösesinde seyircilerden 

Naib Lazkiyeli Ezheri zade Said e- birer kişi bulunacaktır. Ben sandığın 
fcNti yavere sordu: 

her tarafından içeri keskin kılıçlar sap-

1 .. .. 
f 

[ 

( 

E 

l 
lt 

• .... • • • • ---
~ • ---

• ı• • • • • !!'B • • - Bu müdür, ben gelirken merdi - lıy.:ıcağım. Sandık açıldığı ?.aman içer· 
venlerd<:>n inmekte olan çocuk mu idi? de kimse olmadığı görülecektir. Kılıç- SOLDAN SAt.A: 

-Evet! h ... 

lıiıı .. 

----• ----• ----•• - -• • pt~ 
• 

• !. 
lar da birbirine girmiş vaziyette .. Kı - ı - ıs.ve. 

Said efendı bana döndü: 2 - Sakin olanlar. 
Ef d' d d' k ki w d Iıçlan çekip değneği kaldırdığım za - s _ Kapıyı tutan demır. 

ı~ • 1-'! • ı~ • 
- !-

ii • • • ,. ii 
- en ırn, e ı, o ansa agzın an man i~rde kaybolan adam tekrar ye-

he'1i.iz süt kokusu gelecek olan bu ço- r· - 4 - BeyRz - Netı lAhlkası - Bir not.a. 
rinrle gözükecektir. 5 - inanmak masdarından ernrl hazır -

cuk değH Mezuride. bu havalideki hiç Gen(' halk tarafından iyice muaye- o~uz han. 
b~r. nahi7ed~ müdürlük ed;~ez. Ken - ne edilmiş bir sandığa büyük bir torba 6 _ Kolay kolay doldurulmıyan - Taan -
dı..,ı, maıyetınde kullanacagı Jandarma- . . b' d k kırk metre u- nüd. 
ı b·ı d' d'l .. ıçır.e ır a arnı ovar ve 
ara ı e tev ı e ı emez. Gunahtır. Bu-

1 
w d k' b' ·. 1 sandıgıw bagwlatı '1 - Eklet - Bir nota - Nefer. 

d k 1 . . . . zun ugurı a ı ır ıp e - 8 B ~ bü -~-
ra a a emierden bırınde ıstıhdam bu- B .J w .. . ç kanm Bı'r - ~Jza!lının yu&u. 

nın. en sanu:gın uzenne ı · , 9 - Saatin Jtüçü~ü. 
yurunuz. iki derim, üçü sandığın jçerisindeki ıo - Pişmiş yemek. 

Hala hatırımdadır: Mezuriye gön - söyler. 0 bunu söyleyineeye kadar YUKARDA~ AŞAt.I: 
'dermiyeceğimi temin etmedikçe za -

yerlerimizi değişmiş oluruz. O benim 
vallı g('ncin göz yaşlan dunnamıştı! verime gelir, ben torba içinde sandıkta 

ı- Derun. 
2 - Dakikanın küçü~ü. 
S- Sur. bulun urum. 

Her tarafımı iyice arayacaksınız, 
-72- 4 - Nefer - İstitharn nlda.n - Dahl. 

Petrol sirkcti -petrol yangmı 

Abdülhamid ll nin pek muhterem 
şeyhleri. 

Musul vilayeti yalnız petrol diyarı 
aeı:n. evvelce de izah olunduğu vechi
le, her türlü kıymetli madenierin ve 
mübarek topraklarında inanılınıyacak 
bir bereketle yetişen meznıatın da di· 
yarı dır. 

Petrol erimiş bir altın gibi kıymet
li olduğu için, onun şa'şaalı şöhreti bu 
vilfıyetin diğer tabit servetlerini göige
ae bırakmıştır. 

ceblerim.i karıştıracaksınız, hiç bir ~ey 
olır.adığına kanaat getirdikten sonra ne 
isterseniz, rn~seıa bir şişe gazoz, bir 
bardak Umonata, bir portakal, ne bile· 
yim pasta, ne arzu ederseniz size çı • 
karır verebilırirn. 

Alevler içinde beş dakika oturabili
rim. Bu Fakirizmin en mühiın bir nu -
marasıdır. 

- Söyliyebilir misiniz, Fakirizmin 
esası nedir? 

- İrade kuvveti.. bu iradeye haki -
mlyettir. Mesela ağzıma ateş alıyorum. 
c Yanmıvacaksın!:t diyorum. Ağzım 
yanmıyor. Kurnun içine bir çeyrek sa
at başımı sokabilirim. Kızgın demiri 
vücudiimün her tarafına sürtebilirsl -

5 - Ziraat - Su taşıyan. 
6 - Bu dahi - Çıkışın zıddı. 

'1 - Istırham nidası - Bir nota - Beyaz. 
8- Yıl. 

9 - Bir çalgı. 
ıo - Kasabın sattığı. 

1 2 s 4 6 6 7 8 9 10 
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Bu emsalsiz vilayet! asırlarca lh -

mal ederek kıymet biçilmez servetle -
ri nden; bitmez, t ükenmez bir çok pet· 
rol" membalarından hiç istifade edemc-

niz. Hiç bir şey hissetrnem. 
- Peki ate~te elbiseleriniz yanmıyor &vveUci bulmaccının hclllcclilmif ıeJcU 

• 

.saat üçü çeyrek geçe alkışlar arasında sa
haya çıktılar. Onları biraz sonra Beyo'tlu
sporlular takib etti. Ufak bir seromonlden 
sonra hakem Tankın idaresinde oyuna b~
lanch. İlk hücumu Rumenler yaptı. Kaleye 
kadar inen top, Beyothıspor müdarauında 
ke.sUdi. 

İlk dakikalarda Rumenierin t.istüste yap
tıkları hücumlar Be'yo~laspor müdataasım 

haıyll mü~kül va.ziyetıere sokUyordu. Nite
kim oyunun ıo uncu datltuında sal açı -
iın ant olarak kaleye çektıtı fÜt, kale di
reğlne çarparak soliçin önüne geldi. o da 
sıkı bir şütle to\:m kaleye savurdu, fakat top 
bu sefer kaleclye çarptı ve kornere gitti. 

Yirmi dnkika devam eden Rumenierin bu 
tazyikındaın kurtUlan Beyo~lUBPorlular ni
hayet oyun üzerinde tevazün husule getlr
me~e muvaffak oldular ve mukabil hücum
lara ba~ladılar. Devrenin bitmesine on da
kika kala Beyoğluspor bir frlklk kazandı. 

Etlye'nin çekti~ çok güzel blr şüt' Rumen 
kalesine girdi. Bu golden müteessir olan 
Rumenler bütün gatyr41t1erlnl sarfederek 
ma~lüblyetten kurtulmata çalt~tılarsa da 
muvaffak olamadılar ve devre bir sıfır Be
yo~lusporun galebestle netlcelendl. 

İkinci devreye Beyo~lusporlular başladı -
lar. Rumenter birinci devredeki oyunlarını 
knybetmt.,ler, gelişigüzel oynama~a başla

mıtJlardı. Be~1ac;porlular Ise rakibiertnin 
bu vaziyetindcn 1stltadede gecikmedller ve 
devrenin 15 !nci dakikasında Beyo~luspor 
muhacimlerlnden blrl aradan aldı~ı pası 

hüsnüistimal ederek kaleelnin müdahale et
mesine ra~men ikinci golü kaydettt.Rumen
ler bundan sonra büsbütün fena oynama~a 
başladıla.r. Hasımlan tse bzandıkları bu 
galebeyt elden kaçırmama~a gayret edi -
yorlardı. Oyun IBey~lusparun hA;kimlyeU 
aıtında devam ediyor. Fakat hücum hattı -
nın topu fazla ayaklarında tutmaları yü -
zünden gol atmalt imkAnını elde edemiyor
lardı. Bir aralık bu tazylkten kurtulan Ru
menler, Beyo~lu.spor kalesini tehdide bat
ladılar. Nihayet hücumlann semereslnl al
makta gecikmedUer. Satdan gelen topu 
merkez muhacimleri kafa ne kaleye gön -
derdi. Top kaleye girerken Pera rnüdafll to
pu elle k:>leden çıkardı. Hakem bu harekete 
pennltı verdi. Rumen m~rkez muhaciminin 
çeltti~ şüt, Rumenierin llk ve son sayıları
nı kaydetmiş oldu. 

Oyun da biraz sonra Rumen}erln 2 - ı 

ma(th1blyetlle netıcelendl. Rumenler geçen 
delakl oyunlarından daha düzgün ve güzel 
aynadıkları halde hücum hattının kale ö -
nünde becerlk:slz hareketleri yüzünden mağ
lüblyetten kurtulamamışlardır. 

Trikolor tugun ŞişJi ile 
karşılaşıyor 

Şehrimlzde bugün dördünc11 maÇ"tnı yapn
cak olan Romanya takımı saat ll de son 
oyunu tçln Tabtınde Şişll kartısına çıka -
caktır. Pazar UA"tnde en kuvvetll takımlar
dan biri olan Şlşll, üç defa maçını seyrettı
RI Romanyalılar karşısında lyl netlee ala
bllecek bir haldedlr. 

Askeri liseler voleybol 
m Usabakalari 

Dün Beyoğlu Halkevi salonunda asker! 
llselerle denız Usesi talomlan arasında vo -
leybol müsabakalan başlamı~tır. 

Neticede Maltepe, Denl.z Llaesl takımına 
ı5-ll, 15-ıo, 15-S galib geımı,ur. 

Kuleli de Burıalıları ı5-B, ı5-5, ı5-6 yen
~tlr. 

Belgrad muhteliti, Paris 
muhtelitini yendi 

ı»aı:l8te tarsıı ... aıı Belarad • Paris muh-

heyecc..u. Oir ıafha 
telltlerl maçı ümidin hllA.tma Yueosla vJJ" 
rın lehinde bltml.ştlr. 

Belgrad ta.kımı Dk devreyi ı - O gall' 
bl tl.rml.ş tir. 

Fransular, iklncl devrenin bal)lnda betV 
berllk sayısını yapmiJ].arsa da bir gol dabl 
yediklerl.'lden maçı 2 - ı kaybetmlşlerdlt· 

Bugunku maçlar 
Fener Süleymaniye ile, 
Galatasaray da Vefa il, 

karşılaşayor 

İstanbul llg maçlarının altıncı battası O" 
yunları bugün Kadıköy ve 'I'akslm stadl•· 
rında yapılacaktır. 

Güneş ekipinin ligden çekilmesi fizerlı:ı.l 
bugün yapılması icab eden Beşikl,af - Oil~ 
neş maçı bittabi oynanmıyacaktır. 

Bugün KadıkOy stadında yapılacak ma9"' 
lar tu nlardır: 

Topkapı - Hilal 
Ligdeki vaziyetlerl blrlblrlne çok yakın O" 

lan bu takımların maçı dikkate §ayandlt• 
Topkapı ştındlye kadar ynptı~ı oyunlar' 
nazaran daha ziyade a~r basacak blr hal~ 
de bulunmaktadır . 

Fenerbahçe • Süleymaniye 
Bu sene lige hemen hemen yepyenı blt 

kadro lle başlayan Fenerbahçe için her hat~ 
ta yaptığı ınaçlar büyük bir hususiyet t~ 
maktadır. 

Şlşıt klUbünün lyl oyuncularlle takunttıl 
t:ıkvlye eden Süleymaniye Renk Osman~ 
idaresi altında yenı bir sıstem lle çalışmak" 
ta ve son maçlarda nazarı diktatl çeteeel 
kadar lyl oyunlar göstermektedir.· 

İngillzlerin .. en 1yl müdataa hücumdut' 
sisteminin aksine olarak azamt müdataa " 
ya ehemmlyet veren Sü.leymaniyeiner, kUf" 
vetıı rakibiert karşısında bu tarzda oynıyJ" 
cakları için Fenerbahçe - Süleymaniye nı•" 
çı eski günlerdeki elılemmlyetlni kazanırı11 
bulunacaktır. 

Taksim stadında yapılacak maçlar di 
tunlardır: 

Beykoz • Istanbulspor 
Renkleri kadar. oyun tarzlarındaki ener " 

jl de birbirine çok uygun olan bu takımla " 
rın maçı, hattanın güzel oyunlarından bltl 
olacaktır. Beyko:ıo: hücum hattı için netlcf 
almak daha kolaydır. 

Galatasaray - Vefa 
Başta g!den takımlarta puvan vazıyetl 

müsavt olan Vefa, şlmdlye kadar yaptıP 
oyunlarda clddt bir kuvvet oldutunu 1$bl1 
etmiştir. Ligdeki yerini muhafaza edebU " 
mek lçln Vetanın bugün maça büyük bU' 
ehemmiyet vermiş olması lAzım gelir. Bil " 
cum hattı da müdafauından daha ztyad' 
kuvvetlld!r. 

Bu mevsim Uk defa kadrosunu standat6 
blr halde muhafaza eden OnlatMaray biJ 
mühtın noktaya ra~men henüz muayyen blt 
oyun t:ırzına sahib olamamıştır. 

Galatasarayın muvatfakiyett müdaf•' 
hatlarının emniyetll oynamasına ba~ııdıt· 
Haft.anın en güzel maçının bir sinir oytl~ 

nu olaca~ına da hiç şübhe yoktur. ................................................................. 
Turan Tiyatrosu 

Halk 88n'atkin N_,ld 
Cenıal Sahlr, olnıyucu 

S.miha biriiirt'lı 

KITIROL 
Operet 4 P, 

n.ryeto Solo Düa~ 

HALK OPERE1'1 

f3inaoıo tamiratı bitmek 

üzeredir pek yakında 

tem1illerioo ba~lıyor 

T. 40335 
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Istanbul Jandarma satın alma komisyonundan: 
Mi.lôJa.n CinsJ Bir takımı İlk teminatı 

----- kuruş Lira Kr. 

lu• ·RK KARDEŞ. Ecnebi marka ve yabanci ellere paranın ver
• meyiniz. Daima uZTORK malı kullanınız. 

~ibi: FEHMI ARDALI MEHMET BOZKURT, Marpuççular la. 

Istanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden 
Jdikdarı 

50 aded 

60 , 

Cinsi 

On metrelik çelilt mcsaha 
şeridi 

Yirmi metrelik çelik me-
saha şeridi 

Birinin muham
men bedeli 

Lira Ku. 

7 00 

9 50 

Hepsitlin 
tutarı 

Muvakkat 
teminat 

Lira Ku. Lira Ku. 

350 00 26 25 

475 00 35 63 

825 61 88 
........... 
ıoo 

............ 
~~OO~ki~lo--k-en_d_rr __ ID_t-ık--b-ir_hl_'_lo_s_u-------------~-----8-0-0---00 _____ 6_0 ___ 0_0_ 

1 - Yukanda müfredatı yazılı üç kalem malzeme ayrı ayn açık eksiltıneye 
konmuştur. 

2 - Eksiitme 15/11/938 Salı günü saat 14 de büyük postnne birinci katta P. 
T. T. alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin nümune ile 1artnameyl görmek ve 1zahat almak üzere çalış
ma günlerinde müdürlük idari klsmma, eksiitme gün ve saatinde de 938 
Ticaret Odası vesikaları va teminat makbuzlarlle komiayona &elmelerl. 

·8065 • .. 

S()N POSTA 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 
sermayesi: 10.000.000 İnglllz Urası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Mar.rilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya., 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

... -
Her tUrlU banka muameleleri 

yapar. 
ll 111111111111111111111111111 llllll 1 1 Illiillilll 

Snyfa 15 

SAGLIGINIZI KORUYUNUZ: 

ve tabii meyva usarelerinden yapılmıştır: Emsalsiz bir 
fen harikasıdır. Tamamen taklid edilemez. 

k eza esi 
- Istanbul 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
Cins Mik d arı Muhammen B. 

Beheri 
L. K. 

Tutan 
L. K. 

% teminatı 
L. K. 

Eksiitme 
saati 

Emme basma tulumba ll aded 200.- 2200.- 165.- 15.30 
Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16 

I - Yukarıda yazılı ll aded emme basma tulumba He 455 metre hortum şart. 

nameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiitme usulile satın alınacaktır. 
n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 18/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü bizalarında yazılı sa-

atlerde Kabat~ta Levazıın ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenm6 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilA.n olunur. c8053ı. 

I - İdaremizin Karaa~aç Barut deposu tapa, saçma ve fişek ambarlarında şart4 
- name ve projesi mucibince yaptırılacağı ve 18/X/938 tarihinde ihale edilcce~i 

ilin edilen kerevet inşası pencere tecdid ve tadili ve tamir işlerinin ıeı;llm müd· 
deti ve bedelin tediye şeraitl d~~iştirildiğinden heyeti umumiyesi birden yeni

- den açık eksiltmeye konmuştur. 

n - Keşif bedeli {2941.30) lira ve muvakkat teminatı {220.60) liradır. 

m- Ekslltme 18/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
- Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler {15) kuruş bedel mukabilinde..$)zü geçen tubeden 
alınabilir. 

V - Ekslltmeye iştirak etmek istiyenl~rin fenni evrak ve vesaikini ihale gü
nünden 3 gün evveline kadar Inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ch· 

llyet vesikası almaları lAzımdır. 
VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

ralarile biriilde yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8085) 

Cinsi Eb'adı Mikdan Muhammen B. %7,5 te· 

ZA Yİ - 1328 - 1329 ders yılı sonunda He
reke ı&brlkası rüfdlyeslnden aldığım dlplo -
mamı zayi ettim Yenisini alaca~ımdan es
kisinin hükmü olmadığını llln ederlm. 

Çıralı kereste 400X28X8 » 18.099 M3 
» » 300-400X26-35X3 • 22.500 » 

Beberi Tutan 
Li. Kr. Li. Kr. 

43.- 778.25 
31.- 922.50 

minatı 

Ll. ı·r. 

58 37 
69 1!) 

Bereke fabrikasında mahasebede 
Aıdf Girgin 

Soo Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmı, Blyasl, Havadls Te Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mah!uz ve gazetemıza aiddir. 

ABONE 

TORKlYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATL;ARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 760 400 160 
2340 122i 710 ~70 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindrr. Adres 
de~iştirmek 25 kutuştur. ...,. 

Gelen eVTak geri verilmez. 
Ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruJ}u1i 

Pul ilAveai l.Azundır. 

t•··;~·;;~·;:;;;;;;:·;·:;ü·ts-;;b~·) 

L~;;~-~--;;~:.:_ ...... :._ 

1- Cibali BaiDmevi için yapılacak platformlara lüzumu olan yukanda eb'ad 
ve mikdarı yazılı çıralı kereste pazarlik usulile satın alınacaktır. 

II - Muhaınmen bedelleriyle muvakkat temin~tları bizalarında gösterllmiştır. 
III - Eksiltme 11/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindek1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - !steklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa. 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c8086, 

I - İ daremizin Paşabahçe m:iskirat fabrikasında şartname ve projesi muci
blnce yapılacak bet~narme döşemeler ile salr mütcferrik işler kapalı zarf usulü 
lle eksiltıneye konmuştur. 

n - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15202 lira 40 kuruş ve muvak.kat temi
natı 1140.18 liradır. 

III - Eksiitme 21/XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15,45 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar U
mum müdürlü~ Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Br.şmüdürlük
lerinden alınabilir, 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin diplamalı yüksek mühendis vey 
yüksek mimar olmaları, olmadıkları takdrrde ayni evsafa haiz bir mütehassısı 

in~aatm sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını Noterlikten 
musaddak bir taahhüd kôğıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 10000 
liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gü

nünden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz 
l'derek ayrıca bir fennt ebliyet ve eksiltıneye iştirak vesikası almaları. 

VI - Mühürlü teklU mektubunu, kanuni vesaik ile inşaat şubemizden alınn
cak eksiltıneya i~tirak vesikası ve ~~ 7,5 güvenme parası makbuzu veyo. banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ckslltmc gLi.nü en geç 
~aat 14,45 • kadar yukarıda adı aeçea alım komisyonu ~kanlığma verilmesi 
lAzımdır. .(8114). 



ts Barfa aON P.OI~.& 

Grip,·nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
k1r1kllk ve tekmil ağrilarin yegine devas1 

lst1rab1 sükUna, ağr1lar1 neş'eye 
hastal1ğ1 s1hhate çeviren e·ksir 

GRiPiN RiPiN 
Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son 

sis te n usuller le imal o: un ur. Çabuk tesir eder. 
kalbi ve mid~yi bozmaz, yormaz. En inadcı bat 
ağrılarını, en sinsi diş ve sinir ağrılarını, roma
lizina sancılarını derhe&l geçirebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilk işaretler belirdiği 
anda bir ka1e "Gripin, alarak defetmezseniz 
başka hastalıklara yol açmış olursunuz. 

Yıllardanberi tecrübe olunmuş ve ağrılarla, 
grip, nezle tedavisinde kat'i b:r deva o1duğuna 
umumi kanaat getirilmiş bir ilacdır. r·-,diye 
kadar bütün beynelmilel sergilerde fl _ · ~ 
dip.omalarla altın madalyalar ve binlerce tak
dirname kazanmıştır. 

Zamanında alınmış bir tek "Grjpin" sıhhati
nizi ağrılara ve hastahk!ara karşı garanti eder. 

Her yerde ısrarla GRiPiN isteyiniz ve GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz . 

GEL D 1 
Istanbul satış yeri: ORION RADYO SALONU 

Bela Boronkay 
l.tikiAl caddeli No. 334/,1 Beyoğlu - Istanbul 

POKER 
tra1 bıçaklan en sert aakalı bile 

yener •• cildi yumutatır. 

Her yerde 

Poker traş b1çaklar1n1 
ısrarla lsteginlz. 

. . . . 
,J ' , • " • r 

Bir Hakkı Şöhret var ki bugüne kadar 
Adı tadtnt 

tad1 ad1n1 lekzib etmed-. 

ALl IIUBiDDiN BACI BBBIB 
Bahçekr pı - E ey oğlu - Karaköy - Kadıköy 

Eaker mağazalarında 
Erkek ve Kız çocuklıtnna 

mahsus elbise dll . re.erı le\si 
edilmi~tır. Her yerıten mUsı-ud 

şerait ve iyi rıatlarıa emsülsız 

ve zengin çeşitler bulacakı:;ınız. 

Dr. HAF ll l EMAL 
(Lokman Hta\tim) 

O.IIIUJ• •lt.h•-: haa,.dan maada 

tı.rtGn <2 - 1) Dl'ft.QOla oııı--nara lo-t •• &e

lıttODII UUI - 11066 

ilan T arifemiz 
Tek aütun .santlml 

Birinci aahile 400 kuruf 
llıinci ~ahi/e 250 H 

O çüncü ~ahil e 200 » 
Dördüncü ~ahi/e 100 >> 

Iç ~ahill!ler 60 » 
Son ~ahile 40 » 

Muay.yen bir müddet zarfında 

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

bir tariCe derpiş ed.ilmi§tir. 
Son Posta'nın ticari iHinlanna 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmefidir: 

İlincılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A.. Bkrem· UŞAKLIGIL 

Yeni Ç1kan Plaklar 
lFAKAT 

270239 No . - Rast Şarkı - Ka~larına gözlerine 
• • - Hicaz neva gazel - Ey tftze kadın 

KÜÇÜK MELAHAT 
270240 No . - LAz Şıtrkıın - Pttraşutla ineyim 

• • - Nikriz Şarkı - Kuyuları var derince 
· REFIK BAŞARAN 

270225 No • - Hacı bey Şarkı~ı - Ayvalı~ın kara taşa 
• • - Yaşar Şarkısı - Nevşehir d~dikleri 

NUREDDIN ŞENERMAN 
270226 N . - NiQ'de Şarkısı - Yine yeşillendi 

o. · - Konya Şarkısı - Bahçenize gireyim. 

lhtiyarhkta yoksulluk çekmek acı şeydir. 
Kazandığınız paradan, ayda birkaç kurut artbrmakla, ihtiyarh· 

ğınızı rahat ieçirmek ihtimalini çoğ-altıraınız. 

Tayyare Piyango bileti, me1'ud yatamanni ve ihtiyarlığı rahat 
geçirmenin en iyi teminatıdır. 

iş Bankası karş1s1nda 15 No. da 

ALOL CEMAL iSESi 

PAT 1 
BASUR MEMELERINI 

aipariflerini kabul ediyor. 

CERAHATLANMIŞ FISTÜLLER ve 

HER TÜRLÜ IL TIHABLARI 
TEDAVI EDER. 

ı 
~ 


