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Yazı i§lerl telefonu: 20203 SALI- 8 tıd:NciTEşRIN 1938 

1 Siyaset aleminde iki mühlm hAdise ~ DüN GECE AY TUTULDU 
1-Lehista.n eski Alman Anadolunun bazı yerlerine kar yağdi 

miistemlekelerinden Karadeniz ve Ege denizinde şiddetli bir karayel 
fırhnası var, vapurlar limanlara iltica eHiler 

bir k1sm1n1 istiyor 
2- Fransa ile Almanya, har bi hertaraf 
eden bir deklarasyon imzalayacaklar 
leh gazeteleri " Kamerun bize verilmelidiri , diyor 
Londra 7 (Hususi) - Bu akşam çıkan Var§ova gazeteleri, tekrar Lehtstşnın 

nıüstemleke ihtiyacından bahsctmektedırler. 

· Bu gazetelere göre Lehistanın mütemadiyen artmakta olan nüfusu, müstemlekc 
Ihtiyacını bir zaruret haline getirmiştir. 

Bundan başka, Almanyanın hakimigeti altında bulu
nan eski Polonga topraklarına tesahub etmiş olan 
~ehistanın eski, Alman müstemlekelerinden de bir hisse 
al maga hakkı vardır. 

Bu şekilde mütalea yürüten gazetelerden biri, Kame
run 'un Le hislana verilmesini açıkca istemektedir. 
Son Posta - Eski bir Alman müsteml ckesi olan Kamerun., ~imdi Fransız hi -

Qıayesi allında bulunmaktadı~ . 

. lngil'z - Alman deklarasyon u bu hafta imzalanacak 
Londra 7 (Hususi) - İyi haber alan ınahfellerde ısrarla söylendi~ine göre pek 

Y&kında, Fransa ile Almany1 arasında birbirine karşı harbetmemek için bir dek
lıtrasyon imzalanacaktır. 

Bu dcklerasyon, geçenlerde M:inihte İngiltere ıle Almanya arasmda imzalanan 
deklarasyonun ayni olacaktır. 

Paris 7 (A.A.) - Bone, bugün ö!ledtm sonra Almanya büyük elçisini kabul 
etmiştir. 

Dünkü Meclis toplantısı 
Atatürkün Mec:ise gönderdikleri ce va b sürekli alkışlarla 
k.arşılandı, bundan sonra encümenler seçimi yapıldı 

-.. ···········································--·········-
Bir uçuşta Mısırdan 

Arnerikaya 
İngiliz askeri tayyarecileri 

· rökor kırdılar 
Dün geeeki külli husufun vukuunu gös terir temsili bir resim (Ayın tutulmıya 

bC!§laması, tam tutulması ve kurtuluşu) 

Dün gece ay tutuhnuştur. Şehrimiz· gece yarısına doğru vuku bulmuştur: 
den çok iyi görülen bu kü11l hu.suf hA· İstanbullular ayın saat 16,41 de tutul• 
disesi İstanbul Rasadhanesinin evvelce mağa başlamasını uzun uzun beklemil-
verdiği mahimat bilafına olarak ancak (Devamı 11 inci sayfada) 

30 gizli fuhuş yuvası 
daha aranacak 

Zabıta ve adiiyenin gizli fuhuşla yaptıkları mücadete 
· muvaffakiyeili •emereler veriyor 

Londra 7 (Husus!) - Cumartesi sa· 
babı Mısırdan hareket ederek merha· Gizli iuhuş yaptıran ve genç kadınları teslim «:<fildiklerini yazmıştık. Beyo~l~ ' . 
lesiz mesafe rökorunu kırmağa teşeb • fuhşa teşvik edenlere karşı Istanbul za- !ıulh ceza mahkemesinin kararile mu -. 

(Devamı ız inci sayfada) bıta ve adliyesinin açtığı mücadele mu- vakkaten te\1tif olunan maznunlar, dün C 

Dünyanin en zeki 
kad1n1 kimrur? 

vaffakiyetle devam etmektedir. üncü sorgu hakimi Saminin huzuruna. 
Sami Altaş ve Ziya Duman isimlerinde çıkarılmışlardır. 

iki suçlunun daha yakalanarak, adliyeye (Devamı 11 inci sayfada) 

Ankara 7 - B. M. Mecli-.i bugün Re- gulardan çok mütehassis oldum. Büvük Amerikada 5,000,000 ka-
fet Canıtezin başkanlığında toplanmıştır. Karoutaya teşekkür ve derin sayeılarımı d . . k . .., . • d 

Şehrin 50 ilk ve 1 O orta 
mektebe daha ihtiyacı va ı Celsenin açılmasını müteakib Reisi - arzederim.. ının ıştıra ethgı seçım e 

cumhur Atatürk tarafından B. M. Meclisi Meclis heyeti umumiyesinin sürP-kli ve Bayan Halide Edib 
Reisi A. Rendaya gönderilmi§ olan Bia - şiddetli alkışlarile karşılanan bu telgra - •k• •

1 
.... • k 

!ıdaki telgraf okunmuştur: fm okunmasını müteakib Hatay Meclis ı ıncı ıgı azanmış Istanbul köylerinde bu sene 30 ilkmekteb yapılacakh, 
fakat mektebsiz köyler, 20 mekteb binasını da kendi 

paralarile inşa edeceklerini bildirdiler 

cC. Büyük Millet Meclisinin yeni yıl Reisi Abdülgani Türknıen tarafından gön 
Çalışmasına başlarken hakkımda izha:- derilen şu telgraf okunmuştur: 
buyurduğunu bildirdiğiniz yüksek duy - (Devamı 11 inci sayfada) 

Denizbank 17 yeni vapur 
edecek • • 

sıparış 

40 dakikada Büyükadaya, 1 saat 21 dakikada Yalovaya 
gidecek motörler yaptırılacak, sevalıili miitecavire için 

iki vapur daha ısmarlanacak 

1 

Amerika gazetelerine göre Amerika· 
da beş milyon kadın; (dünyanın en ze
ki ~ kadınım) seçmişlerdir. Bu seçi· 
mi tertib eden Amerika kadın gazete
leri konsiyorsomudur. Seçimin netice
sini tesbit edebilmek için dört ay çalı· 
şılml.'ltır. · 

(Devamı 11 inci sayfada) 

ilk Ergani bak1r1 
1 ilkkanunda akıtılacak 

KUltUr Direktörluğunun VekAiete 
yo:ladıgı rapor 

İlk ve orta tahsil çağı gençlerinin sa -
yısı yıl geçtikçe çoğalmaktadır. Maarif 
Vekaleti bu çoğalmayı nazarı ıtibara ala· 
l'ak önümüzdeki seneden itiharen tedbir 
alacak ve mektebler tedrisata ba~ladı~ı 
c>snada izdihama ve muallimsizliğe mey
dan verilmiyeccktir. İstanbul Maarif Mü-

Ankara 1 (Hususi) - Ergani bakır dürlüğü gelecek seneki mekteb, mualllm 
madeninin bütün tesisatı tamamen ik- ve talebe vaziyetini şimdiden tesbit etmi§ 
mal edilmiştir. Saf Türk bakın birin· Maarif Vekaletine bildirmiştir. Maar!f 
cikAnun ayın m 1 inde ilk defa olarak Müdürlüğünün VekAlete göndermiş oldu-, 
akıtılacaktır. ğu rapora göre İstanbulda yeniden elli ilk 

Ergani madeninden senevi 7700 ila mektebe ve yalnız önümüzdelti senelerln 
1 0000 ton kadar saf bakır harice sev • ihtiyaçlarını karşılamak üzere on kadar 
kedilecektir. Bu suretle hem endüstri- orta mektebc lüzum vardır. Maari' ve -
miıin bakır ihtiyacı tamamen karşıla- kAleti diğer vilayetlerin de ayni şekil -
nacak, hem de milhim bir döviz kay • deki ihtiyaçlarının bir sene evvelınden 
na~ temin edilmiş olacaktır. (Devamı 11 inci sayfada) 

, . 
tırtanbul Kültür Direktörü Tevfik l{ut 

( •...•..................................................................................................... .............................................................................. , 
! Şimdiye kadar okuduğunuz deniz romanlarının en güzeli 

1 DE iz ŞEVTANI 
·1 Bugün başladık, 13 üncü sagfamızda okugunuz 1 
'-. .............................................................................. : ....................... __ _ . Sevahi li mütecavire için yaptırılıp li .nanımıza gelen Vl~v vapuru . 

(Yazısi 4 üıicü sayfada). .. .................................................... _ •............ 
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2 Sayfa 

lhracatımızı 
Artır mak için 

Yaz.an: Muhittin Birgen 

D 
nailtere ile ve Almanya lle akdettill-
miz mal kredileri Türkiye için ihra

catını artırmak bakımından geni§ imkhı
lar veren iki güzel i§ oldu. Bu ikı kredi
nin Türkiye devletine temin ettili aenlt 
hariot tediye kuvveti ve memleketin fen
nt noksanlarını tamamlama bakımından 
7aptıjı kolaylık bu hesabın dıJında ka
lır. Bu sayede Türkiye hem sanayi teşki
lAt ve techizatını artırabiiecek, hem de 
Türk halkı için yeni yeni iş sahaları çı
kacak ve nihayet hem de Türk çiftçisi 
cınalımı nereye sataca~ım ?~ diye düşün
.ıniyecek. 

SON POSTA 

Resimli Makale ı = Cemiyet terbiyesi~. = 

Türkiye hariçten parça parça aldı~ı ve 
alaca~ı bu kredileri gene parça parça ö- Her hanai bir ceınlyette tanıdılı veya tanımadı~ı birili Sinirleri kuvvetli olan adam en hıddetl1 :wnanında dahi 
dt!Illek için ihracatını artırnıay1 mecbur- tarabndan taarruza ufrıyan bir adam için iki yol vardır, susmasını blllr, zayıfın yaptı~ hareket ise netireyi düJiln-
dur. Bu ihracatın bir kısmı toprak altı birincisi susmak, ikincisi mukabele etmektir. medcn harekete geçmektir, her valdt kuvvetli olunuz. 
mabsulleridir, madendir. Bir kısmı da ~~==:=z:=-=-====-======:ıı::::::==================-~~=~~==-===-====-=~-==-= 

~§~:~$1~:;1iff~ES~ 
lerine gelince, bunda da imkAnlar geni§- Kadınlar erkek ı~---··•••oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-•\1 Ingiliz kadınları 
ltınıektedir. Bugün bu mesele üzerind" H 
bir parça durmak ıstedik. Şapkalarını ergün bir fikra i Pipo da içmefle 

* Taklit ediııorlar R --- 1 Başladılar a vahanın mezarı ı 
Evveli, şunu söylemek isteriz. Türkiye, ' 

fhraactını artırmak için bir zamandanbe- Afrikada, yamlfcım kabileler arcı - i 
ri yq meyva ihracatma ehemmiyet ver- ıında seyahat eden Amerikalı b{r 1 
mete çalışıyor. Bence bu işin 0 kadar misyoner, deUkcınlı bir nnciyi lfanı-
bilyük eheınmlyeti yoktur. Gazeteler ta- na Ufak olarcık almıştı. V• Amerlkayc:ı ! 
rafından bir hayli zamandanberi ehem- dönerken de zenciyi orada bı.rcıkma- 1 
mlyeti çok bilyültülmüş olan bu i~, Tür- mtf, Amerikaıta glStürm:UJHl. Zenci A-1 
kiye iktısadiyatında ne 0 kadar ihtima- merikcıda boks lS~renmiı ve sayılı bok-f 
ma de~er bir rol oynıyabilır, ne de bu ~rler cıra8ına ginni§tl. Bir g(ln bir 1 
lahada muvafakiyetli neticeler elde et- bo'luiJr arkadaşı ona lHen kanstndan 
mek kolay bir Jşdir. MeselA, bir sene ev- bcıhsetmi§ti: 
vel yapılan ya~ üzüm ihracatı maalesef - Kendisine bir mezar lfaptırdım. 
fena neticelenmişti. Bu sene d'a- Her zaman ziyaret ederim. 
ha üıtiyatla ve daha az mik _ Bu sl$z zenci bobörU epey düşün • 
darla yapılan ya~ ihracatın tıcari bir mu- dilrmilftü. Iki gUn sonra boksör arka-
zafferiyet teşkil edebilecc~ini zannetml- dC1ftnı glh-dü~ü zaman: 
yoruz. Sebeb gayet basittir: Türkiye, bu - Benim karım dcı ölmil§tü, mezar 
bakımdan, kendisine rakib memleket.lore ycıptırmam.ıştım. Sizinle konuştuktan 
nlsbcdtle en gayri müsaid bır vaziyette sonra; mezar yaptırmadıDıma üzül -
bulunuyor. MeseHi, üzüm bahsind~ bi- düm. Ve lıemen ko§Up yaptırdım. 
zim mevsimimizle alAkadar iki rakib Dedi. Ve gömleğini yuktırı doğru sı-
memleket, yani Bulgaristanla Yunanih'- yınp karnını gösterdi: 
tan, satış merkezlerine bizden daha yakın Zenci boks6riln karnı ilzerinde 
vaziyettedirler. Gene bu iki memlckette d~vmeye benzer bir yazı. ile şu keli -
maliyet, bize nisbetle düşkiindür. Şu hal- Kadm ppkalan öyle ~ekiller aldı ki, meler vardı: 
de bizim yaş meyvalarım!z, bu arada ü- artık iş tamamen çıtınndan çıktı, dene. cFeci bir surette terki hayat edt?n 
zfiınlerimiz, ya yolda müşkülAta çarpa- bilir. Şimdi de, genç ve iiizel kadınlar Rcıvcıha'nın mezarı burcuıd 
raktır, yahud da re~bet sahasında di- resimde g6rdülünüz gibi, tıpkı tıpkısına \. ır .• 
terlerine kar~ı güçlükle mücadele cdc- erkek şapkalarını andıran kenarları kıv- ... - ................................................ ./ 

bilecektir. Bu sebeblerden başka ilçüncU rık ve btr g6zün Qzerine düşük yumuşak Ar na' vud 1 u k bt·r ve lt.ahd 
bir sebeb vardır: Avrupanın istlhlak pl- fötr giyıneye batliiillflardrr. 

yasaları, bu gibi işlerde, çok insafsız ve J 
çok amansızdır; §arkın zayıf olan satış ngilterede senede 250.000 bekliyor 
~şkilAtı, daima garbın kuvvetlı olan alı' liralık kitab çalınıyor 
teşkilAtı karşısında daima. Aciz kalır. Mo- İngilterede kitab htrsızlığı inanılmı· 
.el!, Londra piyasasında sade bekleme yacak surette çoğalmaktadır. Bu vazi-
~dreti olmıyan yaş meyvada de~il, bck-
1 

yet bütün kitabçı.lan endişeye düşür-
erneğe müsaid kuru meyvada bile para 

kazanmak ötedenberi en güç, en tesadüfe müştür. Kitab hırsızlığının önüne geç· 
ve en şansa ba~lı şeylerden biridır. rnek için polis ciddi tedbirler alınış • 

Başlıcası bunlardan ibaret olan daha tır. 
birçok sebeblerden dolayı yacı meyva ve Yapılan tedkiklere göre, senede va· 

~ sati 250 bin İngiliz lirası kıymetinde 
sebze ihracatının muvafakiyetlı neticele:
verebilece~ini hiç zannetmiyoruz ve bu bir milyon nüsha muhtelif kitablar ça· 
ı1ıere bağlanılan ümidierin büsbütün bo- lınmaktadır. Hırsızlar, umumiyetle 
ta çıkınasa bile elle tutulur faydalar ve- mektebli çocuklardır. 

bil )W Maahazıı, profesyonel kitab hmız • 
~ ece5' kanantinden uzak bulunuyo- ları da vardır ki, bunlar haftada takrl· 

' Medeniyet llerliyor (?! .. ) Sigaradan 
püroya atlıyan genç bayanlar görüldüliü 
gibi, şark diyarlarında nargile içen ka
dınlara da rutlıyoruz. Bunlar yetişmez
miş gibi vimdi İngilterede, pipolarını tüt
türen kadmların gün geçtikçe çoJaldığı 
nazarı dikkati çekmeJe başlamıttır. 

En çok seyahat eden 
doktor 

Dünyanın en uzak mmtakasında çalı§aıı 
ve beyaz dOktor ismini alan Aklaviktc 
domlnyonlar hükfunet doktoru,. Urkart, 
mezuniyet müddetini geçirmek üzere Ot
ta vaya gelmiştir. Mezuniyetini bitirdik -

ten sonra da timdiki vazifesinden 1800 
kilometre daha uzakta olan yeni memu
riyetinin başına gidecektir. 

On sene zarfında vazife icabı 80 bin ki
lometreden fula yol kateden doktor, bu 
mesafenin 20 bin kilometresini kıtlan, 

klSpekli kızaklar, 40 bin kilometresini 
yazları., vapurlar ve geri kalan 20 bin ki
lometresini de tayyare ne katetınittir. 

Ingilierede esrerengiz 

İkincitcşrin 8 

Sözün Kısası 
-····-

Atinanın tahligesi 
Ve kendimizi tenkid 

e. T•lu 

M atbuat d~line do1ad~ Hergün 
muhtelif gazetelerin, muhtelif 

sütunlannda, muhtelif puntolarla ay• 
ni havadis: Atinanın tahliyesil 

- Edilmiş! 
- Edilememiş!. 

- Edilecek! .. 
Sabah mahmurluğu, oruç keyfi, nk

şam yorguniuğu ile gazeteye sanlıp da 
nazarlan oraya değen bir defa afallı • 
yor. 

- Allah Allah! Yunanistanda isyan 
Çıkıruş da, haberimiz yok! 
-Hayır! isyan değil de, galiba şid .c 

detli bir yer sarsıntısı olacak. Koskoca 
şehir, durup dururken tahliye edilir 
mi? 

- Sabn bu, Karadeniz layılarındaki 
bizl.ın Atina olmasın? Acaba su mu 
bastı? 

İlk önce akla gelen bu sualler olu • 
yor. Bu. acernilerin.. gazetelerini baş .. 
tan savma okwnağa alışık olup da, bil' 
gün evvelki, havadisi bir gün sonra ta• 
mamile unutanların nakaratı. 

Bir d<!, ısıtılmış, bayat havadisten 
hazzetmiyerller var. Onlarda da, her 
defasında küfrün bini bir paraya! Ya} .. 
ruı: bu YJ lan hikAyesinin mevzuuna mı? 
Hayır. Bizlere de hisse çıkıyor. Kula• 
ğırola duydum: Otobüste, herifin biri 
Ulu orta veriştiriyordu. Hem basıyor 
gazetecilere kalayı, hem de bana yan 
yan bakıyordu. Belki benim kurun • 
tumdur; fakat fena halde sıkıldım: 
. 'lyağı rer bastı .. 

- Ati.namn tahliyesi istenmiş de, 
:nahkeme reddetmiş!. 

- }...caip! Yabancı bir devletin payl• 
tahtı ile bizim adliyemiz arasında nt 

münasebet? .. 
- Atina para kaçırmış! 
- SüphanaJla! Benim bildiğim Ati• 

naya para kaçc:.r, Atina para knçırmaz. 
Gazetecilik, sabi sÜbyan elinde kaldı. 
Çocuklar daha sarf ve nahiv bilmeden 
yazı yazmağa kaılloşıyorlnr!. 

-Paris, Ho1ivod olsa, ne jse ne, A· 
tina ağır başlı şehirdir. Hangi kızı, na. 
sıl baştan çıkanr? 

Bu da ukala k1smının mütaJealan. 
Fakat artık hepsine de gına geldi. 

Gerçekten, Yunanistanın payıtahtı eş
kiya baskınına uğrasa, en korkunç zel· 
zelelerle onu hak ile yeksan etse, belki 
de bu kadar mürekkeb dökülmezdi. 

Nihayetünnihaye mevzuu bahsolan 
adi bir muhabbet tellalı, bir beyaz 
kadın tacirei faciresi, bir para ve döviz 
kaçakçısıdır. 

O, zanaatini icra için dahi bu dereoo 
reklfuna ihtiyac görmcmişti. 

Türk karileri bizlerden başka şeyler 
bekliyorlar: Kokana Atinanın salveri· 
llp saflverilmedigi onlara v.ız geliyor. 
Artık bırakalım da, ne hali varsa, gör-ı 
sünl 

.............................................................. 
Cami avlularındaki sergiler 

kaldırılacak 

Ramazan münasebctile Beyazıd camii-* nin avlusunda vücude getirilen sergide 
ben 30 İngiliz lirası hasılAt temin et .. 
mektedirler. bir hastalık 

Kanaatimizce Türkiye ıçin en geniş, en tesbih, a~ızlık vesaireden başka yiyecek 
güzel toprak il.stü mahsullerini kuru mev- Bu ne ucuzluk ?.. Belfastta bulunan İttihad hastanesinin ve içecek satılmaktadır. Belediye turizm 
valarla kuru sebze ve bilhassa zahire s~- İngilterede Kentt6ı bir pwayırda ga - 35° hastabakıcısmdan 74 dü, tetlwı edile- müdürlü~ seyyah bakimmdan bu ser • 
hasmda aramak lazımdır. Esasen Toprak yet büyük bir koç bizim paramızla doklı7 miyen bir hastalıJa tutulmU§lardır. Bu ginin ve di~er camilerde bu gibi sergıler 

' ._ .. , . 
1 . ~ . 

Mahıulleri Ofısini kurmakl.ı aa Türk hü- kuruc:a satılmıa+.r. hastalı~ gastrik anglokenza olması ih - mevcudsa hepsinin dcrhal kaldırıhmısını 
kfun b 'lt i~· Arnavudluk kraliçesi_ eski kontes Ge-

eti u bahse atfetti~i ehemmiyet! Müıayedeye konan koça hiQ kimse ta- timali vardır. Profesörler, mütehassıalar, vakıflar idaresinden istemiştir. 
pek gUzel göstermiştir. lib çıkmayınca, mezadcı f&ka olsun cflye: raldlne Apponyi'nin mart aymda ana o- doktorlar hastahJı teşhis edememlfler, üç ............................................................. ,. 

Sade b<Syle bir tesis He de~il, daha bfr - Yahu koça 30 kuruş ta veren yok Laca~ haber verilmekted1r. Kraliçe elm- gOn s11recek bir konsültuyo.ndaıı aonra T A K V 1 M 
çok Jeyle de Türkiye devleti bu nevi mu? .. diye seslenml•. Açık gôz ...tftı-iler - bir karar verebileceklerini sö ... l--1•ler-:r lt' , li Nts'te bulunmaktadır. Gazetecilere: " -...uv 
mahsullerin Türkiye iktısadlyatındaki 0 • den biri 9 kuruş dtye pey sürünce, hay - dir. 74 hastabakıc1. ayni günde altı aaat 
hemmlyetini takdir ediyor ve bunların van, üzerinde kalmı~ fakat ayrıca 9 ku- ,Evlenmemin, hakild bir a~k lzdlvacı ol- Içinde, garib bir titreme lle yataJa seril-
artması için bir takım teşebbüslere gfriş- ruş ta hayvan vergisi Memi~tlr. du~nu isbat ettim• demiştil'. mişlerdir. 
rnekten hAli kalmıyor, Mesela, buğday ========================::::;::===========::::a:::=====--==-== 
tohumlarının cinsini ıslah ve Türk top
raklannın verim kablliyetlerinı artırmak 
bakımından hOkOmetin güzel işlerle meş
gul oldu~u muhakkaktır. 

Bir zamandanberi Türk çiftçisinin giıh 
cCumhuriyet buğdayı., gaJı cİtalyan 
buğdayı. diye a~zında dolaşan bir buğ
day cinsi pcyda oldu. Bu cinsin fenni ev
aatı hakkınd:a mallımat sahibi deiılim. 
Fakat, köylüden ö~endiğlmc göre alı
nan neticeler mükem.'"Deldir: Bu buiday, 

(Devamı 14 üncil sayfcıd4) 
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kadaşımız IT12yıs ııyında daıre.,.'"i.ni kapıyarak Avrupada se
yahate çıkmı§, döner dönmez de apartımanında hiç otu\"ma
dnn ıay!iyeye taşınmıştı. 
Arkadarımız geçenlerde apartımanına dJndü, döner dön

rr.ez de Beyoğlu Havagazı §irkctlnin bir faturası ilc kar§ı-
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laştı, §irket aparttınan kapalı olduğu için içeri girip saati 
kontrol edememiş <:'lmasına rağmen dairenin Itapalı bulun
du~ beş ay znrbndn: 
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8 l.kinciteşrin . 

Romanya kralı Londraya 
niçin gidiyor ? 

-----
Gerek gidiş, gerekse dönüşte Parise de uğrayacak olan 

kralın Brükseli ziyaret etmesi dahi bekleniyor . 

SON POSTA 

Çinliler yeni 
zaferler 

kazanmışlar 

Bu iddiayı ortaya atanlar 
bahsi kaybettiler 

, 

Sayfa 3 

e Karpatlar ötesi Rusyası 
ne demektir ? 

M 
Yazan: Selim Ra('llt P!m~ 

ünih konferansından evvel is· 

Ininin dahi i~\tildi~ıni hatırla-

Londra 7 (Hususi) - Siyasi mahfel
ler Romanya Kralı Karol'un Londra
yı ziyaretini biiyük bir alaka ile bek
iemektedirler. 

Yugoslavya Naibi Prens Pol ile he
nüz görü.~müş olan Romanya Kralının, 
İngilt.erede şark'i Avrupanıın statüko
sunu alakadar eden mühim meseleler 
hakkında isttsared~ bulunacağı anla -
şılmaktadır. 

hiyette hiçbir malfunat alınamamış 
tır. 

Çungking 7 (A.A.) - Çin ajansının l 
_ öğrendiğıne göre Kanton'un 80 kilo -

metre şimali şarkisinde kain Löngçeu 1 
Çinliler tarafından geri alınmıştır. Bu 
şehri yeniden zapteden Ç\n kıf'alan i 
cenuba cloğru ilerlemeğe devam etmek
tedir ve Tsunghuanın şimali garbisin
de mühim zirveleri ele geçirmiş bu -
lunm'aktadır. 

Bükrcıt 7 (A.A.) - Kral Bükreşten 
11-12 tarihinde Londraya hareket ede
cek ve Paristen geçecektir. Kral 15 le 
18 teşrinisani arasında Londrada kala
caktır. İngiltereele şerefine mütead -
did merasim yapılacak ve dineler ve -
rilecektir. 

madığımız yeni bir hükümet taazzuvu
nun sık sık adına tesadüf eder olduk. Bu 
hükümet, Karpatlar ötesı Rusyasıdır. 

Çekoslovakyanın bir vilayeti halinde ta
nınan bu memleket, dünden bugüne ön 
plfınlık bir mevzu oldu. Çckoslovak ara
zisinin yeni esaslara göre taksimi net!::e
si. Karpallar arkası Rusyası da Slovakya 
gibi Çek devletinden ayrıldı; fakat fede
ral bir bağla alakasını muhafaza etU. 
Muhtar bir devlet haline geldi. O suretle 

Önümüzdeki cumartesi günü Bük -
rcşten h:ırekct edecek olan Kral Ka -
rol'un, Belgrad - Milfıno yolunu mu, 
yoksa Peşte - Viyana yolunu mu ter
cih edeceği henüz belli değildir. 

Maahaza Kralın gerek gidişi, gerek 
aönüşü esnr.smda • Parise uğrıyacağı 
n1uhakkaktır. Kral. Kale'den İngille -

Resmi ziyaret bittikten sonra Kral 
seyahatini mütenekkiren uzatmak ar
zusundadır ve birkaç gün de Pariste 
kalacaktır. Bükreşe ay sonund9n ev -
vel dönmlyeceği zannedilmektedir. 

Haber resmi olmamakla beraber, 
Krala resml ziyareti müddetince Kom
nene'nin refa\at edeceği muhakkak 
addedilmektedir. 

te) e bir İngiliz harb gemisile gidecek- Bükre~ 7 (A.A.) - Bazı yabancı ga-
tir. zeteler Komnene'nin ls~~fa edeceğini 

Kralın, Londradan dönüşünü mütea- yazmışlardır. Resmi mahfiller bu ha -
kıl> Briiksele de uğnyacağı söylenmek- berin tamamen asılsız olduğunu bildi
tedir. Fakat bu tahmini teyid eder ma- riyorlar. -------------------

Sovyet Rusyanın 
bayrami 

Ankara elçiliğinde verilen 
ziyafette Başvekilimiz ve 
Vekiller de bulundular 
1\.nkaı a 7 - Teşriilievvel ink:ıltıbı -

nın yirmi birinci yıldönümü münase
betile, bu gece, zengin bir surette ten
vir edilmiş olan Sovyet büyük elçili -
ğinde büyük bir süvare verilmiştir. 
Sovyet büyük elçisi Bay Terentierv ve 
refikasının davetiileri arasında, Baş -
\'ekil Celal Bayar, Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. Genel sekreteri Şükrü Kaya, 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
diğer Vekiller, birçok meb'uslar, yük
sek devlet rnernurlaı:tı., kordiplomatik 
ve basın mümessilleri bulunmakta idi
ler. 

Top1antı, çok samimt bir hava için
ae geç vnkte kadar devam etmiştir. 

Balkan ekonomik 
konseyi deniz komitesi 

toplant1s1n1 bitirdi 
Ankara 7 (Hususi) -Balkan A~tantı 

ekonomik konseyinin deniz komitesi se
nelik mutad içtimaı geçen ay Yugoslav -
Yanın Split şehrinde yapılmış. korniteye 
hükıimetimiz namına' Denh Nakliyat U
ıuum Müdürü Ayet Altu~ ve D~nizbank 
tJmum Müd\ir muavini Tahir Kevkcb i~
tirak ederek şehrimize dönmuşlcrdir. 

Komitenin aldı~ı kararlara göre dört 
CCV}et deniz nakliye mÜeSSPSelerı ara -
sında kullanılmakta olan direkt koniş -
tncntolar ve mümasili dökümanlar ayni 
~ekilde tanzim edilecektir. Deniz ticaret 
kanunlarının tevhidi için daımi bir ko -
ınisyon faaliyete geçecektir. 

Bu yıl başından itibaren Romanyada 
Sıhbiyc resmi milli şahadetnameler üze. 
linden tahsil edilecek ve Tunn mesaha 
Usulüne göre alınmış yanlış rüsum varsn 
farkı iade edilecektir. 

Yugoslavya tarafından tesıs edilen Bal
kan hattının tarifesi Balkan hattı olarak 
tanınacak ve halen ayda bir yapılan bu 
Sefer diğer üç devletin tahsis edeceği ge
lnilerlc haftada bir ynpılacaktll'. Pırcd<.> 
l'olculara gümrük ve polis muayenesi es
nasında daha çok kolaylık ~österilecektir. 

Başvekil Ankarada 
1uıkara 7 - Başvekil Celal Bayar bu 

tabalı İstanbuldan Ankaraya dönmn~ ve 
Istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi 
:Abdülhalik Renda, vekiller. meb'uslar, 
l\nkara vali ve belediye rcisı emniyet 
Uirektörü tarafından karşılanmıştır. 
Başvckil g.ar salonunda bir müddet is

tlrahat etmi~ ve kendisini kar§ılamala 

Paristeki Alman elçilik 
binas1nda bir suikasd 
Lehli bir Yahudi dindaş
larının intikamını almak 
için sefaret katibini vurdu 
Paris 7 (A.A.) - Bir yabancı bu 

sabah Almanya sefaretinde üçüncü ka
tib von Ratiı':n odasına girerek muma
ileyhe tabancasile iki el ateş etmiştir. 
Kurşunlardan biri kAtibin omuzuna, 
diğeri karaci~er nahiyesine isabet et -
miştir. Mecruh biT kliniğe nakledil -
miştir. 

Alma:ıya sefaretinden verilen malıi
mata göre, mütecaviz Paristeki Polan
ya general konsolosluğu tarafından 

verilrn~ bir pasaportu harnil bir Po -
lonyalı idi. 

Sefarette söylendiğine göre, müte -
caviz bütün akli melekatma sahibdir. 
Fakat bir müteassıb hissini vermekte
dir. 

Paris 7 (A.A.) - Alman sefaretha -
nesi kAtibi üzerine ateş etmiş olan mü
te~aviz bu sabah sefarethaneye gide -
rek katib ile görüşmek istediğini söy
lemiştir. Rath. kendisini kabul etmiş ve 
Polonyalı derhal ateş etmiştir. Soru -
lan sual1.1 cevaben Almanyadan kovul
muş olan Yahudi dindaşlarının intika
mını almak istediğini söylemiştir. 

Komiserlikte yapılan isticvabında a
dının Herşel Faybel Grismtzan o:du • 
ğu;:ıu ve 2 mart 19 ı 1 de Hanovrada 
doğduğunu beyan etmiştir. 

Yaralı, Üniversite sokağında Alma 
kliniğine nakledilmiştir. 

Paris 7 (AA.) - Von Rathin sıhhi 
vaziyeti şudur: 

Dalak patlamıştır. Kurşunlar, mide
ye de dokunmuştur. İçeride kalan jki 
ku-=-şundan ancak biri çıkarılabilmiştir. 
Yaralı konu.~amamaktadır. Doktprlar, 
hala birşey söyleyernemektedir. 

Dahiliye Vekilimizin nutku 
ve dünya gazeteleri 

Londra 7 (A.A.) - Türk Cümhuri
yetlnin on beşinci yıldönümü dolayısi
le Türkiye Dahiliye Vekili ve C. H. 
Partisi genel sekreteri B. Şükrü Kaya 
tarafından irad ' olunan nutku Times 
gazetesi tebarüz ettwerek neşretmiş -
tir. 

Anadolu ajansının notu: 
Haber aldığunıza göre Pariste de 

Temps ve Petit Parisien gazeteleri bu 
nutka sütunlannda geniş bir yer a
yırmışlard.ır. 

------------~.r--

Oonanmamız . lzmit körfezinde 
İzmlt (Husust) - B~ta Yavuz olmak 

üzere donanmamız Körfeze gelerek de -
mirleıniştir. 

gelen Heyeü Vekile Azalarile görüşmüş· 
tür 

Hongkong 7 (A.A.) - Çin telgraf 
aja:ısı 7 / ll /1 938 tarihile bildiriyor: 
Yantsl.rı'in batısından gelen Çin kı -

taatı ile Liar.g - Tsihu'nun cenubun -
dal'\ gelen Japon kıtaatı arasında kanlı 
bir muhareb~ vuku bplmuştur. Dün 
gece saat 23 te düşmanın hezimcti ta
mamlamnıştır. Düşman 1200 ölü ver -
miştir. 8 sübay ve 45 nefer esir edil -
miştir. Japonlardan alınan harb mal -
zernesi şunla;dır: 4 sahra topu, 6 mit -
ralyöz, 3 nak!iye kamyonu, 1 tank ve 
5 zırhlı otomobil. 

Hongkong 7 (AA.) -Çin ajansı bil
diriyor: 

Yang - Şeng'deki dl.işman kuvvetle· 
rinin Yuan istikametindeki ileri hare
keti Çinlilerin şiddetli mukavemetleri 
sayesinde <iurduru lmuş ve Çinli1er 
dü§marıın şimal batı istikametindeki 
Ke1 - Yang mevzilerine mukabil taar
ruz yapmışlardır. Şu saatte Japon as -
keri vaziyetinin ciddi bir tehdid altın
da olduğ-u anl<ışılmaktadır. 

ı kj bugünün Çek devleti, Çek, Slovak ve 
lK;.rpatlar ötesi Rusyasından marekkeb 
1 federal bir varlıktır ve yeni şeklıne göre 
de henüz yeni ismini almamı§tır. 

Çekierin hakimiyeti sıkı bır merkezt
yetle ellerinde tutmaları neticesinde Slo
vaklar gibi bu memleketin halkı olan Rü
tenler de muhtariyet istiyor, fakat dilek-

Şekspir lerine bir türlü nail olamıyorlardl. S"n 
.;\iaruf İngiliz edibi Şekspir'in ha- hadisat, bazı hayaller gibi Rütenlerin ü

ki!-taten yaşamış olup olmadığı İngilte- midini de haki:kate inkılab ettird'. Kar
reele ezeli ve ebedi bir mesele olarak patlar ötesi Rusyası, eski Çekoslovak dev
sık sık taze1enir. Onwı muhayyel bir !etinin bir istitalesi gibi Lehistanla Ro
sima olduğunu, eserlerinin Bacon tara- manya ve Macaristanın arasına sokulım:ı 
fından yazıldığını iddia eden Bacon - bir çiviyi andırmaktadır. İki büyük v!lA
culor, uzun çalışmalardan sonra, Şeks- yet kadar büyüktür ve bütün mesahası 
pir'in zaman•nda ölen Spencer'in me- (12) bin kilometre murabbaından biraz 
zarmı açmak iznini alnuşlardı. Buna fazladır. Bu çivinin uzunluğu (180), ge
sebeb ~ı; idi: Devrin örf ve adetlerine nişliği de (80) kilometre kadar tutuyor. 
göre, İngilterede ölen büyük bir şair İklimi mutedildir. 
veya ed.bin mezarına, muasırlan kendi Bu arazi tabii hududlctu malik bubn
el yazı.lorile yazdıklan birer mersiye makla beraber halkı gayri mütecanistır. 
ile. tüy kalerru koyarlardı. Bu sebeb - 1930 da yapılan tahriri nüfusa göre mcc
d::m Şe1~spir hakikatte mevcud oldu - mu nüfusu (725) binden aşağı değild' ve 
ğu takdirde Spencer'in mezarında, kilometre başına isabet eden insan ke
Şe!<spir'in el yazısının da bulunm::ısı safeti (55) i buluyordu. Bu mikdarın y:iz 
la·!ım gclecekti. en bini Macar, (24) bini Sıova~. (12) bf-

İngiltereden gelen haberlere göre ni Alman, (91) bini Musevi idi. (117) bin 
mezar açılmış, fakat içinde hiçbir mer· kişi de Rütendi. Şu rakamlara göre bu 
siy~ bulunamamıştır. Bu suretle, Ba - nüfusun yüzde altmışını Rütenler teşkil 

Mareşal Voroşilofun dÜn con taraftarları son ümidlerini de kay- ediyorlardı. 
• söylediği nutuk betmis hulunmaktadırlar. Bu vaziyet- Harbden evvel Macarlar.ı aid bulunm 

"ikinci dünya harbi 
yaklaştı " 

te bazıları Spencer'in mezan yerine b · · b k d k Moskova 7 (A.A.) - Havas muhabiri u arazının cenu ısmın a esafet arze-
başka bir mezar açıldığını iddia et- d' ın b ' k bildiriyor: ıyor ve ya ız ır mınta :ı ekseriyeti 
mektedirler. Westminster kilisesi mü- t kil ~d Sovyet inkılabınm yirmı birinci yıldö- eş · ~ iyorlardı. Birçok memleketlerde 
tevellisi, bundan böyle hiçbir mezarın ld ,... h'l M 1 d h 

rıümü münasebetile bugün Kızıl mey - o U5U veç ı e usevi er a a ziyade 
açılmasına müsaade edilmiyeceğini h' ı d t k" tm' 1 •· E h ı daııda yapılan geçid resminden e\·vel şe ır er e emer uz e ış erüı. sas a -

kıt'alara bir hitabede bulunan M::areşal söylemistir. kı teşkil eden Rütenler ise aslen Uk-

Voroşilof, ezcümle demiştir ki: • •tt K 1 ranyalı olan Moskof ırkından bir cema-
Hnsan gölü hadisesi, bir harb de~ıld!, fa ıng 1 ere ra rnrn attir. Nüfusları (40) milyon olan Uk-

kat hiç de zeki olmıyan bir komşu tara - b .. k"" tk ranyalılar, Çarlık Rusyasından sonra. 
fından yapılmış bir harb tahriki idi. Bu U gun U nu U Baltık hükılmetleri gibi müstakU bir 
efendiler tahriklerine yeniden ba~lar - Londra 7 (Hususi) _Kabine bugün top devlet kurmaya teşebbüs etmişlerdi. Fa-
larsa, onlara Sovyet silahlarile cevab ve· lanarak, yarın parlamentonun açılışı mü- kat bu teşebbüslerinde muvaffa':e olama
ıcceğiz. ııasebetile kralın söyliyece~i nutku ted • dılar. 400 bin kadar Rüten o zaman Arr.e-

Dün Molotof ve Dimi tr0vun yaptığı kik etmiştir. rikaya hicret etti. Dört milyonu da Leh 
gibi, bugün Mareşa1 Voroşilof da ikinci Bu nutkun, İngiliz teslihatına ve hava idaresinde kaldı. Doğrusunu söylemek 
dünya harbinin yaklaşmış olduğu ve fi-. müdafaası hususunda alınan tedbirlere te- lazım gelirse Orta Avrupanın medeniyet 
liyatta şimdiden başlamış bulunduğu key mas edeceği anlaşılmaktadır. Nutukta ay- itibarile en geri kalmıJ insanlan Rüten
fiyeti üzerinde ısrar etmiştir. Münihten - rıca, dahili ve harici siyasettf•n de bahse- le:rdir. Ziraat usulleri iptidaidir. Orman-
beri bütün Sovyet gazetelerinin her gün dil~ektir. (Devamı 11 inci sayfada} 
tekrar ettikleri de budur. • ............................................................................................................................ _ 
Mareşal Voroşilof, sözlerini §Öyle· bi -

tirmiştir: 

Bu vaziyetten, müteyakkıl bulunmak
lığımız lazımdır. Hadiseler karşısında ga
iil avlaqamayız. 

M are ş al Voroşilof, sözlerinE' Sovyet or
dularının daima hazır olduğunu tebarüz 
ettirerek nihayet vermiştir. 

Berut ve lübnanda 
dünkü kasrrga 

Paris 7 (Hususi) - Bugün §iddctli bir 
kasırga Berut ve Lübnanda büyük tah • 
ribnt yapmı~tır. 

Berutta Fransız yüksek komiserlik bi -
ııasının çatısı uçmuş ve arşiv dairesi ta -
rnamen harabolmu~tur. Civar bınalar da 
nıühim surette hasara u~amı~tır. Bir çok 
ağaçlar köklerinden sökiilmüştür. 
Şimdiye kadar bir kişinin öldüğü ve ba

zı kimselerin yaralandığı haber verilmek
tedir. 
Kasırga, Lübnanda da hayli tahribat 

yapmış ve bir çok evleri su basmı§tır. Mü 
rıakalat bir çok yerlerde dtumuştur. 
······························································ 

Casus avlıyan 
Türk kadını 
? ? ? ? ? 

-

Sacalıtan aababa: 

Edebi Iz/idiseler 
Ne zamandanberi tad.!.ıT, tuzsuz giden edebiyat alemi birdenbire karıştı 

Birbirini Ebucehlin sütıi!esinden olm.ıkla itharn eden edibler, lokanlaiarda 
boğaz bolaza eelen iair ve münekkıdler çok şükür bu a~ır sükunete nihayet 
verdiler. . 

Rahmetli Ahmed Mıtat efendinin muallim Naclnin sırtm:ı inen ıneşhur 

bastonije başlıyan bu şekil edebi mü cadelenin yabancısı de~iliz Mahkeme 
dosyalarından zabıta kayıdlarına kadar geçmiş edebi münakaşalarımız pek 
çoktur. Fikirleri tartmak ve hislt~ri tanzim etmek müşküldiır. Bilhassa 
san'atk~rlar heyecanıarın: z:aptedemezler. Daha geçen yıl Fransanın meşhur 
tiyatro eserleri müellifi ihtıyar Bren§tayn kendisini modası geçmiv olmakla 
itharn eden Komedi Fı-ansezin genç direktörünü düelloda kılıçla hacamatla· 
yıverdi. Bu da gösteriyor ki san'atknrm heyecanı her yaşta kuvvetinı muha
faza ediyor. 

Büyük siyasi fikirlerio mflletleri, kütleleri ikiye ayırıp kana buladığı bır 
devirde ed~bi iddialarla birbirlerini hırpalıyan san'atkarları ho~ görmek lA
zımdır. Yalnız şuras1 muhakkak ki bu şekil edebi münakaşalarda hasmını 
mağlüb etmenin hiçb!r kıymetı yoktur. San'atkir için asıl nıa~'Obıyet has~ 
mının fikirleri önünde yere se-rilmektir. Bu şekil mağlübiyetJı tesellisi de 
yoktur . 

Techil, tezyil gibi köhne silahları kullananlar hele mcslekdaşının husust 
hayatını teşhir ederek öç alma~a çalışanlar edebi şahsiyetlerini bir an için 
olsun kaybetmişlerdir. Çünkü küfür ve tokat ancak fikrin durdu~ noktada 
başlar. Şuurunu kaybedip bıça~a sarılan bir sarhoşla edebi hüviyetini kay. 
bederek küfre başlıyan san'atkarı birbirinden ayırmak m~küldür. Böyle 
klas insanları arasındaki çarpışmatera esnlet vermiş olmak Için dUello glbf 
şahidli ve şerelli bir vas~ta icad edilmiştir. Avrupanın edebi likirierine a::lap
te olan ediblerim..iz tenkid sahasının bu asıl hareketini de benimseler ne iyi 
ederlerdi? Bilrhan Cahid 
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-Sivil tayyarecilik 

Uzak seferler için 
tayyare alınıyor 

Denizbank 17 yeni vapur' 
edecek • 

sıparış 
• 

• 

Bu otobüslerle şehir dahilindeki seyrüsefer ihtiy~cı 
karşılandıktan başka pazar günleri de halk mesıre 

yerlerine götiirülüp getiri~ecek 
Pilot yetiştirmek üzere 

Almanyaya 
talebe yollanıyor 

40 dakikada Büyükada ya, 1 saat 21 dakikada Yalova ya 
gidecek rootörler yaptırılacak, se-vahili mütecavire için 

iki vapur daha ısmarlanacak 

Denizbank, Türkiye sulannda sey-
İstanbul belediyesinin şehirde i~letile- dı.tki e~lence yerlerine gönderilecektir. rüseferin muntazam bir şekilde yapıl-

tek otobüsler hakkındaki tedkıkleri ik - ~ehir civarındaki eğlence yerlerinin .sa • masını temin için, büklımetin tasvibi· 
mal edilmiştir. Bu hususta Avrupa şehir- ;.Jsı mahduddur. Belediye, şehir haricin- Dün Hava yollan İstanbul, Ankara ha- ne iktiran eden ikinci dört YJlJ.ı.k plAn-
lerinden bazılanndaki otobüs servisleri deki mevcud e~lence yerlerini az zaman- , eferlerinden ba!:ka Diyarbakır, Ada- da yer almış bulunan vapurlann ıs -

f b 'k d'- ıslah edecegy i gibi ufak bir tesisat ile ' 3 s ~ ı · · .. · d ki t dk'kle in ı' gözden geçirilmiş, otobüs yapan a rı a- ... na, İzmir, Ankara ve İstanbul arasında rn.:ır a~m.ası ışı uzerın e e ı r 
A tatil günlerinde birer mesire yeri şek - b t t larla temaslarda bulunulmuştur. vru - hava seferleri ihdasına karar vermişti. ı ı:rmış ır. 

d k line konacak semtler tesbit olunacaktır. 
pada .son senelerde taamrnüm e en şe - Fakat tayyare mikdan ve pilot sayısı Aldığ!mız rnalfımata göre. Denizbank 

k Şehir haricinde yeniden vücude getiri -
le göre belediyeler, şehirler dahilinde ı .. henüz buna kifayet etmedi~indcn şim - yem ısmarlanacak .of aded Mersin tipi, lecek eğlence yerlerine aid bir proje vu-
otobüs servislerinden başka halkı oto - d ;ı; dilik seferlere başlanamıyacaktır. Kış 7 aded Bartın - Ayvalık tipi, 1 aded t'Ude getirilecektir. Bu arada Alem a5ı 
büslerle tatil gu"nlerinde şehir cıvannda 1 başlamış bulunduğundan bir kaç Karabig.ı tipi vapurlann inşa$ için yolları düzeltilecek, Alemdağında bir ÇOK 
vücude getirilen e~lence yerlerine de gö- gün sonra Ankara, İstanbul hava sefer - muhtelif ecnebi firma1arla temaslar eğlE'nce sahaları vücude getirilecek, Top- . 
türüp getirmektedirler. Belediyeler bu I leri de üç ay müddetle tatil edilecektir. yapmışt~r. Ekseriyetini In.gilizler teşkil ka.pı haricindeki sahada bağ ve bahçe er 
turetle halkı tatil günlerini boş geçirme- Devlet Hava yolları idaresi Ankara vE: eden firmalardan başka ıtalyan, Ho -

yapılacaktır. f" ı 
megwe alıoı.tırmakta, hncı vakitlee geçiril- · ch d h ı · h E.<;ki!:chirdeki tayyare istasyonlarında landa ve Danziğ hükumeti ırma an 

Y "'::l Istanbul belediyesi ş ir a ı L ve a- :t 

mesini temin etmekte, ayni zamanda ayn rici otobüs servislerıni idare eunek için staj görmekte olan gençlerqPr. bir kısmı- da sipariş içi::ı Denizbanka tekliflerde 
bir varidat membaı elde etmiş olmakta - iki yüz otobüs satın alacaktır. Karaseri nı yakında Almanyaya göndereccktir. Bu bulunmuş1ard:r. 
dırlar. Bumaksadla otobüs servislerini ıs- \·e bütün aksarnı hariçten getırilecek olan gençler Almanyadaki tayya!'C istasyonla- Son zamanlarda İngiltereden ternin 
lah eden Bükreş ve diğer ba7.ı §Chirlcrm bu otobüslerin yollarımıza göre ıslahı mıda bir sene çalışacak, pilotluk tahsili edilmiş olan ı O milyon İngiliz liralık 
vaziyetleri de tedkik edilmiştir. için pUmlan hazırlanmıştır. ik: yüz oto- yapacaklardır. Diğer taraftan devlet ha- krediden iki milyon İngiliz lirası De -
İstanbul belediyesi işletme imtiyazı ken büs hemen mübayaata başlanarak iki se- va yolları Asyayı Avrupaya bağlamak U- nizbank emrine verildiğinden, yeni va

dinc aid olan otobüs servislerini ıki şe - ne içinde tamamen satın alınmış olacaK zere yapılacak uzun hava seferlerinde purların sipariş işinin yakın günlerde 
kilde ilidas edecektir. Bunlardan b irincisi ve bunlardan yüz altmışı her gün çalış- İnP,ilizlerle müsaid şerait dahilinde ne-

ah ı bü 'd' ki e:ı..ı·r kullanılmak üzere yeniden yolcu tayya- tı'cclendı'n"lO!"ngı·. kuvve~,e t-'--ı'n 0 _ tehfr d i i oto s servısı ır , Ş u tırılaca~ kırk otobüs yedek olarak bu - "'"'" w aıuıı 
halkını taşıyacaktır. lundurulacaktır. releri .sipariş edecektir. lunmaklııdır. 

İkincls\ 1ehir harici otobüs s~>rvisi ola- Havagazile müteharrik otobüslerin Beynelmilel hava federasyor.u başka- Dcniıbank, yoıctıılarıl İstanbulldan 
caktır ki, bu servisle şehir halkı tatil mahzurları görüldüğünden yenı otobüs - nı Prens Bibesko ile Romanya. İstanbul, Hopava en kısa bir zamanda naklede
günlerini geçirmek üzere sehir civarın- ler mazotla müteharrik olacalctır. K&hirc seferleri arasında tam bir anlaş- bilm;k için yo1cu ile yük ve hayvanla
~==~~==========~===============lrill~Qrılmı~.Ya~ndaPrensBili~ko neynaynwm~~rlanahlcl~k~ 

Bir çoban dig\; er bir B~g\;larbaş1 s natoryom tekrar Türkiycye gelecek, bu seferlerin rar vermiş ve bu hususta icab eden 
tedbirlPri alrr.ıştır. Denizbank bu hat-\; 1 d t bahardan itibaren başlanması için müza-çobanl agir yara a 1 ve prevan oryo1nu tak~ yük ve hayvan nakliyatını ternin 

kereleri ge.ç_i_le_c_e_k_ti._r._____ için yeniden altı ~ilep satın alacaktır. 
Evvelki gün Silivri kazasına bağlı Sey- Üsküdarda Bağlarbaşında Maarif Ve • Bu teşebbüs neticesinde birçok şika-

men köyü mer'alarında koyun otlatar• iki kaletine aid prevantoryom ve sanator - Kanalizasyon inşaat1na yeneri doğuran ve medeni nakliyata 
çoban arasında çıkan bir kavgı yavaş ya- yom binalarının civarı Sanatoryom ve yaraşrr.ıyan bugünkü hal de tarnamile 
vaş kanlı bir boğuşm halini almış ve nj- prevantoryom mahallesi olarak ayrılmı~- gelecek sene ortadan kaldırılmış olacaktır. 
hayet cinayetle neticelenmiştir. tır. Maarif Vekaleti geçen senedPnoeri in- Denizbank aynca Yalova hattı için 

Bunlardan ayni köy halkından lbiş şaatı devam eden prevantoryomun birin- başlanacak kendi ersanesinde 3 aded sıeri motör 
kAhyanın çobanı 20 yaşında Hüseyin kö- ci kısmını tamamlamıştır. Bu prevantor - yaptıracakbr. Yakında inşaatına başla-
ye iki kilometre mesafedeki mer'ada ko- yomun tekmil inşaatına ilç :fjz bın lirn Kanalizasyon şirketinden rnukavC'le nacak olan bu rootörler 18 mil sür'atle 

Yahya Yılmaztürk murahhas seçilmiş
tir. Kongreye seçilen murahhas birkag 
güne kadar Ankaraya gidecektir. 

Türk - Yunan ticaretini inkişaf 
ettirecek bir müessese kuruldu 

Yunanistan1a Türkiye arasındaki ti
cari miinascbetlcri inkişaf ettirmek ga.• 
yeı::ile A1jnada Ella - Türk adlı bir mü .. 
essese kurulmuş ur. Müessese mera .. 
sirnle açılmış ve bu merasirnde Atina· 
da Türk - Yunan ticaret anlaşması mü• 
zakerelerini yapmakta olan heyetimlı 
de hazır bulunmuştur. 

Yunan· stan ve ltalyaya bahk 
ihraCI artti 

Sahillerimize balık akını son gün • 
lerde giHikçe çoğa.lınaktadır. Son üg 
gün içinde Yunanİstana 30 motör vs 
İtalyaya da 15 vapur dolusu muhtelif 
cins taze balık ihraç oıunrnuştur. Pa• 
laroutların çifti 5 - 8, torikler 18, kılıq 
15, lüfer 50-60 kuruştan satılmakta• 
dırlar. ı 

Pamuk ipliği f:atlar1 yükseldi 
Son zamanl::ırda piyasada pamuk ip 

liği buh;anı basgöstermiştir. Yerli faJ:>.. 
rikalar ihtiyaca katr iplik yetiştirerne " 
mektedirler. Diğer taraftan iplik fiaf>. 
la;ı da yükselrneğe başlamış, evveke 
paketi 5,5 liraya satılmakta olan iplik• 
ler son ~ünlerde 6,5 - 7 liraya yüksel· 
miştir. İplikler fabrikalar tarafından 
nark fiatına mutavassı1flara satılmak
ta ise de mutavassıtlar fazla kar te .. 
min etmek gayesile fiatları yükselt • 
mektedirler. Ticaret ve Sanayi Odası 
bu hususta pivasada tedkikat yapma .. . ~ 

ğa başlamıştır. 

Toplantılar: 

yunlarını atıatırken köy ellietinden ge - harcanacaktır. Prevantoryoma aid ecza- mucibince alınacak olan Kasımpaşadaki hareket edec(>k ve yolculan .ofO daki· 
len di~er büyük bir koyun wrüsünün ne, kimyahane, tedavihane vesair bilu - kanalizasyon boru fabrikasının devir ve kada Büyük2 daya, 1 saat 21 dakikada 
mer'aya girdiğini görmüştü!'. Hasan her mum sıhhi ve tıbbi kısımlar en asri şe • teslim muamelesi bitmek üzP.redır. Belc- Yalovayn götürec€'ktir. Yakında seva-
ne kadar ıslık çalmak ve baJırmak s~re - kilde yapılmaktadır. diye büdccsine fabrikanın yalnız bu se- hili rni.itecavire için Suvat ve thev ti- Güzel san'atlar akademisinde 
tile sürünün çobanına koyunların birbi- Bu civarda İstanbul vilayetine aid bi:- ne çalıştırılması iç!n on beş bin lira kon- pinde ve daha mükemmel tertibatlı iki konferanslar 
rine karışaca~ını ve bunları ayırmanın sanatoryom ve ona bağlı olarak bir pre- muştur. Beledive kanlizasynn inşaatına vapur daha <;ipari!: olunacaktır. 

k d İ b 1 .; -ı Güzel San'atlar Akademisi bu ders sene• pek güç bir i§ olacalını duyurma ve an- v .. ntoryom yapılacaktır. Bura a stan u büdcede tahsisat mevcud bulunmaması Denizbank hanlardan başka, yaş al :r.arfınc!n san'atı nlflkadar eden muhtelif 
latmak istemi§ ise de çoban buna hiç ku- vilayeti dahilindeki muallimlerin hasta vüzünden devam edememiştıf. meyva ihracl için frigorifik tesisatlı üç me-mılar etrafında konferanslar tertib et. 
lak asmamıQ ve bir kaç dakika sonra da 0lanlan tedavi edilecektir. • İstanbulun bellı' başlı semtlerinin ka - ak Et-dl · ml•tlr. bk konferans 'tl'nlverslte profesörle• 

y yeni vapur ırmarlıyac tır. u en .. 
iki sürü tamamen birbirlerine karışmış- İsto.nbul nafia ve maarif minıarlan bu ııalizasyon tesisatının ikmali için hele • hazır olan bu vapurlann sipari~leri de rinden Şeklb Tunç tarafından perşembe ııü•. 
lardır. husustaki tcdkiklerini bitirmişler, bir diye beş senelik bir plfın vücude getir • yakında verilecektir. nü nrllecektlr. 

Bu vaziyet karşısında çoban Hüseyin, proje meydana getirmişlerdir. Proje ha- miştir. Beyoğlu Halkevinin istiklil 
di~er sürünün çobanı Ali Osmana küfür zırlanırken Avrupadaki eşlerinin plan - PHinın tatbikine gelecek seneden itiba- Ha1icde kurulacak olan büyük tersa- marşı müsabakası 
etmiş, onun da buna mukabelede bulun- ları getirtilerek tedkik edilmişti,·. Vila - ren büktımetin belediyeye yapacağı nak- neye aid etüdler de ilerlemektedir. Beyo~lu Halkevl, yirmi yaşına kadar genç ... 
Jnası Q.zerine boğu~ağa başlamışlardır. yet sanatoryom ve prevantoryomun in - di yardımla başlanacaktır. Kadıköy ve Halic tersanesi iki sene sonra faaliyete ıer ilrasında bir müsabaka terttb etmiştır. 

lm d ğ g mi!: olacaktır Müsabakanın mevzuu İstıklfll marşının ellr Kavgacıları ayıracak kimse o a ı ın- şası için beş yüz bin liraya ihtiyaç var - •·ı·varının kanalizasyon işi halledildikten eç -ı • 
... 'd k olarak okunınası ve marş olarak söylenme. dan bu bo~şma tamam yarım saat de - dır. sonra İstanbulun Marmara denizine ba - Dokuma kongresine Ql ece lldtr. ' 

vam etmiş ve iki çoban birbirini didikle - k k ) d kan sırtının kanalizasyonuna başlanacak- m ur ah haS SBÇI'Idl' Mtısabakalar, blr jürl heyeti huzurunda, 
dikten sonra bir aralık Hüseyin Ali Os- Bir esrar e' ya a an 1 . tır. yapılacaktır. 

k ~ 'dd tli b" t km Büyükderede Çayırba.şında oturan 27 ya- k d 1 k Ayın 13 ünde Beyo~lu Parti binasında ya.. manın ası6ına f1 e ır e e vur • "ınd" Mem'~'~ln esrar lçtl"'lni haber alan S•hhiye Vekaleti, her türlü hastalık - Bu ay içinde An ara a top anaca o-
ır. b " .. .,.. eo # h pıla.calt olan bu mUsabakayı müteakıb Evlrı mu§ ve ean acısı ile neye u~radı6ını i - zabıta, kendisini yakalayıp ceplerint ara - ların önüne geçmek için İstanbul şehrinin lan el dokuma tezgahları kongresi a- gösterlt şubesi tarafından Bir Kavuk Dev• 

lemiyen Ali Osman, taşımakta oldu~u bü- mı~ ve 20 gram esrar bularak suçluyu Müd- temizli~i ile yakından alakası bulundu • zırlıklan etrafında görüşülmek üzere, rildl komedls1 oynanacaktır. 1 
yilk kamayı çekerek hasmının üzerine delumumııı~e tesJim etm14Ur. ğundan, kanallıasyon tesisatının bir an dün Ticaret ve Sanayi Odasında bir Beyoğlu Halke·dnde konferans 
yürüm~ ve onun gö~sünün sa~ tarafın-~ evvel ikmal edilmesini istemektedir. toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda kon· Şehl'r haberlert"nı'n devamı Beyo~ıu Halkevlnden: ıo-11-938 perşembe da bü•..nk bir yara açmıı:tır. Hüseyinin gı·"'ye go"nderilecek proJ'e tedkik o. lun-

J"' ,.. "'- ıünü Tepebaşındaki merkez binasında, ga~ 
yere yuvarlandı~ı gören Al! Osman o- 10 n cu sayfadadır Bir. kamyon çukura düştü muş ve İstanbul mıntakası namına Necib Fazıl Kısakürek tarafından cEdebl .. 
nun öldüğüne zahib olmuş ve tabanlan Şqför Mustafa Gönerin idaresindeki 3983 yazma ve dokuma lrooperatili reisi yata dnlr• bir konfernruı verilecektir. 

k~~:~~~~arclan ~~~:~·~:~~!~~~=========~===================~ to Bankası saau öniınden geçerken cUreksJ- BUyUk Vf\ Dehakdr Tiyatro HARRY BAUR ve Komedi 
)andarma kwnandanı, müddetumumi ve Uluslar arası Cerrahi kon'!resıne iştirak yonun hatalı idare edUmesı yüzünden arka ve Sinema AletOrU Fransoz Tru-
hQkfunet tabibi mahalli vak'aya gitmiş- eden ve muhtelif Avrupa memleketlcrin- tekerlekleri açılan çukurlara dütmUttür. t 111 · 11 S FRANSIZ T"YATROSUNDA 
lerdir. Cesedi muayene eden doktor ya - de tedkiklerde bulunan kıymetli kadın Kamyon tramvay yolunu kapamıt ve dil~ ~~~~~ ~:s Cue~ıa gU~~ 1 
ralının henüz: herhayat oldutunu görmÜf operatörümüz İffet Naiın Onurun seya - tU~ü çukurdan çıkanlıncayıı kadar yirmi Başlıyor. Mahdud kalan birkaç yerin biletleri Tiyatro Gişesinde 
,. ilk mQdavatını yaptıktan aonra Cer - dakika tramvay seferleri 1nkıtaa utrami.f- eablmaktadır. hatten döndüğü haber alınmı§tır. tır ,. __________ ._. 
rahpa§a hastanesine göndermi1tfr. Carih · 
Ali Osman jandarmanın sıkı takibatı ne
ticesinde yanın nat aonra elinde bıçağı 

beraber yakalanmıştır. 

TUrk maarif cemiyetinin 
piyangosu çekildi 

Türk Maarif cemiyetinin eşya piyan -
fOSU cumartesi günQ Ankarada çekilmiş 
:ve aşa~ıdak:i numaralar kazanmıılardır: 

4000 Lira 4310 -
1000 • 363 
1000 • 13004 
400 • 11202 
400 • 13887 
&00 » 12820 
200 » 16675 
200 • 14343 
200 » 3101 

~\~~T 
biçak1an 

ve J 1 LE T 
traş makine
leri iki ayn pdr-

çadu. Bunlar · 
birietmeyince 
m ükemmelfyet 

temin oluna• 
max • 

TÜRK ARTİSTLERİNİN TÜRK REJİSÖR. OPERATÖR ve TEKNİK ADAMLARININ KENDİ :MEl\iLEKEr.İ
MİZDE HAZIRLADIGI MÜSAHİBZADE CELAL'İN 

YNAROZ KADISI 
OYNAYANLAR: BEİizAD. t. GALİB- EMİN BELLİ-HALiDE- ŞEVKİY!E- MAH!VIUD • NECLA 

MUAMMER, PERlHAN • NEVİN 
ve 

VASF HAZ 1 M • 
1 -

Alaturka ~kılar CEVDET KOZAN İDARESiNDEKi SAZ HEYETİ - MUSİKİ ADAPI'ASYONU 
M. C. ve CEVDET KOZAN 

:Aynaroz sahneleri bilhassa yerinde filme çekilmiştir. 

iJnDmikdelıi p=~~~-=-~· sARAy ve 1 pE K Slne~::::~•nda 
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Alaşehir Halkevi 
çalışmaları devam ediyor 
Halkevinin 6 kolu da ehemmiyetli bir şekilde faaliyet 
~österiyor. Hastalar paraaız bakılıyor ve fakiriere 

sıcak yemek veriliyor 

Alcı§ehir Halkevi köycülük kolu azalan Mr gezide 

Alaşehir, (Hususi) - Yeni çalışma yı- ir nezdinde kanuni bir şekilde kolaytai
lının ba~laması ve öğretmen elemanların tırılmalttadır. 
iş başına dönmüş olmaları dolayısile Halkevinde salı günleri d{t hastalar 
lialkevi bu yılki faaliyetine programlı meccanen muayene ettirilmekte ve reçe
bir şekilde girmiştir. Evin 7 kolu mcvcud teleri de meccanen yaptırılmaktadır. F:ı
clup hepsi faaldir. Bu koliardan şimdıye kirlere mevsimUk sıcak yemek veril
kadar elde edilen randıman mcmnuniyet mektedir. 
\'ericidir. Kararlaştırılmış olan gimlerde 
kollar muntazaman toplanarak kararlar Gösterit kolu da faal bir haldedir. Her 
ittihaz etmekte ve verilen kararları tat- on beş günde bir temsil verilmektedlr. 
bik etmektedirler. Evin yem yapaca~ı Gösterit kolu müzik kolu ıle daimi irtibat 
!~lerden en başta geleni kasahada hopar- temin etmekte olup kol taranndan köy
lör tesisatı vücude getirmektir. Türkiye- lerde temsil verilerek köylülerin de ten
de ınevcud ve bu işle meşgul bütün mü- viri temin olunmaktadır. 
c~sseselere baş vurulmuş ve iyi bir ampU
fikatör tesisat.ını gündüz ve gece çalışa
hilecek bir tarzda olabilmesi için incele
tnelerde bulunarak hoparlörterin yerle
ı·ini gösterir bir pltın hazırlanmıştır. Ya
kında Alaşehir halkı müzik, konferans, 
Orta oyunu ve tiyatro dinliyebilecektir. 

Evin köycülük kolu köylere geziler 
tertib ederek köylülerle kültür ve ziraat 
lnevzulan etrafında hasbıhaller yapmak
ta ve hastalar doktor arkada§lar tarafın
dan muayene edilerek ilaçları evin sos
Yal yardım kolu tarafından temır. edıl
lnektedir. Köylülerin müracaatları deva-

1zmitts yeni belediye meclisi 
toplantisi 

İzmit (Husu.d) - Şehrimizde yeni se
~ilen belediye meclisi ilk toplantısını yap 
mıştır. Bu toplantıda vali de hazır bu -
lunmuş ve belediye reisi vekAletine Na
fıa müdürü İsmail Devletkuşu. reis ve -
kaletlerine kfığıd fabrikası müdürü M. 
Ali Kfı~ıdcı, avukat Süleyman Fehml, 
daimi fızalıklara Zihni Kaman, Saadot -
tin Yalım, Mahmud Özgener seçilmişler
dir. 

Gemlikte bir biçki - dikiş yurdu açıldı 

SON POSTA 

Bursada bir sarhoş 
bir eve laarruz etti 

Kapıyı omuzlayıp içeriye 
girdi fakat yakalandı 

Bursa (Hususi) - Dün akşam şehri -
ırıizde garib bir haneye taarruz hAdisesi 
olmuştur: Ahmedpaşa mahallesinden Sa
lih o~lu Halil bir hayli sarhoş olarak ge
co saat 23-2i sularında, Atpazarı mahal
leainde oturan Salih km Bayan Şahinde
nin sokak kapısını omuzl.ıyarak açmış ve 
içeri girmiftir. ~yfiyet derhal 
ıabıtaya haber verilerek bir po
lis lle bekçi gelmişler, bu davetsiz ge
ce misafirine, burada ne aradılını sor -
muşlardır: 

- Ben, demit. ceviz tüccanyım, bura
sı da benim evim ... 

Ahmed; yakalanarak, tanzim edilen ev
rakile birlikte cürmü meşhud mahkeme
sine sevkedilmlştir. 

Bir hiç yüzünden çıkan cinayet 

Evvelki gün akşam Bursanın İsmet İnö
nO. caddesinde, İ.stanbul hanında, bir hiç 
yüzünden bir cinayet i~lenmiş, bir genç a
~rca ve muhtelif yerlerinden yaralan -
mı~tır. Haber verildi~ine göre Merinos 
fabrikası arnelesinden Erzurı.ımlu 30 yaş-

lwrındaki Nuri karnındaki bir sancı ha -
sebfle rastgeldili bir "yere yatnuştır. San
cının verdi~i ıztırablan teskine u~raşır
.ken, gene Merinos fabrikası arnelesin -
den İnegölltl Sadık; yanına gelerek, yat
tığı yerin kendisine aid olduJtunu ve der
hal kalkmasııu istem~tir. Nuri kalkmak 
istememiş ve bu yüzden evvell a~ız kav
gası, müteakiben de boğuşma başlamı§tır. 
Sadık yanında bulundurduğu ustura il'i 
Nurinin yüzünde derince bır yara aç -
~. Nuri kaçmak istemiş, Sadık yetişerek 
bu aefcr de arka tarafından ustura dar -
belerne iki, Uç yara daha açmıştır. 

Yett§en zabıta memurları mütecasiri 
yakalarnışlar, yaralıyı derhal pastaneye 
kaldırmışlardır. Çok kan zayi etmi~ ol -
masına ratmen Nurinin hayatı tehlikede 
detildir. 

Sındırgıda 
BeledlgP intihabatı 
Sındırgı (Hususi) - Sındırgt beledi

ye intlhabatı bitmiştir. Riyasete büyük 
bir ekseriyetle Cumhuriyet Halk Par -
tisl namzedi Kemal Gökseydan ve <>ncÜ-

• men azalıklarına da Mustafa HulO.si Po
lat ve Eminatao~lu seçilmişlerdir. Ye -
ni belediye hey'eti memlekette iyi bir 
surette karşılanmıştır. 

Manisa mektybcusu 
1'erfi etti 

Manisa (Husı.i -
•f) - Birkaç ay 
evvel vekAletr 
takdir gören ml · 
tubcu Şevki Birsel 
bu kere de derece 
itibarıle tt'rfi et • 
mit ve maaşı 55 
lira olmu~tur. 

C'~mlik (Hususi) - Kazamızda ba· 
j~n Safiye Karaduman tarafından bi
~.nciteşrinin bidayetinde Bursa kültür 
ır~ktörlüğüuün de müsaadesile ba -

)'anlar için resmen bir biçki, dikiş ve 
llakı.ş yurdu açılmıştır. Yurd dokuz ay 

taaıtyctten sonra programını tamamlı· 
yacak ve imtihan neticesinde kazanan
lara resmi dipkmıa vererek hayata çı

k:ıracaktır. 

Her sahada bir 
çalıiJila kudret; 
gösteren ve ken · 
disini rnuhitine sev 
d:iren Şevki Bir • Şevki Birsel 

-Hasan Be:-·, ıraHim ya 
eskiyen her aletı dcğLşlir

lnek lazımdır-

Resim faal müdavimler ile direktör 
bayan Safiy~ Karadumanı gösteriyor. 

sel cidden çok değerli ve faal bir idare A
mirimizdir. 

Pazar Ola Hasan Bev Dlvor ki: 

. .. Bu kaideye şimdiye 

kadar meydan okuyan_ 
. .. Yandan çarklı vapur

. lar da nihayet tekaüd e • 
dlliyorlar~ ... 

Hasan Bey - İstanbul 
tramvaylarlle otobüsleri -

' nin yandan çarklı olmadık
Iarına ese! ediyorum dol-
rusu. .. 

C Vurdda Cumhuriyet bayramı ~ 

Bütün yurdda çok coşkun ve net'eli geçen cumhuriyet bayramına aid re
sinıler muhabirierimiz tarafından gelmekte devam etmektedir. Yukandaki 
resimler Ayvalıkta, Sıvasta, Bandınn ada ve Divrikteki bavramdan intlba -
~~~ -.................................................................................................. 
( Vurdda spor hareketleri .................... T 

Karabük kltlbiL ve 1ngi liz futbolculan bir arad4 

Karabük, (Husu.si) - Birinci devir ze çarpmakta idi. Zaman zaman sıkı -
senesini idrak eden Karabük klübi1 u- şan klüb kalesinin direkleri arasından 
mumi b!r kongre yaparak bir yıl zar- topun geçmesine. imkan verilmed.:n 
fındaki faaliyetini izah eden bir rapor sağiç Nihadın kuvvetli bir şütü ile ilk 
serdetmiş ve büdcesi üzerinde müza· gol ve soliç Enverin muntazam bir a
kereler yapmıştır. Bu, \imumi toplan· kını ile de ikinci gol kaydedilerek bi
tıda idare heyetinden ayrılan iki arka- rinci haftayın bitmiştir. 
da~m yerine yeni ve faal iki aza seçil- İkinci haftayında İngilizler for hat
roesi lüzumu hissedilmiş olmakla, ya· tını kuvvetlendirmiş bulunuyorlardı. 
pılan biı dereceli ve hafi intihab so - Fakat Karabük ::nüdafaa hattının kuv
nunda ekseriyet reyile gösterit kolu 
başkanı İsmet Kızılelma genel sckre • 
terliğe ve Naci de idare işyarlığına se· 
çilıııişlerdir. 

Bu mi.inasebetle verilen çayda fabri· 
ka mühendislerile eşraftan bazıları da 
misafir sıfatile bUlunmuŞ'1ardır. Çok 
sıcak ve samimi birkaç saat yaşayan 
davetliler klübün ·yeni idare heyetine 
muvaffakiyetler temenni etmişlerdir. 

İlk adım olarak spor hareketine da· 
ha fazla önem ve hız verilmesi karar -
la~1.ınlmış ve ezcümle. derhal Kara -
bükteki İngilizlerle bir maç yapılması 
münasib görülmüştür. 

veti kar~ısında gene bir netice alama· 
dılllr. İngiliz o~ uncu larından sol bek 
F:ırr, santrhaf Weeks ve sol açıklan ()o 

yuıılarır.a daha fazla hız vermek iste
mi~lerse d( bir netice elde edememif" 
lerdir. Ve bu haftayında Zeynel ve 
E!ıverin şerefE birer gol daha kaydet
melerile oyunu 4 - O ile neticelendir -
rneğe mecbur kalmışlardır. 

Muhal·kak ki İngiliz oyuncuları da· 
ha teknikli bir oyun göstermişlerdir. 
B~ylarmın uzunluğu \·e vücudlerinlu 
sportmenliği bilhassa hava oyunlanna 
çok müsaiddir Klüp futbolculannın 

tekniğe ehemmi\·et Yermeleri, ferdi 
ovnamarnaları. fazla çalım yapmalan 
ve muntazam ckzersizlerle birbirlerlnt 

Karşılaşan bu iki takımın maçına sa· 
hayı dolduran bütün Karabüklülerin: 
heyecanlı tezahüratile başlanmıştır. 
Müsabnkanın ilk dakikalarında İngiliz· a!ı~kın olmaları ta\•si\·cye şayandır. 
ler şiddetli bir akın yapmışlarsa da Tokatta 
klübün bek vç muhacim hattınm kuv· Tokat. (Hu;;usi) -Cumhuriyet baye 
veti kar~ısında hücumlar neticesiz kal· ramının üçüncü günü şehrimizde çok 
mqtır. İngiliz oyuncularının munta - canlı spor hareketleri olmuştur. Sam • 
zam ve kuvvetli şütlerine büyük bir sun ve Tokat futbolcuları karşılı:ı~mış· 
soğukkanlı meharetle mukabele eden ı lar ve rrıaç 3-2 Sam~unluların galıbi • 
kaleci AlaPcidinin bihakkın va7.ifec:ini 

1 
vetile b!tmisti··. 

yapmı~ olması ve santrhaf Nurullah ilc Ayrıca güıe~ mü,:)abakuları da ya -
soliç Enverin muntazam oyunları gö- pılmıştır. 



1 Hldiaeler Karpamda 1 

Edebiyat münakaşas• 
B eyoğlundaki bir lokantada iki 

edibi.mizin kavga ile neticele-
Ilen münakqalan §Öyle başlaını.§: 

-Sen, beni neye kitabına almadı.n? 
- Sen o kitaba giremezsin de .. 
-Ne demek!... 

* 
Münakqa tafsilA.tıru gazetelerde o • 

kuyaniar lronuşuyorlardı: 
- Edebiyat para getirmez, derlerdi. 

Meğer o da para getiriyonnuş. 
- Nereden aniadın? 
- Baksana; en pahalı bir lokantanın 

daim! m~erl meyanında birçok 
da edebiyatçı vannış. 

* Ercümend Ekremin meşhur Torik 
Necmisi gazetede evvela serlevhayı o
kudu: 

cEdebfyat münakaşası» 
Sonra yazıya göz gezdirdi: 
- Biz buna mariz, derdik, dedi. E

debiyat münakaşası, onun 11lgatçesi ol
sa gerek! 

* Bir edebiyat antolojisi hazırlıyan 

- Devam ettiğim tokantanın müş -
terJlerlnden cerbezell bir adam. 

* Sokakta, kalabalık bir grupu g&ter-
di!ler: 

- Edebiyatçıılar lron~uyorlar. 
- Koluna güvenmiyarsan pek sokul· 

ma, dedim! 

* Bir genq söyledi: 
- Ben edeblyatçı olaca~. 
Güldül er: 
-Bu mka vüeudünle mi .. Vazgeç! 

* Birinden bahsettiler: 
- Edebiyat ansiklo~erine 

geçmiştir : 
- Şiiri mi kuvvetli? 
- Hayır paZlSll 

* 

ismi 

Sükftnetle yemek yemek lsUyen1er, 
üzerinde· 

eBuraya edebiyatçılann girmeleri 
yasakb.r.» 
Levhası asılmış bir I okan ta aramağa 

başlıyaceklard.ır. Lokantacılara haber 

SON POSTA 

Kad1n Köşesi 

Langada bir adami yarallyan herher 
Halil tahliye edildi 

Ehli vukufun suçlunun kullandığı yi vi bozulmuş tabanca 
ve barutu ısianmış kurşunla adam öldürülemiyeceği 
hakkındaki mütaleası cürmün mahiyetini değiştirdi 

Bir müddet evvel, IAngada bir bah- Hüseyin Çavuşun tevkifini icab etti• 
çede vukua gelen kanlı bir kavganın ren başlıca S€'beb, cinayetten bir müd· 
muhakemesi, A~zada son safhaya d€t evvel, ma.ldul Muradla aralarında 
vaımıştır. bir münazaanın ooreyan etmiş olma ooe 

Suçlu berbe:r Halil, mahkemeye iki sıdır. 
kişiyi kasden öldünne~e t~ebbils cür- HAdiseye takaddüm eden günlerde 
mile ceza kanununun -450 nd maddesi· Hüseyin Çavu.şun öküzler!, Murndııı 
nin 5 inci bendine göre tecı.iyesi iste- tarlasını çiğnemiş ve çimenierini ye • 
nel'ek veri~ti. miştir. jBumm üzerine Hüseyin Ça .. 

Fakat, mahkemece dinlenUen ehlivü· vuşla Murad arasında kavga çıkmış, 
kuf, silahtaki barutun rütubetli oldu- bu hadiseden muğber olım Hüseyin Ça· 
ğunu ve namlu içindeki setierin bozul· vuş, Muradı öldünn~tür. 
muş bulundukunu söy.ıiyerek çapm • Katil suçlusu olarak bugün Ağırco• 

Örgü, ne faydalı. ne pratik bir hal 'al- dan düşınllf o1an bu tabanca ne bir za mahkemesinde muhakemesi görülerı 
dı. En küçükten en büyü~e, hatt~ en adam öldürme~e imkAn olınadı}ını bil· Hüseyin Çavuş, kendisinin böyle bir. 

h dirmiştir. cinayet işlemediğini bir iftira yüzün• 
yaşlıya kadar kadın erkek herkesin e • İddiana.mesini okuyan !Müdcleiumu· den mahkemeve se~kMı~~ ..... ~.. dJduguw .. 
men türlü giyece~ini elde örmek müm- Be b ih ti J ~~ 
kün. İşte bir çocuk mantosu -kı iyi örü- mi Ahmed Remzi rkmen, u c e nu söylemişt1r. 

muharrir, antolojfye aldığı edibleri 
saydıı: 

- Tevfik Fikret, Cenab Şehabeddin, 
AbdüThsk HAmid, Bekir Tuncer .. 

veıtyonun. 

* - Bizde edebiyat yok! 
Dediler, oevab verdim. 

lürse de~işik bir şey olacağı için- ku - iş~~t ederek hAcliseyi şöyle hnllsa et- Dlnlenen şe.hidler, Hüseyin Çavuşt.. 
, maştan daha çok boşa gidebillr. mı§tır: . ü M _ iyi nhlfık sahıbi bir adam olarak tam• 

Pirlnç iğne, ufak dört köşeler tesiri . - ~erber Halil :ı pa:r e U 8
_ dıklarım, böyle bir cinayeU. işlemiş ol• 

Sordular: 
- Öte-klierini anladık amma; Bekir 

Tuncer kim oluyor? .. 
Cevab verdJ· 

- İyi ki yok, yokken münakaşası
ru yapıp yumruk yumru~a geliyorlar, 
ya olsaydı ne yapacaklarclı!... 

İSMET HUL'ÜSİ 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Talebeye mahsus bir piyano 

yaptılar 
Amerikada sırf 

)'eni mustkl öAre~ 
neu talebeler için 
blr piyano icad e
dil.rnqtir. Bu plya•
nonun aesini ancak 
çalan talebe ne 
bocası işitmektc 

te komşular, ace-
mi talebcnin çıkardı~ı fena notalarla ra-
hatsız olmamaktadırlar. 

* Amerikan polisinin 
eldiveni 

s:hirli 

Beyaz 1rkın yaşamadıği 

memleket 
Borneo civarın- 'il 

~a Felemenge aid ~~ 
bir adanın beyaz ..... 
ırkın yaşıyama -
dı~ı memleket ol • 
du~unu yazmıştık. 
Burada hayvanlar 
akıl ermiyecek ka
dar sür'atle büyü
yebllmekte
dirler. MeselA ora
da Varan denilen 
bir c!ns kertenkr--

le vardır ki boyu S-4 metredir. Sonra 

cpüsküren yılan• da bu adRda yaşar. Bu 

yılan insanın üzerine, bilhassa g!Szlerine 

doAnı zehirini püsldlrür. E~er bu zehir 

Amerikan polıs
lerlM birkaç av 
evvel garlb bir el
diven tevzi edtl-mişttr. Bir zabıta göze isabet ederse derhal kör eder. Vücu-

memuru bu eldi- dün başka bir nahlyesine isabet ederse 

venle bir ldmseyi dldi yakar ve zehir kana kanşarak der-
yakalayınca, hD.sıl olan elektrik cereya- d d 1 1 i . hal ölümü intaç eder. Bun an o ayı sm 
au, bu adamı hareketsiz. hale getırmekte 
ve polisin vazifesini aon derece kolaylaş- Komodo, olan bu ada sakinleri aözlerlne 
tınn.aktadır. gıı.yet büyük ve enli aözlilkler takarlar. 

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

/ht sual lhi cevab 
Ankarada oturan Çankınlı M. 

Doğan, Teyzeyi erkek yapmı.~, gön· 
derdi~i mektubunda di) or ki: 

cBay efend.Jm, 
Ben aslen Çankınlıyım. Arzu, ta· 

leblm derd yanar pınar. 
Bayım, 

Ankarada maruz o~duğum has•a
lıtım cıhetflo resml evrakla mev • 
cudlü olarak Çankın Memieket has· 
tanesirle gönderdiler. Hastahğım 
muaf ve norınnl bir hale geçmesin., 
den bilahare orada hükfunetimin 
yüksek himmet ve yarclıınlarile bir 
kara talihimin eseri olarak, düğün 
ve ziyafetlerde esıner, genç bir ba· 
yanla nişanladılar. Her ikimizin de 
ıevgisi bir ve ebedidir. Bayanın 

gön1U, sevdası bende; benim gönlüm 
aevdanı bayandadır. Her iki çift aş· 
kunız'n mer'Butiyeti birdir. Benim 
gönül kuşum, esmer bayanda, esmer 
bayarun gönül kuşu bendedir. 

Bu genç llgazlıd.ır. İkimiz de An· 
karadayıL Bizi derdden çabuk kur
tar bay rnuharrlı\.. Derdimizin ça-
resi! Aynlık büsrandığı bitirdi bizi. 
Gönül ievdasıı yaktı bizi. Gönülsüz 
clmaz bir çift, bayansız olmaz bir 
bay. 

Efendi bayun, 
Me'ktubumu bu kadarc.ıkla niha

yet veriyorum. LO.tfen intişannı ga
zeteni7.den bekliyorum.:~~ 

Selam, bayramınızı tebrlk eder, 
hürmetler. 

* Okuyucum.; Dokan ne duruyor .. 
Mademki onun gönül kuşu, esmer 
genç kızda, esmer genç kızın gönlü 
de onda. Mademki de nişanlıdırlar. 
Hemen evlenme memurunu bulup 
nikft.hlarını kıydırsınlar. 

O zaman bay da bayanını, bayan 
cla bayını bulmuş olur. Ayrılık hüs· 
ranlığı da ortadan kalkar. 

TEYZE 

yapan karışık düz, ters • yüz örgü ve nyan ı~~~e bir di a ra ' ~u duğunu zannetmediklerini söylemişler-
b~ .. .. •

1 
k 

11 1 
gada bır ım..ı.ıçeye gi p oturmUijtur. dir 

bunlara benzer utun orgu er u anı a- d M . 'n birad ri Ha.,ı:ı, d · 
bilir. 1.§ k1 iyi örülsün, iyi biçım veril - sııa ? .anya ın e . 3~ e Muhokeme, başka bir güne ta1ik ~ 

Despına isminde bir kızla bırlikte bah- dilmiştir. 
sin. çeye ge~, knkardqini görmüş, Ha· .... • · 

Yaka ile kol kapaklarının ya örgüsü, lll ile aralarında kavga çıkmıtf;ır. Ha- Vaız vermega kalktşan btr 
ya da -modeld~ki "gibi- rengi .deği~ik lil, Hayik'e tabancasını çekerek iki el deli mUşahede a[tlna ahndı 
olmalıdır. Hem örgüsü, hem r~ngı değı • ateş etmit fakat isabet 4Pttlrememiş -
tlk de olabilir. Çabuk kirlenmesin diye, tir. Bu ~da Hayik'\n arkadatlann • Elli beş yaşlannda eski mekteb mü• 
koyu, yahud çocuğa yaraşmıyan blr renk dan MihRi ~erek, Hallll Iki •linden dürlerinden Yusuf oglu Cemal ismin• 
seç.tnil bulunuyorsanız o vakit herhal - yakalamlf .UAhmı almak ~.Bu de bir tıdam, Beyazıd camiinde, halkı 
de yakayı başka renk yapmalısınız.\ milcadele ~da birlikte çukura yu· hitaben, din hakkında saçma sapan va•. 

Tuvalet roblarda görülen 
iki şık garnitür 

varlanınışlar nç JfiAh. sesi daha du- ~etmeğc kalkı~ış, zabıta tarafındau 
yulmuş v• Mihal Oç yerinden yaralan- tevkif edilmiştir. 
mı~ır. Bugün Adliye doktorlu~a sevke ~ 

İddia makanu hAdlııieyi öld1lrmeğe dilen Cemal, cinnet iısarı g5stenniş ve 
teşebbüs de~ korkutmak maksadlle şu türlll sözler söylemiştir: 
silah atmak ve yaralamak ~eklinde gBr· - Ben şair ve filozofum. Halebde. 
müş ve bu maddeye göre tecrlyesini is- Şamda birçok eserlerim mevcuddUl\ 
temlştir. Amma, yazılı değildir. 

Suçlu tahliy• edilerek dava müdafaa Adli tnblb Enver Karan, Cemaliri 
için talik edilmf4tlr. milşahede altına alınmasına lüzum 

Mahkemede pardesU çalan göstermiş olduğundan, suçlu Adli Tıb 
adam ayni mahkemede mUessese~e sevkedilıniştlr. 

bir ay hapse mahkOm oldu Bekcı~1 kazanda kay~a~an 
Bugün Stl'liımahmed tıçün~ sulh katıl muhakeme adıldı 

cezn mahk~inde bir davaya bak.ıl· Bir müddet evvel Kantarcılarda sn· 
malda iken, ıuçlulardan CelAl, parde- bun fabrikasında bekçi Şevkiyi, kay .. 
süsünil mahkeme kapısında bırakmış, namaktn olan sabun kazanına atar~ 
biraz sonra ~ çıktıA't zaman, parde- öldürmekten suçlu Mansurun muha .ı 
aünün çaluımq oldu~u gOnn~r. ke:nesine, Ağırceza mahkemesinğe de

Derhal tahkikat& batlayan ubıta, vam edilmi.§tir. 
Bursalı All ilminde b1r adamı mrtında Mahkeme, istinabe varakalarının 
bu pardesü il• dolaprken yakalamış .. Çatalcadan celbi için yazılan müzek• 
tır. kerenin tekidine ve Adiiye koridorun· 

Suçlu, pardeıüyü çaldı~ mahat olan da, bu h~diseyi görmüş oldu~u söy· 
Sultanahmed ' üncü JU1h oeu mahke- ~ed.i!}i )mide, Müddeiumumllikte ket· 
mesine sevkedilmiş, mahkeıM .uçlu meden Emine hakkında yapılan taki .. 
hakkındn b1r ay hapis eezası venni~ ve bat neticesinin sorulmasına karar veı .. 
derhal tevldt olunm~tur. miştir. 

Çalaleada orman içinde işlenen KömUrcuyu öldüren iki kişinin 
Yukarda: Basit fakat çok zarif bir iş- Cinayetin muhakemeSiR8 muhakfmeSi tal:k ed:ldi 

lamedir. Mesela: Siyah bir tuvalet üs - d Id" 
tünden giyilen penbe bir bolero baştan- devam e i 1 Parm~kkapıda, bir kömürcil dükki• 
başa bu §ekilde işlenirse son dereec şık Bundan ~' altı ay evvel Çatalca • nında hemşerileri Hüseyini taammu • 
görünür. da, orman içinde bir cesıed bulunmuş, den öldüren AbdUrrahman ile suç or· 

AşaAıda: Türlü türlü dantel motif - bunun Çatalca ahalisinden Murad is· tağı Eminin muhakemesine, Ağırccza· 
ler ... Bunlar da siyah bir tuvaletın yaka minde birine aid olduğu anlaşı'larak ya- da devam edilmiştir. 
kenanna sıralanır, kollarına serpiştirilir, pılan tahkikat sonunda şübhe ilzerlne Muhakemc. yaşları küçük olan maz
kenarlarından meselfı yeşil bir biye ge _ Hüseyin Çavuş adında biri tevkif e- nunlann nüfus kayıdlnrının celbi için 
çirilirse çok güzel görünür. dilmişti. taUk edilmiştir. 

1 Bacaksızın maskaralıkları 
Nişangah 
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CTARÖHT~N SAVFALAR:J 

Kanuni Süleyman 
devrinde bi cinavet 

• 
Ingiliz politikasının 
ana hatları nelerdir? 

Yazan: F ranstz muharriri Gallus 
İngiliz başvekili Mister Çemberlaynin 

Avam karnarasında söyledi~i son nutuk
tan sonra bir çokları: 

nı gördü, binaenaleyh Mister Çemberlayn 
henüz kuvvetini bulamamış, fakat mut -
laka bulmıya azınetmiş bir milletin şefi 
olarak konuşmaktadır. Katiller bulunamagınca padişah 

muo.mmagı süratle halletti 1 
- İngilterenin nasıl bir siyaset takib 

etmekte olduğu noktası üzerinde oüşün
dülcr. 

Bu suale verilecek cevab basittir: 
- Mister Çemberlayn gün siyaseti ta

kib ediyor, diyebiliriz. 

Terazide yeri olan bu düşüncedir. Dıı 
siyasette olduğu gibi iç siyasette de ren
liteler ve imkanlar ihmal edHemezler: 

- Vatandaş silah başına! diye bağır • 
mak kolaydır, fakat silaha malik olm:ık 
şartile. Yazan: Kadircan Kaflt İnsan İngilterenin örf ve an'ane kanu

nuna, Avrupanın ise Roma hukukuna ria
yanmakta olduğunu düşünmiyecek olur
sa İngiliz işlerinden hiç bir şey anlıya -
ınaz. Bir )Ok Avrupa devletleri için prı?n
siplcre hürmet esastır. Hatta bir devlet a
damı: 

cKurunun yanında ya§ da yanar. diye 
ıneşhur bir söz vardır .. Bu söz odunlar 
hakkında kullanılırsa pek doğrudur ve 
bu öğüde uymak akıllılık olur. 

Fakat bazan ayni sözü insanlar için de 
kuUarurlar. İlim ve fen ilerlE-dikçe odun
lar hakkında kullanılan bir sözü insan -
lar hakkında da kullanmak bedbahtlığı
lla uğramaktan kurtuluyoruz. Çünk\i 
§iındi cinayet işleri ve hırsıztarla katille-o 
:rin meydana çıkarılmaları için bir çok 
Vasıtalar, usuller bulunmuştur. O kadar 
ki polisin iktidarı karşısında hırsız ve ka
tillerin elleri ekseriya bağlı kalıyor. 

Son zamanlarda meşhur bir Avrupalı 
nıuharrir ccinayet güzel san'atlardan biri 
olrnuştur:ıı diyor. Yani cinayet:n de ancak 
heykeltraşlık, romancılık, ressamlık gibi 
~ok derin ve etraflı görüşlere sahib kım
Seler tarafından~ kuvvetli bir kompozis -
~on ve icad kafasile yapılabileceğini an
latrnak istiyor. Bu zaruret, gızlı ve usta
lıklı cinayetleri meydana çıkarmak hu
~Usunda polisin gösterdiği uyanıklık ve 
tnce dokuyuştan doğmuştur. 

1 
Eski zamanlarda bu kadar ince elemez. 

erdi. Gerçekten kurunun yarıında yanan 
J'aşlar pek çoktu. cPire için yorgan yak:.ak. tabirine yakışan hadiseler .olurdu. 

ır katili cezalandırmak için bir çok za
~~llıları haksız yere öldürdükler~ ken
~ılerinin de katil oldukları görülürdü. 
d U vak'alardan birisi, belki en mf'~huru 
a 1528 senesi şubatında, Istanbulda ol

muştur. 

* 
1 
Osmanlı tahtında Kanuni Sultan Sü-

eyrnan oturuyordu. O sırada otuz üç ya
:ında bulunuyordu. Adalet ve şiddetıle 
ihıınrnıştı. Sekiz sene içinde BE>lgradı 

~lrn.ış, Radosu zaptetmiş, Tunayı geçerek 

f
iohaç ovasında o meşhur ve büyük za
e·k ~ı azanmıştı. Bundan başka Şamda ve 

1 adolunun bir kaç yerinde ç•kan isyan
:ı bastırmıştı. Devrinin en büyük, en 
h Uhteşem hükümdarı sayılıyordu. Bunu 
~r fırsatta ispat etmek hevesini yl.'ne -

1 Yordu. İspatı da ancak bütün mem-

bekQtte mutlak bir sükıin bulunmasına 
'l~l b g 1 bulunuyordu. Fakat o sırnda İstan-

t Ulu heycenna, padişahı da Piddete geti-
eıı korkunç ve acıklı bir cinayet oldu: 
guŞubatın yinni üç ve yinni dördüncü 

llleri arnsındaki gecede Sultan Selim 

camii civarındaki bir evden, çığlıklar. 

imdad istiyen sesler duyuldu. Fakat bun
lar boğuktu ve çok geçmeden arkaları 

kesildi. Bunları pek hafif surette duymuş 
olan komşular, kulak verdiler. Bir daha 
duymadılar, yanıldıklarına, bir kuruntu 
olduğuna hükmettiler. 

Fakat ertesi sabah evin kapısını çalan
lara ses verilmedi. İçeri girildi~i zaman 
müdhiş bir manzara karşısınöa kalındı. 
Evin döşemeleri, duvarları kan içindey
di. Yerde kanlı ayak izleri, etrafta ve tek 
tük eşya üzerinde kanlı el izlerı vardı. 

Şurada iki çocuk bo~azlanmtş, ötede bir 
kadın bir kız ve diğer bir kadın bıçakla 
öldürülmüşlerdi. Kollan kesik, bo~azları 
deşilmiş ve yüzleri parçalanmış erkekler, 
köle ve cariyeler şuraya burRya atılmış
lardı. Ayni zamanda ev baştan aşağ: 

yağma edilmişti. 

Vak'a hemen haber verildi. Gece belli 
belirsiz bir şekilde duyulan gürültüler 
anlatıldı. Dizdarlar, Asesbaşılar katilleri 
yakalamak için her yana adıım saldılar. 
Sadrazam İbrahim paşa da vak'ayı duy
du. Çok kızdı. Padi§aha da açtı. Parlışahııı 
hiddeti hepsinden üstündü. Halkın evle
rinde rahat uyku uyumaları için Osmanlı 
tahtında Süleyman gibi bir hükümdarın 
oturduğunun bilinmesi bile kafi gelmesi 
!azım oldu~unu ileri sürüyordu. Demek ki 
onu hiçe sayıyorlardı. Demek ki uzak 
veya yakın gecelerden her bi!'ınde her -
hangi bir tarafta gene böyle müdhiş bir 
cinayetin olması ihtimali uza~ de~ildi. 

- Elbet bu fesadı edenler cezaların 
bulalar! .. 

Dedi. Başta sadrazam ·oldıığu halde bü
tün izler üzerinde yüründü. İpucu bu
lunamıyordu. Halbuki padişah sabıısız

lık ediyordu. 
İçlerinden biri: 
- lstanbulda bunca (BikAr-işsiz) kişi

ler vardır. Anlardan gayrisınden bu nes
ne i§ beklenmez. Cümlesin tutsak ve sor
guya çeksek gerektir. 

Diyordu. Kendine göre bazı Alametler 
de gösteriyordu. 

Herhalde bir veya bir kaç suçlu bul
mak mecburlyeti karşısında kalan sadra
zam bu şüphe üzerinde durdu. Civarda 
sık sık dolaşan bir kaç kişiyi tutturdu, 
sorguya çektirdi. Fakat adaınca~ızlar ay
ni gecede bulunduklan yerleri §ahidlerle 

. 
- Tek bir prensibi feda etnıektcnse bü

tün sömürgeleri feda ederim, bile demiş
tir. 

Buna mukabil İngilizlerin gözünde de
ğişmez prensip yoktur. Her hareket za • 
mana, mevkie ve mümkün ojup olmadı
ğına bakar. Bu, demek değildir k , İngi-

lizler bazı esaslı kaidelere de tabi değil
dirler. Mesel! imparatorluk yollarının 
tehdid altında kalmasına asla tahammül 

edemezler. Onlar için deniz yoUarının ser 
best olması lAzımdır. Ayni suretle Belçi
ka sahillerine muzaffer bir devletin yer
le§erek İngiliz adalarının selametini tı:!h
did etmesine de razı olamazlar. 

Büyük muharebe arifesinde: 

- Mevcud muahedelerden bahseder
ken kağıd paçavrası, demiş olan Alman 

scliri hem yersiz, hem de nıanasız b~r 
cümle kullanmıştır. 

ingiltere şerefini feda etmeden imzası
nı inkar edemezdi, fakat bu imzayı hayati 
ınenfaati olduğu için vermiş olduğunu u
ııutmıyalım. 

Eğer Almanlar İspanyada askeri bir üs 
elde etmek isterlerse, İtalyanlar Balear 
adalarına yerleşmek arzusuna kapılırlar
sa Mister Çemberlayn geçen gün kullan-

Mister Çemberlayn İtalya ve Almanya 
ile anlaşmıya çalışıyor. Bu, onları eli ser. 
best bıraktığına deliUet etmez. Nitekim 
Fransaya da sadıktır. Fakat bu sadakaU 
Fransa zayıf kaldığı zaman muhafaza e
decek değildir . 

Dünyada hiç bir milletin kara gözleri 
;çin sevilmediğini unutmıyalım. 
····························································-
Bursada be;ediye reisi seçimi 

yapıldl 
Bursa (Hususi) - Belediye mecli· 

sinin üçüncü seçim birinci toplantısı 
bugün öğleden sonra yapılmış, başkan· 

lığa eski başkan Neş'et Kiper, reis mu
avinliğirıe keza eski muavin Bayan 
Zehra Budunç seçilmişlerdir. Birinci 

reis v:killiğine avukat Bay Cemil Öz, 

ikinci vckilliğc de doktor İsmail Mus· 
tafa intihab edilmişlerdir. Bu toplan -

tıda kavanin, nafia, maliye, sıhhat ve 
muhtelit encümenler teşekkül etmiş -
tir. Katib seçilen Bay Saim Altıok'un 

teklifi üzerine bu toplantı münasebe • 

tile büyüklerimize birer telgraf çekil -
mesi alkışlarla kabul edilmiştir. 

Edirne balediye meclisi trp~andı 
Edirne (Hususi) -Yeni seçilen Edır

ne belediye meclisi mutad teşrin isanf 

devresi toplantılarına bugün ba~lnyacak

tır. 

Bu içtimaa aid ruzname hazırlanmış 
ıııış olduğu dile hiç benzemiyen bir dille 
konuşacaktır. Esasen iki diktatöde Mü _ olup buna nazaran ilkönce reis vekille -ispat ediyorlardı. Hiç birini idama imkan 

yoktu. Çünkü haksızlık olurdu. 
Padişah onlardan daha sabırsızdı. Son 

izleri ve şüpheyi ö~endi~ zaman bir 
müddet düşündü. Işsizler arasmda da suç
lunun bulunması mümkün olmadığını 

söyliyenlere dik dik baktı. Katillerin c<>
zasız kalmalarına de~il ya, cezanın bu 
kadar bile geçlkinesine göİılü razı olamı

nihte karşılaştı~ı zaman bu suali onlara ı·ile katibler, meclis encümE'nleri ve da· 
sormuş ve her ikisinden de İspnnyada imi encümen intihabı yapıla('ak ve bunu 
toprak peşinde koşmadıklarına dair tc- hesabı kafi ve senelik mesaı raporil~ 
nıinat almıştır. Ve onların sözlerine it!- ruznamede yazılı di~er muhtelif beJ 
nıad etmiştir. Fakat şimdi şöyle demf'k- maddenin müzakeresi takib edecektir. 
tcdir: 

- Bizim kuvvetleri.mlzin di~er dev - QjU doğan çocuk morga kaldırıldi 
letlerin kuvvetleri arasındaki nisbetin 

yordu. Hemen emir verdi. 
- Mademki bu fesadi işliyenlerin şehrin 
sokaklarını başıboş dolaşan bir takım bi
kar kimseler olduğuna şüphemiz yoktur; 
elbet anların hepsini izale etmek ger~k
tir. Böylece hem fesadl işiiyenler eczala
rın bulurlar, hem de bir dahi böyle fesad 
edecek kimse kalmaz! 

diplomatlarınuzı müzakere masasma mil-

s&vi hak ve söz sahibi olarak oturarnıya
cak derecede eksik bulunmamasına dik -

kat etmek esas düşüncemizi teşkil eder. 
Bu söz saf bir adamın ~özü değildir. b

giltere bir aralık silAhlarını eksiHeLile -
('eğini düşiinmüştü, mümkün olamadığı -

Vezir hanında oturan Osenna ismin· 

de bir kadın, ölü bir çocuk doğurmuş· 

tur. Doğum şekli Adliye doktoru tara· 

fından şübheli görüldüğünden çocuğun 

cesedi Morğa kaldırılmıştır. Hadise et
rafında Müddeiu.mu.milikçe tahkikat• 
başlanmıştır. 

Ferman fermandı. Buna karşı şöyle 

veya böyle fikir yürütmek kendini teh
likeye atmak olurdu. Bunun için, hemen 
yerine getirilmek üzere tedbir alındı. c Amerikayı altüst eden roman ) 
Artık her tarafa palalı, lurhaçlı adam- Meşhur artist War-

lar çıkarılıyor; yol başları tutuluyor, bu wich Goble'in çizdi~i 
gibilerin toplandıkları bazı hanlar bası- bu resim, muharrir 
larak hepsi birden kaldırılıyordu. Wells'in cDünyaların 

Peçevi bu vak'ayı §Öyle anlatır: harbi» isimli romanı-
c ...... Her çend ki bu fesadı edenler na aiddir Eserde Me

teccssüs olundu. Kat'a sureti şe:-'e gire _ rihtcn geıerek kü -
cek mertebe zuhura gelmedi. Akibet ır _ remizi ıstila eden mu 
gadlık ile esvakişehri devreden bildir hayyel bir takım ma
Arnavud kısmından olmak ihtimali ve- kineli mahluklardan 
rilip bazı alaim dahi zahir olmağın ek - b a h s o ı u n m a k • 
mekci ve mumcu ve dellfık ve aşçı ve o- tadır. RP.sımdeki sah· 
dun yarıcı kısmından ve bilcümle bikar ne de bu istilA sah -
makulesinden sekiz yüz kadar adam ahz nesidir. 
olunup çarşılarda ve sokaklfll'da ve ce-- Geçen pazar Arne
rniyet yerlerinde katlolunup eşkiyaya rikn rarlyosundan bu 
havfu haşyet olup andan sonra bu muku- eserin bazı parçaları 
le fesad zuhur etmedi.:~~ neşredilnıiştir. Ne;~• 

Cellada verilen sekiz yüz karlar adamın r:yatın başlangıcın• 
içinde belki cinayeti işiiyenler de vardı! Yl!lişmiyen bir çolr 
Fakat bulunmadıklarını söylemek de ay- dinleyicile-r, nakle • 
ni derecede mümkündür. dilen hikiiyeyi haki .. 

En küçük bir muhakemeden bile geçi- kat zannederek A • 
ıilmeksizin yapılan bu acıklı adalet ör- merikanın istilaya 
neğini o zaman için fevkAlade bir buluş uğradığı ?eh <> ry•na 
Cellikki edenler az değildi. Ondan sonra kapılmışlardır. 
imparntorlu~n muhtelif zan1anlarındn Bazı şehırlerde tanı 
ayni usul küçük veya büyük mikynsta manllSile bir panik 
tatbik edildi. Bu vak'adan üç yüz sene husule gelmiş ve 
sonra ikinci Mahmud zamanında bile halk sokaklara dökU
sadrazam Hüsrev paşanın her hangi bir !erek, kaçışma~a ba~ 
kargaşalık oldu~ zaman di~erlerine ibret lamıştır. Pani~in se -

(Devamı 10 ucu sayfada) bebi bilahare anlaşılmıf ve halkı teskin ~tmek üzere radyodan izahat verilmiştir. 
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ıJ~j)iJ'o1J_ ~ &m edeDı d/1/JegMt f!a/ilt ~(Jfşüe 

Haçlı orduların Küçük Asyaya, Surigeye ve 
Antalıyaya birbirini takib eden seferleri 

:tsıam istilası Avrupa medeniyetint tek
rar geriye püskürttü. Ara?lat, Herac
lius'un elinden, birbırini müteak~b, Me
ı:opotamyayı (632-634), Suriyeyi ve Fi
listini (636), nihayet Mısırı aldılar (640). 
O derecede ki o devirde §ark impara
torluğu tamamen ortadan kalkmak tehli
kesini geçirdikten sonra tamamen küçük 
A~yaya atılmış bulunuyordu. 

Makedonya hanedanın3 mensub Bızans 
hükümdarlan Arablara karşı mücadele
ye tekrar başladılar. İmparatorluğun hu
dudlirım yukarı Fırata kadar tevsie mll
vaffak oldular. 965 de Tarsusu, 968 de Ha
leb ile Antakyayı, 97 ı de Osa iıe 
Nusaybini, 976 da Şam i1e Beryte'i (Be
rut) zaptettiler. 

Fakat, Selçuki Türklerinin istilasile, 
on birinci asrın iptidasından itibaren in
bitat başladı. Tuğrul Beyin, Alp Arsla
nın ve Melek Şahın idaresi altında, Sel
çukiler, haçlılar gelinciye kadar, Bizans 
arazisinin en büyük parçalarını zaptey
lediler. 

* O zamana kadar Avrupanın Yakın 
Şarkta lnbisatı hemen hemen münhası
ran Yunan - Roma dünyasının eseri ol
makla beraber, Garbl Avrupa kavimleri 
de çoktanberi hac için Arzımukaddese 
ıiden birçok hıristiyanlar vasıtasile Asya 
Uv temasta idiler. 
İslam fütuhatı bu muamelelere hatime 

çekmemişti. Hatta Arablar umumiyetle 
müsaadekar davrandılar. Şüphesıı ki bu, 
Charlemagne ile Harunreşit ara -
IUldaki dostluk dalayısile idi. Bunlar 
Kortuba emirliğine karşı müşterek bir 

Fakat imparatorluk o tarihte Asyanın 
ancak birkaç vilayetini ihtiva ediyordu. 
O zaman, Frank medenlyetı Atina ve 
Mora prensliklerinde kendisine muvak
kat bir rnelce bulmuştur. 

Orduları on beşinci asır başlangıcında 
Hnlebe, Şama, Ankaraya, İzmire kadar 
:ıerlerniş olan Timurlenk fütuhatı hase
tilc bir an için duran Osmanlı Türkleri 
Selçukilerin yerine geçmişler ve onların 
muzaferane yürüyüşlerine tekrar başla
mışlardı. 1453 de, ikinci Me'Qmed Kos
tantiniyeyi zaptetti ve bununla Rum -
Roma imparatorluğu nihayet buldu. Çok 
geçmeden, Yunanistandaki Frank prens-
1ikleri de mahvoldular. Yalnız. Radosa 
iltica etmi~ olan Saint-Jean şövalyeleri 
ve Akdeniz toplu adalarındakl Venedik
Jiler müesseselerini idameve muvaffak 
oldular. Boğazların iki sahiline yerlesen 
Osmanlı Türkleri artık Asya yolunu Av-

rupalılara kapadılar. 

Fakat son Rum imaparatcru, Constan
tin Dragases Konstantinivevi müdafaa e
derken öldürülmüştü. Halnf olarak yal
r.ız yeğeni Sophie Paleologne'!.i bııakı ''lr
du ki o da 1472 de Rusya Çarı ivan Ili ve 
'.'armıştı. Üçüncü İvan dı:>rhal kendisini 
Kostantiniye imparatorlarının halefi H~n 
etti. Arma olarak iki başlı kartalı kabul 
ederek ortodoks dininin müntekim! cıl:ı
c&ğını bildirdi. 

İşte müdhiş Şark meselesi devletlerin 
kar§lsına bu suretle çıktı. 

* 
Haçlı seferlerinin başlıc':l nl!t'ı\.e.aın-

den biri, çoktanberi Şark ile Garh ara-
düşmanlıkla birleşmişlerdi. sında kesilmiş olan iktısaoi münasebet-

Selçuktler Arab halifelerinın yerine lerin tekrar başlaması olmnştur. Suriye-
kaim oldukları zaman iş değişt~. Onların nin hıristiyan devletleri ticari mübade-
§iddetli metalibeleri ve hacılara karşı leler için müslüman emirlik1erile möna-
türlü türlü tazyikleri garb hıristıyanh- sebete girdiler. Artık Venedik, Cenov::ı, 
nnı darılttı. 1095 de, Clermont ruhani Pire ve Marsilya tacirleri Levant iske-
meclisinde Papa ikinci Urbaine tarafın- lelerile faal alışverişlere koyuldular. 
dan vukubulan bir haçlıia:- seferine da- Dandolo cDoge• Kostant.imyenin zap
vete hıristiyanlar şevk ve heyecanla ica-
bet ettiler. 

tındaki yardımına mükafat olarak haçh-
l<trdan. Morada, toplu adalarda ve Ra-

İşte haçlılar Asyayı zapt için yola çık· dosta bir silsile halinde bir taklm mües-
mışlardı. 1099 da Kudüsu ele eeçirerck seseler istihsal etmişti ki buni.ar Adriya
Suriyede hıristiyan prensliklerı kurdu- tik ile Bosfor arasında sıra ile dizilmiş
lar. Maamafih, fütuhatları Yunanllların lerdi. O zamanlar., Venedikliler, çok mik
ve Romalıların fütuhatınot benzemekteYI 
uzak kaldı. İlk seferlerinin gayesi sırf darda, Kostantiniyede yer1eşmişlerdı ve 

Sark ticaret;ni ellerine almı~iardı. Fakat 
makamatı mübarekenin tahlisile mahdud 

Rumlar, 1261 de, Latin imparator1u~nu 
buluwnakla beraber, Osaya, Kızıldenize . _ . 

N·ı ~~ğ - - kl d'l M f'h yıktıklan vakıt, muzaheretlerınden do b-ve ı e u.v ru suru en ı er. aama 1 _ • 

H ı bl ff k t d kı 'b' yı, Cenevfzlere mukafat olarak Pera va-
a e zapta muva a o ama ı arı gı ı . _ _ 

(1124) Ş d ı . d'l {ll4u) 

1 

roşunu verdıler ve birçok ta gumruk mu-' arnı a e e geçıremc ı cr u • • 
M d · h' t d 1 t nfivetleri bahşettiler. Bu .!Ureb~, Cenova 

ı ısır ad'lıse Gıç e evdam ı sıırke te yelr • Cu~huriveti Karadeniz ticaretinin haki-
eşerne ı er. raye a asının orsan arı • d ·K d T C ff tl r. 

K ıd · d k' - ' tk~- kı 1 m• ol u. ınm a ana ve a a care. 
ızı enız e ı cur e ıuan\! a n arı es· merkezlerini tesis etti. A!VR kıt'asının 

nasında, Renand de Chfıtilloa'un bayra- bütün emttası çok geçmeden oraya ak
lını Hind Okyanusuna kadar ulaştırd•-
larsa da Dultre-Jour<tain'in muharibleri mnğa başladı. Asya emtiası Avrupa.ya 

Dicle, Ermenistan ve Trabzon yolile; ya-
1U!2 de Medine önünde hezimete uğrs.-

hud Türkistan, Hazer denizi ve Phase 
dılar. Kudüs kralı Guy de Luııignan, 1187 

df:, Taberiye yakınında Emir Saltılıaddi
nin ordusu tarafından ezildi. Nıhayct, ıki 
asırlık gayretten sonra, Akkanm sukuta 
Frankların seferine 1290 da hatirne çekti. 
O zaman, Franklar Lusigtıan'lar tarafın
dan idare edilen Kıbns krallığında ken
dilerine bir melce buldular. 

Haçlı seferlerinde Frans~ birinci mev
kii işgal etmişti. Teşebbüs ondan gelırış
U Haç askerlerinin büyük kütlesini Fran
ıanın çocukları teşkil ediyorlardı. Şark

taki LAtin devletlerinin co~nu da Fran· 
112: asilzadeleri tesis eylediler. B.naena
leyh, haçlı seferleri bizim küçük Asya
daki, Suriyedeki, Fillstindek: ve Mısır
daki bütün an'nnelerimizin rnenşeini teş
kil ederler. 

yolilc; yahud Oxus, Astrakhan. Volga 
ve Don yolile geliyordu. 1373 de, Cene
vizler Kıbrısa da yerleştiler; küçük Er
~nenistanda ticari Ajazzo (Aias) limanı

nın yakınında mevki almı~ oldular. 
Kostantiniyed~n tardedilen Venedikll

ltr o zaman Mısırda temerkUz eden baha· 
rat ticaretine kendilerini verdilPr. Filha
kika, Arab tacirleri Moluques adalarında 
çıkan biber, tarçin, zencefil ve Hindistan 
cevizinf Kızıldeniz yolile Mısıra getir
rı1ekte idiler. Bunların fiatları pek yük
sek olmakla beraber Avrupada gördük· 
leri ra~bet gayet çoktu. VenedikHier kA
firler1e ticaret rnünasebetlerine girişrnek 
hususunda Papııdan müsaade aldıktan 

sonra, kArlı bir ticaret muahedenamesi 
aXdetrnek yolunu bil~ buldular. Bu sa

Bizans imparatorlarının sulniyeti haç- yede İskenderiyede ve Şamda konsolos-
hların gayretlerine daimi surett~ engel luklar, ticarethaneler tesisine muvaffak 
oldu. Valua, haçlılar da müslümanlardan oldular. 
nefret ettikleri kadar Rumlardan Pisa'ya sahib olan Floransa Cumhuri
da nefret ederlerdi. 120-ı de, dördüncü yeti de İskenderiye ile ticar~t yapma~a 
haçlılar seferinin şefleri, Venedikli Dan- çalıştı ise de Venedik ile rekabet ede
dolo Doge'nün teşvikile, Kostantiniyeyi medi. 
zaptettiler ve orada bir Latın impara- On beşinci asrın başlangıcında, Jacques 
torluğu kurdular. Küçük Asyaya, Trab- Cocurda Levant ticaret merkezleri te
zona ve İzniğe iltica eden Bizanslılar o- sisine teşebbüs etti. Yedinci Charles, o
ralardan intikamlarını hazırladılar. 1261 nun teşviki üzerine, Mısır Sudanı ile ti
C!e, şefleri Michel, Paleologue, Venedik- cari itflAflar akdi için Jean de V1llaıe'ı 
lilerin ticnrl rakibieri olan Cenevizlerin yolladı. Maattee.mı.f, bütün bu te§ebbüs
yardımlle, KOEtantinlyeyi fstirdad etti ler neticeııiı kal.m.ııfllardır, 
ve ,ark imparatorlutunu tekrar kurdu. · '(A,.ka.n war). 
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Eski teşrifat umum müdürü 
Fuad Simavinin babraları 

-22-
Fuad Simavi 

Eski t~rifat umum müdürü Fuad Si
mavi, beni, büyük bir nezaket ile kabul 
etmekle beraber özür diledi: . 

- Naçiz şahsımdan bahsetmezseniz, 
size çok müteşekkir kalacağım, dedi. 
Prensip itibarile, daima ~öhretten kaç
tım. VakıA, gazete sütunlarında mevzuu 
bahsolmak, pek çok insaniar için arzu e
dilir §ey amma ... 

Bakınız, size bir hikaye anlatayım: 
Büyük babam - sadrazam Halll Rlfat 

Paşa merhum - Mithat Paşanın valili~i 
zamanında Tuna vilayetinde mektubcu 
olarak bulunuyormuş. 
Meşhur Kırkambar Ahmed Mithat e

fendi de o zaman galiba mektubt kale
minde kAtib imiş. 

Vakta ki Ahmed Mithat efendi, ıaze
teciliğe başlamış. Sırası dUştükçe büyüK 
babamdan bahseder olmuş. Kendisinin 
sitayişkar bir . dille anılmasma ra~tnen, 
büyük babam, Ahmed Mlthat efendiye 
nihayet bir mektub yazmış: 

cOğlum., seni vakıa çok severim. Fakat, 
adımı gazete sütunlarına geçirmezsen 
hem daha çok sever, hem de memnun o
lurum!, demiş! 

İşte, nedense, bende de büyük babamın 
bu huyu var. 
bu huyu var. Kendisini ikna etmek için 
hc.yli ter döktüm. Nihayet anlattı: 

- Yaşımın hesabını yapmak bile işi

me gelmiyor amma, zorla söyletiyorsu-

On ye 
bi 

İlôncitcşrin 8 

•• 
yaşın a u 

sinema yı dızı 
Corinne Luchaire bir muharrir kızıdzr. Daha ilk filminde 
şöhret kazanmıştır. Çok kazanır, fakat çok tutumludur 

nuz. Büyük babam İzmir valisi iken, dai- Corinne .t.Mdıaire 
reler tatil olduktan sonra hilkUınet kona- Geçen hafta şahrimizin büyük bir ııi- Tllirdi.) ı.tenilen piyesi hazırladı. Bunda 
ğının geniş ve büyük avlusuna inerdik. nemasınd'a gösterİlınit olan (Prlaoıı nna benim i9fn bir rol de vardı. 

Beı;, çocukluturnda tren ve vapurla barreaux • Günahkar kızlar) filmindeki Bu piyes Etoile tiyatrosunda oynan• 
oynamaktan pek hoşlanırrlını. Bilhassa rolü ile kendisini halka tanıt.Inıf ve bir- mala başladı. 
vapurla ... O zamanlar ufacık, ispirto ile den büyük ıinemf yıldızları aıraaına İsmi cAltitude 3200, olan bu piyes 130 
makinesi işliyen, çarkları dönen ve su- eec;mlş olan güzel Fransız kızı Corinne defa arka arkaya oynandı ve ben de btl• 
yun üstünde a~ır ağır gid~n oyuncak ge. Luchaire on yedi ya~ındadır. yük bir muvaffakiyet kazandım. 
miler vardı. On yedi yaşında oynadığı bır piyes ve Oyun için kendimi zorlamadım. Tabi! 

İşte, bu gemileri havuzlard:ı işletmek- çevirdiği bir film sayesinde bir çok de- bir surette rol yaptım. 
ten nihayetsiz bir zevk duyardım. ğerli sinema ve tiyatro aan'atkarlarını çok Yorgun düşmüştüm. Babama müracaai 

Fakat, mutlak olarak nnyatta herhan- aeride bırakmıştır. ettim. Beni istirahat eylemek üzere Côte 
gi bir şey olma~ı düşünmezdim. Corinne bir gazeteci k.ızıdır. d'Azur'a göndermesini rica ettim. 

Nihayet, rnekteblerde okudum. Dal-ıa Hayatını kendi ağzından dinliyelim: Muvafakat etti. Orada Le chanteur de 
genç yaşımda iken Avrupaya gittim. 0- _ Babam gazete muharriridir. Tl kü- miniut'te rol alacaktım. 
ralarda kaldım. çük yaşımdanberi beni Çllgınca sevmek- Talih bu ya ... 

- Bu seyahatteki maksadını?. ne idi? tedir. Ben de kendisini çılgınca aevmek- Pariste Leonide Moguy büyük bir ha· 
-~Canım, insan Avrupayaneye gider? teyim. Bence 0 babaların en iyisidir. raretle (Prison sans barreaux) filminin 

Gezrn.eğe... (Fuad ~'.navi neş'eli nefdi Annemi bilmem gibi bir §ey. tıenaryosunu hazırlamakla meşgul ve 
güldü.) Benimle babam meşgul oldu. Benım filmde baş rolü yapmak i~in bir genç kıı 

- Peki ... Hariciye memurluğu rnesl!:'- annem de babamdır. aramakta imiş. Beni söylemişler. Hemen 
ğine nasıl girdiniz? Mesleği icabatı olarak babam günde bir telgraf çekmiş. 

- Kaderde varmış, girdik. Avrupad'l iki defa Guai d'Ornay'da hariciye neza- Telgrafı alır almaz derhal hareket etw 
bulunuyordum. Beni, Viyanı. sefareti retine giderdi. Beni de götürür ve oda- tim. Ertesi günü çevirrneğe başlamıştım 
üçüncü katibi tayin etmişle!'. Böylec~ işe cıya tevdi ederdi. bile. Çalıştım, özendim. Muvaffak oldu• 
başlamış olduk. o vakit bana Zizi admı takmı§lıırdı. fumu söylüyorlar ... Bu benı çok sevin• 

Ondan sonra, aradan sencJe:- geçtı. Ni- Hariciye nezareti salonunun büyük dirdi. Şimdi bana cyıldız. muamelesi ya• 
hsyet, biliyorsunuz, teşrifat umum mü- masasının altı karargahım idı. pıyorlar... Zannedersem mübalA~a ed!• 
dürlü~nd'en tekaüdlüğümü istedim. Bir gün Poincare bu salonda gazeteci- yorlar. Ben kendimi sinema yıldızı s:ın· 
Şimdi, kısmetimizde olup k9şığımızda çı- lere beyanatta bulunduğu sırada fazla ıruyorurn. Ben san'atına aşık bir san'a• 
kan bu imiş diyerek inziva ki5şesinde otu- sıkışmışım ve keskin bir: ktnm, o kadar ... Öylece kalmak istiyQ4 
ıuyonıırn. _ Papa! Pipi! rwn. Halk beni takdir etsm, ben ona hiz· 

Fakat, memuriyet ve meslek hayat•- Diye bağınnışım... ~ edeyim ve takdirlerınc müstahali 
ının en heyecanlı zam~mlımm Viyana Herkes hayrette kalmış ... Hattl Poin- olayım. İşte yegane arzum .... 
rrıaslahatgüzarı iken tattım. cü.re bile ş~ınp kalmış. Henüz on yedi yaşında olan bu güzel 

- Bu hatıralarınızdan bir tanesini lut- O tarihte bana (Seyyar Bebek) laka· aan'atkAr çok sade bir kızdır. HarekAtınA 
fetmez misiniz? bını takmışlardı. Nasıl takmasınlar ki hlkimdir. Kimseye kalbini açmaz. Çok 

H ]A ı,.,. .. an adeta babamın kolları arasında ıınkin bir kızdır. - ayhay! Mese , size tArihin meç- ..... 
hulü kalan bir tarafını anlatayım: bulunuyordum. Bir hayli para kazanmaktadır. Fakat 

Efer, Erntal (Avusturya _ Macaristan Hele babamın devam ettl~i edebi mah- çok tutumludur. Sıkıntıda bulunan arka· 
imparatorluğu hariciye nnzm) birkaç ay !ellerde şöhretim büyüktiı. dqlarma yardımı bir zev!t bilir. Faka' 
daha saf kalaaydı, Balkan muharebesi Mektebe devama başlaciım. Çalıjkan yardunı nakden yapmaz. Sıkıntısını "' 
vukua gelmiyecekti. Erntal, biliyorsunuz, bir talebe değildim, doğrusunu söyliye- derrnek için her çareye ba~ vurur. 
912 şubatında Bldü. Onun vefatından az yim. Güzel Corinne iyi piyano çalar. İyi bit 
sonra da, daha ölümünün sP.nesl olma- Mektebden adamakıllı nefret ederdim. ressamdır_d_a._. ______ _ 
dan, Balkan muharebesi patlak verdı. Bir gün babama tiyatro Alemin~ dahil 

- Niçin? olmak arzusunda bulunduğumu söyle-

- Niçini rneyd'anda: Erntal'ın ölümü... dim. 
Siz~. o zamanki ı!lyast vazıyeti izah e- Benim hiçbir arzumu kırmtyan babarn 
dince, meseleyi tamamen anlıyııcabınız. buna da muhalefet etrncai. Benim aklı 
Erntal lle, mruılahatgii:ıar olmaklılım ha- ba§lllda bir kız oldufuınu bilirdi' de .•• 
seblle her zaman görüf(lrdüm. Lftrumu Babamın Raymond Rouleau adında bir 
halinde, ona, telefon eder, heme.n nezdi. arkadaşı vardı. Dram dersleri verirdi. 
ne giderdim. Beni imtihan etti. Muvaffak olmadım. 

Hay1rsever bir sinema 
san ·atkarl 

Hollywoodun en değeriı sahne v~zıl 

olan Sam Wood çok hayırsever bir san'at• 
klrdır. Her sene mekteblt.?ri gezer, en ça• 
lıfkan ve en muhtaç bir talebeyi seçeı 
ve onun üniversite tahsilını temin eder . 

Myrna loy ç:ttçilik yapıyor Gen Erntal tle konuştu~n bir aıra- MUıSSet'in bir §iirini okumUJ, bir piye
da, Balkaniann siyasf vaziyetıne, fimdl iinden bir aahne temsil eylemlftim. 
birer millet ve devlet olan 0 zamanki İkinci bir imtihan geçirdlm. Rouleau Güzel san'atkar Myrna Loy'un zcngill 
Osmanlı Jmparatorlu~ tebaaın araaında- benim lle meşgul olaaa~ını aöyled.!. BU- bir çiftliği vordır. Bu sene çfftllğindcıd 
ki kalkınmaya i§are~ ederek: yi1k babam aa~d'ı. Rouleau ona müracaat limon mahsulü çok bol olmuştur. Myrns 

- Barkanlarda bir gQrültü kopaeatına ederek bir piyes yazmasını istedi. Loy limonlarını (Myrna Loy çiftll~ı mnlı· 
ihtimal vermiyor mwn.ı.nu.z? dedim. (Söylemetf. unuttum. Büyük babam ıul.Atı) kaydını taşıyan kaeıdlara sardı· 

'(Devamı ıo ncu ıaJ11adal kuvvetli bir kaleme malikti. Piyesleri ae- rarak piyasaya çıkarmı§tır. 



Demediğini bırakmaz 

Kansının, öldü~ntln yıldönümünde 

mezarına çiçek gö
türiiyordu. Kapıcı 

ıördü: 

- Kim bilir, de
di, karın11. buna ne 
bdu sevinecek
tir. 

- Evet, fakat Allah vere de kaça aldı

lıını duymasa.. çok para verdin diye, ba

D.a demediğini bırakmu. 

İki genç 

lUın»dedi. 

* 
Yanıimam 

m kon~a konqa yur.ıyor
lardı. Biri öteltine 
söyledi: 
· - Ni§anlım, şim 
diye kadar bana; 
Jekiz bin dokuz 
yüz altnuş yedi de
fa, cseni seviyo-

Öteki sordu. 
- Eksik, yahud da fazla olmasın. 
- Hayır, ne eksik; ne d8 fazla .. ben bir 

lıtatistikçi yanında dört sene daktiloluk 
ettim. Böyle hesabiarda Jlolç yanılmam. 

* 
Ho§lanmıyorum 

- K.onuşurken, ikide bir bana, gülüm; 

demesen daha iyi 
edanin? 

-Niçin gülüm? 
-Ba.ıt gene, söy-

Hlyorsun ... 
- Bu mevsimde 

güller solukturlar, 

kokuları olmazı onlarla bir tutulmaktan 
big hoşlanmıyorum. 

* Yüz kiloluk 
- Yüz kilo gellyormUf. 

- Kendisi alt· 
DllJ diyor. 

- Onun söyl~. 
dili de doğru. 

- ?????? 
- Yaşını sor-

dukları zaman di) 

otus be~ diyor. Otu.ı bet yqmda iken ta. 
bıyanlar var .. o zaman haki.katen altını~ 
kilo eeliyormUf. 

Veeizeler 

Ta§ devrinde çıka_n gazetenin idare 
memuru - Niçin gazetenin üzerine 
cGöndcrilen evrak • iade edilmez. 
cümlesini yazıyorsu.nuz? 
Gazetenin sahibi - Onlarla kendime 
bir ev yapacağım da ... 

- GörilnÜ§c aldanmayın .. bu bir ci
nayet değildir. 

- Tütün kokusu bQ§Unı afjnt~r bay. 
- 1nanırım bayan> eskiden benim de 
ağrıtırdı .. fqkat zamanla a1t§ttm. 

SON POSTA 

N asıl bileyim 
Bir a~aç altında bulutrnuşlnrdı. 

kız., genç erke~e 

sorclu: 
- Yazdığım mc k 

tu bu aldın mı? 
-Aldım. 

- Çok ate~U Jd! 
değil mi? 

-Bilmem. 
- N asıl bilmezsin. 
- Ternıometrem yokı 

* 
Olabilir 

- Yeni hizrnetciniz nasıl? 
- Çok iyi, faka' 

çok kırıcı, eve gel
diğindenberi tam 
iki düzüne tabak 
kırdı. 

- leocanızla a. 
rasında bir anla~

ına olmasın ... 
-Ne gibi? 

Genç 

- K-ecanız, kendi ba,ında kırılacak 
tabakları daha evvelden hizmetçiye söy
leyip kırdırmış olabilir. 

* 
Iğne yastığı 

para kazananuyo
rum. Ba~ka bir iş 

tutmak istiyorum 
- Sen ba§ka ne 

i~ yapabilirsin?. 
- Bir terzi dük 

* 
Ağiadım 

- Dün gece sinemaya gittim, 
- Sinemaya mı 

gittin? Karın öleli 
daha hafta geçme
di. 

- Bilhassa bu-
nun için gittim ya .. 
kalbirn çok acıklı; 
başlar başlamaz gözlerim yasardı. Bitin
eeye kadar hep a~ladım. 

* 
Veeizeler 

[.____Taksiti e al1ş veriş edenler ----.ı 

• 
Biz, onları böyle görürüz .. 

l'akat henüz bu kadarının bedeEni ödemi~lerdir. 

Sayfn 9 

tarihinden birkaç yapr 
~------------ , --------------~ 

Almanların Lavrensi 
şeytan zekalı V assmuss 

Kayser ikinci Wilhelm arzımukaddesi süt beyaz atı 
üstünde ziyaret ettiği sıralarda Irandaki bu genç 
konsolosun medbini duydu, az sonra kendisintt 

fevkalade tahsisat bağlandı 

Ingıllz casmu Lawrens 
gusu bu meseleye de bir şekil verdi. (Bu· 
(ir} e harb gemilerlle gelen zabitlcr: 
cMadem ki, dediler. İran bitaraflıktan 
çıkmıştır. Şu halde istiklal. hakkını da 
kaybetmif demektir.:. 

Buna mukabil Wassmuss ta susmuyor
du. Bir avuç maiyetine: 

cArkadatlar, diyordu, bu memleket
ten kimse bizi kova.maz. Esag harb rom
takasından uzaktayız. Fakat burada da 
çok şeyler yapılabilir.» 

O zamana kadar Alman kord~plomatiği 
İngiliz nüfuzunun - İngiliz süngüsünden 
de, topundan da önce - girdi~i her yer· 
den derhal uzaklaşıyor, (Berlin) e dönü
yorlardı. Wassmuss öyle yaprr.adı. Oldu
tu yerde kalmaya ve mücadeleye giri~
meye karar verdi. 

Bunun için ilk yapılacak şey ctnfı sa
ran İngiliz kordonunu yarıp kurtulmak 
olacaktı. Wassmus bu tehlikeli işe, alela
de fakat tam yerinde kullanılmış, bir 
kurnazlıkla muvaffak oldu. 

İngilizler. (Buşir) den çıkıp gitmek is
temediğin! görünce, onu tevkif etmişler
di. Nesi var, nesi yoksa müsadere altın& 
almışlar, ertesi gün karargtına yollıya· 

caklardı. Son gece, başına dört nöbetçi 
dikilen konsolos, sevgili atını görmek 
için yalandan bir merak tutturdu. Nöbet
çiler kaç gündür onun mevkufiyete bo
yun e~~. zararsız bir insan oldu/!una 
inanrnışlardı. Ahıra kadar kendilerilo 
beraber inip hayvanı germesine razı ol· 
dular. Wassmuss atını muayene ettı ve 
gftya o mıntaklara mahsus bir rahatsızlı
ğa tutuldufuna hükmetti. tyileşmesi için 
elinden geleni yaptı. Gene nöbetç-ilerle 
birlikte yatafına döndü. Fakat yufka yü
re~ rahat edemedi. Yaptı!t1 ilaçların iyi 
gelip gelmediğini görmek için birazdan 
gene alııra indi. Tabit yalnız değil, nö
betçilerle birlikte ... Biltün gece böyle 
kim bilir kaç kereler inip çıktı. Nihayet 
sabaha kar§l nöbetçiler yorgun düştüler, 
uyuklamaya başladılar. Her sefer Wass
muss'la ikisi ahıra inerken bu defa hiç 
biri inmedi ve tabit konsolos ta yntağına 
<NSnmedi. Bir daha ne onu. ne de sevgili 
atını oyanlarda gören olmadı. Fakat adı 
sık sık duyuldu. 

WassmUJ kaçarken atma, ağızları mü· 
hürlü bir takım torbalar da yüklemişti. 
Bu tarbalara aşafı yukarı 14,000 altın 

mark doldurulmuştu. Fransızların 1870-
1871 harbi sonunda Almanıarn ödcdiklC'ti 
bu tazminat parası kırk yıldır Berlin 
mahzenlerinde bekletilmişti. Büyük Harb 
başladıktan 9.Z sonra (Buşir) deki genç 
konsolasa yollanmış, o da onlardan fay
dalanacağı vakti pek iyi kcstirmi§ti 

Wassmus gün a~arırkcn dörtnala sırt-
<•> Bu ytı.zı s1lsilesl İnglllz kaynaklarından lardaki köylere do~ru yol :ıldı. O • 

türkçeye çevrUmektedir. Bu iUbnrla eşhaa 5 raya ge 
ve vekayi ha.ktındaki biltiln hükümler tn- lince durdu. Artık bir kaçak değildi. Düş-
gilia müelllflere a1ddir, (De~amı 10 ncu sayfada) 



lO Sayfa SON POSTh. lkincitqrin & 

Ne olmak istiyorlardı, ne oldular? 

• 
Tercüme eJenı Mebnır• Sami 

Napolyonun son macerası 

DALGA UZUNLUÖU . 

1639 m. 183 KCo'J. 120 Kilw 
'r.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
'r.A:P. 81,70 m. 9465 Kca. 20 Kw. 

(Ba.,tarafı 8 inci sayfada) 
- Veriyorum, mukabelesinde bulundu. 
Sordum: 
-Şu halde? 
- Menfaatleriıniz birdir. Uyuşmamız 

s;ıı/938 SALI !azımdır kanaatindeYim. 
12,30: Müzik (solo n koro), 13: Saat lya- Erntal sözünün eri bir adamdı. O za-

n Tt haberler, 13,10 - 14: Müzik (Riyasetl - rrıanki Çarlık Rusyası, Balkanlarm vazi
cumhur bandosu: Şef. İhsan Ktınç.er) • Un- yetini karı§ tırmak için elinıien geieni ya
ter dem Slgesbanner - maro (P'. von Blon>, . . . . 
vaı. _ aerenad Espagnol _ (Ollvier MetraJ, pıyordu. Fakat bu faalıyetını ancak sınsı 
Domlno cotr - u vertür (Auber), Bu lt Orl _ tir siyasetle örtrneğe çalışıyoı du. Çünkü, 
entale: A: Le.s Bayad~res. B: Au bord du Erntal'in gtittüğü siyasetle, yani A -
Oanre (reverte>. C: Les alm~e (danse). D: vusturya - Macaristan imparatorluğu -
Patrollle (F. Popy) • l8,30: Müzik Once.saz nun menfaatlerine nazaran icab 
fa.slı), 19,15 Bant lyarı ft haberler), 19,25: . .. . . ' 
Mftııd.t (operet par~aıarı), 19,45: Konuşma, ettiği takdırde, Türkiyenın ya -
20: Müzik cradyo orke-strası> - Şef: Praeto- ııında, Avusturya • Macaristan im-
ı1ua. Senfonl Concertante (Domlzettn, Sen- paratorluğunun da cebhe alaca~ını bi
font la majör (Mozart), Küçük Sult (De - liyorlardı. 
bussy), 21: Saat lyarı ve arabca söylev, 21: · 
Müztk (halk müzl~l ve oyun havalnn), İz _ Nitekim, Avusturya - Macaristan im-
mlr, Aydın, Ödemi~ türkülert ve Zeybek ha- paratorluğu Bosna - Herseğı ilhak ettiği 
nlan, 21,45: Konu~a. 22: Müzik (küçük ._aman, Erntal bize kaqı bir cemile ol
orkestra). Le Rol D'ys - u vertür <Lalo>. Fa- mctk üzere Ta~lıc~ sancağındaki garnizon 
uat - selekaiyon - (Oounod), La Travlata -
eelek.syon - (Verdi), Mm. Butterfiy _ selek- e:fradını geri çektirrni§ti. Onun Taşlıcayı 
styon - <Puççlnl), 23: Müzik (cazband>. işgalden maksadı; Sırhistan ile Karadağı 
23.~ - 24: Bon haberler ve yannki pr~ram. bırbirlerinden ayırmaktı. Bu suretle iki 

Pollate: 

Tram~aydan atlıyan bir yolcu 
ağır yaralandı 

unsurun hemhudurl olmalarını menetmiş 
bulunuyordu. 

Mateferrlh: 
Vatman Alımedin idaresindeki 4 numa- Tel f d 

ralı tramvay arabası Yedikulede A~-ahama- e on i aresi yeraltı 
mı caddesinden geçerken yolculardan Asar, santralı yaphracak 
aUamak ı.sterke:ı dü,mUş, b~ından ve ko - Bet yüz yedi bin lira ile iki senede ta-

Napolyon Banapart lundan &tır ve tehlikeli bir surette yaralan- mamlanacak §ehir yollarında bulunan 
mı,etır. Yaralı, lmdadı sıhht otomoblll ile b I 1 ' ' ' kl 

ftem ça:r va.ıune dostumdu, gene de ı bilezikt~n başka hiç bir şey alakoy ma- cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. ınecra oru arının yer erının yenı şe c 
olabilir. Avusturya imparatoruna ge _ yor. Hepsini, usulca, beyaz tahta masa· göre de~iştirilmesi iktiza etmektedir. Va· 
lince, 

0 
da kayın babam. Prosya ister nın üzerine bırakıyor. Evvelki gfın batan taka sahibibin li ve belediye reisi Muhiddin üstündağ, 

isteme,z eğilecek. Kalır İngiltere, değil Başını kaldıran Napolyon bunu gö- cesedi J ulundu telefon, elektrik idarelerıle, havagazı, 
mi? Evet, işte benim, yorulmak bilmi- rüyor: Evvelki gün Harem lskele.'ll açıklarında b!ı· tramvay şirketleri mürnessillerini çağır-
yen ezeli ve baş düşmanım ... Amma _ Ne yapıyorsun?, takanın battıtını ve tayfaların da kayboldu- nıı~, inşaata başlanmadan evveı lazım ge-
be b tunu dünkü nüshamızda yazmıştık. leu değişikliğin yapılmasını istemiştir. Şir 

n u sefer yer yüzüne yepyeni bir - Napolyorıurn, sana para lazım; be- Zabıta tarafından denizde yapılan ara~ • 
Çehre ile çıkaca-"ım. Ternkinimle, iti - nimse bu mu"cevherlere hiç ı'ht:ı'yacım ket ve idareler belediyenin talebıni vak-6 _ tı.rma netleesinde tıakamın Ga.hlbl oldu~u · d akl d 
dalimle onu şaşırtacağım. Avrupaya yok. Al onlan. Sonra ileride, sen bana anlaşılaıf Rizeli Süleymanın cesedi bulun - tın e yapac ar ır. 
diyeceğim ki: başkalarmı, daha güzellerini verirsin! muş ve Süleynuının takada yalnız olduRu Telefon idaresi, telefon rnuhabeıratını 

S lh 
.. · · ? p kA lA ı d' ve b~ka tayfa bulunmadı~ anlaşılmıştır. n:untazam şekle sokmak için Is tanbulun 

- u mu ısttyorsunuz. e a a. ıyor ... 
B ı muhtelif yerlerinde on bec: beton yeraltı 

undan sonra artık ben mevcud hu - mparator duyduğu heyecanı belli y 

d 
..21 h Tramvay Şı'rketi-nden yollann santralı yapacaktır. Yenı' santralların 

u..ı ara ürmet edecek, meşrutiyet ta- etmemeee çalışarak: 
f h tamı. ı· ı'•tenı'l 'ı' imar planına u'-·gun olması temin ea'il -

ra dan bir ükümdarım. - Olmaz Maıi. istemem. Sen de yok· ~ .; mıştir. 
- Harb nu istiyorsunuz? O vakit, luk içinrlesin. ;laten ne sana, ne de oğ- Tramvny şirketi, tramvay geçen cad-

bütün dünyayı öyle bir ateşe bağarım luma bir şey yapamadımdı ki. .. diye delerin kaldırım tamiratını yapmakla Ra d yoda köylü ve çiftçi mevzuları 
ki hepinizi de bu cehennemin içine yu- homurdanıyor. mükellef bulundu~u halde şirketin bU - etrafı'lda konferans verilecek 
varlayıp yok ederim. Haydi seçin ba - Mari onun yüzüne bakıyor. Bu, öyle tün tes!satı ile hükümete geçmesi karar- Önümüzdeki pcr~e.mbe gi.ınünden iti -
kalım!• diye bağıracağım. bir bakı~ ki, Napolyon şaşalıyor. la~ış olduğunu ileri sürerek tamirata !:-aren Ankara radyosunda Zıraat Veka -

Mari, sen hiç üzillme. 20 senelik - Tekrar yanından aynlmağa mah· devamdan imtina etmektedır. Beledıye !eti tarafından köylü ve çiftçi mevzuları 
harblerle usanç getiren, yorgun düşen kum olurken, acıını teselli edecek bu reisliği şirkete tekrar müracaa: etmiş ve üzerinde muhtelif konferanslar verile -
bütün bu insanlar, emin ol ki, son kozu biricik Sf.'vinci de benden esirgeme. ne Beyo~lunda İstikltll caddes•ni tamir et - cektir. 
nu oynamağa kalkışan Napolyondan olursun" örnrumlin bu en güzel hatıra· tiği g:bi, diğer tramvay caddelerinin dP Toprak mahsulleri ofisi umum 
korkacaklar ve son haddini bulmuş bir sı, oğlutT'uza da kalacak en temiz m~ - tamirine başlamasını istemiştir. mü-iür muavini Ankaraya gitti 
nevmidi ile kopacak bu çı~hğımın ö - nevi bir mirasımız olsun ... diyor. .............................................................. Toprak mahsulleri ofisi umum müdür 

nünde muhakkak urküp çekilecekler... Etten. kandan yuğrulma iki insanın • muavini Şakir Rifat Turah, dün akşam 
Mari dua eder gibi ellerini kavuştu· bi-:-birln.c:! yakın olması ne kadar müm- Uan T arifemiz Ankaraya gitmiştir. Şakir RifatAnkarada 

ruyor. O Napolyona daima İnanacak. künse, onlar da o dakikada öylece ya- toprak mahsulleri ofisine aiıi muhtelif iş-
Hatta m~ğlfıb iken bile! Onun kudretli kındılar. içiçeydiler sanki... Tek sütun santiınl ler etrafında İktısad Veklletile temaslar 
se:>i, ateşli sözleri korkularını silmez Bu, yaşayanların da ölüler kadar te- Birinci •ahile 400 yapacaktır. 
olur mu hiç? mtzle.ştikleri, yükseldikleri eşsiz ruh Ikinci •ahile 250 ,, Sanayi umum müdilr muavini 

Amma ne yapsa, ne söylese gene de halctler!nden biri. (Arkast 1ıar) tehrimize geldi 

içini kemiren bir endişe var. Tekrar ········c~·;~;r~·k···~~·;·:hi~d~·~········ g~~;~:cü ::~::: ;: :: İktısad VekAieti sanayi umum müdtir 
ısrar ediyor: muavini Sarnet Yazıcıo~lu dün Ankara-

- Bö:yle bir tasavvura hemen kal • birkaç yaprak lç tahileler 60 >> 
k kl k Son ıahile 40 dan şehrirnize gelmiştir. Sanayi umuın 
ısma e ço r acele etmiyor musunuı?. (Baş tarafı 9 uncu sayfada) >> müdür muavini §ehrlınizde bir kaç gün 

Acaba biraz bekleseniz?.. man kucağından doat rnuhitine ulaşmış- Muayyen bir müddet zarfında k ı ak a ac ve muhtelif sanayi rnevzuları et-
- Havır artık bekliyemem. Yanım- tı. Bu yerlerde her aözünü dinliyecek faclaza mikdarcia ilan yaptıracak- rafında tedkiklerde bulunarsıktır. 

daki küçük OJÜfrezem nkılıyor, sabır - ünlü, zengin. cenkci yerli ahbabları vıtr· lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden Hatay heyeti Hataya döndü 
sızlanıyor. Hazinem de boşaldı. Hem dı. Artık, büyük bir itina ile beliemiş ol- istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
kimbllir, belki de geetkirsem, gunun du#u yerli dilinden, yerli kab lelerinıie ve çeyrek sayfa ilimlar için ayrı Hükıimetimizin rnisafiri olarak Ankara 
birinde. bir İngiliz gemisinin gelib de adet ve meyillerine olan allşkanlığında:ı. bir tarife derp:ş edilmiştir. ve İstanbulu ziyaret eden Hatay heyeti 
beni daha uzak bir sürgüne götürını • en kuvvetli bir sermaye gibi fayda gör- Son Posta'nın ticari ilAnlarına Toros ekspresine ba~lanan husust Vlgon-
yeceği ne malum? Baksana Talleyrand mek tamanı gelmi§tl. aid işler için ~u adrese müracaat la Hataya avdet etmi~tir. 
Viyanada (Sainte-Helene) Sent-Eien - O günden Itibaren bütün İran körfezi edilmelidir: ~ dairesi reisi Ankaray!l gitti 
den bahsetmiş... boyunca bir Alman başcasusu, siyasi ve İlincılık Kollektif Şirketi Bir müddettenberi şehrinüzde bulun • 

- Sent-Elenden mi? askeri casusluk direktörü g;bi harekete Kahramanzade Han makta olan İktısad Vekaleti ış dairesi rei-
- Evet. Bahnrnuhittn ortasında kay· geçti. Ankara caddesi si Enis Behiç, dün akşam Ankaraya ha _ 

bo1 muş. çorak bir ada parçası. .. Oraya Bir yandan da Cenubi İranı mümkün ----------------· reket etmiştir. Enis Behiç Ankarada, i~çi 
gö~ürülürsem. Kurtulu~ ümidi kal • olduğu kadar Alman nüfuzu altında tut- sigorta ve iş bulma teikilAtı projeleri ü • 
m az ... Artık mezarımı kazarlar o top- ınayı, İngiliz petrol işlerini baltalama yı. zerinde meşgul olacaktır. 
rakta... da~lı kabileleri İngiliz müsellah kuvve-

Susuvor, kollarını göğsünde çapraz- tinin en ufak hareketi karşısında derhal 
lıycr ... Ve başını eğerek dlişünüyor. faal bir dü;manlı~a geçecek şekilde gali:'-

Muhaknk ki o dakikada bu hariku - yan halinde bulundurmayı gaye edindi. 
lade, bu müdhiş kumarbazın aklı aşk· 
ta, sevgide değil. Kufuet, zafer, .şan, Tarihten sayfalar 
haşmet rüyası işte gene onu ~ardı. .. 
Ku~atil. Maride bunu hissediyor, amma 
hiç kınlmıyor. Onu cdaima anlıyacak 
kadarıo scvmesini biliyor. 

N apoiyon düşüneeli ve dalgın ... 
O sıroda kadın, boynunu süsliyen 

inci dizisini çözüyor. Bu barikulade 
güzel ve kıymetli bir şey. Bir kraliçe 
kerdanlığı 

Napolyon bunu ona, Aleksandri do· 
ğu:dui!u zaman hediye etmişti. Kolla
nndan, ellerinden bütün bHeziklerini, 
yü~üklerini çıkanyor, içinde irnpara • 
torun saçı bulunan altın halka ile an
nec;inin yadigan kıyınetsiz gümüş bir 

(Baş tarafı 7 in cı ıa ııtad.4) 

olmak üzere rastgele bir kaç kışiyı kala
balık yerlere astı~ını görüyoruı. Buna o 
zaman ckan almakıo denildi~inı bir başka 
yazımızda anlatmıştık. O sırada o eski 
inzibat usulünün yayıll§ dereresini anlat
mak için eski mekteblerde o meşhur csıra 
daya~ı.nı yemi§ olanların hatıralarını 

uyandırmak yeter. --------
Iki otomobil birbirile çarpıfb 

Şotör Yako'nun idaresindeki 3044 numa
ralı otomobil lle Fatih tttalyesine ald dl#er 
blr otomobll arasında Talı:.slm lle Harbiye 
arasında blr 9&flllfDl& olmUf, her 1k1ll de 
huara utram.ı.ıtır. 

KENAN 
AL. 

Bursada bir genç enişte ve 
yengesini soydu 

Buna (Husus!) - Şehrimizde garib 
bir hırsızlık vak'ası ohnuştur. Mahke
meye intikal eden bu hadisenin ta!si· 
lfıtı şudur: 

Orhangazinin Gürleirnüslim köyün
den Nuri adında bir genç; Yeniköyde 
bu'lunan eui.şte~ M~ misalirliğe 
gitıni.t ve birkaç gün kalarak yiyip iç
miştir. Nuri bu misafirlik sırasında e
line geçen bir fırsatı kaçırnıak iSteme
miJ ve eniştesinin 300 lira parasile 
yengesinin '00 lira laymetindeki ziy· 
net altmla.rıın çalaralt Bursaya kaç • 
mı~. Nuri, eniştesinin müracaat! C.· 
zerine çok geçmeden ve ancak 4 lira 
kadar bir para sarfettikten sonra yaka· 
laruiUf ve Adli,yeye verl1miştlı:. 

Bu meseleyi de bizzat Erntal ile görllt 
mü~tüm. 

HatU, İtalyanın garb Trablusuna ta• 
arruz edip te Balkanların niçin bir har .. 
kete geçmedi~ini, mesell Amavudlu~ 
işgal etmedi~ini biliyor musımm? 
-Hayır. 

- Bu da Erntal'ın bize vermlş oldulU 
sözden ileri 'gelmiştir. Bu meseleyi de 
bizzat onunla konu~uştum. Emtal'ın 

kat'! surette verdiği ternınata nazaran, 
İtalya Balkanlarda tecavüzi bir jest yap-. 
tığı takdirde, Avusturya - Macaristan bi
ze fiili bir şekilde yardım edecekti. 

O vakitki İtalya devlet adamları buna 
vakıf bulundukları için, Garb Trablusuna 
taarruz etme~i kararlaştırdılar ve nit .. 
kim öyle de yaptılar. 

Vakta ki Erntal öldü, akabınde de Bal
kan muharebesi patlak verdi. Çünkü, si
yaset ibresi., onun şahsi nüfuzn ile bızJm 
menfaatlerimize uygun bir rotı takib e· 
diyordu. Bu nüfuz ortadan kıılkınca da, 
işlerin nasıl bir seyir takib etti~ini hi .• 
diseler bize göstenniş oldu. 

İşte, eski teşrifat umum müdürü Fuacf 
Simavinin söyledikleri. .. 

Kültür işleri: 

Nevyork •ergisinde Türk okuma 
nlonu açılacak 

Amerika birleşik hükfunetinin yüz .ı.. 

linci yıldönümü münasebetile Nevyorkta 
açılacak beynelmilel sergide bir Türk o
kuma salonu vücude getirilecektir. Ma., 
rif Vekaleti Arnerikaya bu vesile n. 
gönderilecek kitabiarın neler alabilece
Iini Üniversite rektiSrlü~nden aormuı • 
tur. Rektörlük profesör ve doçentlerd~ 
bu hususta malumat istemiştir. Maaril 
Veklleti talim ve terbiye dairesi, bir ko
misyon tarafından elenecek kitabiarı te., 
bit ederek Nevyorka gÔnderecektir. T(lr)l 

okuma salonu iki sene açık kalacaktır. 

Maarif Müdürlüğünde bir toplanb 
yapıldı 

Dün maarif müdürlüğünde müdür Te\"' 
fik Kutun başkanlığı altında ve ilk ted
risat müfettı~lerinin iştiraki ile bir top
lantı yapılmı§tır. Bu toplantıda mektebo 
lerin talcbe vaziyeti, fakir çocuklara ya • 
pılan yardım i~leri görüşülmiiştür. 

Kız talebenin askerlik dersleri 
Dünkü sabah gazeıeıerinden blri kız ta· 

lebeye gösterilen askerlik derslerinin 
haftada bir saatten iki saate çıkarılmı1 
olduğunu yazmış bulunduğundan rnek · 
teb idareleri telaş etmiş ve keyfıyetı ta 
tanbul maarif müdürlüğünden sormuş · 
tur. Evvelki günkü nüshamızda yazrnı1 

olduğumuz gibi bu dersler haftada yal • 
nız bir saat olacaktır. İstanbul maarh 
müdürü Tevfik Kut bu hususta şu iza • 
hatı vermiştir: 

- Maarif Vekilietinden g<:!len cmirdt 
erkek talebeye gösterilen askeriili der• 
lerinin aynen kız talebeye 'i e gösı e ı ı' . 

mesi istenmektedir. Kız talebe erk('Jı 

talebe gibi askerlik dersi görecek, fakat 
ders saati haftada bir saat olarak kala 
caktır.ıo 

Parasız ilkokul kampları açıhc:ı 1 • 
İki senedenberi yaz aylarında İstanbu

lun muhtelif semtlerinde açılan paralı ilk 
okul kamplarından elde ed;len neticey• 
göre önümüzdeki seneden itibaren t:u 
kamplar paraaız olarak açılacaktır. Ge • 
çen sene İstanbul belediyesi bu kamp .. 
lara beş bin liralık bir yardımda buluna• 
bilmişti. 

Önümüzdeki yıl bu yardımın mikdan 
on dört bin liraya çıkarılacak ve vilAyet 
yoksullara yardım cemiyetinin de esaslı 
surette yardımı temin edilecektir. Be»
diye reis muavini Rauf Demirta~ bu Sf 
ile etraflı surette meşgul olmakta, m(l • 

naaib yer aranmaktadır. 

nkıl4b ders lerine bugün ba,lanacak 
Üniversite inkılab derslerıne bug-Ja 

saat 17 den itibaren Ünive:site konfe ~ 
ran.s aalonunda başlanacaktır. YılJik Vni~ 
versite serb~t konferanslarınıı da bu ak• 
§amdan itibaren başlanmış olacaktır. 

Polonya bandıralı bir vapurun 
istim bo~su patladı 

Köstenceden gelmekte olan Polon)'8 
bandıralı Polonya vapuru dün ö~lcdeJl 
sonra Bo~azı geçtikten sonra makine " 
sinde bir Arıza olınu§ ve vapurun J..stiJJl 
borusu patlarnıştır. Vapur kaptanı ka~ .. 
dtill sonra limana müracaat ederek yar .. 
dım istemiştir. Kazanlar tamir edildikteıJ 
sonra vapur bir iki i\lne kadar yoıuıı• 
dvvaxn edecektir. 



1 tki.ncitepin 

lantısı o··n •• u 
(Baş tarafı 1 inci sayfam'I.Zda) muharrirl: Mithat Aydın (Trabzon). 

cRatay Millet Meclisi memleketin mu- Gümrük ve İnhisarlar Enafun~ni: 
t:ıtdderatını eline almakla Hataylı yurd- Reis: f.anet Eker (Çoruın), matzbata 
daşların minelkadim besled.ikleri ve iz. muharriri: Sadeddin Kiraz (Istanbu1), 
hanndan hio bir vakit çekinmecllkleri kAtib: Sab!ha Gökçü.l (!Balıkeıır). 
Yüksek siyasi ideallerinin tnhakkukuna Hariciye Encümeniı 
ilk adımlarını atmış bulunuyorlar. Türk Reis: Hasan Saka (Trabzon), mazbata 
ınillet ve devletini ve Türkiye Millet muharrirl: Ncemeddin Sal9ak (Sivas), 
ıteclisinin Hatay hakkında gösterdlAi katib: Şeref İlden {Utanbul). 
tandan alaka ve yüksek fedakArlıkları İktısad Encümeni: 
1ninnet ve §ilkranla ytıdeder ve Türkiye- Rcis: Rahmi Köken (İzmir), mazbata 
Ye olan ebedi bağlılıklarını Türk mille - ınuharrlri: İsmail Sabuncu (Giresun), 
tine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine katib: Dr. Rasim Ferki Talay (Niğde). 
ibiağına lutfen tavassut buyurmanızı ve Kütüpane Encümeni: 
hissiyntı halisanemizin kabul buyurulma- Reis: Halil Etem Eldem (İstanbul. 
&ını ıstirham eder.:. Maarif Encümeni: 
Alkışlarla karşılanan bu telgra!tan son- Reis: Fuad Köprülü (Kars), mazbata 

ra Meclis ihtisas Encümenlerine reis, muharriri: Haydar Çerçel (Afyon), kA -
lnazbata muharrlri, kAtib ve Aza seçimi tib: Seniha Hızal (Trabzon). 
Yapılmış ve pazartesi günü toplanmak ü- Maliye Encümeni: 
ıere içtimaa nihayet verilmiştir. Reis: İhsan Tay (Beyazıt), mazbata 

Meclis Encümenleri muharriri: Emin Draman (Yozgad). 
B. M. Meclisinin bugünkü toplantısın- Meclis hesablarmı tedkik encümeni: 

da yapılan intihab neticesinde Meclis İh· Reis: Hakkı Ungan (Van), mazbata 
tisas Encümenleri reis, mazbata muhar- muharriri: Mazhar Müfid Kımsu (Deniz. 
riri ve katıblerine a~a~ıdaki meb'uslar li), ktıtib: Rif at Araz (Ankara). 
seçilmi.§Ierdir: Milli Müdafna Encilmeni: 

Adiiye Encümenine: Reis: Gl. K. Sevilktekin (Diyarbakır), 
Reis: Münir Çağı! (Çorum), mazbata mazbata muharriri: Şü'kra. Koçak (Er -

l'ı:ıulıarriri: Salah Yargı (Kocaeli), katib: v.urum), kAtib: Ru§en Barkın (Samsun). 
F'uad Sirmen (Erzurum). Nafia Encümenl: 

Arzuhal Encümeni: Reis: Aziz Sami İlter (Erzincan), maz· 
Reis: Gl. İhsan Sökmen (Giresun), hata muharriri: Ahmed Hılmi Kalaç 

llıazbata muharriri: Adnan Menderes (Ay- (Kayseri), katib Osman Erçin (Manisa). 
dın), katib: Meliha Ulaş (Samsun). Sıhhat ve içtimal Muavenet Encümeni: 

Büdce Encümeni: Reis: Ahmed Fikri Tuzer (Erzurum) 
Reis: Mükerrem Ünsal (Isparta), reis mazbata muharriri: Dr. Rt>fik Güran 

Vekili: Faik Baysal (Kayseri), mazbata (Bursn), kAtib: Dr. Fatma Meııllk (Edir
llıulıarriri: Raif Karadeniz (Trabzon), ka- ne). 
tib: Fakibe Osmen (İstanbul). TeşkilAtı Esasiye Encümeni: 

Dahiliye Encüıncni: Reis: Şemseddin Günaltay (Sivas), 
Reis: Cemi! Uybadın (Tekirda~), reis Mazbata muharrlri: Kenan Orer (Mani -

Vekili: Faik Öz trak (Tekirdağ), mnzbata ~a), kAti b: Recai Erlfken (Tokat). 
~uharriri: Şükrü Ya§ln (Çarıak.kale), k.S- Ziraat Encümeni: 
tib: Hürrem Ergun (Tokat). Reis: Faik Kaltakkıran (Edirne), mu:-
Divanı Muhasebat Encümeni: bata muhaniri: Yqar Özey (Manin), 

~Js: Faruk Soylu (NiğdP), mazbata katib: İsmail Hakkı Uzmay (Bolu). 

Şehrin 50 il ve ID ortamektebe ihtiyacı var 
b (Ba§tarafı 1 inci sayfad.a} 
lldirilmesini mahnııt maarif idarelerin

den istemiştir. Vekfılet, önümi.izdcki ıı;ene 
tedrisatınn mümkün mertebe noksanları 
~al ederek başlamış olacaktır. 

Köylerde yeniden SO köy 
okulu yapılacak 

l İstanbul vilAyeti dahilinde dört köy ya
l' okulu mevcuddur. Bunlardan başka 

.1ldızdaki bir numaralı paralı yatı, Zin
~rlikuyudaki Şehir yntı ve lstrancada 
~Ç.ılacak İstrancn köy yatı okulu ilc bu 
ınikdar yediye çıkarılacaktır. Zincirliku
~da bulunan ve trahomlu çocuklara tah
~ edilmiş olan Şehir yatı okulunun adı 
~·Y'azağn köy yatı okuluna tahvil edılerck 
öy Yatı okulu şeldine sokulacakbr. Ktly 

~atı okullarmdaki fakir çocukların mek
leb Ücreti, köylerin büdcelerinden ayn -
acaktır. 

li Gelecek seneye kadar köylerin gelfr va
f :t'etleri gözden geçirilecek, köylerdeki 
~çocukların mektebsiz kalmamaları 

temin edilecektir. Bu .IUl'eUe köy b\ldce
lerinin kifayeti nisbetinde köy ys.tı okul
larının aayısı ziyadeleftirilecektlr. 

Köy okulları ilıfa etmek için İstanbul 
vilfı.yeti köyleri arasmda bir yarı§ baı • 
lamış bulunmaktadır. VilAyet buduciları 
içindeki köylerde villyetin tesbit etmi§ 
oldu~u ~elde göre otuz okul binası inşa -
sına başlanmıştır. Bu okullann inşaatı 

bitmek üzeredir. Köylerinde bu aene okul 
binası yapılması kararla§rnıyan köylüler 
belediyeyc müracaat etmişler, her mas -
rafı kendileri deruhde etmek ı;uretile 

ınekteb binası yapmalarına izin verilme. 
sini istemi§lerdir. Belediye, nafia m1 • 
marlarmdan Şemseddini bu i~e memur 
etmiıştir. Mimar Ş~ddin mekteb bi • 
nası yapmak üzer müracaat eden köy -
leri gezmektedir. Bu sene yapılmakta o
lan otuz köy moktebinden ba3ka yeni • 
den inşaat için müracaat yapan köylerln 
suyısı yirmldir. Bu 1\ll'etle önümüzdeki 
sen~ bspnda modern tarzda elli köy mck
teb binası yapılmış buluna.caktıl'. 

gece ay tutuldu 
---~-..:;._ __ Dün 

~ fBa§ tarafı 1 inci sayfamızda) 1 miştir. Dün §ehrimizde hava kapalı \Te 

~e fak~: sant 10,45 e kadar hiçbir ha· fırtınalı geçmi§, rug!r şiınal is1ikame _ 
t1t t gorülmeyince hayret edilmiş • tinden saniyede 10-12 metre hızla esnılt-

. tir. Sühunet günegte en yüksek 38,1, ,aı. 

SON I'OSTA ...._ Sayfa 1\ 

r·······•ooooooonuuouoooouuooooooooouooouuu ... , 

Zoraki dilenci bônyanm en zeki kadim kimdir? 
Bolulu it adamı, Akımay cmni • ! (Bqtarafı 1 inci sayfada) 

.inde yllkıelı ıeıle kur'an oku ·1 too.ooo reylik b1:r ekseriyet 
yunca kendinne para vermitler, 1 Angel!ca Balanbanoft tam cyüz bin:. 

zabıta da ona dilenci diy• : reyllk bir ekserlyetle cdünyanın enz~ 
yakalamıt J ki' kadım» olarak seçamt.ştir. 

Bu kadın son zamanlada cAsi olarak 

'·················:····································· • geçı.Miğiılı hayat) adınd.a 'bir ld.tab 
Boludafl, öteberi almak iizere İstan- · · 

bula gelen, SO ratlannda Ali isminde neşretmiştır. Madam Angelioa Balan· 
bir adam, yanmda 32 lira bul - banoft ne bir sinema yıldızıdır ve ne de . paras_.ı un blr sporcudur. Al~ ~a.şını g~ bir 
dugu halde, Altaarayda Çakıraga cami- kadındır u- bl u id 
in g'tm' kıl..l.'W.-- · n.ur mwn en evvel 

c ı ış, namaz uıAı.an sonra yük· Harbi Umumt sırasında ve Harbi U ~ 
sek sesl~ Kur'an okumaya ba§lamış • unıid ki d ı h tır m e~ sonra macera o u ayatı 

C~at arnsından bazı kimseler A· ona (dthıyayı en iyi tanıyan kadın) 
' ünvanını kazandırmıJtır. • 

liyi di1~nci sanarak para vermete b~-
lamışlar, Ali de, İstanbulda adet böy- Hak1katen de Angellca Balanbanoff-
ledir zannedcrek bu paralan kabul et· unki kadar macera dolu 'bir hayat ge-
miştir. çiren kadına u tesadüf edilir. 

Dilenci zannile, polis tarafından ya· Bu kadın Çar Ntk.ola'nm sarayına 
kalanan Ali, Sultanahmed 3 üncü IUlh mensub bir art.Utin km idi. On beş ya· 
ceza mahkemestne verllm.iş, yapılan tında .tken ihtilAl komitesi aıası: meya· 
duru.şma sonunda §ahidl~rin eel bi için nına dahil oldu. Milyoner dldu ... Para· 
mahkeme ba§ka bir güne tallk ~. larını kay'bettl. Zaru.rete d~. U kraş· 
Ali serbest bırakılmıştır. tı. Yeniden aervetine kaVU§tu ... 

Kuyruklu bir yalan 
DünkU posta ile gelen .tranaızca Pari 

suvar gazetesinde garib bir yazı gördük. 
cKızıl Sultanın karılannın iskeletleri 

bulundu:. başlığını t~ıyan bu yazı, bir 
müddettenberi Hallcin temizJenmekte ol· 
du~nu haber verdikten sonra bu temiz
leme i§lerinde kullanılan tarak dubaları 
tayfalarının metin bir çuval buldulcla -
nnı ve çuvalın içinden de elleri ayakları 
zincirlerle ba~lı bir halde bir kadın isko
leti çıkanldıkını bildirmektedir. 

Haberin alt tarafı fÖyledir: 
eBundan sonra daha bir çok vapurlar 

denizden on yedi çuval çıkarml§lardır. 

Bunlar Kwl Sultan Abdülha.midin elki 
karılarıdır. Sultanın hareminde ve Vall
de Sultaıun nezareti altında üç y'lze ya
kın kadın vardı. 

Lenin'ın kAtibesi oldu. 
İsviçreye iltica etti. Orada gazeteci

lik yaptı ve bu sırada ktıtib olarak 
Mussolini'yi aldı. 

A vrupamn tanı.nmJ.i gazete idare -
haMleri onu yakından bilirler. Has -
hı.neler, şefkat yurdlan onu iyi tanır -
lar ... 

Y~ı ilerleyince arlık asude bir ha -
yat geçirm~ 'başlayan Madam An -
gelica bundan bir tene kadar evvel 
n~jretmiş olduğu (My Lifeasa Rebel) 
adlı kitabında başından geçen bütün 
vak'alan anlattıktan sonra kadınlara 
çok kıymetli nasihatler vermiştir. 

Bu 5aycde (kadınlarm en çok hoşla
nna giden ve kadınlar tarafından en 
çok sevilen) kadın mertebesini lhraz 
eylemiştir. 

İkinci: Bayan Hallde Edib 
Seçimde ikinciliki ka~ olan Ba

yan (Halide Edib) dir. Eserleri Ame-

rikada çok büyük bir rağbetle kai'§! 
lanmaktadır. 

'Oçilııefu Madam Saroni NnJdu 
Üçllnclllllk Madam Saroni Naidu a. 

d.ındaki Hindli kadın ta.rafmdan ımza-. 
n~tır. Bu kadın vaktile m~h~ 
Hind lideri Gandi'nin kAtibeliğini yapt 
rm ştır. 

Rabindranatlı Tagore kadar kuvve~ 
li bir şafr olduğu iÖylenmektedir. A .. 
merikan halkı ve bilhassa Amerikan 
kaciınlığı bu şairenin eserlerini çok tu~ 
maktadırlar. 

Dördüncü: 1\fadam Şan - Kay - Şek 
DördüncülUk Çin Başkumandam Ma.

reşal Şan - Kay - Şek'in kansındadıı\ 
Madam .Aıigellca Ba'lanbanoff'thn ÜQ 
yüı bin rey eksik almı.ştır. Fakat bllll4 
rağmen inühabata iştirak eden kadın
tar arasında en fazla tanınmış olaru " 
dır. 
Beşinci: Madam Franklin Rooscvelt 
Beşıncilik Madam Franklin Roose • 

1 

vet'tedir. ~anınmış bir muharriredtr•' 
(My Day) adındaki yevmi makalesi N 
me.rikanm en milhim yetmiş gazetesin· 
de birden intişar etmektedir. Onun b& 
şinciliği kazanması her tarafta hayret 
uyandınmştu-. Birinci olacağı sanıl "" 
mnkta idi. .. 

Birinciliği kazanmaması kocası Ruı
velt'in siyast düşmanlarının eseri ola .. 
rak telakki edilmekte ise de jüri heye
ti bu iddiayı kat''i bir lisanla reddeyle
miştir. 

Madam Ruzvelt'ten sonra rey alaniu 
sırasil e: 

6 - Madam Curie. 
7 - Madam Margaret Mitchell. 
8 - Madam J o li ot Cu ri e. 
9 - Matmazel Gertrude. 
1 O - Mahnaz.el J acqueline Cochran· 

dır. ı 
Dokuzunculuğu kazanan Matmaze! 

Gertrude Amerikada bilyük bir şöhret 
kazanmı~ olan siyahl bir fransızca mu· 
allimesidir. 

~30 gizli fuhuş yuvasi daha aranacak 

Bu zavallı kadınlardan biri Sultanın ar
tık ho§una gitmemefe bqladı~ veya sa
dakatten f{lbhe edildi~ takdirde he -
men haremağalarına emir verilir n o 
kadın me§in bir çuvala konularak denize 
atılırdı .• 

Paris gazetesine !st an buldan bildirilen 
bu haberin mahiyet ve kıymetini takdir 
etmekle beraber bir kere de zabıta ve ad
liyeye soralım dedik. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) jlif odalarda, muhtelif erkeklerle kü~ 
Suçlular soriUlarmda, Jıakların<.1aki id- yaşta kadınlar yakalanrnıştır. Fakat, i,hıl-· 

diayi reddederek, fUllları söylemişlerdir: Uyar kadın.. verdi~i ifadede, bunların e. 
- Bizim evde yakalanan kızlardnn ha- ve misafir geldiklerini, iddia etmekteclli. 

En ıralMıiyettar zabıta ve adliya ma -
karolan böyle bu ,eyin aslı esası olma -
dıAını kat'iyetle bildirdiler. 

Bir Fransız gazetecisinin haber uydur
ma kabiliyetine misal vermek üzere va
ziyeti aynen nakletmiş bulunuyoruz. 

berimiz bile yok. Bunlar eve, biz yokken Suçlu, 2 nci sorgu hakiını MuhiddinJa. 
misafir olarak, gelmiş olacaklardır. kararile, asijye 1 inci ceza mahkemesine 

Fakat, müddeiu.muınilikçe yapılan tah- verilmiştir. f 

kikat sonunda, her iki maznunun da, ta- Dl~er taraftan, zabıta ve adliyeye ye-
nıdıklan genç kadınlara: niden muhtelif kimseler tarafından, otu-

- Gelin, sizinle bidm eve gidelim. za yakın ihbar yapılarak, gızli fuhuş yap· 
Biraz oturur konuşuruz, TakJt geçer, di- tıran evlerin adresleri ve ev sahibieri !' 

Sl·yaset alemt.nde yerek, bunları tilrlü deslselerle i~al ct - nin hüviyetleri bildirilmiştir. Bunlar hak
ttkleri anlaoılmıftır. Bu oekllde fuhşn kında, derhal tahkikata başlanarak sulh 

(Devamı 3 nca .allfada) tqvik edilenlerin içinde Agavnl ismin- ceza mahkemeleri, arama kararı vermek
larının çoluna hentu insan aya~ baa- de H yaşında bir kız, Zellha ve Şaziye te ve polis bu evleri daimi bir tar .. ,sut 
mamı§tır. 1919 taDiminde ırld sebebler- iaimlerinde gene 15-16 Yltlarında ka - altında bulundurmaktadır. Bu~.inlerdti 
den dolayı Ukranyaya ballanması lAzım dınlar, bulunmu1tur. bu şekılde daha bir c;ok evlerin araoacatı 
gelen bu mıntaka, itilit devletlerinin Sorgu hakiıni. Ziya Dumanla arkada~ı- ve. maznunların adliyeye teslim edilece
mfişterek arzularile Çekoslovakyanm as- nın mevkuflyet hallertnın devamına ka- ~ anlaşılmaktadır. 
keri hududunu te§kil etmek için bu dtv- rar vermiştir. Bu faaliyet, lstanbulda gizli fuhuş yç. 
lete verllm.i§tir. Rüten halkı yirmi aeno- Gene 15, 20 yaşındaki kadın ve kızları tıran, bir tek ev bile kalmayıncıya kadar, 
denberi muhtartyet ı.tiyordu. Nihayet bu fuhta te§Vik eden Harlkliye ismnide 60 devam edecektir. 
emeline nail oldu. Fakat araziainin 4~rı.. yqlarında bir kadın hakkında, adliyere Madam Atinanın tahkikatına, dün de 
te birtni Macarlara terketmek mecburt.. yapılan tahkikat d.a netioeleruniftir. Harll: 4 üncü sor~ hAkirnli!lnce devnm olu ~ 
yetinde kalarak.. 70ksa Karpatlar ötesi liyenin evinde 7apılan arantada, muhte- narak, yeniden altı şahid dinlenilmiştir. 
R~~ muh~ bu ~~~~ o~u -;~~~====~;:::~:=~:=:=:::==:::::~=::=~:==::=~ 
ortaya Çlkışı styut ve ıktıaadt htçbrr he- ( Bayan Rasihan1n cenaze merasim i ) 
saba müstenid dJildlr. Tamamen etnik -
bir hesabm mevltldudur. 

_____ s_~~tm Ragıp Em.g 
lru'menk 1 O,H te hüsuf başlangıcı vu- gede 11,0 ve en düşQk 6,3 aantıgrnd ola-
y a gelmJştir. Ayın bir tarafı yavaş rak kaydedflıniştir. B!r uçuşta Mısırdan Amerikaya 
1 ~;aş kapanınağa baş'lamış ve saat Deniz Ticareti Müdürlüğüne gelen ha- (B~tarafı 1 inci ıa:ufad.a) 
~·h O dn ay bir hilAl şeklini almıştır. beriere göre, iki gündenberi Karadeniz blis eden üç askerl İng11tz tayyaresinin 
k~a ayet sa~t yanmda kUlU hüsuf vu- ve Ege denizinde ~ddetli bir karayel fır~ muva.fiakJyefie seferllerini bitird1k1eri 
hılrn gelmlştır. Yani ay tam olarak tu - tınası bükilm slinnektedlr. Fırtınanın Ka. Hava Nezaretı tarafından bildirilmek-

S UŞtur. radenizde bazı deniz kazalanna se~ebiyet tedir. Eski rlSkor kınlmı.ştır. üç tay • 
b aat 1 den sonra ay kurtulmaP.n verdi~i tahmin olunınakla beraber dün yareden ikisi İsmailiye _askerl ilssünden 
:~laınış, bi~ saat sonra ise tabil hal geç vakte kadar limana kaza vukuuna hareket ederek 48 saat içinde cem'an 

et et~tır dair bir haber gelmemiştir. Ancak fırtı- ll ,534 kilometre katettikten sonra ce-
B· , Hava v~ziyeti .. . na yüzünd~n bazı vapurlar seferlerine de- nubi Amerikadaki Falkland adalann-

\ı ırkaç gün evvelıne kadar guneşlı vam edcmıyerek yakın limanlara iltica da bulunan Port • narwtn•de yer. tn _ 
h~.aç.ık gitmekte olan hava evvelki gün ~:tmek mecburiyeUnde kalmışlardır. Ta- mi~tir. 
tı denbıre bozmuş ve şıddetli bir fır· rife mucibince evvelki gUn saat ı:ı de ================-= 
tırtıa ile beraber ya~ur da başlamış - Karadenizden gelmesi tcab eden Erzurum tınanın dininesini be'ldemektedirlel\ 

· vapuru da fırtına yüzünden Zonguldak Boluda yağan kar 
e.ıJ~1köy meteoroloji istasyonundan Umanma iltica etrnl§ ve dün de gelerne _ Bolu 7 (A.A.) -Dün akşama kadar 
t !ğun,z malfunata göre, dün Trakya, miştir. Di~er taraftan pazar günft lzmtt yağan ya~ur kara çe~ ve aaba- mukim \ı;e 'Ve Orta Anadolu bölgelerinde ha- postasını yapacak olan Kocaeli vapurile, ha kadat' devam etm~tir. Yağan kann Hamburgda tüccardan Ve- nevver Türk kadınlarından b! -
br bulutlu ve yer yer yağışlı geçmiş • hnroz postaımı yapacak olıtn UAur va _ irtlfaı teh1rde 80 ve civar da~la.rdll 80 li Derv~ Eren ile İatanbul tüc- ri idi. Bu itibarla ölümiı kcı1 • 
11.s: Y'aA-ışlar Bolu ve Eskişehir hava· puru fırtına yüzünden yola oıkamam.l§ _ santiıni bulmuştur. cariarından Mehmed Derviş E - ~ini tanıyan muhitlerde derin bir tees-
~nde kar şeklinde vftki olmuştur. lnrdır. Zonguldakta bir matör hattı renin anneleri Bayan Rasıharun sür uyandı~ıştır. . .. . 

bı. tlzgArlar umumfyetle şimall istika - Karadenize sefer yapacak ol btr kı Zonguldak 7 (A.A.) - Diln sabah bal- ölümünü dünkü nüshamızda bildirmiş - Bayan Rasihanın cenazesı dun göz ya§"· 
etten Trakya, Karndeniz kıyılan, Ko - sım vapurlar da fırtına yüıündS:n hııre : lı yan fırtına şiddetini arttırdı. Zongul • tik. Bayan Rasiha fazilet ve meziyetleri ları aras~da ?sman beydeki. evinden :,al

~lt ve Egenin cenub kısımlarmda kuv- ketlerini tehir ederek dün Büyükdere a. dakta bir matör batmış, 24 Tapur ve bfr ile hayırseverli~ ile bilgisi ·ıe bü "k dırıblmışk, Üsküdarda ebedt ıstirah&tg::ıhı· 
eıu diğ .. ü d d i 

1 
çok yelkenli ve mot&- EreiU llınanma n ' •· ı yu na ıra ılmıştır. Resmimiz cenaze mera-

, er bolgcleı:x:le orta kuvvctte es- n n e em r emi§lerclir. Bu vapurlar fır- tfcn etmi§tl:r. - hürmet ve sevgi kazanmı~ • mü· sirninden bir intıbaı tesbit e1lyor. 



1! Sayfa SON POS'fı. 

"Son Posta,, n1n HikAyesi 

ÖMüRSUl BiR ASK 
Biasce ilk defa ftşık olmuştu. İki üç ge

cedir gözüne uyku girmiyordu. VücudU 
karıncalaşıyor, yanıyordu; vücudünden 
çıkan ateş sanki fırlıyacakmış ta orta
lığı tutuşturncak gibi geliyordu ona .. ku. 
lübesinden içeri yayılan badem kokusu 
jse onu büsbütün kendinden geçiriyordu. 
Çünkü son defa olarak Zolfinayı badem 
ağacına yaslanmış bir halde denizi r.ey
rederken görmüştü. Bu vaziyetile ne ka
dar güzeldi; başına vuran güneşin ı§ıtı 
saçlarının etrafında nurdan bir hAle mey
dana getirmişti. 

Biasce ot minderinin üstünde bu gece 
bunları düşünüyor ve büsbütün heye
canlanıyordu. Gece gözüne uyku girıne
di~i için sabahleyin şafakla kulübesin
den fırlıyarak her zaman tırmandığı çan 
kulesine çıktı. Kulağına sanki acaib ses
ler geliyordu. Uyanan tabiatin bütün 
canlı cansızları nefes alıyor gibiydi. Ev
ler uyuyordu. Fakat hafif bir sis tabaka
sının örttüğü ova ise uykusundan henüz 
uyanıyordu. Ovanın bittiği yerde ba;lı
yun denizin dalgaları mavi bir bulutu an
dırıyordu. Bütün bu güzcHilderin dışın· 

da göz kırışan yıldızlar gök ku1besjni 
ışıksız bırakarak birer birer kayboluyor
lardı. 

Kilisenin kulesindeki üç bronz çan 
Biasce'ı bekliyordu. Delikanlının kolları 
ipe yapıştı. Büyük çanın ağz! bir açılıp 
kapandı. Bunu mütcakib bir ses dalgası 
ovaya yayıldı. Sesler birbirinin ardmda 
durmadan devam ediyordu. Şimdi çan
lar kızgın ve çılgın birer canavara ben
zlyorlardı. 

İşte Biasce'ı sarhoş eden bu seslenii. 
İri yan delikaniıyı çanların iplerini çe
kerken görmeliydi. Filvaki herkes ona 
deli diyordu amma Biasce kuleye çıktı 
mı artık bütün ovanın kralı ve şair! ke
silirdi. O, çanlara bakarak ne hülyalara, 
ne rüyalara dalmamıştı!. Şimdi bu hülya. 
ların arasına karışan Zolfinanın hayali 
de ne kadar güzel ve cana yakındı. 

!lık bir nisan gününün ögle sonu za
manında tanışmışlardı. Zolfina hem şar· 
kı söylüyor ve hem de inek1eri için ot 
yoluyordu. Delikanlı onu görünce çıldı
racak bir hale gelmişti, damarları ateş 
kesilmişti sanki.. içinden Zolfinayı gö~-

Çeviren : Failı Beremen 

Bia&ce: cZolfina!. CliyeTek genç kızın ellerini ar~ 

sünde sıkmak için büyük bir arzu duy- Genç kız: 
muştu. - Bırak Biasce bilekledmı sııona: di-

Biasce hiç te fena bir delıkanlı de~il- ye itiraz etti ise de. o büsbütün ona so
di. Siyah parlak gözlerinde vahşl bir hü- kuldu. 
zün vardı. Hele sesinin ahen~ .. bu ahen- O zaman delikanlı onu g<:iğsünde sıktı, 
gin menşei çılgın çanların sesi idi.. uzun uzun öptü. 

Biasce genç kızın yanına yaklaştığı za· Zolfina ne kadar da güzeldi? Sarı saç-
man: larını saran kırmızı eşarpla bir gelinciği 

- Ne yapıyorsun Zolfina? diye sordu .. andırıyordu. 
Genç kız eğildiği yerden başını kaldı· İşte o günden sonra hergün bııluşma-

rarak: ğa başlamışlardı. Artık Biasce'ın çaldığı 

- Ne yaptığımı görüyorsun, dedi, ba- çan sesleri daha yumuşak ve daha tatlı 
ba Mişelin ineklerine ot topluyorum. aı;islerle ovaya yayılıyordu. 

- Bu güzel kokuyu duyuyor musun * 
Zolfina? Bu sabah çan kulesine çıktığım Bir sabah Biasce elinde bir demet ka-
zaman bu kolruyu ilk defa orada duy- ranfiile çeşmede Zolfinayı bPkliyordu. O 
duın. Hem seni de gördüm. Aşaiıdan §ar· sabah Zolfina gelmedi; delikanlı sevgili
kı söyliyerek geliyordun? • sinin çiçek hastalığına tutulduğunu duy-

Birden durdu. Boğazına sanki bir §ey du. 
tıkanmıştı. • Zavallı Biasce! Bu haberi aldığı zaman 

Genç kız da cevab vermiyordu. Her i- büyük. çanın başına düşüp alnını yardığı 
klsi de, büyük ceviz ağacının hışıltısını günkü gibi sendeledi, ve sallandı. 

dinliyerek pırıl pırıl yanan denize bakı- Artık çanlar eski neş'eli ve tatlı ses-
yorlardı.. lerini kaybetmişierdi. Onlar da, Dıasee 

Sapsarı kesilen Biasce otların üzerine ile beraber Zolfinan-rı hastalığına matem 
eğildi; ve kıpkırmızı kızaran Zolfinanın tutuyorlardı. 
ellerini aradı ve: 

- Müsaade eder m1sin, sana yardım c-
deyim Zolfina? diyerek genç kızın bU ek
lerini tuttu. 

Müdhiş ve ıztırablı günler geçiriyordu. 
Karanlık basar basmaz Zolfinanın yattı

ğı evin etrafında bir çakal gibi duvarla
ra bakarak bir şeyler görmek ister gibi 

lkind t.-m • 

Bütün 

Ağrıları 

Geçirir. 

Gümrük muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtaları için 100 er metre 7 parça galvanizli zincir lle 3 er .killd 2 
parça adi zincirin ve iki aded admiraltı demirinin müteahhidi nam ve hesabına 
3/11/938 Perşembe günü yapılacak açık eksiitmesine istekli çıkm.acfılından. 

14/11/938 Pazartesi günü saat ll de yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk te minatı 225 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanun! VNikala 

rile Galata eski ithalat gümrüğü bmasmdaki komisyona gelmeleri. c8183. 

·, RADYOLiN 
' ' . . "" . 

ile SAB AH, ôGLE ve AK ŞAM 
Her yemekten sonra muntaı:aman dişierinizi fırçalaymız.. 

.snyısız defalar dönüyordu. 
Bu azab kaç gün devam etti, bilmiyor

du. Bazan sabaha kadar orada dola§ıyor 
ve bazan da kulübesine çekilerek gözleri 
bir noktaya dikili sabahı buluyordu. Dü
şünceleri ne kadar değişmi.yti? On be~ 

gün evvel tamamile mes'uddu! 
Bir yandan bunları düşünüyor, öbür 

yandan da yatakta yatan Zolfinanın be
yaz hayalini gözünün önünde canlandır
roağa çalışıyordu. Zavallı Zolfina artık 

ölecekti. Yüzünün her tarafı simsiyah 
yaralarla dolmuştu. Evlerinin içinde:ı 

hıçkırıklara karışan dua seslerınden baş
k& hiçbir ses gelmiyordu. 

Ölüm yatağında bulunan 7.olfina son 
akşam bir şeyler söylemek için atzını 
açtı; fakat bu açılan ağızdan hiçbir ses 
çıkmamıştı. Derin bir nefes aldı ve sonra 

boğazlanmış bir hayvan g!.bi boymı ,ya• 
na düşerek ebediyete karı.Jtı .. 

Biasce zavallı ölüyü görmete J{tti. Bi! 

kaç ay evvelki taze ve güzel vilcudln çü
rümüş enkazını taşıya!l tabut maarlıla 
götürülürken kalabalığa karıtan delikan-

h uzun uzun bu tabuta baktı; ve aonra 

kalabalığın arasından sıyrılarak 4otnı. 

kiliseye ko~tu. 
Daha merdivenlerin yarısında fbn fpf 

olanca hızile çekti. Bu vakitsiz çan ~esin· 
den sadece kırlangıçlar ürküp kaÇlftılar.• 

~--------------------------~ · 
r ARtNıd KOSH.üaZD.\: 

Aranan hizmetci 
Çeviren: lnnct Htıl4ri 

İhtiyann bu sualine Torik cevab 
verdi; SON 1'8STANlN 

şiıe, bir de h:ıdeme .. 
-102- Orada, bekci bize bir tabut ıöstert· 

-Helebirdefa EDEr? QOt'\AN\ tL 
karaya ayak ba .. - Nah! dedi. Osep Salozyan.ı. eormo-
salım, Allah ke - or musunuz? Bundadır. 
rim! Biz ecnebi .. Müdüı·, ziyade bakınağa nuzum gör 
yiz. Bize kanşan mezdcn: 
görüşen olmaz. - Ala! AHi! Kapatın .. gelsin alsın o 

Muharebe YAZAN: Ercümend Ekrem Talu adam! Emrini verdi. Ben tse: • 
meydanında ec .. - Dur! dedim. Bakalım odur? Yaj 
nebi dinlerler mi? tığı gibi, içerisinde- idim. Dediğim yir - niş bir iş etmeelim. Olur, olurl Aç şı 

- Üüüh!. Hem ki mal ilan beraber mi beş, yirmi altı kapağı. 
de öyle bir din - zaft ederler. sene, belkim de da- Kapak açıldı .. 

lerler ki! Biz başka millete benzemeyiz. - Hay, Allah cı· ha ziyade vardır. - İşte, gördün? deyi ba.fırdmı. Bt 
Türküz elhamdüllah!. Her yerde fer - cAğın:ıl ç!'l:arsın! Bir Bir sabah, hastane kafa, Osebin kafası değildiri 
m!lnımıı okunur bizi.ıru şeycikler demem!. müdürü yanıma - Nasıl? 

Takvar bu sözleri teyid etti: BelAyı }Era ile sa- geldi. - Değildir doorum! 
- Çok doğrudur dediği .. r,eni Tür- tın almak buna - Takvor! dedi; Zerem, bilirsiniz? Tıbbiyeliler, onda 

kiyenin dünya yüzünde şimdık adı pek derler işte! haniya, dörd.Uncü yatan üç tane meftanın üçünün de ka" 
böyüktür. Değil bize yan göz ilen bak- Gurabi efendi, koğuşta melanjitten falarım dibtcn kesmişler.. LAboratu "' 
mak.. üstelik ikram da ederler. Dikkat tasdik makamında yatan biri var idi: \'arda tedkikat etmişler, soranı geriye 
etmemişin? Fransız papurundan buraa baş salladı, ve: Osep.. ve!mi§leı.. morğ bekcisi de bu kellele-
aktarma olur iken, kaptan pasaportlan- -TA kendisi! de- - He! dedim. Ev- r i, geli~i güz~ı. bassız vücudlarm tepr 
mızı muayene edip de Türk olduğumu- di. Yelisi gece me!at sine oturtmuş!ar. Ve böylece, bedell 
zu eyice ağnadıktan soradır ki bizi Torik Necmi, bi .. olmuş ise.. Osebin bedeni ama. kelle onun kelleıl 
içeriye kabul etmiştir. Yoksam., dün - raz düşündükte,n -Tak kendisidi - değil ! Müdür bana kızdı .. ba!ttdJ.: 
yada almazdı. sonra, ağız dolusu sidir. Şimdik onu - Ürya görüorsun, zo?! 

- Hay, kcşki gene de almaz olaydı! klifür savurarak: alma~ gelmiJler.. Soğuk kan ilen cevab ettim: 
- O başkc.! Madem canın kayalara - Maamafih .. bi- lakin, familyası biz- - Ürya falc.n gördüğüm yok. Bu ka 

vura vura ölmek isteor ise, ona bir dee- naenaleyh bunun zat ~lememi~, ya- fa, Osebin kafası değildir! 
ceğım yok. O tecrübeyi Cebelitarik'da daha da kötüiÜ o .. lfakat Hanım: cBaksana, Takvor •B fmdi, hiç kara yok mu?, dedi. bancı birini gön - -- Peki! Bir başkasını getirin!. 
daha iyi edebilirsin. labilir sanki.. mütaleasında bulundu. ı çıkıytordu. Sank~ sôylenerı bütün söz-ı dermiş. O d:ı1 fenalığa bakkim, Osebi Bir kafa daha geldi.. müdür: 

Öteden İfakat hanım atıldı: - Ne gibi? ler, dıma~ süzgecine uğramadan, iş- şahsen tanımoor. Ben ise, topu btr de- - Hah! dedi. Bu defa da, o delilait 
- Hepiniz konuşuyorsunuz .. bir şey- - Ne gibi olacak? Bizim kaptan e - kembeden fırlayordu. Cesur görünmek f.a görmüşüm. İyicez seçemoorum.. deemezsin a? 

cik de ben soruvereyim. Baksana, Tak- fendi, ~lki kurtulurum diye, bizi çe- istiyen Takvor bu i~ sapsı:z muha • Müdürün bu demesine PJIIlaym. O -Değildir! dedim 
vo:- efendi: O, İspanya mıdır, nedir? virenlerin önünden tüyıne~e kalkar da vereden uzak kalmakta idi. Toriğin ara, İstRnbulda kıyak me1anjit salgını - Odur! 
Oraya gidinceye kadar hep böyle bite- bombardımana tutulursak.. şuracığa kelle mevzuu bahsetmesi üzerine: var ldl Her gün dört, be§ ha.rta mefat - Değildir! 
viye deniz mi? hiç kara yok mu? bir kaç gülle savururlarsa .. kelleleri - - Adam, sen del d.ed1; daha Cebeli- oluordu. Bun1arm cenazelerini, göm • - Odur deorum! 

- Vardır. Nah, sol tarafımızda, bir mizi birer biN!r uçururlarsa .. daha be- tariğe \'arma~a çok vaktınuz vardır. mczden önce, morgumsu bir yer. kal- - Değild i r, deorum!. Otuı bu kıdat 
kaç mil daha sokulsak Portekiz kıyıla- ter olmaz mı? Bunda boş lAflar tlerı birbirmizin ak- dıroorduk, ve tıbbiye talebesi buraa sene yan beyan yaşamışun. Babqı, b•• 
tıd r. -Yok, canım! Biz de burada tesilm lım, fikrini &lkıtacalmuza sız. bir hi- gelip, en'kselerinde tedkikat edoorlar - ba!'un kumbarozuydu. Anuı her b6 -
-Peki. Ne olur, kaptana yalvarsak, bayra~ çekeriz. Her lh.itimale karşı kaye deeyim. Torikzadem kelle dedi de dı. Müdüre cevab ettim yük perbizde bize gelir, annem neO 

yal<:arsak da, gemiyi oracığa yanaştın- ceblerirnbxle birer beyaz mendil bu- hatıınma gelm.iftir.. - Zarar çuni! Osep benlın meballe- topikeder idi. Osebi kendimden Iyi ı-· 
verse, b;zi çıkarsa? lunduralım.. İ!akat hanımı lim idi B12dıktan beraber b6yftdillt. narım. 

- Olmaz! ~ .., . - Aksi gibi ~ vakti taa.rruza uğ- - Gene ihtrkada &lk:unur b1r IJeY ol· Bon ~end.isini tanarım. Müdür sinirlenoordu.. beni hqladı: 
-Neden olmasın? rarsak, hangi beyaz mendili ldme g&t- m:ısm?J -İşte ben de onu için sana gelmi. -Bana bak, Takvor! Beni Den mar 
- Bu Kuzguncuk papuru değil, ka.- tereoeksinT İhtannda. bul'lindu. şt.m, dedi Haydi, kalk meftanın bu .. tab edoorsun .. beni işimden tutuorsıııı--

çak silah, cebhane taşıyan bir nev harb Allah klmseyi Pfıı1mıuml Her ka· - Yok, ~ •• be bb vakltler, lunduku yere gidelim. sorarn seni azlettiriri.m. Şakanın ket " 
vemisidir. Nötr bir memlekete Yaııat' fadan bir 111, her •JwdaD bir -vma Yedikulade lrmelııA ~ kltlb ltalktılr, atttik: Müclk, ben, blfham- tesi deltld.irl ( At'kaa _,.) 
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Milli kahraman olan korsan 
1 

• MOELLtFtN ANLATTlKLARI 

..,~J •a•ıl» na ilk defa merkezi Av
tu;ıada bir t.ayyare meydanmda rastlamış
tını. Londradan, ha va yoille, M08kovaya gi
diyordu k. Btuttgaırt.'B muvaısalat. etmışUk:. 
~rllne kadar uzayacat olan ,çeyahatimlzln 
Ikıncı safhasını blr FokkM tayyaresUe ya
Pacaktık. Bu makineyi harekete geçirecek 
Olan maktnlatıert beklediRimiZ sıralarda, 
Attınıh ve uım iBt.ıka.metlnden pek nşlna bu
lur.du~umuz muttartd blr takım sesler işl
ttlnı.~ı ve biran sonra da dalga dalga bu
hıt kümeleri aruından cümtlşt bir tayyarc-
nin zuhür etL\11 ıörülmü.QtU. Akşam güne
linın şuaları bu matinenin kanadları ü -
lerinde göz tam~tıneı pınltılar husule ge
Urtyordu. Tayyare nihayet yere lnmlştl. 

Ünıtormalı han meydanı memurlan ko
llışrnuvlardı, tayyarenln parıldayan alümln-
11lın cldarına ponatlf blr merdlven daya -
~a.r ve yolcu .salonunun kapısını da aç-

Nihayet ev den kaçtım 
llı~ardı. Bu hava remlslnden 1kl yolcu 
~1lnnıştı. Bunlardan blrt lrlyan bir erkek, 1-
bnoı.sı de zarif Ye nazik yapılı bir kadındı. 
ttk:et. uzun boylu, beykcl TUcudlU, geniş o
lnıızıu ve timdiye kadar rOrdü~üm Insanla
tın bUnyece en aa~am Te en kuvvctlllerln
dendt. Onun ardından da küçük, beyaz ten
ll, lA.plska .saçlı "e mavı cözlü zarif bir ka
dının çıktı~ı. t11çllt ve zarif ayaklarlle mer
dl\>enın ü.st bQsama~ında biran dikilerek 
kencUsinı erke~1n kollan arasına attı~ı gö-
111ldtı. 

bana casus Lfwrens'ln hayatı kadar meraklı ne iyi bir hayat geçirlyorlardıl.. Ah 
olan hayatını anlattı. Aşa~da bunları oku- gen·.ici olmak ne şayaru hayret bir şey
yaco.ksınız di! .. Eh . bclki bir gün ben de, böyle le-

Fakat bu adamın ne beybeUl bir sesi var
~~~ Tayyare meydanında, adeta blr sls 

rusu gibi gürlUyordu. 
Bu çift, b!.ze do~ gelirken erkekte Iki 

\ararına sallan&n bir cemtel yürUyuşü vıı.r
ilt A~nda da daha ~t cemlcllertn kul -
landıfı bir pipo bulunuyordu. Şen, neş'cll 
tal'lrlanndan Te rtlzgl!..rlann l:avurdu~u çeh
r~\nden bunun b1r cienbı adamı oldu~unu 
lniarnak g119 birşey de~dt. Başında, bir gö
tü Uzerine fazlllea indtrtlm~ gemtel kaske
tt, sırtında da İn&Ulz yapıJı, a.çık kahveren
tl bir slncab tUrk11 Tardı. 

O esnada tayyare meydanında mevcud 
buıunan pUotlar Te maldnl.stler b\ran işleri
~ bırakarak bu ceıen olttt htınnetıe seH\m-
:Yorlardı. Qötytlztlnden yere aUayan gemı-

tl !.se her yana - Pren.s dö oaı tarzında - şen 
le tnUtebesstm n fakat biru da resmi bir 
tekilde selft.m.lar lbzal ediyordu. 

Bu sırada yanımda bulunan Btuttgart ba-
'' nı.eyd:ı.nı tumandanına dönerek: 

- Bu klmd.lr? 
l>tye .sordum. 
- Tanımadmtt mı? Deniz Şeytanı! 
- Dentz Şeytanı mı? .. Bu da ne oluyor? 

ll- Denız Şeytanı .. ıtont Luchner .. BüyUk 
t arbde .Seeadler admdat1 akın gemisinin 
t Uınandanı olan zat! .. Genç kadın ise onun 
ttceaı konteadir. 

ha ttet, mllbhem olarat B~dler gemısını 
bl hrlıyordum. Bu batırla~ıma göre bu, 
ııı: Yelken gemt.'!J ldl n tnıuız abluka hat
#. 1 Ceçerek, Büyük Harbin tkinet yarısınrl:ı. 
tlantlkte n B~t Ok:/.ınusta mit'tefik 

~"leUertn tıcaret rııoıanna 25 mUyon do
ltl\k zaytat nrdlrmlşti. 
la llu mtkAleme bu kadarla kaldı. Sonra
\o ıı her Almanyadan ceçlşlmde bu asri 
be !'sana dalr ltlttl~ her yenı menkıbe 

Ilde, onun hakkında, daha çok §eyler 
~ennıek merakını uyandınnış bulunuyor
~· Bu aralık te.sadtlfen ö~rendi~imlze göre. 
t~ asrı korMn Te onun zarif eşi Avrupa 

12 
klerinde ben\m kadar açuyorlardı. Şu ka

h~t k1 onların uçuşu Almanya ve Avusturya 
111 dudtarını aşmıyordu. Onların vAsıl olduk-
121tı Şehirler bayram yapıyorlardı. Aşlkfır -
le ltı bu cDenl2 Şeytanı• Almanyada büyük 
bti mını kahraman Von Hlndenburg kadar 
k~ :Yük ve mnn bir kahraman olarak her -
lt &çe tanınmıı bulunuyordu. Alman gençll
~n terbiye.!! tçln tı.deta onu (tdeallze) et
da erdt, onu her utradıtı ~r hava mey
lın ttında yı~ yıltın ıenç çocuklar Jstikba-

e koşuyorlardı. 
~ Gerçı Cihan Harbl esnuında, maceraları 
)~el\dler ~emls1nden parlak olarak hatırla
l!u'bUdt~ımız Alman atıncı gemilerı vardı. 
te nlardan me.sel~ Emden, Moewe ve woır 
ttı;nuerı ... Fakat heytel endamlı, uzun ge
._~1 bacaklı kont, s1a dtldüRti gibi gürllyen 
luıc ıı.aııe. yan tarihi bir gemlde İngutz .ab
~ t hattını yanp Okyanuslara açılırken yu-
ttı:ıda 1siınlerln1 zlkrettl~lm üç gemi ya 
'*t't,dern muharebe trun.zörtl ve yabud yiik
tı 8Ür'atıı muavin kraTazör bulunuyorlar
~· Onun bu romant.ıt hayatına ilfıve edll-
«e~e defer dl~tr bir mez1yet ve şl>hretlnt 
ttın ~feylem1Jtlm k1 o da müttefiklerin ge
'an erıne bu tada.r buarat lka eden bu kor
~~ ın bir tek cana tıymam~ olması, batır
lh! btitün rem!lertn mnrettebatını kurtar
"""~~1 ldl 

tıı~Undan b34ta gene ö~mt.ştım ki kon
~ru Bllyüt Harbden enelld maceraları kor
~~ lk sergüzeştlertnden çot daha meraklı, 

l! daha heyecanlı ldl. 
<ıhaı kı.aa kesey1m. Onunla do.tt oldum ve 

II ziz ve bol yemekli büyük bir geminin 
kaptanı olurum a!.. Bunu aüşündükce 

• FF..LİX UENİZE AÇlLlYOR rnüfekkiremde bu arzu ve iştiyak bü-
~ yUyordu. O günden itibaren mutlaka 

Bir yelken gemisini harb gemisi ha- denizci olmak kararını vermiş bulunu
line koyup düşınan abluka hattından yor ve bir gün olup denize açılmayı 

gizlice geçmek, Okyanuslara açılmak kendime bir clilkü• edinmi~ bulunu -
ve bu denizierin sonsuz genişliklerinde ycrdum. Artık okudu~uın kitablar 
korsan cevelanları yapmak!. Aman ya-

1 
ve hikayeler hep denizeilikle ilgili bu

rabbi!.. Bu da bir iş değil mi idi? lunan ~serle::- oluyordu. Odysseusu ve 
Yelkenli gemilerin, geçmiş asırların gemici Sindbad~ lokurnuştıwn. Eski 

deniz kahramanlık devirlerini hatırla- sandık taptalarından yaptığım -ve adı
tan müzelik aziz bir~ nesne olmağa nı «Korsan• koyduğurn sandalı evi -
ba~ladıöı bir zamanda bu suretle hare- m.ze uzak olmıyan nehirde yüzdürü -
kcte geçmek cidden romantik bir ma- yordum. 
cx;ra teşkil ed~rdi. Ötedenberi deniz - Okyanuzlar, boğazlar, körfezler ... 
m:ıcenılarına, deniz kahramanlıklan - Çok güzel, hepsi iyi!.. İyi amma bütün 
na dair bir çok eserler okumuş ve biz· bunların Von Luchnerle alfıkası ne 
zat deni:.ı:lerde uzun müddet gezmiş bu- Sen orduda bir süvari olacaksın! 
lunmaklığım, bende eski çağların yel- Bunu söyliyen babamdı. 

kenine ve arınasına karşl rneftuniyet Çünkü, sizin anqıyacağı;nız, en bü-
duygularını k~bartmıştı. vli!< dedem Von Luchner ailesi içinde 

Seeadler yelkenlisinin kumandanlığı- -ü variliği bir an'ane haline koymuş bu
na tayir' edilmiş bulunmaklığımı icab lu!luyo:du. Evvelfı bu derleeeğimi bır 
ettiren sebeb, o sıralarda Alman do - ;>apaz yapabilmek için kendisini bir 
nanmasında yelkenle bilfiil meşgul ol· manastn·a vermişlerdi. Fakat o, bu 
muş, en ziyade emniyet peyda etmiş mesle~ hiç sevmemişti. Bunun için -
ve bu yolda en yüksek tecrübe kazan - dir ki manastırdaki çömezler arasında 
mı~ biricik zabit olrnaklığım idi. cÇapkın Luchner• Uıkabını almıştı. 

Ben doğduğuro zaman Graf Felix İşte bu ceddi~mcx;dim, on Uç yaşına 
Von Luchner adını almıştım ve o vakit batı~ olunca manastırdan kaçarak o va· 
de Almanya imparatorluk donanma - kit Avu<:turya ile harb halinde bulunan 
sının muvazz::ıf bir zabiti ve deniz yar· Türk ordusuna girmenin yolunu bul· 
bayı rütbesin! haiz bir ferdi bulunu - mu~tu C devirde ordularda süvari -
yordum. Fakat daha evvel, yani genç· lerin atıarına bakmak, onları beslevip 
lik hayatırom ilk günlerinde, tam yedi tirnar etmek, muhariblerin siliıhlarını 
yıl, direk önünde adi bir rniço veya ter.-ıizlemek işlerini bir takım gençler 
gemiai olarak da çalı~ idirn. Bir vaparlarmı~. On üç yaşında böyle bir 
amiral deniz haritasından ne kadar an- asker ocağına giren ve dediğim hiz -
larsa be~ de bir yelkenlinin her şeyin- metleri yapmnkln işe başlıyan bu en 
den. her hali!lderi o kadar anlıyor - büyük dedern bu suretle profesyonel 
dum. Binaenaleyh bir yelkenli muavin bir asker olarak yetişmiş ve sonradan 
kruvazörle harekete geçrnek benim da talihi kendisine gü1er yüz göstermiş 
için cdiişeş~ gibi bir şeydi, tam ben:m bulundu~ndan bu meslekte bir hayli 
karaktcrime uygun, arayıp da bulama- ile·demiştir. Dedern, Türk ordusunda 
dı~ım b:r işti. bir~ok şeyler öğrendikten, Türkler 

Fakat bu cihetleri iyice anlatabil - ha1:kındrı bir hayli malumat edindik -
mc~ı:: için size hayatırom ilk gençlik ten sonra Avusturya tarafına geçmişti. 
devresinde dcnizlerde, direk önünde O vakit vaşı on beşine baliğ olmuştu. 
geçen gUnlerine aid birkaç hadiseyi Bil§h2.re bUyük Frederick'in kuman-
söylemekliğim lazım gelir. das·ndaki Pr.ısya ordusuna süvari mü-

neniz kazaları, fırtınalar, bora ve lazimi oiarak girmişti. 
kac;ırgr.lc>r ve kaptanlar mevzuu üze- En ni!ıayet o, bizzat bir alay teşkil 
rinc'i.e söz açmak, uzun bir hikaye söy- etmiştir ki o vakitler bütün Avrupada 
lemek demektir. O halde siz şöyle o- . Kont Luchnf!rin hüssarları.. diye Un 
turunuz da, rnüsaadenizle. ben önce alınıştı. Dedem1n bu alayına mensub 
c;u pipo~u yakayım ve sözle harekete askerler. kendDer:lne mahsus kahve 
geçmek için demir alayım. rengi bir üni!ormayı JAbis bulunuyor-
Hayatımı d~?nizlerde geeirmek heve- lar ve o vakitlerde Avrupada zuhur 

ı;in~n. zihnimde ilk teressüm ettiği ta· eden herhangi bir muharebeye ücretli 
rih. h<ıyatımm ilk çocukluk devresine lejyoner olarnk iştirak ediyorlardı. O 
kadar dayanır. zamanlarda, askerler Jçin bir adet var-

O vakit sakin, güzel ve eski Dresden dı ki hangi devlet kendilerine daha çok 
kac;aba~ında otururduk. Bir gün nasılsa para vermeği üzerine alırsa o devletin 
Fuerst B'smnrc vapurile deniz seyahat- mcnafiine hizmet ederler ve onun düş
lerine a:d bir fiat cedveli görmüştüm. manlan aleyhine savaşa giderlerdi. 
Aman yarabbi!.. Bu okuduğum liste Hanover kralı, o asırda, böyle ücretli 
veya cedvele bakılırsa bu vapurda ne alaylar istihdam ebne~ itiyad edinmiş 
güzel bir hayat geçiriliyor ve ne güzel bir hükümdardı ve kendisinden bah
ze·vklcre nail olunuyordu!.. Bu llsteyi seylediğJm bu en büyük dedem kendi-
okuya okuya o vapurdaki hayata hay- n1 ve alayını bu kralasatmıştı. Şu §art
rarılık duyu.vor ve bu yüzden çenelerim la ki onun a1ayına cKont Luchner'in 
oynuyordu. Ah bu denizlerde gezenler hüssarlarb denecekti. (Arkası var) 
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Naf a Vekiletinden: 
Eksiltıneye konulan iş 
1-AdanadaSeyhan nehri üzerinde yapılacak regQlfıtör inşaatı, keşif bedeli 

c2.400.000ı. liradır . 
.2 - Eksiitme 4/İkincikAnun/939 tarihine rasUıyan Çarşamba günü saat c 15, 

de Nafıa VekAlett Sular Umum MüdUrlU~ Su Eksiitme Komisyonu odasında ka
palı zarf usullle yapılacaktır. · 

3 - !stekliler, ebiitme vartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri. genel 
§artnamesl, fennt tartname ve projeleri .50ı. lira mukabilinde Sular Urnun: Mü
dürlü~den alabilirleı·. 

4 - Eksiltıneye girebilmek Jçin isteklilerin c85.750, liralık muvakka! temi
nat vermesi ve eksiitmenin yapılaca~ sfinden en az sekiz gün evvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarla birl\kte bir dilekçe ile Nafıa VeU.letine müracaat. 
ederek bu ite mahsus olmak üzere vesl ka almaları ve bu vesikayı ibraz etme
leri §arttır. Bu müddet içinde vesikn talebinde bulunnuyanlar eksiltmeyc iştirnk 
edemezler. 

5 - Isteklllerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bır saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlü~ne makbuz mukabilinde vermeleri ıa. 

zırndır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4358~ c757h 

ı 

T. C. ZiRAAT B~NKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

, 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en az 

SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~ağıdak.i plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: • 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 • 
40 " 100 .. 

100 .. 50 " 120 , 40 , 
160 , 20 " 

4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 " 
4,000 • 
5,000 
4,800 
3,200 

" , 
" DIKKAT: Hesaplarındattı paralar bir sene içinde 50 Uradan ~ağı 

düşmiyenlere ikra.miye çıktılı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyltll, 1 Birinci kAnun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çek.ilecektlr. 

Istanbul E elediyesi İlanları 

Plaka Tebdili 
Motörlü vesaitten otomobil, kamyon ve kamyonetler için yeniden yaptırıl· 

ıruş olan plakaların 10/11/938 tarihinde tevziine başlanacaktır. Bu tarihten tti. 
baren bir buçuk ay zarfmda plakasını tebdil etmiyenlerin eski plakaları hü· 
kümsüz olaca~ından sökülecektir. Plakasını tebdil edeceklerin kazanç karnesi, 

vesaiti nakliye sayım vesikası, muayenei fenniye dlzdaru ve şoför karnesini bd· 
milen Emniyet altıncı ıube MUdürlU~ne müracaatları. (B.) · (8179) 

~ 

Temizlik arnelesine lüzumu olan ve be her metresine 3 lira bedel tahmin edilen 
2940 metre kumaş kapalı zarfia eksiltıneye konulmuştur. Eksiitme 14/11/938 Pa
z&.rtesi gün U saat 15. de Daimi Enctlmen de yapılacaktır. Kumaşın nnmunesile 
şartnamesi Levazım MüdürltijUnde görlilebUir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya· 

zılı vesika ve 661 lira 50 kuru§luk ilk te minat makbuz veya mektubile beraber. 
teklif mektublarını havi kapatı zarfları nı yukarıda yazılı günde saat 14 de ka· 
dar Daimi Encümene vermelldirlar. Bu anatten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (7940) 

Turan Tiyatrosu 
H allı: aa n • atldn Natld 
Cemal Sahir olcuyucu 

Sem!ba blrlllrla 
biriuel defa 

Babalar• Kim 
vodvil 5 P. 

Dau, Solo Düat 

HALK OPERETI 

BiD&nııı tamlrab bitmek 

lbıoredlr. Yakında 

•amJillere bqlaDıJor. 

T. 403SS 

Dr. 

ERTUÖRUL SADt Tmt 
tiyatrosu 

Tabimda Buıue 

Kar•••ndan kork• 
nuyan erkek yoktuf 

ndvll .S perde yalı:ıuda 1 

AKTÖR KIN 
Tel: 40099 

H AF IZ CEMAL 
(Lokınan He\cim) 

Dah~ mi!teh.us181: Pau.r.dan maadal 
bUIG.n (1. 1) D1V&IQ'Olıa llwnal'fı liK. .., ı.. ' 
ltfOD11 12181 • 11(M4 
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Devlet kap1s1nda elli yil 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski me b' us Ebubekir Haz1m 

Kerkük beledive reisi uzaktaki bir dağı gösterdi: "Buraya Babagüngü derler. 
Topraktan biraz kazılır sa bir gaz çıkar. Bir kibritte alev alır. Oraya teferrüc 

için de gidenler, al evde pi.av pişirirler!, dedi 

Kemmiyet ve keyfiyet itibarile 
bütün yeryüzünde emsali çok 
olmıyan petrol membaları bu -
lunan hu vilayet devam eden petrol 
kıtlığma bir nihayet vererek hem hazi
nei hassa, hem de ahali rnüstefid ola -
ca ktı. Ş1rketin hiç bir masrafına hazi
nc.i ha~sa iştirak etmiyecekti; safi Le · 
me tüün üçde birini alacaktı. Bu te -
şekküle müsaade olunması hakkında 

yazdığım arize ile beraber küçük la -
vanta sişelerini bu sekiz nevi petrol i
le daldurarak padişaha takdim etmesi 
ricasile kızlar ağası Abdülgani a~aya 
gör.derdim. Ümid ve intizarın fe,·kin
de olarak pek çabuk yan· bir ay sonra 
hazinei hassa nezaretinden şu telgra -
fı aldım. 

«Petrol şirketi t~kili hakkındaki 
tahriratı aliyeleri ve gönderilen nümu
neler manzuru ali buyurularak şeraiti 
mesrude muvafıkı masiahat görülmüş 
olduğundan şirketin alelusul teşkil ve 
İstanbuldaki şirketi hayriye nizamna· 
mesinde münderic şartlan aynen şir -
ketin nizamııamesine dere ederek hiç 
bir suretle bu işe ecnebi devlet tebaa
ları kanştınlmaması hA iradei seniye 
şehriyari tebliğ olunur.• 

Büyük br memnuniyetle hemen i~e 

ba~ladık. Vila;yetin idare meclisinde 
bulunan müslüm, gayri müslüm aza ve 
tüc:-ann ve alelhusus ~raftan ve Sa -
buncu z."lde Mehmed paşanın ikdam ve 
gayret1 ve bu işin memleket için çok 
hayırlı olaca~ına da[r mülhakatın ileri 
gelenlerine ve zengin aşiret reisierine 
vaki tebliğ ve teşvikler üzerine on beş 
gün zarfında altmış bin liradan ziyade 
se!'maye toplandı. Bir yandan da ye · 
kim kabarıyordu. 

Bu sırada ( 1315-1699) evvelce Al -
manya imparatoru Viihelm II ye dos
tane bir hediye olmak üzere Imtiyazı 
Almanlara verilen Bağdad demiryo
lunun güzergahında istikŞafa ve zirai, 
ticarl, iktısadi tcdkikata memur olan 
İstanbuldaki Almanya jeneral konsolo 
su Her İstemribın riyaseti altında bir 
heyet geldi. Pnısya demiryollan di -
rektörü Ernis ve Selanik-Dedeağaç H
tisak şimendiferlerini yapan mühendis 
Fon Kap da heyete dahil idi. 

Hatta bu heyet iızasından Diyarba -
kırdan kelek ile Cizreye gelip oradan 
Zahoya giden mösyö Makenzen ve ar
kad~larmm dürbün ve tüfekleri mez
kur Mosto yani haydud paşanın adam
lan tarafından .gaspedilmiş olduğun -
dan, güç hal ile istirdad edilebilmişti. 

Heyet azası Musulda fazla kalınıya
cakları için istedikleri ınalfırnatın bir 
hafta zarfında verilmesini rica ettiler. 
Sorgularına, matbu vilayet salname -
sinde yazılı malumatın kMi olduğunu 
gördüğüm için, kendilerine, yarın ce
vab göndereceğimi söyledim. Memnun 
oldular. Elazığ, Sivas ve Diyarbakırda 
bu yüzden ()n günden ziyade bekledik
lerini yani valilerin İstanbul ile mu
habere etmeden cevab vermediklerini 
anlattılar. 

Heyeti, Bağdada hareketlerinden bir 
gün evvel vilayet dairesinde akşam 
yeıneğine davet ettim. 

Yemek yediğimiz odanın penceresi 
içinde duran petrol nUmunelerini tesa
düfen mösyö Kap gördü. Bu 8 ~işe ma
yiin ne olduğunu sordu. Söyledim. 
Şi~eleri birer birer dikkatle muayene
derı sonra birini aldı: 

- Bakınız, dedi. Bunun rengi ne ka
öar mavi ve berrak ... Dünyanın hiç bir 
yerinde hali tabiisi bu derecede saf, 
berrak bir petrol görülmemiştir. 

Misafirlerin ev sahibinin anlamadı
ğı bir lisan ile konuşmalarının ne ka
dar ayıb olduğu, Fop Kap, f{lphesiz 
pek iyi bildiği halde Herr İstemrlhe 
iAlınanca bir kaç kelime söylemekten 
kendini alronad.ı. 

Heyetin Bnğdada gitmesinden blr 
buçuk ay sonra mabeyn bqlqt.ibinden 
şu telgraf geldi:. 

cBağdad vilayetine tAbi Mendeli b.-

zasında petrol ve neft madenieri bu - tiğim 20 vilayette daima gittiğim yal
Iunduğu anlaşıldığından badeuh cüm - dan dönmeyi adet edindiğimden, Mu -
lesi hakkında bir muamele yapılmak sula Kerkük-Altınköprü tarikile dön -
üzere orada teşkil edilmek'te bulunan düm. 
şirketten sarfı nazar edilmesi bfı iradei Senelerce Osmanlı meb'usan mecli -
seniye ...... • sinde Kerkük meb'usluğu eden Meh -
Şu feci akibetten ben de, bütün Mu- med Ali Kırdar o sırada Kerkük hele· 

sul ahalisi de pek mahzun ve mcyus diyesinin reisi idi. Altınköprüye kadar 
olduk. bize refakat ~tti. Kerkükten epeyce u-

Heyetin İstanbula avcietinden sonra zaklaştıkt.an ı:ıonra, yolun sağ tarafında 
Ba~dad demiryolu mukavele ve şart- ve :ahminen bir buçuk saat kadar uzak
namelerinde bazı değişiklikler vukua ta bir dağı gö~terdi: 
geldiği. ezcümle yolun ıki cihelinde- - Buraya Babagürgür, derler. 
galiba yirmişer kilometre dahilinde Topraktan biraz kazılırsa bir gaz çıkar, 
evvelce keşfedilmiş ve bundan sonra bi:r kibritle alev alır. Oraya teferrüc i
istifade edilecek madenierin işletilme- çin gid,mler, bu alevde pilav pişirtrler. 
sinde A1rııanların rüchan hakkına malik Arzu buyurursanız gidelim ... dedi. 
ola~aklan tasrih edildiği işitilmişti. Hava sıcak idi. Yolumuza devam et-

Musuldan avdet edince. sadrazam 
Said pa('aya bu meseleden bahsetmiş-o 
tim. Mü~arütıileyh: 

- Bıı mukavele alelade mukaveleler 
gib! değildir. Çünkü imtiyaz verildik
ten sonra yapılmıştır. Bu vaziyette mu
kavele üzerinde tadil ve tahvile kalkış
mak bir bclfıyı büyütmeğe yeniden yo1 
açmak demek olur, demÜlti. 

Ötedenberi bütün dünyanın bırsını 
çeken bu petroller hakkında Yıldız sa
rayının ve Babıalinin sahib oldukları 
malumatın mahiyetini pek iyi göste -
ren garib bir maceradan bahsedeceğim. 

meği tercih ettim. 

Volkanik kayalar, ta~lar arasında 
ilerlemeğe bal?ladık. Babagürgürle 
beraber bulunduğumuz sahanın man · 
zarası, beni. volkaniara aid düşüncelere 
se\·kcdiyordu. Bu S1rada, sol taraftan 
biı-denbire oldukça kalın bir alev sü -
tu•ıu yükseliyordu. Atım ürktü. Ben 
de bir volkarı feverana başlıyor zan -
nettim. Mehmed Ali bey: 

- Erıdişe edecek bir şey yok, dedi. 
Kahahat bende. Evvelce arzettmeli 
idim. Buradnki neft kuyusuna · ateş 
verdiler. Gördüğünüz onun alevi! 

Sordum: 
Doğm::ıdan ölen petrol şirketinin ma

temini duyduğumuz günlerde Kerküke 
gitmem lazım geldi. Erbil yolunu ter- - Niç:in ateş verdiler? 
cih ettim. Görmek arzusile, valilik et- (Arkası tıar) 
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1 _. Yuvarlnnıncaı tapa~ını bulan-so -

nunda bir tL• olsaydı en ıri hayvan 
olurdu. 

1 - Blıcll ll~ beraber ııelen-Tevrtk F1k -
reUn çocuklar lçln yazdıtı ,ur ktt.abı. 

1 - Knruından kortmıyan-akıllı. 
4 - Taannüd-fakat. 
1 - K!rplk boyası-pislik. 

8 - Urgan-memnunlyet. 
'1 - Nefer-şart l~h1ka.sı. 

8 - Baht-lı:apı önündeki tahta. 
D - K~."mtklerl oynatan etler-toplu blr 

halde. 
10 - Kend1-taharr1 eder. 

Yukardan aptı: 

ı - Kedilerden telı:lr olan-örde~ln karde'i 
J - Ecnebiler-etrarı au lle çevrUl kara 

parçuı. 

3 - Usul-8ayı. 

4 - Bunaklık-yed. 

6 - Göz JQ.Iı-blr nota-yol. 
8 - Bir nota-aon harfln okunuş şeklı. 

'f - Ylyecekler-yalnrma. 
a - Dokı*oacıla.rın twıandıklaıt- renalık. 
D - Akıl-yUs. 

10 - inmek mastanndan cemi halde emr1 
hazır - parası olmıyan. 
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Evvelki bıılmaOGıa• Mllectilmif ftldl 

Bir doktorun günlük 
notl~rrndan 

Mevsinı J,nsfalıkları •• 
Son haftalur zarfında küçüklerde ve bü
yüklerde anjlnler oldukça salgın halln
de devam etmektedir. Anjlnler so~uk al
gınlı~ı tahtı tesırınde bazan da sirayet 
suretile meydana gelir. Dereeel hararet 
39-40 a kadar yükselir, bademcikler tl
'er, üzerlerinde plak hallnde de~ıı. !akat 
k.ısun kısım cernhat renginde beyaz ka
barcıklar görülur. Başa~. bela~rısı, 
dizlerde ve marsallarda evca, yutkun
makta revkalAde müşkülflt görülür. 

Anjlnlerln müddetl vasatı olarak 3-5 
gündür. Bu müddet! tecavüz eden anjln
lerde mutlaka başka sebeb aramak lA
zımdır. Ya bademcft!n arka tararında 

apse yapmıştır. O zaman o auretle teda
viye devam edUlr. Anjlnler bazan böb
reklere sata.şır, Idrarda nlbomln görÜlür. 
O zaman hastah~ın neden dolayı temad1 
ett!~lnln sebebi anlaşılır. Anjinlerin te
davLc;l gargara, aspirin ve hatır mOshil
lerden 1barettır. Pehrlz yapılır ve ı~akal 
dört beş gün lstlrnhat etmek l~zundır. 
Buruna sabah, akşam mltol damlatmak 
faydalıdır. Anjln zamanlannda cereyanı 
havada kalmamak, ya~murda JSlanma
mak, gecelerı geç vakte kadar dışarıda 
kalmamak ve hastalan ziyaret et•mek 
en esaslı vart tedblrlerdendlr. 

C•nb ldeyen elı:•:r•oulanaısua ~·ıa 

.-1• J•liaıılalanaı rica ederb. Aluıl tak· 

.-.. lltelde11 müabel•ll ~ı:a~a-.uı,. 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetcl olaıı ecz&neler tımlaı'

dır: 

İstanbul clhetlndeldler: 
Alı:sarayda: <ZJ.ya Nuri), Alemdarda: 

(E.sad), Beyazıdda: <Belkıa), eamatya -
da: (Rıdvan), Emlnönünde: <Betlr Ke
mal), Kyilbde: ( Arif Be§lr ). P'anerde: 
(Hüsa.meddln), Şel1Hm1n1nde: (NAzım>, 
Şelua.deb8.fUld&: · ('tİn1verol1tıe), Kara -
rümriltte: <Buad), Küçftkpau..Ma: (Hik
met Oemll), Büırköy1tnde: (İ6tepan). 
~tu olhetindaldler: 
İatl.kll.l cadde.s1nde: <Dellasuda), Qa

latada: <Hweyln Hüanü.>, "l'U41mde: 
(L1moncl.yan), Pan.ıaltıda: (Nargtleci -
yan), Bqlktafta: (Na11 HaJJ4). 

Botul91. Xadlkly .,. A4alaı'd&kil•ı 
ttuocıaroa: <Ahme<Uye>, Banyerde: 

CNurt>, Kad.ıköy1ındeı (Saadet. Osman 
HulQ.sl), Btly11kadada: (lJ&lk), HQbell
d•: (Balk). 

Balkan oyunları ve biz 
Yazanlar: Ö. B. ve B. 

-1-
Dokuzuncu Balkan oyunian biteli iki 

ay oldu. Bizim orada aldığımız fena ne
ticenin tesiri ve bu i§iıı leh ve aleyhinde
ki sözler çpktan bitti~ için §imdi bu o
yunların tarihçesi, mahiyeti, başka mil
!etlerin ve bizim bu oyunlara.ak. rolleri
miz, elde etti~imiz ve edebile -
ce~imiz neticeler hakkında karileri 
siikCmetle tenvir etmek imkanı hasıl ol
c:!u. Bu imkbdan istifade etmek istedik: 
Çoğumuzun ekseri inkisarımızı mucib 

olan ve her bitti~i zaman Türk atletiz
mile Türk atletlerine bir s:.irü müahaze 
çeken bu oyunların tesisine 928 senesin
ele sekizinci olimpiyadlar esnasında 

Amsterdamda Türk, Yunan, Rumen ve 
Bulgar murahhaslarının yaptıkları bır 

içtimada karar verilmiştir. 
Dünya spor seviyesinden bir hayli u

zak olduklarını gören Balkanlılar kendi 
<ıralarında mukannen spor temaslan yap
ınayı daha faydalı görere!<: buna o zaman 
karar vermişler ve ilk hazırlıklarm ifa
sını Yunanlllara havale etaıişlerdi. 

Yunanlılar ertesi .sene (929) Balkan O· 

yunlarının ilk yasasını kabul etmek üze
re Bulgar, Yugoslav, Rumen delegelerini 
<!avet ederek Selô.nikte bir konferans 

yaptılar ve tecrübe mahiyetinde olarak 
ta bu milletler arasında bir t&kım müsa
bukalar tertib ettiler. Biz bu toplantıy1 
davet edilmiştik. Fakat o zaman Yuna
nistanla memleketimiz arasındakı siyasi 
ıııünasebetler henüz böyle bır içtimaa iş
tirake müsaid olacak karakterde de~ildi. 

Ertesi sene Yunanlılar davetı tekrar 
ettiler ve Yunanistanla normal dostluk 
.11ünasebetleriıniz yeniden tcesc;üs e(tiğı 

:çin daveti kaoul ettik. Bu suretle ilk 
Balkan oyunları 930 senesi sonbaharında 
Atinada (Arnavudlar hariç) beş Balkan 
milletinin iştirakile yapıldı. Biz bu oyun
lara tamamen acemi olarak ve on beş ki
§ilik bir kafile ile girmiştik. O sıralarda 
928 ııenesi olimpiyad oyunlarının spor 

Hergün : ihracatrmız1 art1rmak için 
(Baştarab 2 inci sayfadaJ 1 kiye Çinin rekabetine ulramıştır. 

hem un verme evsafı bakımından fena bir aralık bizde susam ıstihaat. 
de~il, hem de verim kabniyeti itibarile ve Lehiıstan da hiç bizden su .. _m_~ .rr 
~ok mükemmeldir. Bire yirmi, bire yirmi olmu§tu. Çin mahsulü olan susamın 
beş kadar mahiul alındılı görülüyor. •usamına rekabet edebilmesi hayret 
Böyle bir şey tasavvur etmek dahi çift- lecek bir jey olsa da hakikat bu 
çi için hayatin öte tarafında tel~ edi- dedir: Türkiyede bir taraftan ıuaarıı 
len bir şeydi. Bugün Türk çiftçisi böyle sarf aahaaı Çinde de bu mahauUl . -pt 
r.eticeler alıyor ve görüyor ki on be§ se- nisbetle çok ucuz verme kabiliyetı l 
nedenberi alkıfladı~ı rej;m kendisi için lundukça mernleketimil bu ına~u1~3 havanda su dövmü§ bir rejun detildir. cak Lehistanla yaptılı tfcare! ~ .... 
Şu halde tohwn IBlahı, cins ıslahı gibı d. tJP·• 

rmın fiatıara yardmıı nısbetin e _A1 
usullerle bu~daydan darıya. bakladan ,., 

odebillr. Halbuki bil sutamı Myle · .t 
nohuda kadar bütün toprak. mah.lulleri- tY ... 
mizin istihsalini artırabilıil. Ejer mem- yardunlara muhtaç olmadan. ueuı tl 

Yetle ve bol atih.tal ederek ihraç ed':~ Iek.ette hayatı ucuztatmaya muvaffak o- ~ 
lur ve maliyeti de düf{ireblllrııek Türkt- meliyiz. Millt iktındiyatımı.zuı ~ 
yrı, çok genif mikyasta ve kolaylıkla aa- bulması ve bir in1irah devrine gt 
tılabilir ihraç maddelerine .ahib olur. ancak bu tarıla mümkündür. ~ 
Bu nevi maıı.uilere insan yiyecetı bakı- Şu halde varacaturuz neüce: J4-__,J 
ınından oldulu kadar hayvan ylyecelf lümUzü ço~altmak, ihracatımızı artıt'/ 
hakımından da pek çok muhtag olan Al- llzere sarfedece#imlı emek1.erl f.Jr,J ıl 
manya, bize kapılarını lenİf 'açıyor. TUr- miyellm; bunlan en bol, en müab4tt 
kiye bu kapıdan iatedili kadar mahıul tice vennele m~aJd olan aabaW'' 
sokabllece~e pe bütün kuvvetlle bu kuvvetli olarak tevaih edelim: Het 
istikamette çalışmaya - hem devletçe, harebede muvaffaklyet, kuvvei.ın eD 

hem de çitıçi ve tacir olarak • ehemmiye' lay muvaffak olacafı sahada . . J/1 

vermelidir. ba~lıdırt MWıittin B~ * ··-················································· 
Fakat, maliyet tıatım dürfirmek te 

cin.ısleri IBlah kadar mtıhlm bir davadır. 
Mesell. ötedmıberl Lehtatan. pek sevdili 
tahinhelvası imalAtmda Tnrktye IUBam
larını kull.anı.rbıı bfr zamandanberi Tür-

Son Posta Matbauı 

Netriyat Müdürü: Selim Ragıp E..,.,ı 
• ...rt"'LERİ· S. Ragıp EME~ .,r.rc! 

S.tUl.lC • A. Ekrem UŞAJV' 
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Bazan insan kendialni tutamıyarak ve yabud bir bayram, ziyafet veya 
davette mutaddan fazla yer ve 1çer. Fakat çok geçmeden vtıcudda 
a2Jrlık, MlDEDE EKŞlL!K veya kusma elbasıl bir keyif bozuklu~ 
hl!sedllir. O ıaman derbal yanm bardak taze suya bil' kahve kaşıg-t Meyva Tuzu 

katarnk fçjniz; keyifsiziik nlarnetleri 
zail olur. lçilmesl gayet llltiflir. Tesiri 
seri, kolay, tabii ve kal 'idır. Mazon 
Isim ve HOROZ markasına dikkal 

İstanbul erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Baş\tanlığından: 

Cinsi 

i'-------
b...Uru Soğan 
•ııtates 

'tlrilya zeytin\ 
Süt 
suı l' 'Iri yoğurdu 
ereyağı 

~uş Üzümü 
Uru incir 

leuru .... uzum 
l{tıru erik 

~uru kayısı 
Ce'lllıı vişne 

\>iz içi 
1tı>anak 
~lu-asa 
lahana 
li avuç 
ıc~ 
~Ok kereviz 
• llJ:ırak kereviı 
'"'l'aka 

~•ıe bakla 
ane ar 

Seınizotu 
1\.ııb k ~ a •İzmir, Adana:. 

abak yerli 
Aic..ruı 
ltıvı 
lt rcık salata 
\a .... b L· ·••a ahar 
lınan 

~Ydanoz 
treotu 
~e soğan 

lınaiık biber 
lt ırın 
A .... a arpa 
~Pa samanı 
1\. ~llek 

llru ot 

~~a bıber cDöviılmüş:. 
'- ll'ıızı biber • 
'ellib-ı 

' har •lltes salçası 

Mikdarı 

Kilo 

1000 
ıooo 

600 

1000 
1000 

JOO 

15 
200 
300 
150 

150 
150 
100 

1200 
1000 
1200 

500 
350 
350 
400 
400 
400 
500 

500 
500 

Aded 3000 
1200 
600 

2000 
3000 
800 

1200 
500 

7000 
2500 
2500 
2500 

15 
15 
10 

300 

. . 

Muhanunen bedeli 
L . K. 

170,00 
180,00 

415,00 

289,0r, 

769,0' 

34,00 

75,00 

lık teminatı 

12,80 
13,50 

31,15 

21,6G '-

67,75 

60,75 

2,60 

5,63 
İst ~lt~nbul Erkek Ö~etmen Okulunun yukarıda yuzı).ı yiyeceklerinin S/11/938 

•aat u açık eksiltınesine .istekli çıkmadı~ından ihalesi 1-i/11/938 Pazartesi günü 
ı .on dörtte yapılacaktır. 

teı'~!k~.ar ve tahmin fiatlarile ilk teminatı yanlarında gösterilmiştir. İstekliler 
de ~.gun ve saatte 938 yılı Ticaret Odası vesikalarile Beyo~lu İııtiklAI caddesin
J~tı· ınger Dikiş Makinesi Ma~azası üstündeki Liseler Muhasebeclli~tndo top.-
~omisyona müracaatları. ~8195~ 

:--....... 
De"::"vı~et_O_e_m_ir_y_o,-la-rı_v_a_lı_m_a_nı-rı-iş~l-at_m_as-i~U~m-u_m_i~da-r-es-i -iiA-n-ra-r~1 

le ~Uhaınmen bedeli 15000 lira olan 150 00 m 3 oksijen i tası 28/11/1938 Pazar

to: günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında eksiltmeye 
a muştur. 

ttu u. işe girmek istiyen1erin 1125,- liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
"~~! Vesikalan ve tekhflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Relsltltine 
ş clcrı lazımdır. · 

't'e:ı a~~ameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaşada 
~ve Sevk Şefliğındcn dağıtılınaktadır. (8203) 

l\asırnpaşa Orta Okulu Satınalma Komisyonundan: 
~kuıumuz bınasında ~artnamesi mu ci tincc 999 lira 15 kuruş ke~if içindeki ta
~r:n 7/11/938 günündeki eksiitmesine verilen fiat yüksek görüld1llünden 

<\ esı temdıd edilmiştir. 
t~dJ1k. eksiitme ihalesi 17/11/938 Pt.>rşembe günü saat ll de Beyo~lu İst1k1Al 
~q esınde Singer Dikiş Makineleri Ma~aznsı O.Stündek! Liseler Muhasebeclli-
~: .toplanan okul komisyonunda yapıla.cah."iır. 

lıt,d 1§C aid eksiitme şartnamesi ve ke~if evrakı okuld'tı g6rlU6p ö#renfiir. c75:t 
~an ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel LUeler Muhuebe vez
~ ~ Yatınlacaktır. Isteklllerin en as 500 liralık bu ioe benzor if yaptıklarına 
t~t ~hale gününden bir hafta evvel İstanbul Nafıa Müdürlü~nden ve Tica
~c~ dasından aldıkları vesikalar veya eminat mektublarile ~elli 8(1n ve aaatte 

Yona gelmeleri. c8217• 

'GÜZELLIGlNIZ 1 

IÇiN 

REM BALSAMi 
KANZUK 

BUtün dUnyaca takcD.r edilmiş sıh· 
hi ıüzelllk kremleridlr. Gece için 
yağlı, gündiiz için yağsız ve halis 
acıbadem ç~idleri husus! vazo ve 
tüplerde satılır. 

1 İNGİLİZ KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU - İSTANBUL 

' , 
TüRK ÇiMENTOSU VE 

KiRECi A. ŞiRKETiNDEN : 

Çünkü ASPIRIN seneler'~ 
denberi her tüdü - soaukal

gınlıklarına ve sarılara karşi 
fesiri sasmaz bir ilaç olduğunu 

isbat efmiştir. 

A S P J R 1 N in fesirinden 
emin ofmak Icin 'lütfen a:J mar·· 

kasına -dikkat ediniz ~ 

14/12/938 tarihine müsadif Çar§amba 
günü saat 16 da Galatada Agopyan ha • 1 U M d .. d nillın 4 cü katındaki Şirket Merkezinde • Ü Ürti.iğ'ÜD en : 
aktedilecek fevkalAde içtima için 6/11/938 1.-----·-------------------·---·1 
tarihli gazetelerle yapılan 2 nci ilAnda 
fwka!Ade heyeti umum1yenin ruznameyi 
müzakere edebilmesi için sermaye! flr· 
ketin üç rubunun temsil edilece~i yazıl • 
n.ışsa da nısıf sermaye kAfi oldu~dan 
tashihi keyfiyet olunur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Derlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata • İstanbul - İzrniı 

Deposu: İsl Tütün Gümrü#ü 

* H er türlü banka ifi * 

Dr. İh1an Sami 
ISTAFILOKOK AŞlSI 
lstafilokoklardan mntevellid (er

genllk, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bntnn cild hasta-
lıklarına karşı pek tesirli bir ıışıdır. 

Divanyolu No. 113 ..._.,., 
.............................................................. 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevml, Slynst, Havadls Te Halk ııızetesı 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bQtiln hakları 

mahfu:ı ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
~. Kr. Kr. 

Ttl'RK1YE ı .aa 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pe§indlr. Adres 
dekiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr, 

150 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilbui lbımdır. 
, .................... , ......................... , 

( Posta 1cut1Uu: 741 İıtanbul ) 

\.J:~~: .. ~.~~~:~~-~ ............ . 

1 - Şartname ve pro~si mucibince Adanada yaptırılaeak tuz amban w 
Başmüdürlük apartırnam inşaatı 20/X/938 tarihin1:i'e ihale edllemedi~i.nden ya. 
niden pazarlık usulile eıksiltmeye konmuştur. 

II- Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş \"C muvakkat teminatı 1718.79 liradU', 
1 

III- Eksiitme 11/XI/93i3 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabatnşta 
Levazım ve Mübayaat Şu'bE"sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şart.name \TC projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlü~n· 

den ahnabilir. 
V - Eksilımeye iştirak etmek !stey~nlerin fcnni evrak ve vesaikini ihale 

gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü ~aat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca fennt ı!'hliyet vesikası alınaları Uzımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve s:Uitte % 7,5 giivenme paı 
ralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri iMn olunur. c7904~ 

Cinsi Eb'adı 

,.,.,.,., 
Mik d arı Muhammen B. 

Beheri Tutan 
Li. Kr. Li. Kr. 

%7,5 te-
minatı 

U. Kr. 

Çıralı kereste 400X28X8 • 18.09H M3 
:a " 300-400X26-35X3 :a 22.500 ı> 

43.- 778.25 
31.- 922.60 

68 37 
69 19 

I - Ci hali Bakımevi için yapılacak pH tformlara lüzumu olan yukarıda eb'ad 
ve mikdan yazılı çıralı kereste pazarhk usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
nı - Eksiitme 11/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 1:5 de Kabataşta 

Levazrm ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - İsteklilerin eksiitme için tayin edilerı gün ve saatte % 7,5 güvenme p '\ 

talarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c808 ... ' 

Cinsi 

82 X 114 ambalaj kA~ıdı 
Toz tütün çuvalı 
3/8 200 m/m boyunda yu

varlak başlı civata 
3/8 120 m/m boyunda yu
varlak başlı elvata 
3/8 demir pul 

.,.,., 
Mikdan Muhammen B. Muvakkat Eksiitmenın 

Beheri Tutan teminatı Şekli saati 
L.K. S. L. K. L. K. 

30000 Kg. -.30.50 9150.- 686.25 Kapa.zarf 14.30 
2000 Ad. 26,75 535.- 40.12 Açık 1~ 

4000 • 

8000 ~ 

12000 ~ 

60 Kg. 

440.- 33.- 15.30 

Terazi 20 Ad. 17.-.- 340.- 25.50 Pa'7arlık 16.30 
I - Nümunesıne uygun olmak şartile 30000 ldlo 82 X 114 ambalAj ka~ıdı. 2000 

aded ince şeyler kanabilen standard normal sık örgülü toz tütün çuvah, Ciball 
bakım evine yapılan p!Atformlara lnzım olan yukarıda eb'ad ve mikdan yazılı 

civata lle demir pul ve taa!ıhUdfinU ifa etmiyen müteahhid hesabına satın alı
nacak 38 damgalı ve kefeli 10 kiloluk ve yanlıklan aleminyum ve ölçnlt>r mü
fettişli~nce damgalı 20 aded terazi ayrı ayrı lıizalarında yazılı usullerle eksilt-

tneye konmuştur. 
II - Muhanunen bedellerile muvakknt teminatları bizalarmda gösterilmiştir. 
m - Eks'ltme 21/XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günii bizalarında yazılı 

~atlerde Kabataşta Levazım ve Milbayaat şubesindek1 alım komisyonunda ya-

pılacaktır. 

IV- Ambalaj kA~dı nümunesi hergün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - Açık eksiltıneye ve pazarlı~a iştırak etmek istiyenlerin münakasn için 

tııyln od.Uen gün ve saatlerde % 7.5 g{lverune paralarile birlikte yukarıda adı 
yaı.ılı komicyona gelmeleri. Kapalı zarf ekslltınesine i§tirak etmek istiyenlerin 

e mühürlü teklif mektubunu kanuru vesnik ile % 7.5 güvcnme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu üıtiva (:decek olan kapalı zarfları eksiitme gü

rıü en geç anat U de kadar adı ıeçen alım koml!yomı başkanıı~ına makbuz mu-

kabUinde veiUl41er1 IAxımdır. cS084:. 



16 Sayfa S OR . POI'l'.& 

,~------------------------~------~----~ RADYO Endüstriainde BAŞI TUTAN IKI A~MAN marka11: 

1-Seste sadakat 
2-6 SC'S ayarı 

e 

3-Kal:n ve ince seste ayni berraklık 

Büyük bir sUrpriz 

4-Sarfiyatta ta~arruf sistemi (%30) ji~~~~~~ 
5--J\lunzam oparlör tertibatı 
6--<!ramofon için tertibat 
7-Çift sL!r'atli ayar düğmesi 

1 nisan 1939 a kadar satılan 1939 
modeli HORNYPHON ve BRAUN 
radyoları sahibierine büyük bir sür· 
priz olmak üzere gayet zengin bir eş
ya piyangosu tertib edilmiştir. 500 
nurnaraya isabet vlli olacaktır. 

8-Paraziti kesen hususi toprak prizi 
9-Yeni sistem termik sigorta 

1 0-Işıklı ve isimli istasyon ayan 

Lira 

1 1-Dört dilimli sihirli göz 
12-1 3 metreden itibaren kısa dalga 

. 13-K.ıs:ı dalgada yüksek . randımanlı 

anti feeding tertibatı 

GARANTlLl BlR RADYO, 
ÇÜNKÜ: 

1 inciye bir pırlantalı plAtin kol 
saati 165 
2 nciye 14 ayar altm cep saati 100 
3 üncüye Perpetüüm P. S. oto-
matik gramofon 55 
4 üncüye Perpetüüm P. S. 3 oto· 

ı - Yedek aksarnı tama
men mevcuttur. matik gramofon 40 

S inciye Doksa marka altın 14 
14-Motörlü tiplerdıe 1 O otomatik 

isb.syon 

lJmumi VEKILI: 

2 - MUkemmel tamir atöl
yesl mUşterllerin emri
ne amadedir. 

ayar kadın kol saati 50 
Bunlardan başka 495 nurnaraya 

muhtelif hediyeler 

İstanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi müessesesi 
Istanbul Umumi Acentası : 

Türk Elektrik Yesisat ve Ticaret J,teri Müessesesi 

OSMAN ŞAKAR 
Bankalar caddesi, No. 4 7 Voyvoda 

Galata mağazası: Han zemin kat 

Üniversite caddesi No. 28 
Beyazıd mağazası: Elektrik İdaresi karşısında 

,Kadıköy mağazasr Muvakkithane caddesi No. 3312 

Ankarada: S. ve N. Karda~ 

İzmirde 
Eski§ ehirde 
Bursada 
Trabzon da 
Samsun da 
Kırkılarelinde 

Lüleburgazda 
Edremit te 
Erzurum da 
Konyada 
Ereğli de 
Zonguldak ta 

Vilayetlerde satq yerleri: 
Pannetti ve Pariente 
İbrahim Ener 
İsak Şoef 
Hakkı Atmaca 
Alaeddin Saatçi 
Fehıni Akay 
AH Şefik Şimşek 
Fereli M. Öner 

Neş'et Solak 
Mumca Kardeşler 
A~amer Kardeş1er 

M. A. Gürol 

Antensiz işleyen 
ve çanta 

BR AU N radyolarimiz 
~elmiştit.ir. 

Uzun, orta ve kısa mevce 
ve gramofon 

fia li 165 lira 

HORNVPHONveBRAUN 
radyolan bu sene daha yUksek, daha mtıkemmel ve 

daha zarır mode.lerle pıyas1:1ya çıkmıştır. 

HORNYPHON RADYOLARI 
1939 model.erinin fiatları: L. Vade Ay 

Tipi Prinz: 8 La.mbaya uıuadil 4 L. 135 12 Ay 
• Lord: 12 ıı » 5/6 L. 185 12 Ay 
• Reks: 12 LQmbayd ınuadil 5/6 L. 215 12 Ay 

motörlU otomatik 
• Olimpik: 16 LQmbaya muadil S L. 287i 12 Ay 

motörlU otomatik 

BRAUN RADYOLARI 
6 Lambalı Model Super 16:5 12 Ay 
6 • Model SUper1Uks 195 12 Ay 
6 • Üstte gnıfonıoıııu 250 1~ Ay 

PERPETO OM GRAMOFONLARI 
Kendiliğinden 8 Plak De9iş!iren Elektrikli Gr-.mofon ~!obilyası 

Muhtelıf otoın,ıtık pikup modellerı 

Türk Elektrik 
Tesisat ve Ticaret 
~eri Müessesesi 

Galata mağazası: 
B :ınka lar caddesi, No. -4 7 
Voyvoda Han, zemin kat 

11
...,, d w Ünıversite caddesi No. 28 

.L..:>J azı nıagazasr · · Elektrik Idaresi karşısında 

Kadıköy mağa~sı~Muvakkithane caddesi No. 3312. 

VE R E S i Y E 

c:al 

KOmOr sobalari 

AViZELER 
Her türlü elektrik ve havaga:za 

tesisatı aletleri ve motörleri 

Mt;şhur cLeuci» ampullan 5 mumdan 40 muma kadar 19 KURUŞ 

ALl 

Ö k sUr en le r e va 
gö6Ua nezlelerlne 

Bit Hakkı Şöhret var ki bugüne kadar 
Adı tadını 

Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy • Kadıköy 

KAT 

GRiPiN 
varken bu ıztıraba 

katlanılır ml ? 

Ba§, u.ı~ ağrı~arı, uezle, kırgınU.< ve üşütmekte.ıı mutevellid bütün 
ıztırablarm başlamasile beraber aklıımza gelen ilk isim olmahdu 

Mideyi bozmadan, kalb ve . böbrekJere dokunmadan 

1 En Seri Tesir, En Kat'i Netice 
1 

lcabında günde 3 ka1e alınabilir~ lsmine dikkat ve Gripin yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddedini:ı. 

. t~\.i; tl: . ,• _<_ .. ;: 

~~- Matbaa Ver.i Aran1yor ---. 
Matbaa makineleri konmala mü.aaid geniş bir yer aranıyor. Zemlni çimento 

olması şarttır. Sirkeci ile Türbe arasında olması lazımdır. Taliblerin BuJ,ret 
!lan 28 numaray müracaatları. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz çamaşırhanesi için 1800 kilo beyaz ve mutfak lçin fOO kilO 

yeşil sabun açık eksiitme usulile alınacaktır. 

2- Muhammen bedel 816 ve muvakkat teminat 61,20 liradır. 
3 - !halesi 22/11/938 Salı günü saat 10 da Ankarada Rektörlük binasuıda ınU~ 

teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız tartname almak istiyenler EnsUtQ. daJrf 
Müdürlüğüne müracaatları. c4700~ c819h 
ı • i~' .. .. •. -: 4 :! • - • • • • 
- ••• ~ •• - •• ••• - j • • 

K1ş geliy r ... 
Ufak bir üşUtme başımza büyUk bir hastalık çıkarabillr. 

ıı...,un için derbal bir 

A LINI Z 

Nezle - Grip- Baş - Diş ve Romatlzma 
icabında günde !J kaşe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEF ALİN isteyinlz. 
1 lik ve 12 ltk ambaUjı vardır. 

G A IP ARA NlYOR 
On altı ( 16) senedenberi gaip olan Manisalı Donabed og-ıu Zake• un''~ 

keresteci, Annesi terzi Gullitza kendisini arıvor. Görenlerden veya lflteJJ 
lerden insaniyet namınl\ bildirmeleri rica edilir. 

Ad~: Ml'. Oım1Jı: Tateosyan, 1 bis Rue Roııget de I'Ysle 
Oholsy - le - Rol - Seine, F R A N C E 

.4J llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
~=-- Türk Hava Kurumu 

R6 C 1 • T 1! R T 1 P -

! BüY--K. PiYA GOSU 
~ Birinci Keşide : l l 1 ıkinciteşrin/938 dedir. 

,.----· Kasayı Yapaa Kumbaradir 1 ... ...--.. , ~--. ~ Büyüll ihramiye: 40.000 Lirad ll'·· 
Doktor -J br ahim Zall Ögel ~ Bundan başka: 15.000, 12.0JJ, 10.000 liralık ikramiye" 

§ lerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •.• 
Belediye karşısında, Piyerlotl ~ yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et• 
caddesinde 21 numarada bergU.a - b -= meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve ahtiyarlan arUJD-' 
VQleden sonra bastalarıw kabw S girmil olursunuz. •• 

bir bilet almakla günün birinde ft Bankasında siı: de bir ..._ __ ,.. eder. ~--~ ~·11111111111111111Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll 
~------.-• kasa kiralayabiliulniz. , "'lU 

Serveti yapan vaktinde ve yerinden alınmış bir pıyango biletidir. 

ls Bankası harşısında 15 numaralı 

a 1 e 1 i s·nden 

' 


