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japonlar Garb~ Çinde de' 
büyük askeri 

harekiita girişiyorla .. 

Almanlar da 
oaraşütle asker 

indiriyorlar 
Londra 8 (Hu • 

ıus1) -Japon as· . .... ----..ı~!~• 
~eri harekiitının 

timdi de garbi Çi • 
ne t~mil edi.eceği 
anıa~ılmaktadır. 

Japon Hariciye 
Nazırı Arita, bugün 
ecnebi sefirlerine 
bir nota tevdi cde -
rek muhasematın 

«pek yakında~ Şan· 
ıi, .Hupeh, Houman 
te Kuangsi eyalet • 
lerine de intikal e .. 
deceğini bilc..irmiş • 
tir. 

Notada ecnebi hü
kümetlerden teba· 
alarma ihtiyat ted· 
birleri aldırılmaları 
taleb olunmakta .. 
dır. 

Diğer taraftan A· 
l'nerikan c Ünited 
Press» ajansının 
l:laılkov muhabiri, 
Şehrin Çin mahal .. 
lesinin Japonlar ta· 
rafından yağma e • 
dildiğini ve Çin Bir Jqpon. topu da~a çıkanitrken 
dükkimlarının dörtte üçünün kepenk -ı maktadır. • 
leri ktrılarak mallan aşı.nld.ığını yaz - (Devamı 11 inci ıayfcıda) 

Bir şehir 2arnizonu hava-.. 
rta~ diğer_ şehre nakledildi 

~~usyada paraşütle indiril'er. ast .. erıer 

· Londra 8 (Hususi) - Son senelerde 
Sovyet ordusu tarafından tatbik edil
mekle olan cephe gerilerine paraşütle 

ı 
asher indirme sistemi, bu defa da Al-
manyada tatbik edilmiştir. 

1 
. Brunswik şehri garnizonunun bütün 
1 n.evcudü, diğer bir mıntakadan tayya

~============~~===~=========ı~~~~n~ill~~~~li~~p~ 

30 S nedl·r bl'rbl'rler·lnl· arayan n:ıonun tam önünde kütle halinde in-e . dirilen yeni askerlerle değiştiritmiş • 
tir. 

kardeşler nihayet buluştular! ye~=p~:ı7ce~:~~~~~crübe muvaffaki· 

İstanbul Şehir Meclisinin kapıcısı Sü • 
leyman Bayarı belediye ile alaknsı olan 
herkes tanır. O ekseriya, su damacanası
nın bulunduğu dolabı önünde durur. Her 
Yaktaşana dolabdaki damacanadan bir 
bardak su verrneğe alı§ık olduğundan 
kendisine bir şey sorup ta uzaklnşmak iJ;. 

tiyenlerin arkasından hayret1e bakar. 
Süicymanı dün itiyadı hilafına dolabınm 
Önünde bulamadım. Biraz ötede camın ö
nünde duruyor, elindeki bir resme dik • 
katıi dikkatli bakıyordu. Beni görünce 
Yanırna yaklaştı ve: 

- Şu resmi görüyor musun? Hayatı -
ının en mes'ud saatlerini bn resme bak -
lllakla yaşamaktayım.. dedi. 
l Benim sormama lüzum görmeden an
atınnğa başladı: 

- Ben Amasyanın Mecitözü kazasın • 
<lanıın. Bundan otuz sene evvel çok sev
d" . 
b ığun memleketimden ayrılarak İstan • 

Ula geldim ve burada yerle§tim. Mecid· 
(Devamı ll inci sayfada) 

Hitler Münihte 
şiddetli bir 

nutuk daha söyledi 
Berlin 8 (Husust) - 1923 senesinde a -

karnete uğrıyan ilk Nazi harekatının on 
beşinci yıldönümü münasebetile bu ak
şam Münihte bir nutuk söyilyen Hitler, 
tekrar Eden, Çurçil ve Dufkuper gibi si
yasileri §iddetle tenkid etmiştir. 

(Devamı 11 inci srıyfada) .............................................................. 
Casus avlryan 

Türk kadını 
.? . ? . ? .? 'J . 

Başvekil Partide dahili 
ve harici bütün mesai 
hakkında izahat verdi 

Birçok hatibler diniandikten sonra hukomef 
reisinin beyanati ittifakla tasvib edilmiştir 

• Ba.şvekit bütün vekillerle bir arada 

Ankara 8 (A.A.) - Cüm.huriyeL Halk zon meb'usu Hasan Sakanın başkanlıtın 
Partisi B. M. M. grupu umumi heyeti bu- da toplandı. 
gün 8/11/1938 saat 15 de Reis vekili Trab- (Devamı 1.1 inci sayfada) 

CMESELELER:J 
Ediblerimiz münakaşa 

etmesini niçin bilmezler? 
Tanınmış muharrir ve edib/er "Son Posta, ya 

fikirlerini, kanaatlerini söylüyorlar 
Bizde hiçbir edebi müna~a yoktur söziin küfürl\?ştiği hemen her müna· 

ki hızını küfürde, yahud da dayakta kaşada açıkça görünür. 
almanuş olsun. Kalemlerin sopalaştığı, (Devamı ll inci sayfada) 

Haliçte Abdülhamidin 
boğdurduğu cariyelerin 
kemikleri bulundu mu? 

Halici temizlegen tarak dubasının memurlan 
,eler anlatıyorlar ? 

Evvelki sabah gelen Paris Soir ga
zetesi İstanbuldan alınan garib bir 
haberi neşrediyordu. Bu haber göre 
Halicde yapılmakta olan temizleme 
arneliyesi esnasında meş:n torbalar 
içinde insan kemikleri çıkmıştı. Bu 
kemikler Abdülhamidin öldürdüğü 

ve denize attı~ı odalıklarının kemik
leri idi. Şimdiye kadar bu şekilde 21 
torba meydana çıkarılmıştı. Tarak dubasının d&ft t1e t~ 
. İnanmadığımız bu garib haber hakkm-rederek lOrd u k. Salahiyettar makanılar -
da al~adar lama ne ~eoaliJIMi aerltıf fJııiNin,a ll ._ .,_da) 



2 Sayfa 

Herrün 
Küçük Asya - Merkezi 
Avrupa yolu 

Yazan: Muhittin Birgen _.J 

T arihin en büyük yolları İran, Irak 
ve Anadoludan geçt>r. Belki mu

haceret yollarının en büyükleri bunlar 
değildir; fakat, tarihin ilk yolları, mede
niyetın ilk geçidieri ve milletler arasm
daki ticaretin ilk hareket . damar ları 
bunlardır. İstanbul ve Çanakkale Bo -
ğazları, bilhassa İstanbul i::ınğazı tarihin, 
medeniyetin ve ticaretin ilk köprülerıdir. 

Resimli 

SON POSTA 

Makale: -- Insan ölçüsü .. ..... -

Bu yollarla bu köprüler, buharlı nakil 
vasıtaları icad edilinciye, Ümidburnu 
keşfolununcıya ve bilhassa Süveyş kana
lı açılıncıya kadar daima ehemmiyetleri
ni muhafaza ettiler. Bu yollara son dar~ 
beyi buharlı gemiler ve Süveyş kanah 
vurdu. İran ile Irak, Anadolu ile !stanbul 
vaktile medeniyetin ve mamurluğun 
mer'kezleri oldularsa bunu bu yollara 

malik olmalarına borçludurlar. Bu yollar 
bozulduğu, üzerindeki kervar..ıar dağıtıl
dığı zamandanberidir ki bu memleketler 
harab oldular. Şu halde bu :nemleketleri 
yeniden imar etmek istiyenler bu yolları 

Bir m€cliste yeni tanıştığın adaınlarm hakiki kıymetleri 
hakkında bir flkir edinmek istiyorsan her şeyden evvel 
hangi bahisler üzerinde konuştuklarına dikkat et. 

kak, zenginliğini anlatan ya fakir yahud da görmemiştir. Bir 

adarnın diline cioladığı mevzu kendisinde olan değıl, olmı

yan şeydjr, Kuvvetinden bahseden zayıf, cesaretini ileri süren kor-

fenlendirmeğe mecburdurlar. 
Bugün üzerlerinden kuş uçup yılan 

barsağını sürümiyen bu büyük ve uzun 
tarih ve coğrafya izleri, eskiden ya Kaf
kasyada Gür ve Aras vadilerini takib e
derek, ya Tebriz üstünden 4-anı 
katedip şarkl Anadoluya girerek, 
yahud da Dlale vadisincien ve -
ya Basra üzerinden Dicle ve Fi -
rat vadilerine inerek şimaJi, garb: veya 
cenubi Anadoluyu geçerler, oradan da ya 
ceniz veya kara yollarile Avrupaya doğ
ı ulurlardı. Bütün ilk medeniyet bu ynl
h .. rdan aktı; bu yollar etrafında göller ve 
hatta denizler vücude getirdi. Bütün orta 
rnedeniyetin izleri hala bu yollar üzerin
de yaşıyor. K~h garbdan şarka, kah şark
tan garba, medeniyet, nasırlaşmış ayak -
ldril~ hep bu yollar üzerinde yürüdü! 

* Bu yolların bir kısmı vardır ki tarna-
men tekrar canlandırılamaz. Akdeniz sa
hillcrinin ve İngilterenin yolları, bundan 
böyle, zaruri olarak denizden ve Süveyş
ten geçecektir. Fakat, İran ile Efgan için, 
Irak ve şimali Arabistan için yeniden 
canlandıılılabilecek, hatta canlandınLıl:ı
sı zaruri yollar vardır. 

Bir sinema 
Yıldızının garip 
Macerası 

imparatorluk Almanyasının düşündüğü 
ve Bağdad Bahn dediği çizgi boş bir şey, 
siyasi bir megalomaninin doğurduğu bir 
hülya değildi. Bu, hakikatte Avrupanın 

~lrnalini ve merkezini Asyanın garbına 

bağlıyacak en tabii bir iktısad çizgisi idi. 
Bir el darbesile, bir kalemlle çizilebilir Mesleki ihtilaflar yüzünden . birbirile 
bir çizgi değil, üzerinde kazma ve kürek bir türlü anlaşarnıyan Avusturyalı sine • 
sesmin senelerce işlemesi, dti.dük sesle -
ri~in senelerce çınlaması lfızın~ gelen bir 

ma yıldızı Luise Rainer ile kocası Odet 

geçen sene nihayet ayrılmışlardı. Yıldı -
yol, fakat, nihayet, tekemmül ettikçe, iki zın boşanma işini takib eden avukatı, 

alemi iktısaden birbirine bağhyacağı mu- muhakemenin son safhasında, Rajneri bir 
bakkak olan uzun bir bağ idi. 

imparatorluk Almanyası Bağdad Bahn sinemaya, oradan da yemeğe davet etmiş. 
fikrini taşıdığı zaman, onu kendi bayra - Yemek esnasında, size c.Bilikof isminde 
ğının gölgesi altında uzanan bir çizgi o- bir arkadaşımı tanıtAcağım, çok şeker bir 
larak tasavvur ederdi. Yüksek dağlardan insandırıt demiş. Yıldız da nezaket icabı, 
olduğu kadar gittikçe sağlam.aşan milli bu teklifi reddctmemiştir. Yıldız Bilikof 
hududlardan ve milliyet küt;eleri üze - d .1 tl k 1 k ı h 

• w , em en za a arşı aşır arşı aşmaz, e-
rınden geçmege mecbur olan ı.:ıu yol pro- .. .. .. .. V 

jesinde imparatorluk Almanyası muvaf-ı men koliarına atılmı~ hungur hungur ag-
Ccık olamadı; çünkü o ruhta bir projenin larnıştır. Bu zat meğer, Reinerin pek sev. 
muvaffak olması mümkün değildi. .fakat, di~i ve ayrıldı~ı kocası Odet imi~. Şimdi 
tek bir bayrağın gölgesi altında açllrnası yeniden barışan karı koca yeru bir balayı 
mümkün olmıyan bu yolu, bugün bir çok seyahatine çıkmışlardır. 

13 yaşında bjr katil 
dost bayraklar, elbirliği ve sulh içinde iş 
birli~i yaprnıya karar verdikleri zaman, 
pek güzel açarlar ve eskiden tasavvur e
dildiği gibi tek bir iktısadi meniaat fikri 13 yaşlarında bir İngiliz ~ocuğu, birlik
yerine, alakadar bütün milletierin iktı _ te oynadığı kendisinden küçük bir kız ar
sadi menfaatlerini temin edecek uzun bir kadaşını, ellerini ayaklarını bağladıkt~n, 
ba~ vücude gtirebilirler. O zaman bu yol a~zına da eski bez parçası tıkadıktan son
t-ski ruhta bir Bağdad Bahn oimaz; en • ra sicimle boğmuştur. Bir torbaya tıktı~ı 
temasyonal bir ticaret, bir su!h, bir dost
luk yolu olur. 

* İranı, Irakı, şimali Arabistan~ merkezi 
Avrupaya bağlıyacak olan en kısa, en 
kestirme, en ucuz yol, Anadoluda!'l ge -
çer. Ya Trabzon, ya Samsun, ya Zongul
dak ve Ereğli, yahud da İstanbul liman • 

cesedini toprağa gömmüştür. Sonra an -
nesine giderek, carkadaşımı öldürdüm» 
demiştir. Tahkikata bakılacak olursa, ço
cuklar oynarlarken dört yaşındaki kız 

bir yere gitrnek istemiş, oğlan bırakma -
mış, kolundan yakalamış. Bunu!'l üzerine 
genç kız ağlamıya başlamış, buna kızan 
oğlan da kızı boğmuştur. 

r·················································· .... ·-t 
~ Hergün bir fıkra ~ 
: 
! : 
i 
i 

Hangisi ha sis? 
Bir mecliste konuşuyorlardı: 
- lskoçyalılar mı daha hasistirler, 

yoksa museviler mi? 
Diye bir sual ortaya atılmı§tt. Biri: 
- H er halde museviler, dedi, ben 

bir tarihte bir milsamereye gıtmiştim. 
Milsamereye girmek bedava idi. Mil
samerenin sonuna doğru iki genç kız 
bir hayır cemiyeti için iane toplamı· 
ya ba§lamışlardı. Bir musev! onları 
görür görmez düşüp bayılmış, iki kişi 
karga tulumba edip ayıltmak için 
dışarı çıkarmışlardı. • 

Bir başkası söze karıştı: 
- O milsamerede ben de vardım. 

Vak'ayı ben de gördüm. Vak'a hak -
kında sizden biraz daha fazla mııltl -
matım var. • 

~ . 
i Onu dinliyorlardı. Devam etti: S 
~ - Bayılan museviyi dt§arı ç-ı.karan ~ 
E iki kişinin ikisi de İskoçyalıydılar.. ~ 

\.. ...................................................... ~ 
Vindsör Dükünün 
Pariste 
Tuttuğu ev 

Ingiliz kadınları 
Köpehleri icin 
Çantalar gaptırdı/ar 

İngiliz kadınlan köpeğe meftundurlar. 
Nereye gitseler hayvanlarından bir türlü 
ayrılmak istemezler. Şimdi de resimde 
gördüğünüz gibi, çantalarında sevgili 
hayvanlarını taşıyan bayanlar, sokaklar
da çoğalmıya başlamıştır. • 

Ingilizlere sorulan üç sual 
İngiliz efkan umumiye enstitüsü, muh

telif kimselere üç sual sornıuştur.. Bu 
sorgulardan birincisi şudur: 

- Bugünkü vaziyette., silahiara daha 
fazla para sarfetme~e taraftu mısınız? 

Buna ccvab verenlerden: 
Yüzde 72 si cevet., 
Yüzde 18 i c.hayır:t demişlerdir. 
Yüzde 10 u da müstenkif kalmışlardır. 
İkinci sorgu JUdur: 

Vindsör dükü ile düşesi nihyet Pariste 
kendilerine bir ev bulabilmişlerdir. Pa
ı-iste Soşe caddesinde bulunan, ve Kontt>s 
Dö Sabiniye aid olan bu köşkün iki se • 
neliğini 17 bin İngiliz lirasına kiralamış
lardır. - Umumt caddelerde bisiklet yolları

Hitler, Göring'in çocug"'unun nın açılmasını ıster misiniz? 
Yüzde 75 ceveb, 

vaftiz babası Yüzde 13 chayır:t, 
Herr Hitler, Mare§al Göring'in beş Yüzde 12 müstenkif. 

ayl ık çocuğu Edda'nın vaftiz babası ol~ Üçüncü sorgu da, futbol bahsi ~üşte
muştur. Vaftiz merasiminiJ Mare.şalin reklerine dairdir. Buna da halkın yüzda 
nikf~hını icra eden peskopos Müller 47 si lehte, yüzde 53 ü aleyhte rey ver -
yap~tır. miştir. 

lan bu yolun üzerinden geçecek insan ve 
eşyayı, ya gene demiryollan veyahud da 
bilhassa ucuz olan Tuna yo1u vasıtasile 

merkezi Avrupaya ve hatta Hamburga 
kadar götürür. Bu yolu açmakta eskiden 
yalnız imparatorluk Almanyası menfaı:ıt 
duyardı. Şimdi bütün mH.letierin ayni de
recede meniaatleri vardır ve bu menfaat
ler arasındaki müsavat duygusu ve bir -

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 

İlk nüshası bu ayın on birinde ne .. şredilccük bir mecmua ı gazetelerle ilan citi. Yirmiyi mütecaviz isim arasında cCe-
yazı kadrosu teşkil edecek olan muharrirlcrin isımlerini J.al Nuri merhwnun:<> da ismi vardı. " 

1 N AN, lS T E R l N A N M A 1 
(Devamı 14 ü.ncıl sayfada) 

İldUncitcşrin 9 

~----------------------------
Sözün Kısası 

Yandan çark/ı 
Vapurlar 

--r l 

n==:\\ oğrusu ben pek inana.mıyo " 
16:::11 rum aıruna, rivayetlere naza" 

ran Denizbank, mülga Akay idaresin oe 

den rnüdevver yandan çarklı vapurla .,. 
n çürüğe çıkarac~. 

Akay jdaresinden müdevver dedim .. 
se bu bir nevi sürçü lisandır. Zira bu 
vapurların hepsi de istibdad devrinin 
meşhur cidarei mahsusa:. sından arta• 
kalmadır. Hele o mahud cNeveser:t! 

Al!ahüalem benimle yaşıd olacaktır. 
Benim söylerneme hacet yok: O ton

tonu hepiniz bilirsiniz. En yaşlılarımız, 
şayed ç:ocukluk çağlarında Adalar, A· 
nadolu kıyısı, Kadıköy veya Moda ta" 
raflarında oturmuş iseler, İstanbulda ... 
ki sibyan veya rüştiye mekteblerine bu 
nazenin ile gidip gelmişlerdir. 

cNeveser:. zamanla gerçekten bil 
müze parçası olmuştu. Başka rnemle · 
ketlerde olsa, onu Arniral Nelson'un, 
Trafalgar muharebesinde sancağını ta" 
şıy . .m kırk am.barlı gibi tersanenin mu• 
tena bir köşesine çeker, halka ücre1 
mukabilinde seyrettirirlerdi. Zira bu 
yarım asırlık ve belki d~ daha ihtiyat 
teknenin eskiliğinden başka bir kıyme
ti daha vardır. Bir milletin tahammül 
ve tevekkülünün nerelere kadar vara· 
bileceğini gösterir. 

Vaktile, bu Neveserin 45 dereceye · 

yakın bir zaviye teşkil edercesine su• 
ya yaslanarak gidişini karadan seyrc~ 
den bir yabancı: . 

- Buna binenler, dünyanın en ce ., 
sur, yahud ki canından en bezgin in• 
sanlan dır! 

Diyerek hayretini beyan etmişti. 
Öyle iken o, senelerce işlemekte, 

bizler de ona binmekte devam ettik. 
Şu kadar ki ekseriyetirniz onun meta• 
netine, müvazenesine değil de, onu i· 
dare eden Türk kaptanlarının meha -
retine, tecrübesine ve soğukkanlılı.~ına 

güveniyorduk. 
Çünkü bizim denizcilerimiz hakika

ten dünyada e§siz insanlardır. Bunu 
göğsümüzü gere gere her yerde söyli
yebiliriz. Onlara tevdi olunan çü ri ik 
telmeleri: cBenim!» diyen kabadayı 
garbli sevk ve idareden istinkaf eder. 
Buna rağmen, şeytan kulağına kurşun, 
bizim · sularda, sancağırnızı taşıyan 
gemilerin uğradıkları kaza nisbeti he· 
men hiç mesabesindedir. 

Lakin bu, çürük çarık tekneleri , ı
nadına işletrneğe sebeb teşkil etmeZ. 
Onun i~indir ki, halkın huzurunu, isti· 
rahatini ve bilhassa selametini dü~ü -
nen, velinimeti olan halka hürmet et· 
rnesini hilen şuurlu bir idare Deniz .. 
yollarımızın başına geçer geçmez ilk iş 
olarak, Neveser ve emsa~ini yakında 
ba~ka yeni ve sağlam gemilerle istib· 
dal ederek, artık çürüğe çıkannağa 
karar vermiştir. 

Maziden bir yaprak daha kaparnalt 
ve modern Türkiye vatandaşlarına ya· 
kı~.1cak modern nakil vasıtaları ver .. 
rnek suretile hayırlı bir iş görmek isti
ye~leri canla başla kutlamak ödevi • 
rnizdir. 

............. :r ... A. .. K .. v··r··M···· ....... .. 
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9 İkinciteşrin 

ingiltere , Almanyanm Milletler 
Cemiyetine dönmesini teklif edecekmiş 
Fransızlar Ingiltere Ceneyrede "Müstemlekelere müte
allik, bir müzakere yapılmasını istemektedir, diyorlar 

Paris 8 İngiliz nazırıarının rilmesi için bir hava itilan akdi için mü-
~arisi ziyaretleri bakkmda Tabui, Övr zakerelerde bulunmak kabil olup olma-
ttazetesinde şöyle diyor: dığını anlamakt~. 

cİngiltere hükUmeti, Çemberlayn ile Bu suretle Almanyanın, hiç olırı.azsa Al-
Lord Halüaksın Parise seyahatlerinı ha- man müstemlekelerinin iadesi meselesini 
brlatmak için Hendersondan Beriinde müzakere etmek üzere Milletler Cemiye
Hitler ve etrafındakiler nezdinde bir an- tine dönmesi mevzuu bahsolacaktır. Fi1-
ket yapmasını müstacel olarak istemi§ -
tir. Anketin hedefi, Almanya ile demok • vaki eski Alman müstemlekelcri mese -
rasiler arasında müzakerat lerasının lesinde İngiltere, Cenevrede cMüstem • 
mümkün olup olamıyacağını, t:ıyyareler lekelere müteallik• bir müzakere yapıl -
yüzdesinin tesbiti ve barbin insanile§tl - masını istemektedir. 

i giliz Kralının nutku 
Kral nutkunda ispanya ve Uzakşark 

meselelerinden bahsetti 
Londra 8 (Hususl) - Bugün, mutad olan 

Qn'anevl merıı&mle parlamentonun açılıo 
resml yapılmıştır. 

AlLın .sır.malı Feld Maretal büyük ünifor
tnasını taşıyan Kral, Kraliçe Ue blrllkte 
ı>arlamentoya gelerek açılıJ meraslm1nde 
haıır bulunmuştur. 
Kralın okunan nutk.u, İngilterenın ecne

bt devletlerle olan münasebatındakl anl&.J -
mayı teyid etmektedir. 
Hlıkumet, lyl !lnlaşmanın Münlh ania.ş -

tnnsının zihniyeti dahlllnde 1nklşafını te~ 
~1 Için h"'rşeyl yapD11l~a hazırdır. 

Kral, İtalya Ue münasebatın yeniden 
teessüs etmlş olma.sını ve Romanya Kralı 
Ue Fransa Reisicumhurunun önümilzdetı 
aen" zarfında IngUtereye yapacaklan ziya
retı~>rl memnuniyetle kaydetmektedir. 

Kr:ıl, sartedllen gayretiere ra~men İspan
)'a muhasematının devam etmekte olması
na teessü! eylemektedir. 

Fırkalnr, arzu ettikleri takdirde hükü
met Uzakşarkta bir ltllA.t vücude getirme -
le ftmadedlr. 

Nazırlnr, Filistin hakkında tahkikat lera
lına memur komisyonun raporunu yak:ıq -
da parlamentoyn tevdl edecekler ve kabul 
etmek tnsa vvurunda bulundukları siyaseti 
lzah ve t~şrlh eyllyeeeklerdlr. 

Kt"al, 10 milyon İngUlz Urasının ÇekO!lo
vakyanın emrine verUmesl lüzumuna işaret 
etmekted!r. 

Krnl, bundnn sonra müdafaa meselelerin
den bilhassa sivlllerln müdataası mesele -
sinden ve bundan böyle milhrühAa lordu -
hun bütün dlkkatlnl celbetmesl l~zım reten 
tnllıt askerilk hlzm.etlnd.en bahsetmekte .. 
dir. 

Avam Kamara.sının ö~leden sonraki cel
se.stnde Kralın açılıo nutkuna verllecek ce
vab hakkındnld takrirln tevdllnl milteabb 
ııısz alan B~vekll Çemberlayn, ezcümle de -
ınıştir ki: 

c Meclls, Romanya. Kralının ve Fransa 
ltel.s1cumhurunun yakın bir tstlkbalde İng11-
lıerey1 resmen ztyaret etme~e davet olundu-

Ru haberine herhalde büyük blr memnun! -
yet\e lttlla kesbetm~tir., 

Bu sözlerl büyük alkışlarla karşılanan 
B34vekll, Kral ve Kraliçenin Kanadaya ve 
Amerika BirlC§lk Devletlerine yakında ya -
pacatları ziyaretin de eheınmlyetlnl aynca 
tebarilz ett.lrmiştır. 

Çemberlayn, bundan sonra, FUlsUn bak
kındaki Woodhead raporunun, yann neşre
dllece~ını ve aynl zamanda htlkftmetln de 
bu mesele etraf~nda polltllt beyanatta bu -
lunaea~nı blldlrınl.ft1r. 

Millt müdafaa meselelerine de tema! eden 
B&.fVekll de~tır kl: 

Hükftmet, herhalde, aon Avrupa buhra -
nında meydana çıkan bozukluklan halktan 
glzleme~e çalışnııo olmakla ltham edllemez. 
Fakat, bu gllçlükler kabul edUdl~l içln, bü
tün ınüdafaa pllnla.runmn ve bütün poll
tıltamızın muvaftakiyetslzllite düçar oldueu 
hakkında bir haletl ruhiye meydana çıkma
sına btg~ne kalmayı da kııt'lyyen tstemem. 
Yakında bu hu.';usta uzun beyanatta bulu -
na ca~ 

Nutka verllecek eevab bakkındaki mllna -
taşalar daha 1kt gün devam edeeektlr. 

Amerika aeyahati 
Londra 8 <Husust> - Kral ve Kraliçenin, 

Cumhurretsl Ruzvelt'ln davetını kabul ederek 
önilmilzdeki ya.zm Amerlkayı da ziyaret ede
cekleri haberi, V~ington beyaz saray mah
fellerlnde bilyilk bir memnunlyet uyandır
mı.ttır. 

Cumhurrelsl Ruzvelt, davetının kabulün
den dolayı milteha.ssts oldu~nu beyan et -
ml1tlr. 

İngllls hükilmdarlannın Amerikadaki 1 -
tametleri dört, beş giln I!JÜI'ecektir. Proğram 
hentlz tesblt edllıneınlştir. 

GeQen yazın Parlsl zlya.ret etml.f olan Kral 
COre'un Amerika seyahat!, bir ecnebl mem
lekete ,apılmlıf cian ~ r~ Eiyaretl 
olacaktır . 

Dl~er taraftan, flk defadır k1 bir İnglllz 
Kralı Ame~yı clyaret edecektir. , 

Silihianma faaliyeti 

Vindsnr Dükü gelecek 
sene ingiltereye gidiyor 

Almanyada tütüne 
karş1 mücadele 

SON 

ispanyada harb . 
Cumhuriyetciler mukabil 

taarruza geçtiler 
Londra 8 (Hususi) - Hükumetçi İs -

panya kuvvetleri, Ebrenin §imalinde Sege 
nehri mıntakasında, Frankoculara karşı 
ani bir taarruza geçmişlerdır. 
Frankecuların Ebre cebhesındeki taz -

yikini hafifletmek gayesile yııpılan bu a
ni barekatın iyi bir netice verdiği bil -
dirilmektedir. Hükümet kuvvetleri Sege 
nehri romtakasında mühim muvaffaki -
yeller elde etmi§lerdir. 

Salamanka 8 - Umumi karargah bil -
diriyor: 

Frankistler Ebre romtakasında Picosa 
tepesile tepenin şimalinde ve gnrbındaki 
ınıntakalan işgal etmişlerdir. 

Şark cephesinde Nules ınıntakasında 

düşman büyük bir mağlubiyete uğramış 
ve meydanda 500 cesed bırakmıştır. 

Dü§man tayyareleri Gabrayı bombar
dıman etmi§lerdir. Sivil ahaliden H6 ölü, 
117 yaralı vardır. 

Yeni Suriye 
yüksek kumiseri 

Paris 8 (Hususi) - Fransanın Suriye
deki fevkalade komiscri Kont dö Ma::te
lin yerine geçecek olan Gabrı.el Püo'nun 
tayini kat'iyet kesbetmi§tir. 

Gabriel Püo, evvelce Fransanın Viya
na elçlsiydi. 

Yeni komiser bir kaç güne kadar Be
ruta hareket edecektir. 

Amerikada hafif 
perdeden Yahudi 

aleyhdarhğ1 başgösterd! 
Nevyork 8 (A.A.) - Ncvyorktf:. yapı

larl!~olıın intibabatta ilk defa olatak ki 
ırkçılık meselesi mevzuu bahsolmakta -
dır. 

Lehman, Laguardia ve d:ğer bir çok 
Yahudi !iderleri, cümhuriyetçiler tarafın
dan hafif peraeden girişilen Yahudi aleyb 
tarı mücadeleye şiddetle karşı koymağa 
ba§lamışlardı. 

Cümhuriyetçilerin Yahudi naınzcdleri
ne karşı giriştikleri mücadeleye bir de -
lil olmak üzere general Johnson'un bir 
kaç gün evvel çıkan bir yazısı gösteri! -
mektedir. Gene bu yazısında cHıtıerc bir 
çok bakımdan bak vermek lazımdır, 

cümlesini kullanmıştır. 
Cümhuriyetçiler, Yahudi aleyhtarlığı

nı inkar ediyorlar. 

Bolu ha valisinde kardan 
posta otobüsü 

i şiiyemedi 

Paristeki suikasdin 
hesab1n1 Alman 

Yahudileri mi verecek? 
1 

Almanyada Yahudiler 
aleyhine büyük 

nümayjşler yapıldı 
Berlin 8 (Hu -

susi) - Bir Po
lonyalı Yahudi 
tarafmdan Paris
teki Alman sefa • 
reti katibi Von 
Rath'e yapılan 

suik.asd bütüı\ 
Berlin matbun -
J .nı i~gal -etmek
tedir. Gazeteler 
bu yeni cinayet· 
ten de Yahu • 
di muhacirlerinin 
mes'dl oldukları
nı yazmakta, bu 
suikasdin Alman- Bir Alman Ya1ıuditi 
yadaki ecnebi ve Alman Yahudi -

ler için fena akıbetler doğuracağını 

kaydetmektedir ler. 
Beriiner Boersen Zeitung diyor ki: 
Suikasdcinin, .ırkdaŞıannın intika -

mını almak icin böyle hareket ettiği 
hakkındaki ifadesi, bizim için siyasi 
ve hukuki büyük bir kıymeti haizdir. 
Davos'ta Gustlof'u öldüren Franfurte
rin de conu öldürdüm, çünkü Yahudi
vim ve çiinkii şimdiki Alman rejimin
den nefret ediyorum. eYalundaki söz
le~·inden sonra da ehemmiyetle kay -
detıniş olduğumuz gibi bu yeni hadi
se de bizce er.ternasyonal Yahudiliğin 

nasyonal - sosyal!st Almanyaya karşı 
tevcıh edilmiş bir suikasddir. Bu, Fran
sız - Alman münasebatına da bir sui
kascidir. Herhalde Y.ahucJl1er, Alman 
elçiliğinin memleket harici imtiyazını 
ihlı11 bakımından Fransa ile Almanya 
arasında ciddi bir ihtilal çıkannak is
tiyorlar. 

Bu suikasd dalayısile Avrupa sulhu
na karşı da tevcih edilmiş bir hareket
tir. Ancak, bu hedef Parisee de anla -
sılmı~tır. Fransız hükıiınetinin bu ci
~ayeÜ siddctle cezalandıracağına şüb
hc yoktur. 

Ber1iner Tageblat gazetesi de şöyle 
yazıyor: 

•Yahudi meselesi hiçbir zaman mün~ 
has,ran bir Alman meselesi olmamış
tır. Bu mesele daima enternasyonal 
bir mahiyettt> olmuştur 

Münih anlaşmasından sonra, gözleri 
kinle kararmış olan bu unsurlar için 
en büyük bir felaket olan Fransız -
Alman mukareneti ihtimalleri başgös
terdi ve Von Ribentrop da bu hususta 
nikbin rnütalealarda bulundu. Acaba 
son suibtsd bununla alakadar değil 
midir? 

Voelkischer Beobachter gazetesi, 
Paris Alman sefaretinde atılan kurşu
nun nihayet enternasyonal anlaşmaya 
enternasyonal Yahudiliğin mani oldu
ğtmu ecnebt memleketlere anlatacağı 
ümidinde bulunmaktadır 

Hes:ıb sonılacak 

Sayfa 3 

e japonya, nihayet gizli 
emellerinden bir kısmını 
açığa vurdu 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

n aponyanın Çin barbinin hararetli 

e:::!J safhaları devam ettiği müddetçe 

takib ettiği hattı hareket bir nevi devlet
leri oyalama siyaseti idi. Kanton ile Han
keu'nun işgalini müteakib J aponyn, csa
~en bu devletlerce de malum oıan gizli 
maksadını açığa vurdu. Hoş daha evvel 
bunu belli etseydi, Avrupa devletleri ne 
yapabilirlerdi de denilebilir. Bir şey ya -
pamazlardı amma Japon ya ihtiyatlı ha
reket etmeyi tercih etti. Vaziyete esas iti
barile hakim olmayı bekledi ve sonra dü
şüncesini ilan etti. Japon başvekili Prens 
Konoye'nin bir nutkile ilan edilen ve bil
hassa Amerika ile garbi Avrupada bir 
bomba tesiri yapan bu nutuk. şimdiye ka
dar Uzakşark meselesinin ana i.;kelethıi 
teşkil eden dokuz devlet muahedesini ta
nımıyacağını, ayrıca şimdiye kadar Çinde 
tatbik edilen açık kapı siyasetmin d~ ba
zı tadilata uğrıyacağını bildirmektcdir 
ki bu da ayri bir meseledir, Maamaf!h 
Japonya, bu husustaki kararım bir mey
dan okuma şeklinde değil, J upon ırkma 
has olan yumuşak ve dolambaçlı bır şe-' 
kilde izhar etmiştir. Şöyle ki: 

Bundan böyle Japonyanın Mareşal 

Şang-Kay-Şek idaresite her hangi bir 
t<'masa girişilmemek mukarrer olduğuna 
göre Çinin de dahil bulunduğu dokuz 
devlet muahedesi, bu bakımdan, amell 
kabiliyetini kaybetmi§ oluyor. Şimdi bü
tün devletler, yeni Çin hükumeti ile ayrı 
ayrı muahede yapmak mecburiyetinde ~ 
dirler. İşte işin inceliği de bundadır. Ja
ponya, eski Çin hükıimeti ile yapılmış bü
tün muahedeleri arnelden sakit olmuş 

sayınakla yeni Çin hükumetini himaye ve 
onu ilk plana çıkarmış oluyor. Bundan 
başka Japon hükumeti, ayrıca Mançu
ko, yeni Çin ve Japonya arasmda sıkı bir 
iktısadi teşriki mesai taleb etmekle bir 
Asya bloku vücude getirmı§ oluyor. Bu 
vaziyette Avrupanın ne yapacağı malı1m 
olmamakla beraber Amerika için mevzuu 
bahsolan ihtimaller üçtür: 

1 - Çinlt:! alakası olan Avrupa devlet., 
lerile müşterek bir cebhe tutmak. 

2 - r:ı:ek başına Amerikan menafiini 
himayeye teşebbüs etmek. 

3 - Japon fütuhatı karşısında boyun 
eğerek Çindeki Amerikan menafiine v~ 
da eylemek. 
Şimdi Amerika, yakın zamanda bu ilg 

şıktan birini tercih etmek mccburiyetin .. 
de bulunuyor. - Selim Ragıp Emct; 

Avusturyada şiddetli 
bir zelzele oldu 

Berlin 8 (AA.) -Dünkü Lokal An
zeiger gnzetesi gibi bu sabah çıkan ga
din Almanyadaki Yahudilerin vaziye
zeteler de von Rath'a yapılan suikas
tine tesir edeceğini yazmaktadırlar. 

Viyana 8 (A.A.) - Bu sabahki zelze -
lede Viyana ve civarında hasar çok e -
bemmiyetsiz olmuşsa da CE'nubu şarki -
deki hasarat oldukÇa mühimdır. Zelze
le merkezinin o civarda olduğu tahmin 
ediliyQr. Bazı binalardan bir metre mu
rabbaı büyüklüğünde taşlar kopmuştur. 

Bir çok hacalar devrilmiş ve tavanlar çök 
müştür. Bir çok bina da yıktlmak telıli -
kesi gösterdiğinden tahliye edilmi§tir. 

Çekoslovakyada 
Beriiner Tageblatt, diyor ki: 
.. Bu c:uikasd bütün ağırlığile Yahu

dilerin üstüne düşecektir.• 

Prag 8 (A.A.) - Bu sabah saat 4,21 de 
Prag ile cenubi Bohemyada oldukça §id~ 1 

detli bir zelzele hissedilmiştır. 

Ankara hukuk fakültesi 
bugün sçllıvor 

• 12 Uhr Blatt gazetesi, cAlmanyada 
bulunan Yahudilerden bunun hesabı 
sorulacağını ve Yahudilerin istedikleri 
amunsız mücadelenin başlıyacağını• 
yazmaktadır. 

Prens Pol Belgrada döndU 
Belgrad 8 (A.A.) - Kral naibı I·rens 

Pol, bu sabah Romanyadan Belgrada gel
miştir. Ankara 8 (Hu.susi) - Ankara Hukuk 

Fakültesi yarın açılacaktır. Profesörler 
bugün Adiiye Vekili Şükrü Saracoğlu -
nun riyasetinde toplanarak bu yıl birin
ci sınıfta sömster usulünün tatbik edil -
rnesine karar vermişlerdir. 

Almanyada nümayişler 

:&rlin 8 (A.A.) - Havas Aja!lsı 
muhabirinden: 

Pariste bir Yahudi taratından B. 

····························································-
Parise gelerek derhal von Rath'ın başı 
ucuna gıtmişlerdir. 

Londra 8 (A.A.) - Evening Standard 
~azetesinin muharriri, dük ve düşes 
Gloucester'in Parisi ziyaretleri esnasında 

• <Iük ve dü§es de Vindsör ile görüşecekle
'rlni haber vennektedir. 

Bu görüşme, Vindsor dükü ile kral ha
!ledanı arasında münasebatm yeniden 
teessüsünün bir mukaddemesidir. 

Berlin 8 (Husust) - Yahudi aleyhtarı 
Nazi teşkiHitmın §Cfi olan fon Ştrayhcr, 

tiigaranm ilk defa Yahudiler tarafından 
Almanyaya idhal edildiğini söylemiş ve 
bu suretle Yahudilerin, Alman ırkını ni
kotin vasıtaslle zehirlernek gayesini is -
tihdaf ettiklerini ilave eylemiştir. 

Erzincan 
açılış 

hattının 
töreni 

Ankara 8 (Hususi) - Erzıncan hattı -
nın açılış töreninde bulunmak üzere bu 
ayın on dördüncü pazartesi günü, N afia 
Vekilinin riyasetinde meb''Jslardan, hü -
kurnet erkarundan mürekkf'b 30 ki§ilik 
bir heyet, hususi bir trenle Erzincana ha
ı e ket edeceklerdir. 

V:m Rath'a karşı yapılmış olan sui -
kasd dalayısile Kassel'de Yahudiler a
leyhinde büyük nümayi.şler yapılmış
tır. 

D.N.B., nümayişçileıin sinagonu ile 
Yahudi mağa1.alan önünde tezahüratta 
bulunmuş olduklannı tasrih etmekte -
dir. 

Yahudilerin silahlan toplanıyor 
Berlin 8 (A.A.) - D. N. B. ajansı blldlrl· 

yor: 
Polts genel direktörü, bazı hfıdlseler tıze

rlne, Beriinde bulunan Yahudi halkın elln
den sllll.hl:m toplamak mecburtyetlnde kal
mıştır. Kendilerine sUlıh taşımak için mü -
saade verllenler, bu tedblrden hnrlç tutul
maktadır. Şimd!ye kadar, polis, 2569 bıçat 
ve 1a.stık ~opa ve 20 bin kurşunla 702 t.a • 
banca milsadere etmıştlr. 

Ayni muharrir, dük ve dü§es de Vind
&brun ingiltereye yapacakları ziyaretin 
1939 senesi bidayetinde vukua geleceğini 
U~ve ediyor. 

Fon Ştrayher, Hitler ve Mussolininin 
kat'iyen sigara kullanmadıklarını ileri 
sürerek, ırkmm gürbüz ve sıhbatli ol -
masını istiyen her öz Almanın da iigara 
kullanmamasını tavsiye etmiştir. 

Hitler, hususthekimini gönderdi 
Paris S (AA.) - Hitler'in hususi 

bckimi ve Münih Üniversitesi kliniği 
müdürü doktor Grandt ile P.r. Magnus, 
Hitler tarafından verilen emır-üzerine 

* Paris 8 (A.A.) - Von Rath'ın sıhhl vazı. 
yetl vehamet.lni muhafaza etmektedir. Bu
gün iklncl defa kendisine kan verUmek ıtı
zumu hAsıl olmuştur. 



Boğaziçinin Anadolu ve Rumeli 
yakalarındaki yollar genişletilecek 
Yolların imar planına uygun olması için bir çok 
bina ve yalılar islimlak edilece~{ ve etüdler yakında 

tamamlanarak inşaata baş'anaca:c 

Beşiktaş ile Bebek arasındaki yolun ı yalıların istimliik edilerek yıkılınası mev· 
tcvsii için yapılan etüdler i!erlemektedir. zuubahstır. Bu sahada yol, !.>ek daraldı -
Şehireilik mütchassısı Prost, Bebek ilt: ğından tevsiine lüzum hasıl olf.cak, ya 
Beşiktaş arasındaki yolun etüdü ilerlcr- lılar yıkılınadığı takdirde tramvay cadde
ken bu arada Boğazın Rumeli ve Anado- s"nin karşı tarafındaki binalar isti.mlfık o
lu yakalanndaki yolları da imar planına lunacaktır. Ortaköyden itıbaren Kuru . 
uygun şekle sokmak üzere planlarını tan- k d 1 k d d 
· tmi b 1 kt çeşrneye a ar uzayan yo pe ar ır 
zım e ş u unaca ır. 

Bebek ile Beş"ktaş arasındakı yol üze- Bu yolun deniz tarafında bıılunan duv:ır-
rinde bir çok istimlaklere lii.zum hiı.sıl o- lat yıkılarak genişletilecek, köşe başla · 
ldcaktır. En çok istimlak edilecek saha rındaki binalar istimlUk edil,cektir. Ya
Arnavudköyü ve Ortaköy ile Kuruçeşme kında bu husustaki etüdler tamamlana · 
arasında bulunmaktadır. Arnavudköyün- cak, Nafia Vekaletinin yarriımı ile in -
de vapur iskelesinin sırasırıda bulunan şaata geçilecektir. 

ll eniz işleri: 
Mudanya hattınJa kı~ tarifesi 

tatbik edileeele 
Denizbank tarafından Mudanya hat

tı için hnzırlanan yeni kış tarifesinin 
tatcilona önürr.üzdeki pazar günün -
den itibaren haşlanacakur. Yeni tari
feye göre Murlanya postaları İstanbul
dan pazar, salı. çarşamba, cuma ve cu· 
martesi günleri saat 9 da kalkacaktır. 
Pazar, çarşamba postaları Armudluya 
uğrıyarak Gemliğe kadar gidecek ve 
ertesi gün Gemlikten ka lk ıp keza Ar
rnudluya uğnyarak saat 1 S,05 te İs -
tanbula döneceklerdir. 

Salı. cuma ve cumartesi günleri kal
kacak postalar doğruca Mudanyara 
giJip ayni gün Mudanyadan dönerek 
saat 16,45 te İstanbula geleceklerdir. 

Karadenizde hrtına dindi 
Karadenizde 3 gündenberi devarn 

etmekte olan kuvvetli karayel fırtına
sı Jün biraz dinmiştir. Fırtına yüzün
den yola çıkcmıyan ve Büyükdere Ö· 

nünde demirliyen vapurlar da dün se
ferierine devam etmişlerdir. 

jıh iilef errik : 

Esnaf cemiyetleri mrşt,.rek yardıu· 

tahsisabm artır a ar 

Yakında esnaf cemiyetleri merkezin· 
de bütü!l esn:ıf cemiyetleri reisierinin 
iştirakile mühim bir toplantı yapıla · 
c:ıktlr. Toplantıda 939 yılının müşte
rc:k yard!m çalışmaları ile büdcelerde 
burıun için ayrılacak tahsisat üzerinde 
görüşülecektir. Esnaf cemiyetleri ge -
çen yıl büdcelerinde müşterek yardım 
heyeti için 29 bin lira tahsisat ayırmış
larrlı. Bu tahsisat yeni yıl büdcesinde 
40 bin liraya çıkarılacaktır. 

Yeni Sirkeci gar binası yılbaşında 
açılacak 

Bir miiddettenberi Sirkecide yapıl
makta oian yeni gar binası inşaatı ik
ma! edilmek üzeredir. Yılbaşında me
rasimle açılacak olan yeni gar binası 
eskiye nazaran bir hayli değişmiş ve 
daha gen~§ bir hale getirilmiştir. 

Toplantılar: 

Fatih Halkevinde biçki ve müzik 

Sadakai ftllr 
İstanbul Müftiliğinden: 

En iyi İyi Son 
-

Buğdaydan ıs 14 12 
Arpadan 24 20 19 
Üzümden 84 67 54 
Hurmadan 00 133 00 

Yurdumuzun nava müdaraası e.sbabını 
temin hususunda pek meşkur me.ı;alsi 
görülmekte olan ve aldığı teberruatı Kı
zılay ve çocukları Eslrgeme Kurumu gl
bl ha~ırlı teşekküllerle paylaşan Türk 
Hava Kurumıma her veçhlle yardımda 

b~lunmak mühlm bir vazi!emlzdlr. Bi
r.aenaleyh bu babda D!yanet İşleri Re
Lı.if~ tarafından verUmlş olan fetv:ı. 

muclblnce sadakai !ıtır ve zekAt ile mu
kelle! olanlımn - havadan gelecek teh-
Jlkelere karşı yurdumuzu, mlllctlmlzi 
korumak ugrunda pek feyizll ve devamlı 
bir surette çalışan - mezkür Türk Hava 
Kurumuna yardımda ve bu veslle lle de 
memlc:Cetlmize hizmette buhmulması 

lfızumu sadekal fıtrın nev'l ve mikta
rile beraber iHin olunur. 

Şehir Meclisi dün 
toplandı 

İstanbul Şehir meclisi dün toplanmı§ -
tır. Kasımpaşa tahsil §Ubesi tahsildan 
Abmedin zuhur eden 7 lira 70 kuruş zirn
ıneti hakkındaki teklif aid olduğu encü -
mene havale edilmiştir. Bakuköy kaza -
sının Mahmudbey ve Yeşilköy nah\yele· 
rine bağlı Avar köyünün At:ş Alanı, Lit
ros köyünün Esenler, Vidos köyünün 
Güngören, Çıfıtburgaz köyünun Bağcılar, 
Ayapa köyünün Kirazlı, Nıios köyünün 
Kocasinan, Ayayorgi köyünün Kayabaşı 
olarak isimlendirilmesi hakkında daimi 
cncümen kararı kabul olunrnuş, KaHtar
ya köyüne Şenlik ve gene bu ararla Bakır
köy kazası dahilinde türkçe adlarla anıi
nuyan çiftliklerden Katronya çiftll~ınin 

Resenli, Papazköyü çiftliğinin Gönençli, 
Pandeniço çiftliğinin Uğurlu Kapanarya 
çiftliğinin Kutlular adlarilc isimlendiril
mesi sahibieri tarafından istenmiş ve bu 
teklif kanuna uygun görülrlügtmtien ye
ni isimlerin kabulüne karar vc.r:lmiştir. 

Büyükadada Kaptannuri caddesinin Meh 

Fırtınndan Karadeniz !imanlarına 
iltica eden Erzurum vapurunun 3 gün 
rotarla, Güneysu vapurunun da 1 gün 
rotarla bugün }imanımıza g~lmeleri 

bel<lenmektedir. 

medcik ve Haskalia sokağının da Türk-
dersleri oğlu olarak tevsirni uygun gcrüldüğünc 

F.ltlh Halkevinde kadınlara maruıus biç- dair mülkiye encümeni mazbatası kabul 
ki, dikiş, nakış ve beyaz Iş derslertle erkek edilmiştir. Bostancıda Vükela caddesi i1e 
ve kadınlar için müzik tderslerl açılmıştır. Erenköy caddesi arasında pazartesi gün
Bundan başka ayrıca bir de mızıka takımı 

Tarife mucibince evvelki gün Mer- te.,ktl edilecektir. Gerek bu derslere ve ge -
sinden gelmec;i icab eden Durolupınar rek~e müzik grupuna devam etmek 1stlyen
vapuru fırtm&dan Finike }imanına il- ler Fatıh Halkevine müracaat etmektedir
tica etmiş ve ancak dün akşam Ü7eri ler. 
limanımıza gelebilrniştir. ····•••·••·••···•·•·••·····•·••·•••••·····•·•··•·······•·••·•· 

Şehir lşlPrl: 

Bugün yeni plakalann tevziine 
ba~lanacak 

Bugün Belediyede bütün şoförlere 
ycui plakalar tevriine başlanacaktır. 
Yeni pU1kalar Ankaradaki motörlü na
kil vasıtalanrun plakalarına benze -
mektedir. Yılbaşına kadar bütün eski 
plakalar yenilenmiş olacaktır. 

Pollsle: 

Bir çocu1c arkadaşını yaraladı 
Bcşlkta.,ta Yenihamam soka~nda 8 nu

marııda oturan 15 yaşında Turan, arkadaşı 
1'7 yaşında Cemal tarafından henüz cinsi 
an:n,ılmıyan bir cl.simle yaralanmıttır. Suç
lu Cemal yakalanmıştır. 

Bir kasab bir sebzıedyi yaratadı 
Aksarayda pazar yerinde 31 numaralı 

dükkA.nda çalışan sebzecl Cemaleddln, ayni 
p:ızarda t:ı.s:ıb Mehmed taratmdan taoıa 
ba.cıından yn&lnndflpnı 1dd1a etmı.,, suçlu 
Mehmed yakalanmıştır. 

Eve taarnız eden bir adam yakalandı 
Rüçükpazarda Eskizaman soka~nda 29 

numarada Osman, Mehıned adında birinin 
evine tanrruz ettl~l 1ddla e~, .suçlu 
Mehmed yakalanmıştır. 

Bir kadını kocnsı dövüp üvey 
oğlu yaraladı 

Beyazıddıı. Kalenderhnneca.mll aokatm -
d 2 nuroorada oturan Hacer, kocası Meh -
med All tarafından dövfildü~ünü v Meh -
m"d Allnin o~!u Aklfln de şişe ile başını 

yard.ıfını iddia etmiş, her 1k1 suçlu da :yata-

AL AZAR 
Sineması mevsimin en heyecanlı 

ve en güzel filmine 

BUGON~ 
Matinelerden itibaren başlıyor. 

X 9un 
" MACERALARI , 

Başrollerde: SCOTT KOLK - MON

TE BLUE gazetelerde teirika 
halinde çıkmış olan 

Biiyük Casusluk Filmi 
kn~m. ~--.. ~=---.. .m~am~.l 

leri kurulmakta olan pazar yerinin de -
ğiştirilmesi hakkındaki teklif aid olduğu 
cmcümene ·havale olunmuş, Meclis cuma 
günü toplanmak üzere dağılmıştır. 

Türk • Leh t:c:ret an~aşması 
muzakerefer:ne Varşovada 

b2şlandı 
Lehistan ile Türkiye arasındaki ti -

cari münasebetleri inkişaf ettirmek ga
ye:>ile iki memleket arasında yeni bir 
ticaret anla~ması akdine karar veril
mis ve bu hususta müzakerelere bas -
lanmıştır. Varşovada devam ~tmekte 
olan bu müzakerelerin yakınd~ iyi bir 
şekilde neticeteneceği kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. . ............................................................ . 

TEŞEKKÜR 
Annemın cenaze merasimine iştirak eden 

aziz muhlblerlme gazeteniz delflletile mln -
nettarlıgımı söylemek isterim. 

Benim tçtn hı> tıra.cıı çok kıymetll olan b!r 
dü,unce Ue kendilerini bu merasirnde temsil 
ettlrmek lfıtfunda bulunan Maarif VekUl 
Parti ve Valimiz için de ayrı blr minnettar
lık duymaktayım. 

Esid btr maarlt mensubunun annesi ted -
flnt göttixülürken onun cenazesi arkasın

dan giden mualllmler ve genç mektebliler i
çin de bir tükran hissi ta~ıyorum. 
Urıaktan telgrdla ve mektubla, yakından 

cenue mera.oılmine iştirak etmekle beni çok 
yaralı oldu~um bir günde hatırlayan dost
lanma ve akrabalanma ayrı ayrı teşekkür
lerimi yazmatta geclkcce~lm lçln gazetent
zin bu duygularımı anlatmaya ilk tercü -
manım olmasını rica ederim. 

Bükreş elçisi Suphl Tanrıöver 

Muhtelif mıötakalarda zirai sanayie 
aid büyük fabrikalar kurulacak 

Bunlar arasında portakal ve domates usare fabrikalar;· e 
peynir, tereyağı, süt ve ekmek fabrikaları da bulur:a: .. .( 

İktısad Veka!eti ve Devlet Ziraat İş
letmesi memleketin muhtelif romta
kalarında zirai sanayie. aid fabrikalar 
kurulması etrafında etüdler yapmak
tadtrlar. Yeni kurulacak olan fabrika
lar arasında, portakal, domates ve di
ğer meyva usareleri fabrikası, Trak
ya ve Karsta peynir ve tereyağı fab -
ril~aları, süt ye ekmek fabrikaları ve 

heyet gcndererek, muhtelif zirai istıh
saJ. saha1 arJmızın sun'i gübre ihtiyaçla, 
rmı tedkik ettirmiş, toprak tahlillerJ 
yaptırmıştı. Bu müessese son zaman

larda memleketimize müricaatle yeni 
bazı tekliflerd~ bulunmuştur. Bu tek· 
lWer alakadarlar tarafından tedkik c· 
dilmektedir. 

niLay~t memlckcttt: büyük bir ihtiyaç ~--•ı::.Em•m!B•••ıllll-.ıı 
oljuğu anlaşılan malt fabrikası ön saf· 
ta yer cı..lmaktadır. Bunlardan başka 
yeni bir ziraat aletleri fabrikası kuru
larak bilhassa biçer, tınaz makineleri, 
kö) lü i!:• n ufak ve ucuz tohum selek
siyon makinel~ri imal edilecektir. Ya
lova çlft:iği sütlerini işlernek için bir 
süt fabrikası kurulacaktır. Etüdleri ik
ma: edi!en Ankara ekmek fabrikasın
da da çiftlik buğdayları işlenecek ve bu 
suretle Ankaranın mühim bir ihtiyacı 
k::.rşılanmış olacaktır. 

Yeni kurulacak mües~selerin ran
tabilite hesab1arı yapılmış ve iyi kar· 
lar temin edeceği anlaşılrnı§tır. 

Diğer taraftan İzmir ınıntakasında 
kurulmakta olmı CeıHadgölü sahasile 
Silifke, Çukurova, Ç~!ieUer çifttikle -
rinde geniş mikyasta pamuk ve soya 
ZE::r'iyatı yapılması için· hazırlıklara 

N ATTAnın 

başlanrrıı~tır. Program ları h&zırlandı tafsilat: 

Ankarada şimendifer hattı boyunda, N A T T A 
mctruk bir halde bulunan çimento fab- Galatasaray 
rikası sahası da devlet ziraat ~letme· İTA · 
si kurumu tarafından hayvan besi ~-~ Parnpalas karşısında ~-• 
nıerkezi halinf' getirilecektir. 

Bundan ba~ka yağmurlar veya sula
ma neticesinde inbat kudretini kaybet
miş topraklarla, Nafıa tarafından irva 
amQ1iyatı yapılmakta ıJ'an sahalarda 
tatbıkımı lüzum görülecek gübrelerme 

'Fransız Tiyatrosunda' 
15 Teşrinisnni Sulı Akşamı 

Münir Nureddin 
ve zer politikası ve memleketin muh
telif mahsul sahalarının sun'i gübre 
ihtiyacı da tesbit edilmektedir. Bu 
milksadla baZ1 iptidai maddeler haric· 
den idhal edilerek sun'l gübre çeşidle
ri hazırlanacaktır. Diğer taraftan Ça
talca civarile diğer bazı rnıntakalarda 

Mevsimin ilk bnynk 

Konserini veriyor 
Biletler: Beyo~lu, A~acami Phillps 

ma~aznsında s ıtılmaktadır. ir 

~ .......... .a...... 
bulunan ve buvana adı verilen son de
rec'=! kıymetli kuş gübrelerinden istifa
de cihet! de tedkik edilmektedir. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bu alc~am .. at 20,30 da 

İngilteredeki kimyevi sanayi tröstü 
birkaç St>ne evvel mernleketimize bir 

Kan Karde,lerl 
Yazan : Birabo 

Tiırlcçeai F. Adil 

akBşuam ce nuon M rı==- 1[5) s· d c;;;;,) \\::0 ~ ~ ınemasın a \ 
.iraesirıe baş1anacak olan mevsimin en mühim ve alakabahş filmi olan 

---.. 

BAT AK L 
Şaheserini bütün· İstanbul ha.lkı görrneğe koşacak tır. 

ALBERT PREJEAN DITA PARLO LiNE NORO 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan bu filimde: Bütün P'\risin zevk 
ve sefahat mahallerini, genç kız ve kadınlarm maruz kaldıkları tehltke· 
ler ... gibi içtimai ve yaşanmış bir dram hayatı tasvir edilmektedir. 

~ı!liınZı;;:;:ıD..,. İlı:\veten : EKLER JURNAL Mnrsilya yangın f.ıcinsı ~ 1 

a~~m E L E K Sinemasında 
NEFİS VE HARİKULADE GÜZEL BİR FRANSIZ ŞAHESERi 

AŞK BAHÇELERi 
Başrolde: Son senenin en gözde y~Idızı 

VIVIANB RO MAllCI 
PİERRE RENOİR - LOUİS JOUVET 

Programa ilave olarak Paramunt dünya havadisleri 
DİKKAT: BU GECE İÇİN BÜTÜN LOCALAR SATILMIŞTffi. 

Hususi koltuklarm erkenden aldırılması. Telefon: 40868. . 



9 İkinciteşrin 

Sivasta bir Akşam kız 
san' at mektebi açıldı 

Sivaalı genç kızlar ve yetişken kadınlar için açılan bu 
tnekt~b ııelecek yıl kız enst;tüsü haline getirilecek 

Sı1;as Akşam kı~ san'at mektebi binan 

~ıvas, (Hususi) - Vi!ftyet bütcesin- Mektcblerimize eösterilen bu candar a
~en ayrılan 51 bin lira tahsisatla yapılım laka karşısında mektebsiz talebe kalm:ı
ttıodern teşkilatlı bir Atatürk ilkmekte- ması için icab eden tedbirler alınmış ve 
billden sonra Kültür Bakanlıgı tarafın- bütün talebe mektebler!ne yerleşt'rilmi~
dı.n şehr;mizde genç k ız ve yetişkin k:ı- t ir. Bu sebeblerle birçok mekteblc:-ue 
d,rılarımız için bir Akşam kız sa.•'at rnek- şubeler açılmıştır. 
t~bi açılmıştır. Mekteb. ,genç kızlarla tah- ---------
sıl cağını geçirmiş kadınlara mahsus ol- Karaburunun bir köyünde yeni 
1
"'" \r üzere iki şubelidir. Yalnız bu yıl t• kt b b' 'd 

4 'Sinde dikiş, biçki, modn dersler! gôs- ır me e Jn3~1 yapl ı ı 
teı·iıecektir. Mektebin açılması şehrimiz Karaburun, (Hususi) - Karaburun 
hctyanlnrı arasında alaka ile karşılanmı§ kazasına bağlı ve kasahaya bir saatlik bir 
Ve bugüne kadar 100 e yalnn talehc kav- ıncsafede olan Anbarseki - Saip köyünd'C' 
iedılmiştir. 1\lekteb direktörlüğüne de inşa edilen büyük bir okul binasının açıl-
eyoğlu Akşam kız san'at mektebi öğret- ma töreni Cumhuriyet bayramının yıldö

ttıenıerinden Kadriye Şahin tayin ed'le- nümü günü yapıldı. 
tek gelmi§, vazifesine b3şıamıştu. Kıy- Kasabadan birçok davetli, halit, memur 
tnt!tli ve çalışkan valimi1. Nazmı Tokerin okullular buraya gittiler. Okul başöğret· 
ll'ıektebin açılması hususunda gösterdiği meni ile bir talebe okul için söz söyledi
eantı alaka memlekete yen! bir san'at ler. Kaymakamımız yenı bir okulun böy
ntvası kazandırmıştır. le bir günde açılmasının kıymetin! a:ı-

Cene haber aldığımıı9 gore. gelecek lattı ve kordelayı kesti. 
~ıl burası kız san'at enstitüsit haline ge
tıriJecektir. 

Diğer mekteblerde 
d Şehrimiz lise, orta ve ilkmekteblerın· 
e bu yıl geçen yıllnra nazaran bır tale

be fazlalıg~ı vardır. Liseae bugün 800 ü 
tn" l· Utecaviz, orta mektebde 85•), ilk vkul-
~a ise 4000 i a§an talebe okumakt:ıdır. 

Muradlıda m 1dern bir köy 
Muradlı (Hususi) - Muradlıya bir sa

at mesafede Ergene suyuna yakın arazi
de (200) haneden fazla göçmenin :skani
le modern bir köy meydana getirildiği 

gibi, çok güzel bir okuma odP.St, Cümhu
riyet alanı, Atatürk anıdı yaptırılmı~tır. 

( _____ M_a __ rd __ in_d __ e __ e_rn __ n_i~y_e_t_t_e_ş_k_i_la_~_tl ____ ) 

SON POSTA 

izmitte bir köylü tabanca 
ile arkadaş1n1 öldürdü 
İzmit, (Hususi) - İzm~t:n Yuvacık kö· 

yünde kanlı bir facia olmuştur. İbrahim 
oğlu Hasan ve Üzeyir oğlu Mehmed is
minde iki arkadaş arasında bir koyun 
hırsızlığı meselesinden kavga çıkmış ve 
Mehmed, tabanca ile Hasan. öldürmü~-, 
tür. Vak'a yerine müddeiıımumi Ham
di Doğu gitmiş, tahkikata başlamıştır. 
Katil yakalanmı§tır. 

Koza n, F ek e ve Kad:rli 
belediye reis1eri spçildi 

Kozan, (Hıısusi) - Halk Partısm:ic 
kazanan belediye azaları arasınd:ı reis 
seçimi yapılmıştır. Aza!ardar. Hall~ Par
tisi ikinci başkanı Şerif Akgün ittifakla 
Kozan belediye riyasetine intihab olun
muştur. Şerif Akgün yıllarca orduya hiz
met etmiş ve nihayet vazifesin' bitire
rek binbaşılıktan tekaüde sevkedilmiş, 
çalışkan, iş bilir, memleketc hızmet edt"r 
bir :ıattır. 

Ayni gün Feke ve Kadi!'ii kazalarınd:ı 
da reis intihabı yapılm!ştı!'. Feke reisli
ğine Şerif ve Kadirli reisliğinr. de Ha!tkı 
seçilmişlerdir. -------------------

Hay1r sever bir vu .. ddaş 
ErZ:ncan"a dog·'ugu 

köye iki çeşm3 y ... ptırd1 
Erzincan (Hususi) - A.slen Erzincanlı 

olup daha küçükken İstanbula gitmiş Ye 

elli sene kadar bir zaman ıı;ınde mem -
leketini görmemiş bulunan Erzınc<Jnın 

Ekrckhuma köyünden Alibey oğulların -
dan Galib Yener adındaki oir zatın doğ
duğu bu köyde iki çeşme yaptırmak i • 
~in gösterdiği hayırseverlik halk üze -
:inde çok iyi bir tesir bırakmıştır. B,ı zat 
doğduğu Ekrekhuma köyüne beş kilo -
nıetre bir mesafnde bulunan ve yüksek 
dağların tepesinden akıp gitmekte olan 
~af ve temiz Göze suyunu köyün iç!ne 
getirmeye azmetmiş, bunun için ta ço -
t'ttkluktan düşündüğü bu arzusunu şimdi 
yerine getirrneğe muvaffak olmuştur. Bu 
fuyun getirilmesi ve köyde yaptınlacak 

iki çeşmenin masrafı için de Erzincan 
Ziraat banka direktörü Mustafa Altına -
ku mutemed tayin etmiştir. Bu iı için 
şimdiye kadar bin dokuz yüz lira sarf<> • 
dilmiş ve kövün içine yaptırılan çeşmc -
ler ııkmaya başlamıştır. 

C~yh:ln beJAdiy3 reis; S"C.'di 
Ceyhan, (Hususi) - Yurdun her kii~c

sinde olduğu gibi Ceyhanda da belcdiyt> 
reisi seçimi yapılmış, reisliğt! eskı rcıs 

SalAhaddin Sepiciyi seçmışlerdir. 
Dört senedenberi Ceybanôa bcled1yc 

reisliği yapan Salahaddin Sepici bu müd- • 
det zarfında gösterdiği gayret ile birçok 
<'Ser vücude getirmiş ve halkm teveccü
hünü kazanmıştır. -----

Bursada ilk kadm avukat 

}•lardin, (Hususi) - Mardin, doğu şe
ıırleri içinde ve bilhassa komşu vııayet
;~ nazaran zabıta vukuatı az olan bir 
b· trdir. Zabtta vukuatma senede anca~ 
~rkaç defa tesadüf edilir, bunun da he
~ten hemen çoğu köylerde cereyan eder. 
tl~d~n başk;ı. şehrimizde hırsızlık, ev, 
~an soyrna vak'aları da pek enderdir. 

Bu, zabıtamızın isabetli tedbırlerİnden 

ve bilhassa Mardin halkının halim, c~-

Bursa, (Hususi) - Bayan Fatm.ı S:i
h~yla Beyşehirlioğlu §ehrimir. barosun:ı 
kaydedilmiştir. Avukatlığ'l başlıyacak

tır. Bursamızda ilk kadın avukattır. Vak
tile Bursa kız muallim mcktcbinde terbi
ye muallimliği yapmıştır. 

Tokat valisi terfi etti 
miyet kanuniarına fevkalide muti olii'ıı

larından ileri gelmektedir. Resim, Mardın 

zabıtasından bir grupu Emn~yet Direk

törümüz Nureddin Keskibora ile bir arada 

göstermektedir. 

Tokat (Hususi) -Vali ve Cümhuri -
yet Halk Partisi Başkanı Faiı Ergun bi
rinci sınıf valiliğe terfi etmiştir. Dürüst 
ve çalışkan bir idare imiri olan sayın 
valiyi tebrik ederiz. 

Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasrn Bey sr na 
le" so" ı · · ? " Y eyıın mı •. 

bir ... Asrımız s!ncma asrı -
dır diyenlere hak VC'. ıyo •. 
rum .•• 

... Sinema makıncieri 

köylere kadar sokulacak -
. mış ..• 

Hasan Bey - Bunları 

tuvalet eşyası i!e moda al
bümleri takib etmezse fay

. daları büyük olacaktır. 

Sayfa S 

C Vurdda Cumhuriyet. bayramı ~ 

Yurdun h~r tarafından ıes'id edilen Cumhuriyetb 15 inci yıldönümü bay· 
rarr.ına aid intılıalar gelmekte devam etmektedir. Yukarıdaki resimler f 
muhtelif şehrimizdeki bayramdan görünüş!erdir. 

c Vurdda spor 

Samsun, (Hususi) - Samsunspor ~ 

Demirspor birliği, bilhassa son hafta~ 
lar içinde yeni kararlar vererek atle· 
tizm, futbol, voleybol şubelerinden 
ba~ka Samsunda ilk defa olarak eskrim 
şulesini de tesis etmiştir. On beşinci 
Cumhuriyet bayramı yıldönümünde 
büyük gcçid resminde Samsunspor -
Demirspor birliği gençlerinin munta ~ 

zam geçişi çok takdir edilmiştir. Gerek 
kıyafet, gerek geçiş itibarile birlik 
gençleri çok calibi dikkat bir varlık ar· 
z~diyordu. Eskrim gruplarının geçişi 

de büyük bir alfıka ile alkışlanmış1.ır. 
Resmimiz, birlik üyelerinden bir gru
pu asbaşkan Vedad Ürfi ve umumi 
kaptan Etem Ruhi ile bir arada göster
mektedir. 

Bursa da 
BurS'a (Hususi) - Cumhuriyetin 

on beşinci yı!dönümü münasebetile 
Atatürk stadyomunda futbol, Mudan
ya yolunda bisiklet müsabakaları ya • 

hareketleri ) 

pılmıştır. Acaridmanla Bursagiict.ı 

futbol macı dört dörde berabcr1ikle 
bitmiştir. Tekaüdler takımile Akınsı><>r 
birinci takım arasındaki maç da Teka· 
üdlcrin sıfıra karşı bir galibiyetile ne • 
ticelcnmiııtir. 

Bisiklet müsabakasında: Birinciliğt 
Ace.rdan Bekir, ikinciliği Akınspordan 
Hasan. üçüncülüğü Acardan Faruk ka
zanmışlardır. 

Kırklarelinde 

Kırklareli (Hususi) - Pa1.ar giinü 
Hıukspor klübü ile Kırklarelispor k'ü· 
bü gençleri arasında atlctizm müsaha
kalı:ın ytıpıldı. Bu müsabakalarda 1 0( 
metre, 400 rcetre, bisiklet sür'at ko • 
şusu, yi.iksek atlama birinciliklerini 
Halkspor klübü. 1 SOO metre, ~ülle at· 
ma, üç adım, tck adım birinciiiklerini 
Kırklareli spo:· klübü geneleri a'aı ;ık 

memlekette çok heyecanlı bir spor gü· 
nü yaşattılar. 

C Küçük Memleket Haberleri ) \...--_ ___.;.,_ ____ _ 
B:ılık~ir Veteriner Direktörü vefat etti 1 1'okad Emniyet J\lüdürü 
30 seneye yakın Balıkesir Veteriner Di - Ankara Emniyet Umum Müdürlük müfet

rektörlü~ünde bulunan Behçet Tunçok, ilç tışleıinden Ata, do~u viliı.yet.ıerimiz Emniyet 
ayd:ınberl devam eden hastalı~ı sonunda Miic!ürlüıtüne tayin edilerek gelmi~ ve Işe 
vefat etml..f ve cenazesi merasimle kaldırıl- b:ışlamıştır. 
mıştır. Sındırf:'l İnhisarlar Müdüdüğü 

Yozgad hastanesi operatörlüiü Sındır~ı 'l:nh!.snrlar Müdürl~~üne ~aylıı 
Kastamonu Memleket hastanesi operatörü edilen Ag•mlye Yenice müdüru Ilasan Feyz.l 

Hayri Ka~an, Yozgad hastanesi operatörlü- ve muha~ebeclllğlne tayin edUen Sami, ıellp 
tüne tayln edilml.f ve işe ba~lamı~tır. !.şe başlmışlardır. 
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M~KTUB 
kazaya ~ftar olmanız kimbilir ıne 
acı, ne tahanunülsüzdür. 

Fakat dünya böyledir efendim. 
Fazla üzübneye de değmez. Hayatı 
vapur, hayatı beşere benzer.. Bazan 

Evvela mahsus selam edip hatın na- kıı:;a, bazan uzun olur. Talihi kader si-
zikanelerini istifsar eylerim. Az zaman zinkini kısa takdir etmiş. Elden ne ge
mukadd('m Almanyada viUıdetinizi ve li k" 

alicde Uengerendaz Gükcmal 
vapurundan }stinye dokunda 

mukim Etrüsk vapuruna: 
Biraderi canberaberim efendim, 

. r ı .. 
vilfıdetiniz akabinde İstinyeyi teşri!i- Benim canım efendim. 
nizi haber almıştım. Size beyanı boşa- Asıa fütur ıJetirmeyin:iz.,. IN'ıhayet 
medi için hini teşrifinizde Jimanda kar- olsa olsa buraya gelirsiniz. Bizim Ha
şılamayı ansamimülkalb arzu ettim - liç hiç de fen:ı bir yer değildir. Gerçi 
se de son zamanlarda uskuruma arız birçok aceze ile memh1 ise de araların· 
olan romatizma illeti yüzünden hare- da bulunmak sıkıcı birşey değildir. 
ket edemedim, beni bu şereften mah- Burada çok neş'eli kirnesneler de 
rum bıraktı. mevcuddur. Mesela Büyükada vapuru 

• Maramar ve Boğaz cihetinden bura- he~iremiz bunların jbaşında gelir: 
ya gelen salapurya ve taka misilh1 Zatıalinizin uğradığınız felaketi haber 
kirnesnelerden zatıfllilerinin ne derece alır almaz, hemen şöyle bir şarkıya 
yakışıklı, ve gözalıcı olduğunuzu duy- başlamıştı: . 
muştum. Ve esef ki dün bacam kena- cBen HPliÇ sulannda bekliyorum» 
nnda gazetesini okuyan sabık çıma- cHer zamanki yerimde bekliyorum, 
cım, Iib;k bekçimin gazetesinde de hi· cBeni şı-d et Etrüsk-üm başın içinıt 
ni seferde dilçar olduğunuz kesri sürat O, şimdi dörtgözle sizin teşrifinize 
yüzünden, İstinyede dok nam tedavi - muntazır ... 
haneye nakledildiğinizi okudum. Mektubuma nihayet verirken tekrar 

Size inan, ne derece müteessir olduğu- mahsus selam eder, başka keder gör
mu tahrire kalemim vannıyor. Yetmi- memenizi Hazreti Cenabı Bahirden te
şinci sal hayatımdan sonra bir köşeye menni eylerim. 
atılmış olmam bile bana giran gelir - Halicde lengerendaz bendeleri 
ken bir de, zntınız gibi bir nevzadm Gülcemal 
daha henüz bahar hayatında böyle bir İSMET uuı;Ost 

i ·yor mu idiniz ? =ı 
ıektublar ne zaman pu:lanmıya 

başlandi ? 
Mektubların ilk 

defa pullanmaSl 
kcyfiyet~ 1837 de 
tahakkuk etıniş ve 
bu usul İngiltere
de tatbik olunmuş
tur. Fakat ılk za -
manlar, bu usul 
devle: idaresinin 
muhalefetine ma-
ruz kalmıştır. Me1t 

tubların pullanması usulü Fransada an -
<'ak dokuz sene sonra tatbiı.t edilebilmiş· 
tir. .. 

Bir yeryUzU cenneti 
İngilterenin Rut

Jand kontlu~u de
nilebıli: ki zabıta 

Ingrizlerde vasatı yiyecek 
i htiyar.ı 

Bütün milletle -
rin müstakbel bir 
harbden çekindik
leri şu sırada her 
türlü müdafaa tcd 
birlerine baş vur -
duklarım görüyo
ruz. İngilizler de, 
sahillerinin her 
hangi bir surette 
abluka edilebileceğini düşünerek ihtiyat 
rrzak depo etmek İ\İn bir Ingilızin ihti • 
yacı olabileceği yiyecek mikdarını he -
snblamışlar. Netice şudur: 

Bir İngilize, bir senede ~4 kilo et, 50 
kilo şeker, 172 yumurta liızımdır. içki 
mikdarı hakkında tesbit edilmiş bir ra -
kam yoktur. 

* Bir ş· m endifar is tar stiği 

,.,~] 
Kad1n Köşesi 

.- ........ ......._ ...... ......._ ____ ......._......._......._........_ 
~~~ 

Bir tek rob üç türlü 
giyilebilir 

Yukarıda sağda: Kapalı yaka 
Yalmı açmakla bı
rakılsa bır başka • 
lık ')}mıyacağı i · 
çin, r"bur. göğsü -
ne, üstü kırmızıh 

beyaz emprime i • 
pekiiden bır jile 
geçirilir. J ılenin 
rcverlerı robun yo. 
kasının üstüne çı

karılır. Bu chem -
miyetsiz !ark gün 
delik, saac roba a
biyye hal; verme
ye k<ifidir. 

Yukarıda solda: 
Ayni robu daha a
ğır bir tuvalet el
bise haline koy • 
mak içindir. Bu se 
fer yaka hele ka -
dar açılmıştır. Ji -
le rneydnndadır, 

açılır. 

vak'alannın kay
deıiHmediğı bir 
~·eryüzü cenneti
dir. Bütün bir sc-

1850 senesinde bütün Avrupadaki şi • küÇücük düğme • 
mendilerlerin uzunluğu 332 kilometreyi lerle ve ufak bir 
geçmiyordu. Bugün, bu mikdar 450 bin fiyongn ile süslü -

ne zarfında, bu kilometreye hali~ olmuştur. dür. Bır de devrik 
memlekette ancak yakası vardır. Re • 
blı' sarhoşluk hadisesi olmuştur. Bu kont- rJ hiç çalışmadan aylık alan adamlar va- verleri robun re _ 
luğun kırkı bulan hakimleri, aşağı yuka· ziyetindedirler. verlerinden az da-
................................................ ................................................ ............................... ha erısızdir. Bunun 

Erkek karaketeri 
Bir genç kız bana yolladığı mek

tubda ni§anlısından şikayetçi: 
- Seviy.:>rum, sevildiğirni d~ bi· 

liyorum. Fakat üzüldüğüm bir nok
ta var, nişanlım bana karşı biraz 
durgun, nasıl söyliyeyim, soğuk de
ğil amma, hararetslz davranıyor. o
nu bi!az vazifesini düşünmeye se\·· 
ketinenin yolu yok mu? 

* 

kayd görünürler. Hakikatte sevgi, 
hiddet veya nefret, yahud da şefkat 
en kuvvetli tesirini onlarda gösterir. 
Dillerinde sevmek fülinin muhtelif 
sıygalan şelAle gibi alanaz, fakat en 
kuvvetli gönül bağını onlarda bu • 
lursunuz. 

için kenarları la -
civerd bir biye ile çevrili gibi görün -
mcktedir. 

Bu türlü modeller, biçiminden usan -
dığınız modelleri bir el çabuklugu ile de
~iştirivermek, icabında kolayca abiyye -
leştirecek yeni bir gündelik rob yapmak 
hususunda çok işe yarar. 

Robun asıl şekli aşağıdadır: Dümdüz 
bir beden, iki ufak ceb, tokalı bir sentür. 

Bu tarz elbiseler son zamanlarda pek 
çok görülmeye başlanmıştır. Eskiden 
müsrif hareket edenler bile elbiseden ta
~arruf yollarını aramakta olduklarından 
moda muciiUeri de onlara g(ire modeller 

hazırlamaktadırlar. 

elefon Şirketi memurlarının davasi 
mühim bir safhaya girdi 

Eaki Telefon Şirketi aleyhinde tazminat 
açan memurların vekilieri mahkemeye 

bazı vesaik ibraz ettiler 

davası 
yeniden 

Tasfiye halinde bulunan İstanbul 
Teıefo!l Şirketi memurları tarafından 
şir:<et aleyhine açılan tazminat dava -
sının tahkikat safhaları ikmal edilerek 
mahkemeye intikal etmiştir. 

120 memur tarafından açılan bu da
\'a, asliye 2 nci ticaret mahkemesinde 
mühim bir safhaya vannıştır. 

Davacılar, ötedenberi ~irketin ayrı
lan memurlanna maaşlarile mütenasib 
bir ikramiye verdiğini iddia ve mah -
ketneye buna dair bazı vesaik ibraz et
mişlerdir. Bu vesaik arasında müddei 
tarafın bilhassa istinad ettiği, şirketin 
esas mukavelenarnesne imtiyaz ve sa
tınalınma mukaveleleridir. 

Şırkctte, ötedenberi böyle bir teamül 
olmadığında ısrar eden eski Telefon 
Şirketi vekilleri ise, bu vesaiki tedkik 
ederek, cevablanm ha:;,•r)ıyacaklarıını 
bildirmi ~lerdir. 

Davacılar tarafınnan şirketten iste
nilen tazminatın yekunu l 00 bin lira
yı aşmaktadır. 

V ap urda yapı lan keş" f neticesinde 
b:r suç' u tahliye ed Idi 

Ağırcezada devam eden bir öldür -
rneğe t~ebbü~ davasının aydınlanma· 
sı için, mahkeme hadisenin cereyan 
ettiği Kadıköy vapurunda keşif yapıl· 
masma karar vermişti. 

Suçlu berber Fahreddin, Hayrünni· 
sa :sminde ~evdiği bir kadını takibe 
baş~amı~tır. Hayrünnisa, bir gün hem· 
sirE>sile birlikte, Köprüden Kadıköy 
~apuruna binm~, biraz çakır keyif o
lan Fah!eddin de takibe devam etmiş· 
tir. 

Vapur hcı.reket ederek bir hayli yol 
aldıktan sonra Fahreddin tabancasını 
çekmiş ve sevgilisine 3 el at~ etmiş
tir. Bu hadise üzerine tevkif edilerek 
öldürrneğe te~cbbüc; iddiasile mahke -
meye sevkedilen suçlu, geçen celse -
de: 

- Fazla sarhoştum. Sevgiliini de gö
rünce aşka geldim, pencereden dışarı 

rac;tgele ate~ ettim. Fakat onu öldür -
me~c tc~ebbüs etmek hayalimden bile 
geçmedi, demi~i. 

Bu suretle vapurda bir keşü icrası· 
na mahkemece lüzum görülmüş, va • 
purda ehli vüku:f yardımile yapılan ke
şif sonunda, hiçbir yerde kurşun eser
lerine rastlanamamı~, maznunun pen
c~reden harice silah attığı: neticesine 
varılmıştır. 

Dünkü celsede, suçlu Fahreddin tah
liye edilerek muhakeme talik edilmiş· 
tir. 

Iki kadının evini soyan bir 
hırsız yakalandi 

Cagaloğlunda, Ayşe ve Emine is • 
minde iki kadımn evlerine Asa!. ismin· 
de biri girmiş, konsol ve çekmeeelerin 
kilidierini kırarak elbise ve rnücevhe
rat çalmış ve bunlan Fuad ve Karabet 
ismindeki kimselere satmıştır. 

Asaf yakalanmış, dün ikinci sorgu 
hakirnliğinde, suçunu şu yolda itiraf 
etmiştir: 

- Vaktile başka bir suçtan dolayı 
tevkif edilmiştirn. Bu sırada yetmiş u .. 
rarn vardı. Üzerimde bulunan bu para
yı aldılar. Bilahare parasız ve aç kaloı 
d.ıın. Hırsızlık ederek karnım.ı doyur 4 

maya mecbur oldum, demiştir. 
Çalınan e~ya geri alınarak sahible ,. 

rine iade edilmiş, Fuad ve Karabet 
serbest bırakılmış, suçlu Asaf tevkU 
edilmiştir. 

Bir Rumca gazete bir vapur 
acentası hakkında hakaret 

davası açil 
Dün tsliye üçüncü ceza mahke " 

m~sinde, oldukça garib bir daYanın 
muhakemesine başlanmıştır. 

Bir vapur acentası hastırdığı e] 

ila'l'llannrla, Apoye Matini gaze • 
teo;inin ncentanın ilanlannı kabul eti-' 
memecıinden bahsetmiş ve Apoye M8't 
tini gazetesi içhı Lisa kelimesi kul ,. 
lanmıştır. ı 

Gazete idaresi, Lisa kelimesini baka" 
ret mahiyetinde görmüş, bu kelimenin: 
ku::luıınu~ manasında olduğundan ba"' 
hisle dava açmıştır. 

Dünkü mur.akemede dinlenen eh j( 

li vükuf ise, hu kelimenin hakaret ma" 
hivetinde olmadığın_ı ve ancak fennf 
bakımdan kudunnus manasma gelebt .. 
leceğini söylemiş, muhakeme başka btr 
PÜne talik edilmiştir. 

Randavuculuk suç1usu Atina 500 
lira kefaletle tahliye edildi 

Randevuculuk ve fuhşa teşvikteıı 
suclu Madcım Atina. hakkındaki mev~ 
kufiyet kararının ka1dınlması için as .. 
liv~ dördüncü ceza rcisliğine müracaa~ 
etrr.işti. · 

Mahkeme, Madam Atina'yı beş yüz 
lirn nakdi kefaletle tahliye etmiştir. 

Müddeiumumilikçe din~nen ~ahid!-\ 
lerden biri, yeniden şayanı dikkat ba .. 
zı malumat vermiştir. Bu şahiddcn a"' 
lınan malumata istinaden tahkikata 
devam ;;;rlilmektcdir. 

Seyahat ve ikamet kanununa 
ayk1rı hareket eden ecnebiier 
Son zamanlarda sulh ceza mahkem~ 

leri, Türkiyede seyahat ve ikamet ka• 
nununa aykırı hareket eden ecnebiler
le dolup boşalmaktadır. 

Kanu'l'lda en son yapılan tadil~.tı bilw 
miyen, mem!ekete gelişlerini veyd 
değiştiirdikleri ikametgahlan polisd 
bildirıniyen ve buna mürnasil suçlat; 
işiiyen birçok ecnebi, Adliyeye sevke •, 
dilmektedir. 

Kanur.da bu gibi suçlann cezası dt!" 
recesine göre 15 günden 6 aya kad~ 
hapis VP. 25 lira ile 200 lira arasınd' 
para cezasıdır. 

Son bir ay zarf~cfu yalnız Galat4 
ve Beyoğlu sulh ceza mahkemelerln4t 
bu şekilde yüzden fazla suçlu ecneb1 
sevkedilmistir. Bunlar arasında harlo
den meml~ket!mize gelen bazı artisf' 
ler de vardır. 

Bu genç kız, Bayan M. M. mek
tubunda yaşını tasrih etmemiş, fa
kat sualinin şeklinden kendisinin 
pek genç olduğunu tahmin ediyo
rum. Gönül meselelerinde erkek ka· 
rakrerini!n ar$ttiği muhtelif görU
nüşler üzerinde hiç tecrübesi yok
tur. 

Çocuğum, senin nişanlın bu ikin
ci sınıftan olacak, memnun ol, şük· 
ret, müsterih yaşa, ve beklerliğin 
kelime eaşmasını evlendiğiniz zama
na sakla. Sana bunun haricinde en 
ehemmiyetli tavsiyem onun bu va
ziyetini tıaklid etmeye kalkLŞrna • 
maktır. Bilhassa l!kayd görünmek
ten çekln. Tabii ol, kazanırsın. 

Bacaksızrn m askarai rklari Vakitsiz patlıgan fişek 

Baz1 erkekler vardır ki Teyzenin 
tabirile romantiktirler. Hayalsever· 
dirler. Dillerinde şiir, kalbierinde 
endişe, gözlerinde siyah gözlükle 
yaşarlar. Kendilerinde ciddiyet ol • 
rnadığ! gibi sehat fikri de aranmaz, 
bugün severler, yann sevgilerinin 
nefrete inkt15.b ettiğini görürler. Bu
na mukabil bazı erkekler de vardır 
kı iç duyg-Jlan dışa aksetmez. U -

* Kadıköyiinde, Balıarıiyctic Bayan 
P. P. ye: 

- O benden gfizel, malumatlı, 
karşısında nasıl rekabet edeceğim? 
diyorsunuz. !Eğer bu sualin içinde 
toplanan kelimeler bir kaide ifade 
Ptlseydi şu güzellik mUsabakalnnn· 
da kazananıann knrŞ1SUlda yere se
rilınem~ aile ocağı olmıyacaktı. 
Bir erkek bir genç kızı sadece gfizel 
ve kültür sahibi olduğu için sev· 
mez, sevdiği için sever. 

TEYZE :r·-

• --, 
........ 

-· 
~ .. - --
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ASKERLjK BAHiSLERi TiYATRO 
Almanya müstemlekelerine 
tekrar sahib olabilecek mi? 

NAS 
Karagöz ve Orta 
elemansızlıktan mı 

oyunu 
··ıd··? o u. 

ve • 

-ll- (*) 
Alman mUstcmleke da-

\ıası büyük harbin netl • 
cesinde elinden alınnn 

tnüstamerelerin, bugün 

................. Yazan: ···············-
General 

H. Emir Erkilet 
......................................................... ; 

Do~ Afrika h:ıritasını 

tedkik edersE-k görürüz ki, 
Nilin membalarını tc~kil 

eden başlıca üç gölden en 
şimaldeki yani Mavi Nilc 
kaynaklık edeni zaten Ha
beşistanda yani İtalyanın 
elindedir. En cenubda ve 
en büyük olan v;ktorya 
N yanza gölünun üçte ikisi 
Tanganikada, Alber Nyan
za gölü de, bu eski Alman 
müstemlekesinin p• k ya
kınındadır. Hülas!l. Alman-

Y cı:zan: Na1rel Sala Coıkun 

Ortaoyununun son üstcıdl4rından. Refet (Her üç resim de ayni san'afkara aiddir) 
lara dönecek Tanganıka ilo 
İtalyan Sornalisi arasında 
bulunan İngıliz doğu Af· 
rikası bir harbde her iki 

her kimde iseler geri ve • 
tilmelerinden ibaret, sade 
Ve kolay hallolunabilir 
görünür; hakikntte ise e • 
l>ey karışık ve çi:zülmesi 
Rüç bir düğümdür. Ç'ln • 
kü, bunların geri verilme
li · şahıslar gibi devletler 
için de çok güç - bir fera· 
gat meselesi olmaktan 
başka, dünyada ilk mad • 
delerin tevzii ve müs~em· 
lekeci büyu·· k endüstri m em \ taraftan zaptolunabilir ve 
eketleri mamuUitının yer Belçika Kongosu ile Mo -
leştirilmesi ltıbarile dün • zambik Portekiz nıüstem-
Ya iktısadt müvazenesin • lekesi alınır; o zaman N.-

Bir sabah gazetesi Ramazan müna- ıliriz çünkü sonra (Yakup efendi) ol .. 
sebetile milli temaşamız olan Karagöz du- Sultan Azizden süflörle oyun oy· 
ve orta oyunundan bahsediyar. Bu iki namak imtiyazını alını§ bulunuyordu. 
tip te.maşanın Azrailin elinde kıvıran - Bu imtiyazla harekete geçen Güllü A
dıklarından şikayet ettiğimiz bir za - gob Gedikpaşa tiyatrosunda ciddi ve 
manda ele alınarak tedkik edilmeleri- derli toplu temsiller verrneğe başla • 
ni, hatta yüreklerini ümid çarpıntısına nu~. halkın rağbetini tiyatrosuna çek •. 

~e arzu edilrtııyen bir ta- lin bütün membalan ilc 
kaptıracak bir müdafaa görmelerini mişti. 
takdirle karşılamamak mümkün değil- Halk, üstiinkörü de olsa, dekorlar • 
dir. Ancak dün okumu~ bulundu~umuz la sah.,ede oynanan bu piyesleri çok 
bu seriden bir yazı okkalıca bir yaniışı tutuyordu. Orta oyuncularının etekle • 
ihtiva ettiği için biz de bu mevzuda ri tutuştu. Çünkü halk yavelerden u •. 
bir parça icrayi lubiyat eylemek lüzu· sanınış. orta oyununu göre göre usan • 
munu hissettik. mıştı. Zaten san'atleri şamdanın dibi • 

kun de~işikhklere sebeb bütün do~u Afrika yck • 
olacaktır. Fakat asıl müş- pare bir halde Almanlarla 
küıat, bazı büy:".ik devlet • İtalyanların eline geçmiş 
lerin sevkulceyşi siyaset olur ve bu suretle yalnız 
tihniyetlerindc, eski Al • cenubi Afrika dominyomu 
lllan müstemlekelcrinin değil, Sudan, Mısır ve ne-
geri verilrn~si halinde, ticede Hind yolu büyük 
kendi müstamerelerinin b:r tehlikeye maruz bul:ı-
\Pe bunların anavatanla nurlar ilh .. 
llluvasalaların,n tehllke • Bunları yazmaktan mak 
te düşebilcceğt endişesi .. sadım, Alman müstemle . 
~n uyanmış bulunmasın • Afrikadaki mü.stcmlckeleri ve c~ki Alman miütemlekclcrinin kelerinin hemen ve göniil 
dan ileri gelmektedir. bugünkü vaziyetleıini gösterir lıarita rızasile iadesine ma:ıı olnn 

Mesela, İngilterenin Hindistan yolları- elinden baskınla aldığı Cebclüttarık ka- ı İngilterenin bır kısım düşü.rce \"e en • 
ha ve dolayısile Hind denızindeki mut- yalığında hakimiyet tesis etmek sayesin- J di~clerini meydana koyarak bu mescle • 
lak hakimiyetine ne derece büyü!t bir de, İngiltere, yalnız o zamanki rakıbleri, nin İngiltere cihetile olan zorluklar :nı 
ehernmiyet verdiği ve bu hususlarda ne İspanya ile Fransayı deniz sevkulceyşi göstermektir. 
kadar hassas olduğu, malumdur. O dai- itibarile, biribirinden ayırmak ve Kap - Fransanın da, Alman müstemlekeleri 
lha, ana vatanı Hind Okyanusuna ve b1.1- Hind yolu üzerinde kendine bir durak işinde, bazı hesab ve endişeleri olacağı 
radaki müstemlckelerine bağlıyan deniz temin etmekle kalmamış, ayn! zamanda, tab;idir; fakat bunların en kuvvetHsini 
"~ hava yollarının geçti~i ve temas etti- bu yolu herhangi bir Akderuz devleti do- derin bir kıskançlık ve pek eski bir reka
~~ sahillerlc karaların, kendi hükmünde nanmasının yandan taarruzun:ı karşı ko- !:.-et teşkil eder. Münihten sonra, Fransa
~eğilseler, Fransa, Belçika, Rolanda ve ıuyan bir de sed elde etmi~ti. d<. siyasi hisler, bilhassa Çekoslovakya-

ortekiz gibi müttefik, dost veyo. zarar- Bu izahlardan şu netice çıkar ki, ingil- nın Karpatlar Rusyasının Macarlarla 
~ız zayıf devletler elinde bulunmalarım tere, bir harbde Cebelütt::ırıkı kaybct- Lehliler arasında taksimi ve bu ikı dcv
ster ki, bunlardan onlara bır ziyan gel- ınekle veya Scpte boğazı dü~manları ta- letin, Almanların cenub doğnya sarkma-
l'rıesin, rafından kapatılmakla, yalnı7 kısa Hind !arına karşı bir sed teşkil edecek, müş-
ltalya adalarile Libya sahillE-ri arasından yolunun Akdeniz batı kapısı elden git- terek bir hududa maHk olrrıas! meselele

\ıe buralardaki deniz ve hava üslerinin miş olmuyor, ayni zamanda, imparator- ri dolayısile, Almanya ile İtalya arasında 
~n rnüessir taarruz mesafeleri içinden luğun uzak Kap Hind yolu da bu boğaz- bir ihtilaf çıkmasını pek arzulaınış ve 
~Çen kısa Akdeniz Hind yolu, İtalya • dan yana, muhtemel bir telıdid ve teh- İtalya - Yugoslavya - Macaristan ve Le-

. abeşistan harbinden yani bilhassa ha- likeye marı.n kalmış oluyor. Ustelik, Af- histandan mürckkeb yeni bir çember ile 
\lada kuvvcUcnen İtalya, İngiltereye a· l"ikanın batı ve doğu sahillPrmin birer Almanyayı cenubdan sarma!t ve infirarla 
rkça kafa tutmaya ba~lıyalıdanber~ ar- kısmını kontrol edebilen eski Alman düşürmek hülyasına epeyce kuvvet ve-
~· İngilizler için, bir harbd~ emniyet n.üstemlekeleri, Togo, Kamerun, cenub rilmişti. Hala da, Alman müstemlck·~ işi
~ ılebilir bir rota sayılamaz olmuştur. batı Afrika ve doğu Afrika (Tangani- ni, çözülmez bir düğüm haline g~tircrek 
llı Akdenizin batı kapısını, Septe bo~azı- ka) nın geri verilmeleri bu yolun emni- alabildiğine geriye atmak için, bu mese
rn' tamam 1234 yıl bckliyen, zaptolun- yetini, bir harbde, pek güçleştirebilecek- lenin ancak toptan ve Japonya dahil, bii
~ az İngiliz kalesi, Cebelüttarıkta, İspan- tir. Çünkü İngilterenin bu yolun her ye- tün müstemlekeci devletlerin toplana
ta iç harbi başlıyalıberi, artık çürük bir rinde deniz ve hava bekçi kuvvetler ika- cakları bir konferansta müzakere oluna
~~ele yaslanmış gibi dunıyor; çünldi, me etmesi ve her ticaret gE-misine \'eya bileceği fikri vardır. Kezalik, böyle b;r 
ha~::efi~ bir (İtalyan • Milli İspanyol}, kafilesine bir deniz veya hava kuvveti konferansta, Belçika, Rolanda ve Poı·te
~ 

1 
a bır (Alman - İtalyan - Milli !span- terfik etmesi \Ok çetin ve adeta müm- kiz gibi küçük müstamereci devletlerin 

Iso) hava kuvveti bir harbde nefsi kün olmıyan bir işdir: buna mukabil bu reylerini şimdiden Almanya aleyhine çe
a Panya ve Balear adalan hava üslcrir.- saydı~ımız müstemlekelerin toprakların- virmek için bunların müslt>Il'Jekelerinin 
t ~ Yapacaklan taarruzlarla Cebelütta- da ve girintili, çıkıntılı kıyılarında mec;- Almanyaya peşkeş çekildi ği veya çekilc
b~ kale ve limanını, içinde durulamaz ned bulacak olan Alman bomba uçakları ceği tarzında haberler dolaşr.ırılmaktadır. 
~ır cehennem haline getirebileceklerdi:-. ile denizaltıları İngiliz Kap Hind yolunu Bütün bunların neticesi, Alman müs-
OlU.ndan başka, en dar yeri ancak 13 Km. daima tehdid edebileceklerdir. temlekelerinin öyle kolayca ve gönül rı-
lt a~ Septe bo~azının., millici İspany:ı as- Bundan başka bir İngiliz d.om\nyomu zasile geri verilrniyeceklerini gösteriyor. 
rı:~ı ~~vvetlerinin hükmü altında buJu- olan ve epeyce kuvvetli bir de ordusu O halde Almanyanın. müstemlekelerini 
tn ı ı taraf sahillerine yerleştirilecek bulunan cenubi Afrika birliği, cenub ba- bir an "evvel istirdad edebilmesi için İn
hı ağır Alman ve İtalyc1n uzun topları- tı Afrika Alman müstemlekesini geri giltere ve Fransayı tazyik edebilmesi 
hen kateş makasiarı ile İngilterenin yüzü- icab etmektedir. 

apatıl "hf 1" _ d b ri vermekle yalnız mühim bir araziyi, muh- Al b k lt 1 d bu . ması ı ıma ı uç sene en E' tevi olduğu nüfus ve zenginliklerile be- manya unu, anca a yaya aya-
~n~~han imparatorluğunu hakkile dü- raber, kaybetmekle kalmıyor, ayni za- narak ve Orta Avrupa i~leti tamamile 
tevk rmekte ve bütün bunla:-, İngiliz bittikten sonra yapabilir. Hitler, 6 ikin
kı Ulceyşi politikasında görülen bir ta- manda buraya ve Tanganika'ya tekrar citcşrinde, Thüring milli sosyalist kon-
ın:k tezad ve tereddüdlere kaynak ol- yerleşecek olan Almanların bütün cenu- gresinde söyledi~ nutukta müstcmleke 

tadır. bi Afrikayı istila edeceklerinden korku- meselesine hiç dokunmamakla beraber 

~eA~ab başbuğu Tarık İbni Zeyyadın 711 yor. Üstelik bir de, İngilterenin Mısır - bunun nasıl çözüleceğini göstermiştir. 
İ7o4 udrduğ.~ .:e İ?giliz amiralı Roke'nin Sudan dcmiryolunun, sırf İngiliz top- l3ay Hitler, c ... Müzakereye hazırım, fa

e kuçuk bır İspanyol garnizonun raklanndan geçmek şartile Kapa kadar lcat Alman hakkı müzakere edllemez:. de-
~ uzatılınası plfını vardır ki bu da Tanga- rrıekle chakkın ancak alınabileceğiniıt i-

E3or P B!ı·inci yazı 3 İklncıtesrin tarihli nika'nın Almanlara iadesine diier bir !ade etmek istemiftir. 
' osta'dadır. mAni tc~kil etmekt~dir. (Deı..amı 10 ncu sayfada) 

cOrta oyunu neden inhilal etti?• ne yapışmış bir mum gibi sönmek üze
ba~lığmı taıııyan bu tedkik yazısında reydi. Bu imtiyazh üfleyiş, bir daha · 
muharrir arkadaşımız orta oyununun yanmamak iizere kendilerini söndüre
rcıhmeti rahrnana kavu§masının sebeb- bEirdi. Paçalan sıvadılar. Tarihi orta 
lerini sıralarken bu mevzuu ele almak- oyunu binasır:·n damını şöyle bir ak • 
la ~azandığı sevabm yarısını da hata· tarıp, yUzünü badanalayıp birkaç pa • 
y<t ciro ~tmi:i bulunuyor. ya'1da ile tutturmağa çalıştılar. 1 

Diyor ki: Yapacakları fedakarane. feragat • 
cOrta oyununun inhilrıline tiyatro karane yenilik şöyle olacaktı: 

sahnesile sinema perdesi mi sebeb ol • Orta Qyununu sahnede oynayacak • 
mn~tur? Yoksa sözü dinlenecek oyun· lar, buna bir de perde ilave edecekler· 
cul::ı.r kalmadığı için midir ki. Karagöz di. Güzel amma. Bay Agob derhal fer· 
ve orta oyur.u inhilal etmiştir? sualine yadı bastı: 
ccvab vermek bir hayli mü~küldür.• - Nasıl olur? Elimde şevketifıdan 

Yunanistanda (Fasulis) denilen bir alınmış fermanım var. 
nevi Karagözün, Fransada (Maryonet) 
isimli kuklann:. el'an revaçta olduğunu 
söyliycn muharrir ilave ediyor: 

eBu iki memlekette eski milli oyun· 
lar rağbetten düşmedikleri halde ni -
çin cKaragöz• le corta oyunu• yavaş 

yavaş unutulmağa rnahkUın olsunlar? 
Demek oluyor ki, bu milli oyunlara 
rağbe tsizliğin başlıca sebebini onların 
sovsuzlaşm&sında ve evvelki revnak -
Ia~ını kaybetmelerinde aramalıyız.• 

Sinema nıçın cFasulis• i yahud 
cMaryo:ıeb i öldürmemiş de bizimki -
leri çarpmış? Çünkü iy1 karagözcü ve 
iyi orta oyuncusu kalmamıştır.• 

Kara Ç!ÖZ ve orta oyunu için hususi 
bir serrınati ile yıllardanberi yaptığı • 
mız tcd''iklere sırtımızı dayayarak bu 
te~nisin isabet1i olmadığını iddia ede -
ceği.z. Çiinkü Karagözle orta oyununtın 
ir.l)ilaline sebeb zannolunduğu gibi 
elemaıısızlık değil, değişen zevkimiz -
dir. Bu oyularm cemiyetin tempo • 
suna uyınayışlan, mümessillerinin zev 
ki sabit sanıp düııkü espirinin bugü -
n ün• ir.1:anını da güldürür zannetme -
!eridir. Ve. bu tip san'atte bir reform 
yapmak Iüzumunu hissetmemektir. 

Yoksa orta oyunu iflas edip tülO.at 
tiy::ı.trosuna inkılab ettiği zaman en 
me~hur ve değerli orta oyuncular, ez
cümle Hamd~ merhum sa~dı. 

Bunu §U izahla daha iyi anlayaca -

ğız: 
Orta oyununun, değişıniyen oyun • 

lar, beylik e~piriler yüzünden modası
nın geç.meğ~ ve gözden düşrneğe baş -
lachğı çağlar 1874 senelerine tesadüf c
der. Otta oyun"unun eğik beline asıl 
tekmeyi indirip, onu palas pandıras 
tarlhin çukuruna yuvarlıyan en hUyilk 
fımil de Güllü Agob'un tiyatrosudur. 

18 7 4 de kuvvetlice bir tiyatro tru
pu teşkil eden Agob Vartovian (Güllü 
Agob) -Allah ra.hınet eylesin, diyebi-

Orta oyuncular şöyle mukahele et-
til cr: 

- Biz yadı eser oynamıyacağız. Se 
nin elindeki ferman yazılı eseriere şa· 
mildir. 

Bunun üzerine kendilerine müsaade 
edildi. Sabık orta oyunu, tülO.at tiyat .. 
ros-ıı olarak ortaya çıktı. Fişekar (efen· 
di) , kavuklu (usak - ibiş) oldu, Güllü 
A~obun imtiyazında (operet) kelimesi 
bulunmadığı için zeki orta oyunculaı 
(şarkılı oyunlar) temsiline başladıiar. 
Bu (şarkılı oyunlar) fevkalade bir rağ 
bet gördü. Güllü A~ob niçin bir de 
( operet) kelimesi ilave ettirmedii{ine 
yana yana repertuvarına ( şarkılı o • 
yunlar) idhal etmek ve bu iş için :le 
Anupavan bir rejisör getirtmek mec • 
buı:-iyetinde kaldı. 

Tuluatcıların piri (Hamdi efendi) 
dir. Halcuki (Hamdi efendi) orta o • 
vu11unun yetiştirdiği en büyük .san'at· 
kardır. Binaerıaleyh arkadaşımızın cor
ta oyun•ı elemansızlık yüzünden öl • 
dü!• iddiası yanlıştır. Zira orta oyunu 
öli.im dö~eğin~ uzandığı zaman ba~ta 
(Hamdi) olm~k üzere bir çok kıymet· 
li elemanlar henüz sa~dılar. · 

De;nek oluyor ki bu ölüme sebeb 
orta oyununun monotonluğu, değişen 
ze· .. kle atbaşt gitmemesidir. 

Karagöz için de ayni şeyleri söyle • 
rnek hatalı olmaz. 

Hazır bu mevzuda misalirken bir d~ 
tühiatın piri ve meşhur orta oyuncusu 
Hamd~ye aid bilinmiyen bir fıkrayı hi· 
kaye edelim: 

Hamdi, zamamnın adiiye nazırı o • 
lan Abdurrahman paşanın huzurunda 
temsil ve.riyormu§. Oyun esnasında pi· 
şekar Hamdiye sormuş: 

- Koyunun bulunmadığı verde ke • 
çiye ne derler? .. 

(Devamı 10 ııcu sayfada) 
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fransa ile ingilterenın birb;rini takiben 
Tilrhigeden kapitülc.Iıyonlart istihsal edişleri 
1453 de Kostantiniyenin Türkler tara

fından zaptı Ceneviz · Cumhuriyetine 
müdhiş bir darbe indirdi. · O devirde ne 
Fransa, ne İngiltere, ne Felemenk, ne 
?ortekiz şarkta Venediklilerl2 ciddi su
rette rekabet edecek halde olmadık.la .. 
rından, Venedikliler bütün Akdenizde 
fi.li bir inhisara sahib bulunuyorlar de
nıekti. Onlar dünya ticaretini chansca
tique .. şehirlerle paylaştılar. 
Venedi~in bu servet ve debdebes~, haç

}J seferlerinin başlangıcındanberi Asya
nın ta kalbine kadar nüfuı etmek cüre-
tini göstermiş olan mis)•onerlerin ve ta
tirlerin barikulade hikayelerini teyid <'· 

diyordu. Bunların hepsi Asya kıt'asının 
bazı taraflarının mühim zenginliklerınİ 
haber veriyorlardı. Binaen:ıleyh. Avr~
panın başka kavimlerinin şarktan yahud 
garbdan Hindistana vasıl olmak için yeni 
bir yol açınağa teşebbüs ederek Asya ti
caretini Venediklilerden almağa çalış

malan pek iyi anlaşılır. 
Marco Polo, on üçüncü asır sonunda As

yada seyahatinden avdette, Hindistan Os
yanusumın kapalı bir deniz olmadığını, 
hatta Hindistan yarımadası ile Afrika
nın şark salıilindeki adalar arasında mü
him bir ticaret mevcud olduğunu beyan 
E:tmişti. Diğer taraftan, 1487 tarihıne do~
ru, Barthelemy Diaz'ın ve Pedro de Co
vilham'ın seyahatleri Afrika kıt'asının 
her tarafı denizle çevrilmiş olduğunu is
bat ettiler. 

yapmak ve donatmak için icab eden şey
lerin kaffesini Mısırlllara tedarik ettil~r. 
Fakat bu gemiler, 1509 da, Dia'da, müd
hi~ muhnrebelerden sonra, François 
d'Almeida tarafından mahvedildi. Por
tekiıliler sonra Kızıldenizin ve Basra 
körfezinin ağızlarını muhasara ettiler. 
Maamafih ne Adeni zaptl, ne muhalif 
rüzgarlar dolayısile, Kızıldenize girrneğe 
rr.uvaffak olamad.ılaarı için, Albuquer
que'ün kumandası altındaki gemicileri 
1513 de Socotora'yı ve 1515 de Hürmüzft 
işgal ettiler [2]. O zaman., Goa Hindistan
da Portekiz imparatorluğunun merkezi 
oldu. 1530 tarihine doğru, Suzs Tavares 
Basraya u~radı. Nihayet, 1541 de, Este
van de Gama ile Jean de Castro Kızılde
nizinin ta nihayetine doğru ilerlediler. 
Maamafih, Süveyşi zapta muvaffak ob
nuıdılar. 

Mühim bir noktadır ki Portek\zliler 
anavatan ile Asyadaki imparatorlukları 

arasında eski zamanlar gibi eski kara 
yolları vasıtasile sür'atli irtibatlar temin 
etıneğe uğraşıyorlardı. 1528 de, Hünnüz 
valisi Mendoce Antonio Tern\ec'i Porte
kiz sarayına hitaben yazılmış mühim 
ınektublarla Suriye çölünri<:!n yola çıkar
dı. Bu s8.i Basraya gitti, cbüyük çöh ü 
geçti ve Trablusşama vAsıl oldu. Orada 
gemiye bindi. Bu seyahaU yanında bir 
Arabia, pusula sayesinde yol tayin ede
rek, bir deve üzerinde yapmıştı. 

SON POSTA 

Dadaizm ne demektir? •. 
Dadaizm, san'atta iyi ve fena · diye 

bir mefhum olmadığını, san'atkarm ken
disini memnun etmenin asıl gaye bulun
duğunu iddia eden gülünç bir nazariye -
dir. Mesela, bir stilodan damlıyan bir 
mürekkeb lekesinin altına, Meryem ana 
yazarak, bunu bir resim halinde göster
mek dadaistlerce en makbul görüş tar -
zıyıdı. 

Dadaizm kelimes~, Dada kelunesin • 
den alınmıştır. Bir çocuğun ilk heceledi
ği kelimeyi ifade eder. Bu snretle dada -
istler prensipçe çocuk olduklarını öne 
sürmüşlerdir. 

* Y emeklerimizi niçin 
pişiririz? 

Her yemeği pi~irmeyiz. Salata, meyva 
ve diğer bir takım sebzeler ~iy yenir. Fa
kat yemeklerimizin bir çoğunu, muhtelif 
sebeblerden dolayı pişiriri . Bu sebeb -
leri aşağıya sıralıyalım: 

1 - Pişirilen yemek daha lezzetli olur. 

2 - Pişirilen yeme~in hazmi daha ko
laydır. Sonra hararetle de tAkim edildi
~i için daha çok dayanır. 

3 - Pişen yemekteki bakterilerin hep
si ölmez, fakat mühim bir kısmı mahvo
lur. 

* Arz mahrekini nasıl 
ka'eder? 

Bu mah1mat Vasco de Gama'ya Ümid
burnundan dolaşarak Hindistana gitmek 
imkanını verdiler. Mozambik sahiline çı
kınca, yanına Melinde Arablarından kıl!i
vuzlar aldı. Bunlar kendisim 1498 senPsi 

Portekizlilerin Asyada tes!S etmiş ol
dukları geni~ imparatorluk devam etme
di Anavatanın malik olduğu vesa\t Ye Kürei arzın güne~ etrafında çizdiği da-
menabi ile mütenasib değildi. Znten, 1580 ire 580,000,000 mildir. Arzın, bu daire 
de İspanya Portekizi kendi :n·azisine il- içinde hareket sür'ati saatta 66,000 mildir. 
hak etmişti. Dairenin pek muntazaın olmadı~ı ve 

mayısının 25 inde 
ler [1]. 

Calicuc'e götür d li-

Vasco de Gama'nın seyahati Avrupa
mn Asya ile münasebetlerinde tam bir 
inkılab husule getirdi. Filhakikn, Porte
kizliler keşfettikleri memlekette kendi
lerini araziye ve ticarete ai<.l hakiki bir 
inhisarın sahibi addettiler. İranın, Hir.
distanın ve İnsulinde'in bütün ticaretini 
zaptederek yeni Okyanuslar yolu vasıta
sile bunu Lizbona çevirmeğe karar ver
diler. 

Hind Okyanusunun ticareti o zaman güneşin tam ortada bulunması dolayisi
~'avaş yavaş Felemenklilerin eline geçti. le, senenin muhtelif zamanında arzın ha
Bunlar en başlı gayretlerin! Hindiı;tana reket sürati hafifçe değişmektedir. 

ve bilhassa İnsulindee tevcih ettiier. Bas- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fakat bu projelerin fiile korunası Ve
nediklileri mutlaka mahvedccekti. O za
mana kadar şark ile garb arasında yega
ne mutavassıtlar olan Mısırlıların ve A
nıb taeirierinin de mahvolmalarını intaç 
edecekti. 

Arab prensleri, tehdid edilen menfaat
lerini enerjik surette müdafııa ettiler. 
Bunun üzerine, Portekizliler, 1506 da 
Socotora ile Maskatı zapteylediler. Son
ra, 1507 de, Hürmüz sultanını cizyeyc 
tAbi tuttular. Mısır Sudanı, Venedi~in 

teşviki ile, Papayı ve Portekiz sarayını 
tehdide kalkarak Portekizliler bu tasav
vurlarında devam ederlerse bütün hıris
tiyanlan öldüreceklerini, Saint-Sepulcre 
kilisesini yakacaklannı ve Arzımukad

de~teki bütün mabedieri tahrıb edecekle
rini söyledi. Bu tehdid hükümsüz kaiın
ca, Venedikliler, Kızıldenızde bir gemi 

ra körfezindeki tesisatları çok geçmeden 
İngilizlerin ve Fransızların rekabet:ne 
uğrama~a başl~dı. İşte bu ıından itibaren, ı 
Fransa ıle İngıltere Yakınşarkın ticaret 
yolları üzerinde rekabete giriştiler. Bu\ 
rekabet b:raz sonra uzun ve şedid bir şe
kil alacaktı ki onu gelecek fasıllarda ted
kik edeceğiz. 

İkinci Kısım 
Fransa ile Ingiltere ara~mdaki 

rekc:bEfn baş!angıçlar1 
cH~metpenahın nazırlarl bizim bü
tün politikamızın büyük prensipini, j 
müdebbir prensipini hiı;bir zaman u-ı 
nutmamalıdırlar: Bu dünyacia lngilıe-1 
-renin korkacağı. yegane §ey Fransanın ı 
bahri, ticari ı·e müstemlekelere sahib 
bir devlet olduğunu görmektir., 

Lord Chatam 
(1762 kılnunaevvelindekl nutkundan) 

Kapitülasyonlar ve Levant ticareti. w 

Şarki Hindistanın büyük kumpanyalan -
Kahve ticareti - Kızıldenizin ve Basra 
körfezinin ticaret yolları üzeı-inde Fran- \ 
sızlann gözü - Mısır beylerilP. mualıede- 1 
ler - Ingilizler için Hindistan ile seri iTti
batların ehemmiyeti - Bonı.ıparte'm seferi. 

[ll Annates de Dleppe'e göre, Nonnan 
knpt.nnı C.ousln. 1488 de. ümidbumunu do- Ümidburnu yolunun kPşfi Hindistan 
laşmı.ş imiş. Hııtttı IDndlstnna da vA.sıJ ol _ yarımadasının ve İnsulindee'ın emtiasını 
muş ve Vasco de Oama'nın sererinden ye- Kızıldenizden ve Basra körfezinden uzak-
diDsel:e evvel bu Işi yapmı.ş. laştırıyorsa da İranın ve Orta Asyanın 

ı;Cr taraftan, Binot-Paulmler Oonne . 

99 sene Jıapse 
Mahkum edilen 
Amerikalı kadın 

Yllle de, 1503 d~ Honneur'dan bir tüccar v,e= mahsullerı kerv~nlarla Türkiyeye ak-mls~e hareket t:derek Ümldburnunu dola!$h. mak ta devam edıyordu. (Arkası ı•ar) Keyif çata çata sigarasını içen bu A-
ttmtdburnu açıklarında blr tırtınaya tutu- merikalı kadın, ihtiyar bir çiftçiyi öl-
larnlt meçhul hlr karaya düştü. Orada altı (21 Albuquerque'Un tki büyük pro.Jesl var- dürrnek ~uçundan tam 99 sene hapis 
ay kaldıktan sonra, Fransaya döndü, 0 dlyar dı. rl.enlllyordu: •Venediklllerin Hindıstan 
kralının oğlunu beraber getirdi. Bulunduğu tlc'lretlne ic;kenderlye yollle cereyanını er- cezasına mahkılm edilmiştir. Höcrc-
yerdr gayet lyl kabul edilmişti. Bu meçhul geç verme~e muvaffak olacaklarını düşnne- sinde sigara içmesine müsaade olunun
kara Avustralya yuhud Nouvelle--Hollande rclt dahl bu malesadla Türklerle barbarıara ca: 
ldl. PortpkizHler aleyhinde yardım ettiklerint 

Diğer taraftan. Jean Pnnnentler yanında görPrek Albuquerque Habe~lstan lmparato
ltar<lcşl Rnoul olduitu halde. armator Au- runa bu tehllkell komşulardan vazlyetınl c
go'YR ald Saer~ \'e Pensre gemllerile 1529 se- mlr: blr hale sokmak için Nllln mecrasını 
nest nisanının 1~1sinde Dieppe'den Hind top- de~lştlrrneslnl, ona Mısıra girmeden evvel 
lu adalanna do~ yola çıktı. su almak Için Arrıbistan denizile dökülmek üzere bir geçid 
yalnız Madagaskııra u~radı ve ayni senenın açmasını tavsiye etti. Bu. suretle, Hindistan 
29 teşrlnievvellnde Somatra adasında Tl _ matalanm Kızıldenizden Iskenderiyeye nak
coa'yn vn.oııl oldu. !etmek Imkanı kalmıyacakh. Okyanuslar ge-

mçbir Avruon kavml (vnlnız Porteklzliler çidlerlne hAkim olan Porteklzlller de bu tl
mü~esna) demek ki Hind Okyannsunda se- car"ti .münhasıran kendl ellerinde tutncak
terlPr hıo"usunc!a blrlnclliğl Fransızların e- lardı. Ikinci proje, 70 fersah uzakta bulu
llnn"n a!'l'lnl:a kalkamaz. tnglllzler orada nan Arabistandaki Hfırmüzden üç yüz bey
terıdl gemllerl üzerinde ancnk 159ı de gö- glr geçirerek gidip Mckkede Muhammedln 
rfindüler. Bu heyeti seferiyenin gemllerln- mezarını yagma etmektl. Bu hareketin te
den blrl olan Penelope'un süvarlsl Lancaster mln edece~l muazzam servetten başka, Al-
1592 senesinin mayısında Comorln burnunu buqucrque hacca nihayet vermek suretne 
döndil. Felemenk:ll!er bu denizlerde ancak Hlndlstamn Arabistan vasıta.slle vukua ge-
1595 senesinde corneUle Hnrtman'ln k\llllan- len ticaretint kesrnek ve Portekiz mllletlnl 
dası altmda göründiDer. zenglnleşUrmek gtbl bir !ayda da görüyordu.:t 

:._ Gel keyfim gel.. Daha ne isterim. 

Ce1amdan da memnunum. Artık tasa 
edecek b!rşey kalmadı! demiştir. 

120.000 lird kıymetinde 
6 kitab 

Londrada milli ki~b me1herinde, 

cam bir mahfaza içinde teşhir edilen 

6 !~itaba 120 bin Türk lirası değer bi
çilmiştir. 

Bu kitablar arasında, Şckspir külli
yat,nın ilk baskılanndan bir külliyat, 
bir İncil, bir de İngilterenin ilk hari
tası olan Sak.cıton haritalan vardır. 

Boğaziçinde geceleyin 
· bir balık avı 

"Her şey hazır ma, salıver oltayı .•. Fakat olduğun 
yerde durmakla olmaz, hal Baktın orada balık yok, 

gez, yürü! Çünkü lüfer sürtüktür., 
Yazan: lhsan Aril 

Kandiliide yalısı olan bir arkad~ım 
vardır. Yaz kış Boğaziçinin bu tenha 
köşesinde, on sekiz odalı ahşab ve ol ~ 
dukça harab yalının bir köşesinde ya
şar. Hali vakti yerinde bir adamdır. Ki 
ra vermekten çekinecek vaziyette de ~ 
ğildir. isterse kış mevsimini Ayaspa • 
şada mükellef konforlu apartımanlar -
da da geçirebilir. 

Fakat, yapmaz. Hasis midir? AslA! 
On!ln baba yadigarı olan bu köhne sa
hilsarayın Asudeliğinde ömür geçi.rl4i • 
nin bir sebeb~ vardır: Aşk ... Fakat, der· 
hal akla gelen manada a~k değil ..• Ta. 
biat aşkı ... Daha doğrusu bizim arka
da~ Boğaziçine aşıktır. Kırk yaşına gel
miştir. Artık şakaklarına hayat kışının 
karları yağınağa başladı. Avrupadaki 
beş sene devam eden tahsil müddeti 
müstesna, hemen blitün hayatı bu sa -
hi!lerde geçti. Fakat, o, hAlA Bo~aziçt
nin deli gibi Aşığıdır. 

Salon e~lencelerinden, şehir gürlil- . 
tülerinden hiç hoşlanmıyan bu dosta 
geçen gün Köprü üstünde rastge1dim. 
Zeka parlıyan göz!erl, kırmızı gergin 
yanakl~rile yüzünden sıhhat ve ne~'e 
fı~kırıyordu Elimi acıtırcasına sıktı. 
Hal hahr sorduk. Bilirsiniz mutad su· 
aller ... Sordum: 

-- Ne Alemdesin? Ne işle meşgul • 
sün? 

- Şimdilik spor yapıyorum. 
- Hayrola. bu yaştan sonra ne spo-

ru bu böyle! 
- Av. balık avı ... İstersen bu pazar 

gel de beraber balığa çıka1ım. 
İşte geçen pazar günü bu eski arkada· 

şın davetine gittim. Kandillideki yalının 
mermer iskelesinde bir saat kadar sü· 
ren bir hazırlıktan sonra iki çifte san
dalımızla İstinyeye doğru açıldık. Ha
va henüz kararınağa başlamı~tı. Bu • 
lutsuz gökyüzünde parlak bir ay, ~ula· 
n ışıldatıyonlu. Ezan yeni okunmuş -
tu. 

Bu hazin akşam saatinde Boğaziçi
nin sular çok tenha idi. Küreklerimi
zin tatlı bir ninni gibi {!elen rnuttarıd 
fışırtılarını dinleverek İstinyeye do~ -
ru ilerliyorduk. İstinveve gelince dur
duk. Bizim ha!ıkcı ahbab oltalan seç· 
ti. Civa ile kursunları parlattı. Yem -
leri geçirdi. OHaları attık. 

Bir taraftan mehtab içinde yaka -
mozlanan denizi seyrediyor, bir taraf
tan konuşuyorduk. Civarımızda birkaç 
sandal daha v::ırdı. Bunlardan bazıla -
nndan halık kokulan ve dumanlan ge 
liyordu. Arkadaşım: 

c- Görüyor musun, dedi. Hem balık 
tutuyorlar, hem de meze yapıyorlar. 
Zaten işin zevki de buradadır. Balığı 
tutup, diri diri ızgaraya atacak ve ta -
ze taze rakıya meze yapacaksın. Bu 
mehtab, bu hava, bu deniz, bu balık ve 
ral•ı ... Hele iyi ahbablar olursa bu zev
ke doyum olur mu? Hele bu Alemi ya
şayanlar kolay kolay kocar ölür mü?:t 

Arkada~ın bu tefelsüfüne güldüm. 
O buna içeriemiş gibi daha hararetle 
konuşmağa başladı: 

-Ciddi <söylüyorum. Bence dünya -
da en zevkli şey balık avıdır. Hele Bo
ğ'aziçinde lüfer ve kılıç avı. Maalesef, 
İstanbulda doğup büyüyen bir çok kim 
seler Boğaziçinin hususiyetlerlni bil -
mezler. Hemen herkes Boğaza yaz 
mevsiminde seriniemek için gelir. Bil
mezler ki Boğazın kışında da ayn gü -
ze!likler, ayrı eğlenceler vardır. Gö -
züne, ruhuna, boğazına zevk hakkını 
vermesini bilenler, Boğaziçine kışın da 
gelirler. Onların hemen en büyük e~ -
lenceleri bahk avıdır. Bak, şimdi lUfer 
mevsimidir. Kanunuevvele kadar bu 
böyle gider. 

- En makbul lUferler nerede bulu-
nur? 

- Hemen Boğazın her tarafında. En 
iyileri şimdi bulundu~muz ~ nokta • 
da. Talihin varsa bu akşam sana mU -
k~l1ef bir balık ziyafeti var. Sonra Ki
reçburnunda, Yeniköyde, Bebek
te, Anadolukavağında, daha dı
şanda Pi1~vkaya denilen t~
hk yerde, Kuruçeşme ile Ama -
vudköy arasında Vaniköyde tutulur. 

Boğaziçinde mehtab 
Lüferin en yağlı ·ve ·makbul mevsi" 

~u teşrinievvel ayıdır. Bu ayda, saydı
gım yerler her akşam sandallarla do .. 
ludur.ıt 

Gıtasındaki yemi tazeliyen dos!um 
başını saUadt: 

c- Sana laf yetiştireyim derken bir 
bahk kaçırdım. Kurnazdır kerata ... 
Da!ga geçrneğe ge1mez yemi yer, ka -
çar.• 

Sonra ba!• kcılık konferansına de • 
vam etti: 

- Balık avı diyip geçme... Mi.ihim 
işdi.r. Ustalık ister. Lüfer yalnız olta t• 
le ~utulur. E\-vela akşama doğru güzel 
iztrı...arit tutarsm, onları livara korsun, 
diri diri durur. 

- Livar da ne oluyor? 
- Livar bir nevi scpettir. Balıkları 

bunun içine kor, denize sallarsan öl ~ 

nıezler. Av başlamadan evvel livardan 
diri izır.rritleri çıkarır, iki yaprak ha .. 
linde kesersin ve iğneye güzelce sarar~ 
sm. Bir parçasını da boş bırak ld lüfer 
onu can ı balık sansın. Sonra da cıva 
ile zok:ı. dc nf ,.,n ı.-urşunu parlatırsın. 

Her şey haz1r mı? Salıver oltayı ... Fa· 
kat olduğun yerde dunnakla olmaz 
ha:i<L. Baktın orada balık yok. G cz, 
yürü!.. Lüferrilik gezmekle olur. Çün~ 
kü lüfer sürtüktür; gezer. Mesela, Ki~ 
reiburnunda oltayı koyuver, sandalı 
da akıntıya cırak. Akışla bir müddet 
git. Balık var, ne ala orada çalış. Yok ~ 
sa, oltayı çek bir akış daha yap. Olma• 
dı mı Umuryerine, Paşabahçeye, Çu .. 
bukluya, nere-de bulursan oraya git. 

Sonra, dilr.kat ister! Dalar gidersen 
sabaha kadar nyazlar, hava alır, bir ba· 
lık bile tutamazsın. Lüferin dişleri cıa" 
yet keskindir. Oltayı iyi idare etmelf. 
Yemi yutarsa kulağından dışarı çıka " 
rır, mesinayı keser ve kurtulur. Onun 
için daima baş vururken çalmak la ~ 
zımdır. 

- NP. çalmak? 
c- Balıkçılar ona calmak derler.Def 

çalmak, ud çalmak gibi bir hareket. 
Şöyle oltayı çekiyorsun ya işte o ... tyi 
çalarsan yemi yutmadan iğne damaaı " 
na takılır. Artık b:ıhğı çekmenin zev " 
kini dü~ün. 

Kılıç avı da çok heyecanlı ve ze\·k· 
lidlr. O da hep akısla olur. Kılıç en faZ 
la Anadolu ve Rumelikavağı arasında 
tutulur. Akmtı ile Selviburnunda dubıt 
civarında kayıklar akış yaparlar. Sn rl" 

ra Kireçburnundan koyuverirler, B.i " 
yükdere içerisine kadar, Kanlıcadan n• 
çı1trlar Anadoluhisarına kadar akış va~ 
parlar. Bu a '<ış lar balıkların bulundu " 
ğu yeri keşfetmeğe yarar. 

(Dew~mı 10 ncu sayjada) 
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[ Kad1n çoraplar1n1n tarihi 
N edir bu çorap mo

dası salgını? .• Dün • 
yanın her köiesin • 

den, hattl elektrilıl 
ziyasının henüz gir • 

ınediği bucakların • 
dan bile ayni terane-

Son kavgalı edebiyat 
münakaşasının hikiyesi 

Edib I smail Habib ve Ahmed Ham di 
vak' ayı nasıl anlatıyorlar? 

Yi işitiyoruz: eÇorap-o 
lar, ince, daha ince 

olmalı, bakanlara &• 

Yakta sanki hiç yok
lnuş, adeta giyilme •• 
ıniş hissini vermeli!• 

Hakikaten bugün 
giyilen o incecik tül 
gibi çoraplar. artık 

eski rağbetıni kay • 
betmiş bulunuyor • 

lar ... Kadınlar, tim • 
di onları ters yüz e
derek giyiyorlar, ya· 

rın konçları aşağı dü .. 
§Ük bir surette ayak-

larına geçinniyecek
leri ne malftm .. • 

Bugünün genç, gü
tel, fıkırdak daktilo
ları, her yerde erke
ğe rakib olan Havva 
anamızın torunları, 

tnevzun, göz alıcı, ba
Caklarını, onlara hay• 
tan gö1lerden sak • 

lıyabilmek fedakb-
lığına katlanabilir • 
ler m ' ? A -ı ı ... ~ a. .. 

Halbuki eskiden 
biç te böyle de~ildi. 
Bacağa zerrece e • 

bern.mivet verilmez· 
di. Es.ki kraliçeler, 
hanedan kadınları, 
kalın taftadan, fani • 
ladan yapılma, ve ço
tabı andıran falva • 

Kadın çoraplannın re!imle tarihi 

rırnsı şeyler giyerlerdi. Sonraları şiş ör • 
g\isü çoraplar meydana· çıktı. 

Hikaye meşhurdur: 
İngiltere kraliçesi Elizabet bu şiş ör • 

g\isü çoraplardan o kadar memnun kal
ll'lıştı ki, nedimesi çorap örmeğe yetişemi
~or, netice itibarile de kendısine sevgis;ni 
söylemek istiyen &şığının sözlerini din -
1eıniye vakit bularnıyordu. Ne yapacağı
Jıı §aşıran işık, dahiyane bir buluşla, ço
l'ap makinesini icad etti de, sevgilisini bu 
tahn-ıetten kurtardı, ve emeline de nail 
olarak onunla evlendi. 
...,Çorap makineleri çıkınca çorap tari · 

hinde, yeni yeni med ve cezirler oldu. 
Zaman geldi, yarım konçlu çoraplar, ka
dın ayaklarını süsledi, daha sonraları 

dantel çoraplar moda oldu. Sporcu zihni
yetierini daima muhafaza eden Avrupa 
kadınları, İskoç deseni, şimdi gözümüze 
çirkin görünen çoraplarla dünyanın en 
§ık varlıkları olduklarını iddia ettiler. 
Lfıkin 20 inci asrın başlangıcı 1üyük 

bir inkılfıb yarattı. İpek çoraplar mey -
dana çıktı. İlk önceleri, şık bayanlar 
ipek çorapları bir bid'at diye saydılar. U
zun müddet giyrneğe cesaret 'demedi -
ler . .Fakat, kadın kaprisi dehilen s~slen-

me şeytamnın sözlerine kandtlar. Amma, 
gene de daha tık görünsünler cLye ço
rapların yüz taraflarına dantelden sUl
ler eklediler. 

Bir ara çorap tarihinde irtica baş gös
terdi. Eski, çizgiiiieri moda oldu. Amma 
bu da çok sürmedi. 

Bugün ise dünün çorapları bir daha 
hortlıyarnaz. Fakat yavaş yavaş o şeffaf, 
ipince çorapların da yerlerinde yeller e
secek. Zira tabir caiz.se, onlar da buhar 
gibi uçuyor, eriyorlar. 

Öyle sanıyoruz ki, asrımız çorapsızlar 
asrı haline gelecek. 

Pazar günkü sayımızda Beyo~lunun 
ııı.:ı ı uı bi ı lok.,~•.,cıında iki maruf edib a
rasında sunturlu bir kavga cereyan etti-

1 ğini yazmıştık. Buna da sebeb: Bermutad 
edebi bir münakaşadır. Ahmed Mithat E
fendiniR kalın şemsiyesinin Said Deyin 
kafasında ikiye ayrıldığı gündenberi biz
de edebi münakaşaların kalemden ı;opa -
ya, sayfadan silleye intikal etmesi bir 
nevi an'ane olmuştur. Bunun içi.n İsmail 
Habib ile Ahmed Harndi bizdeki t>deb1yat 
münakaşalarına son senelerin tipik bir 
nümunesini vermekten başka bır şey yap
mamışlardır. La.ltin edebiyat alemimiz • 
deki malfun hareketsizlik bu hiç te wa -
şılacak bir hAdise alıruyan kavgayı iÜ -
nün meselesi haline getirmiştjr. 

Hadise nasıl oldu? 
İsmail Habibin bir arkadaşımıza anla • 

tışına bakılırsa kavgaya Ahmed Harndi 
sebebiyet vermiştir. 

Bir masada Ahmed Hamdi, heykcltraş 
Zühdü ve re!ikası, diğer bir masada İs -
mail Habib, saylav Damar, doktor Rus -
çuklu Hakkı oturmaktadırlar. 

İki muharrir de masadan masaya yek -
diğerlerine seslenmektc ve latife etmek
tedirler. Bir aralık Ahmed Hamdi, İs -
mail Habibe cEdebi Yeniliğımiz, isimli e
serine niçin kendisini almadığını sor -
muştur. 

Bunun üzerine İsmail Habib iU cevabı 
verrni~tir: 

- Bin eser üzerinde konuşur bir ada
mım! Kitaba geçecek eserin olsaydı sen
den bahsederdim elbet! .. 

Bu cevab İsmail Habibin ifadesine göre 
Ahmed Hamdiyi kızdırmış. Ve bazı ağır 
sözler sarfetmesine sebeb olmuştur. 

C Romanyada inamlm1yacak bir vak'a 

Söz silleye müncer olmuş, ikı edib bir
birlerine girmişler, bir kaç masanır. mec
ruh, bir kaç bardakla tabağı:-ı maktul düş
mesile neticelenmiş, bir ekzersiz sonun
da arkadaşlarının müdahalesile yatıştm
larak yerlerine oturtulmuşlardır. Böyle 
söner görünen rnünakaşa ve kavga, İs -
mail Habibin yerinden kalkarak Ahmed 
Harndinin masasına doğru ilerlemes:ıc 

yeniden alev almıştır. İsmail Habib bu 
kalkışını Ahmed Harndinin yanında bu • 
lunan heykcltraş Zühdü ile refikasından 
özür dilemek maksadına matuf olduğunu 
söylüyor. Fakat Ahmed Harndi bunu hiç 
te böyle tefsir etmemiş olacak ki, İsmail 
Habibin kavgayı tazelemek istediğine 

hükmederek üzerine atılmış. bu sırada İs
ınan Habibin iddiasına göre ayağının al
tında bulunan üzüm mü, domates mi ne 
olduğu bilinmiyen bir nesne ayağının 

kaymasına sebeb olmuş, derhal araya gir
mişler, böylece ikinci defa kavgayı inki
taa uğratmışlardır. Vahşi hayvanlar arasında 

o1tlar gibi büyüyen kız 
İsmail Habib ne diyor? 

Muallim ve muharrir İsmail Hnbib ha
dise hakkında gazetelere vaki olan tahrirl 
beyanatında şöyle demektedır: 

Köylüler kendisini ormandn yakalayıp şehre getirdiler, tedavi edi:di, konuşmayı 
Yeniden öğrettiler, evlend.rdiler, fakat bütün bunlar günün birinde 

kızın tekrar ormaniara kaçma~ına mani olmadı 

cCuma akşamı evime eski dostum Ada
na meb'usu Damar geldi. Misafirimi lo
kantaya götürdüm. Oradan da sinemaya 
gidecektik. Girince lokantanın sa~ tara
fındaki masada heykeltraş Zühdü ve re-

Romanyada cereyan eden ve Rumen 
Irazetelerinde büyük yer verilen bariku

lade bir vak'a her tarafta derin bir aliı
ta u Yandırmıştır: 
) Vak'a Transilvanya dağlannda cere-

an etmiştir. Bundan üç sene evvel or -

lllandan odun tedarikinden avdet etmek

t~ olan köylüler çalılıklar arasında ga -
tıbüşşekil bir insana rastgel.mişlerdir. Bu 

:ahıuk köylüleri görünce hemen dağlara 

1 
~\mıştır. Köylüler kendisini yakalam:ık 
sın u~ ~ . 

ll'ı graşmaga başlamışlar ve nıhayet 
aksadlanna muvaffak olmuşlardır. 
1{·· 

tı ~Ylüler bu aviarını Susag şehrine ge-
)U~şlerdir. Susag zabıtası tedkikata k!J-

b. uş, bunun on sene evvel esrarengiz 
ır 

td surette babasının evinden tagayyüb 
,...en Joana Maudria oldu~ı tesbit edil -
••tlşf IJ' 

lr. Kız tamamile konuşmağı unut -

~u~ olduğundan sorulan suallere hornur
ı ıle cevab vermiş, homıırtu arasında 
t~~ kurd gibi sesler çıkarmışt!r. Bu su
"cını kızın bu on se?e~i .ormanlarda hay
tır ~r arasında geçırdığı tahakkuk etmiş 

· ız tahtı müşahedeye alınmış, dok -

fikasile oturan Ahmed HarncH beni bütün 
torlar çalışmışlar, nihayet kız gme ko ·1 si duyulmuş, bu sesi duyan genç kadın 

k 
bir neş'e ve şeta-.:t içinde masalar~na da-

nuşmağa, yazıp o umağa, hayatın zevkini bir şaşkınlık devresi geçirmiş, aya~a kalk 
ı b 1 

ıs vet etti. Misafirim olduğu için bunu ka-
a mağa aş nmıştır. mış, tuhaf tuhaf etrafına bakınmış, ko-

B d 
bule imkan yoktu. Biz lokantanın sonun -

un an pek az bir müddet evve! Joan cası da ayağa kalkarak karısının koluna 
P · d ..l b d ı · da daima oturduğumuz birınci masaya 
etrovıçi a ınua ir e ıkanlı He ev - girmiştir. Fakat kurdun sesi bir daha du-

lenmiş, tam manasile mükemmel bir ev yulunca genç kadın kocasının kolundan geçtik. Arkadaşım doktor Rnsçuklu Hak-
k 

kı da orada idi. Ahmed Hamd• ile arka -
adını olmuştur. Fakat yeni kurulan bu silkinerek büyük bir hızla ormanın içine 

• d ·· k daşları cSiz bize gelmediniz, biz size g~-
mes u yuvanın omrü ısa sürmüştür. kaçmıştır. Delikanlı kendisini yakalama-B d · lelim!, dediler. Masalarını bizden sonra-

u.n an. bır ay evvel delikanlı g:rıç ka - ğa muvaffak olamamış, hemen Susaga ki ikinci masaya naklettiler. Masadan ma
rısıle bırlikte ormanlarda gczmege çık - ~vdet etmiş ve vak'ayı zabıtaya anlat • 

d ı saya konu§UP şakalaşıyf)rduk. Fazla 
mış, epey o aşmışlar? istirahat etmek mıştır. Köylüler ormanlarda taramalar 
·· b' neş'enin bazan netameliliği olur. Laf ara-
uzere ır yere oturmuşlardır. Birdenbire yapmışlarsa da şimdiye kadar hiç bir ize 
civar çalılıklardan birinden bir kurd se- tesadüf edememişlerdir. sında kitab meselesi geçrneğe başladı. Bu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mes~e zaten Kuz~ncuktaki riyafette d~ 

Ihracatçılar piyasadan hah Ticaret ve zahire borsasında açılmıştı. Ahmed Harndi yazılarını bir ki-
tab halinde toplarnadı. Hepsi gazete ve 

satın almıya başladılar dUnkU satışlar mecmualarda kaldı. Ben kendisine bir 
Almarıya bu yıl geçen yıllardan çok cild sahibi olmasını söyledim. HattA bu -

f T .. k h · Dün Ticaret ve Zahire Borsasında az la ur ~!ısı alınağa karar vermiş nu edebiyat tarihinden ziyade bir sene-
ve bu hususta şehrimizdeki halı ihra - tiftik ve yapak satışları hayli hararet- dir hazırlamakta olduğum Avrupaya ve 
catçılarile temasıara başlamıştır. İh - li olmuştur. bize aid büyük eser için söylemiştim. 
racatçıla!"ımız piyasadan Almanya için Kilosu 135 - 137 kuruştan 137 balya eFakat lokanta gecesi bu kitabdan ziya-
m ühim miktarda halı satın almaktadır- tiftik, kilosu 50,5 kuruştan 347 balya de cEdebi Yeniliğimiz, e gi:-mcdiğindQn 
lat'. Diğf'r taraftan Rumen firmaları da yapak, kilosu 50,5 kuruştan 9 balya laf açmıştı. Tabii şaka yapıyordu. Ben 
son zamanlarda halılarımıza fazla ragy- k . k 1 de: eKitab sahibi ol koyayım:, diyor -

eçı ı ı satılmıştır. 
bet göstermektedirler. Romanyaya da dum. Masadan masaya konuşulduğu için 
mühim miktarda halı ihracatı yapıla- Bund.ın başka 4,25 - 5,5 kuruş ara- lafların hepsi iyi anlaşılarnıyordu. Am _ 
cağı tahmin olurunaktadır. sında 420 ton da buğday satılmıştır. ma; bilmem kimin de kitabı yokken ese-

l 

lsmaıı Habib 

rime girdi~ini söyledi. B~n de bunun se
bebini anlattım. Arkasından hiç münase· 
beti yoı · 'l)ilmem kimin be:-ıden cSü • 
pcryörıt u .. ... gunu aöyledi. Ben de cO 

benden Süperyörse senden nedir anla ar· 
tık ıc yollu bir şey söyledim. Bız lokanta· 
ya yeni gelmiştik. Onlar epeyce zaman· 
dır oturuyor olacaklar. Anlaşılan asabı 
da bozulmu~ bulunacak. Ahmed Harndi 
uzun müddet sanatoryomda kalan bir has· 
tadır. Hastalığına hep acıyorduk. Hatta 
bir ay evvel gen Zühdü ve refikasile lo • 
kantanın bir masasında otururken bir • 
bir ay evvel gene Zühdü ve refikasile lo
kanta halkının ödü kopmuştıı İşte o has
talığın verdiği sinir zafı olacak, bu kadar 
neş'eyle §akalaşıp durduğumuz halde bir
denbire beni tahkir edecek bir şey söyle
di. Dedim ya! Masadan masaya konuşu
luyor. Ben de eeğer beni tahkir ediyor -
san ... :t diye şarta bağlı bir şey siJyledim. 
Vay tarziye vermeli imiş. Yoksa gehp iki 

tokat atarmış! 
Gel dedim, kalktı, bizim masayl geldi, 

yanımdaki doktor ve meb'us arkndaşla -
rım şahiddir. Bir santim bile yerimden kı
ınıldamadım; yalnız dimdik gözleriını göı 
lt>rine dikmiştim. Ayakta mıhJana kaldı 

Ne söz. ne hareket; bir iki dakikn durdu, 
durtlu, dönüp masasına gitti. 

hiz zaten yemeğimizi bitirmiştik. be
nim gibi iki arkadaşıının dıı canı sıkıl • 
mıştı. Gidelim dediler. Kalktık Pnltola
rımızı giydik. Giderken birden kendimi 
topladım, onların masalarında muhtcrcm 
bir kadın vardı, hem ona itizar edeyım, 

hem de o nahoş havayı düzeltip de öyle 
çıkayım dedim: Benim iÖzürn onun tah
kir şartına bağlıydı. o vart yoksa benim 
sözüm de yoktu. İ~te bunu anlatmak ve 
işi düzeltmek için masalarına gittım. Fa. 
kat, besbelli benim bu gelişimi kendi -
sine fiili mukabelede bulunacağımı sa· 
nan Ahmed Harndi Tanpınar canhavlile 
beni göğsümden itti. Ben o itizar sözleri
ni söylemek için eğilmiş vaziyette, ve 
ikinci masayla üçüneünün arasındaydım. 
Allahtan, lokanta bu ya, yE're bir üz:im 
mü, bir domates parçası mi düşmüş, ne, 
ayağım kaydı ... 

Talibirnin bu lıltfü kadar hiç bir şeye:. 

şükredemem; eb, öfke baldan tatlı, ya a
yağım sürçmeseydi de onun bn Iiih te -
cavüzüne karşı ben de elimi kaldıraydım, 
ınaazallah, maazallah; bir tokat, bir s ı :e: 
bin kere maazallah. Onun fizyolojik hali
ne göre o arkadaşla gallbane bir ka\'ga 
yapmak için, ne sporcu, ne pehlivan, ne 
öyle çok kuvvetli olmağa ihtiyaç yok -
tur. Fakat onun ne olduğunu bilen bir 
kimse dünyanın en kuvvetli adamı da ol
sa ona el kaldıramaz. O arkadaş dövülme
ğe karşı en sağlam bir sigortayla müceh
hezdir. 

Gel de şu şanssızlığa şaşma. Bütün ha
yatımda hiç kimseyle kavga etmedim. 
Çünkü ne şerefe tecavüz ederim, ne et
tiririm, ilk defa karşıma, hem de hiç den
gim olmıyan bir şahıs çıkıyor. Fakat ona 
el kaldıramıyorsun! 

İşte meselenin bütün aslı faslı bundan 
ibaret. Ben bu incir çekirdeği doldurmaz 
işin kendisinden ziyade onun dallanıp 

budaklanarak, gazetelere aksetmesine sı
kıldım. Hem Allah aşkına, benirr: pehli ~ 
vanlığım da nereden çıkarılmış? Fikir a
melcsi olmak istiyen bizler için övünü le· 
cek başka bir şey kalmadı mı? 

(Devamı 10 n~u sayfadal 



1\) Sayfa 

TeTcüme edeni Mebnıre Saml 

Son ayrılık gecesinde 

Napolycm ve Mari Valevsk4 

Napolyon ayağa kalktı; Mariyi kolla- cA~ hazırlanan, ~tlklerl çekl.lm.lf bln
nnın arasına aldı, gözlerinden yaşlar lerce tilfek ona dotru llltan alırken, ufak 
akarak bu sarışın güzel başı öptü, kok- raı:nıı bir lruanın, küçi1k müfrezesinden ay

rılıp, tek ba.şına, &ötsüntı açarak Derleme-
ladt. sını ve: 

-Peki Mari, öyle olsun, dedi. 
.Rir an, hiç bir şey söyleşemediler. 

Öylece, sanşmış, durdular. Sonra Na -
polyon aynldı. 

- Haydi, artık yat, uyu. Çetin bir 
gün geç!rdin. Gül bakayım; yüzüme 
öyle bakma. Seni mahzun görrnek is • 
temcm. Bilsen sana ne kadar imreni -
yor..ım. Fransaya benden evvel kavuşa

calr_c;ın. Beklersin beni orada emi Mari? 
Elbette bekliyecek. 
Zaten bütün ömrü beklemekle geç

nıedi mi? Aşkı bekledi. Çocuğunu bek
ledJ. Vatanının istiklalini bekledi. :. İşte 
gene bir ker-e daha, bütün şefkati, sev
gisi e$siz vefasile bekliyecek .. . 
Kapının eşiğinde, telo-ar saçlanru 

okşıyan Napolyon: 
- Mari, bir taneci~. yavrum be -

nim. korkma emi? Göreceksin bak, ge
ne ne güzel yıllar göreceğiz; dedi. 

Güzel yıllar! 
- Ne boş ternennt 
Müdhis m o.ceraya ne kadar yaklaş

rnıs dlduklan bugünde, Marl bütün 
kalbile ümidi çağıra duruyor. Amma 
boş yere-t Almnı, gözlerini karartan bir 
göl ı? e v~r sanki .. . 

K imbilir? 
Belki de o :ında, ömürcüğünün so -

nuna ne k adar yaklaştığını, anlaşıl -
ma~ bir sezi~ kuvvetile his mi ediyor? 

Övle değil mi? Üç sene bile geçme -
aen bu güzel menekşe gözler yurnulup 
sönm iyecekler mi 

Ya o? 1 

Ya o kadar sevdiği, uğruna o kadar 
çok şe~·in i feda ettiği, nice suçlannı 
ho~ gördüğü büyük sevgilisi, Napoly.:>
nu ne olacak? 

Bir sene, valmz bir sene sonra ... Ne-
rel~rde ... Ta nerelerde olacak? .. . 

B İ TTI 
Büyükada H Hadran 1938 

N OT: 

:Mart Vnlevaka lle Naoolyonun ~k romanı 
l§te burada bitiyor. Tefrlkamızı takib eden
ler arasında, Napolyonun cSonunua duynıa
llll$. okumamış, velevkl bir tek karl blle u
lunsa. biz bu okuyucu Jle d~ karşı ka,-,ıya 

kalıp , mevzuu bir iki satırla, daha Jilrlıt -
mek mecburiyetln1 duyarnk, yıllarca göz lta
ınaştırmı.ş Napolyon adlı yıldızın söner gibi 
olduktan aonra, yeni bir çabalanma De, biraz 
daha p:ı.rlnyıp, büsbütün batışını anlatmak 
l.stly"..,lZ: 
cAo:ı rlar ve asırlar geçer de, Rom~re gibi 

kudretli bir fQir ortayıı çıkıp, Napolyonun 
Elbe adasında Iken tasıırlnml$ olduğu kah -
ramanlık macer:ısını kaleme ıılırsa, okuyan-

• - i4te geldim ... İçinizde lmparatoruna, 
eski kumandanına kurşun atacak kim varsa, 
dunnasın!a diye batın4ıru okudukları za -
man, böyle bir aabney1 akıllanna aıjfdıra -
mayıp, hayalle süslenUml§ bir IJCY zannedebl
llrler ... • 

Fakat aradan henfiz daha ırasırlar ve 
asırlar. gP.Çmedl ve bfihassa bundan çok da
ha üstün ve temeli sa~lam barikalara göz
leri alışık olan Atattlrk ne.sllnln evlAdlan, 
böyle blr vazlyetJ hiç de yadırgamıyabUfrler. 

Dedlflmlz gibi, Napolyon Elbede aklına 

koymuş oldu~u 1eyl haklkaten yaptı. Ve ı 

mıırtta adadan kaçtı. Onu vunnak emrlle 
yoluna çıkarılmı~ askerlere anlattı~ımız bu 
hareketlle elkrlnden silAhlarını attırdıktan 

aonra, se\·lnç Te coşkunluk göz ya.,ıarlle al
kışlana alkı~lana ve her geçtilti yerde ordusu 
bfiyüye büyfiye 20 martta tekrar Parise gir
di. Korkudan hemen savuşmuş olıın kralın 

bıraktı~ı tahta gene tmparator sıratile geçip 
oturdu. Lfı.kfn b~ta İngiltere olmak fizere 
mntreflkler onun böylece tekrar sahneye 
çıkmasına razı olamadılar. Ordul:ı.nnı se -
ferber ederek Fransa fizerln~ çullandılar. 

Napolyonun bu seferkl aaltanatına, malum 
oldu~u üzere, clOO gün hük\1metb derler; 
çfinktl o kadar devam edebilmlştır ve water
lo'da hastalanıp ma~lftb olmaslle bu devlr 
dahı nihayet bulmu~tur. U8 haziran 1815). 

A1x ada._onndan, İnglllzlerln aözfine ve mı
saflrperverli~lne güvenerek BelMrophon ge-
misine binen Napolyonu onlar, Avrupanın 

emnlyetlr.ı tehlikeye düştlren bir 1ht.llaıct 
saydılıır. Sent-Elen adasına .~ürdUler, ve o, 
bu kurak, uzak adada Sir Hudoon Lowe'nln 
sıkı nezaretl altında, altı yıl daha yaşamak 
~lle ve azabını çekti. Hatıralarını yazdırdı; 
geçml1 günlerin şan ve zaferını sayıkiava 

sayıkiaya 5 mayıs 1821 de 51 ya~ında öldü. 
Napolyon Sent.-Elen de gömülmüştü. Lul -
Flllp'ln kralb zamanında C1843l'Cie cesedi 
Parise getlrUdl. Pantheon'a gömüldü. 

(Meşhur ölli l~ln yapılan mezar dört mil
yon, dört y{lz, kırk dört bin franga mal 
olmu,ıu . ) l'tf , S. ....•....•.••................................................. 
Askerlik bahisl~ri 

(B~tarafı 7 nci &ayfnda) 
Almanya denizlere hakim olmadı~ın -

dan. hatırı sayılır bir orduyu gemilere 
yükletip eski müstemlekelerini istirdada 
gönderemez; fakat İtalya u~ 4birli~ı e
derek Adriyatik ve !talya üzerinden Af
rikaya inebilir. İtalya yarıroadasi ucuıı
daki Sicilya adası ile birlikte Avrupa
nın Afrikaya uzanmış bir sıçrama tah
tasıdır. Yukarıda Akdenizin Scptede ka
pımabileceğini anlattık; Balearlarls. Sar
donyanın batı Akdenizi kontrol edecek 
h&.va ve deniz üslerine malik olduklan, 
Sicilya ile Pantellaryanın orta Akdenizi 
kapıyabilecekleri ve nihayet 12 adalar -

lar bunu esatiri bir efsane sanablllrler. Topruk hattının doğu Akdcnızı Süveyş 

SON POSTA 

DALGA UZUNLUGU l 
1839 m. 183 Kc... 120 Kw. 

T.A.Q. 19,74 ın. 1519~ Kc... 20 Kw. 
T.A.P. 81,70 m. P465 Kes. 20 Kw. 

1/llj938 ÇAJtŞ~ 
12,30: Müzik (soleas), 13: Saat l}'an ve 

haberler, 13,15: Müzik (halk türküleri ve 
şarkıları). 13,35 - 14: Müzik (hafif parçalar), 
18,30: Macar havalan, 19: Konuşma, 19,15: 
Saat tıyarı ve haberler, 19,25: Muzlk (küçük 
orkestra), Lustıge - Bruder <R. Volstedt.ı, 
Elegle (Tschalkowskl), Pa blo - Orfeo -
<Ros.sl), Hofball - Tanze - (Josef Lanner}, 
Champagne - Galop - <Lumbye) , 20: Tem -
sil - Werter (yazan Goethe>. turkçeye çevt
ren (Ekrem Reş1d), küçük orkestra refaka
tlle, 21: Saat Ayarı ve haberler, 21,10: Mü -
zik (peşrev saz semalsl ve 3arkılan), Benli 
Hüsnü Ağa, tamburt Osman Bey, kemanl 
Rıza Ef. Dellaznde, Dcde İsmaU Ef., 22: Mü
zik (bir ~enfon!), takdim eden (~mal Re -
ş1d), 22.50: Varyete, 23,30: Müzik (eğlenceU

P}), 23,45 - 24: Son haberler ve yarınki pro~
ram. .............................................................. 
Tiyatro: Karagöz ve Ortaoyunu 

elemans!zllkfan mı öldü ? 
fBas tarafı 7 inci saı;fadtıJ 

Merhum, kcçiye Abdurrahman çe • 
lebi denildiğini biliyor, biliyor amma 
konağında temsil verdiği adarnın ismi 
Abdurrahman, ayni zamanda adiiye 
ncızın. Cahil olmasına rağmen zeki ve 
temkinli bir san'atkar olan Herndi ce
vab veriyor: 

- Keçi derler efendim!.. 
- Canım nasıl olur, koyunun bu -

lurunadığı yerde keçiye keçi mi derler? 
Söyle bakaytm!. 

Pişekar bir hayli ısrar ediyorsa da 
bir türlü Hamdiye (Abdurrahman çe
lebi derler) dedirtemiyor. 

Oyundan sonra adliye nazırı Ab -
durrabman pasa, Haındiyi odasına ça • 
ğırtıyor; paşa, Harndinin cevab verme • 
rnekteki maksadını anlamıştır. O ak -
şamki ücretinden başka kendisini bol -
ca bir b:ıhşişle memnun ediyor. 

* 
Geçenler.:ie bir yazımızla orta oyu -

nu.ı nezfi dimağiden giimbürdeyip git
tiğ:ni esefle kaydetmiştik. Bugün de, 
bt: vcsile ilc ilave edelim ki, onu ve 
Karagözü canlandırmak istiyorsak tek 

niğine dokunmadan üzerlerinde işle -
rnek ve biraz modernleştirmek, sözle -
rini, nüktelerini bugüne uydurmak 
mecburiyetindeyiz. Yoksa Ramazan • 
dan Ra:nazana hasretini duyup h ika -
yesini hikayeden başka yapacağımız 

ve olacak bir ~ey yoktur. 
Nusret Safa Coşkun 

Boğaziçinde geceleyin tir 
b::ahk aVI 

(Ba~tarafı 8 inci sayfada) 

Kılı~ balığı, kalın sicimlerden ya -
pılmış ağlarla tutulur. Bu ağlar, mu -
ayyen derinliğe kadar inmekle beraber 
ayni zamanda mantarlarla su üstünde 
dururlar. Bu balık karanlıkta tutulur. 
Kılıcı sulann içinde yakamoz yapar. 
Bu itibarla ağları görmez, gelir sapla -
nır. Ne de ahmak bir hayvandır bil -
sen~ Bir yere dokundu, sapiandı mı ol-
duğu gibi kalır . Ben, yetmiş kiloya ka 
dar kıl,ç tuttuğumu biliyorum. Daha 
ağır kılıçlar yakalayanlar da var. Fa -
ka~ büyüğü makbul değil... 20 - 25 ki -
lo1uklan şiş için ~'Ok makbuldür. 

Bir defne yaprağı, bir domates, b ir 
ba~ık, şişe diz, mcıngala koy ... Sonra 
yeme de yanmda yat.ı. 

-- •Aman!:. diye bağırdım. Oltam 
sarsılm~tL Heyecanla çekrneğe başla
dmı. Biraz sonra, mehtab aydınlığı i
çinde pınl pırıl parlayan iri bir lüfer 
sandaim içinde çırpmıp duruyordu. 

Balıkçı arkrıda~ım tekrar yemini ta
ze:erken söylendi: 

-Oyunda d3, avda da acemiler şans
lı olur. 

İhsan Arif 

denizdeki bu rnaniler himl\yesinde Lib
yaya ve oradan doğu ve batı istikamet
lerindc yürürneleri ihtimali, müstemleke 
davasındaki zorlukları çözebllır ve bu -
gün Avrupada böyle bir httrekete maru 
teşkil edebilecek bir kuvvet yoktur. (Bu 
kuvvetlerin hesabiarı ile hareket tarzla-• 36 milyonluk nüfusu olan 225 bin klşll1k ve Hay!aya kar~ı kesebileceği okuyucu

ı!Mhlı .. fnnl blr orduy~ malik bulunan koca lara malumdur. İşte Almanya ve f t.alya- ı ının tedkiki diğer bir yazıya bırakıyo -
bir beldeyi, arkasın il taktı~ı bin ııskerlle fet

ruz.) 
H. Emir F.rkilct 

he cıkan bir ndamı masallardaki deviere nın, garba karşı olan kara hududlarını a-
bl'nzetebUirler... 1 şılnraz bir surette tahkimden sonra, Ak-

İkincitqrin 9 

Son kavgalı edebiyat 
münakaşasının hikayesi 

(B~ tarafı 9 uncu sayfada) 
AhınM Ham.di ne diyor? 

Bütün bunlar için Ahmed Harndinin ne
ler diyeceğini öğrenmek istedik. Güzel 
San'atlar Akademisinde estetik profesörü 
olan rnuharriri dün rnektebde bulduk. 
Dedi ki: 

- Hadise üzerinde ısrar etmek iste -
rnezdim. Yalnız tenvir etmekliğim lazım 
gelen bazı cihetler var. Evvela İsmail 
Habible onun söylediği gibi yeni tanı~ -
mı~ değiliz. Birbirimizi sekiı senedir ta -
nırız. Hatta yalısmda ziyafette bulundu -
ğumuz zat bizi ayni masada bulup davet 
etmişti. Sık görüşmezdik, buluştu~umuz 

zamanlar ahbablık ederdik. 
Saniyen: Yazıldığı ve söyJenildiği gibi 

ben yerimi sırf ona yakın olsun diye de
ğiştirmedim. Lokanta sahibi bizi oraya 
davet etti. Sonra en rnühim, üzerinde du
rulacak yanlış, güya, edebiyat hrihir.e 
beni almamış olmasına gücendi~im için 
hadise çıkardığıını iddia etmesidir. 

Ben bir edebiyat tarihine sille ve to -
katla girileceğine kani değilim! Edebiya
ua eserle intikal edilir. Bu zatın kıtabına 
girsem bile hakikaten lAyık değilsem ge
ne çıkarım. Fakat liyakatim varsa yüz sc
ne sonra bu hak teslim edilir. 

Beni tanıyanlar çok iyi bölirler ki ~s -
nıimden bahsedilmesinden pek hoşlan -
mam. Şöhret meraklısı değilim. Kendi 
köşemde çalışmağı daima tercih ederim. 
Ben §iiri şiir için sevdim. Her san'atkar 
gibi tarihe intikal etmek isterim. Fakat 
:zannedildiği gibi rica veya tehdidle değil 
tabü. .. 

- İsmail Habib pehlivanlığından bah
sediyor, buna ne dersiniz? 

- Ben pehlivan değilim. Bu cins ada-

le kuvvetlerini daima küçük bulurum 
Çünkü fikir kuvvetine inanırım. Ben İ• 
mail Habibin kitabında yer almadığııı 

için kat'iyyen kızgın değilim. Bilakis 4 
her konuşuşumuzda bana kitabında ben 
den bahsedemediği için teessürlerini s6y· 
ler dururdu. 

Kavgaya !smail Habib kendısi sebeb 
oldu. Doktor Rusçuklu Hakkıya yaptığı 

latifeye ben vesile verdiğim için bir bat
ka lati!e ile bunu kendi aleyhine çevir • 
dim. Bunu ciddi sandı, ağır sözler sar • 
fetti, bittabi mukabele mecburiyetinde 
kaldım. 

Benim sıhhatim, çelimsizli~irn ileri 
sürülüyor. Her zaman kendimi rnüdafaa 
edecek bir kuvvette ve sıhhatteyirn. !la· 
ve etmek isterim ki, bunun gazetelere g~ 
çecek kadar bir ehemrniyeti yoktur. 

~iz de bu kanaatteyiz. Mesele adi bir 
zabı ta vak'ası kadar bile ehemmiyetli de· 
ğild ir. Sadece bizdeki edebi rnünakaşa .. 
lann klasik bir örneğidir. . ........................................................... .. 
Şaratiçıhk inkişaf aıtirilecek 
İrıhisarlar İdaresi, memlekette şa -

rabcılığı inki.şaf ettirmek maksadile 
yeniden bazı tedbirler almağa karar 
vermiştir. İdare bu yıl Avrupanın Ga
rabcılıkta ileri gitmiş memleketlerine 
talebeler göndererek mütehassıslar ye
tiştirecektir. 

Diğer taraftan şarab inhisar resmi .. 
nin kaldtrılması için bir müddet evvel 
başlanan tedkiklere de devam olun .. 
maktadır. Bu mesele yakında toplana
cak olan büyük ziraatçi kongresinde 
görü.şülerektir. Şehrimizdeki .şarab lA· 
boratuan da bu yıl içinde yeni tesisat 
ilavesile genişletilecektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
Cinsi Mikdan Muhamrnen bedeli Eksiitmenin 

Beheri Tutarı 

Muvakkat 
teminatı 

Li. Kr. 
Şekli Saati 

Lira · Lira -Elektrik Motörü 12 aded 100.- 1200.- 90.- A. Eksilt. 14 
• » 2 • 150.- 300.- 22.50 Pazarlık 14.30 

Vagonet 5 • 50.- 250.- 18.75 Pazarlık 15 
I - İdaremizin Samsun Tütün fabrikası tütün paket makineleri bandrol kıs

mı için 6 aded, paket kısmı için 6 aded ki ki cem'an 12 aded elektrik rnotörü, ay
ni fabrikanın kıyım makineleri için 2 aded elektrik rnotörü ve Keçeç tuzlası için 
de 5 aded vagonct şartnameleri mucibince satın alınacağından hizalarında ya
zılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muharnmen bedelleriyle mu,·akkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
ni - Eksiitme 16/XI/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenler elektrik rootörlerine aid fiatsız fennt 

tekliflerini ihale gününden 3 giin evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
Şubesine ve vagonetlere aid fiatsız fennt tekliflerini, vagonetlerin yatakları hak· 
kında ayrıca rnu!assal izahat ile detay resimlerini ihale gününden 5 gün evv~ 
line kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu· 
tazamrnın vcsika almalan lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukanda adı geçen kornisyona gelmeleri ilan olunur. c707h 

~ 

Cinsi Mik d arı Muuaınmen B. % 15 teminatı Eksiitmenin 
Beherl Tutarı. Lr. Kr. Şekll Sa ad 

L. K. s. L. K. 

Hile~itaşı 96 rtdet 36.- 5. 40 Pszarıik 11 
'J otnn tozu 100 ton Badeli 550.- 187. 60 Açık 14,16 

AmbalaJ mas 700.-

12SO.-
Iskarta fp 1958 Kilo -. 19. 12, 5 374. 46 .~6. 16 • ı•.sc 

I - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 50 santirn 
kutrunda ve bir santim kalmlıktnda 56 aded bile~i taşı, İzmir tütün fabrikasın
dıı mayıs 939 nihayetine kadar toplan:ı cak 100 ton tütün tozu ve Üskadar d~ 
polar gurupunda rnevcud 1958 kilo iskarta ~ hizalannda yazı4 usullE"rle aatıla· 

caktır. 

n - Mu hammen bedellerile % 15 tern inatlan bizalarında göaterilrni.ştir. 
ın- Arttırma 28/XI/ 938 tarihin2 rasthyan Pazartesi günü hizalarma.a yo~zıb 

saatlerde Ka bataşta Levazını ve Mübay aat Şubesinde müteşekkil . komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Bileği ta§ı nümuneleri Paşabab çe fabrikasında 1145 + 813 - 1958 kilo 
ip nümunesi Üsküdar depolar grupunda görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma iç\n tayin ed ilen gün ve saatlerde % 15 teminat pa· 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komi syona gelmeleri ilan olunur. c8247• 

~ 

I - İdaremizin Nakliyat Şubesi için şartnamesi rnucibin~e yaptırılacağı' ilAn 
edilen açık güverteli, arrnalı ve tam techlzatlı 1 aded çektirrne ctekn~· için 

11/X/938 tarihinde elde edilen fiat layık hadde görülmediğinden 10 gün müd
detle açık eksiltıneye konmuştur. 

n - Muham.ınen bedella c4500a lira ve rnuvakkat teminatı c337.50:. liradır. 

ın - Eksiitme 19/XI/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat ll de Kaba· 
taşta Levazı.m ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnarneler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - istekiiierin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvcnrne para• 

larile birlikte yu.knrı.da adı geçen komisJona gelmeleri ilan olwıur. c8246» 
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9 İkinciteşrfn 

Haliçte Abdülhamidin boğdurduğu 
cariyelerin kemikleri bulundu mu ? 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) ederse yavaş yavaş, belki yüı sene sonra 
'dan hiç biri böyle bir şeyden maJOmattar şu gördüğünüz Haliç deresinden eser kal
değt!di. mıyacak, karşıdan karşıya yürüyerek ge

Paris Soirin vermiş olduğu haberi bir çilecektir. 
kere de yerinden, yani Halicdeki tarak - Abdülhamidin cariyelerine aid ke -
gemnerinden tahkik etmek istedik: mikler bahsini bir tarafa bırakalım. Aca-

'* ba tarak gemisi tarama arneliyeleri esna-
Şirketihayriyenin Halicdeki havuz ve sında enteresan şeyler çıkarmamış mı • 

fabrikasının önünde demirli bulunan ta- dır? 

rak gemisindeyiz. Fabrikanın genç şc:fi - Halicde demin de söyled!ğim gibi çı-
lnühendis Rıza Özçelik izahat veriyor: kan en çok çamurdur. Bu tarağın C'lli iki 

- Tarak gemimizi kendi işlerimizde kovası vardır. Her kova on kilo çamur al
kullandığımız gibi istiyen olursa onu ki-ra . . . . . . . maktadır. Ayrıca tarağın iki tarafmda 

Ya da verırız. Bır kaç aydımberı ışsızız. her biri on beş ton çamur alan iki tekn<'si 
Yani tarak gemisi ç~lı.şmıyor. ? mevcuddur. Tarak günde sekiz buçuk 

- B~şka tara~ ge~ısı mevcud mudur· saat çalışır ve bu müddet içın kiracıdan 
- Şırketıhayriyenın bundan başka ta-j seksen lira ücret alınmaktadır. 

rak gemisi yoktur. Bahrıyeye aid olan ve ... . 
hnt 1 d ~ .. h 1 B k ki Hnlicde çamurdan başka demir, saç, .. ır a ıgıma gore a en ey ·oz açı a- b. . 
rınd d . 1. b 1 t k . . d ır çok gemı enkazı mevcuddur. Çok de-a emır ı ru unan arn gcmısın en f 
bııı:ık b'lm' a çamurlarla beraber bu enkaz da çı -

-y asım ı ıyorum. k y 1 b d ·· 1 'd . . . ar. a nız un an uç ay evvel şu i erı e 
- Ecnebı gazetelerı Halıcdc tarama ya- .. d"~.. .. lt'k f b 'k .. - d k' 

Pan t k . · . S 1 H 'd .. 1 gor ugunuz çe ı a rı asının onun e ı 
ara gemısının u tan arnı ın o - k t ·zı· d k t k b ı b ı 

dürüp tc denize attığı carivelerınin kc - uyu~ e.mı ıyor u ' ara·, ~n n.rı 
ınp.ı . . k Id ğ w d 1 çalıştıgı bır sırada arneleler bırdenbıre 
uuerını çı armış o u unu yaz ı ar. b ğ d 1 l3una ne dersiniz? a ır ı ar: 
- Gülerim. Çünkü gene J-.atırladığıma cMakineyi durdurun. Çamurların için-

göre bahriyenin tarak gemisini bundan de bir şeyler görüyoruz.:. 
bir buçuk sene evvel Kasımpaşanın ö - Derhal makiniste emir verildi ve ma
llÜnde demirli görmüştüm. Ondan sonra kine istop etti. Herkeste bir merak var -
bu gemiyi Halicdc göremez oldum. Bu dı:. 
ftibarıa Halicde bizim gemielen başka ta- - Acaba çamurların içinde neler var? 
rak gemisi yoktur ve bizim de başımıza Kovaların başına üşü§iildü. Çamurlar bo
böyle bir hadise g<'lmcdi.. Malfur.dur ki şaltılmağa başlandı ve her kovadan birer 
lialiç günden güne dolmakta, tcmizlen - top mermisi, bomba, fişek esaire çık -
lllesi için hiç bir teşebbüs yapılmamakta- makta idi. Kovaların boşaltılması bittik
dır. Bizim tarak, Halicin ötesince beri • ten sonra elimizde epeyce top mermisi, 
&inde tarama arneliyeleri yapmakta ise bombağ fişek Vesair harb levazımı bulun
de bunlar daha ziyade mev1ii ve hususi nıakta idi. Bunlar alındıktan sonra tarak 
firmalara aiddir. Halicde mevcud olan tekrar çalışmağa başladı .. Mermi vı: bom
bir fabrikanın önündeki bataklığı temiz- baları, fişekleri arneleler uzun ihtimam • 
~ernek, daha doğrusu bu bataklığı hafif- dan sonra kuruttular. Mermiler işe yara-
etrnek istiyen mal sahibieri tarağı al - mıyordu. Fakat umumi barbde imal edil
lnışlar, çamurların kaldırılması arneli - miş olan bu fişeklerden lmrutulduktan 
~~sinde kullanmışlardır. Hıilasa Halicde sonra istifade edilmekte idi. Arnele 
ır kaç senedenberi çalışan yegane tarak boş vakitlerinde bunların başına geçti, 

genıisi Şirketihayriyenin şu gördüğünüz b«karak eğlenceli vakit geçirmiş oldu. 
tarak gemisidir. Şimdiye kadar böyle kemikler çıkmadı. 

- Daha evvel böyle hadh:enin vukuu- Maamafih görüyorsunuz ki tarak işsizdir. 
na ihtimal veremez misiniz? Bu kemikleri aramak istiyen olursa onu 

- Hiç tahmin etmem .. Zira Halicin al- kiraya veririz. Her çalıştı~ı sekiz buçuk 
tı bataktır. Senelerdenberi yapılan tec-
tübelerle sabittir ki tarag~ın kovaları de- saat için seksen lira vermeği gözüne a • 

lan herkes tarağı alır ve Halicde istedi -
nizden ancak çamur çıkarmıştır. Çamu - ğini arar. Kendisine bir kolaylık olmak 
tun altındaki Haliç toprağını henüz g3- üzere kendi dalgıcunızı da hiç bir ücret 
r:n olmamıştır. Ve böyle devam ederse almadan tarakla beraber o zatın ernrine 
~miyece~iz de .. Eğer bu ihmal devam veririz.• 

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

30 senedir birbirlerini arayan 
kardeşler nihayet buluştular! 

~ (Bcıştarafı 1 inci sayfada} dım. Çocuklardan biri küçük kardeşime 
:~nde iken beş yaşında Mediha isminde çok benziyordu. Kadına dedım ki: 
l:ır kız kardeşim vardı. Medihayi oranın _ Bu çocuk benim Medtözünde bulu-
13~Yın~~amına evllidlık olarak vermiştik. nan küçük kardeşime çok ber.ziyor.ıt 

ır gun kaymakamın kardeşim! alarak 
ans Sözlerimi henüz bitirinemiştim ki ağ-
tL ızın gittığini haber aldık. Kayseri ve d M 
~ruttan tahkikat yaptık. Kaymakamdan zım an ecitözü kelimesinin çıktığını du-
~.~l:n cevabda kardeşimin öldüğü bil • yan kadın hemen boynuma sarıldı. Beni 
ı ırilın k öpmeğe ve: e te idi. Bu kara haberi alınca he-
~8~~ ağlaştık .. O sene İstanbula g~lcrek - Sen Medtözünden misin? Benim o· 
t· kudarda yerleştim. Aradan zaman g':'ç- rada annem, babam ve kardeşlerim var-
ı: annenı ve babam öldü. Ben de evlen - dır. Acaba ne oldular? demege başladı. 
~ ÇO}uk çocuk sahibi oldum. Bu suretle Kadını teskin ettim ve kendisinin ı-ar _ 
ğ ardeşinı Medihanın ölüm haberinı aldı- deşin Mcdiha olduğunu anladım ve onu 
~rnız tarihin üzerinden otu7. sene geçti. ~ana getirdim.:. 
h a:ar günü Üsküdarda Kızlarağası ma - Bunlan anlatırken kardeşile bulunduğu 
k n lesindeki evimde oturuyordunı. Evın saniyeleri tekrar yaşamakta o~du~unu 
'Pısı çalındı. İndim, kapıyı açtım. Ka - sezdiğim Süleyman Bayara sordum: 

~~~ dışında hemşirem Alinin kızı terzi -Kardeşin otuz seneyi nerelP~de ge _ 
lliha ile bir kadın durmakta idi. çirmiş? 

h l3uyur etmeğe vakit kalmcdan Seni - Kaymakam, karde~imi tekrar geri 
anın: ~ 

nlmamızdan korkarak cöldü:t haberini 
b· <İşte ağ· beyin, demesi üzerine ya • yollamış. Kardeşim bÜyümüş ve kayma-
ctncı kad . Ağ b ğ' f d'l boYnu ın. c n eycı ımı. crya ı.~ kamla beraber bundan yirmı sene evvel 

lllını ma sarıldı ve ağlamai>'a ba!:ladı. Şa- fstanbula gelmiş .. Tekaüd edilen kayına-
Olznü ştın:ı·. Biz Mediha~ı ot.ıız sene ev~e: kam kardeşimi Bakırköyünde inekçilik 
içeri ş bılıyordu.k. Senıha ıle kardeşımı yapan biri ile evlendirmiş. Yirmi sene -
. Ye aldım. Ölmüş olduğunu zannet - . Ü .. • 
hğitniz k . . denben ben skudarda kardeşim Ba • 
ge)d·~ .. ardcş·mın nasıl meydana çıkıp kırköyünde oturduğumuz halde bİrb· 1 -
tb ıgını sordum. Söze Seniba başladı ve ır 

en a!).latayım da dinle» dedi. mizden haber alamadık. Eğer Seniha Ba-
- B·ı kırköyünde ona rastlamamtş olsaydı, ö-

t'\rv ı iyorsun ki bundan bir müddet 
ter ~1 Bakırköy akıl hastanesine kadın lünciye kadar bulu§amıyacaktık.~ 
doızı olarak girdim. Hastane civarında Süleyman Bayar, kardeşi ile beraber 
l' aşıyırdum. Bir kadın çocuklarını et _ çıkarmış olduğu resmi önüne gelene gös-

~fına toplamış, onlarla konu~uyor, gülü- termekte, kendisinden su istiyenlere bar
ko~~rdu. ~Yanlarına yaklaştmı, kadınla .iağı doldurmadan evvel resmi sunmakta 

§maga ve çocukları sevrneğe başla - ve uzun uzun izahat vermektedir. 

SON POSTA 

Japonlar Garbl Çinde de 
büyük askeri 

harekata girişiyorlar 
(Baş tarafı 1 inci ırayfamızda) 

Kanlı muharebeler 
Honkong 8 (A.A.) - Bir haftadan

beri Liu - Şan civannda çok kanlı mu
harebe1er olm:ıktadır. Japonlar şimdi· 
ye kadar 1 3 bin ölü ve 30 bin yaralı 
vermişlerdir. Japonların bu zayiatı Çin 
ordusunun kuvvetine bir delildir. 

Tung - Şan'dan hareket ederek Puiji 
üzerine ileriiyen Japon kuvvetleri ha
reket noktalarından beş kilometre Heri
de Çinliler tarafından mağlub edilerek 
geri dönrneğe mecbur olmuşlardır. 

Yen - Ning'den gene Puiji'ye ilerle
mek istiyen diğer bir Japon kolordusu 
Lingşehu'da durdurulmuştur. Dört yüz 
Japon a~keri ölmüştür. Puiji üzerine i
ki koldan yap;lan bu Japon ileri hare· 
keti te~ebbüsil Çin müdafaa kuvvetle
rini sarmak maksadını istihdaf ediyor
du. 

Bir Çin hava kuvveti, bugün öğle 
üze:i Tung - Şan'daki Japon mevzileri 
üzerinde bir uçuş yaparak bombardı
man etmi~tir. Düşman topçu karargahı 
mühim hasara uğramıştır. 

Cin deniz kuvvetleri 
Yungy~n 6 (A.A.) - Çin • Japon 

harbinin başlangıcındanberi ilk defa o
larak Çin deniz kuvvetleri Kvang -
tung vilayetinde garb nehri üzerinde 
'bir taarruz hareketine iştirak etmiş -
tiı. 

C~herlen gelen haberlere göre 6 Çin 
harb gemisi. Kanton'un elli kilomet -
re garbında mefang'a çıkarılan Çin 
kuvvetlerini himaye için bir baraj tc
sis elmi!Slerdir. 1hraç hareketi tam bir 
mu\'affakivetle neticelenmi~tir. Japon
lar hafif bir mukavemet gösterdikten 
sonra çekilmişlerdir. Düşman 7,S luk 
be~ top bırakmıştır. 

Kanton'un şark romtakada Japonlar 
büvük şeker kuvvetleri tahşid etmek
tedir. Japonların geniş bir taarruza ha
zır!andıkları anla~ılıyor. 

400 bin Çinli 
Tokya 8 (A.A.)- Japon karargahın
Tokyo 8 ( A.A.) - Japon karargahın

ca ne~rPdilen bir teblif(ie, Çinlilerin 
Japon· ileri yürüvü~üne karşı koymak 
vani takriben dört vüz bin kişi tahcıid 
Üzere Hunan vilav~tinde a1tmış fırka 
etmiş olruklarını bildirmektedir. 

Snse ve su mühenclisleri 
Ve fen mem11rları 
Arasında değişihlikler 

Ankara 8 CHusust> - Fen memurları, 
şose ve su mühendl.sler! arasında yapılan de
jl!,\kllklerl ve tayinlerı bU diriyorum: 

Giresun ten memurlarından Nurl Ertem 
Çoruha, Malat}a fen memurlanndan Klmtl 
İd!l Çoruma, Fen mektebi mezunlarından 
Behçet Alptekin Seyhan su L,lerl fen me -
murlu~na, Yüksek Mühendis mektebl me
zunlarından Saib Sayılkan Samsun su işie
rt mühendl.sll~ine. Sadık Kutıay Samsun su 
işletl mühendlsl\~lne, Samsun su lşlerl mü
hendlslerlnden Adnan Canbek Seyhan su 
işler! mühendlsll~ine, şoseler fen heyeti fen 
memurlarındo.n Semih Ergun Seyhan su 
işleri mühencU.';llğlne, Yüksek Mühendis 
mektebl mezunlarından Remzl Bultan Me
riç su işleri mtıhendisll~ne, Muammer Boz
ok Diyarbakır - Cizre hattı inşaat başmü
dürlü~ü mühendl.sll~lne, Nureddin ÖZdemır 
Sıvas inşaat başmüdürlü~ü mühendl.sll~lne, 
Antalya fen memurlarından Seyfeddin So -
m'llı Çankırı ten memurluğuna taytn ve 
nakledUdller. 
İzmir yapı l$l~rl mühendi8lerinden Nüz -

het Aydar'ln, df'rntryollar inşaat reisll~l mü
hendl.slerinden Sedad Baycan'ın maaşları 55 
liraya, ÇanakkalE' §oseler mühendislerinden 
Tevfik İlcrtnin, Manlsa fOSeler mühendis -
lerinden Şfikrü Arman'ın, §OSeler merkez fen 
heyeti mühen1i.slerlnden Namık Ünal'ın, 
Orıiu IJOS~>ler mühendislerinden Hadi Bir -
kanın, İstanbul şoseler mühendislerinden 
Subhi Tuncun, Erzincan inşaat başmühen
dislerinden Sal~haddln Neclbo~l•mun, Er -
zincan ınşant başmuheruf.islerlnden Rulıl 
ismenin, Ankara yapı lşlerl mühendislerin
den Şekib Akatının mao.şlan 45 liraya çıka
rılmıştır. 

Başve~il Partide dahili va har' ci 
bUtUn mesai hakkında 

izahat yerdi 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Söz alarak kürsüye gelen BaşvekU Ce
lal Bayar Büyük Millet Meclisinin tatili 
devresinde cereyan eden dahili ve ha -
rici bütün mesai hakkında, Hatay ve 
Dersim işleri de dahil olduğu haıda uzun 
izahatta bulunmuş ve ayni mevzular ü -
zerinde söz alan bir çok hatıbler de din
lendikten sonra, umumt heyet, hükümet 

Sayfa ll 

Meseleler: Ediblerimiz münakaşa 
etmesini niçin bilmezler? 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
Bu hal, edebiyatımızın ensesinde öy

le bir ı;ıbandtr ki, muhtelif hadiselerle 
dokwıuld$ zaman içtimai bünyeye 
sızı vennektcdir. Bunun en son ve en 
canlı misali, söğüşlü, döğüşlü iki edi
bin Iokanta kavgasıdır. 

Niçin münakaşa yapmasını bilmiyo
ruz? Bu son hfıdise münasebetile bunu 
tanınmış muharrirlere sorduk. 
Bakınız ne diyorlar? 

M. Turhan Tan 
- Tenkidin münakaşa olmaktan çı

kıp müşateme, mudarebe ve mücare
ha şeklini alması her şeyden evvel ta
hnrnmül kabiliyetimizin eksikliğinden 
ileri gelir. Biz - men'şeleri nereye ka
dar gidiyor, bilmiyorum - layuhtilik 
dersi almış veya layuhtiliğimize kanaat 
getirmiş insanlarız. Çok hata ederiz. 
Hiç hata kabul etmeyiz. Hele hatamı
zın yüzüroüze vurulmasına asla ta • 
hamrnül gösteremeyiz. Buna terbiye 
meselesi diyemeyiz. Çünkü, en terbi
ye!i ediblerimizin münakaşa esnasın -
da terbi~·e hududu haricine çıktıkları 
gö:-ülmü~tür. O halde münakaşanm 

rr.üşatemeye çevrilmesi adetini an'ane 
diyE> tarif ve kabul etmek doğru olur. 
Biz, Ahmed Mithat Efendinin Said 
BPyi dövdülrlinü gördiik. Ahmed Mit
hat Efendi Şinasinin sakalım kesmesi
ne suç denilip edebiyat tarihinde leke
lendirilmek istenildiğini gördük. Şin.a
si, Akif Pasanın Perlev Paşaya sövdü
ğüne sahid oldu. Akif Paşa edebiyatta 
münakaşanın söğüp sayışmak olduğu
nu Sünırilerden, Havailerden, Vehbi
lerden öğrendi. Onlar Nef'i gibi büyük 
bir ~airin 'hicviy~erinden edebiyat 
ders! aldılar. Nef'i de Baki gibi bir üs
tadın rakibierine ağız dolusu küfür sa
vurduğ'tınu okudu. Hülasa; bu an'ane 
bize asırlardan ve asırlardan miras kal
dı. Kolay kolay terkedebilir miyiz?:. 

Orhan Seyfi 

- Şimdiye kadar şiir ve san'at mü
n:ıkaşalarının hududlarını aşıp taşarak 
bir mücadel{'ye, hatta mudarebeye 
müncer olduğ:unu işitmiştim. Fakat bir 
edebiyat mua!liminin bir edebiyat mii
verrihine: c- Neye beni edebiyat tari
hi~e sokmuyorsun!» diye hücurrı etti
ğini ilk işitiyorum. Bu da zamanımızın 
g<l!"ib tE>ccllilerinden biri olacak!Bizde 
niçin ciddi tenkid yapılmıyor, diyorsu
nuz. Bir defa mi.inekkid var mı, yok 

Hergün: Küçük Asya -
Merkezi Avrupa yolu 

(Baştarafa 2 inci sayfada) 
lik kuvveti kendisini tamamen hissettir
di~ gün bu yol açılıp tekemmüle başlı -
yr.caktır. 

Bu işin tahakkuk etmesi içın alilkadar 
milletierin fikir ve elbirliği yapma~arı 

lazımdır. Türkiye, bu yolun açılması için 
en büyük vazife hissesinin kendisine isa
bet ettiğini biliyor ve lazım gelen şey -
leri birer birer yapıyor. Bugün artık sade 
Almanya değil, merkezt Avrupanın ve 
Balkanların bu işte alakadar milletleri de 
işin ehemmiyetini biliyorlar. İranın bu 
meseledeki ehemmiyeti anla~adığını id
dia etmeğe imkan yoktur; çünku o da 
merkezi İranı denize bağlarlıktan sonrn 
gözlerini bu yola çevirmiştir. Irak, yn -
kın zamanda, kendisini Anaciı)lur.un .de
miryolu şebekesine kenardan hağlıyacak
tır. Fakat, bu yarım bir bağlanış olur. E· 
ğer, o da kendisini, merkezi Avrupaya en 
kısa yoldan götürecek olan Terk şebe -
kesi sistemine daha yakından bağlamayı 
temin ederse o zaman dahili Av -
ı upa ile garbi Asya arasındeıki 

en kısa ve en ucuz münakalc 
sisteminin esası kurulmuş olur. Bu esas 
kurulduktan sonır geriye onu işlemek, her 
sene daha kolny ve her sene daha ucuz 
bir hale getirecek olan nakil ve a!·tarrna 
tekniğinin ıslahı ve tarifelerjn indiril -
mesi işini temin etmek kalır. 

Eskiden bu yol Alman imparatorluğu 
için bir hülya idi. Şimdi ise, uyanan gar
bi Asya milietleri için iktısadj bir zaru • 
ret olmuştur. 

Muhittin Birgen 

reisinin beyanatını ittifakla tasvib et -
miştir. 

Buznarnede başkaca görüşülecek mev
zu olmadığından salı günü toplanılmak 
üzere celseye nihayet verilmiştir. 

mu? O bir mesele .. Yegane münekldw 
dirniz NurullBh Ataç değil mi? .. Omm 
yazıları bir san'at eserini izah etmek ~ 
ten ziyade bizi biraz hayrete, biraz da 
hiddete düşünnekten ibaret kalıyor. 

Belki söyled!ğiniz şekilde bir tenki• 
din olmayışı yüksek kıymette eserlerin 
bulunmayışile izah edilebilir. Öyle glJ .. 
rünüyor ki ehemmiyetsiz eserlerle İ· 
kinci derecede san'atkarlar üzerinde 
konuşulurken nazarı dikkati celbetmelt 
için bir hadise çıkartmaktan başkn ça· 
re kalmıyor. Bu suretle asıl mevzu u• 
nu!uyor. Kariler, hiç olmazsa bir ka9 
gün için bunun dedikodusu ile eğleni" 
yorlar. 

Yusuf Ziya Ortaç 
- (Ayak mısırı, yırtık papuç, ulan, 

danga1ak) gibi kelimelerin Türk şiirin· 
de lisan wısnrunu teşkil ettikleri bu 
devirde sopanın da kalem yerine geç
mesi pek tabiidir. Anlaşılıyor ki, bun .. 
d~u: sonra edebiyat tarihine meyhane 
kapısındım zor pazı ile girilecek! Ken· 
di hesabıma seviniyorum doğrusu: Ye
ni şöhre>tlerin pek çÖğunu gözüme kes· 
tirdiğimc naznran bundan sonra ede .. 
biyat tarihinde başköşeyi işgal etmem 
mümkün olaccıktır, sanırım. 

Kendi kenciime yarının edebiyat tt!· • 
rihini di.i~ünüyorum. Orada bir şairden 
mesela şöyle bahsedeceklerdir: 

( ...... ağır sıklet şairlerimizden olup, 
nice nice emsnlini matbuat stadında 
nakavt e>derek ...... ) 

Maamafih yarınki nesillerin hesabı
na bu hayırlı bir başlangıçtır: Çocuk· 
larımızın yalnız sporla meşgul olduk 
larından mütemadiyen şikayet etmi ı 

yor mu idik?. İşte fikir ve san'at adam .. 
larının da birer sportmen yetiştirmek 
surPtile çocuklarımıza onlan bu yeni 
cephelerinin cazibesile tanıttırmağa, 
sevdirrneğe muvaffak olacağız demek • 
tir. 

Bu itibarla İsmail Habible Harndi 
Tanprnarın birer heykeli yapılsa ye .. 
ri dir. 

Şair ve doçent Sabri Esad 
--· Bizde he!" edebi münakaşa kavf{a· 

ya rnüncer olduğu gibi, bazan da kav .. 
~alar edebi rnünakaşaları hazırlar. Bit
tabi esef edilecek şey henüz dayak ye• 
mediğimı kimse~e de dayak atmarlığım 
için bu hususta pek fikrim yok. Hemen 
Allah cüınlernizi böyle görünür görün• 
mez kazalardan muhafaza buyursun! 

Nusret Safa Coşkun 

H:t:er ftiUnihte şiddeili bir 
nutuk daha söyledi 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
Hitler, vaktile kendisinin öe bir siyasi 

mahkum olduğunu, fakat şimdi diğer si~ 
y<tsi malıkumiara karşı bu kadar itlice • 
rıablik gösterenierin kendisile hiç ala • 
kadar olmadıklarını söylemiştir. 

Hitler sözlerine devamla demiştir ki: 
eDiğer milletierin silahlandığı şu sı • 

rada, Almanya elinde zeytin dalile du • 
rnmaz. Biz sulh istiyoruz, fakat harb çı • 
karmak gayesini takib edenlere Nazi sul• 
hünü icbar edeceğiz.~ 

Hitler nutkunu şöyle bitirmiştir: 
cAlmanyaJ Fransız ve İngUiz zirnam • 

darlarının Almanya ile müsavat üzere 
yaşamak istediklerini bildirmektc o!duk .. 
lımndan dolayı kendilerine minnettardır. 
Fakat, cİyi gcçinme, anlaşma:. kelinıele• 
rinin, biz, manalarını pek iyi anlıyamı • 
yoruz. Zira bilinmesi icab eden şey §U• 

dur: Bu iyi geçinme ve bu anlaşmn, ne 
gibi şeyler üzerine olacak? Biz bir çoi 
defalar söyledik ki, bu menıleketlerden1 
mamısız bahanelerle ve aslı esası olmı • 
yan ithamlarla çalınan müstemlekcieri • 
miz haricinde, başka bir şey, kat'iyen big 
bir şey istemiyoruz. Fakat her zan'a ı te· 
barüz ettirdiğim gibi bu, bir harb mese· 
lesi değildir, bu, ancak, ne diyelim, me
sela bir adalet meselesi, devamlı enter .. 
nasyonal bir sulhe yol açmak b:ıhsind'e 
bakiki hüsnü niyetler mcselesidir. Bu • 
nun haricinde bu memleketlerden kat't-ı 

yen başka bir şey taleb etmiyoruz. 
Bilakis bu memleketlerle i~ yapmak, ti• 

caret yapmak arzusundayız.:» 
; 

Erans1z filosunnn manevraiart 
Brest 8 (A.A.) - Atlantik Ulosu, Man~ 

denizinde on gün kadar sürecek m ınev· 
ralarda bulunmak üzere limancian bu sa• 
bah hareket etmiştir. 
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eksiitme ilanı 

RA 
Madam Tertard, kocası öldüğü zaman 

kırk yaşında idi. Fakat otuz beşinden 
fazla görünmüyordu. Hele kocasının ya
sından çıktığı yani baştan aşağı giyindi~i 
siyahları atıp, renk renk ıpekliler içine 
girdi ği zaman: 

- Otuz iki yaşından fa7.la değildir. 

D yenlere: 
- Hayır, siz bilmiyorsur.uz, kırkım 

geçmiştir. 

Demiye insanın dili varmazdı. Madam 
Tertard kocasının sağlığında kendini ta
nıyanlar. arasında, sadık bir zevce, iyi bir 
cv kadını olarak şöhret kazanmıştı. Bu 
şöhreti kocasının ölümünden sonra, bir 
çok ki,Ş:nin etrafında pervane gib! dön
roesme sebeb oldu. Bunların bir kısmı, 
kt!ndilerinden en aşağı on yaş büyük ka
d,nları beğenen toy gençler; bir kısım da 
kırkını geçtikleri halde ince eleyip sık 

dokumak yüzünden o yaşa gelmeiye ka
dar bir türlü evlenemıyenlerdi. 

Madam Tertard aklı başında kadındı. 

Toy delikanlılara hiç yüz verınczd; . Ö~e
k !E>re de yüz vermedi amma, bunların a
rasında bulunan ve her ne pahas:nf. olur
sa olsun madam Tertardıa evlenmeyi ::ık
lma koymuş olan Mösyö Petruscart'a 
karşı pek lakayd kalmadı. Mösyö Petrus
cart, iri göbeğine, saçsız başına, ve ne 
mana ifade ettiklerini hiçbir an, hiç kim
senin anlıyamamış olduğu çıp:l gözlerine 
rağmen fena erkek değildi. Serveti var
dı. İsmi vardı. Ticaret aleminde büyük 
bir kredisi vardı. Mösyö Petruscart, ma
damın eski kocasının şöyle böyle b;r dos
tu idi; roadama karşı, kocasının sağlığın
da hiç te az olmıyan sempatisı. kocası öl
dükten sonra birkaç kat fazlalaşmıştı ve 
bir gün fırsat bulmuş, ticaret işlerinde 
bir mal alacağı zaman o malı kötüledik
tcn sonra: 

- Şöyle böyle amma iş olsun dıyc ala· 
cağı m! 

Demek itiyadı iken bu itiyad hiliıfına 
hareket ederek; madamın yüzüne karşı .. 
onun ne kadar iyi, ne kadar temiz, '1e ka
dar aliccnab bir kadın olduğunu uzun u
zun öğdükten sonra: 

- Sizinle bahtiyar olacagım muhak
kaktır. Benimle evlenir misif'iz? 

Demişti. Madam Tertard: 

Hiç de tınmadım .. salt : 
- Eğerleyim bu Osebin kellesi ise, 

ben kendi kelle -
mi keser, onun 
vücudüne otur • 
t..ırum. . dedim. 
Müdür, baktı ki 
dayatoorum .. 

- Gelsin üçün
cüsü! deyi emir 
verdi. Üçüncü 
kelle geldi. Mü • 
dür baktı: 

- Bu da değil! dedi. Zo, ne köpoğlu 
işdır, bu? Ne yaptınız herifin kelle -
sini? 

Ben eğildim , baktım .. kulağının di
bindeki çif benleri görünce şübhem 
kalmadı.. 

- Afede.rsiniz, baran müdür, de -
dtm. Bu tefa da siz yanıloorsunuz! Bu 
kclıe Osebin tak kendi kellesidir. 

- H~yır! 

-Evet! 
- Beni sen nasıl yalancı çıkarttırır-

sm ~ Beni kôr ~andın? 
- Estağfurullah! Velakin ben çok i· 

yi bilirim ki odur! Nah, bu çifte ben · 
ler len biloorum. 

- Haltetm!şsin! Kat'iyen onun o · 
lamaz. Eğer onun ise, sözüm ona eşek 
gtbi bnnqır bangır bağırırım. 

-- Vallah, nasıl isterseniz öyle ba • 
ğrrttıakta sell,ezsiniz .. fakat bu, müs · 
tak;} o~ebin kellesidir! 

Müdür, bir çok münakaşadan sonra 
benım fıkrime yattı .. 

- Hakkın vardır. dedi. Ben de şim· 
dık ağnooru:n ki onundur! 

Ve bunun ü zerine Osebi, alınağ: 

ge ~n adam::ı teslim ettik, gitti. Ne dee
ceydim? Ha, evet. Ben onda olmamı~ 
olsaydım , zavallı O ·ebi başkasının kel· 
le~ilen pömeceylerdi! 

H iZ Ci 
lsmet 

- Gene o titiz kadın geldi. Ayda yüz 
lira verse gitmeyiz! 

Diyerek, bilenler, bilmiyenlere madam 
Tertardın titizliklerini anlatırlardı. 

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

Bedeli ke§if 7000 lira, muvakkat teminatı 525 lira olup eksiitme 18/11/938 Cu
ma günü saat 15 de P. T. T. binasında yapılacaktır. 

İsteklileri şartname ve teferrüatını P. T T. ve Nafıa Müdürlüğünde görebilir 
ve suretlerini alabilirler. 

istekiiierin ihale tarihinder. sekiz gün evvel Nafıa Müdürlüğünde ehliyet ve
sikası almaları ticaret odasında kayıdlı olmaları ve teminatlarını vermeleri. 

c8089t 

H"zmetçiler nasıl madamdan şikayetçi 
iseler, madam da hizmetçilerden şıka_. - - - - -yetçi idi. O da bir türlü istt>diği hizmet
çiyi bulamamıştı. Madam Tenard, bu işi 
nişanlısı demek olan Mösyö Petruscar.:la 
havale etti: 

- Az'zim, dedi. Bana bir hizmetçi la
zım .. iyi yetişmiş bir genç kız olmalı. Yü
t-.Ü öe çir"kin olmamalı. Çirkin bir yilz 
!:eyretmekten hiç hoşlanmam. ÇalışkaH 

ve zeki olması da şart. Güzel de konuşma
lı; evde onunla yalnız kalacağım zaman
larda konuşacağız. Derli topiu konuşma
sını hilmiyen bir insanı da karşıma alıp 
konuşmak istemem ya! İyi yemek pişir
:ıin, biraz dikiş diksin, örgü örsün. Ütü 
yapsın. Fekvalade namuslu, fevkalade 
nnzik olmasını da ilave etmeme li1zum 
yok zannederim. Sinema, dı:ınsığ nedir 
bilmesin. Ben onun eı5lencesmı de d:işü
nürüm; kendim sokağa çıkacağım za=ı!an
larda yanıma alıp götürüriim. Saçının 

reng:, vücudünün b iç mi hakkında müş
külpeseQdlik gösterecek değilim amma; 
sarı saçlı, uzun boylu ve muntazanı vü
cudlü olursa tercih ederim. Bunıı bulsa-

Baş, · Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün -'ağ:ıları;ıızı der'l"\\ kes 'r. 

- - lcabında ~ünde 3 kaıe alıo:ı~ilir. - -

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

11/938 Cuma günü saat ll dt'! açık eksiitme suretile satın alınacaktır. 
San saçlı, uzun boylu, muntazam 

vücudlü olursa tercih ede1·im 
-Hayır! 

Dememişti amma; birdenhire: 
-Evet! 
Te dememişti. Çünkü madam Tertard 

ayarında bir kadın içinden: 

Eksiitme Beyoğlunda Karlman pasajı karşısındaki Singer apartımanı 2 ci 

katındaki Liseler muhasebecıliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İstek.li

lerin 157 lira 50 kuruş ilk teminatı eksil~ıne saatinden evvel mezkur muhasebeye 
yatırmaları ve 938 yılı Ticaret Odası vr,sikası ve bu gibi zirai makine i§leri yap

tığına dair ve eksiitme kanununun 3 ve 4 üncü maddelerine göre lazım diğer 

vesikalarla birlikte muayyen saatte komisyona müracaatları evsaf ve iartnameyi 
-Evet! 

• . •• 
1 

rıız, bulsanız siz arayıp buiabilirsiniz . hergün istanbul Ziraat Müdiirlüğünde göri.;p öğrenmeleri. •8074• 

.. Der~ı, f~kat ~~zı ~e. ~oy "".~e~, ancak Gerçi biraz yorulacaksınız anıma, yalnız 
gozlenı: ~~s.se_tt.ırebılır~ı .. Mosyo Tertard l benim için değil, biraz da shın için .. çün
b~nu .b•.ldıgı ıçın; sualını s~~nr ~orm?z, kü siz. ergeç kocam olac~ksmız; benim 
go_zlerını madam Tertardın goziP.rıne dık- hizmetçim. sizin de hizmetçırjzdır. 
mış ve cevabı onlardan almıştı. Mösyö Petruscard: 

* -Hayır! 

Madam Tertardın bir derdi vardı. Hiz- Diyeınemişti. 
metçi bulamazdı. Evine az hızınelçi gel- - Arar, bulurum. 
mezdi. Fakat bunların içinde bir hafta- Demiş ve madamdon ayrılmıştı. Ertesi 
dan fazla kalmış olanı yoktu. Geldikle- rıkşam yorgun argın görünmüştü: 
rinden yarun saat sonra: -Bugün bulamadım arn..mo., ümid var .. 

- Ben bu evde kalamam! Daha ertesi akşnm daha yorgun b_ir 
Deyip çıkanların da sayısı pek çoktu. vaziyette: 
Madam Tertardı bütün h!zınetçi idare- - Ne yapalım, arıyacağı7. .. muhakkak 

hönelerinde tanırlardı. İdarehane sah!b- bulacağım. 
leri, çok kere özür dilerler : Daha ertesi gün: 

- Valiahi madam, sizin ıstediğin iz hiz- - Galiba buluyorum .. hele bir yarın 
metçiyi bulmak mümkün olmıyacak! oh.un! 

Derlerdi. Hele idarehanelerde bekliyen Demişti. Bir akşam sonra görünmedi. 
hizmetçi namzedleri onu görür görmez, Bir akşam sonra da görünmcdi. B.r hafta 
birer tarafa saklanırlar: ! geçince madam Tcrtard meı ak etti. Onu 

l:partımanında aradı; uşak: 

- Bay seyahate çıktı. 
Dedi. Madam Tertard şaşırdı: 
- Seyahate mi çıktı.. imkanı yok .. ba

na haber vermeden. 
Uşak, ma damı tepeden tırnağa kadar 

süzdükten sonra sordu: 
- Siz, Madam Tertard? 
- Evet benim. 
- Pardon madam, tanıyamadım .. 

Mösyö, sizin için bir mektub bırakrrı.ı§tı. 
Madam Tertard uşağın verdiği mektu

bu açtı: 
cAzizim madam, 
Arzunuzu yerine getirmek, size istedi.

ğiniz gibi bir hizmetçi bulır.ak için gün
lerce dolaşmış, baş vurmadık yer bırak
ınamıştım. Nihayet buldum. Bu belki si
dn istediğinizden de ala idi, getirecek
tim. Fakat bir an düşündüm. Hizmetçi o
larak size getireceğim kadıncia bulunan 
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dikten sonra: 
- Evet! dedi; fe • 

ci şey! Mesela be -
ni senin kafanla 

ruzu 
huzuru 

nasıl çı 

gömmüşler .. 
mahşerde 

kibriyaya 
karım? 
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YAZAN: Ercümend Ekrem Taba 

si idi. 
Deniz ortasında, 

verilen cdur!ı. em -
rine itaat ederek, 
ötekilere nisbeten 
kocaman cüssesile 
tevakkuf eden Ka -
rambada hiç bir ha
reket yoktu. Sanki, 
kaptanlar da dahil 
oldukları halde, bü -

Gecenin korkunç - tün mürettebat ge -
sükutu içerisinde, mıyı terkederek, 
birdenbire, uzakta kaçmışlardı. Her ta .. 
bir şey gümledi. - raf: Tıss!. Sade, san· 

Bellerinde tah cak, iskele ve direk 
lisiye yelekleri, gi - fenerleri güverte • 
vimli, uyanık ve ye, baygın birer 

ıneziyetler, değme ev karlınında yoktu. 
Güzeldi, iyi idi, nazikti, ev kadınıydı. 
Velhasıl her şeydi ve birdenbire karar 
verdim. Onu size hizmetçi getırmekten
se, kendime zevce olarak alabilirdim. Bu 
kararla belediyeye müracaat ettun ve 
c:vlendik. Şimdi balayı seyahatine çıkı

yoruz. Hürmetlerimin kabulünü ... ~ 
Madam Tertard sendelemernek için du

vara dayanmıştı. 

* O gün bugün madam Tertard kendine 
iki şey arıyordur. Biri iyi bir hizmetçi, 
öteki ıle iyi bir koca! 

1' ARntııd Jf08HAMIZDA: 

Kaytol~n program 
Yazan: G. Kıklin 

Çevi~n: H. Alaz 

uygun geliyordu. Bu düşünce ile beyni 
karıncalanıyor, eli ayağı donuyordu. 
Hani o cesur, o ölümü istihkar eden 
Takvor? Nerede? Yanındakilerden u • 
tanma5a, hüngür hüngür ağlayacaktL 

Sinirleri o derece bozulmuş, gevşe • 
mişti. 

Gözleri, gf'ien sefinelerde, kulakla • 
rı kirişt{', dokuz doğuruyordu. 

Baş i .c;tikanıetinden ilerleyen tor • 
pido muhribi nihayet, beş on kulaç.m~ 
safeye yakla~fı. Onun içincl.•m, Karam· 
badakilere hit;ıben, megafonla bir şey· 
ler seslendiler. Karamharun zulmet i · 
çindeki kaptan güvertesinden, biri~ 

bu hitaba gene megafonla cevab ver 
di. Ark~sından, geminin içinde bir ha 
reket oldu. İşte o zaman Takvorun yü 
reği ağzına geldi Ölgün bir sesle, ga 
ibe hitab ediyormuş gibi: 

- B .. u yedik. paporu uçuracaklar 
dedi. 

Torpidonun yakma gelmesile yüre 
ğin~ su :;erpi.1en Torik, sordu: 

- Ne yapacaklar? 
- Uçuracaklar .. 

- - Ne biliyorsun? Herilin ne seslen" 
diğlni aniadın mı? 

- Hsvır Konu~tukları dili hilmi~ de 
toplu bir halde, gü • türbe ışığı yaymak-
verteye çıkan mer ta idi. 
diven ayağında o • Gurabi efendi: 
turan dört yoldaş kulak kabarttılar .. , Zihinleri bin türlü facia tasavvur 1 - Allah Allah! Gemidekiler ne ol -
İfakat hanım, korkudan birdenbire kı· etmekle meşgul bulunan Gurabi efen- du? diye sordu. Ortalıkta kimseler gö-
sılan sc:ıile: di, karısı ve Takvor, vapurun seyrini rünmüyor. 

- Top!. dedi. hafifletmiş olduğunun farkında değil- Çenelerinin titrediği, birbirlerine 
Gurabi efendi buna ihtimal vermek lerdi. vuran takma dişlerinin tıkırtısından 

istemiyordu. Kendi fikrini söyledi: Bıraz sonra aşağıya a :det eden To • belli idi. Takvor, ona cevaben: 
- Zannetmem .. belki de gök gürül- rik şu haberi getirdi: -Kim bilir? dedi; belkim de bir kol-

ti.isü idi.. ak~amdan karayel istikame- - Sc~ımızda bir, solu.muzda ve ö - po ha.zırloorlar· olmalı. 
inde bulutlar yığılıyordu. nümüzde de birer gemi var. Işıklarını Aklına bin türlü fena şeyler geli -
-Acaba? gördüm. Biz de durduk; yürümüyoruz. yordu. Bir takım macera romanlarında 
-Bence öyledir. Bizim kulağımız O zaman dikkat ettiler: Hakikaten okumuştu: Bazı korsanlar, yahud ki 

kirişte de.. Karamba durmuştu. Bu sefer, hep be • harb gemileri açık denizde faik kuv -

olsam. ağnaac~k kafam yoktur. 

-· Ö\•le de, nasıl hükmediyorsun? 
- Kitab öyle yazar. 
- Hangi kitab? 
- Adı şu kerte fikrime gelmoor. 
- Havdi oradan, zevzek budala! 
- Allah etsin de budala olayım·· 

teWşeyi duymoorsun? Torpidoyu be k .. 
lediler Id sokulsun deyi; yan beyart 
gei:ncez cebh~neliklere ateş koyacak " 
lar. 

- Ağzını hayıra aç, be uğursuz a " 
dam! 

Halbuki, keratanın evladı, sağlığın
da kaf:ısını değiştiınıediği içindir ki 
o hastalığ-a kurban gitmiş idi. O kı · 
dar inadcı idi! 

Derneğ-e kalmad1, ikinci bir tarraka raber, ve telfuJla güverteye fırladılar. vetlerin taarruzuna uğradıklan vakit, 
-l:ılıa duyuldu. Hep birden titrerneğe Toriğin biraz evvel görmüş olduğu iiç teslim olmak!ansa, barut fıçılarına, 

haşladılar. Gene, içlerinde en cesur To· gemi, sür'atle Kararobaya doğru geli • mühimmat sandıklarına at~ verip de 
r ikti galiba. Kalktı: cŞöyle bir etrafı yorlardı. Bunlardan, en yaklaşmı.ş ola· kendi kendilerini herhava ederlerdi. 
ttö?.eteyim!• diyerek, merd.ivena se • nı, karanlığa rağmen hayal meyal se • Celllli insanlar olan İı:rpanyolların da 

- Birazdan, hepimiz de poryaza ll " 

çac.ağız .. 
Bu c~nada, torpido büsbütün yanaŞ" 

mış, öteki iki gemi de ona yetişmiş " 
le; di. 

Gur n bi efendi bu hikayeyi dinle - ğirttt çiliyordu. Bu, herhal~ bir harb gemi· aynen bu türlü etmeleri onun aklına (Arkası var) 
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niz Şeytani 
Türk~eye çni.ren: M. Siüeyya DUmen 

Denize 8ş1k bir çocuk 
DUnkU kısmm hUiasası 

~:ıman~n muharrlrl Deniz Şeytanını ilk
t\'Vel bir to.yyare meydanında gördüğünü 
~nıatıyor. İr1 yarı, güçlü kuvvetli bir adnm
b~· İnce, zarif bir karı.sı da vardır. İşte 
lt Utün Almanyanın sevgisini ve hürmetini 
azanan bu adıun, Kont Luckner, muhar

rtrıe dost oluyor ve ona hayrete şayan ha
~atını anıatmağa başlıyor. Kont, Büyük 

arbde yelkenli bir gcmt lle Okyanuslara a
~~ltak korsanlık yapm~. İtlUif devletleri
ın n ticaret fllolnrıno. büyük zararlar verdir
h Iş bir adamdır. Ondan evvelki hayatı da 
b e:vecan, sergüzeşt ve cür'et bakımından 
;rıctan aşa~ı kalmamaktadır. Artık onu 
nııyoru-ı: 

tır Qocuklu~ Dresden kasabasında geçmiş
ll · Bu arada deniz seyahatine ald bir va
g ur listesi ona denizlerde yaşamak, büyük 
n:nuıere kaptan olmak arzularını veriyor 
le~lecc hep deniz romanları, deniz hlkftye-

B okum1\~a başlıyor. 
lt: aba.sı hayrettedlr. o~ıunun tıpkı dedesl 
ın O!ıt Luctncr gibi süvarı olmasını bekle-
b ett.edır. Qünkü Kont Luckner asker oca- . .. .. . 
lll nrtan yetı~lş, Büyük Frederlk'ln ku _. c- Sen boyle çalışır, yukselırscn sar.a her detasında elli peni vereceğim!» 
ı~a.sınrtaki Prusya ordusuna süvarı mü- savaşta, hizr;,ete kabul etmeleri lfızım dan vaki olmak üzere bulunan daya • 
~. 1 olarak girmiştir. BmC"ıare Hanover •· d " ı· d b ı · ~~lı kend'ftl 

1 1 
t k hi geı<r ı ya .. , l ıyor u , u su ret e genç ğa ka ı ş ı geldim.. Ikinci bir teşebbü -

tart ..., n yanına a mı§ ır. Anca r l I .. . . . . . n ,ıa: Onun alayına gene Kont cLuck- as cer ere numuneı ımtısal teşkıl etmış sünda ise okulu bır~kınca alıp başımı 
tr In Rüsarları. denecek. olurum .. bu kadar muharebelere işti - gittim .. Sekiz gün kimse benim nereye 

[Roman devam ediyor] ra1ı: cyledim, bu kadar yaş yaşadım .. gittığimi bilemeıniş, öğrenememi~ti. 
şimdi benim bu halim, uzun ve sıhhatli Btınu ::ı;ıcak kendim biliyordum: Bu 

r ffiNW bi::- ömüt' sürmenin ancak askec olmak- m~iddet zarfında kırlarda elma vesa -

tı. ~kat kr~.l, v~rdiği si)z~e durmam•ş- la mümkün bulunduğuna en canlı ve irc meyYalar!a karnıını doyurarak bir 
kr unun uzerıne cengaver ceddim en sağlam bir delil teşkil etmez mi hayvan gibi yaşamıştım. Nihayet izimi 
\> •• ~lı Şatosund~ ziyaret ederek onu bü- idi? buldular ve bf>ni yakaladılar .. 
J U.{ bi .. 1 ~ ' G d·· r cur et ve cehadetle, «Sözünden emi1er, Iınanlar, yedi denizler... Zavtıllı b:!.bacığım benim adam ola-

onen b" h . sııtı ı: aın• olmakla itharn etmiş. H erhangi biı Von Luchneri kat'iyen bileceğim haltkındaki ümidlerini tama-
\oeı·;~~kı harmaniyi ve göğsü krahn alakadar etmiyordu. Ben gemici ol - nıen kaybetmek üzere iken ivi ve can
J)ıyı/gı madnlyelerle dqlu göm1eğini maktan bahis açtıkça babam, benimle dan bir dost imdadıma yetisti. Bu. bü
gib· a~k çıkaıın~ ve onları, olduğu de'Jşetli çeki~iyor, fikirlerimiz hiç hir- vük ann~mdi. Ona aöre babım bann 
<>ca ı~ gurül gürül yanmakta bulunan bil ine uymuyordu. Bu böyle olunca karc;ı ro k sert hareket ediyordu. Bunu 

ga ka1dınp atmıştı. ben de bir dtlha bu mevzu üzerinde söv!edik'en sonra: 
ha"b Bundan böyle senin aleyhinde onunla hiç konuşmağa y<'i"la~mıvor - - r')t:uihı bana ver He.,rv. demi~ti, 

~· edeceğim! dum. Bnbam l.Jenim ne iyi bir siivari o- ldi('ü~ b:r şefknt onu iyi bir efendi ya· 
terkıye bağırdıktan sonra kendisini lac··ğımı söylüyor ve bu yolda müte- pauilir. 
n~t;!~~i. madi telkinler yapıyor Ye benim ken- Bab~::n d::ı buna: 

ta k a ısenen biraz ronra onu Fran- di.;ine impar:>.torumuzun süvarİler ine - Pok a1a. dP!Ylic:ti. Bir de sen de -
da raı!nın ve büyük ihtilalden sonra mahsus olan üniformayı şerefle giyece- nt!! .. Fal.:at b:ına k~lır<:a onıı sen çok -
lle Y~nı Fran~ız hükumetinin hizmeti- ğiır.i vadetınemi istiyordu. ca oksamakl<ı büsbütün fena alıştıra -
~h: gırnıiş bulunduğunu ve Fransanın Sizin için . .t· .. lmanvada, iyi bir tahsili- cakc::ın!. 
ğjnine .. o~dusu kumandanlığını ifa etti- niz olm::ıdıkc:ı ordunun bir zabiti o1a- Her ne hal i<:e. biivük a.,nemirı fik-it goruyoruz. bilmcni7. ümidini beslemek abesti. Bu ri galib ıteln·i~ti ve avni Piin ben;m~e 
Zaı ~hur Marseyez marşı yazıldığı ·oldaki kurslar ise çok sıkı \'e çok sı- na7..arlıaa rrit ic:misti· Mektebde bulun -

nan b b"lh Pılli u, ı assa ceddim narnma va- kı<' dır. du"um c;ınıf-ia otuz dört r'lcuk varriı. 
m nıştı. Çünkü o esnada bu ölmez Ben ise tahsil ve tetetbüden zivade. Calıc:rr.a hn<ru"uncb ben dn'ma ot,ız 
Jnı%Şın menşei olan havalinin genel sizin Amerikan Hindularına ai d hika- dör'iHrıni"ı lii;,ii rrıııl.~f::ıza E'diw•". hu de· 

~e~n.danı bulunuyordu. yeleri ve bilhassa James Fenimon~ Co - receyi riç knybetmiyordum. Büvük nn-

Çok Çıkada yapılan muharebe1erde bir operin eserlerini okumağı tercih edi - nerrı: 
d~r Zaferler kazandıktan sonra de • yordum. Sizin Amerikan Hindulanrım - Oi'tlum clivı:ırdu. in"aflı ol ve ders
~ı;~d.o:rı~sile, Paris civanna gelmişti. mc~hur reis1crinden pek çoğunun isim- lerine C'~lıs! San bövle ivi ivi C'alıc:ır ve 
ltib dı~ı bır kac: muavini tarafından ta- lerini biliyoreuro ve gene olmaklığım ca'ıc::tık('J) deı"'r~ d<?rPce viikc:ı-lil"c:Pn sa 

e ıJa·w· sa h"• !gi halde şehre girmiş ve Fran- d..>lavısile bir gün Amerikava geçerek na hPr o<>fı:ıc:ırıda elli onni V.;"('C"t>d; ffi V(' 

bu"c] UkUmetinin, kendi askerlerine Bufalo avcıhih yapma~ı tahayyül edi- burıa. s·,., rf•Tı ba<:ı o111ncıya kadar do -
ist~llı.~ bulunduğu paranın tediyes:ni yvr, rüvasını rörüyordum. vc.m edereö-im .. 

p ~Şti. ' HabaM tahsilimi kolayiJa~tırmak ve o vak ıtl~r ı~~ra cürrılem o k:l+ır kıt'ı 

bett~k~ ... muhariblerinin i~.tihkak ke'i- o1~u11ardaki muvaffakiyetlerimi temin k i bu t"krlirde kac kisi a'lı:ıtm~k Hi -
lt~:nd· .• ı parayı almak şoyle dursun evlemPk icin hu'iusi bir mua11im de ıım rrnl(li f"rini bu'~mıvordum . ~u ka -
ltaıanlSi derhal hainane bir surette ya - tutmuştu. Fakat ben hiç o sularda de- dGr ki onun b ir havli olacai'rını tahmin 

Sayfa 13 

SATIŞ iLANI 
Istanbul dördiincü icra memurluğundan : 

İhsan tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23592 ikraz numarasile borç alı
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tara
fından 1140 lira kıymet takdir edilmiş olan Tophanede Perizathatun mah 3lle
sinde Alikaptan sokağında (Dolmabahçe caddesinde birinci sedde) eski ve yeni 
9 No. lı tapu kayqına göre bir tarafı Osman bey Veliye hanım menzili ve b:r ta
rafı Harndi efendi ve bazan Hacı Osman ağa kerimelerinin menzil ve bahçesi ye 
bir tarafı İstabiiAmire nakkaşlarından Latif ağa menzili ve tarafı rabii yol i1e 
mahdud bir bab ahşap evin evsaf ve mc 5ahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Kapıdan girilınce zemini ta~ döşe1i antre, birinci kata çıkılan mer
diven ve yan tarafta korido: üzerinde camekanla bölünmüş oda, merdiven al· 
tında üzerieri mermer döşeli üç gömülüküp ve bir kapıdan geçilen zemini taş 
döşeli adi ocaklı mutfak ve mctruk kuyu buradan asma kata çıkılan diğer bir 
mc~diven ve arkada aydınlık mah:ılli iki t&rafında birer kömürlük. 

Asma kat: Bir sofa üzerinde iki oda ve bir hela. 
Birinci kat: Sabit yük Vf' dolabı olan bir sofa üzerinde büyük ve küçük iki 

oda ve bir bela. 
ikinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda bir küçük mutfak ve helfıdan ibarettir. 
Umumi evsafı: Bina <ı;hşap olup dahili ahşap aksarnı yağlı boyalıdır. İçinde e

lektrik terkos, havagazı tesisatı mcvcud dur. Zemin kat pencerelerı demir par· 
ıuaklıklı olup ön cebhede birınc~ kattan itibaren ortada bir şahniş vardır. 
Mesahası: Um um sahası 47 metre m ur .ıbbaı olup bundan 2,30 metre mur:ıbbaı 

aydınlık mahalli geri kalanı binadır. 
1 - İşbu gayri menkulün artırma ş:ırtnamesi 12/11/938 tarihinden itıbare~ 

937/320 No. ile İstanbul dördiincü icra dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malümat almak is· 
tiyenler işbu şartnameye ve 937/320 d()sya numarasile memuriyetim:zc müra
caat etmelidir. . 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pe:y 
veya milli bir bankanın temiruıt mektubu tevdi edilecektir. (MaddP. 124). 

3 - İpotck sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sanible 
~·inin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını işbu ilan tar"hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildırmeleri icab eder. Aksi halde hakl:ırı tapu sicili 
ile sabit olmadıkça satış bedelinin payb~masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya i~tir ak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu mal'lımat :ılmı~ ve bunl<!rı tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunur lar. 

5 - Gayri menkul 12/12/938 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka· 
dar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağınldıktan sonra en çok ar• 
t.rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhanuncn kıyrnetin yüzde 75 ini 
bulmaz veya satış İstiyenın alaca~ına n.içhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
Ledel bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkınazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdid edilerek 27/12/938 tarihinde Salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
1stan bul dördüncü icra memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenin ala• 
c:ağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş ala~ 
r .. kları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 7:5 ini tut
mak şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya .. 
pılrnaz ve satış 2280 numaralı kanuna tcvfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kcnrlisine ihale o!unan kimse derhal veya verilen mühle1 
iç"nde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yükseli 
tekiifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alınağa razı olursa ona, razı ol4 
maz veya bulunmazsa hemen on be~ gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çolt 
artırana ihale edilir. İki ihale arasınciald fark ve geçen günler için yüzde 5. den 
hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memu· 
riyetim:zce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde ol:ırak yalnız tapu ferağ harcını yirmi se
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecbıırdur. 

Müterakim. vergiler tenv~ra! ve tanzifat ve telialiye resminden mütcvell.d 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bede
linden tenz.il olunur. işbu gayri mP.nkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 
dördüncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi 
daires"nde satılacağı ilan olunur. (8236) 

M erak landiniZ m1? 20 
Hiddetlendiniz ml? Damla 

K orktunuz mu ? 

-

V OL CEMAL 
arl'.k g· t• w Z 11 ı 1 0 k ıyo me sevkolunmuştu. gilcrm. avp. ı mua llm tam a tı ay ed:,,0 rd:.lm. 

her~b alben, daima r<>vayalist olmakla beyhude yere benimle uğrac:tıktan son- Her oe ise, ça1ıc:m~iTa , bu yolda bil _ 
kerdi.e~ her .ş~y.in fevkinde tam bir &s- ra ::1evmid bir eda ile babama gitmiş tür. enerjimi sarfetmei!e bac:ladım .. o 
l'le aı endısını ve ordusunu hizmeti· ve: vakitler de c 1t; sık im•ih=ın,ar vanılır -
hUku~:t h.e:hangi bir hükümdar veya - Fasdasız. demişti. çocuğun oku- ch. İşte onla:- ~ , b irine _girmictim. bir 
l'le sa lÇın sadıkane ve kahramana- mağa hevesi yok! Onun içinde bir şey- rok'arı tcral:;ki etm:şlerdi. fakat ben 
~Ut~aşlar yapmıştı. ta·ı yac;ıyor! edemedim! .. Artık nevmiddim. 

a:ı ız. BU .Un sinir bubranlarımzı yatıştırır. Baygırılı~nız, çarpıntımz, te
c~soruııuz g€çer, derbal ferahlarc::ınız. Yirmi senedir Nevrol Cemal'i kul
lıııımuyım. sı vmiyen yoktur. Evlerinizde muUaka bulundurunuz. Yrunız 
ıı:- ırıe bcnziyenlı>r vardır. (Nevrol) kelimesine ve (Cemal) isıııine dikkat 

ediniz. 

Sömikok Alınacak 
Yüksek Zira .1t Enstitüsü Rektörlüğünden ~ 

~'aleutin tarihlerimiz, onun şecaat ve Ondan sonra beni hususi bir o"u
1
a ı nd (Arkası var) 

erde . en ve ifa eylediği yüksek iş- vermiş1erdi. Bu suretle. yani beni'Tl ... ..... ....... .............. ................................ . 

Bu . 1~ YlŞıe hsederler. di~er çocukkrla beraber bir arada bu· n ı:ııta · • ba 
ller'le 1 ıbarla, sonra gelen bütün Luch- lu~ıuşum bende tahsil ihtirac;ını uyan
Çığırd~ b~ .~n ~üyük dedemin açtığı dmıcak idi! . . Halbuki ben okuma ye
<linllı.i 

1 
YÜrumeği kendilerine ülkü e- rine bn~uşmıı öğrenivordum. 

sınıfınş E>r,. Y<ıni daima orduda süvari Henüz on y:ısında olduğum halde her 
lnevcu~ ~:erek, şüphesiz kanlannda tür lü spora a~ık. heyecan uvandırabi
IIerıenı- ıstıdad dolayısile, bu megllekte lec~k herhanv,-: bir işi yapmağa hazır, 
~edem ış~~rdir. Bir siivcıri zabiti olan haşin, ele avuca sığmaz bir şevtan yav
OltııUş 'ha ır av eğlencesinde kaza en rusu olmu~tum. Bir aralık bu hallerime 
hatbi~A bam 1848 den itibaren cihan vukuf peyda eden babam. muallimi -
harebe} kadar zuhur eden bütün mu - mizin çok yıımuşak tabiatli bir adam 
harb p et;e iş!irak etmişti. Hatta büyük olduğunu sanarak beni o mektebden 
lt~ bir\ ~dıgı zaman kendisi doksan - a1tnış ve başka bir okula \'ermi~ti. Bu -
hadire 1 b~ar olmasına rağmen bu son radaki yeni hocamız hakikaten sert ve 
1titıi ~e gırmek istemiş, karakol veza- biz1at kendisi de vaktile bir çok haba
~tarıa ;:affakiy~tle ifa edebileceğini setler irfil:;ab etmiş bir adamdı. Aman 
l aıa sa ya~ etmışti. Ona göre, gözl~ri Allah! Bu adam bana ne dayaklar at -
il·te llı.p~~agl~m ~ kendisi de binici -. mıstı ne dayaklar! ... Babam da bu hu-
Yaşın~nı~ bır suvari zabiti idi! susta ondan ac:a~ı kalmamıc::tı ya! .. . Eh 

~Yı cHı w.ıl.erlcmiş bulunmasından do- ben de babamın bu suretle harekete 
dıırniş e:ın erkanı harbiyece redde- hul~kı ve salahiyeti o1duftunu kabul 
~hı iş, ~·d ası kendisini çok mütee.:.ir edıyordl.'m amma ö'eki adama bu hak-

....._ A ı ?:tlendinniştl. kı kim ve.rmi~ti? 
su ılitiyar olduğum için beni bu Dinaenaleyh bir gün, onun tarafın -

~:~~~~~~~~~~~~' 
• ran T arifenıiz 

T ek sütun santlmt 
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Dördüncü sahile 
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Muayyen bir müddet zarfında 

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

Son Posta'nın ticari ilanlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara. c:ıddesl 

ı - Kurumumuzun teshini için 800 il~ 1000 ton sömikok kömürü kapalı zarf 
usulile eksiltıneye konulmuştur. 

2 - Muhanunen bedel (26000) muvakkat teminat (1950) liradır . 
3 - İhale~i Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında müteşek· 

kil komisyon tarafından 10/11/938 Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 
-i - Teklif me'ktublarınm ihale saatiniden b ir saat evveline kadar komisyon 

reisliğine vermeleri. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak is'tiyenlerin Enstitü daire mü~ 

dürlüğüne müracaatları. (7897) 

İştanbul Orman Başmüdürlüğünden: 
ı - Orman Umum Müdürlü~~ hesabına malzemesi İstanbul orman çcvirge mü· 

dürlüğü tarafından verilmek şartile nümune ve şartnamesi veçhile 4865 lir a 
bedeli muhanunen ile 80 kalem evrakı matbuanın tab ve teclidi açık mu .. 

nnkasaya konulmuştur. 
2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul orman çevirgc rnüdürlii

~ndc görülebilir. Yapılacak işler çevirge Md. de mevcud nümunelcre ga .. 

re dir. 
3 - Eksiitme ikinciteşrinin 18 inci Cuma günü saat 15 de icra edile<'ektir. 
4 - Muvnkkat teminat 364 lira 88 kuruştur. Teminatlar İstanbul Orır.an mes'ul 

muhasibliğinden alınacak makbuz ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 
5 - Eksiltıneye girecekterin §imdiye kadar beş bin lirnlık bu gibi işleri yapmı~ 

olmaları ve ebliyctlerilt> birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyona 

gelmeleri. (8157) 
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Devlet ka 1s1n elli y1 
Yazan: Eski D~hiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 

Bir gün şu müstacel telgrafı aldım: " Kerkük livasına tabi Kil nahiyesındeki 
petrol madeni kuyu.arına Talbatı şeyh Hamud tarafından ateş veraerek zuhur 

eden yangın dört gündenberi devam etmekte olup ..• ,. 

- Adottir. Buradan valiler, rnuta -
sa rıflaı eçerlerse onlara hürmeıcn 

bo .le yaparlar. 
Derhnl attan indim. Oradaki adam· 

lar&: 
- Yazık değil mi? Niçin yaktınız? 

Şımdi nasıl söndüreceksiniz? dedim. 
- Ehrrnmiyeti yok. Biraz sonra sö· 

ner. Maamafih, emrederseniz şimdi de 
söndürebiliriz. 

Kuyu denilen nesne, bir kaç metre 
ku•runda, kayalar içinde kazılmUl ha· 
vu' gibi bir şeydi. Biraz yüksek bir ka
yar. ın yarığına sokulrnuş bir ağaç çör· 
ten ( 1 ) den akıyordu. 

- He."'len söndürünüz, dedim. 
Havuzun içine üç, dört kilo ağırlı -

ğınua bir taş attılar. Petrol, yahud neft 
su üzerinde ince bir tabaka teşkil ct -
ti,ğinden, ta~ suyu dalgalandırır dalga
landırmaz sönc!ü. Bir kibrit ile yanan 
pe'rolün böyle bir taş ile söndürüldü -
ğü:ıü anlayınca bu tecrübeyi bir kaç 
defa tekrar ettirdim. 

Musula döndükten bir müddet sonra, 
yarıi eylul ay-!nda bütün ahali gibi ben 
de hükumet konağı damında yatıyor

' dum. 
Posta telgraf müvezziinin avludan 

(Şnmsi sabah) diye bai{ırdığını isitti m. 
Bu tabir·, saray ve Babısli ile vilayet -
ler arasındaki ma'hrem muhaberelere 
mahsus büyük bir şifre miftahınm 
muhtelif tertibierinden biridir. 

Şifre telgrafları bizzat açardım. 
Yataktan 'kalkıp fener ışığında tel -

grafı hallettim. Sadra1.am Halil Rıfat 
pasa tarafından çekilen ve gayet müs
ta-:el kaydi bulunan telgraf şu idi: 

c Kerkük livasına tabi Kil nahiye -
sindeki arazii seniye dahilinde bulu -
nan petrol ve neft madeni kuyularına, 
Talbati Şeyh Harnud tarafmdan ateş 
v.erilerek zuhür eden yangın dört gün
denberi devam etmekte olduğu ... • i
lah. 

Buna şu cevabı verdim: 

«Taltiba.şu Şeyh Hamud - bu isim 
Hamiddir. Fakat padişah tarafından 
adaş olmasından dolayı böyle yazılırdı
tarııfındcın arazii seniyeleri dahilindeki 
petrol kuyulannda vukua getirilen ha
rikin hemen ~öndürülmcsi için Kerkük 
mutasamflığına tebligatı şedide icra 
edilmiştir. 

En hunhar eşkiya reisierinden bi -
ri olan bu rnel'un bir rnirliva kurnan -
das• altında iki tabur askerden te~ek
kül eden on iki emsalile beraber der • 
dest edilerek yaktıklan köylerden, öl
dü rdükleri rnmrumqardan dolayı ka -
nu.1i cezalarını çekrnek üzere rnahke • 
meye te$lim edildikleri halde her nasıl
sa iradei seniye ile tahliye edilmişler
di. Arnz;i seniye dahilindeki petrol ku· 
yulanna kadar tecavüze cür'et eden bu 
şakilerin zavallı ahali hakkında ne ya
pacakları tahmin ve tefekküre şayan 
bulunduğu rnaruzdur.• 

Padişahın Kerkükte Talbati Şeyh 
Ali ve Süleymaniyede Şeyh Said Kak 
Hafid namlarında 90k hürmet ettiği 

iki tarikat şeyhi vardı. Oralarda Şeyh 
sözü yalnız tarikat şeyhlerine mahsus 
değildir. Mesela Katırcıbaşıya Şeyhül
mekari dedikleri gibi, aşiret, kabile re- , 
isierine de ~eyh derler. Eşkiya reisi 
Hamud, Şeyh Alinin kabilesine men
subtur. 

Abdülharnid 11 ye eşkiya şeyhlerini 
bir türlü anlatamamıştım. Bunlar hak
kında takibata giriştikce: 

cMeşayih ve ekabiri islamın errneni
lerin iftıraları üzerine tenkil edilmesi 
caiz değildir.» diye bir şey yapınağa 
müc;aade etmiyordu. Halbuki ben ora
da iken yalnız yabancı 83 ermeni var
dı. 

Bu Talbati Şeyh Alinin oğlu da, köy
lerden cKerkük Talbati dergahı hü -
mayununun esleha parası• diye aldığı 

(1) Anııdoluda kutru sekiz on santlmetre
ltk blr a~ııcın blr taratını oymak .ıroretlle 

yapılan küçük oluklara Çörteıı ve büyükle
tlne de oluk derler. 

paıalarm rnak.buzlarından ve katillere, 1 adile maruf bir küçük kardeşi var.dı. 
canilere para mukabilinde verdiği Bu adam, oralarda çok şöhretli bir şa
varaklardan bir kaçının ele geçirilme- ir idi. Kend' ile Kerkükte görüşmüş 
sinden dolayı hapsedilrnişti. ve altı sene sonra Bağdadda acınacak 

Bunlar, vaktile papaların sal - bir fakru sefalet içinde bularak bele · 
tıkian Endolijans varaklarına benzer. diyeden bir mikdar maaş tahsis ettir -
Ellerinde bu varaklar bulunan rnüc - rniştırn. 
rimlor aleyllinde dav..a cdi:lemezmiş! Bu zat büyük biraderi Şeyh Ali hak 
Şeyh Alinin oğlu, hapisanede göğsüne kında bir çok hicviyeler yazmıştı. Bağ· 
ü-.;üncü rütl>eden mecidi nişanı takıla· dadda 1:-izzat bana okuduğu kısa man -
rak tahilye edildiği gibi. Şeyh Hamud zume, Şeyh Ali ve oğlu hakkındaki 
ve on iki emsalinin tevkif edilmelerin- sözlerimin ne kadar doğru olduğuna 
den dolayı bunların ahvallerini t ahkik şahadet eden bir vesika mahiyetinde -
için hüııkar yaverlerinden Veli bey, dir. Aynen yazıyorum: 
mutasarrıf mazullerinden bir zat ile TaJhatı Şeyh Ali 
dahilive nezaretinin rnektubi kalemi Gerçi envaı zulümde Şeyh Alinin 
katibierinden pek miskin biri bol ücret adı var, 
ve harcırab ile Musula gönderilmiş - Zulme yoktur rneyli amma zalime 
Ierd . imdadı var. 

Şeyh Hamud ve diğer on iki ~kiya 
reic;i, bu tahkik hey'eti daha Musulda 
iken mabeyn başkatibinden alınan ~u 

şifre ~~lr:rraf üzerine salıverilmişlerdi: 
cŞeyh Harnud Vf! dit!'er on iki em -

sc..linin katli niHus, ihrakı kura ~ibi 
fazayih~ ict!sar ettikleri tahkik 
hey'etinin maruzatından anlaşılınaRta 
ise de Jıadema bu gibi harekata cür'et 
ederlersP en ai!ır cezalara duçar edile -
cekleri kendilerine te{him olunarak 
ta~liye!eri iradei rne:hametadei hazro
ti padisahi iktizayi alisinden bulundu
ğu tebliğ olunur.• 

Şeyh Alinin (Kerküklü Şeyh Rıza) 
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SOLDAN SAÖA: 

ı - Haşarılık 

- - - • - - • -
- -• - - - • • - -• ı-• • 

2 - Asabl hastalıklar branşı. 
S - Yalancı - Kurum. 
4 - Snn'at - Yakınlar. 
5 - Yed - Köpekler. 

-• 
- -
- • - -

-• 
1-

8 - Topallıyan - Uza~ı işaret içln. 
7 - Beyglr - Baba - Şart l~hikasL 
8 - Sayı - Yapmak. 
9 - Çünkü - Bir hlz.mete mukabll verı • 

Ien hediye. 
10 - San'at - Kuru olmıyan. 

YUKARDAN AŞAloi : 
ı - Gece kuşu - Üye. 
2 - Yüı sene - Kudretli. 
3 - Tren yolu - Katır. 
4 - Bir nevi palto - Bir nota - yavru at. 
6 - oama benzer bir şey - Yemek masda-

rından emri hazır. 
8 - Ayakkabı yapan. 
7 - Altından - Marok. 

Fazla almaz, yüzde üç maktudur 
resmi fikak, c·) 

Şeyh Ali himmetin bir rnutedil 
muladı var. 

Bihaberdi!" her işden kendisi uzlet 
çeker, 

Lanetullahıaleyhim bir iki eviadı 

var. 

* Irak meb"usan meclisinde de Ker -
kük meb'us~ olan dostum Mehmed A -
li Kırdar dö:.-t sene kadar evvel İstan-
bub g~lmişti. ( Arieast vaT) 

• 
r•> Fikiık resmi eşklyadan alınan md -

sub mallar lçln alınar. O~ret demektir. 

Bir doktorun günlük' 
notlartndan 

Zatürreenin sebebi 
Zatürree her ya~tn görülür. Fakat ter· 

cihan büyük Insanlarda daha çoktur. 
Hall sıhhatte olanlarda görüldü~ü glbi 
bilhassa şeker h!l.itnlığı olanlarda, ihtl -
yrı.rlardn., zayıf ve kansız olanlarda da
hn ziyade tesadüf olunur. Ve ekserlya bu 
gibi zayıf, hasta ve ihtiyar olanların akı
beti z:ıtürree ölümüdür. 

Zatürreentn esas sebeblerinden birisi 
so~uktur. Yanl O.nl ve ~lddetll blr soğuk 
a!gınh~ıdır. Bunda herke, müttefiktlr. 

Bundan b~ka zatürree bazı hasta -
lıkların lhtillitı olarak da görülür. Mese
la kızamık esnasında, tl!o esnasında za
türree ihtlldtı, görülür. 

Zatürree sari de olablllr. Ayni evde 
lkamet eden birkaç kişinin birden za -
türret'ye yaı:alandıtı ve çocu~un hasta 
bulunan sütnlneslnden zatürreeyl tap -
tıktan sonra kendi allesi efradma sira -
yet ettl~i ve kendilerini tedavi eden dok
~ra da hastahtın sırayet ettl~i vak'alar 
kaydol•ınmu~tur. 

Zatürree tromatlk dahi olabilir. Mese
lA akclterler üzerine vakl olan ~lddeUl 
aademcler, darbeler, ecsamı ecneblye dü
hulü zatürree tevlld edeblllr. Fakat hep
slnln esas sebebi blr arnlll maraziye mün-
cer olur. O da nipovton denilen 
türree mikrobudur. 

za-

Cna1!1 l.te•en ok•)'lleulanaulft poda 

8 - Kırmızıya benzer renk - Dilenen. ..ı• J•liaııulanaı rlea ederb. ADI tak· 
9 - Bir eve yerleştirmek - Başında bir 4irde llteldwl aıü..abel•ll blaltllb>. 

cAD olsaydı üye. \.~-------------'1 
10 - Keza merkezi - Çift olmıyıın. 
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Turan Tiyatrosu 

Halk aan'atk.irı N~ld 
Ceırıal Sahlr olm yu cu 

Semiha birlikte 
ilk defa 

KÖROCLU 
Operet 4 P. 

Dua, Solo Düet 

Nöbetci eczaneler 
Bıı rece nöbetçi olan eczan eler t un -

Jardır: 

İstanbul clhetindekller: 
Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab

dülkadir), Beyazıdda: (Haydar), Samat
yada: (Erofllos), Emlnönünde: (Meh -
med Kl'tzım>, Eyübde: (Hikmet Atla -
maz), Fenerde: (Vitall), Şehremlnlnde: 

(Hamdl>, Şehzadeba§ında: (Hamdl) , Ka
ragümrükte: (Arif), Küçükpazarda: (Ne
cati Ahmed), Bakırköyünde: (Hll~). 

Beyoğlıı l'ihetindekiler: 
İstlklal carldeslnde: (Galatasaray, Oa

rıh>, Oalatada: (Hldayet), Kurtulu~ta: 

(Kurtulut>. Maçkada: (Feyzl), Beşlkta§
ta: (All RIZtı). 

Bofa:rlçl, Kadıköy Ye Adalardakller: 
Üsküdarda: <İmrahor), San yerde: 

(Asaf), Kadıköyünde: (Büyük, Ü'çler), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
(Tanq). 

~ ) 

İkinciteşrin 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum ıdaresi ilani 

Devlet. demiryollarına alınacak müfettiş muaviJJ1 

müsabaka şartları 
Hareket müfetti~i yeti~mek üzere mü sa baka ile müfettiş muavıni alı 

Müsabaka şartları aşağıda yazılıdır. 
1 - İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin 

mında müfettişliği tasdik edilenlerin aylıkları 151 liraya iblağ olunacaktır. 
2 - Müsabaka imtihanlannın yapılacnğı mahaller, taliblerin adedine l!Öte 

lahare tesbit edilecektir. 
3 - Müfettiş muavini olabilmek için lazım olan cvsaf ve vesaik: 
A Türk olmak. 
B - 40 yaşınr geçmemiş olmak. 

C - Mühendis veya yüksek iktisat ve ticaret mektebi, Mülkiye mektebı, 
kuk veya Fen Fakültesi mezunu olmak. 

Ç - İşletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde faal hizmette 
lışmağa mani bir hali olmamait. 

D - Askeriilde ilişiği b•ılunmamak. 

E - Fransızca, almanca, ingilizce ve italyanca Usanlarından birine vakıf 
mak tercih sebebidir. 

Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik. 
A - İstida ve 6 aded vesika fotografı. 
B - Polisten tasdikli iyi durum kağıdı. 
C - Nüfus cüzdanı. 

Ç - Mckteb diploması. 
D - Asker lik vesikası. 

E - Makine ile yazılmış kısa ter cü m ei hal varakası. 
F - Şimdiye kadar ba~ka yerde çalış mışsa aldığı bonservls örnekleri. 

Bu vesikaları eksik olanlar ve m uayyen vakitte müracaat 
müsabaka imtihamna kabul ed il mezler. 

4 - Müsabaka imtihanları 28/11/938 tarihine müsadif Pazartesi günü 
caktır. Talibler yazılı vcsaik1e en nihayet 20/11/938 tarihine kadar 
Hı:.ydarpaşa, İzmir, Ankara, Afyon ve Adana işletme müdürlüklerine 
at etmiş ve sıhhi muayenelerifu yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanmda riyaziye (Ali değil) memleketin iktısadi co 
y&sı İktısad Türk ve Türkiye Tarihi um u mi tarih ve coğrafya sorulacak <Jt 

diği dile ve mütekabilen türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti 12 ay 
1/2/3 ncü sınıf istasyon ve anbarlarda 4 • 
Hasılat servisinde 
Başmüfettişlik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

2 • 

3 • 

3 • 

24 .. 

Doktor alınacak 
Devlet Demiryolları Umunı Müdürlüğünden: 
İşletmelerde münhal bulunan kısım h ekimliklerine, mecbur! hizmete t!bl 

rnıyan ve bu sene askerlik hızmetini bı tirmiş olan gençlerden beş doktot 
nacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lıra ücret ve ikametleri için ayrıca lojman veril 
tir. Lojman bulunınıyan yerlerde ev ki rası •verilir. Kısımları dahilind1 
cakları vazife seyahatlerinde ayrıca har cirah ta alırlar . 

' Tali b olanların bir dilekçe ile Ankara da Zat İşleri Mi.idürlüğüne müracll9 

meleri ilan olunur. c8242ı. 

.:!] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
~ Türk Hava Kurumu = 26 C 1 • T E R T 1 P 

1 BüYUK PiYANGOSU 
~ Birinci Keşide: ll /lkinciteşrin/938 dedir. 

! Büyük ikramige: 40.000 Liradır•' 
~ Bundan bqka: 15.fJOO, 12.0)J, 10.000 liralık ikraıniY' 
Ei ler le ( 20.000 ve 1 0.0:>0 ) liralık iki adet mükAfat vardır .•• 
~ Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal 1 

~ meyiniz. Siz de piyangonun me.s'ud ve bahtiyarlan araJlll 
§§. girmiş olursunuz ..• 
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Istanbul P. T. T. 
Mi kd arı Cinsi 

Vilayet Müdürlüğünden v 
· Birinin muham- Hepsinin MU~ 

men bedeli tutarı ~ 

Lira Ku. Lira K u. ~ 

50 aded On metrelik çeli\: mesaha 
şeridi 

7 00 350 00 26 

50 • Yirmi metrelik çelik me- 50 475 00 S5 
saha şeridi ~t 

_1_o_o ___________________________________ s_2~---------~ 
2000 kilo kendir kıtık bir kilosu 40 800 00 60 ~ 

1 - Yukanda müfredatı yazılı üç kalem malzeme ayrı ayn açık eksil 
konmuştur. V 

2 - Eksiltme 15/11/938 Salı gunu saat 14 de büyük postane birinci ıcst 
T. T. alım satım komisyonunda y~pılacaktır. ~ 

3 - İsteklilerin nümune ile şartnarneyi görmek ve izahat almak üzere 
ma günlerinde müdürlük idari kısmına, eksiitme gün ve saatinde ae 
Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile komisyona gel~~ 

HALK O PERET l 
Pek yakında büyük operet 

KINA GECESI 
U. Yelari 

Seyfett.in A..ı 
T. L, 40335 

ERTUÖRUL sftl?f 
tıyatrosll 

Tabimde Sıı~ 
Kar••• n den ~~ 

meya n e rkeK ~ 
vodyjl S perde 1.tl~ 

AKTÖR r 

.... 
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Ka 
On binlerce 
kişi memnu• MAZO kullanıyor ve tavsiye ediyor. KAB1ZL1ÖI dereder, HAZ\11 dOzeltir. MIDE ve BARSAKLARI 

bo~tır. vncude terahlık verir. HAZIMSIZLIK ve EKŞlLlöl giderir. Alınması gayet ıatirtir. 

niyetle MEYVA TVZU MAZON ilim ve HOROZ markuına dikkat. 

'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Türkiin Milli Çeşnisine göre hazırlanmış 

Türk işçilerinin elinden çıkma hakiki Türk Şekerini 

ac1 Bekir 
Beyoğlu, Ka ·•köy, Kadıköy J 

• n • 
1 u 

Ticarethanelerinde bula' ilirsiniz. Bahçekapı, 

YENi 
HAVALANDIRILMIŞ 

PUD A 

GüttUülÜ\\ 
e e\r 

\ne 
-raze\\\<. 

Pudra hususunC:a yeni 
\Te cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
Pudra §imdiye kadar tanı
<lığımız pudralardan daha ince 
\'e daha hafiftir. O kadar jnce kl 
:ildde mevcudiyeti hile farkedıl
ıl'lez, şayanı hayret bir ten tE:'mın 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağmu
run bozamıyacağı bir tazelik ve
tir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden mü
tecssir olmaz. İmtiy:ı.zlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
tıştırılmış olduğundan bu yeni 
'l'okalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cild'in tabii yağlı ifraza
tını masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşuklukların teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpüi:,ıi 
bulunan bu meşhur 'foknlon Pud-

~ını tercih ediniz. 

PARASIZ 
Birkaç gun zarfında teninizde 

husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma· 
yan fena renkte bir pudra kuUa
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzünüzün bir 
tarafına bir renk vç diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en rnuvafık 

puıtrayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tere>d
düd ediyorsanız müessescmize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtcrf renklerde ve parasız o
larak nümunelıkler takdim Ede-
ceğiz. 

Kansızlık, kemik hastalıkları, c!imağ yorgunlu 'd arı ile 

Istanbul İkinci İflas Meanurluğun
dan: 

Müflic; Kostantin Grizagoridis'in ma

lı olup bankaya merhun bulunduğu 
idd·a olunan 216 top basma ile hacizli 

gö~terilcn 50 top kuma~ın açık arttır

ma ile satışına iflas idaresince ka ı ar 

verilmi~tir. Satış 14/11/938 pazartesi 

günü sant 1 O da Galatada banka Ko -

merçiyal İtalyananın zemin katında -
ki dairei mahsusasında yapılacaktır. İs
tiyenlerin mezkur saatte mahallinde 

hazlf bulunmaları ilan olunur. 
(1 1957 ) 

• 
BAYANLAR İÇIN YüNLÜLER 

Yülcaek Fao•n•ı ve 
PARIS ve LONıJRA'oıo 

ea m·~hu• fabril.:alarıudao gelme 
yünlü l"U:nn,lar. D_sen ve doaleri 
yalnız BAKER MACAZALARINA 
muoh:ıııırdır. Her yerden ucuz 
şartlar ve fia ,)arlo aablınak. adır. 

htanbul İkinci İflas l'tlcnıurluğun -

dan: 

vitaminaizli k ten ~ojma bütün zayıflıklara karşı 

Müflis Kostantin Grizagoridis masasına 
gelen alacaklı Banka Komerçiyal İtalya
nanın isted:ği 2920 lira kira talebi hıç bir 
vesikaya istinad etmediğinden kanunen 
masa hakkında bir kıyınet ifade edemi -
yeccğinden kayıd talebinin reddine iflas 

1 idare azahğınca karar verHmiş olduğu 

KUVVET 
• 
1 

lier an • b'l · · b d 1 nenın ı mesı ıca e en 
•rınııa Vitalin kuvvet ourubu 

büz ve n eş' eli 

ŞU RUBU 
• 
1 

bir kuvvet şurubudur. Çocuk

vermekle onlan sağlam, gür· 

yetiştirirsiniz. 

M V iT ALlN KUVVET ŞURUB.U 
ektep çağında~<i gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ve kuvvetlerini artınr. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU- ISTANBUL 

t •;::bul Belediyesi ilanları i 
tl.~~;: iye :e. Hususi İdareden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksUzlerl
t~ b Yılı ıkınci altı aylık yoklamalarının alınmasına 8/11/938 gününden itiba 
~lg aşlanılacağından aylık sahibierinin doldurtacakları ilmühaberleri nüfus 

~ h~~bve resmi .sened ve aylık cüzdanlan ve soyadlan yazılı tatbik mUhürleriy
tır!l'ıalar e~ ?turdukları kaza Beledıye Şubelerine gôtürertk yoklamalarmı yap· 

1 ılan olunur. c8218• 

ilan olunur. (11956) 

Soa os ta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmi, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
.resimlerin bütıin haklnrı 

mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

-····-AEONE FIATLARl 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRK1YE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 234J 12-hl 710 

ECNEBİ 27J) 14ı soo 
Abone bedeli peşindir. Adres 

değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

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

Pul ilavesi lazımdır. 
, .............................................. . 

{. Posta kutustL : 741 İstanbul \J 
j Telgraf : Son Posta 
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S A.T 1 Ş 1 LA N 1 
Istanbul dördüncü icra memurluğundan : 

Osman tarafından Vakıf Paralar idaı-e.ıinden 24609 ikraz numarasite borç alı· 
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
ainden dolayı satılmasına karar verilen \le tamamına ehlivukuf tarafından 1307 
lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinin Trişe so
kağında eski 8 yeni 10 No. lı ve kaydına nazaran bir tarafı Yorgi hanesi ve bir 
tarafı Andonaki veresesinin hanesi ve bir tarafı Düz oğlu hanesi ve tarafı ra
bii tarikiarn ile mahdud bir kargir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır; 

Zemin kat: Zemini çini dö§Cli bir antıe, sofa üzerinde iki oda. 

Birinci kat: Bir sofa, birinde şahniş iki oda. 
!kinci kat: Bir merdiven başı, bir oda, bir yük, bir hehi zemini çimento taras, 

~mini ç'nko balkan. 
Bodrum kat: Çimento bir mutfak, bir bela, döşemesiz bir oda. kuyu ve sar· 

nıçtır. 

Binada elektrik tesisatı rr.evcud olup beden duvarları kargir diğer aksarnı ah
şaptır. Cebhesinde birinci k:ıtta bir çık nıa vardır ve zemin kat pencerelerı de
mir parmaklıklıdır. 

Sahası: Hepsi 39,5 metre murabbaı olup bunun 38 metre murabbaı bina geri 
kalanı aydınlık mahallidir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mcsahnsı yazılı gayri menkulün tamamı açık artır· 

maya konmuştur. 
1 - İş bu gayri menkulün artırma şart namesi 12/11/938 tarihindtm itibareı 

934/1917 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında her
kcsin görebilmesi için açıkt•r. İlanda yazılı olanlardan fazla maltırnal almak is
tiyenler işbu şartnameye ve 934/1917 dosya numarasile memuriyetirnize müra
c::.at etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yı.zılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde peY. 
veya milli bir bankanın terrıinat m(•ktub u tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İ pot ek sahibi alaca klılarla diğer nlakadarlann ve irtifak hakkı sahible .. 
!'inin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan id• 

dialarını işbu ilan tarihind<'n itibaren yirmi gi.in içinde evrakı müsbitclerile 
birlikte memur iyetimize bılcHrmeleri icab eder. Aksi halde haklıırı tapu sicili 
ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylıqmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştir ak edenler artırma şartnamesini oku .. 
muş ve lüzumlu malfuncıt almış ve bun lan tamamen kabul etmiş ad ve it: bar 
olunurlar. 

5 - Gayri menkul 12/12/938 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka• 
dar İstıınbul dördüncü icra memurluğunca üç defa bağınldıktan sonra en çok ar .. 
tırana ihale edilir. Ancak arttırma bede Ji muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmaz Ycya satış i!'t•venin alacağına rü çhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu gayri menkul ile temin ed :lmiş alacaklarının nıecmuundan 
f~zlaya çıkınazsa t:>n r0k arttıranın taa!"ı hüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha tC'mdid cdilerC'l{ ~7/12/938 tarihinde Salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul dördüncii icra m~mt•rluğu oda ı:.ında artırma bedeli satış istiyenin ala
cağın n rüçhanı olan diğer alacsJ.dıların bu gayri menkul ile temin edilmiş ala• 
cakları m<>rmuundan fazlaya çıkmak şartilt' en çok arttırana ihale edilir. Boyle 
bir becl€'1 elde edilmezse ihale yapılmaz v c satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul k<>ntliı:mc i h :ıle olu nan kimse derhal veya verilen mühlet 
·ç·nde parayı vermezse iha'e kararı fesholunarak kendisinden evveL en yüksek 
tekliftC' bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol· 
maz vC'ya bulunmazsa hemen on beş gü n müddetle artırmaya çıkarılıp e!l çok 
artırana ihale edılir. İki ihale arasındaki fark ve geÇE:n günler için yüzde 5 den 
hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memu
riyctimızce alıcıdan tahsil olunur. (M:ıd de 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli harıcinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi sc· 
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale kıı,..ar pullarını vermeye mecburdur. 

Mü terakim vergiler tenvirat ve tanzi fat ve telltıliye resminden mütevellid 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bede
linden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 
dördüncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi 
ddires:nde satılacağı ilnn olunur. (8238) 

1 Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
Münhal cihet Müsabaka tarihi 

Fatih camii ikinci imamlığı 30/T. Sani/938 Çarşamba saat 14 de 
Fatih camii ikinci imamlığı için müsabaka icra edileceğinden talib olanhrm 

yukarıda yazılı günde saat 14 de Çenber litaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 
binasında müteşekkil encüırcne miıraca atları. (8233) 

İstanbul Beşinci İcra Mcmurluğundan: 
Giilsümün A~aogın Mustafa zlmmetlnde olan alac:ı~ından dolayı hnczedllen Ye ta • 

marnma yeminlı ehlivukuf tarafından 2500 lirn kıymet talı:dlr edilmiş bulunan Yem11J· 
de Babıcaferide Ahiçelebi mahallesinin De~!rmen soka~ındakl eski ve cedld bir numa
ra lle miirakk~m dükkanı 165 hisse ltlbarUe 30 hissesini açık arttırma lle satılacağından 
evsnfı aş·.ı.~ıya yazılmıştır: 

Zemini çlnıento döşell bir dükk:in olup tahta blr merdh·cnle zemini tahta ve gene 
tahta kirişler üzerıne müstenld b!rlncl kat: Ve gene blr merd!venle çıkılır tahta döşe
melı Ikinci kat: Açık blr depo olarak kullanılmaktadır . 

En üst katın çatısı eski Tonos kemer lnşaatındandır. 
Umumi evsafı: Binaın beden duvarları esk!lli'7ine rağmen gayet sağlam olarak inşa 

edllmlştir. Doşemeler kısmen muhtacı tamlrdlr. 
Hududu: Sa~ tarafı 17 parsel numaralı emlak, aıka tarafı 12 parsel numaralı cm -

Itık, sol tarafı kısmen 19 ve kısmen 20 parsel numaralı emlii.kler. Cebhesl Değirmen 

sokağiıe r.ıahduddur. · 
Sahası · 25 metre murabbaıdır. 
Yukarıda evızaf ve hudud ve sahası tesbit edUmiş olan gayrimenkul tapudaki kay -

dında olduğu glbl açık arttırmaya konmuş oldu~undan 22/12/ 938 tarihine müsad!f per
şembe günü saat. 14 den 16 ya kadar dalrede b!r!nc! arttırması !cra edllecektir. Arttır -
ma bedeli kıymeti muham.meneslnln % 75 ni bulduğu takdirde mUşterisi üzerinde bıra -
kılacaktır. Aks! tnkdlrde en son arttıranın taahhlidli baki kalmak üzere arttırma 15 

gün müddetıe t"'mdid edilerek 15/lj938 tarihine müsadlf Cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar keza dnlremlzde yapılacak !kinci nçık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu
hanımenenln %75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 Nrı lı kanun nhkfımına tc\"1lkan gerl 
bırakılır. Satış peşlnd!r. Arttırmaya Iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammeneıun 
.., 7,5 n!sbet!nde pey akçesl veya mllli blr bankanın teminat mektubunu hfim11 bulun
maları lftzımdır. Hakları tapu siclll ne sabit olmıyan nl:ı.caklılarla diğer alfıkadaranın 
ve Irtifak hakkı sahibierinin bu haklannı ve hususilc faiz ve m:ı.sarlte dnir olan iddia -
lımnı evrnkı miisb!telerlle birlikte ilfm taribinden lt!barerı nihayet 20 gün z..-ır!ında 
birl!kte dalremı ... e b1ld!rmeleri lAzımdır. Aksi takdirde hakları tapu siclll lle sabit ol -
mıyanlar satış bedelinin payla~m:ı.sından hnrlc kalırlar. Müternklm vergi. tenvlrlye, 
tnnzlfiye ve dellü.llye resminden mütevellld belediye rüsumu ve vakıf lcaresl bed<'ll mU· 
z:ı.yededen U:nzU olunur. 20 senelik vakıf lcaresl tnvizl müşteriye alddlr. Daha fazla 
mııliımat nlnıak istlyenler 15j111938 tarihinden ltlbareıı herkesin görebilmesi için da
lrede açık b:ılunduruıacak arttırma şartnamesiie 33/3525 No. lı dosyaya m1lracaatıe 
mezıtür dosyada mevcud vesalkl cörebileceklerlllan olunur. 

, 
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HUBUBAT UNLARI BAHARATLAR: 
Pirinç, Mercimek, Bezelya, Y·~af, Arpa, Nohut 

~atatea, Fasulye, Çavdar ve aair Hububat unlarile 

Pirinç Nitaatuı, Buğday Nifutası, Korun Flor. 

Tarçın, Karabiber, Beyaz Biber, Kıimızı Biber, 
Kimyon, Yenibahar, Karanfil, Zencefil, Sahlep ve 

Sofra Tuzları. 

1915 den beri tevekkufsuz masaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazandığı 

ile müstahzarabnın mükemmeliyet ve nefa.setinde iri,ilmez bir kuvvet olduğunu i.sbat etmi~tir 

Adres 1 l!letlktat, Kahcall, Telefon: 40337, Istanbul, Nuri Çapa 

EN 

BIR KAŞE 

• ' 
KARŞI 

iYi ÇARE 

DIR. 

EZLE 
NEVRALJI-KIRIKLIK 
KIRGINLIK-BAŞ- DIŞ 
ve BÜTÜN AGRILARI HEMEN k::ESER 

iSMiNE DiKKAT EDiNiZ. 

Böbreklerden idrar torbasana kadar yollar· 
daki hastailkiaran mlkroblarana kökünden 
temizlemek Için ( HELMOBLÖ) kullanantz. 

Eöbreklerin çalı,mak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklan• 
nı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağnsını, sık ,ııık 
idrar bozmak, ve bozerken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 
eder. Sıhbat V ekiletinin ruhsabnı haizdir. Her eczanede bulunur. 

DIKKAT: HELMOBLO idrarmızı temizliyerak mavileştirir. 

' 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmaktır. 

Radyolin dişleri, Dişler çehreyi 
Güı:elleştirir. 

Radyolin dişleri, Dişler mideyi 
Sağlamlaştırır. 

1 ~AD:OLİ~ di§l~ri. tem~zler ve parlatır, mikrobları yüzde yliz 
oldürur. Diş etlerını beslıyerek hastalanmalarına mani olur, atız 

1 kokusunu keser. Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra 
RADYOLIN 

Kendine beyhude yere eziy.et ediyor 
GRiPiN 
varken ıstırab 

çekilir mi? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

ve UşUtmekten mUtevellit bntnn 
a~rı, sızı, sııncılara nezleye; 

. romtıt zınıwıı ka "' 

J-\aşelerini tecrübe ediniz. Icabında 
günde 3 kaşe alınabilir 

lsmine dikkat. 1·ııklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka bir 
marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

T rat olduktan sonra Cildinizde yamk• 
lıklar hissedi orsamz bilin ki 

marka traş bıçağı degildir. 
Çünkü Poker Traş bıçaklan cildi yo
muptır ve y anaklanntzı pamuk gibi 

yapar, her yerde 

Poker traş bıçaklarım araymız. ,1 

._.. ..... HER GON0LDE BiR ASLAN YATIIGI GiBi.. . .__... 
Her piyango biletinin içinde de meçhul bir tali yaslanıp 

yatmaktadır. 

Biletinizi ı, Baakası karşısında 15 No. la 
al e i · 

..__ .. annız. ---~-------11111!1-------~ 
Diş Tabibi Ahmed Cevdet Germey~n 4

• 

\façka: er.zane sır sı Aysal ap ırtıınanı 1 nci kat. Hastttlarını bergUn sııtt~ 
9·12 ve 1-l-Ht a k'idı\r ktthul eder. Rontgen vA Diyaterıni elektrik teda•ıS1 

Or. HAFll CEMAL 
(Lokman Henm) 

DahWr• IDftehusuı: Pt.zar.dan maacıa 

berıiln <2 - 1> DlvaD,J'Olu nu."nal'a IO<i. • ., ı.
&eıona maa. ll* 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EfPl9 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ r.J~ 
A. Ekrem U şAJ{L11:1 


