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Şamın ileri gelen nasyonalist İki denizaltı gemimiz 
___ gazetesinin or aga attığı mesele___. daha dün Almanyada 

-Halebde ekseriyet :~i~:~!:1:i~z~~n~~~ü~:~~~~~~: Tiirkiyeye iltihak istiyorı deniz kumandanı bulundular, nutuklar söylendi 

Hatay davası çıkhğı zamandanberi Hatayın ikbsaden Suriyeye bağlı bulunduğu 
Şamda iddia edilip durmuıtu, şimdi El Kabes'in bilvasıta zımni itirafile 

anlaşılıyor ki sade Hatay değil, HALEB BiLE ik~~~~~~~ ... !.~~~~:!~!.~ .... ~~~!~~~~--

« N erde o eski günler?» 
Şam gazetesine göre memur olmıgan bütün 
halk Türkiyeyi bir cennet telakki ediyor. 
Halebin de bu cennete iltihakını istiyormuş 

Halcbden bir görünüı 
Şam 19 temmuz '(Hususi muhabirimiz lığı müdbiş surette artmakta old~ğu hak· 
ıyo~) _ Halebde Türk propagandası kındaki dedikodular ve bu dedıkoduları 
d 

·· b" ·· kt Tü'rk taraftar- (Devamı 10 ncıı sayfada) en gune uyume e, 

Temizlik peygamberi 
edasını takınan. bir 
arkadaşla hasbıhal 

--····--
iddia yersizdir, gazeteler 
milli davalarm müdafaa
smda imtihanlarım daima 

şerefle vermişlerdir 
-···-

Bir gautenin her ıeyi bırakıp 
Belediyenin yalnız bir İfi et
rafında Jolaımcnı onan için 
bir ideal olabilir. Bize bir ideal 
mahıulü olduğunda hali de· 
recede likir vermiyen bu i~e 
diğer gazeteleri tefrik etmek 
iıtemelı neden ve ne hakla? 

Yazan : Selim Ragıp Emeç 
Bir gazetecı atkadaş ''ar ki bir 

müddettenberi kendisine cTemiz
lik peygamberi• edası veriyor. 
(Devamı 3 üncü sayfada Siyaset 

Alemi sütununda) 

................................... ,. ......................... . 

Çok şükür! 

Denizaltı gemı Tenimizden biri 

Berlin 2 3 (Hususi) - Türkiye hü - dürü Rıza, Alınan deniz kuvvetleri ku
k ı1meti tarafından Krup fabrikası tez- mandam, amirallık erkanile diğer bir 
gahl~rı~a. si~a~i~ edil.~iş olan .denizaltı çok zevat hazır bulunmuşlardır. 
gemılerının ıkisı bugun merasımle de· Bu münasebetle söylenen nutuklar-
nize indirilmiştir. da bilhassa Türk • Alman dostluğu te-

Heyecanlı olan merasimde Türkiye barüz ettirilmistir. 
büyük elçisi Hamdi Arpağ, Deniz müs- Yeni gemil~rimiz Saldıray Batıray 
teşarı Said Halman, deniz imalat mü - adlarını alacaklardır. ' 

Ankarada ucuzluk 
mücadelesi 

Görülmemiş bir 
izdivaç 

Yüzde on garson bahşişleri Delikanlı güzel nişanlısını 
kaldırıldı, lokantalar bırakarak 65 yaşında bir 

tasnif edildi kadınla evlendi 

Ankara, 23 (Hususi) - Belediye encü- Samsun, (Hususi) - Çarşamba kııza-

meni Ankarada hayat ucuzluğLınu temin sının Ustacalı köyünde çok garib bir ha
edecek mühim tedbirleri ifade eden k<ı- dise olmuştur. 22 yaşında bir d<>likaııh 18 

(Devamı 10 ncu sayfada) (Devamı 10 ncu sayfada) 

Çekoslovakya azami 
Beşiktaş stadının ( Şeref ) t • J d b J 
levhasını indiren idare avız er e· u onuyor 

FraDSIZ - lngiliz işbirligv i heyeti çekilm_i_ye karnrverdi ingiliz, Fransız, Sovyet, Yugoslav ve Rumen elçileri 
Beşiktaş klübüne bir stad kazandır· dün Çek Başvekili ile görüıtüler 

F C h • • • dıktan sonra klübü uğurunda, sıhhatini L 2 ;
00 

dı.plomatı"k müzakereler ransız um urreısının ondra, 3 (Hususi) - Südet Alman· 

d 
.. d • •td• ihmal etmek suretile, canını da veren ları meselesi, Avrupa hükllmet merkez-

başkanlığında toplanan kabine e goz en geçırı ı merhum Şerefin ismi stad kapısından in· lcrini meşgul eden en hararetli mesele 
(Devamı 10 ncu sayfada) olmakta berdevamdır. 

")aris 23 (Hususi) - Dün Viller • Br~ mış olan h:giliz ha:b~ye nazırı Horbelişa, Pragdaki İngiliz sefiri, dün ve bugün 
-dak.i merasimde hazır bulunduktan bugün Parıse gelınıştır, . Hayırh evlad 1 başvekil Hodza ile uzun müddet görüş-
ra Fransız erkanıharbiye reisi Gene- İngiliz nazırı, yarın başvekil Daladye --- müştür. Ayrıca Fransız, Sovyet, Yugos-
Gamelin ile uzun bir mülakat yap- (Devamı 10 

ncu sayfada) ... 13 yaşındaki çocuk, elinde lav ve Rumen sefirleri de B. Hodza He 
= mülakatta bulunmuşlardır. 

D .,. 1 • • • bıçakla babasını, anasını ve İyi haber alan mahfellerde temin edil· . .. un açı an resım sergısı kız kardeşini caddelerde diğine göre ekalliyetler meselesinin halli 
kovaladı için Çekoslovak hükumeti azami taviz-

t k • d d • ı • lerde bulunacaktır. 
en 1 e 1 ıyor Berlin 23 - Londradaki Alman sefiri 

Dün saat 12,30 da Kazlıçeşmede De-
mirhane caddesinde bir hadise olrnus Fon Dirksen bugün Berline gitmiştir. 

Sergiden bir kÖ§t! , 

Galatasaray mektebinin kapısından i· nerede olduğunu sordum. Keşki sorma· 
çeri girdiğim zaman kapının önünde bek- saydım. 
liyen resmi bir memura resim seriisinin (Devcımı 10 ncu sa.yfada) 

13 yaşında bir çocuk bütün mahalley.l Hareketinden evvel Londrada Çember· 
layıı ile yapmış olduğu görüc::meler hak· 

elveleye vermiştir. k '$ ında Hitlere malfunat vermek üzere 
(Devamı 10 ncu sayfada) 

__ Berhtesgadene gidip gitmiyeceğı malfun 

M ı ç k ...,, değildir. 
areşa a magın Berlinde, Dirksenin İngiliz başvekilini 

teftl.şlerı· ziyareti hakkında yürütülen faraziyele-
rin hayal mahsulü olduğu, sefirin mezu-

İzmir, 23 (Hususi) - Şehrimizde bu. (Devamı 10 ncu sayfada) Çek Başvekili Hodza 
~nm~rq~ThvtlÇ~~hft~~riM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
devam etmektedir. Mareşal, bugün deniz 1 Ta ri h-" M h b ~ 
havacılığı teşkilatını, Çeşme, Seferihisar- -. I USa a e pllJlfllfllllllllllllfJlllflflllllfllllfflJlll~ 
daki kıtaatı teftiş etmiştir. Gece şerefine 5 S 
İzmir palasta bir ziyafet verilmiştir. 

.................. {!?.~~?.~:.!.~.:':~.:'f.Y. jada) 
....,.._. -- ··············· 

Balkan röportajları 
Yazan : Ercümend Ekrem 
Üstadın bu çok güzel yazı silsilesine 

yakında başlıyoruz 

HOZAR TÜRKLERİ --
~uııııııııııııımııııı~ Hüseyin Cahid y al;n 1 

(Dokuzuncu sayfamızm dördUncU va beşinci sütunJaranda) 



Her gün 
Yahudi meselesi 
Ne olacak ? 
~-- Yazan: Muhlttm Blrı .. 

o::=' vian kongresi münasebetile 

~ Yahudi meselesi, sen günler

de, bütün dünya matbuatını işgal eden 
bir mevzu oldu. Dünyanın her tarafına 
dağılan, hiçbir tarafta yerleşemi.yen, za
man zaman muhaceretlere uğnyan Ya
hudilik bu defa büyük bir fırtına geçiri
yor. Çünkü, Al.manyada başlıyan hare
ket, yavaş yavaş etrafa yayılıyor ve Ya
hudilere karşı en çok sempati gösteren 
memleketler bile muhacerete uğrıyan 

insanlara karşı kafi bir yardım göster
mekten ya aciz bulunuyorlar, yahud da 
dahili sebeblerden dolayı çekiniyorlar. 

Evian kongresini uzaktan alaka ile 
seyreden Almanlar, kongrenjn cbütün 

Resimli Makale: S5 lstemigen yükselmez .. 

işleri komisyona havale eden, neticele- Arzusu büyük, emeli derin, g6zü yüksekte olan birisin· Arzu, emel, yükselme hevesi insan kabiliyetini harekete 
rinden sonra, bir tarafa çekilmiş kısk:ıs den bahsedildiği zaman, muhit ekseriya alay eder: getiren yayların başlıcalarıdır. Bu yaylardan mahrum kalan 
gülüyorlar ; gülerken de şunlan söylü- insan, bulunduğu noktada sürünmiye mahkfundur, fakat 

- Hayalperest, der, unutur ki, arzusu büyük, emeli de-yorlar: yayların istenen neticeyi vermesi için sağlam temele isti-
cHani Yahudiler çalışkan, işgüzar, ya- rin, gözü yüksekte olmak her vakit için fena değildir. nad etmesi icab eder. 

ıuıdı1tları memleketlere faydaları doku- ~[::::~--==-=:-=:-:=-:=-:=-:=-:=-:=-:::-;;:::_;;:::_;;:::_;;:::_;:=::_~-~-====-====-::=:-::=:_::=::=:_:=:::=:::=::::::::::~================= :s- ~~9*~-~~---------........_ __ ......._ ____ ......_......._ __ ......,J .,....._~ ....... ~~~·.n•x-.x .. 47.,...-----

DUf insanlardı? Hani Almanya bu faydalı s ~ ~ 
unsurun kıymetini bilmedi ve merhamet- ~ ~ A IE5) A S O N o=\\ A 
sizce onu kapı dışarı ettiydi? Bunu söyli- ~ 1!:::11 

i::~e~t!~!ı:sa~t;:e:e::~~o~:ı~:rs~ ~ :::=:.-::::::::::::::~~ 
açıp Musa oğullarını karşılam1yorlar? Bir ördek H Ü b• f k u d 
Al.manyaya verdikleri faydayı Yahudiler erg n ır 1 ra ı.ıer şey en 
biraz da lngiltereye, biraz da !\merıkaya Nasıl gezer? A Daha lazım! 
verseler fena mı olurdu?, Reklam 

Almanlara göre, Yahudi mesel~si"eira
bnda öteki memleketlerin yaptıkları gü
rültü, Yahudi dostluğundan ziyade Al
man veya nasyonal sosyalizm düşmanlı
ğından ileri gelme bir şeydi; Evian kon
gresin~e Yahudi dostları tarafından alı
nan tavIT Almanların bu iddialarının 

pek te asılsız olmadığını gösterdi. 

* Bütün bu işlerin son zamanlardaki gö
rünüşünde dikkat edilecek bazı mühim 
noktalar var; bunların en başında iU 
müşahedeyi yapabiliriz: 

Yahudi meselesini mütalea mevzuu 
yapan bütün dünya, Yahudilere karşı en 
ziyade sempati gösteren ve hatta Yahudi 
sermaY.esinin !nüfuzu altında çalışan 
memleketler de dahil olmak üzere, bu 
işe Yahudi ismini taşıyan birçok milyon 
insan kütlesinin hayat meselesi olarak 
değil, beliti de alelade bir nasyonal ve 
enternasyonal politika muadelesı tar
zında bakıyorlar. Yahudiler şöyle veya 
böyle olacakmış; bunlar da hısanmış, 

bunların da elbet hayat hakları varmış ... 
Bütün bunlaT politikacılar için birer ma
saldır: Onlar için, Yahudi meselesi bir 
mevzudur; bu mevzu işlenecek, bundan 
falan veya filan memleket hesabına şu 
veya bu fayda istihsal edilecektir. 

İşte Filistin: Orada bir Yahudi yurdu 
yapılmak lazım. Fakat, bu yurd, Yahudi
lere yurd olmak için yapılacak değildir; 

İngiltereye Akdenizin şark sahillerinde 
bir kapı bekcisi tedariki icab ettiği için~ 
dir ki Yahudiler Tel Aviv - arabca Tel 
Ebib - etrafında teksif ediliyorlar ve on
lar da oraya gidip oturuyorlar. Fakat, 

mikdarları çoğalmak Filistinde mesela 
iki milyonluk bfr Yahudi kütlesi vücude 
getirilmek fikri ortaya atılınca bu işin 

mes'uliyetini İngiltere derhal sırtından 

atıveriyor! 

Alman sokaklarında seyrüsefer me

murları bekleme yerine bir tek çocuğun 

geldiğini gördükleri zaman bütün nakil 

vasıtalarını durdurmakta t ereddüd etmez 

ler: Çocuk her şeyin fevkindedir. 

İngiliz sokakların-da da çocuğa gösteri

len itinayı kendini müdafaadan aciz olan 

hayvanlara da teşmil ederler. Nitekim 

Amerikadaki Jim Brown boya fab
rikasının müessis~ rekl.dma çok ehem
miyet verirdi. Daima gazetelere ilan- • 
lar verir, duvarlara afişler astırırdı. 

Jim Brown'un karısı öımilştii. Ka • 
Tısı için muhteşem bir -mezar yap -

: tırdı. Mezarın tia§ında §U yazılar var· 
: d s ı: 
• cBurada yatan, A merikada en iyi 
: i boya imal eden ve gayet ucuza satan 
i.. Jim Brown boya fabirikası sahibinin 
:. karısıdır. Jim Brown fabrikası boya
• larını tecrübe ediniz. Beğeneceksiniz. 

'-·························································' 
Musikişinasları 
Taklid eden 
Bir kuş 
Resmini gördü • 

ğünüz bir orkes • 
tra şefidir. Omu • 
zundaki ku~un da1 

musikiye dehşetli 

istidadı vardır, 

Orkestra şefi, pi .. 
yanoda bir hava 
çalmakta, kuş da 
bir kaç tecrübe· 

işte bir intizam memuru ki iki ördekle üç den sonra, onu ol

yavrusunun geçebilmesi için bütün oto- duğu gibi taklid e· 

mobilleri durdurmuştur. Hareketi doğru debilmekt~dir. 

bulmakta halk ta onunla beraberdir. ----------

kendilerinin dünya politikasının ağzında 
zavallı bir lokma olduklannı :farkediyor

lar mı? Zannediyoruz ki hayır. Eğer far
kında olmuş bulunsalardı bugün yeryü

zünde bir Yahudi meselesi bulunmazdı. 

Yeryüzünde bir Yahudi meselesi var
dır ve bu da gün geçtikçe büyüyor. Eski
den bu hareket memleket memleket olur-

du. Fakat o zaman dünyada bütün dün
yaya şamil hiçbir mesele yoktıı; bugün 
her mesele dünyada şümul sahibi oldu-

İngilterenin diğer 
memleketlerden farkları 
İngiliz hükümdarları Parise gittiler, 

memleketlerine döndüler, bu münasebet
le de bütün dünya gazeteleri İngilizleri 
diğer milletlerden ayıran farkları yazma
ya koyuldular. Bunlardan birkaç taneı:i
ni biz de kaydedelim: 

İngilterede: Sabah kahvaltısı öğle ve 
akşam yemeklerinden daha mufasRaldır. 
Jambonlu yumurta ve soğuk etle başlar, 
meyva ile biter. Çay, süt ve kahve süstür. 

İngilizce bilirseniz anlamışsınızdır, bil
mezseniz biz söyliyelim: 

Bu beyaz kağıdın üzerinde koca harf
lerle yazılı olan cümlenin manası cLut
fen beni kucaklamayınu;dır., 

İngiliz çocuğu sever, kollarının arasın
da sıkıp sevmek arzusu ile yanar, fakat 
her şeyden evvel bebeğin sıhhatini dü
şünür. 

Trenlerde konuşmıganlara 

mahsus vagonlar 
Farzediniz ki bir gün kafanız mühim 

bir meselenin halli ile meşguldür ve se
yahate ~ıkmak üzere bulunuyorsunuz: 

- Trende düşünürüm, dediniz. 
Fakat kompartiman dolu, her dilden 

bir ses çıkıyor, düşünmek değil, sıkılma
dan oturmak bile imkansız ... Ne yapar
sınız? 

İngilterede demiryolu kumpanyaların
dan biri bunu düşünmüş ve sigara içmi
yen adamlara mahsus olduğu gibi, konuş
mıyan adamlara mahsus vagonlar ihdası
na karar vermiştir. Bu vagonlar üzerin-
de: · ğuna göre Yahudi meselesi de bu şekli 

almıştır. Yahudiler kendilerine az insan-

lı ve bugünkü politika cereyanlarından 
uzak bir dünya köşesi bulup birer bırer 

- Burya giren konuşmak hakkını kay
beder, cümlesi yaZ1lacaktır. 

İngilterede: Herhangi bir trene bindi
niz mi yemek salonuna geçmeden otu -
duğunuz yere istediğiniz yemeği getirte- d ır. 

-
Sözün Kısası 

Söyle Tatar ağası •• 
fl~şurna gidiyor 

E. Talu 

. F ıkrayı şüphesiz 1ri birçoğunuz 

bilirsiniz. Fakat, malllm olaıı 

böyle bazı fıkraların, münasebeı. düş .: 
tükçe tekrarlanması hoşa gider: 

Evvel zaman içinde.. Bağdad bizim., 
Nakil vasıtaları henüz deve katari!e 
öküz arabalalllildan ibaret .. Merkeziell 
uzak vilayetlere yapılacak tebligat, yılda 
bir iki defa yola çıkarılan ctatar> lar va· 
sıtasile yapılmada .. 

Böylece, günün birinde, Bağdada bi.11 
tatar göndermişler. Herif oraya, artı}( 

kaç günde, kaç haftada vardı ise varmış. 

Sırası ile, validen başlıyarak bütim er<( 
kam ziyaret etmiş, kendilerin~ aid maz.ı 
rufları, emanetleri teslim etmiş .. 

Kurnaz adam, her birinin de mizacını 
okşıyacak, hoşuna gidecek güzel haberler1• 

hayırlı müjdeler de vepruş. 
En son kadı efendinin hUZlıll'una çık • 

mış. Efendi hazretlerinin: 
- İstanbulda ne var, ne yok? 
Sualine - atiye koparırım ümidilc • kar

şılık olarak demiş ki: 
- Esnayi hareketimde, efendimizin 

meşihati söyleniyordu. Fermanı hüma ~ 
yunu bizzat alıp getirmeyi çok istedim. 
Lakin çabuk hareketim lazrm geldi, bek
liyemedim. İhtimal ki yoldadır. Akşama, 
sabaha alırsınız. ' 
Kadı bu habere çok sevinmiş, ta tarı ili~ 

sana, iltifata boğmuş, o da menınunen is. 
tanbula dönmüş. 

Ertesi yıl, ayni tatar gene Bağdada gi~ 
miş. Kadının karşısına çıkınca da: 

- Ah, efendim! demiş. Geçen def~ 
Rumeli kazaskeri olacak zat dolap çevird' 
mani oldu. Fakat bu defa meşihatiniz muJ 
hakkaktır. Bizzat sadrazam ketlıüdası-c 
nın ağzından duydum. 
Kadı gene memnun olmuş, gen~ herife 

çıkarıp avuç dolusu paralar, hediyelet 
vermiş ve tatar gene geriye dönmüş. · 

Daha ertesi yıl, ayni tatar tekrar Bağ, 
dada varmış.. Ve bittabi kadı efendinin: 
bir daha huzuruna girmiş. Bu sefer, ezile, 
büzüle bir yalan daha uydurarak, hep ci 
ayni meşihat müjdesini verIJleğe hazır ~ 
lanıyorken, halinde bir tereddüd his .ı 
seden kadı, gülerek: 

- Söyle, tatar ağası, söyle! demiş; ya• 
lan olduğunu biliyorum ama, hoşuma ıli J 
diyor!. 

* Geçen gün, gazetelerde şöyle bir hava~ 

dis vardı: 
cHolandalı bir firma İstanbul beledi ~ 

yesine mühim bir teklifte bulunmuştur~ 
Bu firmanın verdiği projeye göre yeni 
açılacak bir çok geniş yollara hususi şe, 
kilde kurtulmuş tahta parkeler dö~c. 

necek, üzerler ine bir zift tabakası çeki< 
lecektir. Yaya kaldırımlarının kenarla • 
rında her beş metrede bir delikler açıla .. 
cak, yapılacak hususi tertibatla bu delik-! 
!erden muayyen zamanlarda fışkıraca~ 
sular, sokakları kendiliğinden sulıyacalt~ 
tır., ' 

Ayak bileklerime kadar, kaba toz yı .. 
ğmlarına basa basa geçtiğim yanını yum· 
ru sokağımın önümüzdeki kışın alacağJ 
feci manzarayı şimdiden düşünerek, bol 
sivrisinekli balkonumda bu l-ıavadisi O• 

kuduğum zaman ben de Bağdad kadıs~ 
gibi gülümsiyerek: 

····································•••••:11••················ ... 

Şimali Afrika büyüktür, geniştir, he
nüz daha pek çok nüfusu barındırabilecek 
kudrettedir. Şu halde Yahudileri oraya 
taşıyalım; orada sermaye de var, teşkilat 
ta var; nasıl olsa bu faydalı ve çalışkan 
unsurt orada yerleşip geçinmenin k0la
yını bulur? Hayır, bu da olmaz. Çünkü 
bizzat Amerika, gayet kuvvetli bir Ya
hudi sermayesinin nüfuz ve hatta haki

miyeti altında bulunmasına rağmen bu 
kadar bol muhacereti kabul etmiyor. 

oraya çekilmeyi göze almadıkça ve bu 
davayı daha mütevazı bir şekilde hallet-

bilirsiniz. Yemek arzusu, bütün diğer JS- İngilterede: Her tiyatro ve sinema tem-
teklerden evvel is'af edilir. silinden sonra kralın marşı çalınır, seyir- Evkaf sular idaresi depolar 

Çünkü Amerikalılar işsizlikten korku
yorlar, çünkü Amerikada da Yahudiliğe 
aleyhtar olan zümreler var, çünkü, A-

meği düşünmedikçe Yahuai meselesi mu

hakkak surette büyüyecek ve Yahudiler 

daha çok müşkül günler göreceklerdir. 

İnsanca düşünüldüğü zaman acıklı da 

olsa bu, bir hakikattir. 

İngilterede: Her fakir çocuk koruma ciler ayakta dinlerler. yapb racak 
cemiyetine müracaat etti mi sabah ak- İngilterede:Kadın berberi kadındır. 
Şam Parasız' Sorgusuz Ve Sualsı·z bı"rer' bu··- · Evkaf Başmüdürlüğüne bağlı sulaı, 

Ingilterede: El öpmek adeti yoktur. 
yük bardak süt içebilir. İngilterede: El sıkmak nadirdir. idaresinin, Taşdelen, Karakulak ve. 

In. gilterede·. Peynır· ve karı'des her sof- · d Defneli sularını şehrin muhtelif yerle •' Ingiltere e: Pazar günleri gazete çık-

rada bulunur' 
fakat resmıA veya yar

1 
res- t . 1 rine kolaylıkla ve ucuz olarak dağıta ~ _ maz, pos a ış emez, tiyatro oynanmaz, Alrn d f rtm 

Muhittin Birgen mi ziyafetlerde görünmez, yenmesi ayıb- maç dahi yoktur. bilmek için anya an ge 
1 iş ol < 

merika sermayesiz insanı kapısından içe-=::=:=:=:==:=::==:=::======================================~ duğu :makinelerin montajı yapılmışttl\ 
riye sokmaya taraftar değildir. Daha ga- ( ' Sular idaresi İstanbul, Beyoğlu, v6 

ribi: Amerikaya fazla mikdarda Yahudi 1 5 T E R i N A N, 1 S T E R 1 N A N M A ! Kadıköyde depolar tesis edecek ve bu 
muhaciri alınmasına rey vermiyenler a- depoları müteahhidlere münakasa ili 
rasında bizzat Yahudi müteneffizleri var- Yerebatandaki kimya enstitüsünde bir yangın çıktı, ga- Hava sıcak, derecenin kırka yaklaştığı günler oluyor, verecektir. ~ 
dır. Demek oluyor ki onlar da, kendi ra- zctede okumuş ve 10 bin lira zarara malolduğunu da öğ- binaenaleyh mümkündür. 

hatlarının bozulmasından korkan ego- renmişsinjzdir. 
istlerdir! Verilen tafsilata bakacak olursanız yangının sebelıi camlı 

dclabda saklı bazı tıbbi eczanın ate§ almış olmasıdır. Yani 
ortada sun'u taksir yoktur. * 

Fakat iştiale müstaid tıbbi levazımı sıcağın tesirinden de 

muhafaza edecek fenni ,tertibat mevcud 

inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

olmıyacağma biz 

Gayet akıllı olan kılı kırk yararak her , 
şeyin inceliklerine nüfuza çalışan Yahudi 
ler acaba bu i in farkında mıdırlar? Yani, 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Hamallar yeknasak elbue giyecek 
Belediyeye kayıdlı hamallara yek "' 

nasak elbise giydirileceğini yazmıştık,. 
Elbiseler hazırlanmış olduğundan oıi 
beş gün sonra tekmil hamallar yekna.
sak elbise ile çalışmağa başlıyacaktır. 



24 Temmuz 

Profesör Af et Cenevre tedrisat 
konferansmda kültür siyasetimizi anlattı 

Bayan 
çok 

Afetin izahatı Jıonferans muhitinde 
derin bir alaka uyandırmış ve 

hararetle alkışlanmıştır 
Uştirllmesl, bunların köylerdeki çalışmıılım 

Cenevre 23 CA.A.l - Buradıı toplanmnk- hakkındaki izahatı konferans muhitinde bu
t:ı olan yedinci beynelmllel tedrisat konfe- yrık bir nlfıka uyandırmıştır. 

·· ıs ı lnl eski lisanla- • ted ı t l ransı son gunlerdekl ce e er Bnyan Afet sonra orta r sa mese e -
rın mekteblerde okutulması, mekteb kltn~ - sine geçerek memleketimizde orta tahsil lh
lannın ve ilk mekteb öğretmenlerine ver - tıyncının son derece arttığını kaydederek 
len ınanş meselelerine tahsis etmlş bulunu- Maarif Vekaletlmlzin bu sene bnşlıca mesa
yordu. lesinde isini yeni mektebler açmnğn ve bunların tec 

Eski lisanların okutulması mese Ud 1 hizine hasrettiğini bildirmiş ve misal ola -
Tıirk!ye bnşmurahhası ve k~nfe~a~drlsa~ıt~ rok 1934 - 1935 ders yılında 36 lisede talebe 
reisi Profesör Bayan Afet. yukse ti 8 .. mevcudu 7384 den ibaret iken talebe adedi -
Lütince ve eski Yunancadan maada E ' ~: nln 1937 - 1938 yılında 18.09'7 e varmış oldu-
mer eski Mısır ve Etrilsk lisanları gibi es 1 ıor. 11 nu söylemiştir. . 

• d okutulması- ı> medeniyeUere ald lisanların a 1 Yüksek tedrisat meselesinde ise Profe.>or 
nı teklif etmiş ve bu maksadla bir de takr r Afet Büyük şefimiz Atatürk~n e:?lrlerlle 
vermiştir. Bu takrir konfera~s hey'e~k~:~t: doğu, batı ve merkez olmak iizere Turkiye -
mlye.cıi tarafından tnsvib edılerek h nln 3 büyük kült~r mınta~asına ayrıldığını 
lere tevdi edllecek konferans kararları ara- birinci mıntaknyı ıstanbul Universitesl, 1kin-
sına alınmıştır. 1 tıda elsin! Ankara üniversitesi teşkil ettiğini Ş!lrk 

Profesör Bayan Afet diğer bir top an mintakası için de Vanda teşkil edl -
da mekteb kltabları meselesi müznkere edi- lecek üniversitenin kültür merke -
Urken çocukların tarih kitabl:ırından diğer ?.:! olacağını blldlrmlş ve mes -
memleketlerin tarlhlerl hakkında yanlış fi - !eki ve teknik sahalardaki çalışmaları anlat
kirler almaması ve Milletler arasında an -

1 b gibi kltabla- mıştır 
la~mayı kolaylaştırmak içknt udllmesini ileri B:ı°şmurahhasımız raporunun sonunda 
nn bitaraf olmasına dik a e Biiyük Şefimizin nutuklar!nda işaret buyur-
sürmüş ve bu fikir konferans reisi ve bir çok d kları vechlle Türk ınlllı terbiyesinin ga -

vlb edilmiştir. u murahhaslar .tarafından tas ini evvelemlrde milletin milli varlığını en 
Faknt bu mtihlm mesele lle esasen 6 sene - Y~~sek medeniyet derecesine ulaştırmak ve 
denbcrl beynelmilel fikri teşriki .. ~esai cns - :nra maarifin yayılması ile dünyn sulhünün 
tltlistl meşgul olduğu için enstitunun_ ~.u~~'l= c..c;aslı şartı olan milletlerin karşılıklı anlaş -
fa iştigale devam etmesi muvafık gorili ş ını kolaylaştırmak olduğunu tebarüz ct-
ı ·· mas 
ur. ..ğ tmenlerine ve - ttrmiştlr. 
Konferansın ilk okul o re Is Bayan Afetin bu izahntı konferans muhl-

rllen maaşlar meselesine tahsis ettiği ce e- ti de çok derin aHl.kn uyandırmış ve hara -
ye ise Bayan Afet riyaset etmiştir. If hare _ r:Ue alkışlanmıştır. Reis, Profesör Afete te -

Muhtelif memleketlerdeki ;;aar müzakere şekkur ederek Türk maarif hareketinin_ hay 
kPtleri hakkında açılan um~ Işg 1 tmlştlr. ret uyandıran neticelerini tekrara ıuzum 
konferansın bir kııç ceıse.;,_~t bu a m~zakere- _görmediğini, bu büyük terakkiye, Türk mıl
Başmurahhasımız Baya~deki maarif hn _ letlnln maarif sahasındaki inkişafına bizzat 
ler esn~sında m~ıle!~ raporla izah etmi' _ Bnyan Afetin konferansındaki huzurunda 
reketıcrınl mufassııl olmasının ve kendlslle teşriki mesai etme -
tir. t b raporlarında bllhassa üç sının pek güzel bir misal teşkll etmekte ol-

Bayan Afel teu mas etmia bunlardan il- dnğunu söylemiş ve kendisini tebrik etmiş -mühim mesc eye ... 
kini teşkil eden ve Türklyede ilk tedrisat sn- tir. 
hasında tatbikine başlanan ve dikkate de- Bayan Afet bundan sonra bazı delegele-
cer bir yeıtllik olan köy eğitmenlerinin ye - Tin suallerine CCVRb vermiştir. 

~~~------.... ----.. ·-· 
İngiliz - Mısır 
görüşmeleri 

Londra 23 (A.A.) _ Mısır Başvekili 
Mahmut paşa bu sabah, İngiliz Harki~.e 
Nazırı Lord Halifaks ile uzun hır mu
ltıkatta bulunmuştur. 

Viyanada Yahudi . 
aley hd arlı ğı şid de!le~_dı 

Viyana 23 (A.A.) - Burada l'. ahu~ı .a
leyhdarı tahrikat yeniden al~v~_enmıştır. 
İkinci daire mıntnkasındaki butun Yah~
di mağazalarının camekanlarına tchdıd 
edici kağıdlar yapıştırılmıştır. 
Devamlı şayialara göre, yakında ~eş

r edilecek bir emirname, her arycn kıra-
. b. ada oturan Yahudi kiracıla

cıya aynı m . . . 
rın derhal evden kapı dışarı edılmcsını 
taleb eylemek hakkını verecektir. 

Frankocular 
ilerliyorlar 

Salamanka 23 (A.A.) - cResmi tebliğ• 
Estramadurc'de şimal mıntakasında mü-

h. olan ileri hareketimize devam ettjk 
ım . .. . d 

ve cebhemizi Guadiyana nehrı uzerın e 
tesis eyledik ve hatta Orellavala - Viyeja 
cenubunda bu nehri aştık. 

Gebiyel mıntakasında Pav~ys kasaba-
sını işga l ettik. 

Dün bin kadar esir aldık. 
Valansiya 23 (A.A.) - Frnnkistlerir. 

tnyyarcleri, bu sabah Denyayı bombar
dıman etmiştir. 

Hatayda _kayıd 
muamelesi 

An takya 23 (A.A.) - Anadolu ajansı
nın h ususi muhabiri bildiriyor; 
Kayıt muamelesi dün her tarafda nor

mal bir şekilde cereyan etmiş V•~ her bü
r oda ikiyüzdcn fazla müntehab kayde
dilmiştir. Hiçbir hadise vuku bulmamış-
tır. 

SON POSTA 

İzmir Belediye Reisi 
fuarı Şereflendirmesini 
Atatürkten rica edecek 

İzmir, 23 (Hususi) - Belediye reisi 
Dr. Behçet Uz Cumhurreisi Atatürke 
tazimlerini arzetmek üzere hafta için
de 1stanbula hareket edecektir. Dr. 
Behçet Uz, Büyük Şeften, B:ışvekil
den, vekillerden fuann açılışına şeref 
vermelerini rica edecektir. 

* Öğrendiğime göre funra iştirak ede-
cek devletlerin sayısı dokuza baliğ ol
muştur. Belçika ve Almanya resmen 
iştirak kararını vermişlerdir. Çekos
lovakya sembolik bir surette iştirak 
edecektir. 
Fuarın açılışında donanmamızın da 

İzmiri ziyaret edeceği ve gece şenlik
ler yapılacağı da haber alınmışhr. 

Ecnebi ziyaretcileri tatmin i~i:ı ay
rıca bir milli kostüm sergisi de açı
lacaktır. Fuar münasebetile İzmire 
akın etmeğe başlıyan hırsız ve yan
kesicilere karşı zabıta ~mdiden ted
birlerini almışbr. 

Atatürk dün yatla 
bir gezinti yaptılar 
Reisicumhur Atatürk, dün Savaronn 

yatilc Floryaya gitmişlerdir. Florya 
saiıillerinde yatla bir cevelan yapan 
Büyük Önderimizi Floryada bulunan 
kalabalık bir halk kütlesi coşkun te -
zahüratla karşılamışlardır. 

Savarona saat on sekiz buçukta Flor
yadan dönmüş ve Büyükdcreye kadar 
gitmiştir. Boğaz sahillerinde birikmiş 

olan halk ta Atatürkü ~idcletle alkışla
mışlardır. 

Başvekil 
Ya/ovaya gidiyor 
Bir müddettenbeti şehrimizde yaz ta

tilini geçirmekte olan Başvekil Cel:11 Ba
yar önümüzdeki günlerde Yalovayn gi
derek beş, on gün kalacak ve istirahat 
edecektir. 

Rus -Japon hududunda! 
yeni bir hadise 

Moskova 23 (A.A.) ~ Habarovskdan 
Tas ajansına bildiriliyor: 

21 temmuzda Mançurililerin iki motör
lü bir sandalı Usuri nehrinde dolaşarak 
Vidno kasabası civarında hududa teca
vüz etmişler ve Sovyetlerin Fengov ada
sına altı asker çıkarmışlardır. Bu asker
ler, o civardan geçen bir Sovyet sandalı
na karşı ateş açmışlardır. Sovyet hudud 
muhafızları: bu altı askeri yakalamağa 

muvaffak olmuşlardır. Bunlardan ikisi 
yaralanmıştır. 

Yeni orta okul 
öğretmenleri 

Ankara 23 (Hususi) - Orta ol,cul öğ-' . .. 
retmeni olmak için müsabaka ımtmanına 
giren ilk okul öğretmenlerinin imtihan 
kiığıdları Maarü Vekaletinde teşekkül e
den komisyon tarafından tedkik edilmek
tedir. Tedkikler bugünlerde b itecrk ve 
imtihanlarda muvaffak olanlar °bu ay so
nunda ilan edilecektir. 

Tokyo 23 (A.A.) - Vladivostokt:ıki 

Sovyet memurları J apon general konso
losluğuna J apon ordusu tarafından 18 
temmuzda gönderilmiş olan iki mükı'.Ue
me memurunun bugün Japon makama
tına iade edileceklerini bildirmişlerdir. 

Türk Alman ticaret 8. L h t . . 
1 

. I ır e ayyaresı 
an aşması ımza anıyor d .. t .. 14 ole ·· ıd er 

Berlin 23 (A.A.) - Anadolu ajansı hu- UŞ U, Y U O U 
susi muhabiri bildiriyor: Menemencioli- Bükreş 23 (A.A.) - Evvelki gece Ro-

Ankarada bir 
Otomobil hazası 
lhi kadın yaralandı 

lu heyetinin müzakereleri hergün g;ç manya - Polonya hududu yakınında düş
\'akitlcre kadar devam et~ektedir. Gö- müş olan muazzam Polonya tııyyarcsi
rüşmelerin inkişafına nazaran Türk _ Al- nin sukutu sebebinin şiddetli bir fJrtına 
man ticaret anlaşmasının bugün intaç e- olduğu beyan edilmektedir. Bu sukut (\n 
dilerek pazartesi günü imzalanması .lnıv- yolcu ile mürettebattan dört kişinin ölü
vetle muhtemeldir. müne sebebiyet vermişti. Ölüler ar,asın-

Ankara, 23 (Hususi) - Bu akşam saat 
22 raddelerind Y cnişehirde bir otomobil 
kaznsı olmuştur. Şoför Rızanı-ı idaresin-

Filistinde 13 Yahudi 
daha öldürüldü 

de 1098 numnralı taksi Kazım Ö1.alp cad- Kudüs 23 (A.A.) - Filistinde son iki 
desınden fidanlık istikametinde giderken gün zarfında muhtelif suikasdlC'f netice
İnkılab sokağının başmdn yay:ı kaldırı- sinde 13 Yahudi ölmüştür. Ayrıca bırçok 
mında yürü) en Şehinşah ve Ha)Tiyc i- yaralı vardır. Bir İngiliz neferi, aldığı 
simit iki kadına çarpmıştır. Yaralanan yaraların tesiri ile ölmüştür. 
kadınlar hastaneye kaldırılmışlardır. ====:;============ 
Suçlu ynkalanmış ve tahkikata başlan- kaburga kemiklerinden bazılarının kırıl
mıştır. Mecruhlara hastanede itk tedavi- mış olması ihtimali vardır. Her ikı hasta
ler yapılmıştır. Bunlardan Şehin~ahın ya yarın röntgen yapılacaktır. 

da bir de Japon yüzbaşısı vardır. 

Maarif Vekili Samsundan geçti 
Samsun, 23 (Hususi) - Kü!tür Bnka

nı Saffet Arıkan bugün Güneysu vapu
rile şehrimize geldi. İlbay, komutan ve 
şarbay kendilerini vapurda is .. ikbal etli
ler. Şehrin her tarafı bayraklarlP d na
tıldı. B:!kan Partiyi, Halkev!ni v~ bele
diyeyi ziyaret ettikten sonra bütür. okul
ları gezip yakı~an tedkıkat yap.bktan 
sonra vapura döndü. Vapur s:ı.at 17 de İs
tanbula müteveccihen hareket etti. 

Sayfa 3 

Temizlik peygamberi edasmı takınan 
bir arkadaşla hasbıhal 

(Bll§taraf ı 1 inci sayfada) 

Otobüs işletmesi münasebetile ge
çenlerde yazdığı yazılard2.n dolayı 

, diğer gazeteci arkadaşlarının kcm
disine müzaheret göstermemiş olmalerını 
veya bu müzaheretin dilediği ve temen
ni ettiği şekilde yapılmamış olms.sını \'e
sile ittihaz ederek dün teessür ve tces -
süflerle dolu gene bir sürü yazı yıızmış. 
Bu yazıyı hülasa edersek cSon Posta. ile 
beraber İstanbul matbuatının işledık -
leri azim csuçu. şu esaslara irca edebili-
riz: 

l - Ortaya bir takım yolsuzlukla:- kon
muş ve gazeteler bu yolsuzluk yazılarına, 
rakib bir gazetenin davası gözile bak
mışlar. Alfıkadar olmamışlar. Halbuki her 
gazete kendi vasıtalarile bu arkadaşın 
tezini takviye etmeli, davasını teyid ey
lemeli imiş. 

2 - Tedkik neticesinde rnakUs bi:· ka-
naate varıldığı takdirde, gazetesinin hak
sızlığı tesbit ve işlerin yolunda gittiğı 

meydn.na konulnbilirmiş. 

3 - Teessüfle görülmüş ki bu vazifeler
den ikisi de yapılmadıktan başka bazi. ga
zetelerin sütunları vakit vakit hususi 
menfaat cephesinin propagandalorını or
talığa yaymıya çalışmış ve fena bir im
tihan geçirerek bit Türk mahkflmesi ta
rafından verilen bir karan yanlış bir şe
kilde yaymak suretile Türk adli} esine 
karşı tarafgirlik yapılmış ve bu suretle 
halkta ve harici filemde şu knnaat hasıl 
edilmiş: cTürkiyede bir yolsuzluğu orta
ya koyan gazete mahkum ediltr •. 

4 - Ve bütün bu mesele şuraya daya-

smda olduğu gibi Türk gazetele.."i imti • 
hanlarını her zaman şerefle vermişler • 
dir. Bwıun böyle olduğunu daha bir kaç 
gün e\'vel en salahiyeilı ve rcsnıi ağızlar, 
en yüksek kürsülerden ilfın etmek ka -
dirşinaslığını göstermişlerdir. Bu iti
barla Türk matbuatına yanlış ve mak -
sadlı neşriyat isnadı yapmak, yersızdir. 

4 - Gazetelerin, halk menfaatini an
yan ve bu menfaati azami su
rette tahakkuk ettirmiye çalışan 

ideal ve fikir vasıtaları olmaları 

lazım geldiğinde şüphe yoktur . .fakat şu 
noktayı unutmamak lazımdır ki bir ga .. 
zetenin her şeyi bırakıp belediyenin yal
nız bir işi etrafında dolaşması onun içil' 
bir ideal olabilir. Bize, bir id~:ı.lizm mah 
sulü olduğunda kafi derecede bir fıkiı 
vermiycn bir meşgaleye diğerlerini teş
rik etmek istemek neden ve ne hakla? 

Neşriyatının başında kendisine bir ne
vi temiz1ik peygamberi edası veren bu 
arkadaşın bilhassa belediye etrafından 
ayrılmamasıdır ki, diğer gazeteler\ kcn-

disile beraber yürümekten menetmiş ola
bilir. Ortalıkta pislik varsa temizlik u • 
mumi olur. Yalnız belediyeye inhisar et
mez. Temizliğe çıkan bu arkadaşın ıs -
rarla İstanbul belcdiyeii hududları için 
de kalmak istemesi de gösterir ki davası 
samimi olmaktan uzak ve kendisi başka
larına atfetmek istediği hususi :ıruıksa 
dın esiridir. Aksi takdirde bir belediye ve 
amme hizmeti olmak lfızım gelen bir da
vayı bir kaç şahsın faydalanması bakı -
mından münakaşa mevzuu ynpmazdı. 

Şu hale nazaran istisnasız olarak mes
lekdaşlarmı ithama kalkışan bu arkada-nırmış: 

. . şın iddiası batıldır. Batıl olduğu için ce-
cGazeteler halkın rnen!aatım arıyan b ilın. dah. d w • ğ. h k 

. . . \'a \1er ıye ı egmıyece ı mu a -
ıdcalıst neşır vasıtaları mıdır? Yoksa sa-
hihlerinin şahsi garaz ve menfaatlerine kak olmakla beraber eğer şahs:ın bana te
·ı t edil b·ı k t• ,. t bb .. 1 .d lefon edip te serzenişte bulunmamış ol-a e e ı ece ıcan eşe us er mı ır-
Jer?a saydı, bu yazılara kendimizi muhatab da-

SaUıi bir bakışla baştnn başa haklı gö
rünen bu arkada§ın hakikatte tamamen 
haksız olduğunu anlamak için bil· nevi 
cAçık ihbar~ mahiyeti arzeden yaıılarma 
ben şu suretle cevab vermeyi kati bulu-
rum: 

1 - Umumiyetle hiç bir vatandaşın di
ğerini kendisi gibi düşünmiye .icbar hakkı 
yoktur. Başvekil Celal Bayarın bilmüna
sebe iç memleket işleri hakkında azam! 
müsamahakar davranılacağını vadeden ve 
matbuatın haklı minnetini kazanan söz _ 
!erini, bu münasebetle ve memnuniyetle 
habrlatmak faydadan hali olmasa gerek
tir. 

2 - He; gazete ;e gazeteci, kendi iz'an 
ve idraki nisbetinde yazacağım ve yapa-

cağını bilir. Cumhuri r ejimimizin \•asıf
ları, memleketin mevzuatı leülhamd he
pimizin malfunudur. Bu hudud ve çerçe
\'e içinde kalemimizi istediğimiz gibi kul-

lanmakta serbest değil miyiz? Yoksa va
zifemiz bu kalemi, bazı arkadaşların di
lek ve arzuları dahilinde kullanmak mı
dır? 

Eğer •gazeteler halkın menfaatini arı
yan idealist neşir vasıtaları. iseler tak _ 
diri bir ölçüye dayanan vazüemizı şu 
veya bu şekilde üa etmek sarih surette 
hakkımız olmak lazım gelmez mi? • 

3 - Bir çok milli davanın müdafaa -

Sabahtan Sabaha: 

hi sayma~dık. O muhaveredir ~ bu sa -
:tırlan karalamıya saik olmuştur. Yoksa 
en tabii cevab, basit bir sükfıttan iba
ret olmalı idi. 

cBiz bir gazetenin ancak idealist bir 
kuvvet diye varlık hakkı olduğuna kai
liz. Bazı arkadaşlarımızın bu işde geçir
diği imtihanı işte bu kanaat balomından 
derin bir teessürle karşılaşıyor• şeklin~ 
deki mülahazasına gelince; bu arkadaşa, 
bu münasebeile verilebilecek tek ee\•ab 
şudur: 

cBizim şeyhin keramatı olur menkui 
kendinden>. 

Selim RagıIJ Emeç 

İtalyan bahriyelileri 
irlandada tecavüze 

maruz kaldllar 

Hanım 
Güzellin chanım> kelimesi piyasadan çekildiğindenberi kadın isimlerini 

çıplak yazmak gücüme gider oldu. Bir gazeteci ve romancı için kelimelere 
tasarruf edt!memck kadar ac1klı vaziyet yok. Fakat kendi hesabıma ben 
(hanım) a hayıflanır dururken gazeteler üstünü, esiresi~ tecvidi, imalcsi ile 
bir valide tutturdular. Hangi sayfayı açsam eli maşalı bır kaynana gibi karşı· 
ma çıkıyor. 

Valide hanı yıkılacak, Vahde !ıanı )ıkılıyor. Valide hanı nihayet yıkıldı, 
fakat valide, şu arabcanın \oyusu, eski eşrıfatm anaclanmış kelimesi hfıla 
yıkılıp gitmedi. O cann yakın, o tatlı öz türkçe (ana) varken hula \ralideye 
valde; hem redingotlu bir iç gu\ eysi ağzı ile valide demekte ne zevk ne ma· 
na var ynrabbi? Eski Babıiili dılinincvalde bendeniz, kerime cariyeniz, mah
dum köleniz• tabirlerinden StY.nlıp çıkan türkçe bugüne kadar kamyon do
lusu yabancı kelimeyi turfa ettı, attı.Fakat şu mendebur valide haliı kıvırcık 
bir başağnsı gibi beynimizi oyup duruyor. 

Bu iğreti, bu mürai, bu payiak sof ta kılıklar, züğürt iç güveysi ağ?.ı keli
meyi kullanacak olduktan sonra o nefis chnnım, ı ne d\ye bıraktık bilmem? 

Bür1ıan Ca7ıF.d 
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T ~rihi kıymeti haiz 1 Hariciye Vekili 
eserlerin tesbiti istendi Bükreşe gitti 

Sergiyi gezen Selanik fuarı Umum Müdürü sergicilik 
şartlarının çok iyi tatbik edilmiş olduğunu söyledi 

,.. 
Asarı ati~~cıla~ın iddialarının i?1ar işle~ini g~ri bırak- Romanya Ana Kraliçesinin 
maması ıçın bır heyet kıymeth eserlerı tesbıt edecek cenazesi bugün kaldırılıyor 

Dün Yerli mallar sergisini 20 bin İş Bankası, Sümerbank Pavyonlarını 
ı Sultanahmeddeki Adliye Sarayı -
nın inşaatına, bu civarın tarihi kıyme
ti haiz bulunması iddiasile ortaya atı
h:..n bir takım mütaleaların engel ol -
duğunu ve bu ihtilafları tedkik etmek 
üzere Vali ve Belediye Reisi Muhid -
din Üstündağın riyaseti altında bir 
hey'ct teşkil edileceğini yazmıştık. Ad 
Jiye Vekaleti bu husustaki kararını Va
li Muhiddin Üstündağa bildirmiş ve 
sarayın inşaatı gecikmekte bulundu -
ğundan bir an evvel faaliyete geçilme
sini istemiştir. Hey'et azalarını Vali ta
yin ve tesbit edecektir. 

Asan atikacılar, yol, paıı'k, meydan 
vesaire yapılmak üzere yıkılıp, orta -

Eğlence yerlerinden 
ahnacak vergiler için 

pullar basıhyor 

dan kaldırmak icab eden eski eserlere 
«kıymeti tarihiyesi vardır, yıkılamaz» 
demekte ve bu yüzden bir an evvel de
vamına lüzum görülen imar işlerine 

bir türlü başlanamamaktadır. Beledi -
ye, bu hususu Nafia Vekaletine bildir
miş, kıymeti tarihiyesi bulunan eser -
lcri tesbit etmek üzere bir hey'et teş -
kilini istemiştir. Valinin riyasetinde te 
şekkül edecek ve Adliye Sarayının in -
şasını geciktirecek sebebleri araştıra -
cak olan hey'etin bundan sonra bu şe
kilde baş gösterecek ihtilafları tedkike 
memur edilmesi muhtemeldir. Hey'et 
önümüzdeki hafta içinde teşkil edile -
cek ve faaliyete geçecektir. 

Çekmecede feci bir 
otomobil 

kazası oldu 
Sinema, tiyatro, bar ve emsalı eğlence Dün sabah saat 6, 15 de Küçükçek -

yerlerinden, belediye, damga, tayyare ve mece ile Ambarlı köyü arasında çok 
darülaceze resim ve vergisi adı altında feci bir kaza olmuş, iki köylü bir yük 
alman yüzde kırk vergi rnikdarmın yüz- arabasının altında kalarak hurdahaş 
de ona indirildiği malUmdur. Yüzde on bir hale gelmişlerdir. Vak'anm tafsi -
tutarın yüzde yirmisi belediyeye, yüJde ıatı şudur: 
yirmisi maliyeye, yüzde otuzu tayyareyP., 1262 numaralı hususi otomobil Al _ 
yüzd~ A otuzu darülacez~ye verilecektir. pulludan İstanbula gelirken Küçük -
Tahsılatı yapacak ve aıd oldukları rna- km 2 k'l t s fede aynı' . · . çe eceye ı ome re me a 
karolara muayyen nı~etı dahtlinde bu . . . . . .k. 
paraları tevzi edecek olan maliye şube- ıs.!ıkam~te gıtmekte olan ve ıçı.nde ı ~ 
Jcri bu işi için pul kullanacaktır. koy ~elıkanlısı bulunan merke~ koşu 

Pulların basılmasına istanoul Damga lu hır arabaya çarpmıştır. Musademe 
Müdürlüğü tarafından başlanmıştır. ts- o kadar şiddetli olmuştur k.i araba i -
tanbulda kullanı!lacaklar soğuk damga, çindeki Ambarlı köyünden Ismail oğlu 
diğer vilayetlere gönderilecekler alelade Karanfil ile Süleyman oğlu Faik ara
pullar gibi olacaktır. Yeni pullar yirmi banın üzerinden fırlayarak yolun ke -
paradan başlamak üzere doku-z: muhtelif rıanndaıki hendeğe düşmüşler ve araba 
fiatta bulunacaktın-. Basılan pullar ya- da Üzerlerine devrilmiştir. Arabanın 
kında piyasaya Çıkarılacaktır. a1tında kalanların her ikisinin de ka .. 

Milteferrik: 
Sıhhi muayenesini yaphrmıyan 

esnaf tecziye edilecek 
Esnafın yıllık sıhhi muayenelerinin 

müddeti temmuzun on beşinde bitmiş 
olduğundan yakında teftişlere başla -
nacak, sıhhat cüzdanı bulunmıyanlar 
cezaya çarpılacaktır. Esnaf Cemiyet -
leri idare hey'etleri, cüzdan almıyan -
ların isimlerini tesbit etmektedir. 

Doçent Sadi Irmak Beynelmilel 
fiziyoloji kongresfoe gitti 

Ağustos 14 de Zürih'de toplanacak 
c]an beynelmilel Fiziyoloji kongresin
de Türk tezini müdafaa edecek olan 
Üniversite doçentlerinden Doktor Sa -
di Irmak dün Romanyaya hareket et
miştir. Kongreye iştirak edecek profe
sör Kemal Cenab da birkaç gün sonra 
gidecektir. 

~ yüzünden bir kavga 
S:myerde oturan Sürücü İbrahim ile ar

kadaşı 'Mehmed arasında Lş yüzünden çıkan 
bir kavgada Mehmed İbrahim! çakı ile gö~
aünden yaralamış, suçlu yakalaJ!mıştır. 

burga kemikleri kırılmış, Karanfilin 
ayrıca bacak kemikleri de hurdahaş 
olmuştur. 

Tahkikata başlıyan jandarma der -
hal İstanbula telefon ederek sıhht im -
dad otomobili istemiş, yaralılar Cer • 
rahpaşa hastanesine getirilerek tedavi 
altına alınmışlardır. Kazaya sebeb olan 
şoför yakalanmış, ve hakkında lazım 
gelen kanuni muameleye tevessül olun 
muştur. 

Caddelerden araba ve hayvanlar 
geçmiyecek 

İstanbul ve Ankarada, ana caddeler
de motörsüz nakil vasıtalarının işletil
mesi yasak edilmek üzere belediye za
bıtası talimatnamelerine yeniden mad
deler ilAvesi için tedkiklere başlanmış
tır. Yük taşıyan motörlü nakil vasıta -
}arının da, yük nakline mahsus düz 
karoserli ve yeknasak olması mecbu -
riyetinin vaz'ı da düşünülmektedir. Bu 
takdirde, bugün görülen intizamsızlık 
ortadan kallmıış olacaktır. 

Ankara polis mektebi~in ilk mezunları 

Romanya Ana Kraliçesinin cenaze kişi ziyaret etmiştir. Sanayi Birliği ser büyük alaka ile tedkik etmişlerdir. 
merasiminde bulunacak olan, Hariciye gi münasebetile İzmit kag·ıd fabrikası- 1 · f d b 
V k ·1· T vf.k R .. d .. A B .. k E zmır uarrn a os. yer kalmadı e ı ı e ı uş u ras, u reş l - nın kağıdından basılmış bir broşür neş 
çimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver, retmiştir. İzmir beynelmilel fuarı için memle-
Cum~urreisliği yav~rlerind_en ~a~id Şehrimizde bulunmakta olan Sela- ketin iç \'e dışından bir çok müracaat .. 
\-~ dı~.er zevattan muteşekkıl hey e~ı -. nik beynelmilel fuarı umum müdürü hır yapılmaktadır. Fuar hey'eti bu faz .. 
mız dun saat 11,30 da Zafer torpıdo k. y 1 d Achille la müracaat karşısında Kültür parlC 

h 
· .

1 
K.. . ve es ı unan nazır arın an 

~u rıbı e ostenceye hareket etmış - Calevras da dün sergiyi ziyaret ve bil- meydanlarına yeniden pavyonlar in .. 
tır · . . . . tün pavyonları alaka ile tedkik etmiş- şasına mecbur kalmıştır. Fuar hey'e .. 

Harıcıye Vekılı saat 1 O da Perapa- t • B A h' ll C 1 d .. kendı· tinden şehrimize gelen malumata gö .. . ır. ay c ı e a evras un -
lc.s otelınden Dolmabahçe Sarayına sile oörüşen bir muharririmize sergi re bütün yerler tutulmuş olduğundan 
gelmiş ve kendisini teşyie gelenlerle hakk~nda şunları sö lemiştir- artık hiç bir müesseseye yer verilemi-
bir müddet görüştükten sonra Savaro- Y . · . yecektir. 
na yat na g'd k At f'rk t f d - İlk defa olarak yerlı mallar sergı- T"f .k .h 
l·abul 1 a ·l ı·şte.re a u ara ın an nizi görüyorum. Sergiyi çok beğendim. l tı 1 racatçılarım n toplantı Si 
~ e 1 mı ır. T kd. l · b' h ·ı T'ft 'k ·h 

R .. a·· Ar t 1 1 d S a ır erım ıl assa sanayı eşme prog ı ı ı racat tacirleri yarın T icaret 
uş u as saa e avarona ya- . . . 

.. . ramınızın kısa zamanda çok ıyı netı - Odasında son bir toplantı yaparak ba-
tından motorle ayrılarak Zafer torpı - 1 . 1 d 8 · ·ı·k l 
dos g . t' ce er vermış o masına ır. ergıcı ı zır anmış olan tiftik standardizasyon 

una eçmış ır. 1 . • b.k t .kl . d d t ı· Har·c· e Vek'lım· · ve ark da 1 şart arını ıyı tat ı e tı erın en o - a ımatnamesi ön projesini bir defa da• 1 ıy ı ız a ş arı l San · B. l' y • • d t b 'k tt· h ·· d 
D l hah ·· ·· d 1· t b 1 V 1. . ayı ayı ır ıgını e e rı e ım.> a goz en geçirecekler ve proJ·evi im .. o ma çe onun e s an u a ısı, . . J 

.• . Sergıyi gezen ecnebiler Nuri Demır- zalayacaklardır. Proje yakında İktı .. 
generaller ve dıger hır çok zevat tara- v f b .k 1 . . Et·b k d v kAl 
hndan uğurla~ı~ardı~ a~g~a~r=ı=a=s=ın=ı=n~~~y~y=H~e=e=n=n=ı=,~=ı=a=n~,~sa~~e~a~~=i=n=e~g~b=·n=d=e=r=il=e=ce=k=t=ir=.~~~ 

Hey'etimiz bugün yapılacak olan ce 
naze merasiminde hazır bulunacak, 
Türk milletinin ve Atatürk'ün dost Ro 
manya Kralı ve milletine taziyetlerini 
bildirecektir. Hariciye Vekili ve hey'et 
azaları dört gün sonra şehrimize döne
ceklerdir. 

K.raUçe Marinin cenaze merasimine 

İstanbuldan iştirak edecekleri götür -
mek üzere dün saat on beşde mevcud 
Köstence postasından ayrı olarak Ro -
manya vapuru da Köstenceye hareket 
etmiştir. Şehrimizdeki Romanya kolo
nisine mensup bir çok zevat ta bu va -
purla gitmişlerdir. 

iktısad Vekili dün 
Sus vapurunu gezdi 

ve gazetecilerle oörüştü 

Şakir Kesebir gazeteciler arasında 

Şakir Kese.bir Sus vapurunda 

Gümrüklerde: 
Gümrük müfettişlerimiz ecnebi 
gümrüklerde tedkikat yapacak 
Bir yıldanberi Amerika gümrükle 

rinde tedkiklerde bulunan Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaleti tarifeler mümeyiz 
Sabahaddin Sami dün Amerikadan şeh 
rimize dö~üştür. Bay Sabahaddin 
bir iki güne kadar Ankaraya giderek 

-

i 

tedkikleri etrafında Vekalete izaha t 
verecektir. 

i Gümrük müfettişlerinden Cezm 
Şahingiray, Enis ve neşir işleri müdür 
muavini Süreyya da bu ay sonunda 
vekalet hesabına tedkikat yapmak üze 
re Avrupaya gideceklerdir. 

-

inhisarlar Vekilinin tedkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Güm

rük ve İnhisarlar Vekili dün inhisar 
lar idaresine giderek bir müddet meş
gul olmuş ve İnhisarlar Umum Müdü
rü Midhat Yenelden muhtelif. işler: hak 
kında izahat almıştır. f ........... v;~ı .... ;;;;i;;; ............. I . 
KANDİD - Voıterln bu pheserlnln şimdi

ye kadar dilimize tercüme edilmemiş olmas 
mllll kütübhanemlz için bir boşluktu. Kana
at Kitabevi son zamanlarda neşretmekte ol
duh Ankara Kütübhanesl serisine bu san'at 
Abldemnl de ilAve etml.ş olmakla neşir mesa
lslnde çok yerinde bir iş görmüş oldu. Eser 
genç muharrirlerimlzden Fehmi B:ıJdaş ter

l 

l 

cüme etmiştir. 
Tİl\llJR DEVRİNDE KADİSTEN SEMER

KAND,A SEYAHAT - Timur nezdinde İs
panya elçisi olarak giden Kla vlyon bu seya
hatnamesinde Timur devrinde Türk Alemi
nin azamet ve ikbalini ve Türk medeniyetinin 
ihtişamını bitaraf olmıya çalışan bir müşahld 
gözlle tasvir etmektedir. 

Ankara Kütübhanesi serisinin 9 ve 10 un
cu .sayılarını teşkil eden bu eser iki kısımdır. 
Eser Ömer Rıza Doğrul tarafından tercüme 
edllmiştir. Birinci cild çıkmıştır. 

Bollvud Ylldızlan Arasında - Gazeteci 
arkada.şlarımızdan Turan Aziz Beler, bun
dnn bir müddet evvel Amerlkaya giderek 
Hollvudda bir çok sinema yıldızlarlle görüş
müş, hayatları, san'atıan üzerinde tedkik -
ler yap~. neşrettiği bu yazıları da şlmdl 
bir kltab halinde toplıyarak satışa çıkar -
1Dlftır. 

Bayındırlık İşleri Derıisi - Bayındırlık 
Bakanlığının çıkardığı bu mecmuanın Ha -
filan sayısı intişar etmiştir. 

İşten - Dıştan - Hasan Alı Yücel Ulus 
reflkhnlzde bu başlık altında yazdığı fıkraları 
zarif ve küçük bir kltıri> içinde toplamı§ ve 
satışa çıkarmıştır. 

Çıfu' - Bu aylık san'at ve edebiyat mec
muasının 67 tnci sayısı intişar etmiştir. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun 
çıkardığı bu haftalık Çocuk mecmuasının 
95 inci sayısı intışnr etmiştir. 

Varlık - Bu fikir, san'at ve edebiyat 
meomuasının 121 inci sayısı çıkmıştır. 

Poliste: 
Bir otomob' l ve bir kamyon 

tramvaya çarptılar 
Şişliden Taksim istikametine gitmekte o

lan 4116 numaralı kamyon mukabil istika • 
metten gelen 63 numaralı Ha.rbiye - Aksa ~ 
ray tramvayına çarparak bazı aksamının 

hasara uğramasına sebebiyet vermiştir. Vak 
ayı müteaklb firar eden şoför aranmakta .. 
dır. * Şoför Tevfiğln idaresindeki 3038 nu • 
maralı otomobil, Ortnköyden Beşlktaşa ge • 
lirken vatman Halldln idare ettiği 255 nu
maralı tramvay arabasına çarpmış, her iki
si de ehemmiyetli surette hasara uğramış -
!ardır. 

~· 

Bir çocuk ceviz ağacından düştü 

Beylerbeyinde, Nihad sokaf;ında oturan 
Sıireyyanın oğlu 10 yaşında Tttnç, komşu -
.ıun bahçesindeki ceviz ağacından düşere~ 
ağırca yaralanmış, Nümune hastanesinde te
davi nltına nlınmıştır. 

Bir işci elektrik c~reyanına kapıldı 
Ye.şllköyde, tayyareci Nuri sokağında olu· 

r:m Tandaryanın evinde tnmlrat işinde ça • 
hşan Yorgl kazaen elektrik cereyanına ka
pılarak sol ell yanmış, Balıklı Rum hastane- . 
sinde tedavi altına alınmıştn. 

Bir motosiklet kazası 
Arsudll tarafından idare edllen 350 nu -

maralı motosiklet, Harbiyeden geçerken o 
civarda oturan 8 yaşında Mazhara çarparak 
vUcudünün muhtell! yerlerinden yaralamı, -
tır. Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu ya • 
kruanmıştır. .............................................................• 
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BALK OP BRBTI 
Salı gllnü akşam1: 

Taksim Albntepede 
Çarşambn: BnyUk· 

dere nile bahçe
sinde 

Buyuk OPERET 
3 perde 

'.Ankara. p~l_i~ ?1ekteblnin .nk mezunlarına evvelki gün merasimle diploma
larının verıldıgıru, bu merasımden sonra yeni polislerimizin abideye çelenk 
koyduklarını yazmıştık. Yukarıdaki re sfın yeni: mezunlardan bir grupu 
göstermektedir. 

Dün İktısad Vekili Şakir iKe.sebir, İs
tanbul Basın Birliğine giderek, Matbu
at erkaru ve gazete başmuharri~lerile 
bir müddet görüşm~tür. Birlikte Ve
kil şerefine bir çay ziyafeti verilm1ş -
tir. M?teakiben İktısad Vekili, refaka
tinde Istanbul Valisi olduğu halde Ga
lata rıhtımında demirli bulun{ln Sus va 
puruna gelmiştir. Vekil vapuru gezer-

ken Denizbank İstanbul Şubesi mÜdU
l'Ü Tahir Kevkep ve vapur süvaı·isin -
den izahat almıştır. Vapurda Deniz -
bank tarafından bir ziyafet verilmiş, 

ve hazır bu1unanlara Sus vapurunun 
ilk gezisi hatrrası olarak .rozetler dağı
tılmıştır. 

İktısad Vekili ve diğer davetliler 
Sus vapurile Marmarada bir cevelan 
yaptıktan sonra İstinyeye g\tmişler ve 
saat 21 de Köprüye dönmüşlerdir. 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşları 

24 Temmuz 
Pazar akşamı 
Yenişehir aile 

bahçesinde 

"""""""'~ Cellad Kara Mustafa 
Ayrıca Sabriye Toksesln kıymetli 

konseri 



İzmir Çamaltı tuzlalarının 
istihsalitı çok arttı 

Bu yılın tuz rekoltesi 200,000 tonu bulacakhr. 
Jap .>olar da tuzlarını bizden almıya başladılar 

. eleri le tuzlar yığın haline getir.ilıiyor 
Çamaltında kawıa. '1'1!4kın Ça altı tuz.asından temine başla-

İzmir (Hususi) - Modern tesisatla fa- larını m 
' zı b sene mışlardır. A 

~liyetini artıran Çamaltı tu ası u ö- Çamaltı tuzlasında istihsalatı~ ~~t~a-
ıstihsalatmı "171,000 tona çıkarmıştır. .

1 
t n maliyet fiatı inmiştir. Önumuz-

.. 'h ı·t 200 000 to- sı e uzu ··b il nuınüzdeki seneki istı sa a ın • ki mevsimde yapılacak tecru e e 
nu bulacağı tahmin ediliyor. . . de d . . de tuz fiatının bir mikdar daha 

.. 1 1 ndan hırı yur ıçın 'ld . 
Dunyanın en maruf tuz a arı İtal- indirilmesine çalışılacaktır. Dahı e ıs-

olan Çamaltı tuzlası son senelerde, 'hl.k tmış bilhassa ince sofra tuzları 
1 u reka- tı a ar • Yanların meşhur Voltera tuz as e. .. "k b' rağbete mazhar olmuştur. 

bete başlamıştır. İtalyanlarla sıkı ıktısa- bu~ru h 
1
;talar içinde iki hususi vapurla 

di münasebetler tesis eden Japonya, harb onltı a tuzlasından Ja:ponyaya 18,000 
sanayiine çok elverişli olan Çamallı tuz- Çamta 'hraç edilmiştir. Önümüzdeki ih-

mlehasının ton uz ı 
!asının tuzlarını Voltera me e\'siminde Japonyaya yapılacak tuz 

kt d' ı r Son za- raç m 
tuzlanna tercih etme e ır e · ih . ihracatı 50,000 tonu bulacaktır. 
tnanlarda dost Yugoslavların tuz tıyaç-

Sındırgıda bir köylü 
Kardeşinin kafasını 
Balta ile parçaladı 
Sındırgı, (Hususi) - Sındırgınm .M:

nent köyünde bir cinayet işlcnmıştır. 

M hmed isminde bir delikanlı ile kardeşi 
s:ıeyman arasında geceleyin harman ye

rinde korkunç bir boğuşm~ olmuş, Meh
rned Süleyrnanın başını balta ile parça-

hyarak öldürmüştür. Cinayete sebeb Sü
leymanın hayvanını Mehmedin ekinleri-

ne otlamağa bırakmasıdır. Katil yaka
lanmıştır. 

Marmara Ereğlisinde 
Göçmen sevkıyatı 
Kampı 

Çorlu, (Hususi) - Marmara Ereğlisin
dcki göçmen sevkiyat kampı hazırlıkları 
ikmal edilmiştir. Kamp dahilindeki bü

tün kuyular ternizlendirilmiş, etrafları 

çimento ile sıvanarak ağızlarına beton 

bilezikler yaptırılmış ve kuyulara tulum

balar konulmuştur. İskan memuru Remzi 
d tllk'b et bijtün hnzırhklan yakın an ı "" 

mektedir. 

(= Küçük memleket haberleri 
--------~~~~~:._~.;:.:;,.;-~:::.B::ig:a:nı:n~K~a~ra;p~ür;ç~e~k~k~ö~yfrün:d~e~bu~7;a;D.J';ı:o~ 

·ı. hlar bulundu .. - d A Sındırgıda memnu sı a Biga (Hususi) _ Karapürçek koyun en -
'k ı köyünde De - i ~ ate"le oynar Sındırgmın Dcrecı v ran k deşlnln :ılzln altı yıışlarındak çocu6u, v _ -

:tnlrci Mehmed oğlu Çakırın ve ar ken etrafa sirayet ettirmiş, Romanya goç-
evınde inhisar memurları tarafından bl~ a- menlerinden Akifln samanlığı yan~1!tır. 
taştırma yapılmış, tütün kıyında ma ~ Az.izin de evi ateş almışsa da koyluler ve 
bir havan ile bir İnsUiz mavzeri v~ fi~e~ peynir mandırası amelesi tarafından söndü
butunmuştur. Suçlular adliyeye verıl"? ş · rülmüştiir. 

Balıkesir Sa~·ıavı örıeevren tedkik Bigada bir avcılar grupu teşekkül etti 
seyahatinde B!sa Halkevi spor şubesine bağlı olmak ü-

Balıkeslr saylavı Örgeevrenkkend~Je:~:: rere şehrimizde bir avcılar spor grupu teşek-
slnde bir tedkik scyn.hatlne ,çı mış, kiil etmiş, başkanlığa emekli . b~ytar Ali 
da Stndırgıyn da uğrnmıştır. Rıza Güven. kiitlbllğe dnva vekili Ismall Ce-
Sındırgıda yeni bir belediye binası yapılıyor 

11
ekny, üyeliğe de terzi Ahmed Bokunu se· 

b" erinde ya-Stndırgıda Çarşının giızcl ır Y çllmlştir. Bütün üyen!rı adedi 39 dur. 
kındu yeni bir be!Mlye binası yaptmlac~lt.; Turhal nahiye müdürü mezuniyet aldı 
tır. Eski ve köhne bina yıktırılmış, bt=ıledıy Turhal nahiye müdürü Hamdi Yeğen me-
ınuvnkkaten Hıı.lkevlne taşınmıştır. ..uniyet almıştır. Belediye reisi Sami kend!-

Bursanın güzellikleri filme çeki.~ye~~ikle- sine vektilet etmektedir. 
Bursanın tnbli ve tarihi birçok guz Tokat emniyet fimlri Cemal Soysal, mezu-

rlnt !Umde tesbit etmek üzere Bursaya Mıı.~- nen istan'bula gitmiştir. Kendisine birinci 
rır ve Dahlllyc VeklUetıerl tarafından_ bır ~:omiser vekfUet etmektedir. 
tilm heyeti gitmiştir. Heyet buradan ınute- inegölde bir kö1 korucusu vurdular 
addld manzaralar aldıktan sonra Trakyaya İnegölüıı Tekke köyü korucusu ayni köy-
ve diğer vilayetlere gidecektir. den Reyhan oğlu Hakkı tarafından bıçakla 

l\luradlı köylerinde köy ocakları J k t h t l k ld 
H p si yaralanmış, mem e e ns anes ne a ırıl-

Muradlının Ballıhoca köyünde C. · • k 1 t 
mıştır. Hakkı ya a anmış ır. 

o~ağı açılmıştır. 

SON POSTA 

Nazillide büyük bir 
elektrik santrali 

yapıhyor 
Nazilli (Hususi) - Nazilliııin cenu -

bundaki (Karıncalıdağ) a yakın bulunan 
Amasya köyü önlerinde kuvvetli bir e
lektrik santralı kurulması kararlaşmış -
tır. Akçay suları bu mevkide iki yamaç 
arasından akmaktadır. Gcçenlcrd~ bu ~ 

ralara tedkikata giden Belçikalı müte -
hassıslar suyun devamlı şekilde sür'ntini 
ve meylini, sular depo edildiği zaman et
raftaki dağların mukavemet derecesini 
tedkik etmişlerdir. Burada elektrik san· 
tralı tesis edildikten sonra cereyandan 
bir kaç vilayet istifade edebilrcck, elek
triğin kilovatı altı yedi kuruştan verile
bilecek, hatta elektrikle işletilmesi dü -
şünülen İzmir - Eğirdir demiryC'lu da bu 
elektrik santralının kuvvetile işliyecek

tir. 

" Anamdan doğduğum 
gündenberi hırsızımı ,, 

diyen sablkah 
Bursa, (Hususi) - Bursa zabıtası ev

velki gün hesabsız hırsızlık vak'alarının 
faili olan bir sabıkalıyı yakalamıştır. 

Suphi ismindeki bu sabıkalı şimdiye ka
dar çaldığı eşyaların kıymetini, mikdarı-

nı bilmiyecek kadar çok hırsızlıklar işle
miştir. Kendisine ne vakittenberi hırsız
lık ettiği sorulunca şu cevabı vermiştir: 

- Anamdan doğduğum gündenberi! 
Suphi rakı, esrar içer, kokain çeker. 

Yeri yurdu, yattığı yer yoktur. Gebzcli
dir. Bağdadda işlediği bir suçtan 7,5 se-

neye rnahkfun olmuştur. Yapmadığı cü
rüm kalmamıştır. Zabıta birer birer bu 
cürümleri tesbit etmeğe çalışıyor. 

Smdırgıda bir köyün eski 
muhtarım yaraladılar 

Sındırgı, (Hususi) - Kazamıza bağlı 

Umurlar köyünden Halil ekin demetle
rini ineğine yedirdi diye köyün eski muh

tarı Mehmed Yılmazı bıçakla ağır suret
te yaralamıştır. 

Bir yıldırım bir kar1 kocayı 
öldUrdu 

Sındırgı, (Hususi) - Umurlar köyün
den İbrahim ile karısı Fatma, yağan şid
detli yağmurlardan korunmak için gir
dikleri bir eve yıldırım düşmesile ölmüş
lerdir. 

12 yaşmda köylü bir kız 
otomobil altmda can verdi 

Sayfa 

C Yurddan güzel köşeler _.=J 

Toroslann Karlı te,.:>eleri 

Yurdda kültür hareketleri 

Manisa (Hususi) - Ders yılı sonu gazlar sergileri açılmıştır. Sergiler 
münasebetile orta mekteb talebeleri çok beğenilmiştir. Yukarıdaki resim ta
taratından Halkevinde tarih ve zehirli rih sergisinden bir köşeyi gösteriyor. 

Çorlunun Ereğli köyünde açılan azad obası 

Çorlu (Hususi) - Kazamızın Ereğ
li köyü Azad obası muallim Anmed 

Çorlu, (Hususi) - Sekmen köyünden Ziya ve Kadriyenin nezaretinde çok 
12 yaşında Ayşe isminde bir kızı şoför ciddi bir metod dahilinde çalışmakta -
Hasanın idaresindeki ptomolfıl asfalt dm Resim kendilerine büyük bir dik
~·olda çiğnemiş, zavallının ölüm'.ine '.'Se- kat ve alaka gösterllen küçükleri Ata-
beb olmuştur. fork büstü önünde göstermektedir. 

]4Ltabsaray vard•r. 1925 yılın Kültür 
Bakanlığı tarafından resmen kabul e
dilmiş ve bugüne kadar olan kitab sa· 
yısı da 2080cild o1muştur. Bunlar a
rasında nadide es'ki el yazması kitablar 
da vardır. Halkın okuma ihtiyacını kar· 
şılıyan Kitabsarayda 937 yılı zarfındf 
3334 okuyucu muhtelif eserler uku · 
muştur. 15 yaşmda bir genç kızı 

kaçırdllar 
Sındırgı, (Hususi) - Kazamızın Yay

labaym köyünde oturan 15 yaşında Ha
sibe, ayni köyden Hüseyin oğlu Ahmed 
ve Musa oğlu Ahmed isminde iki deli
kanlı tarafından kaçı.rılmı.şlardır. Hasi
beyi Musa oğlu Ahmedin sevdiği anlaşıl
mıştır. Mütearrızlar aranmaktadır. 

Samsunda ilkınekteb meıunlnrına 
diplomaları verildi 

Malkarada bir dikiş ve biçki yurda 
açıldı 

Malkara (Hususi) - Burada bir biç
ki ve dikiş yurdu açılmıştır. Memleket 
kızları için çok faydalı olan bu san'at 
yurduna şimdiden bir çok genç kızları
mız kaydolunmuşlardır. 

Samsun Orta mektebi dikiş ser,W 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki· 

Samsun (Hususi) - Bu yıl ilk mek
teblerden. mezun olan 501 talebeye 
Dumlupınar mekteb'inde dip1omalan 
büyük bir törenle verilmiştir. Mekte
bin büyük bahçesini binlerce davetli 
doldurmuştu. Saat on altıda vali Fund 
Tuksal da gelmiş ve tümgeneral, beıe
diye reisi de bulunduğu halde tören 
başlamıştır. HalkeW.nin bandosunun 
çaldığı İstiklal marşından sonra kül:ür 
direktörü Hamdi Hızal bir söylev ve -
rerek yavruları tebrik etmiştir. 

Samsun (Hususi) - Samsun orta mek.. 
tehi biçki ve dikiş sergisi çok muvaffak 
olmuştur. Kızlarımızın gösterdikleri ba
şarılık, sergiyi gezen yüzlerce misafir ta
rafından takdir edilmektedir. Sergi orta 
mekteb binasının salonlarında açılmıı 
ve büyük bir zevki selimle tertib olun
muştur. Dikiş ve biçki muallimi Bayan 
Nesrin sergideki intizamdan ve talebele
rinin kazandığı muvaffakiyctten ötürü 
şayanı takdirdir. 

- Hasan Bey, Belediye lo
kantalardan, otellerden son-
ra ..• 

... Bir de apartımanları tas
nif ediyorm~ 

Hasan Bey - Bence bey
hude zahm.et azizim. 
· - Neden Hasan Bey? 

Hasan Bey - Bu tasnü za. 
ten mevcuddur, azizim. Dok
torların apartunanları, kab~ 
zıtnalların apartımanları, rnü 
teabhidlerin apartımanları 
vesaire vesaire ..• 

Diploma alan yavrular, büyük mey
dan ortasında toplanmış bulunuyordu. 
Vali Fuad Tuksal, dünkü kültür Öuıu
rnu ile cumhuriyetin bugünkü çok ve
rimli kültürcülüğü arasındaki farkları 
canlı bir şekilde tebarüz ettiren çok 
güzel bir hasbıhalde bulunmuş ve yav
rulara hayatta muvaffakiyetler temen-
ni etmiştir. Bunu müteakip diplomalar Bigada şiddetli sıcaklar 
tevzi olunmuş, yavrular bir geçid res- Biga (Hususi) - İki haftadanberi 
mi yaptıktan sonra dağılmışlardır. burada sıcaklar çok şiddetli olmağa baş 

Ürgüp kitabsarayı lamıştır. Hararet gölgede 35 dir. Sı .. 
Ürgüp (Hususi) - Ürgüpte 1656yı- caklar devam ettiği müddetce dairele

lında Ürgüplü Tahsin ağa tarafmdan rin mesaisi sabahleyin yediden on üçe 
22 7 kitab korunak suretile açılmış bir kadar devam etmektedir. 
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ÇOP ARABALARD 

Alakadar makamlara §Öyle bir mek -ı !armış. :Altta oturan odasına erken gelir, 
tuh yazılmış: .erken ya~. Üstteki ise gayet geç ge-

cSabahlan ahırlardan çıkan çöp ara- lirmiş, ve odasına girince çizmelerini çı -
baları birbiri arkasına sıralanmış bir karır, birbiri ardına yere atarmış. Altıa
halde sokağımızdan geçmektedirler. On- ki üstekinden rica etmiş: 

Sel8nik fuarında 
Türk pavyonu 

Fuara iştirakimiz Elen 
dostlanmızı sevindirdi 

Bir çocuğun yaraladığı 
adam hastanede öldü 1ar111 bu suretle geçişleri, sokağımız hal- - Geceleri çizmelerinizi yere hızlı at - Selıinik arsıulusal fuarı genel direktö

rü B. A. Kalevras, şehrimize gelmiş, mat
buata beyanatta bulunarak, ezcümle de
miştir ki: 

kını sabahın pek erken bir saatinde ra - masanız, uyanıyorum. 

hatmz etmekte olduğundan, buna bir ça- - Hay hay. 
re bulmanız ricasile ... Vesaire vesaire .. , Ayni gece üstündeki çizmesinin bir te-

Çocuk, maktulü, kendisine iş bulmak vadile odasına 
götürüp tecavüz ettiği için öldürdüğünü iddia ediyor Mektub, kiığıd sepetine atılmamış, a - kini kaldırmış. yere atmış, alttaki uyan

lakadarlar işe ehemmiyet vermişler, mü- mış: 
- Büyük başkanımız Metaksasın hi

mayesi altında bulunan arsıulusal fuarı- Birkaç gün evvel Valicte hanında 
mızın bu delaki 13 üncü açılışına Türk.i- kanlı bir vak'a olmuş Şükrü isminde 
ye gibi hassa-ten müstahsil ve ayni za- ihtiyar bir adam taa~z ettiği Cavid 
manda çok çalışkan bir milletin tekrar adındaki çocuk tarafından bıçaklan -
iştirak edeceğini haber alarak, fevkalade mıştı 

mumilik tahkikata başlamış, tapu ve ka
dastro dairesinden de, böyle bir muame
lenin vaktile yapılıp, yapılmadığı sorul .. 
muştur. Gelecek cevaba göre tahkikat te 

zakere etmişler: - Gene çizmesini attı. Bari öteki teki-
- Haklı! ni de atsın da öyle uyuyayım. 
- Evet, yerden göğe kadar hakkı var. Beklemiş, heldeıniş, fakat odasındaki 
- Ne yapmalı? sabaha kadar çizmesinin öteki tekini çı-
- Her halde bir çare bulmalı. karıp yere atmamış. 
Düşünmüşler, taşınmışlar ve nihayet Ertesi gün birbirlerini görmüşler; üst-

bir çare bulmuş, bir karar vermişler. teki özür dilemiş: 
. Bu karar gazete sayfalarına geçmiş: - Affedersin komşu, dün ak~am çiz -

cÇöp arabaları ahırlardan çıktıkları za- melerimden tekini yere attıktan sonra 
man birbiri ardısıra ayni yolu takib e - aklım başıma geldl Öteki teki ç1kanp ya
derek bir müddet gittikten sonra şehrin vaşça yere koydum. 
muhtelif semtlerine dağılıyorlarrnış. A - Müşteki talebinden vazgeçerek cgıme 
raba1arm bu suretle birbiri ardısmı ayni bildiğini yap birader, demiş, böylesı d'1-
yoldan geçmeleri o yol üzerindeki evler- ha .fena!, 
de oturanları fazla rahatsız ettiğ!nden, 
badema ahırdan çıkan arabaların ayrı ay
rı yollardan gitmelerine karar verilmiş -
ü., 

Karar tamim edilmlş, emirler verilmi~: 
- Badema arabalar bir sokaktan geç

miyecekler, ayn ayrı sokaklara taksim e
dilecekler. 

* Meşhur bir fıkra vardır: 
cİki adam üstüste iki odada o~ruyor -

* Çöp arabalarının ayni sokaktan geç -
memeleri kararı verildikten sonra, so -
kaktan geçen bir tek arabanın gürültü
sünden uyananlar da hiç şüphesiz: 

- Bari ötekiler de geçseler de öyle u
yusak! demişlerdir. 

Bu malum ama acaba öteki arabaların 
geçtikleri tekerlek sesine alışık olmıyar.. 
sokaklarda oturanlar ne demişlerdir? 

ismet Hu!t1si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:J 
Senede kaç husuf veya küsuf 

olur? 

Bu kat'i~etle belli değildir, .'.lncak se
nede 7 tane olması muhtemeldir. 1935 de 
beş güneş tutulması, iki de ay tutulması 
tesbit edilmiştir. 

Oünyamn en buyuk çam 
nerededir ? 

Dünyanın en bü
yük çanı Moskova 
meydanındadır ve 
Sovyet Rus ihtila
linin başlangıcına 

kadar bir kilise 
gibi kullanılan bu 
çana, cÇar çanı:a 

ismi verilmişti. 

200 ton ağırlığın

dadır. 1733 de dö-

külmüştür. Bir keresinde çalınmak üzere 
asmak teşebbüsünde bulunulmuş, fakat 
çelik tel sıklete dayanamıyarak kopunca 

sevindik. Maktul Şükrü nakledildiği hasta -
Türk pavyonunda her sefer Türk ıs- nede ölmüş, hadise de bu suretle katil 

tihsaliitının, san'atının ve bilhassa Cum- mahiyetine girmiştir. 
hurreisi Atatürkün canlandırıcı ilhamı Tahkikat bu cepheden ikmal edile
altında parlıyan ve yaratan Türk deha- rek, tecavüze uğradığı iddiasile, adam 
sının canlı bir sentezi tebarüz etmekted:r. öldüren suçlu çocuk dün adliyeye sev-

Scneden seneye Balkan Birliğinin bir kediJmiştir., 
timsali halini almakta olan Selanik bey- Suçlu Cavid, dün adliyede vak'ayı 
nelrnilel fuarı büyük devletlerin de ala- şöyle anlatmıştır: 
kalarını uyandırmaktadır. - Gece, saat 12 vardı. Sinemaların 

civarında dolaşıyordum. Bu sırada, ar-
Bir kadm yeni doğan bir kanıdan bir ses geldi: 

çocug"u öldürmekten beş - Pıstı Pıstı .. 
Döndüm, baktım. Yaşlı bir adam. 

seneye mahkOm oldu Bana sesleniyordu. Sonra, yanıma so -
Bursa (Hususi} - M. Kemalpaşa ka- kuldu, lronuşmağa başladık. Bana, mem 

zasının Gündoğdu köyünden Rukiye kü- leketimi, babamı sordu: 
çük bir çocuğu öldürmek suçundan beş - Seninle ,hemşeriyiz, dedi. Bir. iş 
sene hapse mahkum olmuştur. Rukiye, yapıp yapmachğımı anlamak istedi. Iş
kız kardeşinin kızı Eminenin gayrimeş- si~ olduğumu s?yle~im. İş. b~lacağıru 
ru bir münasebetten olan çocuğunu ağ- vadederek, benı evınde mısafır etmek 
zına bez tıkayıp 0 .. r·m·· b b 1' k istedi. Kabul ettim. Mademki, memle-u une se c o ma - . d. b . 'lik d , 
tan ve bilahare cesedi bir dut ağacının ketlı1?1. ı, sonra ana. ıyı . e y~paca·K= 
kovuguy na bırakmaktan su 1 d tı. Nıçın, kabul etmıyeyım. Evıne gıt 

ç u ur. t'k F k t da · · · t d ----- ı . a a , o ya gınnce vazıye e -

Eursa agırcazasında iki yalancı 
şahid tevkif edildi 

Bursa (Hususi) - Orhangazinin Fın
dıklı köyünden Hasan Sağdıç, ayni köy
den Mchmedi öldürmek kasdile tabanca 
ile yaralamıştı. Bu hadisenin Ağırcezada 
duruşması yapıldığı sırada dinlenen 14 
şahidden Bedriye ile Ayşe hilafı hakikat 
şahadettc bulunduklarından tevkif edıl -

mişlerdir. Duruşma, vak'a mahallinde ke 

şif yapılmak üzere başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Yeni Validehanının plinlan 
hazırlandı 

ğişti. Daha misafiri bile sayılmazdım, 
bir acı sigarasını içmiştim. O kadar ... 
Yapma, rahat dur dedim. Fakat, o işi 
azıttı. Nihayet adamakıllı tecavüze 
geçmişti ki ... Artık dayanamadım. ya -
nımdaki bıçağı çektim, vurdum. Başka 
çare yoktu, bunu haketmişti. Kaçamaz
dım da ... Oda kap1sı kilit1iydi. 

Suclu çocuk, müddeiumumilikte ver 
diği ifadede de ayni şeyleri anlatmış -
tır. Cavid tevkif edilmiştir. 

Haberi olmadan arsasma 
apartıman yapılmış 

Müddeiumumilikçe garib bir sahtekar
lık iddiası etrafında tahkikata başlan -
mıştır. 

• kemmül edecektir. 

Bir katil ağır cezada 
mUdafaasmı yaptı 

Yeşildirekte, hırsızlık maksadile gir • 
diği evin sahibini öldüren Niızımın, Ağıl 
cezada görülen muhakemesinde, müddei
umumi katilin idamını istemişti. 

Dün duruşmaya devam edilmiş, N.1 .. 
zırn müdafaasını yapmıştır. 

Suçlu müdafaasında, k~disine işken -
ce yapıldığını ve polis Basriyi nefsini 
müdafaa maksadile öldürdüğünü söyle -
ıniştir. 

Duruşma, karar tefhimi için, talik edil
miştir. 

Bir kadım bıçakla tehdid eden 
adam tevkif edildi 

Galatada birlikte çalıştıkları işkem -
heci dükkanında, geceleyin odasına gir -
diği Emineyi bıçakla tehdid ederek, taar
ruz etmek isteyen Mehmed, adliyeye sev
kedilrniştir. 

Suçlu 2 nci sorgu hakimliğinin kara
rile, tevkif edilmiştir. 

Bir genç 14 yaşmdanberi kin 
beslediği adamı öldürdü 

Bursa (Hususi) - On gün evvel Tuz. 
pazarında 17 yaşlarında Mümin Karate
pe, Yaşar adında birini tabanca ile yedi 
yerinden yaralamış ve yaralı bir müddet 
sonra ölmüştü. 

Ağırcezada yapılan duruşmada kati • 
lin ve şahidlerin ifadesine göre hôdisenin 
sebebi şudur: 

Üç sene evvel Alpulluda Sinanlı kö
yünde bir inşaat esnasında maktul Yaşar: 
ile o zaman on dört yaşında olan Mümin 
birlikte çalışmışlar ve bu sırada çamur 

(1982) senesine kadar da bu aded nis
betinde husuf veya küsuf olmasının im~ 
kanı yoktur. 18 sene zarfında (42) güneş 

tutulması ve (29) ay tutulması kaydolun
anuştur. 

* 

çan da yere düşmüş, bir parçası kırılmış- Eminönü m~ydanının açılması için, 
tı. Düştüğü yerde bir asra kadar kalan istimlak edilip yıktırılan Valide hanı -
çanı, Çar Nikola 1836 da kilise diye kul- nın istimlak bedeli ile, Yenipostane 
lanmıştır. karşısında yeniden bir Valide hanı in
=============== şası kararlaştırılmıştı. Yeni Valide ha

Bu sahtekarlık hadisesinde, muhbir ve 
müddei vaziyetinde bulunan Nefüeniıı id 

• diasına göre, hadise şudur: 
Nefisenin Aksarayda bir evi varmış. 

Ev bir yangın esnasuıda tamamen yan -
mış, arsası da hali kalmış. 

taşımak meselesinden kavga etmişlerdir. 
Mümin, Yaşara ağır bir küfür savurmuş 
ve Yaşar da onu altına alarak dövmüş 
ve gırtlağını sıkmıştır. 

Mümin çocukluğunda yediği bu da -
yağı bir türlü unutmamış, yememiş, iç
memiş ve hatta babasına yardım da et-

20 dilde ayni olan kelime : 
Mader 

Yirmi dilde de aynidir ve hep M. 
harfile başlar. 

Aryani - Ma, Sanskrit - Mata, Fars
ça - Mader, Yunanca - Meter, Bulgar-

ca - Mnti, Rusça - Mate, İspanyolca -
Madire, Portekizce - Madre, İtalyan -
ca - Madre, Lehçe - Matko, Almanca -
Mutter, Flamanca - Moeder, Dani -
markaca - Moeder, İsveççe - Moder, 
Holandaca - Moder, İzlfınd dili ile -
Modher, İngilizce Mother vesaire. .............................................................................................................................. 

Okuyucularıma 

Ceoablarım 
Ankarada Bay (N. H.) ya: 
7 temmuz tarihli nüshada Bayan 

cE. Y., ye verdiğim cevabın all satır
larına dikkat etmemişsiniz: 

- Hüviyeti ve adresi meçhul bir ka
dının ilanından ne çıkar? dcmiştım. 
Kadını ve adresini bilmiyorum, şa

yed bu satırları okur da bildirmek sa .. 
ltıhiyctini de vererek bana ya:zarsa si
ze yollarım veya bu sütunda yalnız si
zin anlıyacağınız şekilde kaydederım. 

* Bay cT. M.> e: 
- Kızın ailesi tanınmıştır, dürüst -

tür, zengindir, diyorsunuz, memnun o
lunacak şey, fakat sizin vaziyetiniz na
sıl? Maddi, manevi seviyeniz ne hal -
de? Bunu söylemcmişsiniz, o halde size 
nasıl cevab vereyim? 

* Bay (A. K.) a: 

- Evlenmek istiyorum, fakat o ka
dar çirkinim ki hiç bir kadın yüzüme 
bakmıyor, diyorsunuz. Mümkündür, 

fakat acaba çirkinliğinizi unutturacak 
maddi ve manevi varlıklarınız yok 
mu? Burasını söylememişsiniz, yahud 
da söylemekten çekinmişsiniz .. 

- Acaba çirkin olduğu için koca bu
lamıyan bir kadın yok mudur? Baş -
başa verirse mes'ud oluruz, diye dü
şünüyorsunuz. 

Zannetmem, diyeceğim. Ben şimdiye 
kadar kendisini çirkin bulan kadına 
rastgelrnedim, olsa olsa: 

- Fazla güzel değilim, derler. Maa
mafih madem ki istiyorsunuz, işte bu
raya kaydediyorum. Tesadüfen bir 
müstesnası çıkarsa onu da haber ve • 
ririm. 

* Bayan cLemant a: 

, Bu sütunda bir gün gönderilen bir 
mektubun cevabını ertesi gün almak 
mümkün değildir, o kadar çok ır.ektub 
gelir ki, bunların gazeteye girecek ve
ya posta ile yollanacak o kadar cevab -
lan olur ki sıraya koymak me\:buriyeti 
vardır. Nitekim ~tc sizin arzunuzu da 
yerine getirememiş oluyorwn. Ben1 ma 
zur görünüz. TEYZE 

nının ptanl'arı hazırlanmış ve tasdik e
dilmek üzere Ankaraya gönderilmiş -

tir. Yakında keşif raporları Ankaradan 
gelir gelmez inşaat münakasaya ko -
nulacaktrr. Yeni Valide hanı 1939 se -
nesi içerisinde bitmi~ olacak ve 200 bin 
lira sarfedilecektir. 

Nefise uzak bir yerde oturduğu cihet
le, uzun müddet arsanın ne halde bulun
duğunu. tedkik edememiş, fakat, bir gün 
o civara yolu düşen bir ahbabı, bayan 
Nefisenin arsası üzerinde koskoca bir a -
partıman yükselmiş olduğunu gör.m.~ş, 

vaziyetten derhal mal sahibini haberdar 

miyerek vak'adan on sekiz gün evveı on 
yedi liraya 20 kurşunile beraber bir Veb 
ley tabancası satın almıştır. 

Katilin hatıra defterinde: cİstediğim 
gibi bir tabanca alırsam fukaraya bir 
kuruş, bu işe muvaffak olursam, Emir 
Sultana iki mum., kaydı vardır. 

etmiştir. Yaşar evine öteberi almak i~in çar-
Camilerin tamirine üçyüzelli bin lira Nefiscnin iddia ettiği şekle nazaran, şıda dolaşırken Mümin onun tenha bir 

sarfedilecek hadisenin mahiyeti, sahtekarlıktır. Bazı yere gelmesini beklemiş ve tabancasını 
Evkaf idaresi bu sene de şehrin muh kimseler Nefisenin öldüğüne ve Sacide çekerek iki el ateş etmiştir. Yaşar, iki 

telif !> ı~mtıerindeki camilerin tamirine isminde bir kadının da vasisi bulunduğu- kurşunun isabetile yere yığılmış, katil 
mahsus bir program yapmıştır. Bu na dair, bir takım sahte evrak tanzim et- bundan sonra tabancasında kalan beş 
programa göre 938 yılı içerisinde iki mişlerdir. Bu suretle arsanın Sacideye kurşunu daha yaralının üzerine boşalt -
yıldanberi tamirlerine devam edilen intikal muamelesi yapı_lmış, so~ra bir baş mıştır. 
Süleymaniye, Mahmudpaşa, Mesihpa - kasına satılmıştır. Netıcede, muştekl Ne- Bundan sonra kaçmak istemişse de o
şa, ve Eyüb camilerinin tamiratı ikmai fise bu işi yapanlar hakkında kanuni ta- rada bulunan halk tarafından yakalan -
edilecek, bundan başka Yenicami, Fet- kibat yapılmasını istemiştir. Ayni zaman- mış ve bir hayli hırpalandıktan sonra za 
hiye, Kadirgada Sokullu, Zal Mehmcd da, şahsi hakkının da nazarı dikkate alın- bıtaya teslim edilmiştir. 
paşa, Şehzade, ve Nuruosmaniye cami- masını, taleb etmiştir. Apartıman başka- Tıbbı adli katilin şuurunun normal 
!erinin tamiratına başlanacaktır. Ev - sının mülkiyeti altındadır, fakat arsa ken olduğunu tesbit etmiştir. 
kaf idaresi bu tamirat için 350 bin lira disinindir. Duruşma bazı şahidlerin dinlenmesi 
tahsisat ayırmıştır. Bu karışık iddia etrafında, müddeiu - için başka bir güne bırakılmıştır. 

1 Bacaksızın maskaralıkları : 
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Kuvvet 



24 Tem.mm 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 
- ' 

üzüntülü bir günden sonra ... 
" Tebrize bir kamyon gidiyor" de~ez mi ? 

Metrdotel b sarılmam bır oldu 
yerimden sıçramamla oynuna 

Kul sıkışmayınca 

Hızır yetişmez der· 
ler .. ben de üzüntülü 
bir gün geçirıyor• 

O.um ... Öyle ya, ne 
Ümidlerle İstanbul
Ö.an çıkmış, bugün ne 
Ünıidsiz hadiselere 
§ahid olmuştum... 1- · 
ki senedir tasarladı· 
ğım İran seyahati bel 
ki suya düşecekti .• 
cBu kadar telaşla, ve 

• 

bu kadar iştiyakla, 
Erzurum.dan dönmek 
lçin mi yola çıkmış- -
tun? .. > Günümü bu rum arasınd4 i§liyen devlet otobüsleri 
kötü kuruntularla Trobzonla • E~ dam w z bileti satın almak isterken 

w. yemış · ı A cagı , .. 1 .. l 
geçirmiş; tatsız bir öğle yeınegı . k .. • nasıl suratıma baktıysa gene oy e goz e-
kederli kederli oteldeki odamın bır ~ . . diktL ağımı açsa şu cümle çıkacak: 
§esinde, yanlış bir halt yemiş ispinoz gı- ~:li ınisfn be adam? Hiç böyle şey olur 
bi düşünıneğe dal.mıştun.-· artık sıkış~ış ,, Tahminimde yanılmamışım. Tam 

. . H aleyhis- mu ... > b' .. 
ve sıkılmış bir halde ıdim. ı~ _ bö le değilse de buna yakın ır şey soy-
selamın yetişmesi Uzımdı. Beru bu d~ l~ 
lıktan kurtaracak başka bir kuvvet ka - ~-Niçin olmuyor?. 
tnamıştı.. . _ Çünkü elinizdeki bileti isminize 

.' Kapı vuruldu!, yazdık. 
' - Gelebilirsiniz!. 

1 
k . _ Ne olur? 

Metrdotel içeri girdL. lafa baş ama ı- _ Sizin isminizle başkası nasıl biner?. 
. . . 1 dı sonra birden ak-çm kclımeyı bu ama ·· _ İsmimi silin, onun ismini yazın .. 

lına geldi: .. ., _ Nasıl olur efendim, defterde silin-
..._ Siz frana ını gideceksınız.. ?ı 

bakt be- ti olur mu .... 
T h ,~- yu·· züne ım .. ers ters eru.uı. .. _ m Haydi ben biletin parasını ge-

tıimle alay mı ediyordu?. :Ouşmuş ada - ri almıyabilirdim.. zaten ba1 tı ba-

l 1 1 Y 
olur mu? Bu hır şaka da ola-ar a n a h 11 lık yan gider •. evet ama, otobüs -

SON POSTA Sayfa 1 

Dikkatinizi tecrübe ediniz! 

Dlkkat1nlzi tecrübe etmek Jstersenlz yu
k:ırdaki resme bir datlka bakm..llı ve sonra 
ıesml kapatarak aşağıdaki suallere cevab ve 
rlniz: 

ı - Bir hadise olmuştur? Nedir? .. 
2 - Merdivenlerin aşağısında blrisi var. 

Elinde bir şey tutuyor. Bn nedir ve hangi 
elindedir? 

3 - Merdivenlerin yanına isabet eden ma
sada oturan kadın ne yapıyor? 

4 - Üzerindeki tun.leli n&11'd1r? •• 
5 - Bir arkadap var mı? vana ne yap

maktadır?,. 

6 - Merdivenlerde kimse var mıdır? On • 
ları tarif edebilir m1siniz?. 

7 - Kaç kişi dans ediyor? 

8 - Elbiseleri nasıldır?. 
9 - Dans pistinde daha başka kim vardır? 

10 - Garsonlar nerededir? 

11 - Ellerinde ne var?. 
12 - ön plAndaki masada kaç ki§l oturu4 

yor? 
13 - Üzerlerinde ne biçim elbise var? 
14 - Masalarında neler var?. 
15 - Kaç tane palın1n ağacı görüyonnınuz? 
IS - Cazband nerededir? 
1'l - Maestroyu görüyor musunuz? 
18 - Elbiseleri nasıldır, değneği hangi elin· 

de tutuyor? 

DON ün, BUGONün ve YARIN rn tarihi: 6 

AYRUPANIN ALTINDAKI ATES 
tnazdı: Garson, mekteb, yahud ma a_ e elim te yer kalmamış, Erzuruma git • 
arkadaşım aa değildL. cevab vereıne .. mek ısteyen yoıcu da var .. ben gitme- Galib devletlerden olduğu halde Versay muahedesinde okka altına giden 

: ö;.i~.d~~dum da efendim.. ~~~~~~0:1:!:U d~s~~:;;:::~ ~:.= ~~! İtalya, nasıl kalkındı ve Mussolini nasıl doğdu ? 
- ÖyleydL İstanbuldan o niyetle çık- diye o adam iki gün daha Trabzonun bir Yazan : Emrys Jones • Ceviren : lbrahim Hoyi 

rnıştım. Ama, evdeki pazar çarşıya uyma- otelinde lüzumsuz yere oturacak!!! Haya-
iiı.. tımda bu kadar manasız. mantıksız bir Harbdenberi İtalya tarihi, bir adamın 
· _Neden efendim? ~ edim y .. imn esası bozuk- tarihidiır, hikayesidir. Bu adam da bir nizam gorm ·· · .., ..,.-
, _ Nedeni var mı, vasıta yok da on· t ahud bu memur işi bvrıyamam1ştı .. demircinin oğlu olan. eski amele, hoca, 

ş cı u, Y sabık sosyalis ve baştanbaşa hareket a-
an.. . dedim ki: . ? 
- Var efendim. _ Biletimin üstünde resmım var mı. damı bulunan Benito Mussolinidir. 
ı- Ne var? _ Hayır, yok... İtalya, harbden, kazananlar safında bu-
- Vasıta ... Yarın akşanı bir eşya kam- _ Beni tanıyor musunuz? lunarak çıktığı halde, sulh muahedesinde 

~onu kalkıyor. Doğru Tebrize gidecek.. _ Hayır... okkanın altına giden, yegane devlet 

1 
eğer şoförün yanında gitmeğe razı......... _ Yarın ellerinde biletl'!rile gelen olmuştu. Versaydan sonra, gayri memnun 
' '.Adamcağız lafının alt tarafını tama.'11- yolcuların kendileri olup o}.IDQdığını ar.- ve mağlfıb devletler sırasında yegane ga- 1 
l la boynuna f l b lib memleket olarak kalan İtalya idi. ıyamadı .. yerimden sıçramam lamak için nüfus tezkerelerıne a an :ı-
sarılmam bir oldu.. adamcağız şaşırdL. kacak mısınız?. Versay onu tatmin etmemişti :4te büt:in 
ben de utandım. Az kaldı ada • bu amiller Mussolininin kullandığı poli-
tn.ı iki yanağından şapır şupur - Hayır.. tikanın esasını teşkil ederler. Bu politi-
Öpeccktim de.. derhal kendi.mi top- - Peki, şimdi ben şu kapının önünde, ka kendisini haklı çıkarır mı çıarmaz 
ladım Er · boynundan om.uzuna bu bileti satsaydım. Sattığım adam da ya- mı? .. Bunu münakaşa edecek değiliz. O 
getird.im .. ~~ samimi gibi laubali bir rın bu biletle gelip benim numaralı kol- da Hitler gibi sulh muahedesinin doğur
vaziyet aldım .. gözlerimin içi gülüyor, fa- tuğuma otursaydı. Mademki siz de beni duğu çocuklardan biri oldu. , 
kat aklım pek inanır gibi davranmıyor- tanımıyorsunuz, bu adamın ~ninı_ ~a- Harb başladığı zaman İtalya, Alınanya) 
au: mımla seyahat etmesine nası manı 0 a- ve Avusturyaya bir muahede ile bağlı idi. 

il ı ? T b · kadar caktınız?... Bu muahede, u··"u"zlu- bır' anı:a~manm mah-
' - Sahi mi söylüyorsun· e rıze d h ld · B ~ ~ ş O esnada bir memur a a ge 1

• eni sulü idi. Buna rağmen, İtalyanlar galib 
.. ~gidiyor?. görünce alakadar oldu. Masa sahibi me- geleceklerine emin olmadan Almanya ve 

- Evet.. mura sordu. O da ona fısıl, fısıl bir şeyler Mussolini 1919 da Dcmcmçiyo ile benıber 
- Bir daha söyle bakalım! Yarın mı A vusturyaya iltihak etmemeğe karar ver 

aedin? söyledi.. cYok canım! Evetti, hayırdı!:t diler, ve hemen pazarlığa giriştiler. A- ğer itilaf devleUeri, İtalyaya Trentino, 
.. ı t al gibi kelimeler duydum.. sonra o, yenı ge- vusturyalılar, zahmetlerinize karşı an- Dalmaçya sahillerinde 7.ua"-' ve Lagos-

- Evet efendim, yarın akşam saa - len bana döndü: cEfendim, sizi tanınz. .:r• f Cia cak Trentino mmtakasım vadedebiliriz, toyu vermeyi .kararlaştırdılar. Diğer vid-
1 .. Sühulet göstermek vazifemiz. BUetinizi dediler. İtilaf devletleri daha cömerd ol- lere sünger çekildi. ttaı-ı ... ı.:.... halde 

\. - Beni de alıp götürecek mi?. bırakın. Paranızı iade edelim. Biz onu ,___,,, ._.. 
r - Siz gittikten sonra onun canına min- başkasına ciro ederiz!!.:t İşte size iki me- mıya hazırlandılar: Onlara §Öyle lıir for- kızmışlardı ve miimelliDeri Orlando 
""•t .. parası 1·,.;n de kon'"...,'"' . . .._. . . elin~-1....: kan d b. mül gösterdiler: Jconferansını engin blı biddeUe terketti 
..., y- ...,.~ mur tipL. unsmın Uca.& un a ır.. . . . . 
' - Ali .. aıA!. Derhal talibim.. kendisi- deminki böyle diyordu, fİIDdiki §Öyle di- - Bızimle har~ersenız, Trentinndan İtalyanlar dostca aldabldıklanruı ina-
Jıe haber verin. Gelip beni görsün.. evet elinde kanun var ama tefs' . mida, Tyrol'ü, Triyeste'yi, Adriyatiğin ~ myorlardL Uzun süren bir harbden fakir 
: Hazreti Hızın zaten gözle göre~ek ~~~-im y;pacak.. her kafan; içindeki: bür tarafın.da, ~ limanı ~ariç,_ Dal- olarak çıkan İtalyanlar, hayat pahalılığı 
1çin erbabı basiretten olmalı ... BE>nım gi- · bir ölçu" de değil' . kimi sağa k ,_:_ maçya sahıllerını. Amavudlugun ıdare- ile mücadele ederken konferansta elleri 
,. d r ek yın çe er, Al • • T" ki d Antal (Adal ' bi günahkara da ~ ~ ~ ey ıyece mi sola... Sağdaki çıkan mana, sol- sını'. ur ~~ e ya~ ya) ve böğürlerinde kaldığını görünce işi şidde-
~eğil a ... İşte gözume gorunmeden ~a dakile bir olur mu?. İşte nümunesi mey- Afrikada '.1'U:k: ~ ım~torlukla- te döktüler. Zayıf ve baJmumu gibi iste-

t yardım elini uzatmış. bocalıyan AClZ d da· İki . lm di nnın taksırru vadedenz.. dedıler. nilen tarafa eg-ilen bük' wne· • h lkın ·1· -bili an . ncı memur ge esey , ben f değil. di t .., a ı ı 
• kulunu da kolWldan_ ~utunca sa maddi zarara uğrıyacaktun. Bilet isteyen :eklif hiç ~e ena · taly~ ~bul madıru kazanmak, yerine getirmek için 

selamete isal eyleyivermıştı. adam da işine gidemiyecek, otellerde sü- ettı ve !~15 nısanm~ Londrada gızlı mu- hiçbir harekette bulunamadı. 
' - .. . ahedeyı ımzaladı. Bır ay sonra da Avus- . * runecek, Erzuruma zamanında gıd~'tle- turyaya harb ilan etti 700 bin delik 1 Bınaenaleyb, halktan bazıları bir şey-

lik işim, Erzunıma kadar aldığım diği için de belki birçok maddi zarara uğ- harbde öldü. an ısı ler yapmak lüzumunu llissedert:k faali-
•Devlet Otobüsleri:t biletini geri vermek rıyacaktı .. demek olabiliyormuş. Ciro e- Fakat sulh müzakereleri esnasında cH- yete geçtiler. Harb kahramanı, çıplak k.a-
tgin bürolanna gitmek oldu.. masa bapıı- dilebilirmiş ... Peki ya ikinci memur gel- falı tayyareci Danunçiyö_ etrafına birkaç 
la oturan memura sordum. meseydi .•. Acaba o da beni tiyatroda ta- dünüz mü yaptığım işi! Yolcuların yar- cesur İtalyan topladı. Beş alb tayyare el-

- Erzuruma otobüste yer kaldı mı? nıdığı için mi bu fevkaladeliği yaptı?. d.unına koşan bu yegane memura da boş de etti ve Fiumeye yürüyerek limanı 
- Hayır, hiç kalmadı.. Doğrusu birinci memurun yaptığı mıydı? boğazlığım yüzünde~ laf gelecek ... İn- zabtetti. Ve burada İtalyan halkının, ay-
- Hah, öyle ise, ben Erzuruma gitmek- ister misiniz benim bu yazımı okuyan A- şallah amirinin gözüne ilişmez de, ben de ni zamanda mJif devletlerinin hayret 

.ten vazgeçtim.. bu bileti size iade edeyim, mir, ikinci memuru huzuruna çağırsın da, bir günaha girmekten kurtul.muı olu- nazarları karşısında 1911 eylıilünden No-
Jnüracaat eden ve yer bulamıyan bir J'ol· usul ve nizam harici iş gördüğünden do- rum.. ele kadar yerleşti. İ§iıı pkaya tahamrnü-
cuya verirsiniz.. layı bu nazik adamı cezalandırsın!. Gör- Yasfi R. Zobu lü olmadığııu gören Bapelıil Giolet.ti, 

j filoyu §alı kumandanın üzerine sevketti 
ve macerayı böylece nihayete erdirdi. Ve 
on binlerce İtalyan yas tuttular. İtalyada 
memnuniyetsizlik başgösterdi. 1919 il11 
1920 senelerinde bütün ülkede gravler i· 
lan olundu. İşciler fabrikaları zaptetti
ler. Bazı yerlerde de Sovyetler görüldü. 
Hükfunet çalkalandı ve bu dağdağa için
de eridi gitti. 

* Ülkede hüküm süren karışıklık ve 
memnuniyetsizlik kausundan, Mila.no
da 1919 yılında yeni bir fırka yükseldi 
Benito Mussolini etrafına birkaç yüz ki· 
şi topladı. Ve meşhur Fascio'yu teşkil 

ettl Fasces, eski Romalıların bir balta 
etrafına değnekler bağlayıp sardıklan 

bir alametti. Ve bunu resmigeçidlerde el
lerinde tutarak veya omuzlarına vurarak 
taşırlardı. Mussolini için Fasces'in mana

sı, bir diktatör etrafına temellenmiş O• 

lan vatansever İtalya, demekti. 19::ll ·ma
yısı seçiminde Mussolini ile faşist fırk:ı· 

sından 32 kişi parlamentoya meb'us seçil· 
diler. 1932 de de başvekil Giolitti .istifa 
etti. Mussolininin yardımı olmaksı7.JD ye
ni bir başvekilin seçilmesine maddeten 
imkin yoktu. Mussolini cesaretle ortaya 
atıldı ve o eski padamenter tabiyE>lcri bir 
tarafa atarak 30 bin kara gömleklinin 
Roma üzerine yürümesini emretti. 
İnsan kıtlığında başvekilliğe gelen 

Facta, faşistlerin kendi şeflerinin riyaset 
etmediği her hangi bir kabinede çalışma
yı r eddettiklerinden vazifesinden çekil· 
di. 

Kral Viclor Emanuel de boyun eğmek 
mecburiyetinde kaldı ve Mussoliniyi ye~ 
ni kabineyi kurmıya davet etti. Mussoli
ni 30 birinciteşrinde yataklı vagon ile 
Romaya vardı. Romaya işte böyle yürün
dü. Mussolini doğru meclisi meb'usana 
gitti ve: 

- Mevkilerinizde iki ay veya iki sene 
kalıp kalmıyacağınızı tayin etmek bana 
aiddir .. dedi. 

Birinciteşrinden itibaren İlalya<la yal
nız tek kişinin hükmü sürmeğe başlamış
t'ı. 



• 

İngiliz kadını sokakta Yorulan vücud istirahate, 
sükôna muhtaçtır 

Her akşam yün sararken çileyi kocanı
za tutturmayınız, işim var; diye evden 
kaçmasına sebeb olursunuz. 

örgünüzü koltukların, kanapelerin ü · 
rine bırakmayınız. 

Genç ve güzel kalmak istiyorsanız yorulan vücudünüzü
1 

dinlendirmeyi ihmal etmeyiniz 

Bu üç elbise son günlerde Londraifa görülmüştür. Yaz mevsiminde 
sokakta giyilecek elbiselerin en güzelleridir. Her üç elbise de bilhassa 
gençlere çok güzel gider. 

Kumaşları hakkında aşağıda i~hat vereceksek de bu modeller daha 
başka ve daha ucuz kumaşlardan da yapılabilir. 

Soldaki: Koyu renk ince yünlü Jrum,aştan yapılmıştır. Yakada beyaz 
pike vardır. Göğse gene pikeden iki papyon yapı~tır. 

Ortadaki: Siyah krepten, yakada ve öndeki bandlar beyaz pikedendir. 
Sağda: Siyah üzerine san emirime, bol bolerolu bir takım. 

Jnıınz modelleri. 

Yorgunluk güzelliğin de, gençliğin de' 
baş düşmanıdır. Kendini fazla yoran in -
san daha pek genç iken tazeliğıni kaybe
der. Ve yaşlılığın mevzuu bahsolamıya -
cağı bir yaşta ihtiyar görünür. Çünkü: 
Yorgunluk sinirleri gerer, adalelerin 
sarkmasına sebeb olur. Adaleler sarkın -
ca da yüze ister istemez bir yaşlı manası 
gelir. En genç ve körpe yaş bile bu mana
yı gizliyemez. 

. Bunun içindir ki mümkün olduğu ka -
dar uzun zaman genç ve güzel kalmak is
tiyen kadın, yorgunluğunu gidermiye 
makyajından da, süsünden de daha fazla 
vakit ayırmak; daha fazla itina etmek 
mecburiyetindedir. 

1 Mevsim yaz. Şimdi olsa olsa en fazla 
kıra denize gittiğiniz günler yorulacak -
sını~. Akşam eve döndünüz. Ne yapmalı, 
nasıl dinlenmelisiniz ki bu yorgunluğun 
yüzünüzde izi kalmasın? 

a. Her şeyden önce - hattA evde sizi bek 
liyen mühim işleriniz bile olsa • kendini-
zi fÖyle bir kanapeye, bir ıezlonga atma
lı, hiç olmazsa beş dakika kımıldamadan 

durmalısınız. Gerilen sinirleri aakinleş -
tirmek için bu beş dakikacığm büyük bir 
kıymeti vardır. 

b. Bundan sonra yıkanma faslı başlar. 
Yıkanmak insanı hem dinlendirir, hem 
kırda denizde yüze göze bulaşan tozları 

' siler. Bilirsiniz ki cildi yorgunluk kadar 

kadını salonda 

J 

Solda: Verev bir tuvalet 
Uzerinde ayn ceket vardır. 
Yaz mevsiminin kır suva· 
relerine ~k yakışan genç 
bir elbisedir. Ortada: Gar .. 
den parti için, üstü organza 
ile süslü ve beyaz üzerine 

geçı .. n.,,..~ .. tir. Gög" sünde çiçekli linon tuvalet. Sağda: Üstü beyaz işlemeli siyah organdi rob. Etekleripe düz beyaz .L~&.u.ı.ı 

bütün korsajı kaplıyan bir beyaz fiyango vardır. Bel sıla, etek bol, her üç model, bu mevsim ve önümüzdeki mev 

sim başında giyilebilecek salon elbiseleridir. Gerek kumaşlarının nevileri, ve gerek kesil~ ve dikil~ şekille 
rile her bakımdan yaz elbiseleri olduklarını göstermektedirler. Her ü9ü de genç kızlara çok y~cağı gibi orta yaş 

ta olanlara da yakışır! Az masrafladikilmeleri kabi:ldir. 

bu toz toprak ta hırpalar. 
Nasıl yıkanmalı? 

Bol ılık su, iyi bir sabun ve süngerle ... 
Eğer biraz fazlaca yürüdünüzse muhak· 
kak baldırlarınız, ayaklarınız şişmiştir. 

Bir leğen 36 derece suya. 
100 gr. Bicarbonate de sodium 
200 gr. Bicarbonate de soude. 
100 gr. Salicate de magnesium katar, a

yaklarınızı bu leğene daldırırsınız. Yor • 
gunluğunuzun hemen yarısı geçer. 

c. Yüzünüzü su sabun yerine yağlı bir 
temizleyici ile (temizleme sütü, kremi)' 
silerseniz daha iyi olur. Pudra, allık SÜ • 
rünmedinizse su, sabun da kafi gelebilir. 
Tıpkı vücudünüz gibi yüzünüz de serin
lenrniye muhtaçtır. Bunun için su sabunla 
temizlenmedinizse muhakkak süt veya 
kremin arkasından şu tedbiri almayı u • 
nutmarnalısınız: 

Bir astrenjan losion (sıkıştırıcı mah • 
lQ.l) e büyük bir pamuk parçasını batırır, 
yüzünüzün her tarafında gezdirirsiniz. 
B~u hatta boynunuzla ensenize de sü • 
rerseniz pek iyi edersiniz. 
Yüzü ayakta mı, yatarken mi silineli?. 

Temizlik cihetinden ikisi de birdir. Fa· 
kat arka üstü yatarak silinirseniz yorgun· 
luğun gerdiği çizgileriniz düzelir. Yüzü • 
nüz bir an evvel dinlenmiş olur. 

Meyva su~ en güzel losyondur 
Bu serinletici losyonnun cildinizın hu· 

susiyetler.ine (yağlılığına, yağsızlığına), 

uyması şarttır. Hazırlar arasın • 
da istediğinizi belki de bulamı • 
yacakisınız. Avrupada güzelliğile 

meşhur bir çok kadınlar kendi losyon • 
!arını yediğimiz meyvalardan kendi clle
rile hazırlarlar. 

Çilek, frenk üzümü, şeftaliden her han• 
gt biri çiy süt içinde tahta kaşıkla ezilir, 
süzülür. Ferahlatıcı bir losyon yerine 
krem halinde sürülür. Zaten modern tu
valet malzemelerinin en iyileri de bil 
maddelerden yapılmaktadır. Çünkü: Ya~ 
meyvadaki vitamin, sütteki hafif yağ vfJ 
(asid) in cilde pek büyük faydası vardır. 

d. Bundan sonra sıra artık yatıp dinlen;-. 
mlye gelmiştir. Üstünüzdeki bütün sı 
§eyleri çıkarır, arka üstü uzanırsınız. Ba 
ımızın altına yasdık koymazsanız dah• 
iyi edersiniz. Böyle en az bir çeyrek saat 
yatmak yüze en iyi makyajın, en iyi kreıır! 
ve masajın veremiyeceği bir tazelik veri~ 

Hülasa: Yorgunluk güzelliğe zar 
vermez; fakat şu şartla ki yorulunca di. 
lenmeyi hiç bir zaman ihmal etmeme 
lidir. Ve birbiri ardı sıra yorulmak 
da çekinmek icab eder. Birkaç gece 3 

:Ka arkaya uykusuzluk, yahud birk 
gün arka arkaya arada fasıla verrn~ 
den fazla spor yapmaktan da çekin 
melidir. 
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lngiltere Kral ve Kraliçesi Pariste 
nasıl mu haf aza edildiler? 

y sl krahna Marsilyada yapılan suikasdden ağızları yanan i<"ransızlar, İngiltere kral ve kraliçesini muna:aza 
u~~;~ len ve gelmiyen bütün tedbirleri almışlardır. Kral ve kraliçeyi hlmil olan otomobiller Pariste Konk.ord 

:~~e"sünd a ge ken alman yukarıdaki fotograf bunu gösteriyor. (1) Kralın otomobili, (2) Kraliçenin otomobili, (3) 

Hopr~ . en gbeil~ .. , sıra süvari polis kuvvetleri arasında bulunmaktadır, (4) Motosikletli polisler, (5) Diğer otomobiller, 
er ıki otomo ıaı al ı b ·· ( _ - - iki tarabna dizilmiş olan Afrikalı askerler, (7) K dırım ar oşal tılmı§tır, (8) M~ydanda yuzlerce tank 

b~~ik~;;;~~) Buıılann hepsinin iizerinde polis tayyareleri uçmaktadır, (10) HalJt yüzlerce metre uzakta bırakılmıştır. 

lnıtıtere kral ve kraliçesini taşıyan yat, İngiltereden Fransaya böyle gitti. 

Sayfa 9 
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HOZAR· TÜRKLERİ 
il i 
111111111111111111111111~ Hüse g in Cahid Yalçın 1 

Hozar Türklerinin bir aralık Yahu
diliği kabul ettiklerine dair tarihlerde 
bir rivayet vardır. Buna dair cYahudi 
Seyyahlar• nam.ile ingilizce neşredilen 
bir eserde iki vesikaya tesadüf ettiğim 
için tarih ve Türklük bahislerile ala -
kadar olan okuyucularımı bu vesika
lardan haberdar etmeyi faydalı gör-
düm. - , 

Vesikalardan biri, Hozar Türkleri 
hükümdannıa Chisdai AbU-Y'usuf ta
'l"afından yazılan bir mektubdur. Abu 
Yusuf Yahudi bir doktordur. İspanya
da halife üçüncü Abdurrahman ile ha
lefi halife Hakem devrinde vezir paye
sini ihraz etmiştir. Şarktan gelen sey
yahlardan :Asyada Yahudi krallığı bu-
lunduğunu ve bunu Yahudi krallarının Üstad Hüseyin Cahid Yalçwı euinin 
idare ettiklerini işitmişti. Horasandan balkonunda 
gelmiş olan seyyahlar böyle bir Yahu- gerek efendimizin gerek oradaki kar 
di hükUınetinin gerçekten mevcud bu- deşlerimizin sıhhat ve afiyetleri hak 
lunduğunu temin ederek isminin de kında bir haber almak için emin b 
Khozar Glduğunu söyiemiş-\crdi. Bi- adam bulup göndermeyi düşündüm 
zans imparatorunun hajifeye yolladı- Mesafeıiin uzaklığı doiayıJile bun 
ğı sefirler de Horasan tacirlerinin hi- imkan göremedim. Nihayet, Allahı 
lkayelerinin mevsukiyetini temin edin- inayetile Mar İsaac isminde biri çıktı 
ce, Chisdai Abu Yusuf, İsaac ı...ft ., Nat- Hayatını tehlikeye atarak efendimiz 
han isminde birini bir mektub bir yazdığım mektubu aldı. Kendisine mü 
tavsiyename ile imparatora gönderdi. kafatlar verdim. KendiSinID ve hiz 
İsaac altı ay İstanbulda kaldı. Fakat metkarlarının sefer masrafları olara 
daha ileri gidemedi. Çünkü imparator altın ve gümüş paralar verdim. Kend" 
Hozar ülkesine giden yolun pek tehli- kesemden Kostantiniye imparatorun 
keli olduğunu, Karadenizde ancak mü- muhteşem bir hediye takdim edere 
said zamanlarda seyahat edilebileceği- namemi hamil olan adama efen dimi 
ni söy:lem~ti. Abu YIUSllf yazacağı zin nezdine vasıl oluncaya kadar müm 
mektubu Kudüse göndermeyi düşündü. kün yardımlarda bulunmasını rica et 
Oranın Yahudileri bu mektubu Nisi- tim.• 
bis'e, oradan da Ermenistana, Erme- Chisdai bu teşebbüsün nasıl akim 
nistandan Berdaa'ya, oradan da Hoza- kaldığım anlattıktan sonra zihnini yo
ra yollamayı Nadetmişlerdi. Fakat ran meseleleri ortaya döküyor: 
Chisdai bu planı düşündüğü sırada, cDevletiniz nasıldır? Arazinizin hal 
Gebalim (Slavonians) kralından Ab- ve keyfiyeti nasıldır? Arazinizde hang· 
durrahmana bazı sefirler geldi. Bun- kabileler sakindir? Hükumet tarzını 
lann içinde Saul ve Joseph isminde iki nedir? Krallar birbirlerine nasıl hale 
Yahudi vardı. Bu Yahudiler, mektubu olurlar? Bir kabile veya aile içinden m· 
Gebalim kralına vermeyi vadederek intihab edilirler, yoksa ecdadımız ası 
onun Chisdai'ye karşı beslediği hür- vatanlarında sakin oldukları zaman a 
met dolayısile mektubu Macaristanda- det olduğu veçhile evladlar babaları 
ki Yahudilere göndereceğini, mektu- ııın yerine mi geçerler? Efendimizden 
bun oradan Rumeliye ve Bulgaristana bir ricam da ülkenizin vüs'ati, uzun 
yollanacağını ve 'llihayet yerine vara- luğu ve genişliği hakkında malumat 
cağını temin eylediler. İşte bu suretle yermenizdir. Ne kadar sur ile muhat 
Chisdai Abu Yusufun yazdığı mektub şehri, ne iatlar açık -kasabası vardır? 
Hozarlar kralı Joseph'in eline gitti ve İska meselesi tabii suretle mi, yoksa 
o da bir cevab yazdı. Bu cevab, bah- sun'i vasıtalarla mı temin ediliyor? 
settiğim vesikalann . ikincisidir. Askerleriniıin ve kumandanlarının sa

Elkan Nathan Adler bu malfunatı yısı ne kadardır; bunu sormamı fena 
verdikten sonra bu mektubların mev- tefsir buyurmaınaruzı bi2hassa istir
sukiyeti uzun müddet inkar edilmiş ham ederim. Mukaddes kavmimizin 
ise de bugün umumiyetle kabul olun- çokluğile müftehir ve bahtiyar olma 
duğunu söylüyor. arzusile bunları soruyorum. Ne kadar 

Chisdai'nin mektubunu buraya ay- vilayette hükümran olduğunuzu, Yeri
nen tercüme etmek çok uzun sürer. len vergilerin mikdannı bildirmen· zi 
Baş taraflarını hülasa ederek asıl ala- de rica ederim. Halk ~ür tediye ediyor 
kaya değerli olan parçalarını aynen mu? Daima payitahtta mı ikamet bu.} u
alacağım. ruluyor, yoksa memleketin her tarafı 

Chisdal iptida Endülüs ülkesini tarif dolaşılıyor mu? Civarda adalar var mı
ediyor, payitahtı Kurtaba şehri oldu- dır? Kavminizin davalarında bizzat 
ğunu söylüyor. Uzun uzun tafsilata gi- hakimlik eder misiniz, yoksa onlara ha
rişiyor. Sonra ha.life Abdurrahman kimler mi nasbedersiniz? Hangi kavim
hakkında malılmat veriyor. Mcmleke- lerle harbediyorsunuz? Cumartesi gün
iin varidatını, ticaretini anlatıyor. Ni- leri harbe müsaade eder misiniz? Hu
hayet maksadını hikayeye başlıyor: dudlarınızda hangi Krallıklar ve millet 

cHorasan tacirleri, Bozar denilen ler var? İsimleri nelerdir? Hükfımeti
Yahudilerden mürakkeb brr krallık nize civar olan Horasan, Berdaa ve 
bulunduğunu söylediler. Fakat ben Bab al Abwab nasıl şehirlerdir? Onla· 
bunlara inanmadım. Çünkü bunu be- nn kervanları ne suretle ülkenize ge
nim gözüme girmek için uydurdukla- liyorlar? Efendimizden evvel kaç kral 
rına ihtimal verdim. Kostantiniye se- hüklımet sürdü? İsimleri nelerdir? Her 
firleri gelinciye kadar şübhe ve tered- biri kaçar sene hükfırnet ettiler? Menı
düd içinde idim. Onlardan sordum. Ba- leketin müstamel lisanı nedir? ... Efen
na şu cevabı verdiler: cTamamen doğ- dimizden bir şey daha sormak isterim. 
rudur. O dediğiniz yerde Alcusari diye Biz böyle bir esaretten diğer esarete 
bir krallık vardır ki İstanbuldan deniz giriftar olarak &ürüklenip duruyoruz. 
tarikile on beş günlük mesafededir. Bu musibetin ne zaman sonu geleceği
Şimdi saltanat süren kralın adı Jo- ne dair oralarda bir kanaat ve malfı
seph'dir. Arada, onların diyarından bi- ı~at var mıdır; "!3~ babd~k~ ?midlcri
ze gemiler gelerek balık deri ve türlü nız kuvvetli mıdir. Şerefımızı kaybet
türlü mahsulAt getirirle~. Onlara kar- tik. Hergün bana soruyorlar: 
deş gibi muamele ve ikram ederiz. A- cBaşka kavimlerin hepsinin birer 
ramızda münasebetler eksik değildir. ıc:allıkları var. Fakat sizden yer) ü • 
Sefirler ve hediyeler teati eyleriz. On- zunde eser k~lmamıştır. J> 
lar meziyet, kudret sahibidirler. Kala- cBunlara hır cevab veremiyorum. E
balık orduları vardır. Arada sefere çı- fendimizin şevket ve kuvvetini işitince 
karlar.• başımız doğruldu, içimize kuvvet gel

cBu sözler bana ümld verdiler. Şilk- di.. · • 
ran secdesine kapanarak Allaha ham- Hazar kralının verdiği cevabı gele-
dettim. cek haftaya bırakıyorum. 

-------___.a.ı---.ı-...ı....ı..__~tA&.ıcıı-....-.ı...a.u...a... _____ .ı-,.w-ıt.J&ıuı.i.ı:MıMıı.L.:~ına.Lllai.ııı.imwhnıııu...U., _____ _ı~a....~.-...ı--.:-..-ı....ı..:ıı· .~~:-~ - 1---'- - - Rilsevin Cahid Yalcın 
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Şamm ileri gelen nasyonalist 
gazetesinin, ortaya attığı mesele 

Dun açılan resim 
, sergisi tenkid ediliyor 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
- Bugün burada resim sergisi yok! 

Çekoslovakya izami 
tavizlerde bulunuyor 

'(Btı§ tarafı 1 inci sayfada) luğu değildir. O zamanlar bütün ticaret 
teyid eden bir takını zabıta hadiselerin- ve sanayi işleri serbestti şimdi her şey , 
C:len sonra El Kabes gazetesi son nüsha- devletin elindedir. 

'(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) ı ve tahminlerin farzettiği derecede ileri 
nen hareketinden evvel böyle bir ziya- gidilmiş değildir.> 

Başkaları da sordu. Hepsini Güzel San'at
lar Akademisine yolladım, dedi 

- Aman içeride olmasın, dedim. 

sında çok enteresan bir makale neşretti 2 _ Türkiye fakirleşmiştir. Orada yal-
- Mümkün mü? diye cevab verdi. Ol- rette bulunmasının normal olduğu beyan * 

Bu makale, evvela, gene Türk propagan- nız iki şey var: Askerle vergi mükellefi. 
Öasmdan ve cücretli propagandacılarla 3 _ Türkiye bütün gayretini askere 
bunları idare eden Türk casuslarından> verdiği halde Kürd isyanını bastıracak 
bahsettikten sonra gAyet mühim bir nok- kuvvet bulmaktan acizdir. Askerin ne 
faya temas ediyor. Bu nokta da, Halebda elbisesi, ne silahı, ne de techizatı vardır. 
büyük bir ekseriyetin Türkiyeye iltihak [Halbuki Hataydaki Türk askerinin tec
taraftarı olduğu meselesidir. · hizatmı Şamda anlata anlata bitiremi-

saydı bilmez miydim? edilmektedir. Prag 23 (A.A.) - Başvekil Hodza, öğle 

Resmi mahfelin bir mümessili, bu bab
da aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

üzeri Südet Almanları heyetini kabul 
etmiştir. 

Diğer ekalliyetler 

Dışarı çıktım. Bir otomobile atladım, 
Güzel San'atlar Akademisine gittim. Ka
pıları kapalı, ortalarda kimsa yok.. bir 
kapının önünde bir hademe ile karşılaş (Sefirin İngiliz başvekilini ziyaret et- Prag 23 (AA.) - Başvekil ile yakın 

tun. 
- Burada resim sergisi açıldı mı? 

mesinin yol açmış olduğu mütalealar, alakası bilinen cSlovenski> gazetesine 
herhalde garb efkarı umumiyesinde mu- göre, Polonyalı ekalliyetler tarafın -

Evet, Şamm bu ileri gelen nasyonalist yorlar!] 
gazetesine göre hakikat bu merkezdedir. 
Bilhassa ticaret sahibleri, tezgah ve kü
çük san'at sahibleri yani Halebin me-

4 - Türkiyenin maliyesi bozuktur. 
Hep borç para alarak yaşıyor. 

- Hayır efendim. 
- Nerede açıldı? 
- Malfunatım yok. 
- Siz buranın yabancısı mısınız? 

, all.ak mese~lerin muslihane bir surette dan Başvekile verilen sekiz maddelik 
halli için bir hüsnüniyet mevcud olduğl!-- muhtıra muhteviyatının büyük bir kıs
nu göstermektedir. Südet Almanların ge- mını is'afa Çekoslovakya hükfuneti 
lince bu babda maatteessüf bu mütalea muvafakat etmiştir. 

, 
mur olmıyan bütün halkı, bu şehrin Tür
kiyeye iltihakına taraftar imişler. Hatta, 
sade taraftar olmak.la kalmıyorla_r, gene 
bu gazetenin ifadesine göre, Türkiyeyi 
bir cennet tel!kki ediyorlar ve Halebin 
'de bu cennete iltihak etmesini istiyorlar
mış. 

El Kabes gazetesinin bu yazdıkları r.e 
yanlış, ne de mübalagadır. Ne zaman bir 
Halebli görsem bana şöyle söyler: 

c- Ah, nerede o eski günler!> 
O eski günler demek, Halebin büyük 

bir ticaret faaliyetine, büyük bir san'at 
hareketine merkez olduğu devir deme~
tir. Halbuki Haleb yirmi senedenberi ya
vaş yavaş söndü. Ticareti durdu; sanayii 
geriledi, her işi kötü gitti. Küçük halk iş
sizlikten kırılır hale geldi 'e öyle ıflnler 
oldu ki Halebde, ceblerinde paraları o
lanlar bile, mesela ekmek bulamadılar! 

' Çünkü Haleb, Suriye ile yaş!yamazdı. 
Halebin bütün ticareti cenubi ve cenubu 
şarki Anadolu ile olurdu. Urfa, Mardin, 
Antep, hatta Diyarbakır Halebe bağlı idi. 
Haleb bütün bu havali faaliyetinin dü
ğüm noktası olmuştu. Haleb, yirmi sene
den beri bir hudud şehri oldu ve adım a
dım geri gitti. İki yüz bin nüfuslu b!r 
hudud şehri, düşününüz bir kere! 

El Kabes gazetesi, Halebdeki bu kuv

vetli cereyanın önüne geçmek üzere, ak
lınca, bir siyaset tutmuş, Haleblileri u
yandırmaya karar vermiş. Onlara hitaben 
şunl:ırı söylüyor: 

1 - Türkiye eski Osmanlı imparator-

evlad 1 

Hülasa, Türkiyeyi kötü göstermek için 
daha ne yalan icad etmek kabilse bun
ların hepsini icad ettikten sonr:ı El Ka
bes cBöyle bir Türkiyeye iltihakta Haleb 
için ne fayda vardır ki bir sürü insan 
gaflet içinde bunun ıtaraftarı oluyor?> 
diyor ve ondan sonra da Arablık, filan 
diye bir hayli palavra savurup «Türkiye 
Arablığı Türkleştiremez, beliti de Arab
lık Türkiyeyi Arabistan yapar!> diye ma
kalesine nihayet veriyor. 

El Kabesin bu budala edebiyatını ne 
Halebde, ne de hatta burada dinliyecek 
kulak olduğunu zannetmediğim için bu 
cihetle meşgul olmıyacağım. Yalnız şu 

noktaya dikkati çekmek isterim: Hatay 
davası çıktığı zamandanberi Hatayın ik
tısaden Suriyeye bağlı bulunduğu bura
da iddia edilip durmuştu. Şimdi El Ka
besin bilvasıta ve zımni surette itırafile 
anlaşılıyor ki sade Hatay değil, hatta Ha
leb bile iktısaden Türkiyeye bağlıdır. 

Bilhassa Hatay Suriyeden ayrıldıktan 

sonra Haleb büsbütün darlaşacak ve Ha
lebde Türkiyeye iltihak taraftarı olan 
«gafiller> büsbütün artacaklardır! 

Türk dostu gazete 
Antakya 23 (AA.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Türk dostluğu taraftarı olarak Şam

da çıkan Eddifaa gazetesi, Türkiye le
hindeki neşriyatı dolayısile bir ay müd 
detle tatil edilmişti. Bu tatil müddetin
den sonra «Eddüaa>, daha büyük ha -
cimde olarak yeniden intişara başla -
mıştır. 

- Hayır hademesiyiz? 
- Sizden başka kimse yok mu? 
- İçeride ne bir memur, ne bir kapm 

var, kimse yok. 
Yeniden bir otomobile atladım. Gah

tasaray sergisine döndüm. Büyük kapı
dan içeriye girdim. Hiçbir tarafta ne u
fak bir levha, ne de bir yazı vardı. Niha
yet sora sora resim sergisini buldum. 

* c22 nci Galatasaray resim sergisi .. ·• 
Davetiyemizde bu yazılı idi. Acaba 22 

defa açılan sergiyi tertib edenler bir par
ça tecrübe sahibi olmamışlar mı? 

Resim sergisinin burada açıldığını ka
pıdaki nöbetci memurlara bildiremezler 
mi? Binanın bir tarafına liiç olmazsa şu 
merdivenin başına bir levha asamazlar 
mıydı? 

Bu sergide yalnız tertibi tenkid edecek 
değiliz. Eserlerin üzerinde de tevakkuf 
edeceğiz ve birkaç levha müstesna ola-

Mareşal Çakmağın 
teftişleri 

'(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Genel Kurmay Başkanı yarın Borno

vadaki kıtaatı teftiş edecek ve köy mual
lim okulunu ziyaret edecektir. 

Denizliden aynlırken 
Denizli 23 (A.A.) - Mareşal Fevzi 

Çakmak Halkeviııi ve sergisini Denizli 
müzesile bazı müesseseleri gezdikten son
ra dün saat 11 de hususi trenle Denizli
den ayrılmış ve istasyonda kalabalık bir 
halk kü.tlesi tarafından uğurlannuştır. 

Mareşal Çakmak istasyonda veda eder
ken Denizli valisi Ekrem Ergüre Denizli 
vilayetinde gördüğü hummalı çalışma

dan ve bilhassa yollara verilen ehemmi
yetten dolayı takdirlerini bildirmişlerdir. 

rak hiç tereddüd etmeden bu serginin Çok şu·· ku·· r '· 
fena olduğunu söyliyeceğiz. 

Sergiye konulmuş olan eserlerin ekse- (Baştarafı ı inci sayfada, 
risi yüzde yüz san'at kıymetinden mah- dirildi. Gençliğe karşı bir nankörlük nü
rumdurlar. Bunu anlıyabilmek için bir munesi teşkil eden bu hareket efkarı u
resim münekkidi olmak icab etmez. Sa- mumiyede derin bir teessür ve heyecan 
dece Avrupanın şu veya bu tarafında gü- uyandırdı. Buna tercüman olan cSon 
zel resim sergisi görmüş bulunmak, biraz Posta> mesele üzerinde ciddiyetle durdu. 
da güzel san'atları sevmek bunun içiri' Fakat bütün bu teessür ve heyecan, 
kafidir. bütün bu gazete neşriyatı derin bir ses-

Bütün sergi içinde üzerinde takdirle sizlikle karşılaşıyordu. Adeta efkarı u
durulacak eserlerden ikisi Hulfısi Mer- mumiye, gazete neşriyatı hiçe sayılıyor
canındır. Kataloğ harici bulunan (Pem- du. Ortada hiçbir muhatab yoktu. 
beli kadın> portresi, renk, ifade ve çalısış Bittabi bunun imkanı olamazdL İmka
tarzı itibarile çok iyidir. cAnn~ ve Kız> nı olmıyacağını düşünerek bekliyorduk. 

Go•• ru·· ımemı·ş bı·r ı·zdı·vaç ismini taşıyan ikinci levha serginin ye- Nitekim dediğimiz çıktı. 
gane mevzulu levhasıdır. Hem teknik ve Dün aldığımız malılmata göre levhayı 

(B~tarafı l inci sayjada) (Btı§tarafı ı inci sayfada) hem de iç itibarile çok değerlidi!". indiren Beşiktaş klübü idare heyetinden 

üç Çek tayyaresi 
çarpıştı 

Prag 23 (AA.) - Bu sabah askeri 
tayyare talimleri esnasında üç tayya -
re çarpışmıştır. Tayyarecilerden biri 
paraşütle atlamağa muvaffak olarak 
kurtulmuş, diğerleri ölmüştür. 

İngiliz donanmasının Şimal 
denizi sahillerindeki 

manevrası bitti 
Londra 23 (AA.) - Şimal denizi 

sahillerinde yapılmakta olan donanma, 
sahil müdafaası ve hava kuvvetlerinin 
müşterek manevraları bugün bitmiş -
tir. 

Bu manevralar göstermiştir ki, şi -
mal denizi sahillerine yapılacak her -
hangi bir taarruz tardedilebilecek ve de
niz, kara ve hava kuvvetleri arasında 
sıkı bir işbirliği sayesinde oralara yak
laşmağa muvaffak olacak düşman kuv
vetlerinin arkası kesilebilecektir. 

Amerikadan Japonyaya 
ve Çine ihraç edilen harb 

malzemesi 
Vaşington 23 (A.A.) - Harbiye neza

retinden bildirildiğine göre, geçen hazi -
ran ayı içinde Hollanda Hindistanına dört 
milyon, Japonyaya bir milyon 700 bin •ıe 
Çin'e de bir milyon 200 bin dolar kıyme
tinde harb levazrmı ihracı için müsaade 
verilmiştir. Demirhane caddesinde 21 numaralı yaşındaki güzel nişanlısını bırakıp 65 ya- Konya saylavı Şevket Dağın Varakçı hakikati gören ve işlenen hatayı anlıyan 

evde oturan balıkçı Ahmedin oğlu 13 şında bir kadınla evlenmiştir. ham ve Çuhacı ham ismindeki iki eseri bazıları istifaya karar vermişlerdir. Bu Bu müsaadelerin mühim bir kısmı as .. 
yaşında Yaşar dün sabah babasına mü- Bu gülünç ve garib hadisenin tafsilatı çok güzel çalışılmış kıymetli iki levha- istifaları diğer azaların çekilmelerinın keri tayyareler içindir. 
racaat ederek sinemaya gideceğini ve şudur: dır. Hikmet Onatın Kabataş ve Dere takib etmesi beklenmektedir. 
kendisine para vermesini söylemiştir. Köyden Ketenci oğullarından Alicik manzaraları renkleri ve çizgileri akan Vaziyet Nasreddin Hocanın hikayesini 
Babası da parası olmadığını söyleyince isminde bir delikanlı bundan bir müddet çok güzel iki eserdir. Safi İbrahimin yüz anlatıyor: 
arkadaşlarile beraber gitmek için söz- evvel civardaki Kuzulu köyden Müzey- numaralı etüdü, çok güzeldir. Diğer e- Vaz vermek üzere kürsüye çıkan ho-
leşen Yaşar, buna son derece mütees - yen isminde güzel bir kızla nişanlanmış- serleri de fena değildir. canın aklına söyliyecek bir şey gelmemiş. 
sir olmuş ve ne pahasına olursa olsun tır fakat aradan bir müddet geçtikten Ayetullah Sümerin Celal Bayar por- Dinleyiciler arasında bulunan oğlu ba-
babasından bu parayı koparmağa ka - so~a Aliciğin Müzeyyene karşı soğuk tresi muvaffak bir eserdir. Fakat odalık ğırmış: 
rar vermiştir. İlk defa çocuğun ısrar - davrandığı ve ölen amcası Yapaz Alinin ismindeki levha kötüdür. Topkapı müze- - Baba haydi aklına söyliyecek bir 

h karısının evine sık sık gı"ttigvi aörülmegve si ressamı Abdullah Çizgenin (Ocak dibi> şey gelmiyor, diyelim, aşağı inmekte-mi larına pek e emmiyet verıniyen Ah - e. 

d t k d v k" . bac:lanmıştır. Bu hal Alicigvin kardeşi şayanı dikkat bir eserdir. Kant!lpulosun gelmiyor! me . onun a ın ıgı isyan ar vaziyetı li' 

Sabri ve digv er amcası Mehmed Alinin eserlerinden düşünen bir san'atkar oldu- Beşiktaş klübü idare heyeti azaları, görünce bu işi tatlılıkla halletmek iste-
k ŞU .. bhelerini davet etmiştir_ . Nihayet bir ğu, fakat tekniğinin maalesef kendi kafa ihtara lüzum kalmadan, bunu akıl ettiler. m~ ve yarın endisini sinemaya gön -

d v gece Alicigvı. takib etmişler, delikanlının seviyesine yükselemediği görülü.yor. Hareketlerini takdirle karşılamalıyız. erecegini söylemiştir. Fakat çocuk bu-
Yapaz Alinin evine girdigvini görmüşler, Turgud Tokadın san'atı biraz barb:ır -

nu da dinlememiş ve para istemekte f • ·ı· • b• ı· ...,. 
bir müddet bekledikten sonra hep birden olmak.la beraber, hiç oımazsa kafasınm ransız 1ng1 iZ iŞ ır IQI inad etmiştir. Bir aralık sabn tükenen 

• İ"eriye dalmışlardır. Bu ani baskın neti- içi renklerle dolu ve ruhunda hamle işli-:Ahmed bu sefer onu dayakla yola ge - ~ 
cesinde Alicik ile Yapaz Alinin 65 yaşın- yakı olan bir san'atkar gibi görülüyor. (Baştaraf1 1 inci sayfada) 

tirmek istemiş ve kalkıp iki tokat vur - * 
muştur. Buna son derece asabileşen Ya daki karısı cürmü meşhud halinde yaka- ile hususi bir müzakerede bulunacaktır. 

!anmışlardır. Sergide güzel bir san'at sergisine ya- Paris 23 (A.A.) - Bu sabah nazırlar, 
şar babasının yanından çıkarak gözü - k ak kad k""tü' 1 dı 

Sabri ile Mehmed Ali kadınla delikan- ışamıyac ar 0 eser er var · Reisicumhur B. Löbrün'ün rivasetinde 
ne ilişen bir bıçağı kapmış ve onun ü - J" · h t" · d b k dar ·· 1 

lıyı yakalayıp sokağa atmak istemişlerse urı eye mm ne en u a musama- toplanmışlardır. zerine hücum etmişse de ogwlunun mu- h ı.ııı- ld v ~ v ._,_ııı_ kt 
de Alicik duva:rda asılı duran silahını aıuac 0 ugunu anıamaga lıllACU.l yo ur. B. Daladye ile B. Bone, İngiltere kral 

hakkak surette kendisini yaralıyaca - R · k'" dı k ı bal k ı d 
kapmış, evvela kardeşinin üzerine yürü- esmı uşa n a a 1 0 mayışını a ve krali,.esinin Paristeki ikametleri es-

ğını anlayan baba kendisini sokağa at- t rtib. ıru k d ı ı · ~ 
müş, onu kaçırınca bu sefer de amcasına e ın suruna ve apı an ge en erın nasında yap•1 ...... a olan diplomatik görüş-

mış. bunun üzerine Yaşar elindeki bı - · ilm' lma tf t k k h ~ 
teveccüh etmiştir. Fakat Mehmed Ali gerı çevr ış 0 sına 8 e me pe a- meler hak.kında malılmat ve izahat ver-çakla annesi Mukaddesle hemşiresi Sa- t ı ım ka ı· d · cesaretle ileri atılmı§: a ı o az naa m eyun. mış· !erdir. 

imenin üzerine saldırmıştır. Onlar da s 
- Ben Sabri değilim, kendine gel! de- uad Derviş B. Bone, haricl vaziyeti izah ve tasrih l\hmed gibi selB.meti kaçmakta bul -

miş, Alicik ise mahcubiyetten kıpkırmızı etmiştir. 
mu§lar ve sokağa fırlamışlardır. • A k d 1 k kesilmiş, silahı indirmiş, sonra evden çı- n ara a UCUZ U B. Marşando, meclise mali vaziyet hak-

Bir anda babasını, anasını ve hem - kı ·t · t· H~dis k- d p gı mış ır. « e oy e bir fırtına kında malfımat vermiştir. 
şiresini önüne katan Yaşar elinde bıça tesiri yapmıştır. Alicik amcası Yapaz Ali- mücadelesi Meclis bundan sonraki içtimaını 29 
ğı sokakta bunların peşinden koşmuş nin karısını uzun zamandanberi sevd.iği- temmuz cuma günü Elize sarayında ak-
:ve arkalarından küfürler, tehdid1er sa- ni, beraber birçok geceler geçirdiğini söy- (Bqtara.fı 1 fftcl ıayfad&J dedecektir. 
vurmuştur. !emiş ve nişanlısı Müzeyyeni terkettiği- rarlar vermiştir. Bu arada lokanta, ga- Kralın hafta tatili 

Bu sırada caddeden geçen Hasan is- ni bildirmiştir. zino, pastahane gibi yerlerde alınmakta Londra 23 (AA.) - Kral ve Kra-
minde bir şah.ıs çocuğu tutarak elinden Alicik hadiseden bir iki gün sonra 65 olan yüzde on garson bahşişlerinin kal- liçe hafta tatilini geçirmek üzere San-

Prens Pol Bükreşte 
Belgrad 23 (A.A.) - Naibi hükfunet 

Prens Pol ile Prenses Olga, Romanya va
lide kraliçesi Marinin cenaze merasimin· 
de hazır bulunmak ma.k.sadile Bükreşe 

gitmek üzere Bled'den hareket etmiş

lerdir. 

Y ozgadda zelzele 
Yozgad 23 (A.A.) - Şehri.'llizde dün 

gece saat 24 de oldukça şiddetli bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Zarar yoktur. 

Yunanistanda 

Atina 23 - Atina ajansı bildiriyor: 0-
repas m.ıntakasında sarsıntılar bu gece 
de tekerrür etmiş ise de hiçbir zarara se
bebiyet vermemiştir. ---------------. 

Manisada uzum bayramına 
hazırlıklar 

Manisa, (Hususi) - Geçen yıldan iti
baren tes'id edilıne~e başlanan üzüm 
bayramı bu yıl da ayni merasimle kutlu-
lanacaktır. . 

22 ağustosa tesadüf eden bayramın 
parlak olarak kutlulanması için şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştıır. Bu münase
betle vilayet Halkevi bir temsil verecek, 
halk ta milli kıyafetlerile bayrama işti
rak edecektir. 

Evkaf Tepeb8f1Dda bir sinema 
binuı yaphracak bıçağı almak istemiş, Yaşar bu sefer o- yaşındaki sevgilisi ile evlenmiştir. dırılması kararlaşmıştır. drighaın'a gitmişlerdir. 

nun üzerine saldırmıştır. Yaşann sa • • - Bundan başka, gene ayni mahaller, sı- Evkaf idaresinin Tepebaşında bir si"' 
:vurduğu bıçağın göğsüne sapıanacağı - Trakyada peymr mandıraları .nıflara tefrik edilmiş ve her birinin tari- Kırklarelinde bir Halkavi nema binası ınşasına karar vermiş 01 ... 
nı anlayan Hasan, kolunu göğsüne si - Edirne (Hususi) - Her yıl Trakya- feleri birer birer ele alınarak esaslı su- b" • d"I k duğunu yazmıştık. Sinemanın projeleri 
per etmiş ve bu suretle yalnız kolun- nın muhtelif yerlerinde kurulan pey- rette tenzil edilmiştir. Birinci Mtnıf pas- ması mşa e 1 ece hazırlanmış ve tedkik edilmek üzere 
dan yaralanarak muhakkak bir ölüm - nir ve kaşer peyniri imaline mahsus tahanelerde dondurma fiatı 10 kuruşa, Kırklarel~ (Hususi) - Değerli vali- An.karaya gönderilmiştir. 
den kurtulmuştur. mandralar mevsim itibarile faaliyetle- 'ikinci sınıflarda 7,5 kuruşa, üçüncü sı- miz Hasib Koblan şehrin en mühim ih- Proje Ankaradan gelir gelmez inşa-

Biraz sonra yetişen zabıta memur - rine son vermek üzeredirler. Balkan 1 ,nıflarda da 5 kuruşa indirilmi§tir. tiyacı olan Halkevi binasnın inşası Uze- at münakasaya konulacaktır. Binan1>'1 
_____ ları cocuğu yakalıyarak karakola gö - kısmındaki mandralar işlerini bitirm~- Belediye encümeninin bu karan önü- rinde uğraşmaktadır. Bin!Ul.Ul plAnı gel- yapısı 1939 senesi ortalarına doğru bit" 
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Deniz ve Denizcilik : 

İngiliz donanmasın~ karşı 
Dünün, bugünün ve yannm tarihi 

italyanın .Y.~.~~ ..... ~~-~-~.!~.!.! .... , 
·················· . ( ......................... :·:····· . . ılihatından geri kalmak i.temiyorlm. ~ 

: ltalyanlar. lngılızlerın Jenız te . . t de 35 000 tonluk diğer ge- E 
• . V. t . d ra aynı ııs em , . i Lottorıo ve ıt orıo an •on d . devletinin muayyen bir hedefe ~ 
E mileri tezgaha koymaları, "!1 Ak. ~~ı.z iıarettir s 
: Jognı gıttıgıne : 
: ......................................... ... 

Pervasız bir tip 
Ga.ztantebderı 

Mehmed de karak
terini soruyor: 

Kendisini göste
rici ve şöhret ve ... 
rici §eylerden hoş. 
tanır. Sevgi mace
ralarile alakadar 
olmak ister. Eğ
lenceyi sever. Si
nema artistlerini 

(Baı tarafı 7 inci sayfada) 
Mussolini, başlangıçta nüfuz ve kudret 

sahibi olmaftla beraber planı, programı 

y~ktu. Bütün aklı fikri ltaıyayı yeni baş
tan uyandırmak, canlandırmaktı. Ayni 
zamanda ve 1924 yılına •kadar ülkenin 
birçok yerlerinde bulunan faşist grupla
rı düşmanlarını kabrü tedmirden geri 
kalmıyorlardı. 

Bu tedhiş siyaseti 1924 de en yüksek 
noktasına vardı. Ve genç :sosyalist meb
sıslardan Matteotti katledildi. Hadise bil· 
tün dünyayı sarstı, hayrete düşürdü. Ve 
Mussolininin muhalifleri, aleyhinde hare
kete geçmek üzere birl~tiler. 

day yetiştirebilmişlerdir. Evvelce çorak: 
olan mıntakalarda şimdi azuka aiınmak .. 
tadır. Çiftcilere, topraklarıından ne su.• 
retle istifade edecekleri öğretilmiştir. Su
dan elektrik temin edilerek kömür idha
ıatı oldukca azaltılmıştır. Trenler elek
trikle işlemektedir. Büyük amme iş! .i 
İtalyaya pek pahalıya oturmakta ise de, 
gittı'kce artan fayda ve yararlıklan dola
yısile, kendi masraflarını gene kendileri 
ödemektedirler. 

':ı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ......................................... . 
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~aklide yeltenir. Bir if tızennde uzun 
müddet :kalıruık istemez, değişiklikten 
hazzeder. 

35,000 ton ve daha bUyUkler 
- ~_, S g tO ~t ~ı 

35,ooo tondan daha küçükler 

,J,. 1 b .. "k ve daha küçük gemilerinin 
• 35 bin tondan w .. ıa uyu 

Dört büyük dcvletın k sesı'nı· gös teren cedveı 
mu aye · • d .. 

• aması da yeni başlnr meydana gelm.~ş, yen~ .~-
İtalyanın Habeş harekatına başl k .. 1 r hfAkim olmuştur. Boyle buyuk 

degelme - şunce e " 
büyük harbden sonra devaın .e ekabeti- harbden alınan derslerin topla_nm~sı, 
te olan İtalyan - Fransız dcnı~ r kt b 1 dan ne suretle istifade edilebılc-

. ı hahne so u. un ar . . k. 
ni İngiliz - Italyan yarış k -· ·n ı·ncelenmesı bır va ıt ye-

922 v ington on· cegını . 
Malum olduğu üzere 1 ~ş d . . ı·r Mesela İngiltereyi ele alırsak, bız· .. tngıltere enız mış ı . . 
feransı esaslarına gore cmu zat müteaddid deniz muharebelerı yap-

. İt 1 ve Fransanın me .. "b 1 . tih l t kuvvetlen a ya f zl lacaktı. o mış olmakla, bilfııl tecru e er ıs sa e • 
iilolarındnn % 25 kad~:ı:a/ :enize çık· tiğine hükmedebiliriz. Llıkin İtalya· gibi 
sene de, Almanların -·ıdi Son za _ üç harb senesinde yalnız ufak kuvvetle
maları da mevzuu bahs degı , ·

35 
"kda- rini kullanmış bir memleketin harbden 

k Almanların ~o mı l'd' O manlarda gere k 1- az dersle çıkmasına hak verme ı ır. -
f·ı yapmaları ve gere t . Al 

rındn harb 1 osu. . tmı olması İn· nun tecrübeleri ancak ngıltere ve -
talyan kuvvetlerının ar ş 

42 
man saflarından sızan dcrslerdır. 

giltercyi müşkül vaziyette bır.aktı. 19 İkinci scbcb hakkında da bir inceleme 
ye kadar İngiliz tesl~h~tmı~ ~1~.aycteö;~ yapmak fnyda'lı olacak.~r. B.üyük. harb 
receği söyleniyor. Lakin gorunuşe g bittiği zaman bazı serguzeştçı denız ya
İtalyanların İngilizleri bu koşuda yalnız zıcıları zırhlılara pek. hücum ettiler. Mil· 
bırakmıyacakları anlaşılıyor. yonlarca para sarfedılerek meydana ge-

. . Vittorio Venetodar.. sonnı ı·r·len ve milyonlar sarfile tallın, terbıye 
Lıttorıo ve . · ı 1 

A • h"l · t•f 
. . d 35 000 tonluk dığer gcmı· dilen 'ilolardan layıkı veç ı e ıs ı acte 

aynı sıstem e ı • d e " k. 1 d h 
] . t "h konmnlnrı bu Akdenız ev· edilmediğini yazdılar. Bu unse er a a 
erın ezgn a 't 1 · · k d s 

b·r hedefe doğru gı - . d deniz kuvvet erının ma sa ı 1 -Jetinin de muayyen ı zıya e . ·a· d .. 
·-· . d. t•hsalini bilıniyen muharrırlcr ı .; U· 
tıgıne ışaret e ıyor. 1 

• k tl · k . dl ., .. u-yorlardı ki denız uvve erı, ara . nfaatı ne r. şunm 
İtalyanın dcnız ıne . . e- askerleri gibi sade muharebe etm~~e 

H b ilerinin gerek cınsı ~e g ··kellef değildir. Deniz kuvvetlerının 
ar gem l k tlerın de- mu .. . d .. 

k t k ·k vasıfları mcm e e mevcudiyeti bile düşman uzerın e mues-
re se e nı .. . "hab edilir. En 
niz ihtiyaçlarına gore ıntı . deni- sir olur. .. . . . 
b •t b' Avrupa haritası ltal) anı~ Acaba İngilizlerin o mudhış gemılerı 
ası kırd ba;o;lı olduğunu gösterır. De- olmasnvdı Almanlar abloka edilebilir 

ze ne a ar 6 bu dev- J k.. · d 1 · ı· t• ve sanayi ile yaşıyan mı· idi? İşte dünyanın her oşesın e o -
nız ıcare ı · temin · · 
1 t . cudiyetini ancak dcnız . dug~u gibi İtalya.da da bu menfı cer.eyan-
c ın mev t'k e genış- 1 ı 
d kt. Sanayii inkişaf et 1 ç lar başgösterdi. Fakat gene ta yanlnr 

e ece ır. . b tinde de A d k r üfusun artması nıs e . hesabına memnun olmak lazım ır ı; bu 
ıyen ve n 1 ke'" gayesı- t ·· ·· t·· '·r 

müstemleke istiyen bu mem c • _ mücadele talyada az su~mllŞ ur. n em· 
ne d ·z kuvvetlerini arttırmakla, varah leketin denizci olması mucadeleyi deniz 

, enı · ffnaenaley · n · d. ·h 
b·ı -· · ı'drak etmlştır. 1 kuvvetleri lehıne ha ettır ı ve r.ı ayet 

ı ecegın1 . . masını 
İtalyanın deniz kuvvetını ~ap t ' Habeşistan harbi tutulan yolun ne ka-

1.d. Nıtckım n· ·· t a· kendi gözile boş görme 1 .ır. on- dar doğru olduğunu gos. er ı. 
giltere ve Amerikayı zengın eden, Jap üçüncü sebeb daha zıyade tekniktir. 
yayı da büyük devletle~. ara~ı~n? sokan Geçen yazılarımdan ~ir tanesinde izah 
ayni deniz kuvvetleri degıl mıdır· .h •. _ ettiğim gibi 1922 Vaşıngton konferansı 

Bl·r evin kuvvetli bir temele nası1 .. 1 
.'.

1
k gemilerin tonajını tahdid etmlşti. İngiliz 

· · de buy-.ı . yacı varsa, deniz k~vvetlerının Bü .. k ve Amerikalıların bazı g~~leri istısna 
gemilere 0 kadar luzumu vardır. yu edilerek (26 000) tondan buyuk gemi ya. 
gemiler bundan evvelki bir yazımda ~e- pılmıyacaktı. Bununla bera~r İtalyan -
barüz ettirdiğim veçhile, demz kuvvet e- İngiliz rekabeti İtalyanları tatmin etme
rinin temelidir. di. İtalyanlar bu kadar tondaki gemile-
italya §imdiye kadar 11eden büyiik rin maksadlarmı tatmin etmiyeceğini 

gemi yaptırmadı? düşündüler. Çünkü Nelson ve Hood is· 
İnsanın aklına şöyle bir sual geliyor: tisnn edilirse tekmil İngiliz gemileri, a-

d 
k. büyük gemi deniz kuvvetle- şağı yukarı, bu tônajdadır. İtalyanlar öy-

cMa em ı · ı b" · 1 "dil k. ı· ·1· 1 . b' t mel oluyor, İtalya böyle genu e ır gemı yapma ı ı er ı ngı ız erin 
rıne ır e . h F l b' l ·ı . k kt den gecikti?> Italya bu u- ve ransız arın ır a ay gemı erı ıymet-

;::ı~aati~ ndeavranmamakla beraber, bu- lerini, ehemmiyetli derecede kaybetsin-
.. sebebi vardır: ler. Bu da nasıl olur? 

nun uç meşru k . 1 T · b.. ·· kl 
1 _ B .. ··k ı..arbden sonra memle etın - onnıı uyutme e, 

uyu JJ< 2 T b" ·· kl ·a lenmesi - opu uyutmc e, 
yenı en çerçeve . . . 3 s·· J • 

2 _ B. "ddet için büyük gemılerın - ur atı artırmakla. 
ır mu B .. H d h . t 1 

kıymetten düşmesi veya düştü zannedil- ugun oo arıç utu ursa tekmıl 
mesi. İngiliz gemileri 25 mil yapmaktadırlar. 

3 - Beynelmilel deniz mensubları ara- Halbuki yeni İtalyan gemilerinın mili 
sında büyük gemilere bir had konnma· 30 u bulmaktadır. 
ması. • &ki dritnot tesirinin yenilenmesi 

• Tok sözlD bir tip 
Mani!adan Jtd

nan soruyor: 

- Hangi i§lerde 
muvaffak olaca
ğım? 

Yorucu ve yıp
ratıcı işlerden zi· 

yade kafayı i§let
meğe bağlı işlerde 

muvaffak olabilir. 

• • Kafasile çalışabilecek bir tip 
Adanadan Hüs

nü Koç karakteri.· 
:nin tahlilini Elti· 
yor: 
Tutunduğu işde 

ciddi ve titiz dav
ranır. Mes'uliyet
ten çekinir. Yüzü 
pek gülmez, aile 
ve çocuklarına a· 
laka gösterir. Her
kesle kolaylıkla ahbab ve laübali olmaz. 
Bazan tok söyler ve sözleri kıncı olur, 

• Çabuk kızan bir tip 
A nkaradan Said 

de karakterini so
ruyot: 

Zeki ve işini bi· 
lir insanlara ben
zemektedir. Ko
laylıkla bnşko.ln
rına bağlanmaz, 

menfaatlerini biz
zat tayin Pder ve 
üzerinde yürür. 
Eline geçen parayı daha ziyade biriktir· 
mek ister. Hayatını kazanmakta çalış

kan, mücadeleci ve girgin olur. 

• para kıymeti bilen bir tip 
Buroadan Eyüb 

Yasa da karakteri
ni soruyor: 

Zeki ve roahcub 
tavırlıdır. Hayatı
nı sever, tehlike
lerden uzak kal· 
mak ister. Kafasi· 
le çalışmaktan 

hazzeder. Temizlik 
ve intizam kayıd
larına uyarak giyinir. Ark.adaşları tara-
fından hem sevilir, hem de bazan çekil-

mez. 

Son Posta 
f otograf tahlili kuponu 

l.im • 
Adres 

• • • 
• • • • 

DİKKAT 

• • 
• • • 

Fotograf tnhllil tçln bu kuponlardan 
6 adedinin g6nderllmesl oarttır. 

Bununla beraber, ayni senenin sonla
rına doğru Mussolini bütün muhale! eti 
kökünden kuruttu. Partisini yeni baştan 
tensik etti ve bütün İtalyan halkının üs
tünde mukadderat ve servetlerini elinde 
tutan bir kuvvet olarak yükseldi. 

Mussolini 1923 senesinde, ilk siyasi ma
cerasını geçirmişti, Yunan - Arnavudluk 
hududunda birkaç İtalyan öldürülmüş
tü. 

Mussolini buna karşılık verdi. 
Ve Korlu adasını işgal etti. Yu • 
nanistandan tarziye istedi. Bu tar
ziyeyi aldıktan 60nra da adayı 

~lttı. Fa§ist başvekil ülkesinın i· , 
çini de düzeltmek nzminde idi. Bu karar
la seçlın kanununu değiştirdi. Faşist par-

tislııden matla, diğer bütün fırkaları gay
ri nizami ilan etti. Diğer bir kanun mad
desile de, Mussolini devlete değil, y~lnız 
krala karşı mes'ul :sayıldL O kadar ki 
parlamento kendisini azlcdemiyecekti. 

Dizginleri istediği gibi eline alan şef, 

ülkenin iktısndi hayatını tanzime koyul
du. Patronlarla işciler, sanayii işletecek 

mesai santlerini ve ücretleri tesbit edecek 
ve pazarlıklarda bulunacak, bir korpo -
rasyon halinde birleşeceklerdi. Grevler 
memnudu. Yeni bir korporasyon devleti 
kuruluyordu. 

En büyük, en mühim iş, fakir İtalyayı 
zenginleştirmekti. Daha fazla buğday ye
tiştirilmesi, kömürün yerine geçecek elek
trik fabrikalarının kurulması, sana~ iin 
hızlandırılması icab ediyordu. Ve Mus
solini, bu işe de bütün isteğile san1dı. 

On seneden daha az bir zaman içinde 
İtnlynnlar kendllerjnc yetecek kadar buğ-

Kızılca hamamlarına bu yıl 
rağbet fazla 

Kızılcahamam, (Hususi) - Kızılcaha
mam kaynaklarına bu sene rağbet çok 
fazllldır. Hamamlııra gidenlerin ekserisi 
yürüyebilmek kabiliyetlerinden mahrum 
oldukları için arabalarla, hayvanların ve 
hamalların sırtlannda gelmektedirler. 
Hamamların temizliği hergün belediye 
reisi ile hüktlmet doktoru tarafından 

kontrol edilmektedir. Hamamlara ihtiya
cı olmayıp ta sırf çam havası almnk ve 
temiz sudan istifade etmek üzere gelen
lerin mikdarı da günden güne fazlala§· 
maktadır. 

Karabigada kavuncular 
kooperatifi 

Biga (Hususi) - Şehrimizın iske • 
lesi olan Karabiga nahiye merkezinde 
geçen hafta bir kavuncular kooperatüi 

teşekkül etmiştir. Biga ve havalisi ka
vuncularım, kabzımalların elinden 
kurtarmak ve İstanbul piyasasında 
mallara revaç vermek gayesile tee~iis 
eden bu kooperatifi, Trakya Genel 
Enspektörü General Kazım Dilik biz -
zat gelerek kısa bir söylevden sonra 
törenle açmıştır. 164 hisseli olan bu 
kooperatifin 68 azası vardır. 

bur Alman - İngiliz deniz rekabetinde 
dritnot sınıfının icadı ne büyük rol oy
namıştı. O zamana kadar bu iki devlet 
arasındaki kuvvet nisbeti pek fazla iken, 
dritnot icad edilmiş ve bu gemi kendisin
den eski olan gemi kıymetlerini sıfıra in
dirmişti. Bu misali bugüne :ılırsak: İtal
yanın 35,000 tonluk gemileri, gerçi drit· 
notun ayni tesiri yapmış değildir; ne de 
olsa İngilterenin eski gemileri bıt kuv
vettir. Lakin 5 mil sür'at farkı do deniz 
muharebelerinde ehemmiyetle gözönün
de tutulacak bir mesele savılır. 

cak? Yoksa İngilizler tnkib edilecek mi? 
Buna şimdiden bir şey söylenemez. 

Çünkü bu gemiler hakkında bir karar 
verebilmek için şunları diişlinmek la
z.undır: 

1 - Büdce müsnid mi? 
2 - Böyle bir geminin planları hazır 

mı? 

3 - İtalyanların böyle gemilere, sev
kulceyş bakımından, ihtiyaçları var mı? 
Roma ve İ:ınperodan ~nra İtalyanın 
dünya nıüvacchcsinde deniz kuv\'c1İ 

ne olncak? 
Görülüyor ki hiçbir devlet 35,000 ton· 

luk gemi yapmak hususunda italynnlnrı 
ynJnız bırakmış değildir. Akdrniz devlet
leri bu suretle munh~deler ahkamını bo-

Mussolinj İtalyasını yeni baştan ku· 
rarken en Çok ham madde kıtlığmd " 
endişe etmişti. Kömür, petrol yağı, de .. 
mir ve pamuk gibi maddelerin ecrı l 
memleketlerden satın alınmaları 1U2 , ... 
geliyordu. İtalya da zengin değıldi. 

* Mussolini, başvuracak zengin müstem· 
leketleri olsa, İtalyayı ihya edeceğini diı· 
~ndü. Ve kendi kendisine şöyle bir 
fikir yürüttü: Eğer Londrada aktedil 
miş olan gizli maddenin bütün hükümle
ri yerine getirilmiş bulunsaydı, her şey: 
yoluna girmiş olacaktı. Fakat Versay mu• 
ahedesi İtalyanın mandası altına girecek 
bir ülke bile ayırmamıştı. 

Bunun üzerine Mussolini, gözlerini 
Afrikaya çevirdi. Orada, kendi Eritrea ve 
Somali adalnrı gibi f nkir sömürgelerinin 
arasında siyah ülke diye anılan Habeşis
tan imparatorluğu uzanıyordu. Kımse bu 
ülke hakkında Uızla bir şey bılmiyordu. 
Fakat gelen raporlardan bu toprakların 
altında zengin petrol, demir vesaır Ill3· 

denlerin bulunduğu anlaşılıyordu. 

Habeşistanı zaptetmek yalnız Musso
liniye has bir hayal değildi. Takriben o
tuz sene vardı ki, İngiltere, Fransa, !tal· 
ya bir araya gelerek bu kocaman ülkeyi 
ticari mıntakalara ayırarak aralarında 

bölmeyi kurmuşlar, bu hususta uzun uza
dıya konuşmuşlardı. 

Bu fikir o kadar çok söylendi ve niha
yet o derece kuvvet buldu ki, Habeşis
tan, her hangi bir taarruza karşı koynbil· 
mek için, 1923 senesinde Milletler Ce. 
miyetine kapağı attı. Beş sene sonra da, 
Habeşistanın kara imparatoru, her hangi 
bir ihtilal vukuunda hakem usulilnü 
kabul ederek Mussolini ile bir muahede 
akdetti. 

(A,.kası var) 

Son Posta 
Yevmi. Siyut, Havadis ve Bnlk gazeteaı 

Yerebntan, Çatnlçeşme sokak, 25 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mnhfuz ve gazetemize aiddir. 
_,, .. ._ 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKtYl!! 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2311() 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu!.'. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul llAvesi lazımdır . 

~··············································ııı~ i Posta kutusu : 741 1stanbU! i 
İ Telgraf : Son Posta ! 
i Telefon : 20203 j 
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metanet verecekleri gayet tabüdi!.'. Nit • 
kim İngiliz ve Amerikalılar tedbLr almak· 
ta gecikmemişlerdir. Birkrıç gün evvel 
gazetemizde devletlerin müstakbel du
rumlarını gösteren mukayeseli bır resım 
intişar etmişti. Karilerime daha ziya • 
faydalı olacağını ümid ederek bır grai 
resmediyorum. Bu grafıkte, dah:ı ziya , 
(35,000) tonluk gemilerin durumu gö • 
kecektir. Bu durum karşısmcla İtaly. -
lar, birkaç bin ton daha snrfederek da'1a 
mukavim gemiler yapmalıdırlar. Bana 
göre müstakbel bir harb gemisi şu ihti· 
yaçlara karşı mukavim olmalıdır: 

1 - Dört mayin veya torpido yarası, 
2 - (20-30) en ağır mermi, 
3 - (4-5) 500 kiloluk tayyare bom • Bu sebeblerden birincisi izaha r:ıuhtaç İtalyanların bu hareketi tarihten alın· 

değildir. Harblerden sonra :inkılôb geçi- rnış bir derse istinad eder. Malum oldu
rcn her memlekette olduğu gibi italyada ğu üzere büyük harbden evvelki meş-

Buna rağmen İngilizlerin. ıonajı 42 000 
e kadar çıkardıkları müşahede edilmek
tedir. Acaba İtalyanlar bu tezayüde kar
şı ne yapacaklar? (Vittorio) nun eşi ola
rak tezgaha konan Roma ve İmpero i
simli gemiler gene (35,000) ton mu ola-

zunca, parocn ve snnayice daha yüksek bası. 

bulunanlar, -Okyanus devletlerinin de i~c A. T. 
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Kardeşler, şimdi artık yaşayışımızdan 

§ikayete hiç hakkımız yok.. hayatımız 

mükemmel geçiyor. Doğrusu, yiyecek i
çeceğimize diyecek yok. Sebze, et, filan 
falan her şey bol bol.. bayram, seyran 
günlerinde koca karıların, eıoki adet üze
re, börek, tatlı bile pişirdikleri vaki.. eh, 
artık bundan şikayete hakkımız var mı?. 

Bu vaziyet karşısında ve bu şerait i
çinde açlık senelerini unutmıya bile baş
ladık. Evet kardeşler, mesela dokuz yüz 
on dokuz senesinde çektiğimiz açlığı u
nutmıya başladık. 

Halbuki kardeşler, bir zamanlar biz 
müdhiş bir açlık çektik.. ekmeği rüyamız
da bile göremez olmuştuk. Şimdi bu an
ları hatırlamak bile tüylerimizi diken di
lken yapıyor .. 

Fakat şunu da söylemeliyim ki, istis
nasız olarak herkes açlık çekmiyordu.. 
yani içimizde açlık çekmiyenler de var
dı. Mojikler, yani köylüler pek&la yiye
cek bulabil-iyorlardı .. hani doğrusunu is
terseniz onlar mükemmel yaşıyorlardı .. 
şehrin en kıymetli şeyleri: Mücevheratı, 
alet ve edevatları onlara oluk oluk akı
yordu. 

Yani sizin anlıyacağınız, şehir köyün Gitmeden ıvveı de, köye ne götüreyim d'ıiye bi-r sürü mil tuıkaşalarda bulunduk 
karşısında elpençe divan duruyordu. Ah Bu suretle büyük annem eli bov dön- yim ki, dedim, derhal göze batsın.. bu- teklif etti .. fakat ben kabul etmedim. 
kardeşler, bizim şu mojikler ne anasının meğ mecbur olmuş.. nun üzerine pazara gittim ve kafesile b~- Neyse, lafı uzatmıyalım. KöT.in biri
gözü şeylerdir!. Büyük annemin sonradan anlattığına raber mükemmel bir papağan satın al- ne geldim. Köylüler etrafımı aldılar .. 

Bir gün büyük annem -Allah rahmet göre mojiğin biri aynaya bayılmış, fakat dım.. kahkahalar gırla gidiyordu. Kuşun ko-
eylesin 0 .da malın gözü idi- köye küçük aynanın küçük oluşu canını sılonış: Bu iş de şöyle oldu: Pazarda ne alayım nuşmasını taklid ediyorlar, tüyleri ara-
bir ayna götürmüştü. Ayna şöyle küçük - Eh, demiş, şu aynanın küçük olu- diye sağıma soluma bakınırken kibar kı- sına öflüyorlardı. 
bir ayna idi ama, insan, suratını falan .şu çok canımı sıkıyor .. yoksa ben tarife- Iıklı, yaşlı bir kadının (kadın prensese - Eh, diye düşündüm, kuşu beğendi-
pekala görebilirdi. Neyse, kardeşler, işte ye falan metelik vermez, bu aynayı is- benziyordu) bir kafesin yanında dur- ler. 
bir gün büyük annem köye böyle bir ay- tediğin fiata alırdım. Fakat bu ayna çok makta olduğunu gördüm. Kadın paçav- Papağana en çok alaka gösteren bir 
na götürmüştü. Maksadı bayram için bir küçük.. insan aynaya baktığı zaman su- ra gibi bir takım eski kumaşlar satıyor- kocakarı oldu. Kadınla pazarlığa giriş
pod kadar un alıp getirmekti. Abdal ka- ratından matla bütün vücudünü, ayakla- du .. kafesin içinde de bir papağan vardı.. tik .. fiat hususunda uyuşmak üzere idik.. 
rı ben bu kadar büyük bir ağırlığı nasıl rını falan da görebilmelidir. . papağan sallanıp duruyor ve fransızca işte tam bu sırada yanımıza bir topal he-
getireceğim diye de önceden bir de ağ- Kardeşler, bu mojik ayaklarına bak- cŞarman> kelimesini söylüyordu.. bu ke· rif geldi. Galiba malulmüş .. ordudan ge-
lama tutturmuştu.. masa da olurdu. Fakat ne yapar:sın!. limenin rusçası: cLatif, dilber, hoş> gi- liyormuş .. yanımıza yaklaşarak: 

Neyse .. büyük annem epey yol aldık- . B~r. def~~ında. be~ ~e bö~:e bir alı.ş v.~ bi manalara gelir.. - . Durun kardeşler, diye ba~ırdı. Bu 
tan sonra köyün birine gelmiş .. dediğim r~ ıçı~. koy~ gıtmış:ım .. ~o.~len~e-~ı gu- İşte kardeşler, ben de bu cırlak kuşu matrabaz sizi aldatıyor .. bu papağan sa-
gibi maksadı aynayı verip un almaktı.. lunç koye brr. papag~n gotur:n:uş~m.. satın aldım .. kendi kendime düşündüm: hici bir papağan değildir. Takliddir. Çün-
fokat ne gezer. Her köylü evinin içinde Doğrusunu ıstersenız ~ben gıtmıye fa- cKöylülere duman attıracağım.. onlar kü sahici papağanlar cAbdah kelimesini 
saatler, aynalar, piyanolar tıklım tıklım lan ~q de t~r~fdaı:. ~~gildim .. fakat gel böyle konuşan bir kuş görünce kim bi- talaffuz ederler .. halbuki bahanıza, bu 
dolu imiş .. halbuki büyük annemin elin- gelelim, şu bızım buyuk anne olacak ko- lir ne kadar hayret edeceklerdir.> papağan frenkce anlaşılmaz bir şeyler 

. . .. cakarmın ısrarına dayanamadım.. Papağanı oldukca ucuz bir fiata satın söylüyor. 
dekı ayna ıse şoyle yumruk kadar bir şey- y ka d d .. le<l·v· .b. b . b"' ld d t·~· . . · K.. 1 t ı b"tti ·şı · · ll k . , u r a a soy ıgım gı ı enım u- a ım.. ara an zaman geç ıgı ıçin ıyıce or o asıca opa , u n ı erımı a a 
mış .. : .. yük annem malın gözü bir kadındır .. ev- hatırlamıyorum. Fakat galiba ben bunu bullak etti.. kocakarı kendini naza çek-

Buyuk annem kapılardan birini çal- d b 1 d k b" t" 1.. h t d k' h d f km v 1 ~ b 1 d ·ık ·· 1 · b" ka d e un u unma ı ca ır ur u ra a e e- se ız veya u on ont e ege a mıştım.. mege aş a ı .. ı once erı ır ç po un 
mış: mez!. İlle köye gidip un getireceksin di- Papağanı alır almaz hiç vakit kaybet- verirken şimdi derhal bir poda indi. 

- Şu elimdeki aynaya ne verirsiniz?· ye tutturdu. meden trene atladım. Kırk kişilik vagon- Ben papağanı burada satmaL1:an vaz-
Diye sormuş .. ona altı tavuk yumurtası Komşular da ısrar ettiler: ların içinde gidiyordum.. kafesle içeri geçerek yoluma devam ettim. 

teklif etmişler .. tabii büyük annem buna - Semen Semeniç, dediler, sen çeneli girdiğimi gören yolcular derhal gülüşme- Köyün birine geldim - kuşa aldıran ol-
razt olmamış. Bir ikinci kapıyı çalıruş .. bir ,.adamsın, köylüleri kafese korsun!. ğe başladılar: madı. Diğerinde - kimse metelik verme-
burada da ayni teklüi yapmışlar .. büyük Mutlaka git!. - Hayrola, de.diler, bu kuşu böyle ne- di.. gülüyorlar, tüyleri arasına üflüyor-
annem: «Vay anasını, fiat maktu!, diye Bu ısrarlara dayanamadım. Gitmeğe reye götürüyorsun?. lar, fakat satın almıyorlardı. Alınak iste-
dü~ünmüş .. cehren de: karar verdim. - Köye götürüyorum, dedim. Unla yenler de: - Neye cAbdal> demiyor? 

- Ben tavuk yumurtasını ne yapa- Gitmeden önce de, köye ne götüreyim değiştirmek istiyorum. Acaba bu köyler- Diye darılıyor ve almaktan vazgeçi-
yım?L demiş. Hiç olmazsa bana biraz bul- diye bir sürü münakaşalarda bulunduk. de papağan geçer mi?. Fiatı nedir?. Al- yorlardı. 
guı· ,·eya un falan veriniz!. Bazıları: Kordeia, dantela falan götür danmamak için bana biraz izahat verse- Velhasıl kardeşler elimde papağan, iki 

Köylüler bir türlü vermek istememiş- dediler .. diğer bir kısmı ise - Basma gö- nize!. gün köy köy dolaştım .. metelik veren ol-
ler: tür, nasihatini verdiler .. üçüncü bir kısmı Yolcular gene gülüştüler: madı .. köylüler yarım pod un bile vermez 

- Hayır, demişler, olmaz. Her mal i- ise - Boncuk gibi şeyler götür diye ısrar - Bilmiyoruz, dediler, bu mal, bizce oldular .. kuşun pek kötü bir manzarası 
rin bizde resmi bir tarife vardır. Tarüe- tt·ı h 1 b' ald r d · d d -:. e ı er.. meç u ır m ı . var eyıp uruyorlar ı. 

mizde ayna için tavuk yumurtası yazar.. Ben bu meselenin üzerinde bir hayli Maamafih hemen oracıkta, _yolculardan Bu doğru idi. Yol yorgunluğu kuşu ber-
başka şey veremeyiz!. düşündüm .. nihayet, öyle bir şey götüre- biri bana on altı kilo (yarım pod) buJgur bad etmişti.. sonra önüne gelen kuşun 
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li yaşlık adamın saçları dökülen alnı
na ve hafifce belirmeğe başlıyan kar
nına hayran olup da bu karan verme
mişti ya!, 

- Biz evlenmek istiyoruz. 
Ne zaman da aralarında bu kadar 

büyük bir samimiyet teessüs etmişti. 

Ne zaman da hemen evlenmeğe karar 
Derneğe de dili varmıyor. Ve odaya ı Onların birleşmesine mani olmak ... vermişlerdi?. 

karanlık çöktükce o da kesik kesik an- Onun babasının karısı olacağını düşün-
! t b 1 h h Tuhaf şey!... 

OGUL BABA 
1 YAZAN: SUAD DERVlŞ 

a mıya aş ıyor ... Bütün ayatını ü- dükce çıldıracak kadar azab çekiyor- Bu karar aralarında ötedenberi uza-
:lfüa eden hatıraları, acılarını an- du. 

yıp giden bir maceranın tabii bir bağ-
latıyor ve gözler birbirini göremez, fa- Evvela bu akşam babası odaya girip !anışı da olamazdı. Çünkü ona baba-
kat eller birbirini daha kuvvetli tutar- de ~üyük bir ciddiyetle oğluna bu işi sından ilk bahsettiği gün Feriha onun 
ken Necati: açtıgı ve: hayatta olup olmadığından bile matu-

- Artık, ayrılmak yok, diyor. Ar- -. Biz Fer.~a ile. evlen~eğe .~arar mattar değildi. 
tık birbirimizden ayrılmıyacağız .. artık verdik ... d~dıgı ~a~ıt evvela gulmek Fakat işte evlenmiye karar vermiş-
bizi birbirimizden ayıracak hiçbir en- arzusunu hıssetmıştı. . . . lerdi. On beş gün evvel 0 babasına yaz-
gel kalmadı... Sizi beraberime alarak Babası evlenecek ... Ellısını aşan, şu dığı mektubda ona eski bir arkadasın
~nadol uya döneceğim. Artık sizden ay- saç~an seyrek,. ve karnı h~fifce büyü- dan selam yollamış, dün babası İstan~ 
rılamam, bir dakika bile... mege meyletmış adam .~e1?ha ile e~le- bula gelmiş, bugün Ferihayı ziyaret et-

nen beni pek yalnız bıraktı. Fakat bu
na rağmen eğer Feriha olmasaydı haya. 
tımın sonuna kadar onun yerine bir 
başka kadının gelmesine razı oJr.;ıya
caktım. Fakat Feriha öyle değil. Feri
ha benim eski, çok eski iş arkadaşım. 
Onu her kadından çok tanırım. Ona i
timadım vardır ... 

Diye de bir şeyler daha ilave etmiş
ti. «Böyle şeylerde aiakası olmıyan• a
zametli kadın acaba zavallı mühendis 
Necatinin dökük saçlı kafası karşısında 
birdenbire mi bütün bu prensiplerini 
tmutuvermişti? 

Yoksa, mühendis Necatinin kazancı 
mı onun böyle ani surette izdivac ka
rarı vermesine sebeb olmuştu? · 

Bir tıbbiye talebesinin aşkını ne ya
pacaktı bu kadın? Daha baba9mın eli
ne bakan bir çocuğun izdivP~ teklifi 
kabul edilir mi? 

tüyleri arasına üflüyordu .. bundan başka 
ben de elimdeki kafesi iki üç defa yere 
düşürmüştüm .. 

İhtiyar köylülerJen biri şimendifEr-
' den uzak köylere gitmemi tavsiye etti: 

- Bura köylüleri, dedi, şimendifer ci
varındadır. Ahalisi şımarıktır. Sen de
rinlere git.. orada daha müsaid bir fiatla 
kuşunu satarsın!. 

Ben bu sözleri dinledim. Yola düzül
düm. 

Köyler uzaktı. Ortalıkta müdhiş bir sı
cak vardı. Toz dizkapaklarına kadar çikı
yordu. Fena halde yorulmuştum .. zavallı 
kuşumun da yorulduğunu !arkediyor· 
dum. Kafesin içindeki değnekten yere in
miş, kafesin dibinde oturuyor, pis pis dü
şünüyordu .. önüne attığım ekmek kmn
tılarını bile yemiyordu .. 
Kuşun bu halini görünce beni bir dil· 

şüncedir aldı: 

- Allah vere de gebermese, diye dü
şündüm. Kuşun manzarası pek kötü.. ge
berecekse, sattıktan sonra gebersin!. 
Kuş gebermeden köyün birine varayım 

diye bütün hızımla yol yürüyordum.. ni· 
hayet akşama doğru köylerden birine 
geldim. Köye girmeden önce ku~u yuka· 
rı doğru kaldırarak: 

- Aman gözünü sevdiği.minin papağa
nı, biraz canlan, dedim. 

Neyse .. evlerden birinin kapısından i· 
çeri girdim: 

- Merhaba ağalar, dedim. Papağarı 
ister misiniz?. 

Köylülerden biri: 
- İsteriz, dedi. Malı kaça veriyorsun?. 

Göster bakayım malını! 
Kafesi yukarı kaldırdım. Bir de ne ba· 

kayım: Papağan ayaklarım havaya kal 
dırmış, sırtüstü yatıp duruyor .. 

Köylü bu hale içerledi: 
- Ne o, dedi, beni kafese mi koymak 

fatiyorsun ?. Ölü kuşu diri diye yuttur· 
mak mı istiyorsun?. 
Hırsımdan az daha ağlıyacaktım.. Ka. 

fesin kapağını açtım. Ölü kuşu fırlattım. 
Kafesi de bir yana attım. 

Köylü gülmeğe başladı: 
- Budalalığı bırak, dedi. Kafesi at· 

ma!. Kafes için ben sana altı tavuk yu
murtası veririm .. 

Dediğini yaptı. Sonra da: 
- Kuşa yazık olmuş, diye ilave etti. 

Ölmemiş olsaydı ben sana onun için dört 
pod un verirdim. Benim son zamanlarda 
papağanlara pek ihtiyacım var .. şayed, 
eline gene papağan falan geçecek olursa 
muhakkak buraya getir!. 

Fena halde canım sıkılmıştı. Eve dön
düm, tabii bir daha da o köye hiç uğra . 
madım. 

y ARINKİ NitSHAMIZDA: 

Dokuzuncu köle ... 
Yazan: Kadircan Kafb 

Bütün bunlar hakkında babasına bir 
şey söylememişti; yalnız .biraz tutuk ve 
biraz müstehzi: 

- Mademki karar verdiniz.. Allah 
mübarek etsin ... demiş ve sonra: 

- Pardon baba ... Bu akşam sizi yal
nız bırakacağ.ım .. mühim bir işim var. 
Yarın sizi otelinizden gelir alırım! di· 
yerek daha babasından evvel pansiyon· 
cian fırlamıştı. 

Ancak son vapura yetişebilmiş ve 
son trenle Maltepeye gelmişti 

Ona kapıyı açan hizmetci kız, biraz 
şaşırmıştı. Hanımefendiyle beyefendi
nin yattıklarını söylemişti. O vakit 
genç adam: 

- Ben Feriha hanımla konuşmıya 
geldim ... 

Demişti. 

Haj·ır, artık N ecatiden ayrılmak için necek Kadınların en guzelı en harıku ~ : . ' '? - mişti ve akşam oğlunun pansiyonuna 
Feriha da kendisinde kuvvet ve cesaret l d 1 1 kt ö 1 B k a esı e ev enece ı. Y e mı··· u a- gelerek ona selam verir vermez: 
bulabilecegwini zannetmı·yor dın daha "k' ı • ı ı ay evve : - Sana bir havadisim var bilmem 

- Benim bu gibi şeylerde alAkam seni memnun mu, yoksa müt~es·sir mi 
yok.. edecek? ... 

. Diyen kadın .. şim~i bi~denbire bu gi,. Diye söze başlamış ve iki üç kelime-
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Bir erkeğin aşkı dinlenilmek için 
muhakkak ki kesesinin de dolu olduğu 
evvelden bilinsin; yoksa Ferihaya ba
basını kendisine tercih ettiren başka 
hangi amil vardır? 

- O başka, o henüz yatmadı. Salon 
dadır, buyurunuz. 

Demişti. Onu salona aldıktan sonrı:ı 
da odasına çekilmiş ve soyunmuş olan 
Gülere Halidin geldiğini haber vermiş
ti. 

Herkes odalarına çekilmişlerdi ama . 
- Sizinle biraz 

rum, dedi. Sizinle 
mak istiyorum ... 

konuşmak istiyo
biraz yalnız konuş-

Ve bunu söylediği zaman bir an bi
te böyle bir şeye hakkı olup olmadığı
nı dü~ünmedi Bir tek arzusu vardı: 

bı şeylere karşı derın hır allka duyu- den sonra Feriha ile evlenmeğe karar 
vermişti. O işte şimdi kendi babasil.e verdiklerini söyl~tL 
cvlenmeğe razı oluyordu. O babasının ilave ettiği diğer cümle-

Kendi aşkını kabul etmiyen, genç- lere pek ehemmiyet vermemişti. Baba
liğini, gençliğinin bütün ateşini istih- sı: 

kar eden bu soğuk kadın elbet de şu el- - Pek yalnızım hayatta oğlum! An-

• Bu kadın en utanmazca bir hareket 
yapmıştı. Kendisini tamamile bir sıfıra 
yazmıştı. Öyle ya!.. Ybksa nasıl olurdu 
da kendi aşkını bildiği halde, kendisi
nin onu ne kadar sevdiğini bildiği hal
de babasile evlenmeğe karar verirdi? 

Demirle Feriha henüz yatmamışlardı. 
Bütün evin içinde Ferihaya ilk soku 

lan, onu ilk seven, onunla ilk kaynaşa 
Demir olmuştu. 

Demir ablasile tavla oynamaktayd 

( Arka.\-ı "'"'J 
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Devlet kapısında elli yıl AZRA • 
1 L . 

Bahçeden gelen 
Yazan: Vedad 'O'rfl 

hançer 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Takiyyüddin efendi Abdurrahman Paşadan müşkülpe· 
send ve sert sözlü idi. Bir gün " Seyahat iktıza etti! .. 
deyip lstanbula gidince hepimiz derin bir nefes aldık 

Prensten mülakat istedim. Sarayda 
değilmiş. Bilmem hangi . tö:ende bu
lunmak üzere bir yere gıtmış. Sabaha 

karşı dönecekmiş. ür ol-
Keşke bahçeye çık.masaydım. H 

AlA bu kadar dayaml-dug· umu ha a sanır, . 
.. d. Benı tu-maz bir bunaltıya duşmez ım. . . 

tan mı var? ... Her hangi bir emnı:ıı 
. d .. t yanımda fl-verine getirmek içın or . . ? 

;ıl fırıl dönen bendeler mi eksıktı_. · ·· 
l:r y 1 bahçede rastladıgım 
-ı.ayır... a nız, • mu 

bir cariyevi yanımda alıkoymaga . -
~ sıkıvor. Bır vaffak olamayışım canımı ~ . in 

ı b d d herı·f her hareketım ce o ız an u ·· 
b lki d .. t 'Idı· o'ini bu Hindunun en 
e e goze ı o ' t mda 

umulmaz bir zamanda yanı • şı .b. 
meydana çıkıvermesi bana anlatır gı ı 

oluyor. . d. Cari· 
B··t·· ··nü odamda geçır ım. u un gu . . nnım-

veler sükfıtuma şaştı. Hepsını Y• 
dan kovdum. Yan salonlardan bana 
ninniler gönderen müziği bile sust.ur
dum Prens gelinceye kadar da y~nm-

. k'b d•lme· den kımıldanmıyacağım. Ta 1 e · 
diöime tam bir serbesti içinde yaş~dı-

b 
1 

• • b kl'yecegım. ğıma yemin etmesını e 1 "b 
Şübhe içinde saadet yaşıyamaz. Ş~ -
helcriınin öldürülmesi şart. Prens. b~
nu elbet esirgemiyecek, her hangı. ır 
sebeble işlediği hatayı düzeltec~k.tır. 

Gecenin tülleri, sarayların dı.bınden 
süzülen koca nehre çöktü. Hindın açı~ 

k 1 . bu tülleri yakmağa heveslı ren ev en, .b. 
bembeyaz birer buhurdan gı ı: _ 

Her yer şimdi sessiz ve ben, Istanbu 

1 k kızı Hindin altın tarlala-
un şımarı ' k 

d k bolmuş bir zavallıdan far sı-
rın a ay . .. A 

1 zım Bu ne ilahi hır sukun.... . 
C~riyelerin sonuncusu da bir emrım 

olup olmadığını sorduktan sonra, ya
tak odamın kapısı dışında uyuklamak 

üzere çekildi. 
Tek başıma neler düşünmüyorum. 

Zengin bir hayatın sayfalarında ne he-
ecanlara rastlanılmıyor. , 

y I klan söndürdüm. Yalnız koyu !tır-
mı.l: bir lambanın gölgeleri, altın işle-
meli duvarlarda yelpazeleniyor. .. 

Ansızın titredim. Bütün vücudum, 
buzlu bir suya dalmış kadar ~o~du. 

Gözlerimin, yerinden fırlar ~ibı .ol
duğunu hissettim. Bağırmak ıstedım= 
boğazım ani bir heyecan içinde, sankı 
bir kıskaca tutulmuştu. Kımıldanamı
yor, yalnız ayni noktaya bakıyordu~. 

Pencereden odanın tam orta yerıne 
doğru bir hançer fırlatılmıştı. 

Gürültü çıkarmaması için her ya?ı 
ipek bir tülle sanlmış olan b~ hançerın 
ucuna bir kag" ıd Uiştirilmiştı. Aradan 

b·ım· um ne kadar wnan geçti, 1 ıyor · 
Güçlükle '.kııruldanabildim. Hançere 
doğru yaklaştım. Aklımdan .~e .. kork;:~ 
ihtimaller geçmiyordu. Buyuk h " 
canlar, .fikre çok çabuk bir ~aşt~r~a 
kudreti veriveriyor. Bir iki s.~nıy~ ıç.n
de binbir tehlike hayali, gozlerımden 
gelip geçiverdi. 
Kağıd elime alınca durakladım. 0-

kumakt;n bile korkuyor gibiyd~~· . E.
limdeki sanki bir azrail habercısı ıdı. 

' b··t·· he •ecanı-Okuyunca kendim de, u un ) 
nıa ra~ımen güldüm. 
Yalnız iki cümle: 
cBinbir sır taşıyan bu saray hakkın: 

eda çok samimi bir dost size her .şeyı 
canlatmak ister. İki saate kadar, her
ckes uyur uyumaz, pencereden beyaz 
•bir mendil sallayınız. 

•Vataııdaşınıı.» 

Şu satırları yazarken, paşanın mcn
sub olduğu tarikate beni de intisab et
tırmek istememesinin, bende dervişlik 
kabiliyeti görmemesinden ileri gelmiş 
bulunacağını zannediyorum. 

Hatta, Konyada iken Allaha hitabım 
yazıp vilayet gazetesine dereettiğim 
mahud gazeli, kendisine okumak gafle
tinde bulununca: 

- İyi ama ben o fikirde değifün, 
demişti. 

Abdurrahman paşayı kibirli bilenler, 
cnun dervişliğinden haberleri olmı
yanlardır. 

Takiyyüddin efendi ile dostluğumuz 
ilerleyince, kendisine fransızca öğret
memi arzu etmişti. Yazdığım alfabeyi 
iki günde öğrenerek okuyup yazmıya 
da başlamıştı. 

Mumaileyh, dünyadaki siyasi cere-
Kağıaı eıı:m~ alınca durakladım yanlar ha'ltkında cidden dikkati çeken 

b ... k·m bilir ne gizli hasret- tadının yıllarda döktüğü göz emeği bu mütalealar beyan eder, büyük diplo
!er. Hehr ~rısı l~r taşıyan bu zava1lıla- şaheseri yaratmış. matlardan bilhassa Prens Bismarkı se-
ler ve C) ecan b"lmiş cGanj Hakimesi> nin gözlerini, mu- ver, büyük Re~d paşa ile Ali paşayı da 
n uyku kolay yene .~ i d' Fence- kaddes nehre hükmetmek isteyenlere beğenirdi. 
Kapıyı yavaşca surme e ım. b r d - b' he Bir gün hükumet mescidinde cenıa-

. dog- ru yaklaştım. Ne kadar tehli- karşı, ir pt:tperes. ın. uyahcagı. 1 ır. .: 
ı ey.e . . .. .. • .. ü ekala bilmekle yecanla, mugber bır msan ırsı e, ıçe~ı atle namaz kılınırken Mahir efendi i-
kelı hır ış gordu.gum ~·ı Hadım. Bu doğru bastırdım ve geri fırladım. Emı- mamlık ediyor, Takiyyüddin efendi, 
beraber beyaz hır ıne~ 1 

sal b odaya nim: Gözlerim hiçbir gün bu kadar he- paşa ile benim aramda bulunuyordu. 
işaretin, .onu ~klehy~~~ı ::ı~ :nniyor- yecanlı bir sabırsızlık içinde bu isyan- Kıyam halinde iken, Takiyyüddin e-
ulaştırabılecegme c.ı a kar halini takınmamıştı. Titredim. fendi hiddetle homurdanarak namazı 
du. . . • • cGanjıı hakimesinin vücudii kımıldar bozdu, gitti. Namaz bitince, paşa: 
Odamın pencerelerının ta aşagı~a~?: gibi oldu. Tülleri, pencereden süzülen - Aziz, niçin namazı bozdu, diye 

elan akan nehirde insan namına t~ ,ışı gece rüzgarı altında uçuşmadı, yalnız sordu. 
J-Oktu. Pencere yakı?ları~d~, bır ) 3

- )er değiştirdi. Bu kadın vücudü, bir - Bilmem, dedim. belki abdestinin 
bancınm içeri girebı]rne~.ını ~olaylaş- geçid saklıvormuş. bakasında şiibhe etmiştir. 
tıracak bir ağaç da gor:mıyor~~~· Bir ses. Hem de türkce: - Aman şunu anlayıver; acaba ra-
Pencerenin yüksekliği, aşagıdan bırısı- K k ı hatsızlandı mı, cevabını aldım. 

k d - or mayınız .... 
nı·n tırmanmasına imkan bıra maz 1 b h 1 Takiyyüddinin odasına gittim: Boşlukta ir aya . 
da. Ansızın titredim. Bu işin, beni de- _ Kimsiniz?... (Arkası var) - Namazı terkettini2!, paşa , hasta-
n emek isteyen prensin bir planı olmnsı .............................................................. landınız mı diye merak ediyor! 
ihtimali aklıma geldi. Ne faydası vardı - Hayır! Hiçbir rahatsızlığım olma-
ama bunun? ... Prens böyle bir tecrübe- Ankara borsası dığı gibi, namaza devam için de bir 
yi çok daha makul bir şekilde yapabi- -···- mani tahaddüs etmedi. Fakat ben 

lirdi. Açılıı • kapanıf fiatlan 23 • 7 • g38 (Dümtekli) namaz kılmam! 
Kalbim büyük bir heyecanla çarpı- - Anlıyamadım! 

yordu. Benliğime değil, b~raz s~~ra şa- Takiyyüddin, yüzünde nadiren görü-
hidi olacağım hadis:ye bır an once u- Ç E K L E R len bir gülümsemeyi müteakib, hid-
laşmak hevesine baglıy.dın:· . • Açılı) Kap' 

111 
detle sözlerine devam etti: 

Aradan iki dakika g~çtı, .. geçmedı. Londra 6.20 6_2275 - Dikkat etmediniz mi? Mahir, stı-
Pencereden içeri yeni bır cısım fırla- Nev-Yorıı 126 072r; ı26,o3 ıı .reyi Hüseyni makamından okuyacağım 
tıldı. Bu kadar uzak mc~afe~en bunu Parla 3,47 3,47 ciiye muttasıl ayaklarını oynatıp duru-
t muhakkak büyük hır nışancıydı!. MUlno o,63:.!6 6,6621> yordu! 

a an . 1 t 1 2f,8476 28,975 
H en koştum. iki saat evve a ı anın cenevre ,,

9
,.,7 69

•675 Aziz hazretleri, Kastamonuda nylar-
em . k"" d A · Amsterdam " I> 

ayni bir hançer. Gene bır agı · ynı Berlln li0,6225 rıo,84711 ca, muazzez ve mütehakkim bir mih-
el yazısile iki satırcık: .. Brüueı 21,3125 21,.cos man hayatı yaşadıktan ve iki, üç av da 

Yatağınızın tam karşı tarafında bu- Atına 1,136 1,14 İneboluda bize refakat ettikten s~nra 
~.k bir kadın tablosu var. On dakika Boty& ı.~ 1·6376 •Seyahat iktıza ettiıı diyerek, bir müd-

:~nra bu kadın resminin iki gözüne iki i:::rıd !'.~6 !;~~6 det sonra tekrar gelmek vadile, fstan-
«parmağınızla kuvvetli basınız ve he- Varoova 23.62 2s.726 bula gitti. 
-men geri çekiliniz. • Budapefte 24.do 24.91 Bir medrese çömezi haline getirdiği 

Tuhaf bir emir. Bükreı G,9526 o, 93ı5 Abdurrahman paşadan kat kat ziyade 
Hind sarayJarmın nasıl bir sır ocağı Belgrad .~·.~755 2

'
87 mutaazzım, müşkülpesend ve sert 

d h · · ı Yokohama ..., 36 31:6 
olduğunu yavaş yavaş a a ıyı an amı- stokholm Jt.965 s~.ıı sözlü olan Takiyyüddinin gidişi, paşa-
ya başlıyorum: Bu y~rl~rde her köşe Moskon 23,6726 23 7775 nın oğlu Arif Hikmet bey ve ben de 
es!'.arengiz bir alem. Bır ınsan yatak o- t------E-S_H..._A_M------11 dahil olduğumuz halde bütün daire 
dasında b"ile, kapıları ne kadar iyi ka- halkını sevindirmişti. Abdurrahman 
Parsa kapasın, yalnız ol.duğ.una gene .e- AçıJıt Kapaı11 ı paşada da, ima suretile olsun bir itir:-ıf-

k S b t bl b 1 Anadolu fDl. " 60 
min değil deme . essız ır a o ı e peıın 40 65 40 65 ta bulunmamasına rağmen, ağır bir 
kim bilir ne türlli entrikaların bir va- A. şm. " eo va'llU yük altından çıkmış olanlara mahsus 
sıtası. Aleyhimde de olsa, lehimde de Bomontı - Nektar bir inbisat eseri hissediliyordu. Paşa, 
olsa, Hind saraylarında ilk defa bu ge· Aslan çimento 12 !16 12 36 Takiyyüddinde manevi bir kudretın· 

.Merkez BantuJ 108 108 
ce korktum. Biraz sonra yanıma geJe- 1 Bımtuı lO ıo mevcudiyetine bir kere inanmış ve der-
cek insandan çekinmiyoı-dum. Fakat ·reıeton 8 60 vişliğin, müridliğin icabı olarak onun 
her yandan, beni gözetliyebilccek göz- İtUbat H Detır. 11 60 11150 kendisini tazib eden sözlerini, müz'ic 
Jere yardımcı gizli vasıtaların bulun- Şark Ddlrmenı ~ 06 muamelelerini imtihan maksadına hamı 
ması ihtimali beni tiksindiriyordu. Terkot ile tahammül etmiş bulunduğundan, 
Koştum. Tablonun yanına bir iskem- 1 S T İ K R A Z L A R gıyabında da inkisara delfılet edecek 

le koydum. cGanj• kıyılarına mağrur bir söz söylememiştir. 
1 f 1 t b 1 b .. Açılıı K.apuıı 

nazar ar ıra an eyaz ara urünmüş Türt bOrcu 1 ı>etln Bir sene kadar sonra, Ab-
d .. .. kt kadın ne kadar da heybetli. Ayakları- • • 1 1 • durrahman paşa İzmir vila _ Bu imza, beni heyecana uşu~e · en d d 'k -· 

S d h t nın dibin c uran ı i timsah, korkunç • • ı v•dc'i 'J'eti va1ilig-rine tayin ve be -.ziyade sevindirdi. aray a enuz anı-
:. k d demek Ken tığızlarını açmış, ona el si.irdürtme.meğc ı nim memuriyetim de oraya tahvil edil-madıgı~ m bir Tur var ı · . - _, _ 

f l memur gibi. Kim bilir hangi san'at i.is- digı· ·nden Takiyyüddin efendı· ı'zmı·re -disine rastlamamaktan az a prensın 

~1yle bir adamdan bahsetmemiş olma- • - - • • • - - - • • • geldi, bir kaç ay dairede !kaldı. 
Fakat her nedense mesnevi dersine sına şaştım. . 

Saat tçı.ın on. Mektub sahibıne tam devam olunmadı. Yalnız gece müsa-
gecc yansı işaret vereceğim demek!... habeleıi yapılıyor, bunlara ben de iş· 
Yeryüzünde beJ...1.emek bir sıkıntıdır. firak ediyordum. Bu musahabeler ara-
Fnkat merak içinde beklemek bundan smda, Takiyyüdclin fırsat buldukça, bir 
bnmbaşka çekilmez bir azab. çocuk terb)y~ eder gibi, paş_ayı itap ve 
Odamın altın saati gece yarısını vu- muahaze etmekten geri kalmıyordu. 

rurken, dışarısını dinledim ve gözetle- Evvelce anlatmış olduğum vechile, 
dim. Koridorda, loş kırmızı ışıklar al- Ba§, dif, nezle, grip, romatizma, nevralji, kuıklık ve bütün Fransız zırhlısında intihar eden zabi-
tında, ipekli sedirlere uzanmış bir in- agv nlarınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşıe alınabilir. tin defni merasimi için zırhlıdan kara-

Takiyyüddin, çok takdir ettiği Ali paşa 
dan bahsetti: 

- Cismen küçük, fakat dirayetce 
büyük adamdı. Allah rahmet eylesin, 
dedi. 

Paşa, buna karşı: 
- Öyle ama, çok kindar bir adamdı, 

demek sabırsızlığında bulundu. 
Takiyyüddin, öfkelenerek: 

- Kindarlığını neden biliyorsunuzı 
Sualini sordu. 

Paşa iddiasını ispat edeceğinden e • 
min ve sakin bir tavırla: 

- Merhum peder, Diyarbekirde vali 
iken, dedi, oraya gidip gelen bir müşire 
dair sadrazam Ali paşaya tak<lim etti• 
ği resmi bir mektubda cMüşir- galiba• 
Nafiz paşa bendelerh diyecek yerdı 
cMüşir Nafiz paşa mahlesleriıı demiş, 
Ali paşa buna kızmış. Aylarca sonTa, 
İstanbuldan Diyarbekir kalesine sevk: 
olunan mahkümlar hakkındaki emir • 
namei samiye (sadrazam mektubu 
ilişi'k olan pusladaki mahkumların 
isimleri hizasına, bizzat Ali paşa tara• 
fından sürh ( kırmızı mürckep ) He 
•mahlesleri, mahlesleri> sözleri yazıl • 
mıştır. 

Takiyyüddin efendi daha ziyade kı· 
zıp kızararak sordu: 1 

- Bu vak'a kaç sene önce oldu? 
Abdurahman paşa gene sükunetini 

muhafaza ederek: 
- Tahminen kırk sene evvel, ceva .. 

bını verdi: 
Takiyyüddin, muzafferane bir tavır

la: 
- Pekala, dedi, Ali :paşa (mahlesleri)' 

sözüne kızmış, bir kaç ay bunu unut'
mamış. Halbuki siz, bu vak'ayı kırıt 
senedenberi unutmuyor, unutamıyor
sunuz! Simdi insaf buyurun, hanginiz 
daha ziyade kindarsınız? 

Ben, bu çirkin muhaverenin devamı· 
na meydan vermemek maksadile 
(müstaceldir) diyerek yazı masası ÜS• 
tündeki bir telgraf müsveddesini pa· 
şanın önüne sürdüm. Beti, benzi atan 
paşa şu tedbirimden istifade ederelt 
müsveddeyi ve kalemi eline aldı. üÇ, 
dört satırlık bir şey olan bu yazıyı 
mükerreren okuduktan ve uzun müd· 
det düşündükten sonra, bir kelimesini 
tebdil ederek bana iade etti. Paşa, bel· 
ki de öfkesini gidermek için, işi kasten 
uzatmıştı. Fak.at, Takiyyüddin, paşanın 
müsvedde tashihi merakını bildiği için, 
paşaya: 

- Eğer, dedi, mahrem bir şey de· 
ğilse, bu müsveddeyi görmeme müsaa .. 
de buyurur musunuz? 

Paşa: 

- Ne mahrem, ne de şifre! Açık çe
kilecek bir telgraf. Maamafih öyle olsa 
bile zatı ülyanızdan gizlenmez, buyu• 
run! 

Taki müsveddeyi okuyup bana iaae 
etti. Sonra paşaya dönerek: 

- A ef endirn, dedi, Hazım bey pek 
güzel yazmış. Dikkat ettim, kalem elde, 
on dakikadan ziyade düşündünüz. Sa
de bir kelimeyi bozup yerine onun 
ınüradifini yazmışsınız! Lüzumu olma
dığı halde, bir kelime değiştirmek içih 
fikir yormaktan, zaman israf etmekten 
ne lezzet alıyorsunuz? (Arkası var) ............................................................ 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlardarı 
İstanbul cibetindekiler: 
Aksarnyda: <Şeref). Alemdarda: CAbdUl• 
kadir). Beyazıdda: (Belkıs). Samatyal1ar 
<Erofilos). Emlnönündc: CMehmed :Kfl. .. 
zım>. Eyübde: CHlkmet Atlamaz). Fe .. 
nerde: t-EmUyadl>. Şehremininde: CHa.11• 
dl). Karagümrükte: (Arif) . Küçükpaı r. 
da: CHulQsl). Bakırköyiınde: (Hllftl , . 
Bey«>flu cihetindekiler: 
İstıklfU caddesinde: (Kanzuk). Daire : 
(Guneş). Topçularda: (Sporld1s). T. ... • 
simde: (Nlznmeddln). Tarlnbnşındn: < • 
hnd). Şlşlldo: (Halk). Bcşlktıış\n: ti 
Rıza>. 

BoğıW~I, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: <Lıkelebaşı). Sarıyerde: \• 
saf). Kadıköyfınde: CBUyük - Üçler}. ı L• 

yükadada: (Şinasi Rıza). Heybelldeı C'l.ı• 
san kordonu var. Hepsi de muhafaza- ya asker ç.ıkartı!masına mani olmak 
ma memur ve emrimi bekliyen~c~ar~iy~e::_-~-~~-~!_~-~~-~~-~!._~-~~-~~-~~~-~~-!!!!!!!..._!!.!!!!!!.__!.!!!!....U~o~lu~n~da!!!ı.~i~te~dgbi~:fl!!:er.ır"l!llii:ı~d~.......1.1~ıına.D....J....3ııııı.---------------

naş>. 
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Vard Ad sındaki Hayalet 

Yazan: Sapper 
Türkeeye çeviren: 

. Londraya telefon 
Basnu.n Up.JtlııD 

Tekirdağlı Hüseyin bugün 
Diıiarlıyı yenebilecek mi? 
Güreşin çok sert ve heyecanlı olacağı tahmin ediliyor. 

Fakat mevsim geçince Evian boşa- ı 
nır, ıssız bir yer halini alır, uykuya 

Dinarlı biitün kuvvetini sarfedeceğini ıöyluyor 

calımş gibidir. 
Drummond buraya böyle bir mev

simde geldi. llitiyaten o:tomobilden 
şehir dışında inmişti. Vakit öğleydi, 
(Evian)a uğrıyarak İsviçre sahiline 
gidecek olan vapur ise 2,5 da geliyor
du. Drummond rıhtımda ne yapacağı
m düşünürken gözüne spor levazımı 
satan bir mağaza ilişti. Bu havalide 
spor kıyafetinde daha az göze çarpaca
ğını düşünerek mağazaya girdi, bir !!rt 
çantası ile bir baston aldı, sonra sahil
de küçük bir meyhane görerek girdi. 
Fakat burada bir omlet ve bir şişe şa
rapla iktifa etmek mecburiyetinde kal
dı. 

Bugün Taksim stadında mühim gü- I 
reş müsabakaları yapılacaktır: Aylar - ı 
danberi Anadoluda muhtelif güreşci -
lerle karşılaşan ve ekserisinde galibi -
yetler temin eden Dinarlı Mehmed, 
Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hüse
yin ile ·karşılaşacaktır. Dinarlı Meh -
med bu güreşinde Tekirdağlının karşı
sında bütün kuvvetini göstereceğini 
ve teknik oyunlarile Türkiye başpeh -
livanını alt etmeğe çalışacağını sBy -
!emektedir. Buna mukabil Tekirdağlı 
Hüseyin şimdiye kadar hiç bir pehliva
na yenilmiş değildir. Bu bakımdan Di
narlı tarafından bir zor gördüğü tak -
dirde bütün kuvvetini kullanarak gü -

e reşeceği muhakkaktır. Maamafih ay -

Diındenberi, Standiş'i görmemişti. lardanberi gömıediğimiz, güreşini sey-
Vakıa Listeron şehrinden Eks şehrine retmemiş olduğumuz Dinarlı Mehmed 
kadar ayni trende gelmişlerdi, fakat ih- eskisine nazaran daha çok bir kuvvet 
tiyaten ayrı ayn kompartımanlarda o- Kapıda garib bir adam göründü va iki elini birden bCl§ına kaldırdı temin etmiş, bilhassa cesaret denilen 
turmuşlardı, Eks şehrinde de ayn ay- traş olmıya, bir dt potinlerini boyatmı- - Allo .. Jinger, siz misiniz? eksikliğini tamamlamış ise, Tekirdağlı 
rı otellerde kalmışlardı. Binaenaleyh ya mühtacd.ı. Jinger Lavsonun sesi telin öblir u- için çok büyük bir tehlike teşkil ede -
Drummond arkadaşının şimdi nerede • cundan gayet berrak olarak işitilince ccktir. 
olabileceğini düşünüyordu. Drummond otel konsierjinin, ckapı- Drummond devam etti: Bu mühim güreşten evvel, Anado -

Vakit çabuk geçti ve lokantacı ka- cısının» önünde kendisine bir oda seç- - Ben Drummond size Cenevreden luda bilhassa Bursada bir çok güreşler 
dm görünerek: mek üzereydi ki otel kapısında garib telefon ediyorum. ' yapmış olan Kira ve Dimo isimli iki 

- Vapur geliyor, kaçırmak istemez- bir adam göründü ve Drummond'u gö- - Cenevreden mi? Fakat ne işiniz Bulgar pehlivan da iştirak edecektir. 

Eminönü Halkevinden: 24/ Temmuz/ 
938 Pazar günü Taksim stadyomunda 
Evimiz namına pehlivan güreşleri ya -
pılacağı hakkında duvarlara yapıştırıl
mış afişler göri.Umüştür. Bu güreşlerin 
Evimizle hiç bir alakası bulunmadığı 
görülen lüzum üzerine ilan olunur. 

seniz acele ediniz, dedi. rünce iki elini başına kaldırarak: var orada? 
I
. ht· d st rtt t ld Bugünkü gür~ler ve Eminönü Halk evi 

Yandan çarklı vapur, Evian sırasın- - ıyar 0 um, sı a çan a, e e - Jinger şimdi söylemesi uzun. Bu -
da fakat İsviçre toprağında kain olan baston, böyle garib bir kıyafetle bura- sabah tam bir rapor yazıp postaya ve-
Sen - Jinyof istikametinden geliyordu. da ne yapıyorsunuz? diye bağırdı. ririm. Kendim ancak iki üç gün sonra 
İskelede de bir kalabalık belirmişti. Drummond döndü: dönebileceğim. Burada anlatamıyaca-
Drummond lokantanın kapısında dur- - Ben sizin öğleden evvel yatakta ğım bir sebebden dolayı Fransadan 
muş bakarken birdenbire gözüne Stan- kaldığınızı bilmiyordum ihtiyar dos- geçmek mümkün değil. Felemenkten 
diş ilişti. Yanında bir jandarma vardı, tum, diye mukabele etti. vapurla, yahud Belçikadan tayyare ile 
arkadaşının pasaportuna bakmak isti- Ceyms Tagley güldü, Lord Storring- geleceğim. (Arkası var) 
yordu, arkadaşı da itiraz ediyordu. ton'un en genç çocuğu hariciye nezare
Drummond kaşlarını çattı, Standişe tine yerleşmiş, memleket memleket do
böyle yapanlar onu da farklı bir mu- laşıyordu. 
ameleye tabi tutacak değillerdi. - Latife bertaraf, sizi buraya hangi 
Lokantacı kadın ise boyuna: rüzgar attı? diye sordu. 
- Fakat acele etsenize, deyip duru- Drummond gülerek cevab verdi: 

, 
yordu. Drummond gülümsemekle ikti- - İsviçre mimarisini tedkik etmek ı 
fa etti ve nihayet göl seyahatinden vaz- arzusu... z t--l--+--4....--r-...ı 
geçtiğini söyliyerek lokantaya girdi, - Gene alaycısınız, her vakitki gibi.. 
bir şişe şarab daha istedi. Ve birdenbire ciddileşti: ~ 
Dışardan su içinde dönen bir çark se- - Fakat Talbo'nun ölümü .. ne müd- ~ 

si geliyordu, vapur hareket etmişti. Le- hiş şey? 5 .,._..,.__ 
man gölü üzerine bir daha sessiz- - Görüyorum ki İsviçrede her şeyi 
Uk çöktü. çabuk duyuyorsunuz. Evet, gerçekten 6 
Lokantacı kadın uzun boylu ingili- müdhiş şey... '1 

ıin biraz kaçık olduğu kanaati ile işine - Bu cinayetin saiki her halde siya- 8 t---+--+--tf--..J.---4--

dönmüştü. Şimdi Drummond yalnız sidir. 
kalmıştı. Ne yapacağını düşünüyordu. Drummond kaşlarını kaldırdı: 
~özüne bir harita ilişti. Kalkıp baktı. - Ben albayı siyasetle uğraşır bil- ıo __ _ 
lsYiçre toprağına geçebilmesi için ya mezdim, dedi. Fakat bu bahiste siz onu 
bir sandala atlıyarak karşula (Cenev- elbette benden iyi bilirsiniz. Münase- SOLDAN SAliA: 

ı S b ı - İşitme uzvu - Hlzmetkftr. 
re) yi bulması lazımdı, yahud da Evi- bet ge mi.şken sorayım: iyaset aro- 2 - Yıkan - İsyan eden. 

9 · 10 ~ 

.. 

an'dan şarka doğru yürüyerek Sen - Ji- metresi ne alemdedir? 3 - Keşti istikbal - Emeller. 
yof'a gitmeli~di. Sandal tehlikeliydi, Öbürü yanm sesle cevab verdi: 4 - ÖğütülmUş hububat - Kışın yağan. 
görülebilirdi. Işitilebilirdi. Sen - Jiyofa - Resmen azizim açık havadadır, 5 - Pandül. 

SUleymaniyelilerin yıllık 
toplantıları 

Süleymaniye Terbiyei Bedeniye 
Yurdundan: Senelik kongre 6 Ağustos 
Cumartesi saat on beşde Veznecilerde
ki Yurd binasında toplanacağından ar
kadaşlarımızın iştirakleri rica -olunur. 

Avrupa otomobil turu lzmirde 
başladı 

İzmir (Hususi) - Turing klüp İz -
mir şubesinin tertib ettiği Avrupa oto
mobil turu başlamıştır. Beş otomobilin 
iştirak ettiği bu müsabaka, ayni: zaman 
da arızaya tahammül bakımından da 
çok ehemmiyetlidir. Kafileye Turing 
klüp İzmir şubesi reisi ve İş bankası 
müdürü B. Haki riyaset etmektedir. 

Kafile Nis'e vasıl olmuştur. İtalya, 
Fransa, İsviçre, Belçika, Çekoslovak -
ya, Holanda, Almanya ve dönüşde Bal
kan merkezleri de ziyaret edilecektir. 

Kırklareli Silivri takımları 
berabere kaldllar gelince, vakıa (Evian) a on bec: kilo- fakat kulis arasında vaziyet o kadar iyi 6 - Bir nota - Gürültü. -. .. .. .. 7 - Çok katı - Kırmızıya benzer blr renk. 

metrelik bir mesafeydi, fakat yol po- gorunmuyor. s - Merkezi hükümeUmlz - Bir erkek ıs- Kırklareli (Hususi) - Geçen pazar 
lis karakolunun önünden geçı'yordu. Tam bu sırada mühim İngiliz delege- mi · günü Silivriye giden Kırklareli spor 
Bunların haricinde üçüncü bir şık var- !erinden biri hol'den geçerek Tagley'e 9 - ~~tauttd. a tekrarlanan kelime - Evin en takımı orada Yavuzdan yedi oyuncu _ 
dı. O da Evian'ın garb istikametini tu- bir el işareti yaptı. O da hemen: = 

A 
· · · d 

1 
b · ıo - Kamer - Ev nun takviyesile çıkan Silivri takımı ile 

tarak göl kenarından (Cenevre) ye ka- - zızım sız en ayn mak mec un- · k 
Ö 

YUKARDAN AŞAÖI: • bir maç yapmıştır. Maç ço heyecanlı 
radan gitmekti. Dıummond mesafenı'n yetindeyim, dedi. ğle yemeğinde bu- l- Kabahat - Siyah. olmuş 1-1 beraberlikle neticelenmiş -
uzak olmasına rağmen bu yolu tercih luşabilir miyiz? 2 - Akıl - cahil. 
etti. Fakat memleketin yabancısıydı, - Belki ama söz veremem. 3 - :ı~t~ Beyuzıdla Aksaray arasında blr tir. Pehlivanköy ile yapılan maçı da 
hangi hudud yolunun daha ıssız, han- Genç katib ayrıldıktan sonra Drum-

d b
. k k 4 - Valide - İki tarafı kesen bıçak. Kırklareli spor takımı 2-1 kazanmış -

gisinin daha kalabaltk olduguw nu bilnıi- mo.n .. lr aç saniye be ledi ve konsi- 5 - Kalmak masdarından emrlhazır - tır. 

yordu. T~hlike de buradaydı. Bunun- el')e donerek sordu: Desimal. 
la beraber Drummond ta hudud kara- - Londraya telefon etmek istiyo- 6 - Satmak masdarından ısmı tan. 
koluna varıncaya kadar anzasızca yü- rum, aca~a çabuk alabil~r miyim? 7 - Beyaz - İstifham lAhlkası. 
rüyebildi. Ve oraya vardığı zaman da - Bellı olmaz efendım. Bazan der- 8 - Gürültü - Etrafı denizle çevrili tara 

yolu bırakarak ormana atıldı. Karan- hal verirler, hazan da uzun uzadıya 9 _ ~:;~~~· _ Yağma. 
l!k çökmüştü, görülmesi ihtimali yok- bekletirler. ~~tfen is_te~iğiniz numara- ıo - Bir nevi toprak - Bir kadın tsmı. 
tu, yalnız biF köpek havladı, sonra tek- yı bana verınız, ve :ıhtıyaten uzaklaş-
rar sessizlik çöktü, tabiat uykuya dal- mayınız. • mıştı. 

• 
Drummond ertesi sabah bir otel oda-

sında uyandığı zaman saat onu geçiyor
.du. Güneşli bir gündü. Yüzbaşı artık 
ensesinde jandarma yumruğu hisset
memekten doğan bir hafülikle üstüste 
ıki bardak kahve içtik-ten sonra giyin-
di ve sokağa çıkarak bir taksiye atladı. 
Ve doğruca Bcrg oteline gitti. Fakat o
rada konsierj tarafından şübhe il€ kar
ılandı. İtiraf etmeli ki kıy af eti bu ote-

Drummond bir kağıdın üzerine bin
başı Jinger Lavson'un harbiye nezare
tindeki numarasını yazarak uzattı ve 
sonra yazıhane yanında bir sandalye
ye oturarak beklemiye başladı. Otelin 
holü bir Milletler Cemiyetine benziyor
du, her renkten adamla doluydu. 

KDnsierj yüzbaşıya doğru ilerlediği 
zaman aradan ·beş on dakikadan fazln 
zaman geçmemişti. 

- Londra karşınızdadır. 
el.efon odasına 

, 

Türkiye Greko - Rumen 
birinciliklerine hazırlıklar 
Bursa (Hususi) - 10-11 Eylülde 

yapılacak Türkiye Greko - Rumen gü
reş birincilikleri için hazırlıklar başla
mıştır. Bütün Türkiye vilayetlerinin 
Qirincilerini Ankarada toplamak bazı 
müşkülatı mucib olacağı düşünülerek, 
yekdiğerine civar vilayetlerden birinin 
merkez ittihaz edilmesi, burada seçi -
lecek birincilerin Ankaraya gönderil -
mesi !kararlaştırılmıştır. Bursa merke -
zinde. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İz
mit, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale böl -
ge güreşcileri toplanacaktır. 

Nevşehir - Avanos maçı 
Nevşehir (Hususi) - Avanos Spor 

klübü tarafından davet edilen Nevşe -
llirspor gençleri yaptıkları maçta 4-0 
galib gelmişlerdir. Maç çok heyecanlı 

Tekirdağlı Hüseyin ile Dinarlı Mehmed 
1zmirde yaptıklan son gü.reşte11 evvel 

Bugünkü spor 
hareketleri 

1 - Taksim stadında serbest 
güreı müsabakaları. (T e· 
kirdağlı Hüıeyin • Dinar
lı Mehmed). 

2 - Bebek Robertkolej saha
sında atletizm müsabaka
ları (Saat 15). 

3-Bakırköy at yarııları (Sa
at 15). 

4-Kadılıöy Fener stadında: 
lstanbul atletizm birinci
likleTi <Saat 16). 

5 - Beykozda lıürek teıvik 
mÜ•abakaları (Saat 14). 

6 - Okmeydanında ok atııla
rı (Saat 15). 

'l - Karagümrük sahasında 
Halkevi mafları. 

Bafraspor Samsun 
Halksporu yendi 

Bafraspor takımı 

Samsun (Hususi) - Geçen Paıa' 
günü Samsun Halkspor klübü BafraY' 
giderek hususi bir maç yapmak üzerf 
Bafrasporla karşılaşmış ve 5 - ı Bafrll' 
spora mağh'.ip olmuştur. Oyun her i~ 
klübün müsavi akınlarile cereyan et ' 
miştir. Fakat Samsun Halksporun tB ' 
lihsizliği neticesi olarak hiç umulmıya' 
bir mağlubiyete uğramıştır. 

lzmirin Uçoku takviye ediliyor 
İzmir (Hususi) - Üçok klübü, ye 

ni mevsime girmeden önce futbol ts 
kımını takviye etmeğe başlamıştır . .$ 
ge mıntakasının muhtelif klüpleri.PI 
ınevcud müstaid oyunculara iş temiil 1 

dilerek İzmire nakledilmektedir. ]\ıfıı 
nisa ve Ödemişden ?irer oyuncu al~1 
mıştır. Vehabın da Izmire nakli ve~ 
sancak klübüne iltihakı için teşebb 
ler yapılmaktadır. 

Oksoor klübüniln çalışmala~., 
Dün de Okmeydanında Okspor w· 

bilnün atışlarına devam edilıniştir. ~ 
mum! katib!n nezar~~i altında v~ "()_ 
okcu1ardan lbrahim Ozok ile Tahir 
ok'un hakemliğinde müsabakalarll' 
tıncısı yapılmıştır. Atışlara on bir 
iştirak etmiş ve uzun mesafe atışlD 
başlanmıştır. Bilahare kısa mesaf 
hedef üzerine atışlar yapılmıştır. 
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R ADYO 
ISTANBUL 

Haftalık 

PROGRAMI --== -

•Tw+ .. o -.... 
, ...... Jdl&bAB: ~ JlfBIB.IY.&'11: 
1ua: Bam masa: 'hPlllllP BeledlJ• ıuo: Plüla Tlrk m..alll. u.ao: Hua

babr-'Men netJen 11.51: )[oDferana: l'a- dis. IJ.Oi: Plltla Türk multlll. 13.15: Kon
tih BaDnl mmma, 8ml Biner cı.a-n> • 19. ser: l(oWUlfden naklen, ormın M. Kemal 
20: Rallle u,aı ft arbd•fh" ıarafmdaD fdarutnde. 
Türlıı: m.w.t CUWU. Bllzam ft llalk &ir- AJtpll lOIJBiYAft: 
tüail). ıo: OrenTit nadban.,.....,, nakJeO 1uo: sanı mblk: Tepebl.fl BeledlJe bah
aaat '1an Keman bmerl: ~~ çesinden. u.15: Konferana: Prof. Salih Mu
prof8161Jelmden Aıı 8elılD ~ ••· r.rd (J'en mü.sahabeleri). 19.65: Borsa baber
Bava raporu. 20.43: ömer Rna J>olrUl ta- liri. 21: orenvlc; rasadhanesinden natlen aa
ratından anı.:a 16J)n. 21: suı lJUI. or- a& Qarı Selma ve arkadaşları &arafından 
teat.ıa. n.-· JDlllk Tin JDlltW: 1hrl Ha- Türk mÜsw.si ve halt .. rkllan. 20.40: Hava 
ııı ve .,......:..,." ıaıatmdaD- Taldr ~ raponı. 20.43: ömer RıD Doğrul tarafınd;~ 
faalJ. 22 ll: llidk. ft!Je&e: ftpebsfl .-..e- arabca SÖJI"· 21: saat Ayan. Orkestra. . 
ıliye bll~tı+den natıen. DM: 8oD Jıaber- 30: Necmeddin Rıza ve artadafları tarafın
ler ft er&ell lbln pnıcramı. 21: Saat lya- dan Türk maslltlsl <Sabah faalı). 22.10: Mü-
n. zlk, varyete: Tepebafl Beledlıe bahçesinden 

naklen. 22.50: Son haberler ve ertell fiinün • programı. :IS: Saat IJan. 
• r.sm- 1131 puartesl l/f/llNtl 

ölu ımşatYAft: usittsl H 50· Han- A N K ARA 
.!.~.~~l=~:'musıtW. Ü.IÔ: Muh- 14 Temmm 1931 Pmr 
teııt pllk nep-tyatı. Ö(lıl.& Jıl&l&iYATI: 

••&U« NQIÜYATI- 1915: Rıfat ve 12.30: Kanflk plf.k nep'lyab. lUO: Plltıa 
ıuo: Pl1kla danS m ·Uattısl <Uf- Türk :muaıırw ~ lUi: .Alam :a.m

&rtadqlan tarafından Türk ~- •: l8fL 
iM. Jll&Qrd). ıt.51: _... ~ .. ı 119- ASliM ıupi'l'A'll: 
Clreırviç ıuaea~., ... n lmafından 1...,: K~ plAt Jllllb'atı.. 19.U: Tün 
n. Mustafa çatsar ~ :b ... nıp>nL aa: ö- mu.lltial ve ı.ıt prkJlan Oılutad•r>. 21: 
'llrt mlllldsL 20.fl. arallea aıöyler. Saat Qan ft arabca lllldJaL 20.U: ~ 
•11.r Rıza Dotr1ll ıaıarm::.: hm - he- bıusi* ve llalt prtııan (SallJıaddin>. 21: 

· Saat lyan. Orlmlln· .__fmdaD -ı&•ı .. ,,.. ıı.JI• aiQO ...... enestrua Jeti. İbnb1a Te aı'W'Afıan ._. fJaD .....-- • • 
~t ful!) an: )illa. ft1711e: .,.._ 22: Ajans haberleri. 
llafl Bel.U,. ~lndell adle& 22.IO: Son • 
llaberler .,., edeli slniiD pnpallL 31: Saat Z5 Temmsa 19• PuU1elll 
-rı. ~iZ NEŞKİYATI: 

• JUO· Kanşıt plAk nqrtyatı. H.50: Pllkla 
Türlr mulkW ft lı8Jt prtıJm. 15.15: Ajans 

balııllrll'ri-
ÖÖLE NEŞRİYATI: • ,.,._ AKŞAM NE&IÜYA.D: ... H• ....... _ .. 

lt.11: N* ~ .......... M.11. --- il.Si: P1Dla dam mvslkld ~- n.n. 

dl& !Ui: ~ "J'ld • "'iL a»: ........ musltf.d ve ııaa f&l'tıl&n ....ı <mtmt 20elt5 RTü~~ 
tıllU pllt nep1Jatı. 30: llU&. IJUl w arabca ne.,..ya · · : r .. 
aq•• ,....aran: _ .,...pw" 1MaJk f&l'tıl&n <Handan>. 21: 
183&: Jfaftf mlzfk: Tepebell Be1edf1e bah Spor tonuşmaaı: <Nlzameddln Kırşan). 21. 
~ naJıı:len. lUA: sak...r.ın IGiıD: ltibad ıs: stttdyo .salon ortestrUL 22: .6,)ans haber
•Dlln. B.QueUcmnhar ı:ıarmonlk ora&- ıert. 
tıaaından. IIJ.55: Borsa haberleri. 20: Gren- • 
~ ruadhaneatnden naklen saat clalyarı.~~ Z6 Temmas U3I Sah 
• R artadaflan tarafın n . i ıza w k HilaaJJl). 20.40: Haft ra- ÖÖLE NEŞR YATI: 
atısitl.s1 c~u=r· Rıza Doğrul tarafından a- 14.30: Karışık plak nepiyatL 14.50: Plakla 
=~~ ::~~- 21: Saat Ayan. Orkesb'a. 21.30: Türk musikili ve halk prlcıları.. 15.li: A,lana 

-- - aırtl ....... ~ 'r9lk haberı.L ~mal - aıe: llllBlk yar- AKIAll' aqwb•n; 
musitısl <Acem =·behletdJHleD ~en, 18.30: Kantık p1At nepiya&ı. lt.15: Tlrlıı: 
ııete: Tepeba41 ı ertesi &ünün progra- musWal ve ballt prkllan (Makale>. :ID: Sa-
21.SO: Son haber er ve at Ayarı ve arabca nepiyat. 20.15: TDrt .aıu-
'D. il: eaat IJan. sltili ve balt prtıJan <Sa'U>ectdbl). n: f9n 

• pli.klan. 21.15: StildJO l&loıı «UIU'uL 22: 

BOR •08'1'.& 

Orman Falriiltesi Müba1ut Komisyonu Batkanhğmdan: 

Cinsi 

Benzin 10,000 Liı. 
Muvıkkat. teminatı 

lhaıe : 211r111m 

Süt 
Yoğurt. 

TereJat 
Kaymak 
Elmıe:t bdalft 
Tel • 

700 Lit. 
lOCIO Xc-

51 • 
15 • 
ısa Ad. 

•Kı· 
Muvakkat teminatı 

İhale : 26/7 /1938 

Ekmek 
Birinci nevi 11,000 Kc. 

Muvakkaı teminatı 

İhale : 26/7 /1938 

Pirinç 
Şeker 

Kunı Famlya 
Un 
Nohut 
Makama 
Siyah Mercimek 
Kınmn • 
Kuru üzüm 
Tuz 
Sanmsak 
İrmik 
Çay 
Şehriye 

Bulgur 
Çilek reteli 
Vipe • 
Konsene Tür. 
Kon. Ane kadıı 
Kuru kayısı 
Çam :fıs'Jlı 
Kuş üzümü 
Buğday 

Soda 

1000 Kı. 
1400 • 
500 • 
'120 • 
200 • 
250 • 
150 • 
le • 

100 • 
30I • 

20 • 
200 • 

15 • 
50 • 
60 • 

100 • 
100 • 
300 • 
300 > 
100 > 

15 • 
15 > 

30 • 
300 > 

Muvakkat teminatı 

ihale : 26/7/1931 

Mul.wnmen 
Fiatı K. 

16,DI 
111 IJ. 

Saat: 8 

15 
20 -140 
15 
23 

31 u. 
Saat : 10 

Belediye narhı 

82,5 lira 
Saat: 11 

28 
28 
18 
17 
18 
25 
17 
J5 
25 
8 

20 
~ -25 
15 
ao 
M 
28 
28 
80 

110 
30 
15 
9 

121 Lira 

Saat: 12 

Cb:ıa1 Milrdan 

Sadeyaj Urfa 1000 Kg. 
Muvakkat t-ntnatı 

İllale : 28/1 /1938 

Zeytin yal 
Zeyt.ia (Gemlik) 

8am.ı 

•xa. uo • 

Beyu peJDir 
Kapr • 

Mrnallat teminatı 
İhale : 26/7/1938 

4GO • 
300 • 
200 > 

Dalhç eti 4500 Kg. 

' 

:Uuhammm 
l'iab K. 

105 
W Li. 

Saat: 9,30 

12 
40 
40 
50 
80 

BO Ll. 
Saat : 10,30 

50 
(Beher kiloya 3 kuruş nakliye) 

Muvakkat teminatı 169 Lira. 
thaıe ~ 28/1/1938 Saat : 11,30 

Ywnmta 10,000 Acl. 2 
K-:ıru qaa 1000 K& 6. 
Patates 900 • 8 
Etma 200 > 20 
/lyva 100 • 20 
Portakal 00 lik 1000 AcL 3,50 
Taze Bakla 4()_0 Kg. 15 
Salaıara yaprak &o > 80 
Taze fasulya 500 • 15 
Salu& lrabltjı -. 10 
'laae bel.IPlya 100 • 15 
Dolmalık biber 75 • 14 
Domates 150 • 8 
Semiz otu • • JO 
Patbcan IDO Ad 3 
Den otu • • 1 
Maydanoz 250 • ı 
Taze ıojan 200 • 1,51 
Yeşil lialaıa 500 • 1 
Havuç 250 Kg. 10 
Kerevız 300 > 11 
Kama bahar 200 Ad 15 
Ispanak 700 Kg. 8 
Lahana. 350 • 8 
Pırasa 1000 > 5 
Enginar 500 Ad ılO 
Limon 1500 > 3 
Salça 100 Kg. 30 

M11vakkat teminatı '18 Lmı. 
bıaıe : 'lt/1 /1938 Saat: 13 de. 

1 - Büyükdere Bahçeköyünde bulunan Orman Fakültesı için yukarıda yazılı erzak vesaire (8) prtname ile eskiltmeJ 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler lstanbul Viliyet Muhasebe Direktörlüğü dairesinde 28/7/1938 gününde yukarıdaki her kısmın altların .. 
da yazılı saatlerde yapılacaktır. 

3 - Eksrlhnelf'e pebflmel: lçfıı ~ ı.er ...._ albnda ~ mnü:bı twwtutJarm llaliye vezna1Di J&tınldıt• 
Janaa dair JDakW. ~ ve 2490 ~ baaDCla J'Ul)ı ....tJan Jaala cııbnak Uamwfrr. 

4 - Şartnameleri g&mek iltiyeııler tatil ,anım ~ ~ Be~ Orman l'ütlltesl lluhuebesine müracaatı
lan. (4317) 

21 Temmas 1931 ÇaqaJDba Ajan.I Jıaberlerl OSMANLI BANKASI 
ÖÖLE NEŞRİYBI: • 
ıuo: PIAtla Türk muaWal. H.50: Bava- r:r ~ USI ~ 

dla. 15.05: Plltla Törlı: muı.WIL ıuo: lıluh- Mr.s :wqidY&ft: 
'9llf p1D D.,,.U. Jf.» J[anpk plak netrf1a&I. lf.50: P!lt?a 

ATI• Tilrk ........ ft 1lalt ~ 11.JI: A,llm8 
AKIAM NBŞRfY • haberleri 
18.30: Plltıa dans mu.ıtısl. 19.20: Kon~e- ,&q.uİ JIBllÜYATI: 

TORK ANONİM ŞİRKETİ 
nsas uatııı : ıau 

Sermayeat: ıt.IH.IH fnsnıs 11ra11 

l'ana: Kadıköy Halkevl namına: Nahid.;:; lUO· Plltla darıl moaltlaL 19.15: Türk 
Ilı ToUr caa. 8DfJnaek aıiatlJ. lt.55: - ..maM Ye imik fSrblan ()lubdder>. 20: 
la. ••ıaırt. •: an~ ıuadbaıı..tnden llu\ lJarı.,. uabea liliPb& aıs: Türk Türkiyenin baılıca ıehirlerile 
ııatıen aat AJan. Nlllal AUm .,. arlmdetl•- muallı:lal Te halk p.rm111n (Budan). 21: 8th Paris, Mantıya, Nls, Londra ve 
rı taratmd&n Tllrk muaWll <Yllib. Bl=~ bl tonupa <Dr. Veılk Vaaaf). 21.15: Sttld- Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
20.•: Baft raporu. 20.41: Omer RJlll _ 10 ..ıon ortestruL 12: A,fana haberlerL İran, riliııtin ve Yunanistan'da 
flll &aıafllMlaD araka .&71eY. 21: Saat 9J""-
rı: ..._ llE*l:>W ftllD- 8CldJO urbBR'UI e Şubeleri, Yugoslavya, Rcmumya, 

• 
Vpbımmep 1ledeB mu lira ela DUi ldJo amhtelif cins ve eb'atta civata 

1.8.lm Pmrtetl &ini mt 12 cm !kide BaJÜ!JNlpda ıar blnaa lçindül 1atm
abna Jroamycm11 filr•6 ""'ma ap.Jı mi ""llfle atm alınacaktır. 

Ba ife llrmek ~ DnlDlllD t&Jba ewıı veaalk 450 lira 98 lmnlfluk Dm• 
ftllat teminat ve Hami gu.etenm l.7,1137 tarih w 38f5 No. ıu nflshasmda fn· 
utar eden talimatname dairesinde alınmıı ehliyet vesikasile teklif mektublarını 
muhtevi zarflarını ekatltme iünü Mat oa bire kadar komıqona vermeleri ıa.. 
zmıdır. 

Bu işe aid prtnameler Haydarpapda ıu binaımndaki komisyon tarafındur 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (G'12) 

reföaWe. 2.u0: Tabılbl xaralPll w arta- 11 ~ 1111 l'll"I h Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
datlan tarafından T:ilrk mus1kill CBICU faa- ÖÖLB iqp.IYA1'J: vardır. TollU laDa .__ ... ,. P ... : 
lı). auo: lılbllı:, ftl'JN: Tepebafl Beledi- !f.30- ıtanplt pllk nep'IJatı. H.50: Plltıa Tokadın Mahmud PAf& mahalleıalnden 
Jtt lıabfmndlllı naMeD. :a.11: 8on Jıaberl« Tlıt m..ıtlll ft Mit .,.mim. JUi: Ajans Klhrecl dlullannd&n 6ltl AU ollu İbrablm 
Ye erıem lf1DiD Jll'll1&1DI- il: illa& l1UJ. mberlert- Her lUr(I llaaka .......... , ve Htlaeyln vş he-.areım ZeHb•mn mahal-

BANKA KOMERÇiYALA 
.ı 

, .. • AXIAI' ımpiY.&'ft: ld meztftrda t.apunun clld 105 ıubat 937 ta-
....,... 18.30: Earlflk plAk DelrfY&&ı. 19.u: Türk Jlpll' rlll ve " numarasında taJldb aa&ı ölü Haa Sermayesi Liret 700.000.000 ıı 

AA-- • 'ftlıımlm.,. musltfal ve ııaıt f&l'tılan <Makbule). 20: Sa- • Olman vereaeerı. solu Kaaımm Mustafa ve ihuyat akçeai Liret HU8t.IH,H .. :· 

iTALYANA 

-... Jllll&IY.aft: IJa1'I " arabea nef?f1at ıo.ıs: Radyofo- Yçrakcıoğlu Şütrtı ~reaelerl, arkası Bmlr- ,. 
l"-30: Pllkla Ttlrt musUdsl. H.50:. Bava- at ...-ı (O.Oçler Onp• • teraımdan>. 21: bal otlu Nuri vereaelerf hane.,. bahçeleri, ö- Merkezi İdare: MİL&NO 

:, 16.05: Plitıa Türk musıırt.tı1.. ıua. 'll1lb- ;! plWarL 21.15: 8'id10 1a1on cın.traa Dr. HAF iZ CEM AL ni 701 lle mahdud alt tatta bir avlu ve 4 oda ~yanın lıqlıca tehlrlerlnde 1 

Plat nepiJm ıı: AJaas Wed. ·~· Jleldm) te bir tııer ve blr fuuı .,.. w 111 tuyuau ve ŞVBEl·mrl 
AKIAM NBŞRiYATI: e ...._ .. _ vtt'a , ~ maada ~vlet eoçan mtımılreJ1 bavl 300 ııra lqııtere, tmçre, Aftlturp. ilaca- ! 
11.30: Batu aıOzlt: Tepebafl Beledl)'e bah- 11,.__ Ull c..a __,... aa,puetl muh&mmenell bir 'bl.IW)bıı satılmak l'lıllan, YulQllaVJa, RomanJa, Bal-

1 

0811nden naklen. 19.15: Spor milsahaMlerC öCL& NSllllYAD· lllllb <1- 1) IJ&ftD18la Dll2Mra * • ... ımewe ıuyuun lzaleafn dalı Totü Sulh Bu- IUlltan, llılır, Ameıtta oemabld 
Birer Şefik tarafJDcfan. 18.66: Bora& haber- KanPk plAt • 8fl'l1atı. 11 IO Plüla lıdDD• alll - l10M t'lk mahkemesinden l'erllla '-'M38 tartla llllftehldul, llt'nllya, eın. trrupa1

1 
led. ıo: Oılmwlf nmrw rr'llıllen aMen • ıuo:......... uan __ ıi.ı~ ..... ~~~ 7J - 147 numarah lllm. batı& uı'l,Jet etmıt ArJanUD, Ptıllo -..aor " 
at a,.a. s.dL ._.. w ulmdtfl9n tara- ~ m.....- "" ___ .. : a,ı•DS ~~...-..-.-~~ olaalda 1'er8Jf lera Tob& l1llll Jıutut mab.- Kol~ 

fuıdan Tllrk. mulldll CBm'n•k, Kaldar). a ~ SELA""' NJfC BANKASJ bmedne &ndl Mwnı elıhlrmdan mldde- AfllJUJonlar 
fO: an rapera. •.a: Omer Bula DOlnı1 AKIAll NBŞ&İYATI! ablb ı.ne • IWll.....,. .- • Jld 
ıaratmcfaD arabca .o,ın. ıı: saat IJarı. 18 so: Kanl1k pllt netrlJa&ı. ıua: Ttlrt Tesis tarihi ı 1888 oamarteaı ıtıntı aat 12 de mtıza7ede Ye ı- fsTANBtJL ŞtJBE MDKD' 
Otbltra. n.so: 8emabat &c.t:a,w ve~ ..-ildd w ı.a 1111a1an UI. ~- •: 81.- b.ıe edilecektir. taret haddi 1'yıtmı bul- Galata Voyvoda caddul Karat67 
dallan taıaflDdaa ~ -tııı' cm • at Ayan.,. arabca n~ 20.ıs: Ttırt J1111.o • mat111r ta~e mllarede dntlntı &atlb e- Palu <Telef: "4141 !111/VI> 
Raıbavent, Hicaz). 22.10: Konaer :No..taıde~ lllı:lııl ft !alt fartı1an (Sllllhaddln). 21: 8ıt.- İdare Jılerbzi : tsTANBUL (GALATA) •en on bet ıtııı aonra •ne! mnlttre eyltlltı- feblr dallllbıdekl ..-.... : 
~n orkestra M. re..ı lıllrmlaııl& ıuo: bl ıtonQfDla; mevzuu: OebellJı:, Dıf ıebeıa. _ ah lııeltnet paatwt ctbı1t 1Ut ı de nıaıeı fatanbulda: AWemcl)'an > baııında 
Bılll haberler ve erteai cüntlıı PfOll'Ull. 21. YaJanıeı gebellt. <Dr. lllllldf• BIHr: dolum • • bt'iJUl icra. Jntın'Ct&ı™'I• ıaüb ....._ ıw: - 11/11/DIU: llllıallmı-
lllaı lJWJ. vı tadın hN*alıMen mtt•w•). 2ı.ıı: TirliyJelıi ,S.Weru PeJ a.....,... ,.,... ,.sJa llllDk malla- da: t.nlll •ddlll Telef: '11N8 

• ltildJG salon orbll&ruı. il: ~w laallerled. meıılne ... _, ıs ı•nr w '9 lıııae Oze- tzM1m8 ltJBE 
n "--• J131 cu- • !STANBUL (Galata ve Yenlcwet) rinde lıtır battı lrttfat lddluında lııılluna- --===========~ 

0ö IURSbf, ADDA ~üroau lıarm • ıtın 1c.>lnde mlracaal 1 d •l .,. "' 
LB JmeldYAft: st ır-·- im o ıbl &ddlld9 ,,._..,_ - ,,, _ ... 1- --------------14.30: Plltl& TOrk m...w& 14.IO! Ban-

._ 15.05: PlAkla Ttlrt mıısWll. 15.SO: Mu:b- ~LE NEIBh'ATI: JAn ol~. 
ıa Pllt nqrlfatı. ıuo:. Kaf1lllc plAt nfllll1UI. ıaa: Nkla Ya.,,.iu.,ı.lıi Ja6elaiı ---------------·• .ıııı1•••• DIŞ T~ 4 
.. , •• ı s ..... = Tlrbeıt :-1:W.,. ..a ~ ıt.ıı: .,.. sELANtK - AT1NA Do.._ n ~ 'l'lP ~nu-.o~•v 
11.so: Pllkla dana mUlitfal. 19.15: Settar ha re · ı·&ı-~ .. m ,,~ &_~ na ı·va.aı U&1 ....., ..... • •*ilan wat:mdall Ti1rk at• DIBiYAn: e .,.__.._ ~•• .... 

._.,klll <But, ımrı.. KtırdW. llllÜl· ıa. lUll: Plılt. ...... U.11! '1'lrk •Mlrlzl lf.I lllbal: VIJm otel~ 
JI: Borsa baberıert. le: Oreıı'Yfo ruad!ıane- ve balt f&rkJian (Makbule)· IO: saat 1Jan Ber naVi buı. •""rielell =~·!~ p .. &~ v.::.:: ..... Kil 1 da ...... 
llDılea ..._ .. t ....._ ... ...,,.. 81nar • .,,..,. ......,., •u: ~ alllltlll Kiralık kualır llnill .-ra 111t 1' d._ • 19 
"artadqian tere!mdM 'ftlk ••'it' • ı.a ..-ıan ~ ->. 11: taa u•ID IClllll'll llUrllmm bftlll b.utaJan kabul eder. 
CQllü. Hüaeynl, DrdW. av!U. -~ J1ıta pıtkJen IUI~ ~ illa a·tep il: ........ eder. ......... • ... ___________ _ 
hl*a __ .__.._., o o .... w 2. ... ... .. 
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.-. YURDDAŞ, DİKKAT! 
Senede yedi yUz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz mllyonunu 

öldUre11 en mUdhlt Afet aıtmad1r~ 
VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu alrla hayret verici cinayetle

rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dir 
Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

BeynelmHel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalmz kinini kabul etmiştir. 

Bugüniin tababeti kininin bu harikulade kuvvetini artbrmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hüllsalarile birleıtirerek BİOGENINE mfiatahzarını hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temiıleyip çoğaltır. Kırmızı kilrecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı 

açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, 11tmanın bf.tün şekillerinde tifa temin 

~-~ eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur ~ 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E 

HORMOB • 
1 

Tabletleri her ~czanede arayınız. (Poıta kutusu 1255 Hormobin) 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara seneM 4 defa çekilecek kur'a• ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 
4 ,, 500 " 
4 " 250 " 

40 " 100 " 
100 " 50 " 120 " 40 ,, 

4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 n 

4,000 " 
5,000 " 
4,800 " 

160 " 20 ,, 3,200 " 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Korıaıu 
lstiyenler.s ölçu 

tarifo.•i gönderilir. 

EmlnffnU 
fznıir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınınız. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türlriyedeki fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * 

İIAn Tarifemiz 
Telı: sütun santimi 

Birinci aahile 400 kurttf 
l irinci •ahile 250 ,, 
Vçüncü •ahile 200 ,, 
Dördüncü aahi.I• l 00 » 
iç sahileler 60 ,, 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda il.An yaptıracak
lar ayrıca tettzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına 

aid i§ler için §U adrese müracaaa • 
edilmelidir: 

tılncdık KollektU Şirketi 
Kabramanzade Ban 

Ankara caddeeJ 

SAÇ KOM OJEN 
&•çler1 besler, köklerlnl kuvvetlendlrlr, d6kUlme•lnl 

önler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANR81 

Beyoııu • l•tenbul 

Vaktinden evvel ihtiyarlamamak 
için Berlinde Dr. Rich Weis tarnfmdan terUb edilen 

birçok memleketlerde muvaffakıyetle kullanılan 

VİRİLİNETS 
tabletlerini alınız. Ademi iktidar - Bel

gevşekliği - dermansızlık - umumt 
beden zafiyeti 

Her eczaneden arayınız. 

.............................. i ....................... ~ 

lstanbul Ziraat Okulu Talebe Kayıt ve kabul şartlarL 
ı. - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2. - Orta okulu bitirmiş çiftçi veya arazi sahibi çocuğu olmak. 
3. - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
4. - Tahsil esnasında okulu mazeretsiz bıraktığı takdirde kendisine yapılmıı 

olan bütün masrafları ödeyeceğini bildirir noterden musaddak örneği okulca 
verilecek bir kefaletname vermek. 

5. - İstekliler: 
a - Orta okul diploması, b - Nüfus tezkeresi, c - çiftçi veya arazi sahibi ço

cuğu olduğunu bildirir vesika, d - Hiç bir hastalığı olmadığını ve vü

cudünün ziraat işlerine dayanıklı bulunduğunu bildirir hekim raporu, 
e - Aşı kağıdı, f - İyi hal vesikası, g - Üç aded vesikalık fotagrafın, 
okul direktörlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye bağlanarak Ağustos a· 
yının sonuncu gününe kadar Okul Direktörlüğüne gönderilmesi gerektir. 

6. - Dışarıdan yapılacak müracaatların bulunulan mahallin en büyük nıülki
ye memuru vasıtasile yapılması. 

7. - Okula alınacaklar diploma sıraslle alınacaklarından; sıra ile en önce pek 
iyi, iyi, yetişmediği takdirde orta dereceliler seçilecektir. Diploması aynı de
recede olanlardan tabiiye ve rizayise derslerinden yüksek derece alUllf olanlar 
tercih edilecektir. Bunun için diplomaları henüz tasdikten gelmiyenlerinden me
zun oldukları orta okul idaresinden diploma, tabiiye ve riyaziye derecelerini 
gösterir bir vesika almaları gerektir. 

8. - Okul 10 Eyhllde açılacağından; kadro dolmadığı takdirde orta okullar
da ikmale kalanlardan iyi derecelilerin de müracaatları kabul edilecektir. Bu 
gibilerin 11 Eyliılden 25 EylUle kadar ikmallerini verdikten sonra tamam evrakh 
okula baş vurmaları. 

9. - Noksan evrakla dilekçeler muameleye konmaz. 
10. - Seçim neticesinde okula kabul olunanlara, bulundukları mahallin en b:i

yük mülkiye memuru vasıtasile tebligatta bulunulacağından: namzed yazılan· 
larm seçim neticesinde beklemelerı V-:? tebligat yapılmadan okula gelmemeleri 
gerektir. •4600> 

~lllllHll 111111111111111111111 UI l l lll l lllllllllllllHlll llll lllllll lllll l l lllllllllll llllllllllHlllHIH• 
~ Tilrk Hava Kurumu 

1 BUYUK PiYANGOSU 
§ 
= - 4 üncü keşide 11IAğustosI1938 dedir. 
----

•··••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••··•••·•••••·• 5§ .. §§ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

Bilgillı ikramiye: 50.000 Lfradır ••• 

) 

Son Posta Matbuu ................................ 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

SAHiPLERi· S. Ragıp EMEÇ 
" A. Ekrem UŞAKLIOlL 

§ ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mllklfat vardır ... 
3§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zenp eden bu piyanpya 
~ iftirak etmek auretile aiz de üliinizi deneyiniL •• 

~UIHlllUUlllU•lllllllllllUU .. HUU•lllUllllllllllllml 


