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Siyonizmin Yahudilere 
Öğrettiği hakikat 

Yazan: Mu.hltfuı B1r •'D 

I 

a sozu .. -
Sözün Kısası 

Hayatı ucuzlatma .. 
Ve acıbadem kurabiyesi 

E. Talu 

{e:! on zamanlarda Filistin :rıe.se- IE5} ahmetli babamın yalısına ara· 

;;;;/) lesi had devrinin en yuksek ~ da sır a misafir gelen bir 
noktasına çıktı; hemen bergün Füısünde E Hacı Arif Bey vardı. Görmüş, geçirmiş, 
bombalar patlıyor ve in.ianlar düzüne- J • Abdülınecidin kılıç alayında bulun-
lerle ölüp veya mecruh olup gidiyor~r. I -z',[~ muş, Sivastopol harbine iştirak eden 
Temmuz ayının, Filistin vukuatında gor- .J:Y,........-:.ıt.,..-,.""..flt:./ donanmanın Boğazdan geçişini seyret· 
düğü yenilik te şudur ki şimdiye kadar miş bir adamdı. Pek hoş bir tarzda an• 
daha ziyade passif bir rol aynıyım :ahu- lattığı tarihe aid hatıralarını zevkli! 
diler son zamanlarda artık mukabıl faa- dinlerdim. 
liyete geçmi§tirler. Bu da Ar~b~arm Y~- Çocuk hafızası kuvvetli oluyor. Haci 
hudilcre karşı tatbik ettiklerı sistematik Arif Beyin menkıbelerinden birçoğunu 
tnarruzlann bir neticesi, yani bir muka- hfila hatırlarını. 
bclesi demektir. Arabl.D.r, aylardanbeı·i Nur içinde yatsın, bu zat derdi ki~ 
bütün Yahudi köylerini, bütün kolonileri _ Kırını muharebesinde, acıbadem 
bastılar,· yakmadık mahsul bırakmadılar, _, k ll . k~ Kı ak . d kurabı·yelerın· ı·n fiatı on paradan '1irmi Söz ticaretinde ru tm ve gümüş para u anınız, sız <ır ymetsiz çeyı alan bulunur, fakat iki defa al ananı " 
ellerine geçen Yahudiyi öldürdüler veya edersiniz. bulmak güçtür. paraya çıktı. HükU.rnet, bunun üzerin~ 
yaraladılar. Şimdi görüyoruz ki Yahudi- ============================================= narh koydu: Ortada bu pahalılığa hiç-

~~ş~::~===c:~: :~ s~:~~1Zi~~;::;;E 
mm• ile mu-kellef olan İngiltereyi de şa- A.T• l " I l 11 ili ,,1 l mı· gı"ttı"kce uf"lan bu nesneyı· bı" z, ha-
prttı; tngiltere, bir bakımdan iki ateş a- ıÇ~i4~~ nyar1.aıntaıalınrla: ıi· • .1-······H····8· .. r···g···Ü· .. n·· ... b ... :l·r······,··l··k· .. r .. a··········~::··· Bnlgr oge~~." •• ı e •• g •• en kikatte yirmi ~raya ve hatta daha zi .. 
rasınd'a kalmış bir vaziyete düştü. Yeni- 1 .. _ ..... yadesine yiyoruz da farkında değiliz! 
den getirdiği kuvvetler ve mütemadiyen D ,z- ? Ö d k dR 
sıkıştırdığı örfi tedbirlerle iki tarnh d:ı eru, Sivil teşkilata mensub i 'r e uVU§U Hayatı ucuzlatmak maksadile lokan•. 
hiınaye, iki tarafı da tedib ve tenkile ça- • ta, gazino ve plaj gibi yerlerin yiyeceK 

Mübtılağacılığile mqhur Jlarsilya- E _..,____,,.,..,.._,_,_,.......,... ve içecek listelerinde tenzilat yaptınl• 
h§JyOr. 

Bu işin inlöşafı ne olacak? Alınan ted
birlerin şimdiye kadar hiçbir müsbet ne
tice vermediğine göre, acaba bu defaki 
tedbirler de mücadelenin daha kızışma
sına sebeb olacak mı? Burasını elbet gO-

lı Mariyüs bir köpek almt§tı. Köpeği i dığmı duydukca, Hacı Arif Beyin bu 
11anında .sokağa çıktı. Arkada§ları acıbadern kurabiyesi aklıma geliyor. 

• gördüler: zlatılm 
- Mariyils bu ne köpeği? Listede yazılı fiatların ucu a• 
_ Polis köpeği! sile meşrubatın ve me'kül8bn nevi iU· 
Köpekten a.nlıyanlardan biri dik - barile aşağılaınıyacağı ve porsiyonların 

katli dikkatli baktı: hacim itibarile küçülmiyeceği hakkın· 
- Böyle polis köpeği olmaz~ da acaba kim kime teminat verebilir? 

receğiz. 

* Fnkat, işin dikkate değer olan bir tn- Mariyü.'f güldü: Mesela on tabak muhtelif meze ile ı..: 
rafı vardır ki bunu entereSan buluruz. - Anlamazsınız, dedi, bu, polis çilen bir şişe rakın~ fiatı 100 kuruş i• 
O da şudur: Dünyada insaıilarm eş olduğu artık köpeklerinin ıivil tqkildtına men. • iken 75 kuruşa indirildiği anda birkaç 

Filistinde kendilerine tarihte birkaç muhakkak gibidir. Yolda, trend'!, va • aı,ıb_ Onun için blığmdarı kıyafetin- tane acı zeytin ve bir tabak da leblebi 
defa vadedilen bir yurd kurmak üzere purda rastladığınız bir insanın en .sa - den polU köpeğ.i olduğunu '1ı1amak ile müşteriye sunulmak istenileceği 
harekete geçen Siyonistler, ba yuröun mimt dostunuz olduğuna ner~de ise. ~e- mamkfüı değildir. bence hemen hemen muhakkaktır. 
kurulması için sermaye kuvvetinin kafi min edecekken, o insanın bır jestınm, \ I . Ingilterede yeni ve eğlenc;_eJ~ blr o~ İş bu itibarla, esnafın kendi sütün.ün 
geldiğine kanidiler. Siyonizm, hi~bir za- dosUnrınızın jestler.ine uymadığını gö - '•·····--... - ............... - ........ -·-···•' ıcad olunmUJtur. cÖrdek doviişü> ismi temizliğine kalıyor. Allah kendilenne 
man Yahudi yurdunu silah ve bomba He rür ve kendi kendinize: /ngilferede 7 sene verilen bu oyunda ild taraf karp karşıya insaf versin! J 

kurmayı düşiinmedi. Siyonist Yahudiler - İyi ki, seslenmedim. Aşinalık et - resimde görüldüğü §ekilde çömelmekte F; 
arasında teşkilat, bunlar arasında enta'- mcdim. Yoksa ayıp olacaktı! dersiniz. Hapse mahkum ~ hirbirle.rlnl müvazenelcrini kaybetti- " -r 
nasyonal tesanüd ve nihayet bu işi ba- 'Hakikaten dünyada birbirine o kadar Edilen Don Juan rinciye kadar, f3Şlrlmacalarda takib et- • / ~. 
§3rmak için sermnye. Teşkilat, tesan5d çdk benziyen insanlar vardır ki fen 8 - .nıektedirler. 
ve sermaye ile bu yurdun kurulacağına damları bunlan hakkilc eyırd etmek için, 

kani olan Siyonistler, daha bundan bir parmak iilerinden istüadeden başka ça
kaç ay evvel neşrettikleri bir beyanname re bulnmamaktadırlar. Filhakika her -
ile Filistin Yahudilerini toprak almaya, kesin parmak izleri tamamiJe ayndır. Po
bina kurmaya, istihsal yapmaya teşvik lis teşkilihnda da, parmak izleri pek 

Oyunda topuklar yerinden kalkınıya
cak, kımıldmnıyacalctır. Fakat kurbağa 
gibi sıçramak caizdir. 

/gne, çag kaşığı, cam 
yutan 7 aylık bebek 

ediyorlardL büyük bir rol oynar. 
Fakat, şimdi görüyoruz ki Yahudiler Resmimiz birbirine benziyen iki zen • 

bomba ve ceıiennem makinesi kullanma- ciyi gösteriyor. 
Geçenlerde bu sütunlarda, iğne ve 

çay kaşığı yutan, cam yiyen 'l aylık bir 
İngiliz bebeğinden bahsetmiştik. Uzun 

mi.iddet hastanede tedavi altında bulu
nan çocuğun iyile§tiği sanı.l:ırak eve gö..n.
ı:Ierilmesi yeni bir h~ye sebebiyet 

ya bnşladılar. Kurşun atıyorlar, ölüyor- ----------
lar ve öldürüyorlar. Arttk toprak satın Öleceğinden korkan hasta 
almak durdu, :fabrika kurmak, çiftlik üç . saatte iyi oldu 
yapmak iŞleri bir tarafa bırakılöı. Arab-
lann taarruzlanııa onların usullerile mu
kabele edilıneğe başlanıldı. 

Bu, çok dikkate değer bir hadisedir. 
Siyon yurdunun yalnız teşkilat, yalnız 

tesanüd ve yalnız sermayenin siyasi ve 
iktısadi kuvvellerile kurulamıyacağını 

Yahudilerin nihayet anlamış olmaları 

Yahudilik tarihi için hayli mühim bir 
hadisedir. Yahudiler bu hakikati yeni 
öğrendiler: Vatan para ile değil, silahla 
kurulur! 

* Yahudiler için yeni öğrenılen bu haki-
kat, dünyanın ve hayatın en büyük haki
katlerinden biridir. Her millet, bu Filis
tin hadiseleri karşısında, bu hakikati ha
tırlamaya ve üzerinde derin derin dü· 
şünmeğe mecburdur. 

Evet, vatan ne teşkilatla, ne tesanüd
le, ne de istediği kadar büyük olsun, ser
maye ile kurulamaz. Bir vatan kurulmnk 
için bu vatanı kurmak istiyen ve buna 
karar vermiş bulunan bir millet lazımdır. 
Öyle bir millet ki vatan kurmak için ve
yahud onu muhnfaza ve müdafaa ıçm 

hiçbir şeyden yılmıyacak ve her §eyi 
göze alacak: Ölümü bile! 

Mücadeleyi bu tarzda mütalea etmi
yen, yola bu azim ve karar ile çıkmıyan 
bir millet, hiçbir şey yapamaz: Ne vatan 
kurar, ne de vatanını müdafaa edebilir. 
Yahudi zihniyetine göre, dünyada her 
iey pnradır. Yahudi için para sayesinde 
halledilemiyecek hiçbir dava yoktur. Bu
nun için, Siyonizm Filistini para ile fet
hetmeğe kalkh; fakat, bugiln, eli bomba 
tutmaya ve silah sıkmıya alışıyor. 

Filistin Arabmm ne teşkilatı, ne tesa
nüdü, ne de sermayesi vardı. Yurdunu 
tehlikede gördüğü zaman teşkilat ve te
sanüd kendiliğinden geldi. Paranın ol
madığı yerde ölmeği kabul etmiş insan-

Plimutlu İngiliiill' biri, her liihzn 
öleceğinden korkarak sokağa çıkmaz, işi
nin başına zarzor gidermiş. Nihayet bir 
doktora munyene olmuş. Ayni zamanda 
bir ruh doktoru o1ıın, fen adamı basta -
nın: 

ı - Hiç sevmediği bir ortağile çalış -
mak azabına katlanmaktan, 

2 - Çocukluğunda kuşpalazı geçirdiği 
sıralarda esenin kalbin var, yatakta u
zun müddet kımıldamadan yatacaksın> 
denilmiş olmasından. 

Ve bu hislerin §Uar altında yerleşme- İngiliz sana~ı!icilerinden, hayırseverli-
sinden, kendisinde bir nevi kalbvhastalığı ği ile meşhur, Lord Mufiieldi, kaçırarak 
evhamı ile uykusuzluk ·başl.adıgını an • bir yatta hapset:meği ve bu suretle 100 
lamış ve üç saat sür:~ bir .ko.nuşma ve bin İngiliz lirası fidyei necat almayı ku
telkinden sonra onu ıyı etmıştır. ran, gene tngı"lterenin tanınmış yatcı1a -

vermiş ve çocuk bu sefer de bir çay knşı
ğı, bir d.e göğüs iğnesi yutmuştur. Ko.jlk 
kolaylıkla çıka.rılım.ş, fakat iğne alına-

marrnştı.r. Şimdi de iğnenin tabii seyrini 
takib ederek kendi kendine çıkması bek· 
lenmektedir. 

F ranko hallan gömlekle 
·dolaşmasını menetti 

Frankonun §imali şarki İspanyadaki 
karargahı olan Saragossada, balkın göm
lekle sokakta dolaşması menedilmiştir. 
Saragossa valisi neşrettiği bir beyanna-

mede, gömlekle dolaşmanın bir demok -
ların da kafi derecede kuvvetli oldukla- rından Thornton yedi sene ağır hapse rasi'"adeti olduğu, ve böyle bir halin an-
nnı Arablar isbat ettiler. Nitektm, bunu mahktım edilmiştir. cak Zulular diyarile demokrasilerde hoş 
Türkler de isbat etmişlerdi Tarihte şim- Thornton güzel bir yat sahibi olarak görüleceğini, binaenaleyh, böyle gezen -
diye kadar binbir kere isbaı edilmiş olan taıwımı§. 1927 de İngiltere yat klübüne lerin 60 !kuruştan 12 liraya kadar para 
bu hakikati Yahudiler bir türlü kabul 8.za seçilmiştir. İskoçyada doğan ve bir cezasına çarptırılacağını ilan etmi~ir. 
etmezlerken ve parayı her c:eyin üstünde Alman saatcinin oğlu olan Thorntonun 

:r Askerler. iş başındaki işçiler ve pl8j-
bir kuvvet olarak tanırlarken c:imdı gö- asıl ismi Patrik Tulmandır. Dört kadm-

:r da bulunanlar, gömlekle dolaşabilirle::- -
rüyoruz ki onlar da paçalarını sıvamaya la beş defa evlenmiştir. Bu dört kadın - se de, kollarını sıvıyamazlar. 
başlıyorlar: Zannederiz ki bütün Filistin dan birisile iki defa izdivaç etmiştir. =============== 
davasında, Siyonistlerin ~imdilik yegane Müdlıiş bir şantajcı olan bu 48 lik Don- İngiliz lirası koparını§hr. Thornton genç
kazançlan da nihayet bu hakikati anla- juan zengin bir adamla ailesini haraca liğindcki gönül maceralarile de şonret ka-
mış olmalarıdır. Muhittin B~gro kesmiş, ve zavallılardan 40 ila elli bin :zanmış bulunmaktadır. 

IS TER 1 NAN, IS TER 1 NAN M A! 
Sevdiğimiz ve çok hürmet ettiğimiz bir zat matbaamıza 

uğramıştı, kon~ımr.ken omuzunun üzerinde bir tahtaku
rusu gördük: 

- Üstad galı'ba tahta bir eve taşındınız? 
- Hayır, dedi. Şirlretihayriyenin 58 numaralı vapuruna 

binmiştim, oradan gelmi§ olac.ak. 

Ve bize §U hikayeyi anlatb: 

c- Geçen gün kamarasında oturuyordum, bir aralık gö
züm .kaplamalarından birine ilişti, ne göreyim? Dizi dizi, 

sıra sıra tahtakurusu zincir teşkil etmişlerdi, hemen yerimi 

deği.§tirdim. Anlaşılan bir kaç tanesi üzerime atlamış .. • 

JSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 

........................................................... 
Hitler Avrupa için 

25 senelik bir sulh 
teklifinde · bulunmuş 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Bu müzakereler neticesinde, bir anlaş
maya varıldığı takdirde, Almany3 siyasi 
hiıdisclerin hallinde fedakarlıklarda bu~ 

lunacaktır. 

Hitler, bududların tashihi için Çekoslo
val-ya ve Lehistanla da müzakerelere gi-
rişmeğe hazırdır. _ 

Bu uzlaşma en mühim bır hadise ola .. 
rak tebarüz ettirilmektedir. Zira şimdiyeı 
kadar, Hitler şark ve orta Avrupa ievc. 
letlcrile, Almanya arasındaki meseleler€~ 
diğer garb devletlerinin müdahafo etme-: 
!erini kabul etmemekte idi. 

Bitlerin dört devlet konferansı teklifi 
Londra ve Paristc müsaid bir surette: 
karşılnnıruştır. Frnnsnmn İngiltere ile 
müşterek bareket edeceği mubakkak sa-, 
yılmakta dır. 

Merkez Bankasında 
basit bir elektrik 

kontağı telaş uyandırdı· 
Ankara 27 (Hususi) - Saat yirmiy~ 

çeyrek g:re Cumhuriyet Merkez Barika .. 
sı binasında imdad iş:ıretini ifade eden 
ziller çalınağn başlamış ve bankanın için
de bekci olarak bulunanlarla dışınca nö-
bet bekliyen jandarınatar derhal tertibat 
alarak bankanın başlıca ehemmiyetli kı
sımlarına koşmuşlar ve bir fevkaladelil( 
olmadığını görmüşlerdir. 

Diğer taraftan da vak·n mahalline ye
tişen yardımcı jandarma kıt'ası binaY..1 
kordon içine almıştır. Neticede hadiss:ı 

nin bir elektrik kontağından husule gel:: 
diği tesbit edilmiştir. Kendisine edilen 
telefon üzerine Umum Müdür Kemal Zn
iın derhal bankaya gelerek başlıca daire .. 
leıi teftiş etmiş ve hadisenin bir kontaK• 
tan ibaret olduğuna kanaat getirmiştir. 



.JON POSTA 

İspanyol Cumhuriyetçileri 
4000 esir aldılar, ilerliyorlar 

Filistinde çeteler 
Faaliyetlerini 
Artırdılar 
Kudüs, 27 (A.A.) - Kudüs civarın

da müsellah çetelerin faaliyetleri gö
rülmüştür. Bu çeteler, tecavüz hare
ketlerine devam etmektedirler. Dün ak 

Sayfa 3 

8 Çek - S üdet Almanı 
meselesi hakeme gidiyor 

Yamn: Sellin Ragıp Em-:ç 
şam birçok çiftci kolonilerine taarruz 
cdilmişt!r. Askeri takviye kıtaatı ıed
hişcilerıe mücadeleye girişmiştir.' 

HükUmet kuvvetleri Barselon - Valansiga dem_ir!l_olu Erzurumda Sahte para 
Üzerinde mühim bir kasabanın varoşlarına gırdıler. basan bir şeb k 

Bir İngiliz gemisi daha batırıldı meydana çıka:ı ı:ı 

r ekoslovak - SüJet Almanl:m 

V ve delCımum Çekoslcıvakya

daki azlıkların vaziyetinden doğan iht ı
lif yeni bir safhaya giriyor. Du vaziyeti 

yaratnn Südet Almanlarının, bu işi, eski 
İngiliz 'ticaret nazın L.ord Rw1clman'ın 

A nehri· ri bildiriyor: General Franko, halen ta- rüler berhava edilmiştir. 
Londra, 2 7 (Hususı) - E~re 

1 
i _ mamile sihhatte olarak Burgos'da bu- Bir İngiliz vapuru batırıldı 

ni muhtelif noktalarda ge~ı.ş ?.:~a~- lunmakta ,.e sabah akşam umumi ka- Valansiya, 2 7 (A.A.) - Delvin adın-
panya hükumet kuvvetlerı, bu~.u . d . rg~ha gitmektedir. General Franko- daki İngiliz vapuru Majork adasından 

. d İf'l.'olu uzerın e ıa " l b selon - Valansıya ern ~ t k"l eden halen cebheden oldukca uzak bu- ge en ir tayyare tarafından Gandiya 
askeri mühim bir mevki ~ş 1 gir· ~:n Burgos'da oturması keyfiyeti, limanın.da batırılmıştır. Bu vapur, nde-
Gandesa kasabasının . varoş arına bu şk andanlığm, Fliks mıntakasında mi müdahale kontrol komitesinin mü-
mi.şlcrdır. _ a ;:::;iyetc.ilerin yaptı.klan teşebbüse saadesile yükletilmiş kömürü hamil 

Burada şiddetli ~arp~şmalar ol~~şo ~~:si bir ehemmiyet atfedilmediğine bulunmakta idi. 
tur. :Iuh.-Umetciler şıındıye kadar tl . 'şaret telakki olunmaktadır. Perpinyan, 2 7 (A.A.) - Cumhuri-
esir ~!mışlardır. Hükfunet kuvve erı 1 • • • yetci İspanyol hükfunetine aid ve 56 
ı 50 kfü.,metre uzunluğunda bir sahada TayyareJenn faalıyetı milyon frank kıymetinde çubuk ve sik-
ilerlenıektcdirler. Burgos, 27 (A.A.) - Fliks mm• lca- ke halinde 118 ton gümüş Fransaya 

., sında vüz kadar Frankist ta_YY ... are uç- gelmiştir. Bunları muhtevi olan kasalar 
General Franko ne yapıyor· J b t k p · ' 

h 
bl- aktadır. Ebre üzerindeki u un ·op· arıs e se\'kedilmiştir. 

Buraos 27 (A.A.) - Havas mu a m 

oE· gede sulama işleri Rifat Menemencioğlu 

ı bu sabah Almanyadan 
sür'atle iler iyor geldi 

d 
•h l At ·ık hamlede Almanya ile bir ticaret anlaşması 942 Senesin e istt sa a l )<lpmak üzere Berline gitmiş olan hey-

l k I k etimiz bu sabah semplon ekspresile iki mis ine çı .arııaca şehrimize gelmiştir. 
çıkarılmıştır. İzmir hinterlandında Me- l:lc)ct reisi, Hariciye Vekaleti umu

İzmir 27 (Hususi) - Şehrimizde bul~- nemen ve Gediz ovaları, büyült Menderes mi katibi, büyük elçi Numan Rıfat Me
nan Nafıa Vekaleti su işleri umum ~u- Sarayköyüne kadar kamilen sulanacak- nemencioğlu Sirkeci garında kendisile 
dürü Salahaddin bana il! beyanatta u- görüşen bir muharririmize: 

tır. 
ıunmuştur: d t• Bugu·· n Celladgölü tesisatını gördüm, - cTraf eyn arasında tam bir anlaş-

- Ege mıntakasmda mey ana ge ıre-
ceğimiz sulama tesisleri, sulama kanal- bir buçuk ay sonra Cellad suları denize ma hasil o~du. Tamamen serbest esas 
ları, barajlar peyderpey ihal~ edilmekte- akmış, ova meydana çıkrmş olacaktır. ?zerine _taı~zim edilmiş o~an anlaş~a, 
air. Bakırçay ıslahatı bir buçuk milyona Halen kuruyan ve tarla haline gelen ımza .. edıldı. Geçen senekı. kontenJan 

kın 1 edi mu .. mbit topraklarda köylüler l:lmdidcn usulu kaldırılı\ııştır.> demış ve anlaş-
çıkacaktır. Tesisat dört senecie i a - ,... 
!erek 

942 
senesinde Ege o\•aları sula~a- hazırlık yapıyorlar, hatt.a kısmen siırmi- ma esnsı etrafında bugün Anadolu n-

c
ak, bittabii istihsaliit ilk hamlede ıki ye bile başladılar. Bu arazinin muhacir- jans_ın~ beyanatta bulunacağını füh·e 

misline çıkarılacaktır. 
lere verileceğini sanıyorum. Mersin, Si- etmıştır. 

Marmara gölü barajı da münakasaya lifke tedkiklerimden memnunum. 

Japonlar So~~e.tlerle 
müzakereye gırışıyorlar 

izmirde yabancı dil 
konuşanlarla mücadele 

başladı 
İzmir (Hususi) - İzmir belediyesi 

şehirde yabancı dil konuşanlara ve gi.i-

Tokyoda 
bir tebliğ neşredildi. Japonlar hududun rültü ve patırdı yapanlarla mücadele-

kı.fl d b 1 klar ye ba~lamıştır. Dün İspanyolca konu-
tesbitİ için yeni te 1 er e u unaca şarak fazla patırdı yapan yüz kişiden 

h b"ri lifler yapmak üzere olduğunu da söyle- birer lira para cezasıı alınmıştır. Bu 
Tokyo 27 (A.A.) - Havas mu a · 1 mektedir. karar vapur, tramvay gibi nakil vasi-

bildiriyor: Bu akşam üzeri ~:f;1b~r~~: Tokyo 27 (A.A.) - Havas: Resmi bi.r talarile diğer umumi yerlerde de ısrar-
ye nezareti tarafındaa neşr So t tebllgde bildirildiğine göre. 22 temmuz- la takip edilecektir. 
Jii Japon hükumetinin Mançu- vyde da 1500 Sovyet askeri, Hintung köyünün 

' Hml rk mıntakasın a 
hududunun ezcu e P da kar~ında kain ufak bir adacığı işgal et-
Khanka nehri ile Tiumen nehn arasın . ıniştir. Ayni gün zarfında birkaç kadar 
kat'i olarak çlzllmesine bü~'Ük ehemmı- Sovyet askeri, Ussuri nehriıu geçmiş1er, 
yet atfettiğini, bildirmektedır. os- Hsintung \'e Yaolintse köylerıni işgal e-

Tebll.ğ, bu hususta senclerdenberı Mlan d . t . 1 d" derek mütcaddi evı a eşe \'ermış er ır. 

kova ile Tokyo arasında yapılmakta 0 
Saat 21 de, üç taraftan hücum cdeıı 500 

.. . t ··h s":ti ,.izrnektc ve ınuznkrrclerın aıı çe ı. ~ Japon • Mançu asN<?rinin taarruzu uzeri-
bu müzakerelerin cSovyetleriıı aleyhdar k l l d h' b" t"ceye var- ne Mançu sahilini Ler ey emiş er ır. 
vaziyetleri sebebile, ıç ır ne 1 

• Çarpışma, b~ saat sürmüştür. Maktul 
mamıs olduğunu kaydeylemekte?ı~. . mikdan malfun değildir. 

Bu ·\·esı"ka Şen-Ku-Feng hadısesıne l ' 23 temmuzda, Japon makam arı, lfar-
doğrudan doğruya hiçbir telmiht~ bul~n- bin Sovyet konsolosluğu nezdinde ene!·
mamakta ve son hadiselerın hallı ~e ku- .ik surette protestoda bulunmuşlardır. 
(ludun tcsbiti için Japonyanın yenı te - J 

··Eski harfli 100 lirahklar italyada yakahk ve 
kravat aleyhdarhğı 

Roma, 27 (A.A.) - Palermo ünlver· 

sitesi profesörlerinden biri eski R~men 
~ ve kanın deveranını teşkıl et· 
11azısmın 
inek için de cYakasız Rumen boynu d:-

tedavülden kalkıyor 
Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye Cum

huriyet Merkez Bankasından: 

Sovyetler ekmek 
fabrikalarını kurmağa 

talih oldular 
fı.mir, 27 {Hususi) - Türkiyı>de kuru

lacak ekmek sanayü için Sovyetler tara
fından teklifler yapılmıştır. Sovyetlcr 
namına şehrimize gelen mühcndıs İv:ınof 
bugün bPlediye reisi Behçet Uzu zıyaıct 
c.derek Ankara, İstanbul ve İzmirde t k
mek fabrıkaları kurmağa talib oldukla
rını bildirmiştir. 

Kunılacak her fabrıka günde 25 ton 
ekmek çıkarabilecek te.sısatı haiz <'lacak
t.ır. İvanof İzmir beled:ycsi ile mutabık 
kaldıktan sonra İstanbula giderek te>k
liflerde bulunacaktır. 

An karada 
Posfone 

• genz 

nilen telebbUı tarzının kabulünü teklıf 
etmiştir. 

Giornale d'İtalia cFransızların ale

min basına beliı etnıiş oldukları> yaka

lık ve kravatı tehzil vadisinde bir ta-

kım yazılar yazm~tır. 

ı mart 938 tarihinde tamim edildiği 
vcchile yeni harfli banknotlarla tebdi
lcn tedavülden çekilmekte olan yüz li
ralık eski harfli banknotların tedavül 
mecburıyeti 1 ağusto.s 938 de bitecek- Ankara, 27 (Hususi) - Şehrimizde ye
tir. Bu tarihten sonra :.ski harfli yüz-, ni bır po tane ~inası . yaptırılacaktır. 
lükler 9 sene 6 ay muddetle yalnız Binanın baş şehrın en guzel bınaları n
Türkyie Cumhuriyet Merkez Bankası rasında ~H alacak şekilde inşası kmar
giselerinde tebdile kabul olunacağını lıışınıştır. 
sa~ın yurddaşlara tekrar bildiririz. Yenı bına bugünkü mnıkez postane-

Ankara - lstanbul telefonu 
Ankara, 27 (Hususi) - Ankara - !~

tanbul arasındaki telefon hatlarına ıla
veten bır yeni hat çekilmektedir. 

sinin bulundu u yere kurulacaktır. Bu 
fkhsad Vekili An~arada maksadl<ı b nanın arka<;ındakı arsalı:u is

Ankara, 27 (Hususi)_ - IkAtısad v~- timlfık edilmıştir. İnşaata arka kısımdan 
kili Şakir Kesebir geldı, Vekalet erk5.- başlanacak \'e in5aatın lıu kısmı tamam-

d !anınca şımdıki--bina yıktırılacaktıı·. 
nı tarrıf ından karşılan ı. 

hakemliğine tevdi (;tmek ıçin ~·aptıldarı 
tekliftir. Çekoslovak meselesi deniı.ce bu 

Erzurum, 27 {Hususi) - Gümüş lıra- tabirin zımnında ::nündemiç c1an dava 
ları taklid P.den bir şebeke Erzurum!la pek girifttir. Bir defa, bizzat Çek devlet 
Y~~alanmıştır. Şebeke mensublarmdan adamlarının Çekos1ovak istiklali için ça· 
B_ılal ve C~al ~vkif edilmişlerdir. Şim-ı lışırlnrken eski Avusturya - Mac.ar im· 
dıye kadar 200 liradan iazb kalp psr3 paratorluğuna karşı ileri suriıp sonuna 
yakalanmıştır. kadar :müdafaa etmiş oldukları bir «&de-

Şebeke mcnsublanndan hli ismınde mi merkeziyeb davası vardı.· ki bunu 
birinin Erzincanda bulunduğu öğrenı!- inkar edemezler. Nitekim, bugünkiı Çek 
miş ve tevkifi ıçin icab eden tcdlıirl~· n
lınmıştır. Sahte paralu.ın Trabzonda ba
sılmakta olduğu tesbit edilmiştir. Şebe
kenin İstanbulda da kolları olduğu anla
şılmaktadır . 

Vunanistanda 
tekrar zelzele oldu 

Atina, 2 7 (Hususi) - Yunanistanın 
bazı mıntakalarında bugün tekrar zel
zele olmuştur. Birçok binalar yıkılmış
tır. 

Şimdiye kadar yalnız bU- kişinin öl
düğü bildirilmektedir. 

Şiddetli bir zelzele 
Dün gece saat 2 yi 30 dakika 36 sa

niye gcse ~iddetlice bir zelzele kayde-

d~lmiştir. Merkez üssünün İstanbuldan 
ıne:safes: 530 kilometre tahmin edil
mektediı. 

Hududda iki Südet 
Almanını öldüren Çeklerin 

muhakemesi başladı 
Piezen, 27 (A.A.) - Alman hududu 

civnrmdn Frankesbad )'Olunda iki Al-

man Südet motosikletcisine ateş ede
rek öidüren polis memurunun burada 

muhakemesine ba~lanmakta ve bu mu
hakeme, gerek Çekoslovak mahfillerin 

de gerek Südet Alman mahfillerinde 
büyük alaka uyandırmaktadır. 

Polis memuru, suçlu olduğunu tama
mile reddcylemektcdir. 

Muhakeme safhalarını takib etmek 
üzere Piezene birçok Alman gazetecile 
ri gelmiştir. 

Son Postanın teşekkürü 
cSon Posta>nın 9 uzuncu yaşına gi

rişini tebrik etmek lfıtfunda bulunan 

Cumhuriyet ve Kurun arkadaşlarımız

la okuyucularımıza ve dostlarımıza 

hararetle teşekkür ederiz. 

devletinin sıkı merkeziyetçi ıdaTcsinden 
şikayet edenler, vaktile davası görülmüş 
olan bu meseleyi ileri sürmektedırler ki 
Çekoslovaklan ilzam etmiye kufi gelıyo:. 
Sonra Çeklerin devlet menfaati namına 
kurmuş oldukları idare o kadar sıkıcı ol
muştur ld bu devletin bünyesine dahil 
bulunan Slovaklarla diğer azlıklnr Al-

' manlar, Macarlar, Leh ve Rumenler, bu-
.ı:;lnkü hayatlanndan şiknyetcidirleı·. 

Çekoslovaky;mın elinde Frans.'l. ile olan 
ittifakı mevcud bulunduğu ve sıkışık b;r 

zamanda bu ittifakın harekete geçecegi 
malum bulunduğu için, Çek azlıklannın 

davalarını müdafaa etmeleri maddeten 
mümkün olmuyor. Çekler, bu şekilde, 
Fransanın müzaheretile, Orta A\Tupada, 

idarelerine verilmiş bir takım msanları 
tazyik eder vaziyette görülüyorfar. Çek 

toprak]arında yaşıyan azlıkların en ke
sifi Almanlardır. Gene bu Almanldrdıı 

ki haricen güçlü, kuvvetli bir devletin 
müzaheretine istinad edebiliyorlar. Bu 

devlet te Almanyadır. Bir taraftan gör· 
düğü müzahcretle vercbilece.ijinı vcrmi· 
yen Çekler vardır. Öbür tarafta ise ırk· 
rfaşlarıhdan azim bir kiıtlenin sıkıntıda 
olduğunu gören bir Almanya. Bu vaziye-

tin ergeç bir sademeyi ınlaç etmesınden 
tabii ne olabilirdi? Nitekim ihtirazı gayrı 

kabil olan böyle bir ~arpışmanın vukuu 
nn birkaç defa ramak kaldı ve güçlükle' 

önüne geçildi. Fakat lıirkaç defa atlıyan 
bu tehlikenin nihayet bir defasında atla 

tılamıyacağı düşüncesidir ki, bugün, bu 
davanın hususi bir hakemlik yolile haJll 

derpiş edilmiştir. Durumun inkışafıns 

bakılncak olursa bu teşebbüsten de biı 
netice çıkmıyacak gibidir. En iyi ç:ıre. 

tıpkı Hatay meselesinde olduğu gibi ta· 
rafların karşı karşıya gelip davalarını 
yüz yüze halletmeleridir. lıısaı1ın kendi· 

sine aid o]an bir meseleyi, bir üçüncü 
şahıs ne kadar bitaraf ve anlayışlı olursa 

olsun, herhalde kafi bir nüfuz ile kavrı
yamaz. Bu son t~ebbüsün de evvelkiler 
gibi akim kalmasından korkulur. 

Selim Ragm Emeç 
···························································································································-· 

Sabahtan Sabaha: 

Hangisi doğru? 
Doktorlar, çok çocuk dPğil, sağl. m çocuk iddiasındadırlar. Hükumetciler 

sadece nüfus artsın fikrindedırler. Bunun ıçindir ki hükumet 6 çocuk baba1a
rını bazı vergilerden kurtnraıgı gıbi $limai yardım teşkiıatı ile alt1dan 
fazla ~ocuk yapan analara ellişer lira 'kramiye verir. 

Acaba iki !'kirden hangisı doğru? 
Nüfus kalabalığı müdafaa, istihsal bnkımından mühim. Yeni harb silahları 

jnsan kıymetini ı:.ı.altmakla :,eraber adedin gene ınühim bir rolü var. Harb
de : o~alan :-.. üdafaa saflarını doldurmak için insan fabrikalarının mütema
diyen çalışması liızım. Fakat remiyetin terbiye

1 
kültür, Ahlak ve sıhhat 

l ephesini ne evsafta olurss olsun mutlak bir kalabalıkla müdafaa im.kanı 
var mıdır? Gıdasını, terbiyesinı, sıhhntini kaldırımlardan toplıyacak bir çocuk 
kalabalığı cemiyete ve devlete ne vadeder? Çelimsiz, dayanıksız, yalın kat 
bir gençlik bugünün çetin mücadele sahnlnrında ailelere, cemiyete ve niha
yet devlete bir yük, hatta ayakbağı olmıyacak mıdır? 

Geçen yıl havacılık için açılan kurslarda dört »üze yakın gençten ancak 
kırkı sıhhi muayenede sağlam çıkmıştı. Deniz ve kara askerl mekteblerjne 
girmek istiyen gençler arasmda aynı nctıccleri görüyoruz. Her yetışen nesıl 

bütün spor heveslerine rağmen bır evvelkinden daha zayıf görünüyor. Bu, 
şübhe yok ki yeni dogan çocukların iyi beslenmemiş, iyi yetiştirilmemiş ol
masındandır. O halde içtimai muavenet teşkilô.tı altı çocuk doğuran nnnla· 
ra cllışer lira ikramiye V"rmck için büdcesine koyduğu ild yüz elli bın lira 
ile bu ailelere birkaç gün bayram ettirmekle kalmasın, bir bu kadar parayı 
dn fakir çocukları yctişth·ecek birkaç yatılı mektebin masrafma ilave etsin. 
Cemiyeti kuvvetlendirmek için bwıa da ihtiyaç vardır. 

Bil1·1ıan Cahıd 



Yapılan tedkikler Balkan şehirlerindeki eğlence· yerleri· 
nin daha ucuz ve daha cazi~ olduğunu göstermiıtir. 

Belediye kiraları da azaltmağa çalışacakbr 

Belediye ejlence yerlerinin tarifele- dellerinin pahah oldulundan şikayet et
rinde yeniden mühim bir tenzillt yapıl- mekte b~und~arın~~n ~lediye kira 
ması için tedkikat yapmaktadır. Amele bedellerini indirmek ıçın .ı.mkinlar ara-
yevmiyelerine, yaşayış tarzlarma göre maktadır. . . 

"zden irildili takdirde Balkan phir- Eğlence yerlerinin yen:deıı tanzım e-
~rinin !:erisindeki eğlence yerleri İs· dilen tarifelerinin t~k~na :e= edH-

tanbuldakiler~en daha ehv~ :_e daha ca- :?ı:.~~~=~ya:a;nd:n tar:;1e~:; 
zibdir. Belediye İktısad Mudürü ~ır.ı ağustos ayı içinde tktısad Müdürlüğüne 
Süreyya geçenlerde Balkan phlrlerı;ıde getirilebilecektir. 
yapml§ olduğu ~ikler e~as~d~ eğ en- Diğer taraftan Belediy~ ev ve apartı
ce yerlerini de gozden geçirmiştir. Eğ- man kiraları işile de meşgul olmaktadır. 
lence yerlerinin tarifelerinde yenitit>n Yapılan tedkikat neticesinde İstanbulun 
mühim tenzilit yapabilmek için tedki- bazı semtlerinde kiraların yüksek ve bazı 
katta bulunulurken Asım Süreyyanuı semtlerinde de ucuz olduğu görülmüştür. 
yakında Belediye reialijin~ vueceği bu Belediye bunu mahzurlü bulmakta ve ay
hUIUStaki rapordan da istifade edile- ni büyüklükteki bir ikam'!tgihın ayni 
cektir. para ile kiralanabilmesi ;mkanlarını a
Etıence yerlerinin sahibleri ~a be- raştırmaktadır. 

SON POSTA 

Mareşal Çakmak 
Ankaraya döndü 

Evvelki gü,n Garbt Anadolu seyahatin
den dönen Genel Kurmay Başkanı Ma· 
repl Fevzi Çakmak dün ak§amk~ eks-

Hazırlanan projeler lkbsad Vekaleti ve Devlet Şirasında 
tedkik edildikten sonra kat'iyet kesbedecektir 

presle Ankaraya hareket etmiştir. Bir aydanberi şehrimizde devam e- Kemalpaşa ve Menemenden daha ild 
Sıhhiye Vekili den standardizasyon toplantıları niha- mahsul İzmir borsasına getirilmiştir. 

İlk kuru üzüm mahsulünün borsaya Birkaç gün evvel Ankaraya dönen Sıh- yete ermşitir. 
biye Vekili Dr. Hul\ısi Alataş diın saba.h D.ün. yapıl~~. ~n .. topla~tıda tiftik arzedildiği haberi derhal ihracatcı ta• 
Ankaradan İstanbula gelmiştir. Vekil bir proJesı de goruşülmuş ve ibracatcılar- cirler tarafından alıcı piyasalara tet
iki gün şehrim.izde kalarak istirahat ede- la tamamen mutabık kalınmıştır. grafla bildirilmiş, bu haber bilhassa 
cekür. Bu projeye göre Türkiyeden ihrac o- Hamburgda büyük alakayla karşılan-

• • • • lunacak tütikler iki ana sınıfa ayrıl- mıştır. Alman idhalatcı firmaları bll 
Maliye Ye Maanf Vekillen mak~ ve birincilere (Esas) ikincilere münasebetle İzmirdeki ihracatcı tacir-

Şehrimizde bulunan Malıye Vekili Fu- de (Tili) adı verilmektedir. &as mal- lerine tebrik telgrafları göndermekte 
ad Ağralı bu akşam veya yarın akşam Iar: Birinci oğlak, ikinci oğlak, ince tif- ve iyi iş temenni etmektedir. 
Ankaraya hareket edecektir. tki, iyi tiftik, sıra tiftik, Konya dağ ma- İlk kuru üzüm mahsulünün piyasays 
Şehrimizde bulunan Maarif Vekili lı, Konya ova malı, Kastamonu ve Çen- gelmesi üzerine üzüm mağazalarında ha 

Saffet Arıkan dün Parkotelde istirahat gelli adı ile dokuz cinse ayrılmaktadır. zırlık başlamıştır. 1 
etmiş, akşam üzeri sar.aya gıderek Ata- Tali mallar da: Renkli, hafi!, yağlı, İhracat tacirlerile müstahsil arasın
türk tarafından kabut edilmiştir. Vekil, sarı, alata, deri ma1ı olarak muhtelif da bir anlaşma elde edilerek İzmirde 
bu akşam veya yarın akşam Ankarayı cinslere tefrik edilmektedir. &as mal- sekiz bin çuval üzüm birikmeden piya• 
hareket edecektir. lara tali mallardan, taU malların da, sanın açılmamasına çalışılmaktadır. 

D b h Ş• ı·d b• bir cinsine diğer bir cinsinden mal ka- İhracat tacirleri, bu uğurlu hldisenill Un sa a ış 1 e ır nştırııa~ya~akt~. .. . . hem müstahsil, hem de tüccar lehine m. 
Muhtelıf tıplenn nuınunelerının or- kişafını temin için piyasanın açılman-m&nSUCll fabrikasından ta~a. kon~~m~~ı prensibi de kabul edil- nı 20 ağustos cumartesi gününe tadaa --------------=---==----------- mıştır. Dünkü toplantı sonunda, tiftik tehir etmek tasavvurundadırlar. BunWI 

Yangın Çıktı projesi ihracatc.ılara imza ett~iş!ir. en mühim sebebi, sayın Başvekilimiz Şehir lşlPrl : Mate/errllı : 
Bu suretle bır aydanberi şehrımızde Bay Celal Bayarla, İktısad Vekilimi• 

Ticaret oda• zahire hor.ua Adliye sarayının yapılacaiJ Dün saat 9,30 da Şişlide Abideihürri- yeniden ihracı kontrol altına alınması B. Şakir Kesebirin İzmir seyahatlerinin: 
Azalannı aeçti yer tedkik edilecek yet caddesinde Güneş mensuca! fabrika- İktısad Vekiletince kararlaştırılan bu tar1hte vukuudur. İhracat tacirlerin

sında bir yangın çıkmış, depolardan biri- buğday, arpa, yapak ve tütik toplantı- den bir heyet Başvekili ziyaretle buse-Ticaret ve Sanayi Odası meclisi dün Sultanahmedde yapılacak adliye sarayı- k ·· .. k asala 
si kısmen yandıktan sonra söndürülmüş- ları sona ermiştir. Bu dört ihrac mad- ne gere uzum ve gere incir piy • Mithat Nemlinin riyasetinde toplanmış nın yerinde tarihi bakımdan tedkikat ya- ri 
tür. desine aid nizamname projeleri tamam rmm açılmasına riyaset etmelerini • ve odadan zahire borsasına seçilecekleri pacak olan İstanbul vali ve belediye reisi İk 

intihab etmıızür. Dünkü' •• toplantı sonunda n + alt dak. Yangın, fabrikanın m.:-k;ne dairelerinin lan.m.ış ve t.ısad Vekiletine. gön.deri!- ca edeceklerdir. 
,, Muhittin ustündağm riyase.ı ın ı arka kısmında mamul ve gayrı mamul miştır. B .. u .nızamnam. e pro. Je. len İktı- İlk kuru incir mahsulünün, ağusto-

Odadan Bay Murad Furta1 ve Zıya Taner heyet bugu-n saat on birde Belediye fen iş- d V k 1 t dkik ed ldikten ·lk h"'•t · · d A dm ta'---
maddelerin muhafaza edildiği bir depodan sa c a e ~ce te ~ son- sun ı aı ası ıçın e Y mm &cr 

zahire borsasına intihab edilmiflerdır. leri müdürlüğünde toplanaca~ ve tedkik- çıkmıştır. Saat tam 9130 da deponun pen- ra Devlet Şurasına sevkedilecek ve bu- smdan merasimle İzmire getirilecell 
Yeni ıelecek MJJahlV da Buruya lerine başlıyacaktır. Heyeti, İstanbul cerelerinden kesif bir duman çıktığını rad

8
a kat'iydi~t kesbedecktt lanir. tıla . . tapmi~ ediliyor. Esasen incir piyasuı--

pdecelder Cumhuriyet Müddeiwnumisı Hikmet O- .. . tandar zasyon op rı ıçın nm da 20 ağustostan evvel açılamallia• 
.&».._.......,,,. ilk haftası jıPinde phrimize Beledi ' be i "d- - z·ya goren fabrika kapıcısı, hemen telefonla br' ' lmiş lan +._ı d V k 4 'etl sını ı'cab ettiren mühim sebebler V&r-~--_. r nat, ye ımar fU s mu uru ı , 'tfai maltimat verıru ve 3 dakika şe ınuze ge o ı.ınısa e ıu 

ld aeyyah vapuru gelecektir. İtalyan ve Güzel San'atlar Akademl5i mimarların- 1 yeiı~aı ahş ll' t' mümessilleri bugün şehrimizden ayn- dır. 
Amerikan bandırah olan bu vapurların dan Sedad, mimar Asım, İbrahim Hakkı ~nra ye yangın m 3 me ye ışmış- lacaklardır. İç Ticaret Umum Müdürü Kuru incir ıiiahsulü h~ilz kemale~ 
b.'1' biri bqer yüz aenah getireeektir. Konyalı tefkil etmektedir. ür. Pamuk balyaları ile dolu olan depoda, Mümtaz Bek Giresun& urebt etmek· rnemlfür. J:rmlt elıla bilt Mgarf .-0 
&nahlar bundan Madaa7.a ~~ tle Adliye sarayının Sultanahmeddc Y3" r:~ ~~~ek .hayli, r: ~' tedir. Kendisi orada 1 ağustosta açıla.. çuval mahsul piyasada birikmeden ıie
Bı.naya giderek, ~ursanm gorulecek pılın.ası mahzurlu görülürse başka bir ko.- ~ a gere aıyenm .va~ ın ~ ye ışme- cak fındık kongresine riyaset edecek· tış muamelesi yapılmasına imkin yok-
)'ellerini gu.ec:eklerdir. misyon tefkil edilecek ve bu komisyon 81 ve gerekse depodakı eıyaların kolay- tir. Standardizasyon müdüril Faruk tur. 
AMbkap1 camtinin etall MtlmlAk yeni bir yer arıyacaktır. ~ ~hyaeak tekilde ~mdan Sünter de bu akşamki ekspresle Anka- Yeni mahsul mevsimine girerken ıu-

eclilecek .J_ L.&--1- ıçten ıçe yanan balyalar bol bır IU yaj- raya hareket edecektir. Bay Mümtaz d h be biliriz ki b Belediye uuawru1rllllll altına -'--':..-L ·· ·..ı.:ı..1t.ımı•..+i;.. nu a a r vere , u sene ge-
Atatilrk köprihibıibr Beyotm tarafın- muru ~ ~uu..-u -T"-:·. Rek ve Faruk Sünter hmirde yapı~&· rek İncir ve gerek üzüm mabsullerl 

da bulunan koca mlniar Sinamn eserle- maaJ911elaneleri Yapılan tahkikata gore, yangının ışcı- cak üzüm ve palamut toplanblanna ış- kalite itibarile çok nefistir. Dört sene-
rinden olan camiln uzaktan bütün güzel- Yersizlik yüzünden Belediye doktorla- lerden birWnin attığı sigaradan ileri gel- tirak etmek üzere 20 ağustosta İzmire denberi incir mahsulü bu kadar elve-
Jllinln g6riinebilmesl için &ıiindeki bina- rmm muayenehaneleri ve evleri uzat dijine ihtimal verilmektedir. Fabrika t- gideceklerdir. rişll bir sene geçirmemiştir. Piyasa a-
lar i8timllt edilecek ve yıkılacaktır A- semtlerde ve kolayca bulunamıyacak çfndeki ea• Anadolu sigorta şirketine Bulgarislandaı 50 dam ızllk çılmcaya kadar Türkiye • Almanya u-
tatürk k6prüsü ile cami arasında kalan yerlerde intibah edildiğinden, hastalık yüz on. bin liraya sigo~tahdır. Zabıta ve · • "idi caret anlaşması imza edilctiii takdirde 
taba tanzim ve tezyin edilecektir. vukuunda fakir halk, belediye doktoru- müddeı~umllik tahkika~ devam et- boğa getiri fiatların müsaid bir şekilde inkişafına 

Yem Tlrkofb l.tanbal pbell nu tedarik etmekte müş~.Uit çekmekte- mektedır. Memleketimizdeki hay~anatın ıslahı intizar edilebilir. 
mlcllrl .... dir. Bundan sonra kaymakamlar beledi- Öd yanım IMltlancıcı için Bul~dan, villyet w ~~ -·--......... v ... _.E ..... -.F·-··--A·-.. ·-··-T··-·--··-· ·-.. -·-·-· 

ı bul .... _ _.. ı.. ... lr .... 1.A... k la muhasebesi tahsisatından 50 boga mu-Tilrk~ stan !'~' ~u.&a•ua ye doktorlarını halk tarafından o ~ca Dün Eyübde Bahariye caddesindeki bayaa edilmiştir. Boz ırktan olan bu bo-
tayin edilen~ Tür~fis reisi Cemal bulunabilecek yerlere naktedeceklerclir. Çırçır tepesi denilen mahalde çamlık- w lar Silivride yeni açılan depoda bir Trabzon ep'afmdan Bay Hayreddin. 

~~Y~~aiı~ ::1::ı::~ Belediye yeni tip temizli.le ~bir yangın baş~amı7 ise~~~~~- !:ne besilenip telkiha sallh bir hale ge- !::!ı:!:°!::a r:;~= h:,:: 
tti .... ___ nl azif . b 1 cakt arabalan 1 ...... clı meame meydan verilmeden sondurul- tirilecek, damızlık olarak İstanbul kurtulamıyar-'- irtihal...._.......: ... ~-----

INlnW ye v esme 8§ ıya ır. .,_.. .. .+."\.. y . t lm k t 1 vzi edil k ... ..~ .. u -~ 
Kaclıka.. mali Mainin • bin Parke döşenmif sokaklarda temizlik mu,........ angının sıgara a 1 a sure ı e mülhakatmdaki köylere te ece - bugün saat on buçukta Kadıköyde Ba • 

.,, ye fU yem . aa yapmak için Belediye temiz!ik işleri mü- çıktığı anlaşılmaktadır. tir. Köyler de, kendi büdcelerinden, da- bariye caddesinde sinema ı. .. - .... -da a 
Kadıtöyünde, Kadıköy iskelesinın ar- .. .. .. * İstanbul Belediyesin~ aid Sürp Agop mızlık ~Çin birer yavru almaktadırlar. AOUfMNU 

tasındaki sahada lnp edilecek maliye durluğü nu.munelik el aı:~baları ~aptır: mezarhfmda da btr yangın çıkmış ise dıt Bundan satıra, damızlıklar haricden numaralı hanesinden kaldırılarak iaum
pbeai binasına ald proje Nafıa Vekileü Dll§tır. Yem arabaların dun tecrübelen Be o~ıu iUai . tarafından aönd\iri,il- i ııın· k; dahild saf kan olarak botla Sirkeciye getirilecek, ötle namazı 
tarafından tasdik edilmiJ, vllAyete gön- yapılmıf, matluba muvafık olduğu anla- Y a yesı getr ıyece e Yenicamide kılındıktan sonra Edimeka--
.a ... ..:1_1.,.1 .. B' bir ha .. - ih ... 1 ...... cr+ Ar balann .... ~alt la ak mü§tür. Bunun da eacideden geçenlerin yetiştirilen boz ırk boğalar damızlık o- pı Şehitli~ine defnedilecektir. Allah P--•.u.•.u"'..... ınanm n• sonra a- 9""""11•ır. •• a aayw Çug ı c attıjı sigaradan ileri geldiji anlaşılmıt- larak kullanılacaktır. 6 

ini -~!118calt ve lnpata hemen baıla- vke parl ke td~edil kalkdırımıtir mevcu~ ola."l tır. İstanbulun, Türkiyenin sair villyet· !~ .. ~~1!!~~.!~.es-_1n_. ______ _ 
nacaa..u-. aza ara evzı ece · -- leri için bir boğa mahreci haline getiril-

Bİr genç tren altında mesi kararl~ın1mıştır. Bunun için, EHmes'ud radyo istasyonu nihayet 
eylOlde neşriyata başlıyacak 

her sene, bır taraftan hususi muhase-

parçalandl bece, b~r taraft~ da köy büdcelerin-
den bJgalar mubayaa edilecek ve saf 

Dün sabah saat 11,35 de Haydarpaşada kan boz ırk boğalan yetiştirilmesine 
feci bir tren kazası olmuş, 23 yaşında hir çalışılacaktır. 

delikanlı lokomotifin altında kalarak iki- lzmirda ilk kuru uzum piym ya 
Anbrada Etimes'udda inp edilen ye- caktır. Ancak, kat'! program henüz tes- ye bölünmüftür. .ı adildi? 

ili radyo lstuycımmun hazırhklan ilmud bit edilmiş dejildlr. YfPli 1-tasyonun u- Gerede kazasının Hari~ köyünden llSH arz 
edilerek, nepiyata bqhyacak bır hale zun dalga üzerinden tulü mevcl 1839, kı- f 1bri, dün Haydarpaşa Nümune hasta- İmıir, (Hususi) - 938 • 939 mevsi-
ıeldJlinl yazmıfbk. sa dalga tulü mevci 19-25 arasındadır. Bu .ueıi istikametinden gelerek geçid ma- minin ilk kuru üzüm mahsulü Mene-

Yeni istuyonun nihayet ey161 bqında istasyon faaliyete geçtikten sonra, fstan- hallinin kapalı olduğunu görmüş ve ge- menden getirilerek borsa salonunda 
nefrlyata b&fbyacağı an)aplmaktadır. bul da 1961 üzerinden neıriyat yapa- çidin üzerinden atlayıp karıı tarafa geç- muayeneden geçirilmiştir. Borsada te-

Etlmes'ud radyo istasymuı dünyanın caktır. mek lsteml§tir. Bu sırada geçid bekçtr.i §ekkül eden heyetin hazırladığı rapor-
bvvetll iatMyonlarından b~ olacütır. Etimes'ud istasyonuna celbedilmesi dü- Ahmed lfe müdahale etmiş, geçid kaPaJı ~ mahs~~n me~? ilk çekirdek
Kua ve uzun dalgalar azerinde yapıln- §ilnülen san'atklrlar büyük bir dikkatle illen geçmenin yasak olduğ!lnu söylemil sız kuru üzüm mahsulu, tamamen ol-
eak nepiyab, hemen bütün dünya taırlb . . gun ve ilraca elverişli olduğu anlaşıl· 
edebilecektir Yeni istasv nun yapacalt. 1eçilmettedir. ise de Şabri hiç aldırıf etmemıftU". Sabri t H ôld w ~· b d 

• • 
0 

s• tam 1 rtuuıa ld. ~ t mış ır. er sene ugu 5 ..... ı u sene e 
nepiyatta ballnmızla beraber, diğer Ancak, ekleri san'atkirlar İstanbuldıuı yo un ° ~ 16" zaman ren birincilij'i elinden kaçırmıran Meııe-
memJebtlerin zevk ölçüleri, gözönünde ayrılmayı, menfaatlerine uygun bulma- gara glrmJf, birdenbıre fqalıyan Sabri menli Halil oğlu Mehmed Unvere, gös
tutulmaktadır. Son zamanlarda alatur- maktadırlar. de lokomotifin altında kalmıştır. Tren terdiği gayretten dolayı bir takdirname 
ıra- biJhasaa k1'sik musikimize kareoı Bir kısmı ile de fiat hususunda, ihti- durduğu zaman delikanlının cesedinin verilmi~· keyfiyet tktısad VekAletine 

~-- 6 • ~· 
halkta uyanan ıenif aWta da. bu ihtlya- llflaıo mevcuddur. bir parçası lokomotifin tekerlekleri ara· de arzedllmlştir. 
cı brşıhyaCat kuvvetli bfr programın İstanbul radyo istasyonunun kaldırıla- sınıfa, diler parçası da, yolun sol tarafın- Bu sabah Manisamn İsabeyll köyün
llazırlanması zaruretini doğunnu§tur. E- cağı veya Etimes'uddaki .istuyona bağla- da bulunmuftur. Kaza hakkında zabıta VE' den de Manisa borsasına ilk kuru üzilm 
tlmes'ud istasyonunun programı arasm- nacalı hükındakl pyialar, alAkadarlar- müddeiumumilik tahkikat yapmakta- getirilmipe de arada yirmi d6rt saat
da; alaturka da, ehemmiyetli bir fer ala- ca, teykl edllmemektedJr. dırlar. lik bir ıecikme vardır. Gene bu. sabah 

YunidG§I 
Tti7'k köflliilii flUT'dumuzun eflfz 

mahnllerini ıenift için yetiftiritlOf'. 
Onlan bol bol ye ki; Jcöı/füntln pıtl 
gllıin. 

-···--·········· .......... -..... -----·-··--
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SON POSTA 

., 

Manisada bir şarap f abrikasmm ve 
bir sinema binasının temelleri atıldı 

Bir hizmetkar 
Eski efendisini 
Öldürdü 

lI Ressam Şevket - Kuzum 
. nsan Bey, bunca yıldır re .. 

sırn se .. rg1s1 açarız .. 

lazım gelenlere husu~i 
... ··nderı· 

davetiyeler bastırıp go 

riz .. 

Bandırma, (Hususi) - Bondırm~ya 
dört kilometre mesafede bulunan Gök
men bahçelerinde bir cinayet işlenm~ş
tir. Bahçelerden birinin sahibi 65 yaşla
rında Hasan oğlu Hüseyin, gece bahçe
sinde uyumakta iken başından ve arka
sından tabanca ile vurulmak suretile öl
dürülm:.iştür. 

Vak'ayı müteakip yapılan tahkikat ne
ticesinde Hüseyinin eski hizmetkarı Ha
mamlı köyünden Kel Hasan _'lamında bi
risi yakalunmış, ve cinayetini itiraf eder
ken maktulün oğlu tarafından teşvik e
dildiğini ve cinayeti parasına tamaan 
yaptığını söylemiştir. 

Bir köylü gebe 
Karısını öldürereh 
Tavana astı 

... fakat gene sergiyi açat·· 
ken kimse bulunma::ı:, birkaç 
ressam arkadaş hatır için ge· 
lir .. buna sebeb ne? 

Bey - Tabü üsta
dım: Davetiyelerde cZengin 
bir büfe vardır. cümlesini U· 

nutuyorsunuz!.. 

S .. yfa S 

C: Yurddan güzel köşeler ==_] 
K .. . . 
""·~ ~'-li-NJ • l 

Geliboıu limanında yelkenliler 

Erzurumun her köşesi 
eski eserlerle dolu 

İzmitte bir berııet lcararı 
İzmitte Halid isminde blr1 tarafından Cev

det Yakub aJeyh!ne bir hakaret davası açıJ
mıştı. Dava İzmit asJiye ceza mahkemc.sltıdt 
netlcelenmı,, ortada hakaret görillmcdiğin~ 
den Cevdet Yakub beraet etmlştlr. 



ı=-Hadiseler Karııımda 1 

HARÇLAR 
Pahalılıktan, ucuzluktan bahsediyor

'duk.. hesabını bilir dostlarımdan biri: 
. - Hayat ucuz, dedi, fakat şu harçlar 
olmasa .. 

- Ne harcı? 
- Harç mı soruyorsun, hangisini sa-

yayım? 

Cebinden ufak bir defter çıkardı: 
- İşte bu ay lüzumsuz yere ödedi-

ğim harçlar .. 
Defterden okumıya başladı: 
- cDalgınlık harcı: 25 kuruş .. > 
- Dalgınlık harcı mı 

- Evet, bir gece otomobile binecek-
tim. Nasılsa dalgınlığıma geldi, cGece 
zammı yok> demeyi unuttum. Bu yüz-
den yok yere yirmi beş kuruşum gfüi. 
Okumıya devam etti: · 
- «Patavatsızlık harcı: 450 kuruş.> 
- Bu da ne? 
- Bir kumaş beğenmiştim. Metresi-

ne sekiz lira istemişti. Nasılsa patavat
sızlık edip «İşte benim istediğim ku
maş bu kumaştı> demiş bulundum. Ma
ğaza sahibi sekiz liradan beş para aşa
ğı inmedi. Halbuki başkalarına metre-

sini beş buçuk liradan vermiş. Üç met
rede patavatsızlığım yüzünden tam 450 
kuruş kaybetmiş oldum. 

- «Ya hancı diller !harcı: 1 00 kuruş.> 
Yüzüne baktım: 
- Pazar günü Kadıköye gidecektim. 

,Vapura girdim. Türkçeden başka her 

dil konuşuluyordu. Canım sıkıldı. Tek 
bu başka dilleri duymıyayım diye va

purdan indim, bir sandal tuttum, onun: 
la Kadıköye gittim. 

Gene deftere baktı: 
- Hele bu çok fazla cİhmal harcı: 

1800 kuruş.» 

- Hakikaten fazla! 
- Cumartesi günü evde yağ bitmiş, 

pazar günü; yarı açık yarı kapalı bir 
dükkandan bir parça yağ aldım. Fakat 
bu yağla pişirilen yemeği yiyince mi
demiz bozuldu. İhmalimiz yüzünden 
1800 kuruş doktora, ilaca verdik. 

- Daha bitmedi galiba? 
- Bitmedi, cAz tamah harcı: 2000 

kuruş!> 

- Az tamah çok zarar mı getirdi? 
- Evet ... Elinde kumaş satan bir a-

dam, boynunu büktü. İngilteredcn bir 
tanıdığının getirdiğini söyledi Ben de 
kumaşa yirmi lirayı verdim, aldım. Fa-
kat bir de ne göreyim? Ortasında l.cos
kocaman bir yanık yok mu? 

Gene def tere baktı: 
- Daha var mı? 
Dedim. 
- Hayır, dedi, bu ay bu kadar, fa

kat geçen aylar da birçok sinir harçla-
rı, izzetinefs harçları, ukalalık harçla
rı ödemiştim. 

İsmet llulQsi 

C Bun lan biliyor mu idiniz ? =ı 
.. 

Körler için hassas parmak 
Amerikanın Ko

lombia Üniversi
tesi profesörlerin
den Broid celek
trik parmak> ismi 
verilen bir filet i
cad etmiştir. Bu 
sayede bütün a
mfilar parmakları
lıı k.itab ve gazete
lere sürmek sure
tile okuyabilmekte imişler. 

·* 
Senede bir defa güneş gören 

Abide 
Avustralyanın 

Melburn şehrinde 

harb ölüleri için 
dikilen abidenin 
bir hususiyeti var
dır. Bu abide o su
retle inşa edilmiş
tir ki senenin an
cak bir günü gü
neş alabilmekte
dir. O da mütare
kenin imza edildi
ği 11 ikinciteşrin 

günü. 

Hindistanda taş kesilen cüceler 
Hindistanın Vad 

nahar mıntakasın-
da kazılar yapıp 

eski eserler arıyan \ 
mütehassıslar, boy 
ları 40 santlıni 

geçmiyen cüce in- I· 
san kemikleri bul
muşlardır. Bu cü .. 
celer sanki taş ke-
silmiş gibidirler. 
Bunlarm yanında 

gene taş kesilmİş 

gibi bir takını hayvanlar bulunmuştur. 

Onlar da 40-50 santimi aşmamaktadırlar. 

Bulunan hayvanlar öküz, inek gibi tabıi 

ahvalde nisbeten cüsseli mahluklardır. 

* 
Nabız allşlarmda fark 

Tabii bir insa
nın kalbi dakika
da (70-75) defa a
tar. Filin kalbi 
(25) dela vurur. 
Dünyanın yavaş 

hayvanlarından bi 
ri olan köstebekte ise, kalb dakikada 
(150) defa vurur. 

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

L SLER 
Okuyucularıma 

Cevablarım 
Bay ( A.E.) ye: 
Mektubunuza biri İsianbuldan, di

ğeri İzmirden olmak üzere 2 cevab 
geldi, matbaaya müracaatla hüviye
tinizi ispat ederseniz size verilecek· 
tir. • Ayvalıkta bay ( A.H.) a: 

Mektubunuz benim tahmin etti • 
ğim gibi bir hayalin ifadesi ise ta -
hayyül kuvvetinizden dolayı sizi telr 
rik ederim. Aksi halde hastasınız, 
diyeceğim. Fröyd nazariyelerinin ha
yata tatbiki şekillerinden vaz geçe· 
tek bir sinir ve ruh doktorunun eline 
mukadderatınızı teslim etmek lazım. 

• Çanakkalede bay (İ.H.)a! 
Düşüncenizi ımak,ul bulmadım. Siz 

Çanakkaledesiniz, o, bir başka mem-

lekette, aranızda ittisal vasıtası yok, 
konuşup anlaşamazsınız, orta çağda 
yaşamıyoruz, maddi ve manevi an -
laşma imkanını temin etmeden ·bir· 
leşmek de mümkün değil, o halde vaz 
geçmek daha iyi olacak. 

• Konyada bayan «S»e: 
Bir ve azami iki vak'a pek küçük

ken olmuş olmak şartile tesir yap -
maz, zamanla kapanır, kaide budur. 
Her ihtimale karşı yaptığım tavsiye
yi burada tafsil edemem, biraz dü
şününüz kendiliğinizden keşfedebi
lirsiniz. 

• Beşiktaşta bayan de. C.» ye: 
Para halinde cihaz bizde henüz 

adet olmamıştır. Fakat mukabilinin 
aranmıya başladığını görüyorum . 
Temenni edelim ki geç taammüm et-
sin. 

TEYZE 

~ 
Pike ile keten bu 
mevsimin en güzel 

kumaşları dır 

emmm 28 

Kasabı öldüren ciğercinin 
muhakemesine başlandı 

Katil kendini müdafaa ederken: " Ben onu öl
dürmeseydim o beni öldiirecekti,, dedi 

Cürmü meşhud kanununun yeni şek- ile Mehmedin de bu işi yapmağa karar 
line göre Ağırcezaya intikal eden ilk verdik!~~ anlaşılm~tır. 
· t d d.. ·· ·ı d sonra Her iki maznun da 20 şer sene hap-' emaye avasına, un og e en mahkA dilm' 1 k 1 sc um e ış er, anca yaş arı 

başlanmıştır. ve ağır tahrik sebebleri dolayısile Ha-
Mahkemede okunan iddianameden sanın 2, Mehmedinki ise 1 sene mild

de anlaşildığı üzere suçlu ciğerci Rece- detle hapse kadar inmiştir. 
bin cürmü sabittir. Ancak cezayı tahfif 
edici tahrik sebebleri vardır ki, maz
nun cezaya çarptırılırken, bunların na-

Poliste: 
zarı itibara alınması istenmiştir. Deniz ortasında bir sandalcı diğer 

Suçlu Receb, dün Ağırcezada yapılan bir sandalcıyı yaraladı 
sorgusunda, vak'ayı şu şekilde anlat- Dün Cibali açıklarında deniz ortasında ır 
mıştır: kavga olmuş, Kadri isminde bir sanda cı, 

«- Draman caddesinden yukarı, e- HüseyJn ismlnde bir sandalcının ba§ına kaıı
.. ca vurmak suretlle yaralamıştır. 

vime doğru çıkıyordum. Çeşmenin o- Arabcamiinde Kısmet sokağında oturan 
nünde Yahya ile karşılaştık. Bana: Hüseyin, sandalı ile Cibaliden Kasımpaşaya 

«- Ne bakıyorsun?> diye sordu. Ben giderken tam denizin orta ;verinde Kadrinin 
sandalı ile karşılaşmıştır. Iki sandalın bir-

de: birile çarpışacak kadan yaklaştığını gören 
«- Göze yasak mı var?» cevabını Kadri, sandalı yanlış idare ettiği için Hüse

verdim. Ve yürüdüm. Sonra, arkam- yine küfretmiş ve bu yüzden aralarında bir 
dan geldi. Küfretti ve bana bir tokat ağız kavgası başlamıştır. Bir aralık pek a.sa-

B w k- bileşen Kadri, kancasını kaldırarak Hüseyi-
savurdu. Yere yıkıldım. ıçagını çe nin başına vurmuştur. Vak'aya vaz'ıyed eden 
ti. Çaresiz kalarak ben de bıçağımı çek- zabıta suçluyu yakalamış, tahkikata bnşla
tim, sapladım. Sonra kaçtım. Böyle mıştır. 

İşte ikisine de birer örnek. yapmasaydım, beni vuracaktı. Bir çocuk arkadaşını kazaen yaraladı 
Solda. Yuvarlak bir plastron, iki yan- Yahya evvelce kız kardeşim Şükriye Dün Ortaköyde bir yaralama hadisesi ol-

da birer kup, ikişer de ince, uzun cep. i1(' nisanlanmıştı. Fakat içki içer mü- !Iluş, 15 yaşında Danyal isminde blr çocuk 
b K 1 ·k·· l" . ' ' 1 dı' Yu- arkadaşı 15 yaşındaki Bayık ile şakalaşırken 

Sağda. Düz ro a. enar arı pı uru nasıb olmıyan yerlerde do aşır · onu bıçakla sırtından ağır ve tehlikell bir su· 
iki pli. Deri sentür. va kuracak, ev bakacak bir kabiliyet rette yaralamıştır. Vak'anın tafsll~tı şudur: 

Ev elbiseleri 

Soldaki: Yuvarlak reverli, ince sentür
lü, önden iki dikişli. 

Sağdaki: Şal yakalı, uzun kollu, önü ö
bürünün tıpkısı. 

Her kadın bilmelidir 
Basit bir tedbirle reçeli doldururken 

hararetinden kavanozun km 1masına ma
ni olabilirsiniz. Temiz bir bezi bir 

kaç kat katlayıp kavanozun altına koyu
nuz. Sonra sıcak reçeli isted?ğiniz kadar 
emniyetle boşaltınız. 

* 

göstermiyordu. Kız kardeşimi Yahya- Ortaköyde Taşmerdiven sokağında 16 nu· 
dan aYJrdık. Bu sebebden, muğıberdi.> maralı evde oturan K1rkoru~ oğlu Hayık ile 

Ş h 'dl d 15 d Salahaddin ayni evde oturan Davitin oglu Danyal bir· 
a ı er en yaşın a birlerile şakalaşırlarken bir aralık Danyal, 

i)e Ahmed, suçlunun vak'ayı anlatış eline geçirdiği bir bıçağı çekmiş, gülerek ar-
şeklini teyid etmişlerdir. kadaşına sokulmu§ ve onu tehdid etmiye 

11 aşında Kadri de: başlamıştır. Bunu gör.en Hayı.k Danyalin e-
y . . llnden bıç:ı.ğı almak .ıstemiş ve iki arkadaş 

- Receb, bana bır bıçak verdi, kuyu- itişip kakışmıya ba§lamışlardır. İşte bu es-
ya atmamı söyledi, ben de öyle yaptım, nada her nasılsa. Hayığın ayağı bir yere ta· 
demiştir. kılarak düşmüş ve Danyalln elindeki bıçak 

Ş h 'dl d ktul y h kar çocuğun sırtına saplanmıştır. HAdiseyl gö-a ı er en ma a yanın -
• • v • rer. çocukların annelerinin feryadına zabıta 

deşımn oglu olan Hakkıv ıse, Yahyanın memurları yetişerek ~uçluyu yakalamışlar, 
elinde bıçak bulunrnadıgında ısrar et- yaralıyı da çağırılan sıhhi inıdad otomobili 
miş, duruşma 3 şahidin celbi için, bu- ile Beyoğlu hastanesine kaldırmışlardır. 

gün saat 4 de bırakılmıştır. Bir ihtiyar tramvaydan düşüp öldü 

Bir katil 18 sene hapsa 
mahkum oldu 

Kartalda, kırda arkadaşı Şabam öl
düren çoban Rızanın muhakemesi A
ğırcezada sona ermiştir. 

Mahkeme suçu sabit olan Rızayı 18 
sene hapse, müebbeden amme hizmet
lerinden mahrumiyete mahkum etmiş
tir. 

Bir kadmı çiğniyen şoför iki 
sene hapse mahkOm oldu 

Ortaköyde, kamyonu ile çarptığı Hu
riyenin ölümüne, Şahendenin de yara
lanmasına sebeb olan Ali, Ağırcezada 2 

sene hapse mabkUm ~ilmiştir. 

Çorludaki cinayetin muhakemesi 
neticelendi 

Vatman Hamidin idaresindeki tramvay a· 
rabası, dün mvanyolundan geçerken durak 
mahalline 15 metre bir mesafede arabaya 
aUamak isteyen 60 yaşında Hüseyin isminde 
bir ihtiyar müvazenesinl kaybederek düşmüş
tür. Vücudünün muhteill yerlerinden yarala
nan ihtiyar Hüseyin cankurtaranla Cerrah
paşa hastane.sine kaldırılmış ise de hastane
de ölmüştür. Zabıta ve müddeJumumilik hll.
dise etrafında tahkikat yapmaktadır. 

Akrabasının 570 lirasını aşırdı 
Fener iskelesinde bağlı Ankara motörü 

kaptanı İzzet, zabıtaya müracaatla 570 lira
sının çalındığını iddia etmiş, yapılan tah
kikat neticesinde parayı kaptanın akraba
sından Niyazi isminde bir şah.sın çaldığı an
laşılarak yakalarun:ı.ştır. Paralar Niyaziden 
tamamen istirdad edilerek sahibine iade e
dllmi§tir. 

Genç bir kız ateş yakarken tutuştu 
Katiıköyde Adalet sokağında 29 numaralı 

evde oturan İbrahimin kızı 16 yaşında Mell· 
hat, bahçede maltız yakarken sıçrıyan klVıl
cımlardan entarisi tutuşarak yanmıya baş~ 
lamıştır. Çocuğun feryadına yetişen komşu-

Çorluda bir gece çiftlikte babası lar, üzerine bir bez kapatmak suretlle ateşi 
Mehmetli balta ile öldürmeğe teşebbüs söndürmüşlerdir. Mel~hat zabıta tarafından 
eden 16 yaşında Hasan ile şeriki cürmü Nümune hastane.sine kaldırılmış, tedavi altl 
yanaşma Mehmedin muhakemeleri A- na alınmıştır. 

Rafadan yumurtalar yenmedi, kaldı. fk• • • akal dı 
ğırcezada dün neticelenmiştir. ı eroıncı y an 

Ne yaparsınız? Bozulup atd~ınlar mı? y 1 uhak d h~di Zabıta, Üsküdarda Şemsipaşa.da Parlak so-. . apı an m eme sonun a a se-
Akşam yemeğmde bıraz su kaynatır, ye babasının kansını, ÇQcuklarını ih- kağuıda oturan Behcet lle Kuşoğlu yoku

şunda oturan Neş'et isminde Ud eroin satıcı
yenıniyen yumurtaları içine atarsınız. mal etmesi ve Hasanı evvelce birkaç sını yakalamış asliye beşinci ceza mahkeme-
Çok pişmeden ısınır, tazelenirler. kere dövmesinin sebeb olduğu, Hasan sine göndermiştir. 

1 Bacaksızın rnaskarahklan: 

NEFiS 
KARAMBA . ) 

~&YlM\ z -

ikram 1 
' J 



21 T-.. 
tr 

- . . . ~ ... 
• ~ .;) -

- (Otomobildeykn) bu yayaJ.tmllıtı illcillah, pni 
• tnesini bile bilmezla' ... -

Olmaz 
Milyoner - Bahçıvanımız; yepyeni, 

bir görü!I!lemiş 

lllaz! 

gül yetiştirdi. 
Milyonerin ka · 
~ - Güle be .. 
nim adımı vere : 
Jim. 
. Milyoner - oı .. 

Milyonerin karısı - Neye? 
Milyoner - Bu gülün hiç dikeni yok 

ta ... 

Ne fena 
- Bizim komşu bayanın evlendiği a

dam tek ayaklı 
imiş. 

-Nı:?aıa .. 
-Neye? 
_Ah kızım, iki 

ayakh kocaya var
manın fenahğıru 

sen bilmezsin, iki çorabı birden yırtılır, 
iklsini birden yamamak icab eder. 

* Olabilir 
_ Bütün mucidler, bahk avına merak-

lıycllar. ..;;..,t,;i b""tün" ba - Olabilir, inanırım, 's.............. il -

lık avına meraklı olanlar da birer balık 
avı hikayesi mucididirler de-

Saat dokuzda bir bardan çıktılar, 
öbür bcıra giniiln. 

-;.,,_ Otomobilin ~ki 1645 ,.. 
Jcamı nedir? .. Numllf'flSI mı, yokla ye
Pıldığı. tarih mi? 

-----~ 

- Niçtin bu saatte eve geldiğini söy

liyebilir misin? 
- Söyliyeyim karacığım.. Sabah 

kahvaltısı için! 

- Acaba necin çıldanuf? 
- OtomobU merakıu..! 

Saat on birde bir bardan çıktılar, öo.ir 

banı girdiler. 

İkhsad 
İki eski arkadaş arasında: 
_ Karını iktısada alıştırabildin mi? 

_ Çok şükür alıştırdım. 
_ Şimdi ne yapıyor? . 
- Eskiden senede bir defa kendım~ ~-

. t mama razı olurdu. Şimdı uç 
bıse yap ır 

d b. yaptırmamı bile ç1k buluyor. 
sene e ır 

* 
Şimendifer 

_ Ben şimendifer sayesin~e zengin ol-

ç~ k"' bır· çok şimendıfer yollannı dum. un u 
ben yaptırdım. . . 

_ Ben de ,unendifer sayesmde zengm 

oldum. . . . -1 ....... ın17? 
Siz de benim gıbı mı~~· = Hayır, zengin amcam bir şimendi - · 

fer kaı""'dan ölmiit. aevreti bana kal - · 

nuF· * 
Mahkemede 

- Beş sene hapse mahktim oldunuz, 
. di ecıeiiniz var mı? 

bır 1' LA1..ı- karıma telefon et-
- Evet bay~ 

ak yarın akşam, velhasıl ~ 
sinler .• Bu pm, sooraki akşama kadar 
bundan bet .ene · ak » gidemiyeceğim, beni mer 
eve yeme&e 
..__,;nl 
e~· 

* 
Teşhis 

- Dottor .. 
EJDriııiz bayan! 

- Dün akfaDl koeımla .lmnU§Uyor • 
- birdellbire kııleJrlan i§itmez oldu. 

duk. -~,, __ ,.. bir ,ey dejildir ba- · 
- Merak euu-- bir ............. b" 

her halde yeni bir rob, rr-"J ır 
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Yazan: Vufi Rıza Zobu 

Kop dağının eteğinde 
duyulan bir hikiye 

. Mardin Beyi emretmişti: • Tıebaam benim onlara yaptıtım 
- hizmete mukabil her hafta koynuma bir kız kogacak .. .. 

Bir hafta sonra bu kızı azad edeceffem,. 
istemem 

- Bayan beni sevdiniz mi? 
- Çok sevdim 

çocuğum .. 
- Maıiem kı öy

ledir .. Ben de size r 
bir şey söyliye - ~-~~IHJrfn.:f 
ceğim.. Kızınızla 

evlenmek istiyo -
rum. 

- İmkan yok! Sizi çok sevdim de ... 
Kaynananız olup, düşmanınız kesilmek 
istemem! 

Lokantada 
- Garson, garson .• 

- Ne var ba -
yım? 

- Ne olacak, 
çorba va sinek 
düşmüş, boğul • 
muş. 

- Elimizden ne 
gelir ki bayım .. Çorba kaselerinin kenar· 
larına can kurtaran simidleri koyacak 
değiliz ya! 

* Yahud da 
- Çok zeki bir adam benimle evlen

mek istedi. 
- Ya bu adam zeki değildir, yahud da 

seninle evlenmeyi aklından bile geçir
memi§tir. 

Saat ikide bir bardan çıktılar, öbür 
bara gideceklen.U. 

Aıryq - l11i ki aklıma geldi.. Kan
mıa, annaiae ,azdığa mektubtı pos
t• kutl&llPMI .ı.pn.r .. 

- Gözlerim mlflop amma, hiç me -
rak etrne1 ç'itnnitı toparlak baftnı gö-

"'"°"'m, 1'opna klllOZ aailamaml 

Mardinden bir manzara 

Tarih, haziranın ortalarına geldiği hal-ı - Baba, nedir bu köyün ismi? 
de (Kop) dağının tepesine vardığımız - Purnakapan diyeni de var. Purpa-
zaman, kamyonun tekerlekleri karlarm .kapan diyeni de .. 
içinde devrini yapıyordu .. Vakit vakit te - Eski miymiş bu köy?_ 
zaten yağmur yağıyor .. Yazlık elbisem az - Oldukça ... 
geldi. Pardesümü giydim. Rilla üşüyo - - Kimin kurduğu belli mı? .. 
rum.. - Belli ya... Benim ceddimmiş .. 

Kopun öbür tarafından inince bir kö- - Nereden gelmişsiniz? .. 
ye girdik .. 60-70 haneli bir şark köyü.. - Biz asıl cMardin. liymişiz .. Ceddim 
Rus iatiJ.l11ın• da uğramıf. Sonra yerli oradan kalkıp, gelip burada lcöy kurmuş 
düşmanların elinde bJmıf, çok azab ve Hatti uzun hiliyetıi de vardır .• 
ıztırab çekmiş bir yurd parçası.. - Aman anlat! .. 

Mandala!' kadar ağır ve lipacı olan Anlattı .. Çok hoşuma gitti.. Ben de ta.. 
kamyonumuz dağlarm tepesine çıka, e- hayyül ettiğim gibi onun ağzından size 
teklerine ine, artık mecalsiz kalmış ola- nakledeyim, belki sizin de boşunuza gi
cak ki; buraya geldiğimiz zaman cmola!:. der: 
etti.. Bizimkiler indiler .. Kapaklat'ını aç- - Ben diyeyim dört yüz sene, sen de. 
tılar. Soyulmuş, kabuklan dibine dev - beş yüz... cMardin• e sahih bir derebeyi 
rilmiş bir muz gibi: Kalkan ve sarkan ka- varmış .. Hükmü hükUınet bu ;:damın e
paklarının içinden makineleri meydana lindeymiş.. Zengin ovalarına, ye§il dai
fırlamıştı .. Biri üstüne çıktı, ö~eki altına larına varis olduğu gibi, hükmü altm • 
girdi.. Anladım ki, makine üzerindeki a- daki bütün insanlara da, hayvmlan gibi 
meliyat uzunca sürecek.. Köylülerin sahibmiş ... Onun teklif ettiği her nizam: 
çömelip oturdukları .setin ön:ine doğru millet nıeclisi karan; onun ağzından çı-
yürüdüm .. Bana aralannda yer verdHeı·.. (Devamı 10 ncu sayfa.dtı) 
·········--·--·-··-·····---------··--····--····························--·---·--·-··--·-·---

Dairelerin gaz 
1atlllerl 
Devlet fabrikalarında memur bir 

kariimiz yazıyor: 
Devairi resmiye memurlarının on 

dörde kadar vazüe görmeleri karan 
tatbik edilmeğe başlandı. 

Hükfunet müesseselerinin imalat. 
fabrika ve depolarında bulunanJar 
sabahleyin yedi buçuktan akşam beı 
buçuğa kadar çalışıyorlar. Heyeti Ve
kilemizin karan bir kısım memurlar 
saat dokuzda gelip on dörtte gitsin; 
fabrika, depo vesairedekiler yedi bu
çukta gelip beş buçukta tatil etsin şek· 
linde değildir. Hiç olmazsa bundan is· 
tifade edemiyen memurlara fazla me • 
sai ücreti verilsin. 

• Kartal - Pendik yolu geçilmez bir 
haldedir 

Kartal okuyucularımız yazıyorlar: 
Kartal - Pendik yolu kışın çamur -

dan , yazın tozdan geçilmez bir hal -
dedir. Bu yol çimento fabrikası yapıl
madan evvel gayet muntazam idi. Sa
bahtan akpm.a kadar durmadan 3-4 
ton ağırlıkta çimento taşıyan kamyon
lar bu yolu harab ettiler. Yeni imar 
edilen bai ve fidanlar tozdan mahvol-

muştur. İcab eden makamata baş VU• 

:.-ulmuş ve yolun yapılması fabrika 
direktörlüğüne bildirmiş ise de cu • 
mumi yoldur, bizi alakadar etmez• ce
vabı alınmıştır. Sıhhat ve menfaati U· 

mumiye namına bu yolun bir :tn evvel 
yapılması lazımdır. 

• İki defa istenen yol ,ansı 
Karilerimizden Safranbolunun Çer

cen köyünden Şafak jmz.asi1e: 

Mükellef bulunduğwn U'1 seneau yol -parasını Beykoz maliye tahsil p.b eli 
ne ödiyerek makbuzunu aldım. Saf • 
ranbolu tahsil memuru Hüseyin ben· 
den yol parası isteyince bu makbuzu 
gösterdim. Makbuzun hiç hükmü ol· 
madığını ve parayı Beykoz veznesin
den Safranboluya getirtmemi istedi. 
Eğer bir mükellefm kendi vilayetinde 
para vennesi lizımse benden Beykoz 
§Ubesi neye aldı. Müşkülümün hallilli 
rica ~erim. 

• Okuyuculanmızm sorgulanna 
cevablammz 

Mersinden okuyucumuz Bay Besim 
GuQ,gtıt'a: 

Biz vazifem.izi yaptık. Neticeyi bih· 
yorsun uz. 

Futbolcunun kansı _ Her maçt~ bit' ~ ~ illendf oJacekıPmzl _ 
fortnn ... ..._ __ _a: ___ ı.;: .. ,Joot dn.M ııın.~~===-=~--------------------------------------------------------------'-
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DON ün, BUGONün ve YARIN rn tarihi: 10 

Romanya eğleniyor AVRUPANIN ALTINDAKI ATES 
* Yeni Tir kiye nasıl Mem~ra sorarıınız: Maaıımız az.dır, der. Dükkancı kriz.den tikiiyet 

eder. Tüccar gümrük, kontenjan, döviz müıkülatından dem vurur. 
iJyle ilten herkes geçinir. Herke6, eğlenir, lokantalar, bahçeler, 
stl'andlar adam almaz.. Sinayada humar masalarının batı karınca 

doğdu? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gibi kaynar. 

Bu. devleti yaratan bir tek adamdır: Birçok harblerde askeri dehasını göstermiş olan, 
lngilizleri GeJiboluda mağh1b etmekle dehasını taclandıran Mustafa Kemal •.• 

Yazan: Emrys Jones - Çeviren: lbrahim Hoyi 
Osmanlı imparatorluğunun harabeleri 

ile büyük harbin dağdağası üstünde ye
ni bir Türk milleti doğdu, yükseldi. B~ 
milleti yaratan bir adamdır, ve mukad -
deratı da on beş günde taayyün etmiştir. 

Türkler, her taraftan İtiliıf devletleri 
ile çevrili olduğu halde, 1918 ikinciteş

rininde mütarekeyi imzaladılar, ve a -
rabca konuşan müstemlekelerile Mısır
dan vazgeçtiler. Böylelikle yıllardu- can 
çekişen Osmanlı imparatorluğu ebediy
yen gömüldü. 

Abdülhamid, dini esaslar dahilinde 
müslüman imparatorluğunu yaşatmak 

istemiş, fakat muvaffak olamamıştı, ya
vaş yavaş palazlanmıya, nüfuzlarını art
tınnıya başlıyan genç Türk partisi, garb 

Bükre§ten bfr manzara usulleri ile bir nevi emperyalist impa-
Bükreşe, öğleye yakın bir saatte var- otomobilin her an harekette bulunduğu ratorluğu kurmak teşebbüsünde bul~iı • İtil4f devletleri donanması Istanbul da Osmanlı Mebusan Meclisi önünde 

dım. Gölgede otuz iki derece sıcağın bu- düşünülürse, bu girinti ve çıkıntısı her muşlar, onlar da mu~atfakiyetsi~liğed ui- hine kışkırttı. Mustafa Kemal, bundan ti. Ve sonunda Yunan ordusunun ezicl 
naltıcı ağırlığı altında şehri uykuda bu- yerden fazla şehirde daha çok kaza ol- ramışlardı. Fakat Türkiyede bır a am istifade etti· ve menfi propagandalara safları paniğe uğradılar ve kaçtılar. 
lacağımı sanıyordum. Eski aşina, Bulvar mayışma da hayret etmemek mümkün vardı ki, hülyası, bütün dini an'aneler • girişti ' Bir çok harbler, muhakkak surette bır 

d Ç d Y•ıd· den uzak ve kendi kendi.p.i idare edebilen 1919' d y 11 bJ İtilaf ı· d ğ eli 1 Fak S k oteline varmak için, istasyon an eşme- egı ır. . k "eli mayısın a, unan ı ar, r ne ıce vermiş e il ·r er. ·at a aı·ys 

akit ..J * bir Türk devletı yaratma ı . d 1 t• fil b" · d tzmır" e d .. k" ı ··ı kı ~ k ı cl parkının hizasına çıktığım v cau- . A ev e ı osunun ımayesın e a mutevazi oy u erin a ttıgı an ar ., 
delerdeki kalabalık, tahminimde yanıl- Gündüzleri bu halk, biraz P.vvel de söy- Bu a~, bU: çok harble!de.;~e~ı ~e • çıktılar. Yunan mezalim~i, Türklere dan, bugün dünyanın tanıdığı ve hürmet 
mış olduğumu gösterdi. Otelde güçlükle !ediğim gibi, eğlencesini Çeşmeci ve Ka- ~asını goster;r:ış olan, ve Ingı z erı e • bütün fecaatile anlatan Mustafa . ettiği yeni Türk milleti doğmuş bulu "' 

D k k . R yayı yaz rol parklarında ve bilhassa strandlarda liboluda maglub etmekle meslek ve de- Kemal bu suretle halkı kurtuluş nuvor 
oda buldum. eme ı oman hasını taçlandıran acar Türk 7abiti Mus- '. 1 bul h.. " .. · . . . . 
sıcağında ziyaret eden sade ben değilmi- arar, bulur. K ald" H 'b b"t . t" Tü k. tr savaşı ıçin ayaklandırdı. Ve stan u- , Turkler Yunanlıları mUdhl§ hır hezı ,. 
~m?. Çeşmeci parkı Orta Avru~Hmm en b:i- ~ad elml ~·. ar lin~ mış ı. ~ : ı- kftmetine karşılık olmak üzere 1919 ha- mete uğratınca ilerlediler ve ile hafta. 

Ve doğrusunu isterseniz, Bükreşin yazı yük ve en bakımlı umurnt bahçelerinden 
1
"f ev et erının e e oyunca 

0 uş • ziranmda Erzurumda ilk Millet Mccli - içinde İzmiri yeniden aldılar. Yu~anlılar 
kadar kışı canlı olmıyacak. Bu çiçek ve biridir. Harikulade çiçek tarhları, ulu a- sini kurdu. Anadolunun her köşesinden ~ene kaçtılar. Muzaffer ve fatih olan 
yeşillik mevsimi bu şehre çok yakışıyor ğaçları gözü oyaladığı ve ruhu dinlendir-, gizli olarak gelen mümessiller, Mustafa Mustafa Kemal meşhur emri yevmisinl 
ve havasına sinirleri tenbih edici, heye- diği gibi, orada biri ucuz, diğeri lüks ve Kemali kendilerine şef seçtiler. ilan etti: - Ordular ilk hedefiniz Akdeniz• 
can verici bir hassa bahşediyor. Parklaı- çok pahalı iki lokanta, bir de kazino var- Eylulde toplanan ikinci meclis, yeni dir!.~ İleri! 
da ve meydanları süsliyen ufak bahçe- dır. Orta yerde geniş bir havuzun üze- Türkiye hükumet ve milleti namına ha- Bu zaferden dolayı Meclis kendisine 
}erde rengarenk çiçeklerin baygın koku- rinde altı düz sandallarla kürek ~ekmek, reket edecek olan bir komite intlhab etti. (Gazi) ünvanını ' erdi. 
]arı havaya y~yıldıkça, bunların crvarın- gezintiler yapmak ve böylece serinlemek Mustafa Kemal hükumet merkezini 1922 de İngiltere az kalsın Türkiye He 
dan geçenler birer defa, kamçılanmış gi- kabildir. Ankaraya nakletti. Bu, İtilafı devlet- harbcdccekti. Mustafa Kemal Türklere 
bi, irkiliyorlar. Vızır vızır, ve hiçbir fü- Karol parkı daha yenidir. :Ağaçları o !erinin ayaklarını suya erdirdi; ve: zorla tatbik edilmek istenileP sulh mua· 
tiyat kaidesine riayet etmeden geçen o- kadar yetişkin değildir. Bu parkın bir ' cİstanbulda usulü dairesinô.P. toplanu- hedesini reddederek İtilaf de•:letleröıt 
tomobillerin, çift atlı paytonların, tram- hususiyeti, içinde gayet şirin bir cami cak olurlarsa Kemalist hükfunctini meydan okudu. İngiltere bu mua'. 'le'~ • 
vaylann önünde bu başı dönmüş halkın bulunuşudur. tanıyacağız. dediler. Mustafa Ke - nin tatbik mevküne konulmasını ı~t " 

nasıl ezilmediğine hayret ediyorsunuz. Strandların en mühimleri iki tanedir. mal kuşkulanmıştı. Fakat mümessille - lak surette istiyordu. Fakat Fransızh·d~ 
Nüfusu esasen bir milyona yaklaşım Biri şehrin uzakça bir semtinde, meşhur dn bir İstanbul seyahati yapmak hoşuna İtalyanlar pek o kadar alakalı görünmü· 

Bükreş, yazın daha kalabalıklaşıyor. Mc- bira fabrikatörü Bragadiru'nun adını ta- gitmişti. Mustafa Kemal Ankarada kal- yorlardı. Fransızlar, İngilterenin arkasın• 
zun taşra memurları, eyaletlerde kazan- şıyan ve onun malı olan stranddır. Bu- mıştı. dan Türkiye ile gizli bir muahede ak • 
dıkları hesabsız parayı payitahtın sayı- nun yüzme havuzu açık havada, ve çok 1920 kanunusanisinae Kemalistler meş- dettiler. Yunanlıları mağlub etmiş olan 
sız eğlence yerlerinde yemeğe gelen fab- geniştir. Sıcak günlerde, bu kocaman ha- ru bir hükUmet olarak tanınmış bulu - Türkler, Çanakkaleyi tutan 1ngilizlerl6 
rikatör, çiftçi, tüccar makulesi.. kana bo- vuzun içi, kocaman bir tencere gibi kay- nuyorlardı. Üzerinden iki ay geçmemiş - karşı karşıya gelmiş bulunuyorlardı. 
ğulmuş şişman vücudlerini, kahvelerin, nar, durur. Akşama kadar bu serin suda, ti ki, itilaf devletleri umumi binaları iş- Loyd Corc, !ngilterenin Türkiye ile 
kaldırıma taşan iskemlelerinde dinlendi- Bükreşin kadınlı, erkekli gençliği çıplak gal ettiler, milli liderlerden kırkını ya- ikinci bir harbe hazır olduğunu sandı. 
riyorlar. bir geçid resmi yapar. kalıyarak Maltaya sürdüler. Mustafa Ke- Lord Riddell hatıralarında Loyd Corcun 

Ortalıkta sizi gayri ihtiyari coşturan Öteki strand şehrin daha merkezi bir mal İtilaf devletlerine itimad etmemek- şu sözlerini naklediyor: 
bir hava esiyor. Muttasıl hareket etmek noktasında bulunan Lidodur. Bunun ha- te haklı çıkmıştı. c Vaziyet çok vahimdir. Bu bir katliam 
ihtiyacını duyuyorsunuz. vurunda vakit vakit, hususi tertibat He, Mustafa Kemali haklı çıkaran, onun demektir ki bu da daima çok vahimdir. 
Öğle üzeri, en sıcak zamanda, bir iki sun'i dalgalar hasıl ederler. Burası da. yardımına koşanlar, gene İtilaf devletle- cTürkler gelmeden evvel, İstanbulda v• 

saat ancak devam eden bir cperde ara- bilhassa öğle vakti, on ikiden üçe kadar ri oldu. Yaptıkları Sevres muahedesile Trakyadaki Türk olmıyan halka kaça • 
su ndan sonra, evler gene tamamile so- fevkalade kalabalık olur. Anadolu ve Rumeli Mii.dafaai Hukuk Türkiyeyi budamışlar, ve Türklere yal- bilmek imkan ve fırsatlarını vermeğe ça .. 
kağa boşalıyor. Şehrin başlıca piyasa ye- İşte, bütün bu eğlence yerlerine vaki Cemiyeti temsil heyeti ,.eisi nız dağları vermişlerdi. Bu da, engin bir lışıyoruz. 
ri olan Kalea Viktoriyei (Zafer Caddesi) olan tehacümü gördükten sonra, insanın . Mustafa Kemal Pa§a 1 y b 1 1 Tü k .1 şiddet e yagmıya aş a.mış 0 an r mı - cBog"azların serbestisı· hayati bir mese .. 
uğultulu bir kalabalığın hücnmuna uğ- zihninde k~'Vrılan istifham işaretlerinin f t 

İ A tu. Sultan da, Kostantaniyede; ngilizlc- licilerin isyan ateşini körükledi. ngil • ledı"r. Tu""rklerı·n temı"natını kabul ede • ruyor. ncecik elbiselerinin altında, gü- cevabını vermenin imkanı hemen hemen t t 
b rin esiri bulunuyordu. ngilizlerln, Mal - tere, Fransa ve talya isyanı bastırmak mcyı'z. Onlar bır' kere ahde vefasızlık et· zel vücudlerinin kusursuz bütün çizgile- yok gi idir. 

R B k ğl . B""kr k , taya sürülecekler listesine kaydettikleri için birbirlerine girdiler ve Yunanlıla- m·ış 'hulunuyorlar. Tekrar böyle vapa • ri belli olan umen kadınları, saat dörde ü reş e enır.. u eş zev , neşe ve 1 "" " 
il H Mustafa Kemal de stanbulun ücra bir rın liberal başvekili, Venize1osa, Ana - bı"lı"rler. Onların bu hareketi bıze mil • kadar kapalı duran dükkanları!l açılma- eğlence şehridir .. ne · e? angi esraren-

k b. w b b d d k h . t. köşesinde yaşıyordu. doluda eski düşmanları Türklere karşı te- yonlarca lı"raya patlamıştır. 
sını bekliyere , ır aşagı, ir yukarı ge- giz mem a an urmayıp a an angı iı-
ziniyor, Kapşaya veyahud ki Ko~soya kenmez servetle?. Bu memleketin fıka- * cavüzi harbe girişmek iznini verdiler. cÜlkenin yeni bir harbe tahammül cd• 

Sultanın nefretini kazanmış olan, genç Ank d M t f K 1 r •• uğrıyarak birer dondurma yiyorlar. rası yok mudur? Ve nerededir? ara a us a a ema geceyı gun- miyeceğini söylüyorsunuz. Ben be. hu • 
. Gittikçe kesafet bulan bu başdöndürü- Memura sorarsınız: .Maaşımız azdır, !Türklerin itimadsızlığına maruz kalan ve düze katarak, kuvvetlerini tensik etmeğe, susta size uyamam. Boğazlar meselesi 

d k ı::ı. k d •kA d ngilizlerce de şüpheli görülen .Mustafa ve çıplak ayaklı köylülerden, çiftçiler - bahsolunca İng'ltere: cü kalabalığın karşısında: er; dük uncı riz en şı ayet e er; tüc- K 1 b""tü. Tür" k" d . k , mevzuu , ı 
k k d.. k ~ ema • u n ıye e manevıyatı ı- den muntazam bir asker kadrosu kur - . . . A · .. - Bu insanlar ne vakit ve nerede ça- car gu··mrü , ontenJ·an, oviz müş üla- d tht yaç hal nde s Jah kuvvetlerıl .. 

rılmıyan yegane adam ı Mustafa Ke - h" kt 25 b" k. · - 1 1 • ı 
lışıyorlar?. tından dem vurur: öyle iken herkes ge- malin bütün hayatı fa~liyet • sultana ~ıya. ça~tı, v~ ~ç ~o t~ dın ışı • bizim bu hareketimize istekle yardımda 

Sualini kendi kendinize sormak ihti- çinir .. herkes eğlenir .. lokantalar, bahçe- göre de _ entrika içinde geçmlşti. Bunun lik bır_ 0 u çı ar 1•. Ave • u or unun e- bulunacaktır.• 
yacını duyuyorsunuz. Muhakkak bir şey' ler, kahveler, strandlar adam almaz. Her hem.mıyete şayan silahları yoktu, bu • 

* "k t li için sultan, efendilerinden onu silahsız- ~ kü" 1 d w da topçusu bu varsa, bütün bu gördüğünüz insanlann, istı ame e iş "yen trenlerin hepsi de do- . . . 1 k .. gun an a ıgı.mız mana -
H ft 1 lanma ışlenru kontro etme uzere, A- 1 d F k t b 25 b"ın ki · · her günde yirmi dört saat, fasılasız zevk et- ludur. a a son annda Sinaya gibi, .. unmuyor u. a a u şının 

nadolu Bozkırlarına gondermek iznini ko- f . d M t f K alin t" 
mek, sefahet etmek için bol bol para ka- Köstence gibi, Braşov gibi, hava alınacak d ne erın e us a a em cesare ı, az-

par ı. · k d 
.zandığıdır. ve eğlenilecek civar şehirlerdP., oteller Mustafa Kemalin vazifesi, silfth altına mı aynıyor u. 

Bükreş, dünyanın en pahalı şehirle- odalarını müşteriye bir hafta, on beş gün alınmış olan köylüleri terhis etmekti Yunanlılar 80 bin kişilik, gayet mü -
rinden biridir. En kötü bir lokantada, evvelinden kiralarlar. F k t t"k Tü" k" s· haval" .1 · kemmel surette silahlanmış, mücehhez a a , roman ı r ıye ı ~ ı ı e ya- . 
hele bir, iki kadeh bira da içecek olursa- Yalnız Sinayaya münhasır olmak üze- şıyan Mustafa Kemal onları terhis ede- ordularile hücuma geçtiler. Bir dalga, bir 
nız, hesabınızı 150 leiden aşağı kapıya- re, hükumet kumar oynanmasına izin ceği yerde, daha sıkı 'bir disipline soktu. sel gibi akarak Türkleri Ankaranın ö -
mazsınız. Bir yorgunluk kahvesi, bizim vermiştir. Her harta orada, mfüeaddid TeşkilAtlandırdı, ve barbedecek bir va- nündeki son müdafaa hattı olan Sakar-
para ile 30 kuruşa malolur, öyle iken kah- rulet ve bakara masalarının etrafı karın- ziyete getirdi. ya nehrine kadar sürdüler, süpürdüler. 
veler, kazinolar, plajlar - ki bunlara ca gibi işler. tstanbuldaki sultan, Mustafa Kemalin Eğer bu hat yarılsaydı, yeni Türkiye 
strand derler - lokantalar, bahçeler, gı1- Ne ile? Nasıl?. Muamma!. icraatını duyunca fena halde korktu. ve de ebediyyen inkiraza uğrıyacaktı. 
nün her saatinde dopdoludur. Nakil va- Gö~e çar~an tek bir hakik~t var. Apa- yiğitliğe leke sürmiyerek kumandanım Mustafa Kemal, dayan! .. emrini verdi. 
sıtalarının boşunu bulmak bir meseledir. çık ~ır hakıkat: Ro.~a-~ya eglenıyor .. ve geriye çağırdı. Fakat Mustafa Kemal bu Ve burada asrımızın en heyP.canh hıµ-b -
Tramvaylar dolu, otomobil ve arabalar zevkı her şeyden ustun tutan Rumen daveti reddetti, ve: !erir.den biri oldu. Ve gene burada, yo • 
mütemadiyen faaliyet halindedir. Sade milleti, bu uğurda bütün enerjesini sar- . - Millet istiklalini kazanıncıya kadar rulmak nedir bilmiyen, cesal'ct verici ve 
Bükreşte 20,000 otomobilin işlemekte ol- federek, ne yapıp yapıp, kazancını temin Anadoluda kalacağım ... dedi. parlak bir kumandan olan Mustafa Ke _ 
duğunu mevsuk bir yerden duydum. ediyor. Bu söze herkes güldü. Zira bütün kuv- mal, kendisinin yeni Napolyon olduğu -
Petrol ve benzin istihsal eden bir mem- Bu ise, elbette takdire şayandır. vetler Türk kumandanının aleyhinde idi. nu isbat etti. 
lekette buna şaşılmaz. Ukin bu 20.000 Ercümend Ekrem Talu Sultan, Kürdleri Mustafa Kemalin aJey- Harb 14 gün bütün şiddetile devam et-

İngilterede muhafazakar ~afları. HarlJ 
ihtimaline karşı müdhiş tuğyan etmişlcrr 
di, köpürüyorlardı. Mevkii iktidarda bit 
koalisyon hükumeti vardı. Hal'bin mes'o: 
liyeti de, bu koalisyon partinin en iletl 
gelen fırkasının, yani muhafazakftrlarıf' 
omuzuna yüklenecekti. 6 birinciteşrifJ 
1922 de Bonar Law Lord BeaverbrookuU 

J 

Fulhamdaki evine gitti ve cgazetelere 
şöyle bir mektub gönderiyorum> dedi. 

Bonar Law şunları yazmıştı: 
- Biz tek başımıza dünyanın polisli -

ğini yapamayız! .. 
Mektub harb hazırlıklarını durdurttt.1ı 

hükumeti tlüşürdü, Loyd Corcun 17 se • 
nelik vazüesini nihayetlendirdi ve on ı>ef 
gün geçmeden Bonar Law başvekil ol -
muştu. 

(Arkası var> 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 

Nevyork Londradan 3,600 mil uzakta
dır. Aradaki saat farkı da 7 saat 55 

dakikadır. Orenvlç aaatlle Lon~rada 
1.2 iken Nevyorkta sabahın yedı bu-
çuıtudu~. lnsaıı 0210, ı.ı.~di tay!are 
ile saate 443 mil yapabılıyor. Eğer 
sıtatte 730 mil yapacak olursa, 
Londradan saat 12 de kalkarak, 
Nevyorka ayni gOnde saat 12 de 

varabilecektir 

Tibet'de Lhualarıo aaç tu
valetleri bir kere yapıldı mı, 

ölünceye kadar bozulmaıt 

Eararh bir h•••b 

T elcrar göste
rilen ıekılde 

düzeltiniz 

22 aantimetre mu
rabbaı bir Hğıd par
çasını alınız gôıtcri

len ıcldlde 4 parçaya 
avırınız 

aantim mu
rabba çıka

caktır 

Avuabalyanın Yaro • Langu tehrinde 
bir mü.bendiı bir ev yaptırmıt, iata11 
biter bıtmn evlenerek karııı ile burada 
oturmata . ~qlamıt. Bu_ evde oturdntu 
bcf ıene ıçınne lcar111 uç defa ikiz do· 
ğurmuıtur. Mühendisten ıonra evde 

ikamet eden bir re11&mııı lcarııı ilı:i 
defa ikiz, bir papazın lı:arııı da iiç defa 

ikiz doturmuılardır 

lngiltcrede on b~ 
gün bir kenarda 

kalan bir etin içinde 
bir ıoQ'an yeşerip 

yetiımiftir 

Çar1n 60 milyonluk serveti 
Amiral Kolçak Bolşeviklerden ka- J~il~ 
çarken, arabalara yllklediği bu ser· 
vetı Sibiryada bir yol kenarında bırakmıştı. 

Haftalarca el snrnlmeyen bu servet ıonraları 
ne olmuştur? Resmen bilinmemektedir. 

Galatasaray resim sergisinde göze 
çarpan güzel tablolar 

Eski diplomatlara göre ' 
bugünkü siyaset dünyası 

Eski Tahran sefiri Bay 
düşüncelerini 

Eski Tahran sefiri bay Sadreddin 

Bay Şevket Dcığ1ın iki tabtosuı Varakcı hanı ve Çuhacı 1ıanı ~yetullah Sii.merin portresi. Celal Bayar 

Şevket Dafın. tablosu: Hiıar 

Hikmet Onatın bir natürmortu .ıesııntapu.Iosun bir eseri 
Abdulla1& ç~ (Ocakb4f1) 

Ser~ aç tablo: Bir camı enteiyöril, bfr peyzaj ve liir natürmort 

Sayman'a: ' 
- Bugünkü diplomasi hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Eski ve yeni siyaset 
cereyanları arasında ne gibi farklar 
lıuluyorsunuz? dedim. Anlatmağa ba~
ladı: 

- Bugün dünya siyasetinde başlıca 
göze çarpan nokta, büyük, küçük bü
tün devletlerin sulhün bakasına çalış
tıklarıdır. Bunların içinde biraz gü -
rültü çıkaranlar bile, hakikatte, gene 
sulhün devamına isteklidirler. Son 
muharebe dahi gösterdi ki harb galibi 
de, mağlubu da yere seriyor. Fikrimce 
bu hal uzun müddet sürecek, cidale 
mahal bırakılınıyacaktır. Meğer ki hiç 
umulmıyan bir had1se zuhur etsin! 

Türklyenin siyasetine gelince: Bu -
gün memleketimizin siyasi mevkii pek 
parlaktır. Siyasi memurlarımızın bü -
yük kabiliyet ve dirayetlerile beraber 
askeri vaziyetimiz de lbuna yardım et -
mektedir. Aşikar bir hakikattir ki po
litikada yalnız maharet kifayet etmez; 
zekanın arkasında kuvvet de bulun -
malıdır. Nitekim, evvelce de büyük 
diplomatlarımız yetişmemiş değildi. 

Sadreddin Sayman 
anlabyor 

SadreddAn Sayman 

sidir. 'krazi han~ tarafa ziyade 
meylederse, dava o ıtarafın arzusuna 
göre halledilir. Yani kuvvetli olan 
sulbü isterse sulh, ıhaı1bi isterse baro 
olur. Onun için, her devlet kendisine 
tarafdar edinmek, gerek maddi, gerek• 
se mdnevi kuvvetlerini arttırmak za• 
ruretindedir. 

Fakat kuvvetsizlikten ve aciz içinde - Siyasi hayatınızdaki en heyecanlı 
çırpınmaktan bir şey yapamıyorlardı. hadiseler iDedir? 
Bazı muvaffakiyetler ise, şahsi olduk
ları için, umumi mahiyette bir ehem
miyet alamıyordu. 

' - Bugünkü diplomasi dünyayı har
be mi götürecek, sulha mı? 

- Kanaatıınca, csulh>a gidildiği da
ha kuvvetle anlaşılmaktadır. Fakat, 
herhangi bir hadise, bu istikameti ani 
bir surette değiştirebilir!. 

- Bu değişikliğin sebeblerini neye 
atfedebilirsiniz? 

- Harb daima bir vesile ile zuhur 
edegelmiştir. Alınan tedbirler de C'lna 
yardım etmiştir. Devletler sulh ister
lerken beklenmedik bir vak'a - umumi 
harbde olduğu gi!bi· ~i:dalin kapsını 
açabilir. 

- Şimdi devletlerin siyasetleri gizli 
diplomasi ile idare ediliyor. Bu şekli 
zararlı bulmuyor musunuz? 

- Diplooıasi eskiden de gizli idi, bu
gün de. Fakat bütün ketfuniyetlere rağ
men, birçok meseleler matbuata akse
diyor. Çünkü hem matbuatın vesaiti 

- Size iki hAdiseden bahsedeceğim. 
Atina sefareti başkatibi idim. Fakat 
sefirin gaybubetinden dolayı masla • 
hatgüzar vazifesi görüyordum. Bu sı• 
rada, İzmirde vali bulunan Kamil paşa 
Yunan konsolosunu te\"kif etti. Zira, 
konsolos, bir Yunanlının mağazasına 

vazolunan resmi mühürü hodbehod s~ 
küp atmış! O zaman, kapitülasyonlav 
mer'i bulunduğundan bu tevkif hadi.ta 
sesi Yunanistanda büyük bir gürültÜ"' 
ye sebebiyet verdi, BabıaUyi düşün .. 
dürecek bir şekil aldı. Hal çaresi ola
rak ileriye şu teklifi sürdüm: Konsolo
sun değiştirilmesi ve yerine gelecel 
olana, vilayet erkanından birinin, vak'a 
hak'kında eseflerini bildirmesi... Ba • 
bıali teklifime iki saat sonra cevab veı
rerek, keyfiyeti, Yunanistanın da ka• 
bulüne cvaz'ımı> emretti. O zamanlll 
hariciye nazın mösyö (Romanos)a git• 
tim. Fakat, Yuna.nlılar konsolosun dere 
hal tahliyesini istiyorlar, tebdil mua• 

artmış ve kuvvetlenmiştir, hem de melesini sonra yaparız, diyorlardı. Üs• 
devletler sır saklamıya fazla lüzum telik de bizzat Kıimil paşanın özür dile. 
görmüyorlar. Eski devrin siyaseti da- mesini ileri sürüyorlardı. Halbuki Ki• 
ha su sızmaz bir tarzda idi. .. mil paşa bu csureti tesviye> yi asli 

- Açık diplomasi, tercih edilirse 
f d 1 . 1m kabul etmiyordu. Baktım ki iş bI• 
ay &ö o az mı? . . 'ki d 1 - Demokrat devletlerin halkın fik- çıkmaza gırıyor, .ı ev et arasında art• 

rine uygun bir yel tutmaları icab etti- tırılması aı:u edılen. dostluk cere) ::ının
,ır.· • ti b k'ld . dan bahsettım, Kamıl paşanın ihti) arlıro 
gıne nazaran, vazıye n u şe ı e ın- _ _ .. 
kişafı, bence daha doğrudur. Fakat ne gmı ve hastalı~ını one attım, mösylJ 
olursa olsun, makyavelizm ortadan (Romnnos) ~ ıknaa muvaffak oldum. 
kalkamaz. Zira, onsuz bir diplomatın Yuna~lıla~, .ız~ir~.e bulunan konsolos
kımıldaması kabil değildir. lar muf ettışı mosyo Y cnadisi İzmir kon• 

- Sulhiln muhafaza ve takviyesini solosluğuna tayin ettiler. Kamil pasa da; 
neye bağlı buluyorsunuz? konsolosu hapisten çıkardı ve defterdan 

- S ulh, esasen bir tevazün mesele· (Devamı 10 ncu 8a11Jada) 
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Eski diplomatlara göre 
bugünkü siyaset dünyası 

• (Baş tarafı 9 uncu sayfada) Bu siteme şu cevabı verdim: 
lronsoloshaneye gönderdi. Mesele de bu - Siz de mültecilerin iaşesine ne-
suret le kapandı. den mani oluyorsunuz? Bunlara yiye-

Gelelim ikinci hadiseye: Tahranda cek verilmezse, bütün sefaret halkının 
maslahatgüzar bulunuyordum. Bizde- aç kalacağını düşünmediniz mi? Çünkü 
ki meşrutiyet hareketi İranda da akis- mülteciler, kardeş bir devletin bayra
ler yaptı. Bir gece sefarethaneye bir ğı altına gelmişlerdir. Arzularını, Şah 
heyet geldi. Mehmed Ali Şah tarafın- hazretlerine bizim vasıtamızla iblağ et
dan geri alınan meşrutiyetin yeniden tinnek istiyorlar. Bu, İranda mer'i bir 
verilmesi için nasyonalist gençler tara- usuldür. Ben kabul etmeseydim, ecnebi 
fından nümayiş yapılacağını, mer'i u- bir devletin himayesine sığınacaklardı. 
sule nazaran sefarethaneye de birkaç Arzu eder misiniz ki böyle olsun? Po
yüz kişinin sığınacağını söylediler. Tek lisin tarzı hareketi bu zannı veriyor. 
liflerini kabul ettim. Çünkü reddeder- Onun için sefareUıane etrafındaki kor
sem, Rus veya İngiliz sefirlerine müra- don kaldınlmadıkca, buradan gitmiye
caat edeceklerini biliyordum. Aradaki ceğim, hatta cebretseniz bile! Çünkü a
komşuluk ve kardeşlik dolayısile buna ziz misafirlerimi açlığa mahkfun etti
meydan vermek istemedim. remem! Şah hazretleri de, ummam ki 

Ertesi günü erkenden uyandırıldım. bunu istesinler! Zira, biz sizin konuğu
Bir de ne göreyim? Sefarethanenin içi, nuz sayılırız, bittabi onlar da bizim ... 
bahçesi mahşere dönmüştü. Yüzlerce Müşirüssaltana: 
kişi binlerce olmuş; her yer, irili ufaklı - Müsaade ederseniz, Şah hazretle-
gençler ve cübbeli ahundlarla dolmuş- rini göreyim ve maruzatınızı bildire
tu. Sefarethanenin bahçesine kazanlar yim, dedi. 
kurulmuş, kendi evlerinde gibi gönül Bir çeyrek kadar endişe içinde bek
ı·ahatlığile cilav pişiriyorlardı. Fakat ledim. Müşirüssaltana, şahın nezdinden 
mesele bu kadarla kalmadı. Mültecile- beşüş bir yüzle avdet etti: 
rm muhafazasından başka bir de iaşe- -. ~rzun_uz'. !1h ~~e~leri taı:afın
leri zorluğu ortaya çıktı. Polisler sokak dan ~~af edımiştır, muıdesıni verdı. Te
b~şlarmı tutmuşlar, sefarethaneye gi- ş.ekk~r ve rn:vcud mi~dann .. çoğal.~
ı-ılmesine mani olmıya başlamışlardı. ) aca~n;, hatta a~alacag~; nın;nayışın 
Böylece yiyecek ve içecek buhranı ba - de sukun bulacagmı ternın ettım, ay-

.. t · t " ş h" ş rıldım. gos eımış ı. e ırdeki galeyan dolayı- . .. . 
sile şah da cBağışaha> gitmiş, orada ~efarethaneye gelınce, ~oşelerdeki 
kuvvet toplamakla m guld- H-k· polıs -noktalarının kaldırıldıgını ve yi-

eş u. u u- kl . .. . b . . . 
met erkanı da orada bul 1 d yece e ıçecegın ser estce getırılebıl-

unuyor ar ı. dig-in. -g- d" v k' eh ı o ren ım. 
a an1!1 emmiyetinden dolayı, der- Bu hal 8 ay sürdü. Nihayet .şah meş-

hal ~agışaha giderek müşirüssaltana rutiyeti i;de etti dava da bitti Sonra 
(s~d;a_zam) yı görmek istedim. Fakat, mülteciler, hizm~tlerimden dol~yı ba
muşırussaltananın ilk .sö~: . na hil'at verdiler ki bu yalnız İran ve-

Neden bu kadar Iranıyı sefaretha- zirlerine mahsus bir taltif şeklidir 
neye kabul ettiniz, demek oldu' s bih Ala · · a ı çam 

1 Yeni neşriyat 1 
AKDENiZDE BİR YAZ GEZİNTİSİ - Ka

naat Kitabevinin neşrine bqladıtı seyahat 
yazıları ltütübhanesl aerlslnln il.it sayısını 

teıkil eden Akdenlzde bir yaz gezintisi adlı 
eser, kitabı yazan Faik Sabri Duran'ın biz
zat yaptığı bir seyahat.in inbbalandır. 

Müellif bu eserinde Malta, Napoli, Marsll
ya, Nis, Genova, Roma n daha birçok Ak
deniz şehirleri hakk.ında malWııat vernıelt
t~dlr. 

ESRARSIZ BAYAT - Wlcki Baum, günün 
en tanınmış, en sevlhntş bir tadın muharrt
rldir. cEsrarsız Hayat.. romanı, sinema yıl
dl.zlnnnın hayatını anlatan en mava!!ak bir 
eseridir. 

MUAMMASJZ BİR İSFENKS - Dünyanın 
en buyük muhan"irlerlnden Oscar Wllde'in 
en güzel hikftyelerlni bir araya toplayan bu 
eser, Şıızlye Berrin Kurd tarafından İngUiz
ceden türkceye çevrllınlşUr. 

DOKTOR lUONRO!lı~ MEKTUBU - Mu
harrir İlhan Tarusun ilk eseri alan (Doktor 
Monronun mektubu) adlı hlk:Aye kitabı fn
tltar etmiştir. 

Güzel bulU§lar ve iyi blr üslübla yazılmış 
olan kitabın bir lkl hikayesi bile, muharriri 
hakkında kanaat verebilecek mahiyettedir. 
.Klt:ıb Vakit Yurdu tarafından neşredllmlş
ti .. 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşları 

Bu gece 
Bnyükdere aile 

bahçesinde 

Bir donanma gecesi 
Sabriye Toksesin 
Kıymelli konseri 

Ankara Tiyatrosu San'atkArları 

s 
Komik Cevdet n Zeki 
Alpan birleşik temsilleri 

Bu gece Yoğurtçu park 
tiyatrosunda : 

ARNA VUD DiLBER/ 
vodvil 3 perde 

Cemal Sahir Opereti 
Bu gece Şehremini inşirah buhçesinde 
Atkın ÖIDmU, bQytık eser, aynca 
Sabir caz Cumartesi gnnn YeşilkOy 

ist11syon bahçesinde 

ŞEYH AHMED opereti 

Or. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hemn) 

DablUJ• aüt.eh .. _: Paardua maada 

lıeritln C2 - 1) DlvanJOlu ıııcnara 104. ey ı.. 
llfonu 22311 - llOM 

Ankara borsası --
Açılı,- kapanq fiatlan 27 - 7 - 938 

ÇBKLB& 

Açılıj 

Londra 6.20 
Hn-Yon 12S,9224 
Parla S,4826 
MllAno 6,6276 
Cene'n'9 21.8475 
Amat.erdala 69.2475 
Berlln fi0,6025 
Brilkael 21,SO 

Atına 1,14 
Bofya U37ii 

Prar 4,37 
Madrtd 6-20 
V&rfO'T& 23-7325 
Budapeft• M.92 

Bll.kret 0,9!75 
Belgrad 2.87 
Yokohama ~-37 

8tokholm !1.960 
Mostan 23,7fflij 

ESHAM 

Anadolu fm. ~ 80 
pe§ID 
A. Şm. % eo n.'ian 
Bomontı - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankuı 
lf Bankası 
Telefon 
lttlha' Ye nettı. 
tut Del1nntnl T--. 

Açılıı 

40 65 

12 36 
104 

10 
8~ 

11 GO 
1 U5 

Kapa u, 
6.20 

12tt.835 
S,4826 
6,625 

21,8376 
69.~4 
6),6925 
21,SO 

1,14 
l.6375 
4.37 
6,20 

23.7325 
24.92 
0,9375 
2,87 

36.37 
31,965 

23 7875 

40 65 

12 3G 
104 

10 

11 rıo 

İSTİKRAZLAR 

1 

Acd&t 
Tt\rt borcu 1 pep 19 12.S 

• • il .. -
• • 1 T8Cfefi 1' 16 -· 19 ıs 

TAKViM 
TEMMUZ 

Rumi - 28 Arabi llOU. 

UM 13li7 - -Teaımu:ı R~ .... Ha:ur 
li 193a 84 

PERŞEMBE 

üONEŞ C. Evvel 

1 

iMSAK 

·· ı ~ sr. 30 2 48 
7 17 9 19 

Ô~i· ikindi Akpıııa Yattı 

s. D. s. o. s. o. s. D. 
B., 4 4ö 8 49 u - 1 ~1 
ı. ıt JO 16 17 19 ,., 21 21 

• 

SON POSTA Temmuz 28 

Kendisine muhit yapması 
beklenen bir tip 

Kaf Dağının arkası 

Feriköyden Ali 
soruyor: 

- Muvaffak o ~ 
lacak mıyım? 

Bundan evvel· 
ki tahlillere göre 
muvaffakiyet had
lerini tayin etmek 
mümkündür. Bir 
muhit yapması ve 
kendisini sevdi • 

(BC§ taTaf"ı 7 inci sayfada) 
kan her söz kanunu esasinin bir madde
siymiş ..• 

recek hareketleri ih ıal etmemesı l~e ~ • 
teklerini müsbet tedbirlerle takviye et-

Eti; şarab; şarabı; kadın; kadını; canı 
kadar seven bu adamın koyduğu nizam 
ve kanunlar içinde en mühimmi, şahsi 

zevki için bendeganına tahmil ettiği §eh.
vant angaryalarmış ..• O demişti ki: cTe
baam, benim onlara yaptığım hizmete 
mukabil her hafta koynuma taze bir kız 
koyacak.. O kız benim avradım olacak.. 
Bir hafta sonra onu azad edeceğim. Son
ra ikinci bir taze kız gelecek.. C'nu da si
neme çekecek, taze vücüdünden canıma 
can katacağım. Bir hafta sonra onu da 
azad, so;ıra bir taze dahL.> nıesi lhımdır. 

• 
Çekingen bir tip 

Şehremi

ninden Hüsnü. so
ruyor: 

- Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

Daha sokulgar 
ve serbest tavır 

olması ve çekin 
genliğini (kork • 
mak) vaziyetin 
den kurtarması 

gerektir. 

• 
Herkesle iyi geçinen bir tip 
Denizliden Ha· 

san Sönmez de ka
rakterini soruyor: 

Hayat icabla -
nna uymasını l ,. 
lir. Herkesle iyi 

geçinmeğe ve an· 
la§IIlağa yanaşır. 

Nadiren kızar 

Menfaatlerini bal· 
talıyacak hare • 
ketlerden uzak kalır. 

• Neş' esiz bir tip 
H. Dikez imza .• 

.aile soruluyor: 

- Muvaffak o .. 
lacak mıyım? 

Hovardaca ya • 
şamak arzulannı 

derken yene yun 
somurtkan ve 
neş'esiz bir insan 
hüviyetine bürün
mek te doğru ola
~· Çabuk kızıp zararlara katlanmağı 
goze almamak icab eder. 

• 
Çevik bir tip 

Adapcızcı. 

rından Behzad da 
karakterini sonc
yor: 

Eline ayağına 

çabuk ve çeviktir . 
Yalnız kararla -
nnda ve fikir iş• 

lerinde de ayni 
çabukluğu acelP 
ile karıştırmama 
gerektir. Çabuk ınanır ve teşviklere ka· 
pılabilir. Oyundan, eğlenceden geri kal· 
mak istemez. 

• 
Sakin bir tip 

lıtartbıılda" Ke
nan dcı kanıkte • 
rini ıonıyor: 

cMardin:t in evlerinde, dere kenarla -
rında, sokak içlerinde bir isimden hah -
sediyorlardı: Merhum cBayiz. ağanın kı
zı cZerh ... On üç=Jnden on dördüne da
ha o sene atlıyan cZeri~ bir melek. ka -
dar güzel, bir kaplan kadar kuvvetlı, bir 
kısrak kadar boylu ve bir fidan kadar 
güzel vücudlüydü .. Onu, büliln cMardin> 
liler, ittifakla cen güzelimiz!> demeğe 

başlamışlardı.. Onun güzelliğini, geçen 
devrin kadınlarile ölçemezler; ne nna -
sına, ne babasına: bütün köyd.? hiç kim
seye benzetemezlerdi.. cMardin> beyinin 
kulağına ba fısıltı daha geç~n seneden 
gitmişti.. O, bunu merak etm;ş; görmek 
arzusunu izhar etmiş; huzuruna getirme
lerini emretmişti ... Anası cHaço• kadının 
vü~ği hop etm~i.. Acaba, genç kızlara 
Soymak bilmiyen cMardin> beyi cBapir> 
bu biricik kııuu da kirletip atacak mıy
dı?.. Onun billıir gibi vücudü daha ser -
pilme esnasında bu yamyama gıda mı o
lacaktı? .. Halbuki büyük kardeşmin oğlu 
cMehh le adeta söz kesilmiş nı§3I'Jıydı -
lar_ cMeni:t, cZeri> yi, silih:ını atını se -• 
ver gibi seviyor, gece gündüz onu düşü -
nüyordu... Kız da öyle değil miydi?. 
Hatti geçen akşam: cBeni Mehiye ver -
mek için daha ne bekliyorsunuz?, deme
m.iş miydi?_ Beyin bu arzusu üstüne bir 
aile meclisi kurmuşlardı ... Bu toplantıda 
bütün aile efradı vardı; hatta kız Zeri 
bile ... Yalnız eksik olan cMehi• idı .. O si
lahını almı~, atına binmiş, bir kaç arka
daşile vazifeye gitmişti! .. Bereket ki o -

nun burada bulunmadığı şu bir kaç gün 
içinde bu teklif karşısında lcalmışlardı .. 
Yoksa muhakkak bir vak'a çıkar, Allah 
vermesin, bütün aile efradı asılır, ke -
silirdi.. Peki şimdi ne yapacakla<dı '! . Ai
lenin reisi sayılan cBayiz, ağanın en bü
yük oğlu ağzını açmıyordu_ Açsa da ne 
söyliyecekti?. cOlmaz!> demek kimin 
haddine düşmüştü. Meclis bir müddet 
sessiz geçti. Sonra aile reisi dedi ki: 

Askerlik işleri: 
. 

LUe ve yük.S tahailli gençlere 
Beşiktaş Aşk.erlik Ş•besindaa: Lise muadlll 

ve daha yük.sek okullardan mezun olanlar 
askerllklerinl yapmadan memuriyet alamı
yacaklanndan 937 - 938 ders yılında bu gibi 
okullardan mezun olµp da tahslline nihayet 
verecek okurların son yoklamaları Beşiktaş 
askerlik şu!>c.5inde kurulacak askerlik mec
llsinde ı ağustos 938 den 15 ağustos 938 de 
yapılacaktır. İstanbul yerli §Ubelere merurub 
olanların yeril şubelerden ve taşra şubeleri
ne mensub olanlann da mıntakalannda 

bulundukları yabancı şubelerden alacakları 

tasdik.il künyelerlle ~beye müracaat etme
leri, ve bu on ~ günlük müddet içinde ta
unnl mazerete da.yanmak.sızın bu meclise 
müracaat etmeyenler hakkında kanuni mu
amele yapılacağı ilin olunur • 

Belediye 8Üt te•Zİ itlerini 
kontrol edecek 

Her şehirde süt satış. tevzi ve kontrol 
işlerinin teşkilitlmdırılacağmı ve bu işe 
Türk Ziraat Kmumunun memur edilmiş 
olduğunu yazmıştık. Bu işler tanzim edi
linciye kadar Belediye süt tedarik ve tev
zi işlerini sıkı surette kontrolden geçire-
i cektir. 

Sakin ve sessiz 
bir hali varsa da 
gözü açık ve kula
ğı deliktir. Etra
fında olan biten -
leri farkedilıne -
den tedkik ve te · 
cessüs eder. Teş -
viklere kolaylıkla kapılmazsa da, 
başlı da değildir. 

1 

Sıhhiye Müdüriyeti t8!Jfmdan teftiş

lerde süt güğümlerinin sık sık temizlen
mediği. ve bu işlerde temiz ve mikrobsuz 

di sulardan istifade edilmediği görülmüştür. 
k Bundan sonra süt güğüm!eri temiz bu-

Son Posta 
f: otograf tah&6 kuponu 

' •- . ..... . . . . . . . 
Adrel • • • • • • • 

DİKKAT 
Potograf tahlllt I~ bu kuponlardan 
5 adedinin gönderllmul oarttır. 

lundurulacak, süt işletjnde çalışanların 

üstleri, başlan temiz olacalc, süt konan 
kahlar matluba muvafık bulunacaktır. . , 
Kuunpapda bir meydan açılacak 
Kasımpaşa vapur iskelesinin civarı 

meydan haline kmacakbr. Belediye bu
radaki biçimsiz barakaları yıktırmakta

dır. Odun depolarmın nakledilmeJ.eri için 
münası"b yer buJnnamadıpıdan depolar 
şimdilik sadece geri alın:ıcak ve depolar 
için mjisaid bir yer bulunduktan. sonra 
bunlar da tamamen kaldırılacaktır • 

- Beyimiz, her hnlde seni merak et -
miş ve görmek istemiştir_ Yoksa yanında 
alakoymak ınaksadile çağırmış olsa, ne 
korkusu olabilirdi?.. cBana bu hafta Ze. 
riyi getirin!> diyemez miydi?. 

Bu mütaleayı hepsi akla uygun buldu
lar ... Zaten en son sözü de cZeri:t söyle· 
mişti: 

- Nafile telaş ediyor, heyecan geçiri
yorsunuz.. cMehi:t beni sizden istedi.. Siz 
de cpeki:t dediniz .. Ben de bu işe razı ol
dum .. Artık düşünülecek keder edilecek 
bir şey kalmamıştır .. Be~ böylece, oldu
ğum gibi; yabancı hiç bir el tarafından 
kirletilmeden cMehh nin olacağun... 

1 

- Haydi artık.. Vakit kaybetmiyelim! .. 
Beni beyin huzuruna kim götürecek? .• 
Tavrında öyle bir eda, sözlerinde öyle 
kat'iyet vardı ki, hiç kimse bu küçük, fa
kat dağlar kadar eğilmez kızın karşısın
da bir etimle tertibleyip söz söyliyeme -
diler ... Yalnız bir müddet sonra &nası: 

- Ben götürürüm kızım! .. 
Diyebilmişti. .. 
Aradan bir iki saat geçmemişti ki: Ana 

kız dönmüşlerdi.. 

Mardin beyi cBapir> karşısında duran 
bu dünyalar güzeline bakmış_ Onu neş· 
vünema halinde bulmuştu... Entarisinin 
altından isyankar bir halde duran göğsü .. 
nü tam olgunlaşmamış, pembe yanakları· 
m iyice kızarıp yanmamış, o iri siyah göz
lerini dişilik şehvetilc tam dolmamış ol
duğunu görmüştü ... O, ağzının tadını bJ ... 
len bir oburdu... Şef talinin zamanı gel • 
meden ağaçtan koparmasını sevmezdi. 
Gül, gonca iken seyreder, açtığı zaman 
koklardı. Kısrak yaşını tamamlamadan 
Aygırın yanına bırakılır mıydı?. Onun 
için karannı vermişti: Bir sen~ daha bek
liyecek_ Her şey tamam olup, kıvamını 
bulunca ziyafet sofrasının başına geçe-
cek.ti ... 
Anası Haçoya derli ki: 
- Maşallah kızın pek güzel .. Amma da· 

ha küçük_ Bunu ben kızım gibi sevdim .• 
Onun için kendi elimle evlendireceğim .. . 
Kızın gönlü kimi isterse ona vereceğim .. . 
Haydi şimdi gidin. Zamanı gehnce ben 
size haber veririm .. 

Köylü, burada derin derin iç:ini çekti.. 
İşin ehemmiyetli tarafı galiba bundan 
sonra başlıyordu.. Karşılıklı birer sigara 
yaktık.. 

-Ey, sonra? 
Dedim. 
- Ha, ne diyorduk •.. 
Diye hikayeye devama başladr.- Du -

nm, ben de kiğıd üzerine tertibliyeyim 
de, ah tarafını yann size naklederim ... 

Vasfi R. Zl>bu 

Deniz işleri: 

Hamidiye Karadenize gitti 
Hamid.iye mekteb gemisi dıin Karade

niz seyahatine çıkmıştır. Hamidıye 20 
gün sürecek olan bu seya.lıatindc Kaı-a
denizdeki bütün limanları birer birer zi. 
yaret ederek Hopaya kadar gidecektir. 
Gemi, uğradığı limanlarda gedikli erbaş 
okuluna talebe alacak, bunları da şehri
mize getirecektir. 
············-···········--·····················--····· 

Son Posta 
Yevmi. Siyaal. Bavadla ve Balk guHesl 

Yerebatan, Çatalçqme sotat. JI 
ISTANBUL 

Gazetenrime çıkan yazı ve 
resimlerin bütüıı hatla.rl 
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SON POSTA 

Büyük Fransız film kumpanyalı.:ırınd~n 
•Lucia Film> memleketimizde büylik bır 
film çevirmek için hükumetimizdcn mü

iddet ile devam ediyor. İi!anbulda .yaka-
şl inkılabcılar divanıharbde ıdama 
anan "b t ·ı .. rle 

hk• oluyorlar ... Fakat no e çı ~ 
ma um ·ır 

1 k kaçıyorlar ve Ankaraya, mı ı 
an aşara ı 

saade almışttr. 
Filmin ismi (Beyaz Esire) dir. Kadın 

başrolünü büyük Fransı~ sinema yıldızı 
Edwige Feuillere yapaca!{tı.r. • 

F .lm. .. .. .. t nınmı.; san'atkarlar-
ı ın reJlSOrU a ~ - . 

.. adeleye bilfiil iştirake koşuyor aı:· .. 
m~~edad) Büyük Millet Meclisin~e Is
tanbulda çekilen ıztırabları, sefaletı, p:
dişahın reıaletl~r~ni, düşman askerlerı-

. kepazeliklerını anlatıyor. 
dan Pabsttır. Güzel san'atkar Edwı.gc 
Feuillere· reJ·isör Pabst, muavinı Sorkın, , - s 
operatör Kaufmann v~ arkadaşları agu -
tosun ilk haf taları içinde İstanbula gele-
ceklerdir. _ 

Erkek san'atkarların timler olacagı 
hakkında henüz malumat alınmamıştır. 

Filmin harici manzarası İstanbul, Aı;: 
kara ve civarlarında çekilecektir. Dahı 1 

kısımlar Paris stüdyosunda yapılac.a~tır. 
Film fransızca olarak çevrilecek. bılaha
re de türkçeleştirilecektir. 

(Beyaz Esire) filminin mevzuu kısaca 
§Öyledir: 

Vak'a Vahdeddinin saltanatı zamanın-
da cereyan ediyor. 

Pariste bulunan Türklerin bir klüple
ri vardır. Bu klüpte Türkiye hakkında 
zaman zaman konferanslar verilmekte
dir. Konferanslarda Türk kadınl:~ın~lan 
da bahsedilmektedir. Bu sırada Turkıye-

d" iz den çok fena haberler gelmekte ır. . . -
mir düşman tarafından işgal :dil~ı~tı~~ 
Dü 1 k tın. 1·rine dogru ılerlı 

şman mem e e :J k 
Yor ... İstanbulda istila ordusunun as er-
leri istedikleri gibi hareket ediyorlar ... 

Bu konferanslara Mireill.:? adında gu~ 
d k Zekı ~el bir Fransız kızı devam e er en 

Bey adında bir Türk genci ile tanışıy:lr. 

T . v ıyo~ .::evişme de 
anışına sevışmege var · · ..., 

izdivaç ile neticeleniyor. . 

nın İ. dv 
A lar geçiyor. Türk ordusu zmıre og-

·ıy lı'vor Bu sırada Mireille kapalı ol-ro ı & J • K 
d v i.tJdanda bir kız doğuruyor. ıza 

ugu z . ,. B"çar" vav
Francine Esma ismı verwyor. ı " J: . 
ru da annesi gibi mahbus hayatı geçı:ı-

D .. nyadan bihaberdirlet. Işık b.ıle 
yor. U k b' dolık 

örmüyorlar. Yiyecekleri anca ır ~ -
g b"'yü ot Çcık zekı VE' ten veriliyor. Esma u Y · • h 
ok üzel bir kız oluyor. Annes~ on: er 

ç . g 'lliyetı'n hürriyetin ne oldugunu 
şeyı, mı ' 
boyuna öğretiyor. . 

. .. ski gazete kağıdına sarılı yı-
Bır gun e 
ek getirivorlar. Parça parça olmuş ga-

ye~ kağıdın.dan Mircille tzmirin Türk. or
~~seu tarafından zaptını, Mudanya m'..!ta-

k 
. . o··grv eniyor ve sevincinden çılgıııa re esını 

dönüyo~ d k"k d 
h ct>yı' anlatıyor. Bu a ı a a Esmaya er r · ğ 

1 
w b'ır askeri bandonun çaldı ı ku agına 

marşlar geliyor. • , 
Zindanın önünden bir askerı k!: ~ gcçı-

·or. Mireille pencereye yet~şmek ıçın ma
;anın üzerine çıkıyor ve bağm~or. Bu a::
keri kıt'aya kumanda eden zabıt ownu go
rüvor ve askerlerile berabP.r kon~gın .. k:ı-

. ı·vor Zabit ve askerlerı goren 
pısına ge ı~ · . · b' ta f 

v ları uşaklar her bırı ır ra a harem aga ' 
kaçıyorlar. 

Zabit Mireille'yi kurtarıyor ve kıl•cı 
k u hürrlyetine ile dışarısını gösterere on 

Selçuk kız san'at mektebi 
Çapada bulunmaktadır. Tahsil müddeti 

be~ senedir. Birinci sınıfa girmek için ilk 
ırıekteb mezunu olmak, 12-16 yaşında bu
lunmak lazımdır. Orta mekteb ve liselerden 
gelen talebe muadil sınıfa kabul edilmek için 
sınıf dersferinden imtihana tabi tutulur. 
Mektebe girecek her talebe İstanbulda bir 
veli göstermeğe mecburdur. 

Haf kah ziraat mektebi 
Bu mekteb Yeşllköydedir. Mektebin tahsil 

müddeti üç senedir. Asgari olarak orta mek
tebi bitirmiş olanlar alınır. Kaydolmak lçln 
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, hüs
nühal sahibi bulunmak, bir çıttçlnin veya 
arazi sahibinin oğlu olmak, 19 yaşından bfi
yük ve hastalıklı olmamak ve bünyesi ziraat 
işlerinde çalı.şmağa elverişli olmak, çiçek 
aşısı raporu ve 4,5X6 cb'adında üç aded fo
toğraf göstermek lfızımdır. Bu şerait dahi
llnde mektebe kaydolan talebfnln noterlik
ce musaddak bir taahhüdname vermesi 
şarttır. 

Hasta bakıe1 mektebi 
Kayıdlar on beş eylüle kadar devam eder. 

Vatandaki inkılab hareketinde'! ~a~ıfe 
lmak .. Zeki Bey ile karısı Mıreılle 

Kaydolunmak için Türkiye cumhuriyeti 
tebaasından olmak, yaşı 18 den aşağı 30 dan 
yukarı olmamak, orta tahsilini ikmal etmiş 

kavuşturuyor. • bulunmak. evli olmamak, tamüssıhha ve bo-
(Vedad) da bu arada ~eliyor .. R:ucaı<:h- yu ı,52 den aşağı olmamak lazımdır. Tahsil 

a uzere T" k" e 
Türki e hareket ediyorlar. ur ıy 

yey kadın Ze-
hududunu geçer geçmez genç 
kinin Vahdeddinin casusu olduğunu an-

şıyorlar. (Esma) yı soruyor. ~ı:eılle ona müddeti iki sene altı aydır. Talebenin tsUn, 
her şeyi anlatıyor. (Vedad) küçu~ Esm~- iaşe, ilbas, tedrisatı tamamen Kızılay ceml-

1 kucağına alıyor. Bu arada Zekı de hı- yeti tarafından temin edildiği gibi aylık 
;anetinin cezasını çekmiştir. ceb harçlığı da verilir. 

~~ Vdd~ 
Zeki ile kansının treninde e a . -

minde tam manasile vatanpervet hır 
Güıel bir gün ... Mireille, Vedad ve Es- M" ,. •• 1 • 

ma Çamlıcadaki köşklerinın bahçesinde ıs 1 gorü memış 
genç bulunmaktadır. " . 

Tren Sirkeciye gelince Zekı vkarısı~ı 
kapalı bir saray arabasila konagına go
türüyor. Mireille oraya vardığında _z_~
k' . evli olduğunu anlıyor. Kaçm::ık ıs-

kahvaltı ediyorlar. h" k k 1 k 
Bu arada Dolmabahçe önünde demirli ır aça ÇI 1 

bulunan büyük İngiliz zırhlısı (Malay:ı)- (BflltaY'"fı 1 tnd ..-ıufa411J 
nın harekete hazırlandığını, bncasından sesine. son günlerde, Fransız harb do
dumanlar çıktığını görüyorlar... nanması sahne ve şahid olmuştur. Bu 

ının .. ·· myor ve konağa kapatı-
tiyor, fakat goru w b" . f lcı kadın ge
lı or Bir gün konaga u a 
li~or. Falcı :Mireille'ye yaklaşarak heme~ 
B .wl d ki Saint Esprit kilisesine gı

eyog un a Iardan 

Mireille bu zırhlının nereye gideceğini yüzden barb donanmasının yüksek za
soruyor. (Vedad) hain Vahdeddinin kaç bitlerinden birkaçı daha şimdiden zan 
makta olduğunu söylüyor. . . altına a:ınmışlar, bir kısmının da suç-

Dürbünle bakıyorlar. Saraydakı .d~- ları tesbit edilmiştir. Vak'a şu suretle 
rekten padişaha mah~us bayrak ~.nı- meydana çıkanlmıştır. dip günah çıkartmasını ve pap~z ' 

Relution'u görmesini tembih edıyor. 
k · · kocasın

yor. Yerine ayyıldızlı guzel ve şanlı Turk Bundan bir müddet evvel bir Fran-
bayrağt çekiliyor. sız harb limanı olan Tulon gümrük idaMireille kiliseye gitme ı_sın 

, K"l" ede papazı dan k - izin alıyor. ı ıs 
ço guç . . . · nah çıkart:ı-

görüyor. Papazı kılısenın gu .. d k" 
ve hucre e ı 

cak hücresinde buluy_or disl olduğunu 
papazın da Vedadın ta ken · 

Ressamlar için Partide 
mühim kararlar verildi 

görüyor. a· . > 

(Vedad) kadına, Zekinin. ke:t 
1~~~~ (BG.§ta.rafı 1 inci sayfa.da) 

ınemleketine arkadaşlarına ıhan d umh 
' ı·b lar· aJe,·- t" k e~ ...... ·ı ,c::lerdir Toplantı a c u-ğini söylüyor. Konakta ;nkı a cı d w iş ıra u,. ~ • 

. . d"'" bir a rese .· . t" on beşinci yıl bayramı hazırlık-
hıne işiteceği .sözlerı ver ıgı . a· . ıı) e ı~ f da yeni kararlar verilmiştir. 
haber vermesini kendisinden rıca e ı)t01 : ]arı c.ra ın . . 

Mireille konağa geldiği zaman er esı Bunlardan başka Partice verılmış ye-
~ ' . ·cı 'l.•apıl:ıcnğını ı go··re· günü bü "k bir resmı geçı " . , ni karar ara · . . w .... yu . ·aa padışah .a 

1 
_ islanbul el işleri sergısı agus-

ogreniyor. Bu resmı geçı e • 1 K San'at 
bulunacaktır. Bu sırada inkılabcık~drın · · de Beyoğlu Akşam ız 
h v k ası Ze ı en tos ıç:n kt 

epsinin yakalanacagını oc mektebinde açılaca ır. .. . 
~ğreniyor. v 2 __ Yerli ressan:ları~ vucudhe ~etı~ 

M.ireille hafiyelerin peşinde oldulgunk- kl .· eserler içın bır Cum urıye 
' . 1 bu ara rece eıı Af t rı'lecektir Mü 

dan bihaber hemen bır ko ayını k p~ t's" müka a 1 ve · -
' A·lrcs Hal .. r ı 1 k'ld er"leceg-i 

Vedadın verdiği adres2 koşuyor. · r kafatın nasıl ve ne şe ı e v 1 

bir kahvenin adresidir. K:ıhvec! ev\'C a ayrıca ilan olunacaktır. d h 
bu kadına itimad etmiyor. Sonradan onu 3 - Türk ressamlarının yur un er 
kahvehin arka tarafında bulunan bası_k ö esini görerek, tanıyarak ese: v~r: 
'tavanlı ve inkılabcıların toplandığı bır k :1erini ve bu suretle bw:ılardakı mılli 
odaya götürüyor. :Mkeille vaziyeti Vedad m n'at .ruhunun daha re~.ııst -~e ~~yat~ 
ve arkadaşlarına anlatıyor. Vedad arka- sdaaha vakın inkişafını mumkun ı ma 
("} A k ya git- • ı k t içinde ressamları-aşlarına hemen dağılıp n ara k ·adile ınem e e 
lneği tavsiye ederken odaya hafiyeler m:z1:1 dolaşıp çalışmalarını !~ydalı bu
doluyor. Hepsi de yakalanıyorlar. Mes:ıe m n Cumhuriyet Halk Partısı bu sen~ 
saraya bildiriliyor. Padişah bunları gor- ~'\n Edirne, Bursa, Konya, Antal~a, t~ 
ınek ist' M" .11 'in yüzü açılıyor. ıç. A t b Malatya, Trabzon, Rıze 'e 
S ıyor. ıreı e l i- mır n e ' .. 1 san'atlar 

arayda bulunan Zeki yakalanan ar . E ' um vilayetlerine guze .. 
Çinde Mireille'i görünce fenalıklar geçı- ;~r misince seçilecek on ressam gon
riyor. İşin farkına varmıyaıı padişah? Ze- ~ a m:vi kararlaştırmıştır. Bunların yol 
kiye h. t· ükafat olmak üzere er - her türlü zaruri masrafları 
-...,_ ızıne ıne m :M" .11 ,. paraları ve . . B n'at 
.nÜreille'i hediye ediyor. Zeki ıreı e ı t" temin edilecektır. u sa 
h ol- Par ıce . "l · 'nde yapı-eınen konağına götürüyor ~e ceza "' tedkik seyahatı eylu ayı ıçı . 
lnak üzere konağın altındakı mahzen- lacak ve bir ay devam edecektır. 
atıyor. 1 r gittikleri yerlerde mahal-

... .. r r Ressama h' kasaba 

.ı.vıireille hamile olduğunu soy uyo · • biat güzelliklerini, şe ır. 
Zeki, doğacak çocuk erkek olduğu tak- lı tak .. }erde rastladıkları enteresan 
d" d ed ~· . ve oy .. d g-e ır e kendisini derhal tahliye ecegını, . . t sbit edecekler ve vucu e -
fa~at kız doğurduğu ta'kdirde evlenme t~pl~:~c:i eserler bir jüri heyeti tara
Çagına kadar annesile birJikte orada ka- tıre t dkik edildikten sonra kıymet-
lacağını söylüyor fından. e Partice satın zlmacaktır. 

B . bu··yu""k bir li olanıarı u arada milli mücadele 

resi bazı tacir ve tütün bayilerinden 
memlekete gizli olarak kaçak eşya ve 
tütün sokulduğuna dair şikayetler al
mıştır. Bunlar, idhal edilen kaçak eşya 
ve tütünler sayesinde kendilerine kıyı
cı rekabet yapıldığından şikayet edi
yorlardı. Bu şikayetler imzasız mek
tublarla yapılmışlardı. Bir takım bah
riye sübaylarmm isim~eri de mektub
Iarda kaydedilmişti. !simleri zikredi
len deniz sübaylarının ekserisi yüksek 
rütbeli ve Fransız Akc •niz donanma
sında muvazzaf bulunuyorlardı. 'Ka
çakcılarm tayyare gibi, çok sür'atli mo
tör gibi, denizaltı gemisi gibi çok mo
dern vasıtalardan istifade ettikleri de 
bildirilmiş bulunuyordu. Bu sebeble 
Fransız gümrük idaresi memurları ço~ 
müşkül bir vaziyette kalmışlardı. 

Bu yüzden kaçakcıları meydana. çı
karmak için sarfedilen gayretler bir 
netice vermiyordu. 

Geçen hafta gümrük memurları ile 
jandarmalar Tulon açıklarında demir
li bulunan bazı Fransız harb gemileri
ni dürbünlerle tarassud ederlerken 
cGalis~onyer:ıı adlı Fransız kruvazöril
nün mancınıkla tayyare havalandırdı
ğını görmüşlerdir. Donanma istirahat 
halinde olduğu için bir harb gemisin
den böyle tayyare uçurmanın garabeti 
memurların nazarı dikkatini celbetmiş 
ve dürbünlerle uçurulan tayyarenin 
harekatı takib edilmiye başlanmıştır. 
Bu tarassud neticesinde gemiye birkaç 
defa gelip ·konan ve 1ekrar havalanan 
tayyarenin muayyen bazı noktalara bir 

takını paketler attığını tesbit etmişler
dir. P:ıketlerin atıldığı noktada otomo
billi adamlar bekliyor ve paketler yere 
düşer düşmez bunları alıp sür'atle u
zaklaşıyorlardı. Bunun üzerine derhal 
harekete geçilmiş ve gemi sübaylann
dan bazilarının evlerinde araştırmalar 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
yandırmıştır. Bilhassa Almanya ile i~ 
yapan tacirler üzerinde de çok iyi intı
balar bırakmıştır. Yeni şekle göre, id
hal ve ihrac edilecek mallar konten
jantman surelile 1.ahdid edilmiyecek, 
permi dairelerinin müsaadesile, Alman 
yaya, istendiği kadar mal idhal edile
bilecek ve bedelleri kliring yolile öde
necektir. Bu anlaşmanın imza edildiği 
haberi üzerine bilhassa Almanyaya faz
la mikdarda ihrac edilen mallarımızdan 
tiftik, yapak, barsak, üzüm, fındık, de
riler, bazı kısım zahire ve bakliyat 
fiatlarında hissedilir bir yükselme baş
lamış, falebler artmıştır. 

Sovyet ticaret mümessilliğinin 

de ayrıca 2000 ton (20.000 bal -
ya) kadar yapak almak üzere 
talebde bulunduğu szylenmekte -
dir. Kilosu 36-40 kuruşa kadar düşmüş 
olan yapaklar, son bir iki günde, 45 ku
ruşa yükselmiştir. Tiftik fiatlarında da, 
kiloda 4-5 kuruş kadar bir yükseliş 
vardır. 

Dün kendilerile yeni ticaret anlaş
ması etrafında görüştüğümüz bazı ih
racat tacir ve komisyoncuları, bu an
laşmanm piyasadaki akisleri üzerinde 
şu mütalealarda bulunmuşlardır: 

Zahire ihracat taciri Osman Üstar 
demiştir ki: 
c- Esasları malfun olan yeni anlaş

maya göre, Alınan permi daireleri di
ğer piyasaları da gözönünde tutarak, 
mal girerken permi vereceklerdir. E
ğer, idhalfit yapan tacirlerin istedik!~ 
ri ~ibi mal almalarına permi daireleri 

mani olmazlar ve piyasalarımızda bir· 
birine yaklaşarak yardımcı olurlarsa 
Almnnyayla, normal şekillerde, külli
yetli mikdarda iş yapabilmek mümkün 
olacak olursa bundan, memleketimız 

azami istifade edebilecektir. Yeni an
laşma, muhakkaktır ki, biz.im için ola
cağı kadar, Almanya için de faydalı o
lacaktır». 

Tiftik \'e yapak taciri Mustafa Safi 
de şunları söylemiştir: 

c- Bu sene kontenjan usulü kalk"· 
cağına ve serbestce istendiği kadar mr 1 

gönderileceğine göre, geçen seneki 
ihracat rakamının daha kabarık bir ye
kCm arzedeceği muhakkaktır. Zaten, 
daha şimdiden, gerek tiftik, gerek ya· 
pak üzerinde alış veriş hararetlenmiş 
fiatlar, 5 kuruşla 7 kuruş arasında yük· 
selmiştir. Anadolu yapakları, 38 - 40 
kuruştan 45 kuruşa yükselmiştir. Ma
amafih, bundan daha aşağı fiatla satı
lan y apaklar da, muhakkak ki zarar e
edcr. Fiatların, ilerde, biraz daha fark
edeceğini ummaktayız.» 

Barsak ihracatcılarından Şakir San· 
lı da şu mallımatı vermiştir. 

•- Barsak, Almanyaya ihrac ettiği
miz maddeler arasında mühim bir yer 
işgal etmektedir. Son günlerde oldukca 
düşen barsak fiatlarında, bir iki gün
dür bir canlılık, bir hareket görülmeğe 
başlamıştır. Yeni anlaşma, daha mer'i
yete girmeden böyle feyizli bir netice 
verirse, hükümleri tatbik edilmeğe baş
landıkt~n sonra yaratacağı müsaid ha
vayı, şimdiden tahmin etmek pek güç 
olmasa ,gerektir.» 

Pragda siyasi müzakereler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 hiçbir ahkam mevcud bulunmadığını ile 

Prağda memnuniyet ri sürmektedir. 
Prag 27 (Hususi) - Bütün ga7eteler, Fransız gazetelerinin mütalealan 

Südet meselesinin halli .için İngiltere ta- Faris 27 - Gazetelerin mütaleaları, 
rafından ynpı1an teşebbüsü memnuni- Çemberlayn'in dün Avam Kamarasında 
yetle karşılamaktadırlar. irad etmiş olduğu nutuk hakkındadır. 

Yalnız cNarodni Politika, gazetesile Lö Jur, y
0

azıyor: 
komünistlerin organı, bu teşebbüsü Çe- İngiltere hükümetiniu Prag hüküme-
koslovakyanın istiklaline ve prestijine tine tekliflerde bulunmada:1 evvel Lord 
karşı bir darbe telakki etmektedirler. Halifaks vasıtasile Paris kabincslnin mü-' 

Alman gazetelerine gelince, bunlar taleasıru istimzaç etmiş ve Lordun bu; 
muhtelif mütalealar ileri sürmekte ve hususta bilhassa B. Bone ile görüşmüş, 
daha ziyade alınacak neticeyi beklemek- olduğu temin edilmektedir. B. Çember-: 
tedirler. layn'in nutku, bu iddianın isabetini gös-! 

Alınan gazetelerine göre termektedir. İngiltere kral ve kraliçesi-
Lord Ransimene tevdi edilen vazife- nin Büyük Britanya ile }"ransa arasında

den bahseden bir Bcrlin gazetesi, sulh ki sıkı 1htilfı!1 tahtim eden seyahatleri
muahedesinin tanzimi sırasında Loyd nin ferdasında İngiltere hariciye nazırı
Corç tarafından işlenilen hatanın şimdi nın yalnız başına Çekoslovnkya nezdinde 
belki tamir edileceğini yazmaktadır. bir teşebbüste bulunmasından başka in-
Diğer taraftan yarı resmi cDiplomatişc sanı şaşırtacak bir şey olamazdı. B. Hod

Korespondenz> gazetesi de, Prag hükfı- zanın Lord Ransiman'ın kendi yanında 
metinin hazırlamış olduğu yeni m!aiyet- müşavir ve mütevassıt olarak bulunma
ler statüsünü tenkid etmekte ve bu sta- sını kabul etmesi keyfiyeti, kendisinin 
tüde Südetlerin isteklerini tatmin edici hüsnüniyetine bir delil teşkil etmektedir. 

Mısır. Bahriye Nazırı dün şehrimize geldi 
Dost Mısır kralının deniz seyahatleri-ı şağıdaki salonda motörlerin avdetini bek

ne tahsis edilecek olan Elmahrusr- yatile lediler. Bu sırada kendilerilc meşgul ol
dün şehrimize gelen kral Faruğun deniz mak nezaketinde bulunan Mısırlı bir ge
yaveri ve Mısır bahriye nazırı l\fahmud mi zabiti Elmahruse yatına şimdiye ka
Hamza Paşa vali muavini Hüdai, Deniz dar hiçbir ecnebi gazetecimn çıkmasına 
Komutanı albay .Mahmud, misafir ku- müsaade edilmemiş olduğunu ve buraya 
mandanın mihmandarlı~ma tayin edil- kadar girmemize müsaade edilmek sure· 
miş olan deniz binbaşılarından Rifat Öz- tile Türk gazetecilerine bir istisnn yapıl
deş, Polis Müdi.irü Salih Kılıç, Mısır se- mış bulunduğunu çok nazik sözlerle ih· 
firi, Mısır konsolosu, Mlsır sefarethane sas etti. 
erkanı ve İstanbul gazetecileri tarafından İstanbul matbuatı mümessilleri yarım 
karşılanmıştır. saat sonra gene motörlere binerek sabile 

İstikbale gelmiş olan zevat polıs mo- döndüler. 1 
törüne rakiben, albay Mahmudla binbaşı * 
Rifat Özdeş deniz komutanlığı motörile Saat altıya doğru kumandan yattan 
yata gitmişlerdir. çıkmış, Valiyi, İstanbul komutanını ve * deniz komutanını ziyat'et etmiştir. 

Gazeteciler bu motörl2re taksim edil- Bundan sonra Do!mabahç"! sarayın:ı 

diler. Yata gelindiği zaman evve15 misa- giderek defteri mahsusu imzalamıştır. 
firler bir salona alındıhr, kısa hır müd- Bugün öğle üzeri vali m\safirimizin ~ 
det burada intizar edildi. Beş dakika son- refine Tarabya Tokatltyan otelinde biP 
ra yaşlı olmasına rağmen çevik vücudlü ziyafet verecektir. Bu akşam da Mısır se
ve enerjik yüzlü tam bir deniz adamı ol- faretinde Mahmud Hamza Paşa şerefir." 
duğu çehresinden okunan Mahmud Ham- Mısır sefiri tarafından bir riyafct verilr-
za Paşa göründü. Sefir, kendi- cektir. 
sini istikbale gelen zevatı takdim etti. 

Bundan sonra Mahmud Hamza Paşa
nın daveti üzerıne, gazeteciler müstesna 
olmak üzere, istikbale gelen zevat gemi
nin üst salonuna çıktılar. Gazeteciler a-

yapılmıştır. Binnetice donanma serta
bibinin evinde içleri tütünle dolu üç 
valiz ve daha bir takım eşya bulunmuş
tur. 

Tahkikat devam etmektedir 

* Elmahruse yatı son tamirinden sonr:ı 

tecrübe edilmek üzere lıu seyahate çı.kn
rılmıştır. Buradan dönüşt~ tecrübelerini 
bitirmiş olacak ve dost Mısırın genç kralı 
Faruğun yapacağı deniz seyahatıne ta
mamile hazırlanmış bulunacaktrr. 

Kral Faruğun bu yatla yapacağı ilk 
yolculuğun hedefi Türkiye olnc:ığı kuv• 
vetle tahmin edilmektedir. H. H. 
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Geçenlerde, oturduğumuz apartıman -
da bir kavga, bir dövüş oldu. Hani işin 

aslına bakarsanız buna dövüş demek az
dır; koskoca bir meydan harbi oldu. 

Dö\·üşenler, aşkla, şevkle, biitün iman
larilc dövüştüler .. Apartıman sakinlerin
den malul Gavrilovun az daluı geri ka · 
lan tek ayağını da koparacaklardı. 
Kavganın başlıca sebebi, halkın son za

manlarda lüzumundan fazla sinirli ol • 
masıdır. Bugünün insanları bir acayip ol
dular .. En ufak bir şeye sinirleniveriyor
lar .. Derken iş kavgaya, dövüşe biniyor .. 

Diyorlar ki büyük harbJerdE!n, inkı · 
lfıblardan sonra ekseriya böyle olur -
muş .. Halkın sinirleri, uzun bır müddet 
için bozuluverirmiş .. Belki bu nazariy~ 
vcyahud faraziye doğrudur. 
Şimdi anlatacağım, büyük dövüş, ya • 

hud meydan harbi şu şekilde cereyan et
ti: 
Apartıman kiracılarından Marya Va • 

silye\•na Şiptisova saat on raddelerinde 
eve gelmiş.. Mutfağa girerek gazocağını 
yakmış .. Esasen bu kadının Adetıdir, her 
\'akit bu zamanlarda eve döner ve gazo· 
cağını yakar .. Çay kaynatır, daha bir sürü 
haltlar karıştırır. 

Neyse .. Kadın o akşam da. gene her 
vakitki gibi saat onda evin~ dönmüş .. 
Mutfağa girmiş. Gazocağını alarak yak -
mağa koyulmuş.. Halbuki öelincsice 
mel'un ocak bir türlü yanmamış .. Kadın: 

- Hay Allahın belası, diye düşünmüş, 
neye yanmıyor acaba?. Bu tıkalı falan 
olmasın?. 

Kadın, aklından bunu geçirdikten son
ra sol eline gazocağı iğnesini alarak gazo
cağını temizlemeğe koyulmuş .. 

Tabii bu sözler münasebetile de bir kı
zılca kıyamet kopmuş.. Bütün kiracılar 

mutfağa dolmuşlar .. Her kafadan bir ses 
çıkmağa başlamış .. Tabii bu arada malul 
Gavrilov da isbatı vücud etmekte gecik
memiş: 

- Nedir bu gürültü, patırtı? demiş. 
Ortada dövüş olmadan bu kadar patırtı 

çıkabileceğine doğrusu aklım ermiyor. Ya 
boş gürültüyü kesin, veyahud dövüşe 

başlayın!.. 

Malul Gavrilovun bu sözlerinden son
ra dövüş başlamış. Bizim apartımanın 

mutfağı fevkalade dardır. Böyle 
dar bir yerde kavga yapmak 
hiç te uygun bir şey olmuyor. 
Mutfağın her tarafı tavalar, tencereler, 
gazocaklarile dopdoludur. Ben de dahil 
olduğum halde mutfağın içine on iki ki
şi dolmuştu. Mesela, birinin kafasına biı 
şey indirmek isterken farkına varmadan 
üç kişiye birden yapıştırıyorsun!. Tabii 
bu arada, taklak atanlar, birbirine çelme 
takanlar, yere yuvarlananlar gırla gidi
yor. 

Vaziyet o kadar had bir safhaya gir -
mişti ki değil malul Gavrilov gibi tek 
bacaklı insanlar, fakat iki bacaklı insan
lar bile ayakta duramıyorlardı .. 

Halbuki malUl Gavrilov, tek bacağına 
bakmadan bir koç gibi zıplıyor, kavga. 
nın biçimsiz taraflarına dalıyordu .. İğ -
nenin sahibi Kobilin ise: 

- Ulan Gavrilov, diyordu, sen çekil a
radan yoksa geri kalan son bacağın: da 
kıracağım .. 

Gavrilov fena halde kızmıştı: 
- Azizim, diyordu, son kalan bacağımı 

değil, fakat başımı bile kırsan iş bu ker
teye geldikten sonra ben bu kavgadan ay-

rılamam.. Görmüyor musun, daha yeni 
yeni kızışıyorum.. Bu dakikada bütün 
ayranım kabardı. Bütün kanımı akıtsa

nız bana vız gelir .. 
Gavrilov sözünü bitirir bitirmez, san

ki hakikaten kanını akıtıp akıtmıyaca -
ğını tecrübe etmek istiyormuş gibi bi
risi maIUiün kafasına kuvvetlice bır şey 
indirdi.. Fakat Gavrilov bunrian da yıl
madı. Habre dövüşmekte dev1m1 etti .. 
Bu arada malUlün kafasına kuv\·etlice bir 
tava indirdiler .. Malul bu darbeye ta • 
hammül edemedi. İlk önce sağa sola bir 
sallandı ve bir kelime bile söylemeksizin 
sırtüstü yere yuvarlandı .. 

İşin sarpa sardığını gören kiracılar -
dan biri polise koştu. 

Çok geçmeden polis geldi: 
- Dağılın bakalım, diye çıkışmağa baş

ladı. yoksa şimdi ateş ederim. Polisin bu 
tehdidkar sözlerinden sonra, k:ıvga kıs -
men mayna oldu. Herkes odasına kaç -
mağa ba~ladı .. 

Harb meydanında malül Gavrilovdan 
başka kimsecikler kalmamıştt. Zavallı ı:ı.
dam yerde yatıyor, kafasından olıık gibi 
kan akıyordu. 

Bu vak'adan iki hafta sonra da mu -
hakeme başladı .. 

Mahkeme reisi de sinirli bir adam dP.
ğil mi imiş?. Bütün dövüşenlere ceza ver
di.. 

Mi1ı. Zoşçenko 

r-
y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kısmet olunca 
Çeviren: ismet Hulusi 

~----------------J İşte tam bu sırada, gazocağı iğnesinin 
sahibi olan Darya Petrovna Kobilina 
mutfaktan içeri girmiş .. İğnes,nin başkası 
tarafından alındığını görünce: 

- Muhterem Marya Vasilyevna, de -
miş, lütfen iğneyi yerine koyunuz!. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : . 

Marya Vasilyevna bu sözlerr fena hal
de içerlemiş .. 

- Bana bakın, demiş, sizin iğnenizi al
mak şöyle dursun, ona el bile sürmeğe 

tenezzül etmem .. 

Eskişehir Çifteler yolunun 13+000-21+900 kilometreleri arasında cl5976.05t 
lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 25/7 /938 tarihinden 15/8/938 Pazartesi gü
nü saat 15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vi
layet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı cll98.20> liradır. 

Tabii bu defa da Darya Pctrovna içer
lemiş. Aralarında şiddetli bir münaka -
şaya gi~i.!şmişler .. Derken, kavga, gül -
rültii başlamış.. · 

Bu işe aid keşif, grafik, fenni şartnam e, mukavele projesi ve eksiltme şart

nameleri her zaman Nafia Müdilrli.iğünd e görülebilir. 

Bu gürültü üzerine Darya Petrovnanın 
koc:ısı Kabilin de mutfağa koşmuş .. Ko -
bilin, iri yapılı, sağlam, fakat sinirli bir 
adammış .. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden alınmı~ mü -
teahhitlik vesikası ile senesi için muteber olmak üzere Ticaret Odası vesikac;ını 
teklif mektublarına eklemelP.ri şarttır. Teklif mektubları ihale saatinden laakal 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edilecek-
tir. Postada vaki olacak teahhür kabul edilmez. c483h 

•••••••••••• İşte bu Kabilin de mutfağa ~irince mü
nakaşay:ı karışmış: 

- Ben, ıdemiş, otuz ruble mukabilinde 
fil gibi çalışıyorum. Her mii~terinin hu
yuna göre gidiyor, hepsine derd anlatma
ğa çalışıyorum .. İşte bütün yorucu hiz
metimin sonunda arttırabildiğim üç beş 
kuruşla bu iğneyi aldım. Tabii, bu kadar 
zahmetlerle edindiğim şeylerimin başka
sı tarafından kullanılmasına asla müsaa
de edemem .. 

Baş, dif, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarınıı:ı derhal keser. lcabında günde 3 kaşe alınabilir. ------------

Son Pcsta'oın edebi 1cfrilcası : 33 1 
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BABA -OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 

İdama mah'k.Uındu o İstanbulda ... Bir ı l>en ... Ben razı olmadım .. ben sizi ta
hafta onu ben saklamıştım. Ve bu bir nıyınca .. ben annenizi ve sizi tanıyın
hatianın sonunda birbirimizi sevdiğimi ca ...... 
zi anlamışbk. Necati gitmişti. Gitmişti Hıçkırır gibi susuyor ve sonra hüzün 
ama gene bana yazıyordu. Bana müte- dolu bir sesle konuşmakta devam edi
madiyen yazmıştı. Onu nasıl seviyor- yordu: 
dum.. bilemezsiniz. Bizim neslimizin - Anneniz, siyah bir çarşaf içinde 
aşka vereceği bol saatleri yoktu. Bin- sessiz oturuyodu bir köşede... Gözleri 
bir macera yapacak şurada zedelenen ağlamaktan şişmiş ve kızarmıştı. Yü
kalbimizi, ötede tamir etmeğe vaktimiz zünde en müd'hiş bir felaketin izleri 
yoktu. Her gencin eğlendiğa, sevdiği vardı. Kendinde değildi .. büyük bir ma
} a.şlarda biz kanla, silahla, ölümle uğ- temin yükü altında ezilmiş bir hali 
raşıyorduk. O fena günlerimin içinde vardı ... Siz benimle konuşuyordunuz. 
Necatinin aşkı yegane enchantement- O, başını iki eller~ arasına almış, susu
ımdı benim. Necatinin evli olduğun- yor ve kim bilir ne düşünüyordu. Evet, 
dan da haberim yoktu. Onu bana siz beni hatırlamıyorsunuz. Fakat be
kcndisi söylememişti. Ve bunun için nim sizin annenizi unutmama imkan 
bana: cGeı. diye yazdığı zaman, onu yoktur. Müşterek felaketler zamanında 
serbesttir ve hayatımızı birbirine bağ- bir kütleyi, ayni felakete uğramış bir 
lıyabiliriz diye düşündüm. O da böyle kütle için ferdin kederi, umumun ke
düşünmüş. Faikat o, kendisini serbest deridir. Herkes birbirine esrarlı bir bağ 
etmeğe karar vermiş... Bugün bunu ile bağlıdır. Anneniz bir ara bir ağaç 
anlattı. Fena bir koca, fena bir baba ol- başında benimle konuştu. Bir erkek -..u... 
rn.!:-. " razı. 1 3en yanında olayım lrnrdeş kaybetmiş .. dayınızı ... Daha he-
... ,.>"' O mll§ .. • L ı-. 
dive her lmuş... Fakat nüz onun matemini öğrenmiş. Körpe, 

"' şeye Tazı o 

taze bir erkek kardeş kaybetmek.. bir 
erkek kardeş, bir kardeş kaybetmek ... 
Bunun nasıl bir acı olduğunu anlamak 
için annenizin sözlerini dinlemek, ha
yır, annenizi uzaktan bile görmek kafi 
idi. Erkek kardeşini bırakmış olan bu 
kadın kocasının da Afyonda yaralı ol
ciuğunu işitmiş. onun yanına koşuyor
du. Onu bulacağını da bilemiyordu: 
<·Oridan başka kimsem kalmadı, diyor
du. Onu kaJbedersem na:>ıl yaşarım, 

nasıl çıldırmam. Ve benim o perişan 
halimde bu çocuğun hali ne olur? .. » 
Sizi gösteriyordu bana ... Sizi gösteri
yordu. Ne sevimli bir yavru idiniz siz. 
Sarı saçlarınızla bugün şimdi biraz ev
velki gibi değil, saf ve berrak, temiz 
gözlerinizle ne cana yakın bir çocuktu
nuz ... Annenizin kim olduğunu bilmi
yo:rdum. Mevzuubahs yaralının kim ol
duğunu bilmiyordum. Fakat siz anne
nize yaklaştınız ve birdenbire anneni
zin göğsünü açtınız, bir madalyon çı
kardınız: cİşte babam• diye bana sev
diğimin resmini gösterdiniz. Uğrunda, 
evimi, barkımı, ailemi teııkettiğim, onu 
bulmak için Afyona doğru gittiğim, be
ni çağıran: «Bana gel.. gel sana ihtiya
cım \•ar• diyen .. ölümle pençeleşirken 
bile beni hatırlayan, beni isteyen ada
mın resmini gösterdiniz ... Ve siz bunu 
yap:trak beni bütün bir hayatı, saadet
siz, ve renksiz, dümdü.z geçirmeğe mah 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kilosu Cinsi 

580 Demeti Nane 
4100 > Maydanoz 
1130 , Dereotu 

22700 Kilo Ispanak 
19230 > Pırasa 

8300 • Kök kereviz 
10330 > Barbunya fasulyes: 
20530 • A. kadın fasulyesl 
9730 • 

21600 • 
1450 , 

100 > 

2200 > 

12900 > 

7025 > 

5355 • 

Çalı fasulyesı 

Sakız kabağı 

Kestane ıtabağı 

Asma kabağı 
Bezelye 
Bakla 
Bamya 
Havuç 

14850 > Kır domatesi 
2700 > Sırık domatesı 

107500 Adet Patlıcan 

15050 Kilo Lfıhana 

6000 Adet Karnıbahar 

8400 Kilo Semizotu 
680 Demet Sarımsak 

2950 > Soğan 

14600 Adet Enginar 

Muhammen bedeli 

1 
1 
1 
8 
5 

11 
13 
12 

11 
8 
6 
4 

12 
7 

18 
10 

7 
8 
3.50 
6 

15 
4 
1,75 
1,50 
1 

• 

5300 > Marul 3 
7700 • Yeşil salata 1,50 

13650 Kilo Pancar 5 
2750 • Dolmalık biber 10 

150 > Sivri birer 7 
345 • Taze yaprak 15 

5500 Adet Hiyar 1 
1150 Kilo Ebegümeci 8 

Belediye hastanelerile diğer müesseselere lüzumu olan yukarıda mikdarile 
cinsleri yazılı yaş sebze kapalı zarfla eksiltmeye konulmuztur. Eksiltme 8/8/938 
Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
ve 1703 lira 99 kuruşluk ilk teminat rr.akbuz veya mektubile beraber teklif 
mektublarım havi kapalı ?.adlarını yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar Dai
mi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunu -
maz. (İ.) ( 4 766) 

~ 

Senelik müddet için 120 Jira kira tahmin edilen Tophanede Süheylbey ma • 
hallesindeki deniz hamamı yeri, 939-940-941 seneleri mayıs sonuna kadar ı...;raya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. Bir senelik kira içın 9 lira, ilk teminat yatırılması lazım gelir. Bu 
deniz hamamına iki sene için istekli olanlar 18 ve üç sene için istekli olanlar 
da 27 liralık muvakkat mektuh veya makbuzlarile birlikte 8/8/938 Pazartesi 
günü saat 11 de Daimi Encümende bulu3mahdırlar. (B.) (4759) 

fltltıNtıl 

Karaağaç müessesatına lüzumlu olan ve hepsine 1496 lira tahmin edilen 1100 
kilo amonyak açık eksiltmeye 1-onulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 112 lira 20 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 10/8/938 Çarşamba günü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4785) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Nttfıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir Çifteler yolunun 3 +o80-13+ooo Km. arasında cl8775.94• lira ke
şif bedelli şose esas tamiratı 25/7 /938 tarihinden 15/8/938 Pazartesi günü saat 
15,15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vil.8yet Do.i
mi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat cl408.20• lıradır. 

Bu işe aid keşif, grafik, fenni şartname, mukavele projesi ve eksiltme prtna
meleri her zaman Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına .dair Nafia Vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikası ile senesi için ~uteber olmak üzere Ticaret odası ,·esikasını 

teklif mektublarına eklemeleri şarttır. Teklif mektubları ihale saatinden liakal 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak taahhü!' kabul edilmez. c4830• 

~um ettiniz ... Siz buna sebeb oldunuz. 
Eğer ben o zaman annenize ~arşı kal
bimde büyük bir merhamet, size karşı 
büyük bir şefkat duymasaydım.. çok 
seviyordum ve Çok sevdiğim için hod
bin olsaydım anneniz kim bilir nasıl 

bedbaht olurdu ve siz kim bilir nasıl 
şerait içinde yetişirdiniz. Ben sizi koru
dum. Sizin için kendimi feda ettim. 
Kağnılar yollarına devam ettikleri za
man, ben orada, yolun üstünde kaldım. 
Sizi Afyona yolladım ... Siz beni hatır
lamıyorsunuz bile! O zaman Anadolu
nun yolları üstünde yollarını şaşırmış, 
izlerini kaybetmiş gibi oradan oraya 
sürünen nice insanlar vardı. Ben stzin 
aklınızda silik bir gölge gibi bile kal
mamışım. Ben sfze feragalimin, feda
karlığımın büyüklüğünü bile anlatmak 

istemedim. Ne size, ne Necatiye ... Ay
rıldım. Sizin saadetiniz için hayatınız

dan ayrıldım. Ve bir gün kendimi gös
termeden, hiçbirinize görünmeden, bir 
gün, bakınız ben bunu yaptım deme

den yaşadım. Sizin yaşınızda belki 

yoktum l:>ile, sizin beni sevdiğinizden, 
ben Necatiyi şübhesiz ki daha çok sevi

yordum. Bundan bir an şübhe etmiyo
rum ... Bir an anlıyor musunuz, ben de 

mes'ud olmak istiyordum. Ben de saa

dete susamış ve buna hak kazanmıştım. 

Fakat jstemedim. Benim neslim için 
insan olmak, insanca iş görm~k nefes 
almak gibi tabii bir şeydi. Feragat ve 
fedakarlli< yevmi listemizde yazılıydı. 
Her günümüz bir fedakarlığın hatıra
sını taşıyordu. Ben çekildim. Çekilme· 
sini, başkalarının saadeti için çekilip 
ortadan yok olmasını bildim. Ve bunu 
'bildiğim için bütün bunları yapabildi
ğim için, en küçük ihtiraslarunn esir 
olmadığım, en büyük ihtirasları çiğne· 
yebildiğim için deijil midir ki bütün 
hayatım bir iç huzuru içinde geçti. Siz 
de seviyorsunuz, sevdiğinizi iddia edi· 
yorsunuz ve bunun için bütün bir ha· 
yatı sizin rahatınız için feda etmiş bir 
insanın karşısına ikinci defa olarak çı
kıyorsunuz. İkinci defa ol.arak ona: 
cBeni rahatsız ediyorsun, çekil» diyor· 
sun uz ... Hiç utanmadan, zerre kadar 

s.kılmadan .. . 
- Feriha ... Sizi seviyorum ... 

- Susunuz, utanınız ve susunuz. Bir 
daha böyle bir söz sarfctmeyiniz .•. Ha

lid bu sizin için çirkin bir rüya, bir ka· 
bus olsun. Bu hissinizden nefret ediniz. 

Bakınız nasıl küçülüyorum. Görüyor 
musunuz nasıl size yalvarıyorum. San

detime mani olmayınız, saadelime en'" 

gel olmayınız. 
(Arkan var) 
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Ölülere karışan adam 
Geniş ve yaldızlı bir masanı.n l 

başındaki koltuğa, ak sakallı ~~ / 
ihtiyar oturmuştu. Biraz ileride goz 

r ve kamaştıracak kadar heybet 1 

boylu boyuna uzanan kütüib:Qane -
l - ·· de de prens er vardır. Bunların onun . . . di 
~azım Abad duruyordu. Sınırl~y ' 

'htıyar 
belli kalın bastonuna dayanmış 1 d ' 1 d' rvor u 
hiç kımıldanmaksızın on~ . ı~ ı .. lt a; 
Değer biçilmez siyah eJbıselc~ı a ınbir 
Prens, bir Hind sultanından z_~Y~.a:· bir 
rnemleket mukadderatını buyu·r di _ 
konferansta müdafaaya çalışan ~ı de~
~mata benziyordu. Bu koca daıre 
kisinden başka !kimse yoktu. du 

di e haykırıyor 
- Anladın ya!. .. Y 1 ben-

0 V B. y alamaz ar . .. ermem!... ır şe H n i 
den!. .. Ya vicdan diyorsun .~a!.: · a 0~
'Viftdan? ... Ben o vicdanın uzerıne ç be-
ıtan t"k'" dum'" Çünkü onlar da, Profeso"r, pre1kcıin başını elile yava 11 yavn~ kaldırdı u ur ... b :..... şerefimin, y ...,. 

nim 'lmimin enrm 
be l ' .. ine tükürdüler. Prens, korku verici bir heyecan için· İngilterenin ihtiyar aliminin sesi, 

nim vicdanımın uzer fından H" d d d . d .. 
+-.. 11 · ı·m onlar tara de haykırıyordu.· . . . ın sarayının uvarların a şım i gur 
·.uım O zava ı ı 1 • ıara 

··· hala mı on H~ l· mı bana beşerıyetten ve vıc- akisler bırakıyordu: 
tahkir edildikten sonra, En ~-üçük - a a N. A ·d b' h 
~ardım edecek? ... Asla.... J\.. d dandan bahsediyorlar ha? ... J?i~o:um - azım ha ! ... Beşer ır ata iş-

1 di bana ben e a mademkı' maddı" ze··1·, hala ılme !emiş olabilir. Bu sadedimizin haricin-bir takdir hediyelese er ' b" - v'J\.. 

lun. de bulunan u steafne.:•ıuk edı"yor ... o vicdanın üzerine dedir. Ama .. unutamayız ki beşeriyet 
onlara anahtarları e ar· • • h b kt l · 
tün bir ilim şubesinin kapılarını a~ ben çoktan tükürdüm .. : . asta ir çocu ur. Onun cı ız viıcu-
dım... Yapmadılar... Yapmıyacagım Birdenbire geri çekıldım. Delikanlı dündeki binbir yaraya merhem sürme-
b kolumdan vakaladı: 

1 
ğ; vicdan bize emreder. Kendini bilen 

ePnro<lfees!..o.:ru .. n b"şı, yava~ '-·avaş kalk- 0 . 1 - .. ı Sog-ukkanlı olunuz .. bir insan bunu unutamaz. Bak ... O cı-.. -ı " _ ın eyınız.... . .. .. . 
tı· 

1 
Prens, heyecandan hal.sız duşmuş gı- lız vücuda kuvvet verebilmek için her 

· • A~ b.d sen bir hastasın.... sahada nasıl çalışıyorlar? .. Her asır, her 
- Nazım a ' · ı· gibiy- biydi: · · 1 ·ı b zha · l M O, kendi kendisinden geçm Ş _ Benden hiçbir şey ıstemesın er nesı u ma rıyet e tanışmıştır. i-

tık. Beşer için Prens Nazım Abad ar· sal mi? ... Kuduz daha dün bir ölümdü. 
di: ta un doğru!... Ama beni ~~ öldü! ... Prens, ölülerle didişip kal- Bugün küçiicük bir tedavi onu en za-

- Has y · '? Bunu soran yok.·· ka kalka arhk canlı bir cenazeden fark- rarsız bir hastalık haline koydu. Daha 
hasta eden kim· ···nk .. lük edenler yü· k 
Ben, jlme karşı na Porrens Nazım Aba- 1ı değildir. Artık ne hayattan zev ala- dün kuşpalazının mansabı tabuttu. Bu-

.. d hasta oldum. biliyor, hatta ne maddiyattan Ye sevgi- gün bir seram kuşpalazını Azrailin ~ila· 
eun en. k·m olursa olsun hasta o- h 1 kta k t d İl · b b 1 
d]n Yennde ı t· .1 . e ne den!... ı o ma n ur ar ı. mm u u uş-

.. Git .Heye ı ı mıy • 
•lurdu boyle..... ' ki• _ Ona he· Profesörün keskin nazarlarına diki- lan beşeriyete yüz binlerce hayat ka-

şöyle soy1e1 De ... c len gözleri yavaş yavaş kudretini kay- zandırdı. Bunun içindir kt ilim, cPas· 
eynen tebliğe gittiğim zaman beden sabit bir ışığı andırıyordu: tör• gibileri müebbeden şükranla ana-
ıyetin karar_ın~ an degvı·ı, ı·nsanlıg·m il-b ıns - Ben canlı bjr cenazeden farksız, caktır. Sen de kuduzu yenen kadar bir 
karşunda ır • dan muğber olmuş k ı r b b d 
me karşı IAkaydlıgın ta bütün mes- bedbaht bir çılgınım. Sükune'ti unut- alim, uşpa azını tepe ıyen gi i ir e-

ld m Bu bas ' tum, kahkahayı gömdüm, saadeti tabu- ğersin, Nazım Abad ... Asırlar süren a-
bi.r hasta bu u · bu-nnetka·raı, fakat 

k rşı tuna yatırdım. Güldüğüme inanmayın. ı aştınnaların bulamadığı en büyük ı-
fokdaşlanna a k d r buruşmuş ve k f t . M 1 .... t ınaınıyacak a a 

1 
Teessür ve kin benden insanlığımın şıklardan birini eş e tın: umya arın 

yuzu an h d söyle istersen.... bütün ince duygularını kaptı, götürdü. anahtannı... Kollarının altına yatın· 
köhnemişti.> Da ~ a olduğumu, niçin Ne insanlarla, ne yeryüzile bir alakam lan bir cesedi. can verernesen de, yıl-
Anlat neden mugber_ e fayda ver- ı .. .. d h r d b'l d kıınseY vok artık!. lnrca yı , çurutme en mu a aza e e ı -
.şu dakika ilın.~. e.n .. le k'ı bu saray- " l 1 k d k'k . . . b" k - Sö Profesör, prensin başını e i e yavaş me şu a ı a senın ıçın ır oyunca 
nıek istemedıgımı. Y k kalmak is- k d k ı a· · k d k d t uza va Yaş kaldırdı: ·a ar o ay... ır perı ana ı a ar 
ların içinde kainat an ;, e bunun " p 1 hafif işleyen ellerin, o cesedi, gelecek tE b blCıka rastlauın v - rens .... 

yen ir ma . ... ardımdır!... Prensin gözlerini kalın bulutlar kap- nesillere, olduğu gibi, bırakabilecek 
en çok nefret ettıgı şey Y .. dog· ru t b b k ·r · 

k !aguna lamı"tı. Ansızın koltug· un üzerine '-'1- kudrette. .. şte u sır, u eşı , ınsan 
Yanımdaki rehberin u " " kıldı~ Bir çocuk gibi hıçkırıyordu:. etini ancak kısa bir zaman çürütemi· 

fısıldadığını işittim: Profesör kımıldanmamıştı. Mutees- )len, c~di bir mezara gömmeği mec-
- Profesör!... . dalgın, onun sükunet bulmasını buri gören bugünkü tababet alemi için 
- İhtiyar mı?··· . n bÜ'-'ük ali- sbıerk, lı'yor gı'biydi. Gizli köşemden ileri lazun ... Bu formül ilim aleminde bir 
- Evet... İngı"Iterenın e " k lt:c.b 1 kt B' k mi f Jamamak, bu sır dolu heyecan sah· merhale, bir in ı u o aca ır. ırço 
· ml la pren- nıersı"ne karışmamak için dtendimi güç yeni keşfe yol açacaktır. 
O kalkmış ve titrek adı ar (Arkası var) 

tı· tuttıyordum. 

Sayfa 13 

A'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• ··~ 
f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp latanbulda 1 

..... \ .... ~~~.~!.~.~~ .. ~.~~~~~ .. ?.~!~~ .. ~~~~~~!~! .. ~~.!~.~: ... ~~ ... .J·--·ı 
Devlet kapısında elli yll J 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Bir sabah Kastamonuda konakta pencerelerin altında 
birdenbire başhyan bir velvele ile uyandım. Bir kaç 
kişi: "Hopoya ciğer, hopoya ciğer!,; diye bağırıyorlardı 

1 
Mutasarrıfın maksadı, vazifesini yal- Hoponun ne demek 'Olduğunu bilme

nız masanm üstünde görülür zannede- diğimden bu bağırışmanın sebebin~ an
rek iş başından hiç ayrılmadığını anlat- ıamak için hemen kalkıp pencereyı nç-
maktı! Bu sözden o zaman çok sinirlen- tıın. 
diğim gibi otuz bu !kadar sene sonra şu 
satırları yazarken de gene sinirlenmek
ten kendimi alamıyorum! 

Valiler, kaymakamlar, mahkeme re
isleri, müstantikler, zabıta memurları, 
hükumet hekimleri ve sıhhiye memur
ları bulundukları yerlerde ne kadar 
'ziyade kalır, memuriyetleri mıntaka
larını ve yerli ahalinin hal ve adetleri
nı ne kadar iyi tanırlarsa o nisbette iyi 
~ıizmet ederler. 

Abdurrahman paşa Tosyadan gelen 
köylüye müracaat sebebini sordu. Köy
iü: 

- Efendime teşekkür için geldim, 
dedi. 

- Hayrola? 
- Bıldır, bizim kazaya afyon tohu-

mu yollayıp bunları köylüler eksinler, 
l::uyunnuşsun ... 

- Evet. 
- Kaymakam bu tohumlardan Kar-

gı nahiyesine bağlı olan bizim köye de 
gönderdi. İmam kağıdını okudu. Bir 

Bağıranların, vali paşanın uşakları, 
aşçıları, arabacıları ile iki zabtiye ne
feri olduklarını ve geniş avludaki çi
men parterler üstündeki pistlerde de 
kuşbaşı doğranmış ciğerler bulundu -
ğunu gördüm. Bu adamlar hem sesleri 
çıktığı kadar bağırıyor, hem de .ınvayn 
bakıyorlardı. Ben de baktun, çok yük
sekte iki akbaba görünüyordu. Bağı -
ranlar: cİşte geliyorlar!» dedikleri için 
bu ziyafetin kimlere verileceğini anla
dım! Bu iki akbaba, gittikce inm~k Ü· 
zere muttasıl süzülerek kısa devirler 
yapıyor, sağdan soldan havada !beliren 
Akbabalar da çoğalıyordu. Bir çeyrek 
saat kadar sonra avludaki çimenler ile 
yollarda tavuk, kaz sürüleri ıgibi yüz 
elliden ziyade Akbaba ciğer yiyor, hat• 
ta hazan adamların yanlarına kadar 
geliyorlardı. 

O sırada bizim odaya gelen daire mfo 
düründen bu ziyafetin sebebini sor· 
dum: 

kaç kişi aldık. Askerden dönen kayin- - Hani, dedi, bazı mahallerde fuka• 
biraderim Mehmed, kur'a memuru bir raya sadaka vermek kabilinden mahal
binbaşının maiyetinde Afyonkarahisa- le ve çarşı köpeklerine ekmek dağıtıl· 
rma .gitm~ ve haşhaş ziraatini, afyonun maz mı? Burada da ayni maksadla Ak
ekimi, kozalakların çizilmesini biliyor· babalara ciğer yedirirler. Paşa efendi
ıınış! Tohumları bizim su basan bü- mizin bir tanecik kerimeleri bir hasta· 
yiik tarlaya ektik. Tosyada bir kaç jıktan iyi olduğu için şükran maka -
çakı yaptırdık. Velhasıl mahSulü top· mmda ibu ziyafeti emrettiler. Kendile· 
ladık, sattık. Çok şükür, tarladan her ri de, misafirlerini ( !) harem dairesi
ısene aldığımız buğdaydan pek fazla nin pencerelerinden seyrediyorlar. 
kar ettik. Akbabalar tamamile doyduktan, çi-

- Çok memnun oldum. Madem ki menler üstünde gelen geçenlerden ürk
favdasını anlamışsınız. Badema hüku- meden salına salına biraz gezindikten 
m~tin teşvikine hacet kalmaz zannede· sonra ikişer, üçer uçup gittiler. 
rim?! 
Şu patates ve afyon tec.rübclerile, 

Anadolu düğünlerinin mucip olageldi
iH 1ahribkar israflann men'i yolunda'ki 
bunca mesainin muvaffakiyetsizliğin -
den hissettiğim hüzün ve esef ile Kas
tamonu gazetesine yazdığım bir ,başma
kalede şöyle diyordum: 

c Memleketimizde adet olmuş bir şey 
ne kadar muzır olursa olsun halkımıza 
onu terkettirmek ne derecede müşkül 
ise, ne kadar faydalı olurı;a olsun adet 
olmamış bir şeye alıştırmak da o kadar 
zordur ... • 

O tarihten on üç sene sonra ben de 
vali olarak Anadolunun bazı vilayet
lerinde, Rumelide. Suriyede, Irakta, 
Hicazda bulunurken edindiğ1m bazı 

müşahede ve tecrübelerim ~ Kasta
monudaki bu ilk ve acı hatırama az çok 
benziyordu. Demek ki bu hal yalnız 

Bizde iyi, kötü adetler cölmez• ol -
dukları için bu zararsız adetin, Kasta
monuda, halB. devam ettiğinde şüphe 
yoktur. 

O zamanlar, Kastamonuda, bir ciğer 
otuz paradan ziyadeye satılmazdı. Bu 
itibarla, ıhalen ces'ar•ın her tarafta 
fevkalfide yükselmesinden dolayı 
cHopo•lara verilen ziyafetlerin azal • 
mış .:>lması muhtemeldir. 

Akbabaların, ehli ve pek munis hay· 
vanlar gi-bi davete icabet etmeleri o 
zaman beni hayli düşündürmüştü. Ak· 
babaların şu alışıklıklarına nazaran, 

1bu adetin çok eski olduğu anlaşılıyordu. 
Gerek Abdurrahman paşa ile, gerek 

arkadaşlarımla gittiğim kır ziyafetle· 
rinde on beş, yirmi kuruşa tılındıklan 
için mutlaka bir iki kuzu kesiliyor, 

( ATJ:ası ııar) 
Tiirklerin değil, diğer milleilerin ca- ·~ .......................................................... . 

~b~biliün~hlqm~: d'"' infu~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Nazım AMd, ne soyle ıgın 

kında mısın?.. ini. De ki: 

hil kalmış bazı unsurlarında da vardı. 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı Burada (Cehil) sözünün tedaisile 

Eski.şehir Nafıa Müdürlüğünden : 'hatırladığım bir hadiseden bahsedece-
Bir doktorun günlük 

notlarından - Tamamile! .. Anlat .!1e~ ki baya-
•Orada öyle bir insan gordum ilim 
ta .. .. .. .. un·· den itibaren • gozunu açtığı g . h "bi n· Üç santım sa ı 
ım diye haykınnış. .. bir angarya 

o~anların çoğu çalışmagı Jdırma-
gıbi görürken o milyonlarına a . . ·ı 
ın ' t t1 saatlerını 1 -

ış, gençliğinin en a 1 . Gençler 
tnin derinliklerine vakfetınış. . 

0
' 

b eg·ıenırken 1 

ar köşelerinde çılgınca . ek u-
llrne yeni bir ışık kaıandırabılm um· 
l'nidiTe MlSlT çöllerinde, y1llar~a. m . 1 
Yalar arasında ölüler içinde dıdışmı~ ... 
Ernsa1· .. ıı·'k ·ıahelerile cilveleşı~-
k ı gu1.e ı ı .. mir 
en o, tarihin canlı sayfalarına go 

1.. A a<:tırmış · · u, Yalnız ara<:tınnış .. · r '$ • • 

A.:r "' k · mezar-aştırınış!... Yıllarca mes enı r ol-
Iar, dostları çiyanlar ve akreble ._ 
rnu~ı N' . · ? Kaydet: Beşer ı 

• -ı· .. •• ıçın mı.··· ·ı onlar 
~n! ... Ilim için! ... Bu prens, _mı y i 
dökmüş. Başka hiçbir şey :~emeı:a:~ 
~e bir mükafat, ne biT' takdır .. ·· S 
ce bir ... alaka! ... Ama .... ·· 

- Ama? ... 
- Bakmış ... Aldıran yok. Bar köşe: 

lerinde eğlenen menfaat ve maddi 
z~vkler uğrunda' can verenler i~inde~ 
bırkaç yüz nazar bile, dökülen mılyon 
lar ve uzun yıl süren çalışmalar .. ~~
Yesinde elde edilen ma·hsullere donup 
ilgi göstermemiş. Bu prens, ilim için e
serler neşretmiş. Bu eserleri okuyan 
beş yüz insana bile rastlıyamamış. 

'ğim: 
k'" - Mihalıççık yolunun 4+400-13 +450 kilometreler arasında 1305 zilkadesinin ( 1888) virminci 

Sarı 7~Y r Keşif bedelli yenı şose ve 'imalatı sınaiye inşasının 25/7 /938 " 
c12~5.0.d , lır5a/.8/9i38 Pazartesi günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltme- gecesi alaturka saat altı raddelerinde 
tarıhın en Kastamonunun kenar mahallelerinden 

1 t Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
ye konu muş ur. . 'birinde; bir sarhoş tarafından havaya 

Muvakkat teminat c926·30• ~ıradır. • k 1 . . k .
1 

•atılan S-6 el silah sadasile halk uyku· 
Bu ic:1> aid keşif, proje, grafık, ~~n~ı .~a:.tname:. ~u ~':'e e proJesı ve e sı tme 

r 
1 

. her zaman Nafia Mudurluğunde gorulebılır. ıdan uyanıyor. Aya bakmaksızın ve kaç 
şartnam.e e~ı b gibi k}eri yapt?klarına dair Nafia Vekfiletinden alınmış mü - •günlük olduğunu düşünmeksizin cAy 

tsteklılerın u -s " . d . 'tutulmuş• zannediyorlar. Adet olduğu . "k "kası ile senesi için muteber olmak uzere TJcaret o ası vesıkasım 
teahhıtlı vesı "h 1 . • 'vechile silah atmağa, lenger, tencere 

. kt blarına eklemeleri şarttır. Teklif mektublan ı a e saatındeıı laakal k .. 1 b . 
teklıf me u 

1 
ak buz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edile - apagı ça mıya, u suretle gürültüye 

b·r saat evve m 4829 başlıyorlar ... Bütün şehir halkı uyanı· 
c:ktir. Postada vaki olacak taahhür kabul edilmez. c , ıyor! Ayın yarıklığı, 20 günlük olma· 
----------==----------------------smdanil~~m~~ğil~~t~muş 

- A k "" L A"' • ı·"" · 11"" J 'bulunmasından mütevellid sanıyorlar. 
ıltanbuı s erı evaıım mır ıgı an arı 

- . b'adda 1700 düzüne röntgen filmi 29 temmuz 938 cuma günü saat 
Muhtelıf \ de İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund.ı ka-

11,30 da Topk ~~~esi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8549 lira ilk teminatı 
palı zarfla e 5 d "'rül b'l· 1 kl" 

t Şartname ve nümunesi Ko. a go e ı ır. ste ılerin ka-
641 lira 17 kuruş ur. . . d b. 

• . 1 il beraber teklif mektublarını ıhale saatın en ır saat evvel 
nunı vesıka ar e 
Ko. na vermeleri. (3528) 

Erzincan Belediye R~isliğind~n ; . . 
. t bin lira keşüli bır sebze halı yaptırılacaktır. Bu halin mşası 

Erzıncanda 0 uz .. dd t · · d tal'b h d · · .. kasaya konulınuı olan mu e ıçın e ı zu ur etme ığm-
. · evvelce muna k lın t 
ıçın .. den itibaren pazarlıkla ihales,i münakasaya onu uştur. nşaat pa-
den bu~n d b lıyacak ve 939 seneşi mayıs gayesinde bitecektir. Yapıla-
arlık hıtamın a aş .. · t d' d'l kt· z . li "'t hhidin r.lacajı istihkak raporu uzerıne e ıye e ı ece ır. 

cak halın bede mu ea ~4859:1 

Bu cehil garibesi bir buçuk saat ka-
dar sürüyor. Nihayet vali paşa, şehrin 
muhtelif semtlerine süvari jandarma
ları çıkartarak: 

- Ay yirmi günlük olduğu için ya
rımdır, tutulmamıştır! diye bağırtıyor .. 

Böylece hadise kapanıyor. 

AKBABALARA CİGER ZİYAFETİ 

Kastamonuya gittiğim senenin ilk
baharında, hükfunet konağında yattı

ğım odanın pencereleri altında birden
bire başlıyan bir velvele ile uyandım. 

Birkaç kişi: cHopoya ciğer, hopoya 
ciğer!> diye bağırıyorlardı. 

Deniz banyolarının 
Mahzurları 

Vereme müstald ve akciğerlerinde ihU· 
kana, yanı kan hücumuna lstldad hali 
mevcud olan kimselerde deniz ve gfinef 
banyolarının fazlalığından dolayı sulu 
zatillcenblerin vulı:ua geldiği çok görül· 
müştUr. 

Gene anı olarak vukua gelen güne§ 
banyolarından sonra ciğerlerde lhtllı:an
lar ve yük.sek derecel hararetin bir haf· 
ta on gün kadar devam ettlll vAkldir. 
Bundan maada herkesin de blldili gibi 
bazı nezleye çok müataid tıınselerde bu· 
runun arkasında az 901t iltihabı mUzmin 
olanlarda birdenbire kulak atrıları ve 
orta kulalı: lltlhabı baş gösterir. Bu da 
oldukça ehemmlyetll bir haatalılı:tır. U
yiklle takip edilmezse ameliyata kadar 
gider ve 11.§&Y tabelln yani kulak zarının 
delJnmealne sebeb olur. 

1 
Çok güzel bir membaı .sıhhat olan gü

netJn ve denizin lı:ontrolsuz tatbikinden 
çıkan bu mahzurları efltlrı umumlyemlzc 
blldlrmetı bir vazife blldtık. Doktorunuz
la görtlfmeden deniz ve günş banyoları 
yapmayınız. O .slıe bünyenize göre icab 
eden dlrektıflerl verecektir. 

Ceftb llteJell OkQll0111anaJsm .-tr.. 
.... re11•••••ruu ıtea .. ...._ 4QI tü· 1 
tlrte hteldwt ..... .,.... lr••·•Wr. 

~ 
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Ad ..... 

l'azan: Sapper Türkceye çeviren: Basnun Upklıcll 

Köşkün zifiri karanhğında 

lzmirin Doğansporu 
Uşakta mağlôb oldu 

Kırklarelispor, Pehlivanköyü, Babaeskiyi ve Edirne 
Yavuzsporu yendi. Trabzon da final maçları Tabii kat'iyet iddiasında deği ~ 

liz, ~imdilik bir ~üphe üzerinde yü
rümekle meşgulüz. Bu münasebetle 
bize adı, cinayetle alakadar oldukları 
muhakkak olan adamlar tarafından bir 
çok defalar tal'affuz edillniş bit' köşk
ten de bahsedildi ki şimdi burada bu
lur.uşumuzun asıl sebebi budur. 

Konsolos sordu: 
- Köşkün adı? 
- Açık hava! 
Mösyö Lenod başını salladı: 
- Kiracısı Karl Mayer isminde biri

dir. Afüay Talbonun öldürülmesi işine 
karışmış olması beni çok mütehayyir 
etmez. Burada böyle bir şeye karışa -
bilecek birisi varsa o da odur. 

Drummond sükunetle sordu: 
- Ne münasebe't? Demek ki hak -

kında epeyce malılmata sahipsiniz? 
- Bazı şeyler bilirim, ama sizi bu 

'dakikada işgal eden mesele ile fazla 
alakaları yoktur. Evvela şurasını bili
niz ki, bu köşk harp içinde bir casus -
luk mı>rkezi idi. Kolaylılkla ta .. llvvur 
~debileceğiniz gibi bu göli.in öteki sa
-bili Fransız toprağı olrluğu için bu 
mıntaka Alman casusları için ideal bir 
yerdi. Elimizde kat'i ibir delil olmama
sına rağmen öyle sanıyoruz ki Mayerin 
köşkü muharebeden sonra da casusla
rın başlıca randevu merkezlerinden 
biri olarak kalmıştır. 

- Mayer nasıl bir adamdır? 
- Bir İsviçre Almamdır. Bal civa-

rında bir yerde doğmuştur. Yaşı (60)a 
yaklaşmaktadır. Mesleği saatciliktir. 
Maamafih uzun seneler evvel terket -
miştir. Bununla beraber elleri makine 
işlerinde pek becerikli olarak kalmış
tır. Durmaksızın çalışır. İş'te bu ada -
mm görünüşlerinden biri . 

• Konsolos sözlerini ölçmek ıçın bir 
saniye durduktan sonra devam etti: 

-'"'İlavei malumat olarak söyliyeyim 
ki Mayer halis kan bir ihtilalcidir. Ya -
şının tesiı·ile şimdi gevşemiş olması 
mümkündür. Fakat harbden sonra u
zun müddet ifratcı olarak kaldı, adeta 
bir anarşistti. Bu münasebetle söyliye
yim, yüzbaşı Drummond şimdi, bu da
kikada, Lenin'in Rusyaya gitmezden 
evvel buraya sık sık geldiği sıralarda 
tercihen oturduğu sandalyeye oturmuş 
bulunuyorsunuz. Bu köşede onu Ma
yer ile başbaşa olarak bir çok defalar 
ıördüm. 

Drummond: 
- Beni çok alfıkalandır.ıyorsunuz, 

aedi. 
- Evet ama, çok az yardım ediyo -

rwn. Zira bahis mevzuu olan zat hak
kında size verebileceğim malıimat he-
8'len hemen bundan ibarettir. Doğrusu 
albayın ölümüne ne ni:sbette karışmış 
olabileceğini merak ediyorum. 

Drummond: 
- Ben de öyle, dedi. Adam evli mi-

dir? 
- Evli idi, fakat bir kaç sene evvel 

karısı öldü. 
- Yalnız mı oturur? 

. - Evet ama, evli olan kızlarından 
biri arasıra gelerek kendisine refakat 
eder. 

- Hizmetcileri var mıdır? 
- Yalnız bir ihtiyar ve sağır kadın 

vardır. 

Barda bir adam konsolosa bir el işa
reti yaptı, konsolos bir baş sallaması 
ile mukabele etti. Bunun üzerine 
Drummond: 

- Sizi arkadaşlarınızdan mahrum 
ctmiyelim. İnanınız ki ıbize söylediğiniz 
şeylerden dolayı size çok minnettar 
kalacağız. 

Konsolos ayağa kalkarak sadece: 
- İyi talih temenni ederim, dedi ve 

arkadaşlarını bulmıya gitti. 

• Drummondun daveti üzerine bar me-
muru yaklaşmıştı: 

- Bu havalidc gazinomsu bir şey var 
mı? 

- Kursal vardır, orada klasik kon
serler verilir. 

Drununond gülümsedi: 
- Hayır, hayır, daha eğlenceli bir 

yer istiyoruz. 
- O halde cPapağan>ı tavsiye ede-

rim. Bir dans salonudur. 
Drwnmond arkadaşına döndü: 
- Bizim de aradığımız bu değil mi? 
Ve garsonun uzaklaştığını gördük -

ten sonra ilave etti: 
- Sırt çantalarını alı.r, lastikli iskar

pin1erimizi içine koruz. 
Kranmer gül.nüye başladı: 
- Anlaşılan bu gibi gezintilere pek 

alışkınsınız dostum. Bana gelince sizi 
temin ederim ki bu gece cPapağan» 
gazinosunun orkestrası zile, yahud kas
tanyete muhtac obnıyacaktır. Bu işi 
yapmıya benim dizlerim kafi gelecek. 

Drummond sükfuıetle: 
- Merak etmeyiniz, dedi. Görecek

siniz ki bu karışık jşin içinde denizde 
balık gibi yüzeceğiz. Bakınız talih sim
diden gülümsemiye başladı. Ay aydın
lığı da yok. 

• 
-7 -

KÖŞKTE BİR ÖLÜ 

Drummond ile Kranmer tekrar cA
çık hava»köşkünün civarına vardıkları 
zaman gece yarısını geçiyordu. cPa -

, 

l ...._..,.__....__.___. 
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~ 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Sergiye gelen adam - çok olmıyan. 
2 - Mezruat - telefonda söylenilen. 
3 - Tahtalarla öteberi yapan. 
4 - Çıbandan çıkan - atın, ineğin yedlğl-

kırınızıya benzer renk . 
5 - Yemek masdanndan emrlhazır 

6 - Lokman ruhu - Hedef. 
7 - Bir nevi şirket. 
8 - Yed - satıcı. 

9 - Hırsız - zaman. 
10 - Uçan hayvan - sene - istifham nidası. 
YUIARDAN AŞAÖI: 

ı - Sosyete. 
2 - Akar getiren - gözlerinin güzelli~lle 

meşhur hayvan. 
3 - Beylik - LAğım - Yemek. 
4 - Hatırlıyan - nefer. 
6 - Eğlence. 

6 - Ayni dilde hususi lehçeler - zaman -
lstıfham liih1kaaı. 

7 - Motörlü nakil vasıtalarından blrl. 
8 - Çok olmıyan - valide. 
9 - Kırmızıya benzer renk - san bir hay

van. 
10 - Bazı saatlerin ve gilm~ tabaka ve 

salrenln üzerindeki yaplftırma işler. 

1 

pağan> gazinosundan buraya kadar 
kimseye görünmeden gelmişlerdi. Yol
da karşılarına çıkan ancak bir iki oto
mobilden ibaretti. 

Gece tamamen karanlıktı, gökte tek 
yıldız bile yo'ktu. Hava da rlıtubetli 
ve çok serindi. Bu vaziyet eğlenceye 

gelmiş olanların hoşlarına gitmese de 
iki arkadaş için bulunmaz fırsattı. 

Drummond neş'e ile ıslık çallnıya 

başladı. Fakat köşke yüz metre kala 
arkadaşı ile birlikte yol kenanna otu
rarak İskarpinlerini değiştirdi. Sırt 
çantalarını bir çalılığa sakladılar. Ma
yerin köşkünden sızan bir ışık içerde 
birisinin henüz uyanık olduğunu gös -
teriyordu. Uzaktan bir çağlıyanın 
şırıltısı geliyordu. Müstesna olarak çıt 
bile yoktu. 

İki arkadaş .fundalığın örtüsü al -
tında biraz ilerlediler. Işık bir kaç saat 
evvel içinde bir adam hayali gördükleri 
odadan geliyordu. Pencere perdesi aşa
ğıya kadar tamamen çekilmem~ olduğu 
için dışarıya akseden ziya epeyce ge
nişti . 

1 Gece rüzgarının tesiri altında perde 
1 arasıra dalgalanıyordu. Fakat iki arka
( daşm bulundukları noktadan odanın içi-
1 ni görmek mümkün değildi. Köşk vakıa 
epeyce aşağıdaydı. Fakat üzerinde dur
dukları nokta da fazla yüksek sayıla-
mazdı. 

(Arkası var) 

~ 
B~günkü program 

ISTANBUL 
28 Temmuz 1938 Perşembe 

ÖÖLE NEŞRiYATI : 

l zmir Doğan spOT tcıkımı 

Uşakta.u yazılıyor: c1şak Ergenekon tır: 
klübünün davetile gelen İzmirin Do- !kinci maç 6000 kişilik bir seyirci 
ğanspor takınu burada iki maç yapmış- kafilesi önü.nde Ergenekon ile yapı}
tır. Birinci maç Uşak Gençlerbirliği mıştır. Çok heyecanlı bir oyundan son
ile olmuştur. Bu maç 1-0 Gençlerbirli- ra Ergen.ekon l-0 galib gelmiştir. Yu
ğinin galibiyetile devam ederken bir kandaki resim İı.mirin Doğanspor takı· 
ihtilaf çıkmış ve oyun yarıda kalmış- mını göstemıektedir. ____ , _____ 

Kırklarelispor 3 galibiyet kazandı 

' 

14.30: Pldkla Türk musikisi. 14.50: Hava
dis. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.SO: Muh-

1 telif plli.k neşriyatı. KıT'klaTel ispor takımı 
AKŞA;\I NEŞRİYATI: i . K kl li D w K ç1 d··rı pot ı8.30: Hafif müzik: Tepebaşı Beledi b h- Kırklarelinden yazılıyor: ır are nan ogu upası ma arına o a 

çesinden naklen. 19.15: Spor mü.cıah~~cl:rı: Halkspor taklmı geçen hafta Uzunköp- klübü tarafından devam ediliyor. İlk 
Eşref Şe!lk tarafından. 19.55: Borsa haber- rü ve Babaeskiden aldığı oyuncularla karşılaşmayı ~ecmiati - Trabzonspor, 
lerl. 20: Orenviç rasadhaneslnden naklen sa takviye edilen Pehlivanköy Çelikka- idmanocağı - Idmangücü yapmışlardır. 
at !iyarı ... Sadi Hoşse3 ve arkada.şları tara- nadspor takımını 2- l bu hafta da Ba- Finale kalan takımlar kupa için önü-
fından Turk musikisi (Suzinak, Karciar). 20. . ' . . .. . 
~o: Hava raporu. 20,43: Ömer Rıza Doğrul baeskı futbol takımını 3-1 yeruniştır. anuzdekı ~afta karşılaşacaklardır .. 
tarafından arabca söylev. 21 : saat ~yarı. Kırk]arelispor klübü takımı da Edir- Balıkesırden yazılıyor: iBalıkesır bi-
Orkestra. 21.30: Sema!1at Özdens~ ve arka- ne Yavuz takımile karşılaşmış, çok ha- rincisi İdmangücü Ege kümesi birincl
~lan tarafından Turk musikisi <Hüzzam, kim bir oyundan sonra Kırklareli takı- si Havran İdmanyurdu ile yaptığı ma-
Nehavent, Hicaz). 22)0: Konser :Novotnld(!'l 3 1 l'b 1 · · 2-0 k t 
naklen orkestra M. Kemal idaresinde. 22.öO: mı - ga ı ge mıştir. çı azanm.~ş ır.. . . . . 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: Trabzonda kupa maçlan . Marmara kumesı bırıncısı Bandırms 
saat Ayarı. Trabzon, (Hususi) - Bölgemizde ldmanyurdu ile yaptığı maçı da 4 - ' 

~ spor faaliyetine devam edilmektedir. kazanmıştır . 
AN KARA Bilhassa futbol sahasında çok heyecan- İdlnangücü 1925 de teşekkül etmif 

28 Temmuz 1938 Perşembe 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30; Karışık plt\k neşriyatı. 14 50: Plakla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: !ı.Jaruı 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 

18.30: Karışık p!Ak neşriyatı. 19 15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları <Makbuıe'ı. 20: Sa
at ayarı ve arnbca neşriyat. 20.15: Radyofo
nik temsil (Gençler Orupu tarafından). 21: 
Şan plakları. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
22: Ajans haberleri. .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetci olan eczaneler tunlar

dır: 

İstanbul cihet indekiler : 
Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab

dülkadir). Beyazıdda: (Belkıs), Samat
yada: (Teo!llos), Em!nönünde: CHüse
yln Hüsnü), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), 
Fenerde: (Vltall), Şehremininde: (Ham
di>, Şehzadebaşında : <Üniversite), Ka
gümrükte: (Arif). Küçükpazarda: (Hulu
si), Bakırköyünde: <Merkez). 
Beyoğlu clhetiadekller: 
İstlkllll caddesinde: (Kanzuk). Galata

da: (İsmet), :rakslmde: CNizameddln), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yen.lşehirde: 

(Parunakyan), Bostanbaşında: (İtimad), 
Beşikta§ta: (Süleyman Receb) . 

Bof'aziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İmrahor), Sarıyerde: cos

man>, Kadıköyünde: <Büyük, Üçler), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza) , Heybelide: 
(Tanaı>. 

lı spor hareketleri yapılmaktadır. Do- bir klüb olup ilk defa ~ampiyonluğU 
ğu Umumi Müfettişliği tarafından ko- kazanmıştır. 

Milli küme maçları 
kaldırılacak 

Slavya takımı 
gelmiyor 

İstanbul belediyesinin 1.ertib ettiği Eski futbol federasyonu reisi Dan-
Festival günlerinde iki maç yapmak yal dün şehrimize gelmiş ve akşam ü
üzere davet edilen Çekl.erin Sla'?'a _ta- zeri Bandırmaya gitmiştir. 
kımı son dakikada festıval komıtesıne Sabık baskan Parti merkezinden all
telgrafla müracaat ederek Çek. fe~:~~s- nan tebligata göre vazifeye bir müddet 
'yom~nun müsaade venneme~ı . ~z~n- devam edileceğini ve on beş ağustostB 
den Istanbula gelemiyeceklerını bıldır- yeni mevsim lig maçları için bütüfl 
miştir. .. . mıntakalara tebligat yapılacağını söy-

'Festival heyeti bunun uzerıne Ma- lemi§tir. 
carların F. T. C. klübile muhabereye 
başlamıştır. Bu klüb teklifleri kab.ul et
tiği ve müsaade aldığı tadirde Istan
bulda iki maç yapacaktır. 

Festival komitesi F. T. C. nin de 
menfi cevab vermesini nazarı dikkate 
alarak Yunanistanın Olimpiyakos takı
mını davet etmeğe hazırlanmaktadır. 

DUnya bisiklet şampiyonasına 
iştirak edecek miyiz? 

Dünya amatör bisiklet şampiyonası 
2 7 ağustos ve ilç eylfılde Holandada 
yapılacaktır • 

Müsabakalardan biri sür'at, biri de 
yol üzerinde mukavemet yarışı olacak
tır. 

Mıntakalar arasında bir hayli ho.r 
nudsuzluk doğuran milli kiline maçla
rı bu seneden itibaren yapılmıyacalc .. 
tır. 

İstonbul lig maçları iki devre olaraİ' 
yapılacak ve bu devreler arasında aıtı 
hafta kadar boş bil' zaman bırakılacal<, 
bu müddet zarfındn da klübler hususf 
temaslar yapa bileceklerdir. 

Güneş klUbünde atletizm 
şampiyonası görüşmeleri 

Güneş Kliibünden: Atletizm şamp1yonaP 
hakkında görüşmeler yapmak üzere tınbU .. 
müze mcnsub atletlerin 29 ağustos 938 cuııı• 
günü akşamı saat 19 da tıilb merkezinde bıl' Türk millt takımının bu müsabakala

- iatirak etmeai ihtimali kuvvetlidir. ııınmalan rica olunur. 



28 Temmuz SON POSTA 
Sayfa ıs 

=Türkiye Cümhuriyet M~rkez Bankası 
23 _ Temmuz -1938 Vazıgeti 

AKTİF 

Kasa: 

Altın: Safi kllogram 17,155.859 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 
Hariçteki Muhabirle.r : 
Altın: Safi kilogram 6.054.6H 
Altına tahvlll knbU seıbest 
dövizler 
Di~er dövizler ve Borçlu kllrlnl 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl, evrakı natdl)e 
kar§ılığı 
Kanunun 6 _ 8 1ncl maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tedlyat 

Senedat Cüzdanı : 
llAzİNE BONOLARI 
'l'İCARj SENEDAT 

Eshanı ve Tahvilat Cüzdanı : 
CDeruhde edilen evrakı nak

A - (diyenin karşılığı ~ham "9 

CTahvllat itibari kıyme~e) 
13 - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve Döm lserlne 
'l'ahvııAt üzerine 

hissedarlar: 
lluhtelif : 

-. 

24.131.088;25 
19.025.658,-
1.391.806,52 

458.377,60 

12.736.038,33 

13.385.74 

8.910.611,51 

158. 748.563,-

15.057.949.-

uoo.ooo.-
53.148.059,12 

39.468.268,48 
6.905.158.48 

96.040,56 
8.822.762,89 

PAS t F 

Lira 
Sennaye: 

Adi ve fevkalade 
.bıtiyat Akçesi : 

44.548.552,'1'7 Hususi 

Tediviildeki Banknotlar : 
~58.377,80 Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan ha~e tarafından 

vaki tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

21.660.035,58 Karşılığı tamamen altın olarak 
Uheten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabW llAYeten ted, 
vazd, 

Türle Lirası Mevduatı : 
Dö. • taahhüdatı : 

H3.690.8H.- vız 
Altına tahvlll Jcabll döYitJer 
Diğer dövizler ve alacatıı kllrtng 
bakiyeleri 

57.348.059,12 Muhtelif: 

46 373.428,98 

8.918_1!03,45 

4.500.000,-
12.351.570,53 

339.849.440,0l 

2.7122341,11 

8.000.000.-

158. 748.583,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-

13.000.000,-

653,71 

S5.809.351,1'1 

Yek im 

15.000.000,-

I 
Lira 

l.'112~34,11 MEYVA TUZU 
En ho9 ve taze meyv•lar1n ua•relerlnden latlh••I 

edllml9 tabii bir r.ı:ayv• tuzudur. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid ~dilemez 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - l.tanbul 

175.690.llH,- ·--------------------------· 
22.292.953,25 

35.810.004,88 
92.343.633,77 

339.849.H0,01 

imtihanla Muhakemat Amir ve 
Memuru alınacaktır 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Taşra teşkilatımızda açık ve ııçılacak olan Muhakemat Şubeleri amir ve me • 

murluk1arı için i~tih.anla _memu: a}macağmdan aşağıdaki evsafı ve şeraiti half 
olanlann evrakı musbıtelerıle ve uç adet iotoğraflarile birlikte en geç 6/8/98 
Cumartesi günü saat cl3> e kadar İdaremiz Memurin Şubesine müracaat etme. 
leri. 

1 - Yirmi bir yqından aşağı olmamak. 

2 - Askerliğini, tfill veya kısa hizmetJi yapmış olmak veya tecil edilmiş tiu· 
lunmak; 

3 - Siy ast haklara sahip ve hüsnü ah lilı eshabmdan olmak, haysiyeti muhij 
bir cürüm ve alelitUk ağır hapis ve o derecede cezayi müstelzim bir fiil ile 
mahkum bulunmamak; 1 Temmuz1938 tarihinden i.~iba~en: 

Iskonto haddi o/o 4 Altın uzenne avanı % 3 4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara ve bedeni ve akli arızalara müptela o'I
mamak; 

Nafıa Vekiletinden: 
Adapazarı İcra dairesinde üayi vazife 
eden Naci ~ Kazan biraderler 
konkordatosu komiseri Hakkı Armud

cuoğlu tarafından: 

5 - Adliye Meslek mckteblcrındcn mezun olmakla beraber icra memurluğu, 
müstantiklik veya zabıt katibliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanlar; 

6 - Adliye meslek mektebi mezunu olmayıp da Iaakal orta tahsilini bitirmi§ 
ve adliyenin muhtelif hizınetlermde M:iddeiumumilik kaleminde, zabıt katiblf .. 
ğinde ve icra işlerinde tatbikat görmüş olanlar; Adapazannın Ortacami civarında Hır

davatçı Ahmed Naci Kazan biraderlere 
konkordato teklifi ve akdetmek üzere 
vaki taleblerine binaen tedkik mercünce 
14/7 /938 tarihinden itibaren iki ay me
hil verilmiş olduğundan borçlularda ala
cak iddiasında bulunanların evrakı müs
bitelerile beraber ilandan itibaren 20 gün 
içinde komiserliğimize müracaatla kayıd 
ve evrakı müsbitelerin asıl veya musad
dak suretlerini vermeleri ve uzaktan 
gönderecek olanların 20 kuruş kaydiye 
ve 40 kuruş alacak kayıd harcını bera
ber göndermeleri, hilafın:ı hareket e
denlerin konkordato müzakeresinden 
hariç tutulacakları ilan olunur. 

A - Hukuk Fakültesinden mezun olanlarla bilfiil hakimlik yapmış bulunan. 
lar imtihana tabi tutulmıyarak, bu gibilerin müracaatları ayrıca tedkik edile. 
ccktir. 

B - İmtihan 8/8/938 Pazartesi g:inü saat 9 da Sirkecide İnhisarlar .Memurm 
Kursu binasında yapılacaktır. 

C - İmtihanda kazananlar ehliyet ve muva!fakiyet derecelerine göre sırasilo 
peyderpey Muhakemat Amir ve Memur] uklarına tayin edilerek keyfiyet adres
lerine tebliğ olunacaktır. 

İmtihan mevzuu şunlardır : 
1 - Kara ve Deniz Ticaret kanunlarının nakliyat, avarya ve hasara ta müte-

allik kısımları ve ticaret taahhütlerı. 

2 - Borçlar kanununun umumi hüküm lcri cİcar teminat ve hizmet akitleri>. 
3 - Ceza kanununun esasları: Devlet malları aleyhinde irtikab olunun suçlar. 
4 - Ceza mahkemeleri usulü memurin muhakcmat ve tahsili emval ve icra ve 

iflas kanunları. c4745> 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T .C Ziraat Bannkasdan : 

Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üzere mü
sabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak ve yaşı 18 den 
aşağı, 30 dan yukarı bulunmamak şartt1.r. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihnııa girebilirlerse de 18 yaşından evvel me • 
murluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki jmtiha nlara orta mekteb mezunları alınmıya
caktır. 

Orttı rnekteb mezun lan için altı ay, lise ve daha yüksek mekteb mezunları içfıı 
bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mekteb mezunlarına otuz, 
lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya kadar ve imtihandaki muvaf!ald
yet derccesile mütenasib surette ücret verilir. İyi derecede yabancı dili cFran
sızca, İngilizce, Almanca. bilenlerin ücretleri emsalinden 10-25 lira arasında 
yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış ola'llarm daimi kadroya alınmaları askerlikleri
ni ifa edinciye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları müddet zarfınCia 
maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, on be~ 
liradan aşağı olmamak üzere % 20 nisb etinde zamla TEKAÜDE TABI DAİMİ 
KA!?ROYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki şartlar 
dairesinde - beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresinden sonra bir 
sene için Avrupadaki bankalar nez<lınd e staja gönderilirler. Müsabaka ımtl -
hanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum. Erzincan, Eskişehir, G. Anteb, İstanbul 
İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, Malatya, Maraş, 
Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trab1.on, Van, Yozgat şubelerimizde orta rnekte\i 
rnezbunları için 16 ve 17 ağustosta, lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 va 
19 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi ve sikalar arandığı ve nelerden imtihan ya
pılacağı yukarıya isimleri yazılı §Ubele rimizdcn elde edilebilecek izahname "' 
lerde görülebilir. • 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka §Ubesi mij -
dürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel İşleri Mı.idürlüğüne lfS/8/938 tarihi· 
ne kndar müracaat etmeleri lazımdır. c4801> 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite merkez binasmın ön cebhesinin 4564 53 lira keşifli badana ve ta. 

mir 1§1 11/8/938 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık ek
0

siltmeyc konul
muştur. 

İsteklilerin ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta 
evvel İstanbul BaymdırlıJı:: Direktörluğünden alınmış 3000 liralık bu gibi i~ler 
yaptığına dair vesika ve 938 Ticaret Odası kağıdı ile gelmeleri, Şartname her-
gün Rektörlükte görülür. c45lh 



Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMiL 
FEMiL 
FEMIL 

FEMiL 
FEMiL 

tcact edildikten sonra bir çok nzucn meşak· 
katler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandıklıtn 
bez ve pamuk tamponların felaket yuvası ol· 
duğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın ıastik top gibi 
Ç6l'ik ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 

BilgJli bayanları rahim ve tenasül hastalıkların
dan kurtarmıştır. 

En Jnce elbiseler altında ve dar mayolar içinde 
bile sezılmiyen gayet utak, sıhbt, yumuşak, 

mikrobsuz, el çantalarında taşınması kolaydır. 

v 

ve AGI 

VAKTiNDEN EVVEJ. IHTlYAHLAllAMAK 

isrERSENlz Dr. Rich Weiss. 

\lml:ijjets· 

Unutmayınız ki: ........................................ 
Bir diıin çıkarılması, 11h
hatin temel taşlarından 

birinin çıkarılması 
demektir. 

' Bu akıbetle karşılaıma
dan evvel diflerinize iti
ni ederek, hergün t~miz .. 
liyerek onlann çürüme· 
mesine, bozulmamasına 
ihtimam etmek lazımdır. 

RADVOLiN 
Dit macunile hergün ve 
en az günde 3 defa fırça· 
lanan dişler daima ıağ· 

lam ve temiz kabr 

Daima Radyolin 

DOKTOR 

Tabl~llerİnden 
Umumi deposu : Aıınıı.. 

HORHORUNi 
Sirkeci tramvay caadcsinde Viya
na otel! yanında hastalarını her 

- giin k~bul eder. Tr:rfon: 24131 

Ankara cad. No. 88 Tilrkiye Eczaneai 

N E Rvc;İill .N ·· uYKU9'UZLUIC 
1 SiNiR AGRILAAI BAYGINUK 

.. 

Temmm 28 

(9n1inenıaı 
Kamyon OtobUs ve Otomobil listlklerl 

Bisiklet ve Motosiklet llstiklerl 
Lastik kaynak malzemesi • araba llstlljl 

Vantilatör kayıtları vesaire ... 

Müracaatları: İstanbul posta 
kutusu 671 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIATINA ·sATILJYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, TeL 23407 

ALMAN 
TEKNICININ en son 

HARIKA&I 

M E N D E 
Radyoları dır. 

İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy Mıntakalarile, taşrada 
Vila.yet Merkezlerinde acentalar aranmaktadır. 

Umumi Vekili: Galata Bankalar caddesi No. 75 
l!Ll!KTRA ~._, 

bazan insan kendisini 
tutamıyarak veyabud 
bir bayram, ziyaret ve
ya davette mutattan 
fazla yer ve içer. Fa
kat çok geçmeden vU
cudda ağırlık MI DE
DE EKŞiLiK veya 
kusma lüzumu elhasıl 

bir keyif bozukluğu 

hissedilir. O zaman 
derhal yarım bardak 
taze suya bir kahve 
ka~ığı MAZON kata· 
rak içiniz. Keyifsiz· 
lik ala.metleri zail olur. 
İçilmesi gayet latiftir. 
Tesiri seri, kolay, tabii 
ve kat'idir . 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası ................................ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

~--· Diş TABiBi ~-
RATIP TÜRKOÖLV 

Sirkeci: Viyana oteli ması. 

No. 26, Kat 1 de bergtın otıeden 
sonra saat 14 den 2ıl ya kadar 
hastaları kabul eder. 

' I 
Adapazarı İcra Hakimliğinden: 

Adapazarının Ortacami civaruıd' 
Hırdavatcı Ahmed Naci Kazan bira 

derlerine vaki taleplerine binaen kOO

kordato teklif etmek üzere 1417 /9,, 
den itibaren iki ay mehil veril.mi§ -ti 
bu işe Adapazarı icra dairesinde vazi~ 
gören Hakkı Armutçuoğlunun komise' 
tayin edildiği ilan olunur. 

. ............... ································---···"' 

. ilan Tarif em iz 
Tek afttun DDttml 

Birinci aahile 400 hnıı 
llıinci ıahile 250 • 
Vçüncü ıahile 200 • 
Dördüncü ıahile 100 • 
iç aahileler 60 • 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddeı zarfında 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizdeD 
istifade edeceklerdir. Tam, yandl 
ve çeyrek sayfa ilanlar için aytl 
bir tarife derpiş ~dilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnların• 
aid işler için şu adrese milracaa• 
edilmelidir: 

tıincdık KoUekUI lllUll 
KabJ'amamade BM 


