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Japonlar Çinde yeniden çok Karabük demir ve çelik 
müşkül bir mevkie düştüler fabrikalarında inşaat 

• • son safhaya girdi 
Çınlıler 11 Japon harb Dün akşa~ -~~-ndr,aya giden Sümerbank Umum . . . b I d I Müdürunun Son Posta ,, ya beyanatı 

gem ısını a ır 1 ar "Demir ve çelik !•brikalarının gelecek aeneain ilk 
r aylarında çalışmaga başlıyacağını ümid etmekteyiz" 

S 1 
d k • k ı h b ı d İktısad Vekilinin Zonguldak ve Ka· _ on gün er e ı an ı mu are e er e ~~d~~d:d:~n!.~z~·~k1;ı:,~ 

Japonların Zayı•atı.· 15 bin yaralı ve o··ıu·· :es. i~.~i~
1

~~~a~~:I~~1:~~~1~~:r"::u: 

Londra 28 (Hu· r:~~;ı:ı;~~~ 
oUSi) - Sarınehrin 
soı sahiline geçmiş 
olan Çin kuvvetle -
ti, Lunghay demir· .. 
Yoluna karşı yeni 
bir hücuma başla • 
rnışlardır. Çin kuv • 
Vetleri Şarka doğ • 
ru ilerliyerek Kay • 
teng şehrine var -
nıışlardır. 

Ecnebi askeri me 
hafilinden alınan ha 
berlere göre, Çin or· :l"'!.'lliw.1tcı.~ 

dusu Honan'ın şi " 
ınalinde ve Anw .. 
hei'nin cenubu gar· 
bisindc mühim kuv
vetler teksif etmek• 
te ve hummalı bir 
faaliyetle umumr . . 
b

. . k b'l taarruz CebhetJe giden askerlerden bır grup 
u mu a 1 T 1 h ıı· t ·1 · tllA tın· ld w h.azırlamaktadır. Japon arazisi dahı ın- a ı amamı( e su ıs11 e. ış of du)gun-

cl 
• . Lanf g arasındaki ma - Devamı lncı sa.y a a 

e Kıfeng ve en 

At koşuları gittikçe daha 
çok rağbet görüyor 

K 1 t t .b edenler diyorlar ki : " Bu alakanın 
oşu arı er ı • · · B k 

beklenen haddi bulması içın k~ş~ yedrının a ır-
köyünden Şişliye naklı lazım ır ,, 

ene .. , bu yüksek ve temız spora kar -
Memleketimizde at yarışları ~ Ik (Devamı 11 inci sayfada) 

~seneye inkişaf etmekte, 8 ın 

Üç kişinin ~ir senede 
yaptığı iki ka~~ _kanadı 

Ed
. • -

5 
it Selim camıı ıçın yaptırılan bu 

ırnedekı u an 600 k.l r ıan'atkirane kapının bir tek kanadı ı o ge ıyor 
Büyük Türk mimarı Sinanın en muh·ı 

te~:ın. eserlerinden olan Süleymaniye ca
nııınin şadırvanlı avlusuna girenler avl~
nun kubbelerinden birinin altında, bır 
tezgahın bacında mütevazı bir Türk 
lan' :r ' • a atkarının bir senedenberi sessız s -
da · sız çalıştığını görüyorlar. Bu kubbenın 
altındaki tezgfıhın bacında böyle, bir se-n d' '$ I 

'r~ ır, durmadan dinlenmeden çıtlışan 
Ur~ san'atk&rı, 'İzzet ustadır. Yanında 

~. ıki oğlu Halille Mehmed bulunuyor-
lar t • . · zzet ustanın bu bir senelık çalışma-

dsının tnahsulü canlı bir abide hal.inde, 
U\' I i\> ki . arda dayalı: İki kapı kanadı ... u ç -

~nin bir senede meydana getirdiği, üç 
k~uk ınetre yüksekliğindeki bu iki -~a~ı 

d 
adı, Edirnedc Sultanselim camımın 

eğ• I 
b' .ışecek olan kapı kanadlarıdır. Her 
~nde altı yüz parça tahta bulunan bu 
.d adların bir tekinin ağırlığı 600 kilo-

ur. 
İzzet usta diyor ki: 

18
- Ben asle.I!. Hanynlıyım. 1314 yılında, 

r-anYaşımda Mısıra gittim. O zaman, ma: 
gozdum. İskenderiyede, Mehmed Alı Yakında EdirneJle nakledilecek olan kapı 

(Devamı 5 inci sayfada) 

rilmiş ve bazı tedbirler ittihaz edil -
•••..••..•••••..•..•.••••....•..•••..•...••.••••••••••..•••.•• mıştı .. 

M f b• f •1. 1 Bu meyanda, Karabükdeki çelik ve 
aru ır ngı ız demir fabrikalarımızın da en kısa bir 

muharriri diyor iti: rnü~det zarfında çalışmaya ha.ur bir 

A k
. 1 . vaz~yete getirilmeleri istenmişdi. tatur Un eser erı Iktısad Vekilinin son seyahati esna-

H
. . . . sında kendisine refakat eden Sümer 

ıtler ve Mussohnının B~nk U~lurn M~dürü ~urullah F.sad 
• Sumer, ınşaatı bıtmek uzere olan çelik 

eserlerınden daha çok ve .. demir fabrikalarımızın çalUjrnasına 
muteallik bazı hususları, alakadar Bras 

muazzamdır sert İngiliz firmasile ?örilşrnek üzere 
(Devamı 5 ınci ıa'Jlfada) Nurullah Esad Sümer 

cŞurasını kabul etmek lazım ki, 
Hitler ve Mussolini garb devletleri
nin başına geçmişlerdi. Halbuki, A
tatürk köhne, kısır bir imparatorlu
ğun medeniyetine gömülmÜ§ olan, ge
ri, fakir bir milletin içinden çıkmış, 
ve işe en deri6 yoksulluklarla başla
mıştı. 

Türk - Alman ticaret 
anlaşmasının hususiyeti 

Harbdenberi de ülkesini, büyük 
devletleri, mülazı:mcle ınecbur ede
cek derecede yükseltmiş bulunan A
tatürk, halkına refah getirmiş, fakir 
ve darlık içinde yüzen köylüsünü, Sa
karya muharebesinde gösterdiği o 
yüksek asalete, yani hakiki mevkiine 
iletmiş, öz ismini de tarih granitlerl
ne bizzat hakketmiş bulunmaktadır.> 

(l\laruf ing-illz mubarrlrlerden blrlnln 
«Avrupanm altındaki ateşu bqlıklı ma
kale stısHesinılen bir parça olan ba 
şayanı dikkat yazıyı 7 .)ıci saylamızd" 
bulacaksınız.) 

"-----------------___) .............................................................. 
T ekirdağh, Cek Şeri 

ile güreşmekten 
korkuyor mu? 

Türkiye başpehlivanı 
haksız ve manasız bir 
iddiaya cevab veriyor 

Dün, sabah gazetelerinden birisinde: 
cBaşpehlivanlarımıza soruyoruz: Cek Şe
riye karşı çıkacaklar mı? Yoksa kaça
maklar yaparak belayı savuşturaeaklar 

mı?> başlıklı bir yazı gördük. 

Bu yazının sahibi, bilhassa başpchllva
nımızı işaret ediyor ve bağırıyordu: cCek 
Şeri ile güreşmekten korkuyorsun!.> 

(Devamı 5 inci sayjada) 

······························································ 

15 inci yll madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
Cumhuriyetin 15. inci yıldönümii 

hatırası olarak, bir tarafında Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleri ile Altı ok, diğer taraf ındıı 
Cumhuriyetin 15. inci yılını tesblt e
den yazı bulunmak üze.re Partimizce 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at-

karlarımızın, açtığımız bu müsabaka
ya iştirakleri ve hazırlıyacakları nü
muneleri Ağustosun onuna kadar C. 
H. P. Genel Sekreterliğine gönderme
leri rica olunur. 

D~n Berlinden dönen Menemencioğlunun imzalanan 
tıcaret anlaşması ve vesikalar hakkında beyanah 

Menemencioğlu Sirkeci Ut48S1onunda kendi.sini karıılıyan Alman ıefirlle t;...r...r. 
(y ...... ., 2 in ...... J •. g , ""j .. yOl 

......... ı cı DGJ .amızın llSO zün kısası» sütunundadır.) 

E . YARIN BAŞLIVORUZ ) 

Gurabf Efendı Avrupada 
IJstad Ercümend Ek rem 1'alu'nun ve mizah 

edebiyatımızın en güzel eseri 

(-YARIN BAŞLIYORUZ----1) 
\ . --



Hergün Reslmll Makale: •Hayat akıamı ışıtı ile birlikte gelir• Sözün Kısası 
-···--

lzmirdeki usul 
lstanbulda da 
Tatbik edilmeli 

-----
Yazı Ço~ Olduğu kin , 
Bugibİ Konamadı 

-~ •• ~ .. !:: .. ~ ... ~ .. ~ •• ~ •• ~ .. ~ .. il! .. "'·""'""'"'························ \. Yazan: Mulalttfn Blrp11 

D ünkü gazetelerde bir haber o- Türk • Alman ticaret 
kudum: izmirde yüksek sesle 1 h • ı· 

ispanyolca konuşan 100 Yahudiden birer an aşmasının ususıye 1 
lira ceza alınmış. Bu haber insana önce Berlinde Türk - Alınan ticaret anlaş-
tuhaf görünür; bir insanın yü.ksek sesle masmın müzakerelerini muvaffakiyetle 
konuşması kabahat midir? Ispanyolca idare edip anlaşmayı imzaladıktan sonra 
konuşması da neden ayrıca bir kabahat dün sabah Semplon ekspresile tehrimize 
teşkil etsin? diye düşünülür. Fakat, bil- gelen Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
hassa biz İstanbullular biliriz ki bu iş pek Numan Rıfat Menemencioğlu do~ca 
te böyle değildir; yani, İzmirde cezaya Kalamıştaki köşküne gitmiı ve dün ki>f-
uğrıyanlar, alelade bir keyf"ın, yahud künde istirahat etmi§tir. Hariciye Umu• 
müfrit bir milliyetçiliğin hışmına uğra- mi Katibi, bugün, Başvekil CelAl :Sayarı 
mış değillerdir; bu cezayı bak etmiş- ziyaret ederek Berlindeki müzakereler 
Jerdir. Yqb bir edibe sormuşlardı: Bır insan yaşlandıjı zaman kayıpta ıayı1-ıaz, unutmayı- hakkında izahat verecektir. 

tstanbulda hergün gördüğümüz ,ey: - Dünyaya bir daha gelmek ister miydiniz? demişler • nız ki haya!ın akpmı çökmiye hatladığı vakit 1fılına da Numan Menemencioğlu, anlaşma hak· 
Birkaç levanten, bu arada bilhassa le- di. O: birlikte getirir, çocuk ve muhit şeklinde. kında fU beyanatta bulunmuştur: 
vanten Yahudiler bir araya geldiler mi, - ÇocuklamnJa, muhitimle, bugünkü görgümle birlikte c- Berlin müzakerelerinin esasını teş-
m•aıa11ah! sanki dünya yerinden oynu- mi? suali ile mukabele etmi§ti" bu takdirde evet, aksi halde Ziyan ınsann yaflanması ile değil, hayatta rolünü yapıp kil eden meselelerden en mühimmi Türk· 
yormuş gibi bir gürültü peyda olur; al- hayır diyeceğim. demişti. yapmadığı He ölçülür. Alman mübadelelerinin hangi rejime ti• 

fila~ ~c~=~Eo=:=ı:==:=~~~=:=::==~=~~~~~~~=~==K=====~J 2~~~~~:,~s~ 
kazara bunların ortasına düşerseniz ha- ln•'/ll'/ln cenaze•lnde ", .......... -....................... ·--···· ............. , Londrada yelli mikdarda alacağı kalması aıoi bir 

liıılz harabdıri kaçmıya, bunlann bulun- Yalnız 12 H b• f k · müvazenesizlik tevlid etmiş ve hükfımetı madıtı bir yer aramaya mecbur 01ursu- ergUn lr 1 ra . Arıların bir Türkiye ekonomisini korumak ıayesne 
nuz. Bulabilirseniz ne i1A, ekseriya bunu Kişi bulunda Bir Arab fıkrası Mazlpllt11 Almanyaya vaki olacak ihracat hacmini 
da bulamaz veya siz vapurdan çıkıncıya, daraltmak zaruretinde kalmıştı. Geçen 
yahud onlar bir yere ininceye kadar si- Yalancı bir Arab köylilrii, köyün sene Almanyaya giden heyetimiz, AI· 
nirlenir durursunuz. kahveBindekilere gene bir yalan ıöy- manya heyetile de tam bir mutabakat 

ister ispanyolca, ister fransızca, tater !emiş: dahilinde bu gayeyi temin için Türk em .. 
almanca, hangi dili konuşurlarsa kon~ - Haberiniz var mı? Bize kom§U Uasınm Almanyada kontenjana tabi ol-
sunlar; biz onlardan zaten Türklük bek- köyde bugün mükellef bir dü~ün t10r. masını binnetice ihracat yeklinunuu bir 
lemiyoruz; onların Türk olamıyacakla- Bol yemek, bol içki dağıtıyorlarmış. hayli azalmasını icab ettiren bir muka-
nnı, hiçbir teY olmaları tmkinı bulun- Burada otıınıcağınıza gidip orada iç- yeleyi müzakere ve imza etmişti. Aldığı 
madığını biliyonız. Fakat, umumi yer- ki için, yemek yeyin.. vazife •u suretle pek te zevkli olm1ya1ı 
lerde şamata edip herkesin başını ağrıt- Kahvedekiler inanml§lar, hemen Türk murahhas heyeti 1937 müzakere-
mamalannı istemek hakkımızdır. Bunu yola çıkmı§lar. Onlar yola çıkar çık- lerinde tam bir muvaffaldyet elde etmiş 
istiyoruz; galiba istemekte de çok geci- maz bir an diifiinm.Ü§: ve bu sene bize daha :zevkli bir mü7.ake· 
kiyoruz. - Onlann gittiklerine bakılırsa her re imkinını hazırlamıştır. 

* halde düğün vardır, demi§. Türk - Alınan tediye vaziyeti ihracatı-
H emen kalk mı§, kendi de öte kile- mıza konulan kontenjanların hiç değilse Umumi yerlerde herkesi rahatsız ede

cek tarzda yüksek se1le konuşmak, ba
tırmak, şarkı söylemek, en hafif bir vas
file küstahlıktır, terbiyesizliktir. Türki
Jede yaşıyan bir kısım insan vardır ki 
bunun böyle olduğunu öğrenmemişler

dir. Fakat, derhal fUilU söyliyelim ki bu, 
Yahudilere mahsus bir hal delildir; çün
kil bafka memleketin Yahudileri herkes 

rin arasına katılmış, kom§u köyün tevsü imkanını bahşedecek kadar musa-
yolunu tutmU§. id bir manzara arzediyordu. Şu kadar ld 

gibi, umumi terbiyeye riayet etmesini . 
~ bilirler Bizde bu gürültü - a- Vaktlle milyonlarca dolarlarla oynıya-

\ ............................... -...................... .-/ 

Kral önünde 
Matemini unutan 
Fransız alıtrlsl 
Fransız aktris

lerinden Rene 
Sensir, kocası bir pmılar levanten denilen tnsa!ı:rJ:r; nk, Amerikan maliyesinde müdhiş akis

~ içinde de İspanya muhaciri Ya- ler uyandıran; IGIJl'IWm yaptıklaruım 
hudller ekseriyet tqki1 ederler. Bilet gi- hesabını vermemek lçbı memleketinden tayyare kazasın -
pstnfn önünde, teUşlı teıaşlı, açıkgözl-l- kaçıp uzun müddet te İstanbulda ot~ da ölmüş olma -

IAL mak l.-.ı k · · ·u sizd ve birkaç hafta evvel ölen mqhuT mılyo- sına rağmen, Pa -
ua. yap nn.ıyere , sızı ı p en ff· hıstılf •reslnd a1nız 12 ki-' 

Alınanlar bu tevessüü arzu ve kabııl et .. 
tikleri halde ihracatımızı büsbütün ser
best bırakmayı, son zamanlarda ittihaz 
ettikleri umumi tedbirlere nazaran, mu-

Lond 
--.&.-=ı ;.ı-= ır;w. .... _ vafık bulmuyorlardı. Müzakerelerin esa• 

ra ___ annm en ~ca. ~ b kt te k"l t · · b 
1 

"nd birind. b 1 . et 1 sını u no a ş ı e mış ve neticed~ ii-
erı en e u unan ışar ene - tün" Tür" k alla hi b ... _'L. id 
. • tam al çıktın ipretinl vere • m rının ç ır waay ve tah· 
~ .y . a ba lad dide tabi olmaksızın Almanyaya ihrac e-
ceği sırada, birden vınlamaya ş ı- dil bilm . t · 1 -• .. yuk e esı emın o unmuştur. 
gını gorenler, hayretle başlarını a • Almanların fınd .. • 

1 O bin son sene zar a goster• 
rıya kaldırmı.ılar, ve arının re • dikle · ilıra kab. · ·· ·· 
. d ··ro"w- .. kild kümelenişi- n ç ilıyeti de oniimuzdeld 
sım e go ugunuz şe e . .. sene içinde Türk ihracatının karşılana• 
nj hayret1e seyre dalmışlardır. Tiirlu bilecel'h ve tediye ınüva el · b. 
t .. l" 1 b lınu .. --nse _ 6~ zen ennın ır 

ve1 bilet almıya çalıpnlar bunlardır; ya- ner dn cen e Y _ ~ risi ziyaret eden 
had, kendilerinden birini gişe önünde bulunmuı ve topu topu ilç ÇC!lenk gonde- İngiltere Kral ve 
~ı.1 • '-- etisin" de bil t al rilmipir. Çelenklerden birinde fU manah K aı· · · huzunmda 
5 va .. ..-en ı.aman, .u:n e e - c6ınle yazılmı§tı• r ıçesının 

dırmak üzere, arkanızdan kolunuzu uza- S d-1-.ı bir. bah-.:ıı- iht· 1 . ce mukarrer olan oyununu 
tanlar da nlardır . kah -..ı- bir c urrey CJU ~--~·A tyaç çın-

ur u çare ere aş ~ru ş, ~3&: taraf leh veya aleyhine olarak ihlAl olun.-
fer memurları, polisler gazete kA~d • mıyacağı ümidi kavisini vermektedir. 

evvel • larmı yakarak dumanl! anlan dagıt • TürkofiS, yakında yaptığımız anlaşmal~ 
vermek maya çalış~ıa:· ~~vaffak olamayın- hakkında icab eden etraflı malfımatı ga .. 

ca, arıcılı~ta ihtıs;ısı ılew tanınmış 15 ya- zetelerimize verecektir. Ben, weflerime 
şındaki hır çocugu çagırmaya mecbur malUınat arzetmeden daha fazla tafsilata 
kalmışlardır. giremem. Şu kadarını ilAve edeyim ki U· 

gene 0 • Bır vııı:uc, de ıa bir dosta mecburiyetinde kalmış ve matemini u-
bzhıoda, bir sinemada, lizi rahatsız e- vnman .... . . 
denJer mi gördünüz, biliniz ki bunlar le- nutarak rolünü muvaffakıyetle temsıl 

vantenlerdir ve ekserisi de Kuzguncuk, Kalif ornia ormanlarını etmiştir_. ________ _ 

Balat, Hasköy levanteni! Bir avuç insan, gakan/ar /ngi/tere bankalarında 
bütün kütleyi nerede yaklana orada ra-

Nevgork hakimleri haydut
larla ortak mı imişler? 

hatsız etmekle meşguldür Kalifomia orm~~da baıtıyan mu- Krallar para işletiyorlar/ 
Münevver ve aklı bqında Yahudilerin ~bir Y~gın_1 IO~du~meğ~ ç:ı1.şan A: Nevyorkda, şehir tarihinin timdiye 

de fik4yet ettikleri ve bizimJe konuşur- merikan itfaiyesı mud.hış bır sabotaJ cBankacılık ınqheri:t diye anılan Lon- kadar kaydetmediği büyük bir akan -
ken utana utana bahseyledikleri bu hal karşısında kaldığmı deh~etle görmüştür. drada, filvaki meşhur §ahsiyetter. kral- cal meydana çılmıak üzeredir. Şehir 
bir aay(WZlık bir fllJlal'ıklık, hülAsa öyl~ Vancower eyaletinde 50 bin dönümlük lar, hükümdarlar daha h4Ha paralarını .. . . . . . w 

' b" .. ..ıvı 'L.- lıyan yangın ilo u~rıu::an bankalar k ak . 1 t kte d hakımlerıle, komıserlerının dogrudan bir pydir ki dünyanın hiçbir yerinde aö- ır ar-.,& -P . - .& ~ a oyar lf eme evam e-
rülme:z. Yalnız bize mahsustur· bunları orman memurlan 300 metrelik bı.r hor- diyorlar. doğruya gangsterlerin nüfuzu altında 
yalnız biz 9fbr dururuz. Neden'? Galiba, tumun bıçakla keaildijini hayretle far - Vaktile İngiliz bankalarmda 20 milyon bulundukları, onlardan para aldıkları 
o da bizim dilsizliğiınizden veyahud aa- ketmişlerdir. Yangın tulumbalarını işle- sterlini bulunan sabık Rusya Çan büyük haberi, şehri engin bir heyecana dü • 
bır ve tahammillümüzün çokluğundan ol- ~ petrola teker k~~ıştrr. Muh - harb kopar kopmaz, hemen bütün par..ı- fürmüştilr. 

caret itilafından başka bu defa bankalat 
yerine hüldimetler tarafından imza olu• 
nan bir klering anlaşması, bir de Avus• 
turyanın Almanya ile birleşme.smden 
mütevellid vaziyetleri derpi§ eden bir. 
hususi protokol Berlin müzakereleri ne-o 
ticesinde imza olunan vesaiki te§kil et• 
mektedir. Bütün bu vesikalar mümkibl 
olduğu kadar sadele§tirilınif ve Türk • 
Alman mübadelAtının esas vasfını 1e§kil 
eden tabiiliğe ve normalliğe uygun me
tinler haline getirilmiştir .• 
Menemencioğlu bir müddet febriıniz.-..: 

de istirahat edecektir. 18• gerek telif yerlerde kasden ika f'dilen yangın - Jani..ti.. Sabık KaVT~• d enf d 1 ptUmiift"' smı çe AT~· ,, _ e, m a Bu haberi ortaya atan mıntab mil * ar ur. krallarm en zenginidir. 15 milyon tngt- deiumumtsi '1'1ıomas Dewey'ct1r. Fransa do ~ı kO Ok ati-' 
Bu hale bir nihayet vermek Jhım ol- muhalif hareketlerin &ıilne geçilebilir. liz lirası aerveti olduğu tahmin olunmak- ------------- ft ftlft 8ft Ç S8 RI 

dulu muhakkaktır. İmıir bunlara karfl Fakat, her Dedeme bu hal İltanbulda ih- tadır. Fransız Bürbon hanedanı da eer- gWz banka1arma tevdi ettill rivayet e- Prenses lizabete hediye etti 
milcadeleye geçmiş ve ceza almaya baş- mal ediliyor. Dlfer birçok iyi şeylerin vet sahibi ailelerden sayılı..·. dllmekle beraber, bunun aslı utan ol- İngiltere kral ve kraliçesi IOD FraDflJ 
lamış. Belld, İzmir, sade yübek sesle ko- tatbikatının ihmal edildifi gibi... Yugoslav kralı müteveffa Aleksandruı madığmı alAkadar makamlar blldir.l- seyahatlerinden, yalnız tatlı hatıralar. 
nuşrnayı dlrüm saymıyor da bu ife is- Muhiıtin Birgen 2 milyon İngiliz lirası kadar bir parayı in yorlar. değil, 'ayni zamanda da bazı gayet san'atf 
panyolcanm karışmasını da cezaya sebeb kArane hediyeler alarak ta dönmüftürler, 
ittihaz ediyor. Bence ispanyolca meselesi Majestelerin kızları prenses Elizabethe.7. 

fazladır: Herkesi rahatsız edecek tarzda 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A! Fransız Cumhurreisi Lebrun taralmd .. 
yüksek sesle konuşmak kilidir. Herkesın hediye edilen saat, yaylı plitin bir bilr 
söylemek ve hatta bağırmak hakkı ise cHüldllnet çimentoyu devletleştirmiye karar vermiş. niz? Hayır. föhayet fabrikanın verdili cevab fU imff: zik üzerine oturtulmuştur, ki dilnyanJJI 
diğer herkesin de kulaklarının rahat ol- cBu haber geçen hafta Karadeniz kıyılarında gezerken - İki ay evvel siparişiniz için ,makbuz kesilmfftir. en küçilk saatidir. Bileziğin nihayet jf. 

kula!=mıza ralınan bir .nı.Ayeti bize hatırlattı: Bu sözün manası .... 1 .... ıhyor d .. A11 mı"? ç· t si n-Me • 
masını istemek hakkıdır. Cemiyet içinde &' ~ r- ~ ~ ımen o P-.a;r çocuk prensese verildiği için, sade p 

cZonguldakta vapılan mühim ;n-at için ıki ay evvel çı·- edenlerin gönderdi'-'en· pe-4"' para,,, ""-•"'to fab ı'--- al d 1mas mutlak hürriyet yoktur. Hakka hürmet .1 -'T" r..ı FA .1• ~ T~ - tin en o ı münasib görülmUştur. 
mcnto .siparjş edilmiş, parası da peşin olarak yollanmış, mış, makbuzunu da kesmiı. P · hri kr fi mutlaka karşılıklı olmahdır. arıs şe ala, muazzam bir 

Temenni etmek istiyorum Jd İzmirdeld fakat tröst halinde ifliyen çimento fabrikaları bu siparişe - Gönderdiğiniz parayı aldılr, elimizdedir, diyor. taşı ile süslü bir altın tabaka, kraliç 
hiç cevab bile vermemiş, çimentonun kullanıldılı in~aat iş- Fakat parayı aldıktan ve makbuzunu da batikten tonra 

usul İltanbulda da tatbik edilsin. Şama- de masa tezyinatına yarıyan Lalique leri de öylece yfizüstO kalmış. Bundan sonra şiklyetler baı- iki ay geçtiji hnlde neden dola,.; çimento ıönderilmediji 
tanın olduiu yerler malılmdur. Buralara 1amq. Bu payetler üzerine çimento gönderilmiş mi dersi- gene izah edilmiyor.. bfr billftrdan san'atlı biblolar hediye e 
birer sivil polis memuru konulsa ve bu I I I miftir. 
pmatayı yapanlara ceza verilBe elbet az S T E R N A N, S T E R 1 N A N M A 1 Prenseslere hediye edilen bebekl 
zaman zarfında bu cemiyet terbiyesine de, kolyelerf, bflenkleri ve llpfsten 

---~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lan v 
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İspanyada Cumhuriyetci.lerin 
ileri harekitı devam edıyor 

Üç gündenberi deb':am fehden k_and~ı 
ınuharebeler kat'i ır sa aya gır ı 

. •-'l · sa" sahili ellcri- 1 Valensiya 28 (A.A.) - 12 tayyare bu-
•. rıımhunye~ erın a - d . . b Londra 28 (H ·) _ Ebre nehn ceb- ye .. ı, . . ini olamamaktadır. gun saat 14,30 a lıman ve cıvarını om-

hesinde G d usu~ı arında İspanya hü· ne geç~me~erıne ... ~ .. ve tahrib edilen bardıman etmiştir. 115 bomba attlmıştır . 
k an aza cıv ' .. N bir uzerıne 8""8" İ 'kd l" 1 ki be-Umetcile ·ı F kocular arasında uç e . d apılmakta· nsanca mı arı ma um o mama a 
IÜndenbe;iı ~ev:: etmekte olan kanlı köprüler der.akab ye~i e:ir ~ukaveme- raber oldukça mühim zayiat vardır. Ta~
llluharebeler had bir safhaya gtrntjftir. dır. Curnhurıyetoiler, 2~ kilometreden yareler, limand~. bulun.an ve beynelmı-

l 9 36 - 3 7 yılları adliye terfi listesı 
hazırlanmış ve yüksek tasdike arzedıl
m~i. Kararname yüksek tasdikten dün 
çıkmıştır. Bugün alakadar makamlara 
tebliğ edilmesi beklenmektedir. 

• Milletler Cemiy etinin 
bir diregi daha sallanıyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
500 ismi ihtiva eden bu büyük lis -

teye 19 36 • 37 yıllarında terfi etmesi B elçika, Felemenk, Is\•cç, Non•eç, 
iı:ab eden hakimlerin kaffesi dahildir. Danimarka, Finlandiya ve Lük
Yeni listeye dahil olamamış tek bir ha semburg dükalığının mümessillerinden 
kim mevcud değildir. mürekkeb bir heyet bir müddet evvel Da-

Terfi eden adliyecileriıniz, kararna- nimarkanın merkezi Kopenhağ'da toplan
me bugün ıbildirildiği takdirde, ay ba- dı. Belçikadan başka kaffesi büyilk harb
şı maaşlarını yeni şekle göre alacak - de bitaraf kalmış olan ve bazıları da 
lnrdır. , bt.iyük harbden sonra teşekkül eden bu 

devletlerin murahhasları şu neticeye 
vardılar: 

Beynelmilel vaziyet endişe vermekten 
hali değildir. Fakat dünyayı meşgul eden 
mühim meselelere birer hal çnresi arı -
yan devlet adamlarının hüsnü niyetle-Cumh · t . k t' lar asi tayyarelefın te maruz kalmaksızın .... d t lel kontrolun musaadesıle şeker ve kah· 

urıye cı ı a , . 1 rdir Gandeza onun e e- . . . 
1 §iddetıi bombardımanına rağmen ilerle· fazla ilerlemıt e . . .. id- ved.~ ıbaret hamulesını çıkarmış o an Prag 28 (Hususi) - Hükumetin hazır-

in.ekte ve Gandezayı müdafaa eden Fran· mas tesis edilmiftir· Burad~ dupnan f · f ngıliz bandıralı cKelvin• vapuruna bıl· lamış olduğu yeni milliyetler statüsü, 

Çekler Almanlarla 10 
yılhk 'bir ademi tecavüz 
paktı yapmak istiyorlar 

rine itimad etmek lazımdır. Ayni zaman
da MiJletler Cemiyetinin mesaisinı ko -
laylaştırmak üzere cemiyetle teşriki me-ko kuvveti . . ğ top ateı:ine tutmak· ..u bir mukavemet göstermektedir. hassa hücum ederek hasara uğratmıştır. tcdkik edilmek u"zere bugu"n su-det Al-

erını a ır • detu . d "'°'' 'd b ı b' k t f ·ı b tadırlar · tçiler Gandeza şehrıne Oıs4 .. Bu gemı e u unan ır aç ay a 1 e ey- manları mümessillerine tevdi edilmiştir. saide devam edilmelidir. Fakat son se -
nelerin ameli tecrübeleri neticesinde ce
miyet paktının zecri tedbirler faslının 
tam surette mahalli tatbik bı•lamaması, 
bu faslı mecburi olmaktan çıkarmıştır. 
Bundan böyle cemiyet namına tedkikle
rine havale edilecek meseleleri, bu yedi 
devlet, hep bu görüş zaviyesinden iE-ukik 
edeceklerdir. Maamaflh işlerin daha ta -
bii bir mecrada cereyan etmesi için MH
letler Cemiyetinin muharebeleri önliye-

Neh : ·· t di bombardıman. et- cumhurıye 'u 1 mı"tlerdir nelmilel kontrol müşahidi ölmüştür. 
rı mu ema yen . ali .. istikametten er e · Statü projesinin münderecatı gızli tu-

::kte olan Franldst tayyarelerın fa - uç il eı·r adam kıskançlık tutmaktadır. Çek ajansı, milliyetler sta-

b 
.. .. ar tüsü hakkında çıkan bazı hülasaların bu · F·ı· t• d otun yo d k proje esasları hakkında tam bir fikir ve-

ı IS ID e . yüzün en arısını ve recek mahiyette olmadığını ve bu sebeb-

b• h ı ldı k • 1 d • • ··ıdU dU den tefsirler için esas teşkil edemiyece-

geçilmez • ır a ~-ge }ar I ~l~~~~!~~B~ylerbe~inde ği~~~:~~e~~d:.; - Lord RuncUnan, 
tırdılar bombalarla taarruz Arabbağı namile maruf mesire mahallin- önümüzdeki salı günü Praga hareket e-

Çeteler taarru_zlarını ar ı· 'd h öldürüldü de çok feci bir cinayet olmuş, İsa ismin- decektir. cck mesaisini teksif ve beyn~lmilel teş
riki mesaiyi teshil yolunda gayretini arı
tırması şayanı arzudur . 

devam ediyor, 3 pO JS a a . ld • de bir şahıs kayınvalidesi Seniha ilP, ka- * 
. . I d anıdır. Yollar, geçilemez bır ha eb rısı 20 y~larmda Saideyi, vütudlerini Londrada çıkan Deyli Ekspres ga • 

.. Kudüs 28 (A.A.) -:- . 1 ~O .ted?ışc~~e~ d~v Nablus'dan Kudüse giden yol Ara kama ile delik, deşik etmek suretile ve zetesinin verdiği malfunata göre Çe -
lllurekkeb bir çete, Fılıstının şıma ın 1 ır. tarafından 8 kilometre bo~ca çok feci bir fekilde öldürmüştür. koslovakya Başvekili Dr. Hodza Hitler Aşağı, yukarı konferans zabıtnamesinin 
de kam ufak bir kasabaya taa~~uz et - arhrib ed'lJniatir. Dün Tel - avıvden Vak'anm tafsilatı şudur: ile on yıllık bir ademi tecavüz anlı:ıı:ı _ bir hülasası sayılabilecek olan yukarıki 
ın · · · ·· r "l.dürmuf}er ve ta ı "'Y •• kalAt milte - · · ""' t 1 d"kk l l><> ıştır. Asıler, uç ı>c;> ~ ~ Diğer bir Kudüse giden yolda m~na ş ve oto _ Nışantaşında meşrutiyet maballesınde ması paktı yapılması için müzakerelere sa ır ar ı at e gözden geçirilecek olur-

stayı yağma etmış er r. y addid defalar inkıtaa ugramı . y Kevser sokağında 9 numaralı evde otu- gırişmek arzusunda bulunduğunu a _ sa, bunun, "birbirini tutmıyan bazı ta -
Çete de Hayfa yakininde bu~~an K ~; mo'billerc tecavüz edilmiştir. Bır a - ran, Denizbank tahmil ve tahliye ame - çıkca beyan etmiştir. rafları bulunduğu ve varılan kararlarla 
kena kolonisine hücum etı:,ııştırb. tao ve hudi otobüsünün yolcusu Remle adı~- lesinden İsmail oğlu İsa dün eşi Saiıle ile bizzat cemiyet misakının taaruz teşkil 
n · ı t k suretrıe za 1 h · d b ' bomba atmaga Başvekil buna mukabil Çekoslovak- ı d 'ğ' ·· .. 1 .. ı er, fisekler a ma mr _ daki Arab ıe nn e ır birlikte Beylerbeyinde Bürhaniye ma - ey e ı ı goru ur. 

• · · ·mdadlarına çae- ı t ' ya topraklarının, Almanyaya düşman 
asker kuvvetlerını ı üskürtülmüştür. hazırlanırken y~a a~ış 1:· . _ hallesinde Rasimağa sokağında R uu • İlk zamanlar iktısadi teşriki mesai e-
rnışıardır. Taan:,uz, ~amı lardır. Millt Yahudı meclısı, bır sıvil m~ maralı evde oturan kayinvalidesi s~ni - herhangi bir devfetin ordu, ve hava saslarını temin eylemek maksadi!e te _ 
Asiler. ağı~ zayı~.ta ırAh bir \ete, Ma - hafız hey' eti teş~l etmek . , maksadıle haya misafir gitmişlerdir. kuvvetlerine bir üs gibi kullanmama - şekkül etmiş olan bu grupun bu noktada 
Amm~n da n:ıus~ . de irbid'de kamp gönüllü kuvvetlen Tel· avıv de toplan- İsa onları alarak Arabbağma gezmeğe lımnı taahhüd etmektedir. Dr. Hodza karşılaşmış olduğu zorluklardır kı, ona, 

Verayiserıanın şıma m w d t eden bir beyanname net - tarafından şu iki kaydı ihtirazi derme-k ·. b · bedevi kabileye taar· maga ave götürmÜf ve bir afaç altında oturmuş - tam ve mutlak bir bitaraflık yolun.ıa gir-
urm uş .01~n ı:. zlar hayvanat retmiştir. • lardır. Akşam üzeri her üçü arasında bir yan edilmektedir. mek lüzumunu hissettirmiştir. Fakat 

1:-'?. etmıştır .. ~utearrıt • ' kadınları a- Bir saık...t ..._ • münakaşa başlamış ve gittikçe büyüyen 1 - Çekoslovakya silAhsızlanmaya grupa dahil devletlerin gerek coğrafi va-
SÜrülerıni, mucevhera \e takibine Berut 28 (A.A.) - Akadan 6gre - bu münakaşa bir kavgaya müncer ol - muvafakat edemez. ziyetleri, gerek bitaraflığı telikJrJ tarzla-
fıp kaçmışlardır. Bunların k'f et- nildiğine göre, Aki camii kebiri ima· mU§tur. 2 - Rusya ve Fransa ile olan teda-

.. k t haydudları tev ı Hli5 . Abd" h'm suikasd t fili muahedelerinl de asla bozamaz. rı başka başka olduğu içindir ki kendi 
gonderilen ıtaa , la . almış _ mı feyh eyın urra. 1

• .. Bir aralık sa kamasını çekerek karısı· arzularına rağmen dahi bazı ahvalde 
rnişler \'e çalınan mal rı gerı iie oldürülmtiftür. Bu, Filıstınde . mus- nın ve kayın validesinin üstüne hücum e- dilediklerini yapabileceklerinden tered-
lardır. d Arab lü.;ıan dini şeflere karşı yapılan ıldnci derek her ikisinin vücudünde muhteJif Belediye ve Yiliyet düd edilebilir. Meseli, icabında ahvalin 

Kudüs 28 (A.A.) - Hay~ an- suikasddlr. ve derin yaralar açmış ve öldüklerine seçimleri için zaruretine göre hareket edPbilmek, fa-
ahali Yahudilerin mağazala ~ · Bır' kaç zaman evvel Kudüsde camU kanaat getirdikten sonra sür'atle ,ıradan k t b' f k 

' h 11 lerın • d- k 1 ·ıd• a ıtara almak, esas emelim teşkil et-&ın çıkarmakta, Yahudi ma a e en Ömer imamı da bu suretle öl urül - uzaklaşmıştır. arar ar verı 1 
d 11 d n geç mek şartile Belçika ordusunun tensik ve 

e bomba atmakta ve yo ar 
8 

kte her müştU. Vak'ayı görenler derhal zabıtayı haher· Ankara 28 (Hususi) - Parti umu - kuvvetlenmesine bGyük ehemmiyet ver-
\r ahudilere fena muamele etme 1 •, - w dar ederek !sanın takibine başlannıışt ır. mt idare hey'eti son toplantılarında ö- diği halde Danimarka hükumeti ordusu _ 

"L d ·ıe Par·ısı·n arasını bozmağa ~~~ t;a·crv:~: s;:~a~::ı;~r~ı;~~.:;~ ~~~~~~~~li~e!~~~y~a~7 ;~~:~~:rm~~~s: nu külliyen ilga etmekte tereddüd göster-on ra 1 Üsküdar mıddeiumumiliği el koymuş miştir. Bu kararlar teşkilata tebliğ e - memiştir. Sonra, Milletler Cernıyeti misa-

hko kının müşterek emniyet meselesi zecri 

matuf her teşebbüs akamete ~.a m ... ". ::~Ekt~;::~ ~~".7:: .. ~ı~~~~~ dilmiıPtiraz. arııksız satış ~:~~i:~::ki:::n:~k=~~:~; =~::n~7r:: 
~ temin yıkılması ve belki de Milletler Ce-

J •til"fı İıtıhdaf ettigı KD Ok • ·ı k b•k d·ı· miyetinin bugünkü varlık hikmetinı or-
lord Halifaks, Jng~liz -ldtalydaenmeım~ctir, dedi ç sanayıcı er anunu tat 1 e ı ıyor tadan kaldırır. Bütün bu sebebler, Millet-

• b e e e " ı·· 1 • • k ld 1 28 ( · ler Cemiyetinın ıslahına matuf tedbirlerin gayeyt enUZ . . k d 1·manımız olduğu kanaatini mo or erını a ırıyor ar Ankara Hususi) - lktısad Ve - bir an evvel görüşülmesi lazım geldiğini 
H lif aks dısı a ar .. t . t. 1.aleti perakende ticarette pazarlıksız 

Londra 28 (A.A.) - Lor~. a ' beslemekte bulunduğun~ gos ermış .. ır. Muamele vergisinin beş beygirden az satış mecburiyetine dair kanunun Ey - gösteriyor. Aksi takdirde, azası çekile çe-
k'v'Velki gün, B. Çemberlayn ın ~~: İki memleket arasında~ı.:stluk, ka - kuvvei muharrikeli sanayie de teşmili hilde ilk olarak yalnız gıda maddeleri kile, bu cemiyet, yalnız binasından başka 
h arnarasında İngiliz • İtalyan ~erek ğıd parçalarına bağlı degı r. _ iizerine şehrimizde bu kabil motörlerle üzerind~ tatbik edilmesine karar ver - varlığı kalmıyan bir ucubeye dönecek . 
. ~kkınd.aki beyanatını tekrar e Lordlar Kamarası, nazırın beyana iş gören imalittıane sahiblerinden bir miştir. Selim Ragıµ Emeç 

Şoy~e demiştir: ·1e t nı hep birden alkışlamıştır. çoğu motörlerini sökmiye başlamışlar- .......................................... .................................................................................. -
It · ı · f · ·n Fransa ı ı ' lh d • b ' l İ t a ın imza edilmesını • ı dır. Bı assa, ogramacı, mo ı yacı, 

utaıy.a arasındaki münasebatın sa1!11~ Alman _ ngı·liz tornacı ve sandıkcılar rnotörlerini kaı-
Zerı.nde derhal bir tesir hasıl etm dırarak bunların yerine eski sistem el 

lllestnden ne kadar müteessif .oldtuğ~ • ba-cra itilafı mı ? ve ayak ile mütaharrik tezgahlar koy-
~Uzu hiç bir zaman gizlemedık. ta ya Y ınıya karar vermişlerdir. 
1 

e Fransa arasındaki münasebat do~: b • Bu esnaf ayni zamanda marangozlar 
~ne bir mahiyet iktisab etmedikçe ıtı· Hitler Çemberlayne . ır cemiyetine milracaat etmişler ve ara-
nfın gayesi elde edilmiş addedilem~z. ektub gönderecekmış larında toplanarak Maliye Vekaletine 
İ azı tnehafil, itilafın hedefi Fransa ıle 111 dra 

26 
(A.A.) _ Deyli Meyi ga- :nüracaati kararlaştırmışlardır. 

~ngiltereyi birbirinden ayırmak oldu • ~n 'dman'ın yarın Londraya Hazırladıkları takdirde bilhassa kendi-
~u~u iddia etmektedir. Roma ile Ber • zetesı, ~· .v~ be vermektedir. Muma- i~rine teşmil edilen sanayi vergisinin 

1 nın arasını bozmak için yapılacak o- ciönecegını a b r layn'e B Hitlerin bir fazlalığından ~iyade kanun hükümle· 
an her türlü teşebbüs nasıl akamete ileyh, B. Çem ed~ edecektir. Bu mek - rine !!Öre tutmağa mecbur bulunduk-

ll'lahk · · · arasını ektubunu tev ı .1 1· · ~ bo um ise Londra ile Parısın .. 
1 
.. m · rıfıfı maksadı e ngı - ~arı defter usulünün kendileri için pek 

zrnak için yapılacak olan her turu tubun bir hav~ ı ı arasında yapılacak külfetli olduğunu, bundan kurtulmak 
ts:Şebbüs de ayni vechile muvaff~kiyet- lizlerle Allm~n ::aslarını ihtiva etmesi ıcin motörlerini kaldırmağa karar ver-

ızlığ müzakere erın 

İ e mahkf.undur. . diklerini zıkretmişler ve kendilerıno 
P muhtemeldir. . . 

Zi l'\.gıltere Kral ve Kraliçes~nin ~rı~ Seriinin tekzıbi muamele 'ergisinin S fıkrasının latbi-
leYa.:etıerinden bahseden hatıb ezcum . 

28 
(AA.) _ Salahiyettar Al- · ·ni istem slerdır. 

ŞOyle d Berhn . . Y" b = ============= emiştir: h f'l ' Hı' tlerin yaverı uz aşı " h d F fk e n ı ı t r membadan tereşşu e en ve B. Hit 
b ransızların yapmış oldukları is ı - m.an m 'ın Lo,ndra\.·a ikinci bir seya - B l. d t - ..J •• 
aı ı..a F . . . b' ·m tıpkı Vıdman J • kt erin bugi.ın er ıne av e euecegı ve 

L ' " • • na ransız mılletının ızı. _ • Führer·n bır me u - b k f kd d l"iend 1 h t yapacagı ve • . orada mı.ihim ir on erans a e ile -
du· ısı gibi ferdi hakkın kıyme~ı ne o a İngiliz Başvekiline götürecegı su- ceg"ine dair haberler burada tekzib e -

gunu hissetmekte bulundugumuzu bu~u . .., berden ademi malumat be-
l'e hayatı tenvir eden ve zenginleşti - retmdekı h"'ed. Bundan başka ecnebi dilmektedir. 
ten b k yan etmekt ır. 

u daimi kuvvetlere bizim de en -

Sabahtan Sabaha : 

Selvi aşıkları 
İstanbul yakında bir cennet yoluna kavuşacak. Nafıa Vekaleti Boğaziçinin 

Rumeli kıyısına öyle bir yol açıyor ki değil memleket içinde iddia edebilirim 
ki A vrupanın en medeni köşelerinde bu güzellikte bir yol bulunmıyacaktır. 

Bu yol açılmağa başlandı . Şimdi Rumelihisarı mezarlığı kesiliyor. İşe baş
lanmazdan çok evvel Belediye ilan etti. Burada rahmetlisi olan mezar sahıh
leri isterlerse mezarları geriye alsınlar, dedi. Bu masrafa girmeyip kesilen 
kısımda kalan mezarlarda tesadüf edilecek kemikler için de .,gerilerde bır 
büyük çukur açıldı. Hürmetle oraya alınıyorlar. 

Bir gazetede gözüme ilişti, buradaki mezarlara hürmetsizlik edildiği ilPri 
sürülerek ecdad, şüheda, hake h:irmet gibi beylik kelimelerle demagoji ya
pılıyor. 

Birkaç yıl evvel Gümüşsuyu mezarlığı için de aynı teraneleri işitrniştılc. 

Bugün orada selvi, mezar taşı namına bir §ey kalmamış ve yerini hır sıra 

apartıman kaplamıştır. Daha evvel Şışhane yokuşunda bir kabrıstan içinde 
bermutad selvıler ve mezar taşları vardı. Bugi.ın orası bir apartıman mahal
lesi olmuştur. Bütün bunlar göst.-riyor ki kervan yurüyor. Fakat medeniyet 
kervanı yürürken baykuş şeameti ıle kovuklardan başlarını çıkarıp acı at't 
ötenler de hala eksik olmuyor. 

Bu selvi, mezar taşı, lahid ve kallavi mübtelaları koca Osmanlı imparator· 
luğunun ta Viyanadan Merice kadar bir şehidlik bıraktıgını da bilmiyorlar mı 
acaba? Bürhcın Ct&hW 



Mısırlı misafirimiz dün 
ibideYe çelenk koydu 

· Pl a 1 mud Hamza Paşa şerefine Tarabyada bir ziyafet 
verildi, misafirler bu2ün abideleri gezecekler 

• 1 
{ 

• 
• 
• .a 
• 

• 

Mahmud Hamza Pa§a ctbide ye çelenle koyduktan ıonra 

Dün Tarabyad.a veri len ziyafetten bir itıtıba 

İki günrlenberi şehrimizde misafir ret edeceklerdir. Misafirlerimizin bir -
bulunan dost Mısırın donanma kuman- kaç güne kadar İskenderiyeye dönme
danı Mahmud Hamza paşa, beraberin - leri muhtemeldir. 
de Mısırın Ankara sefiri olduğu hal - Elmahruaa zabitan ye milrettebahnm 
de, saat 12,30 ·da Taıksim Abidesine me- gezintileri 
rasimle çelenk koymuş ve hususi def- Dost Mısır Bahriye Kumandanı 
teri imzalamıştır. Mahmud Hamza paşayı şehrimize geti-

Misafirimiz, Taksim meydanında ren Elmahrusa yatının zabitan ve mü-
toplanan binlerce halk tarafından ha - rettcbatına dün öğleden sonra Belediye 
raretle alkışlanmıştır. Turizm şubesi tarafından müzeler, 

Mahmud Hamza paşa, Mısır sefiri tarihi abidelerimiz ve yerli mallar ser
ve Elmahrusa yatı erkanı bilahare o - gisi gezdirilmiştir. 
tomobillerle Tarabyaya giderek, Vali -------
ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ Adliye sarayı komiıyonu toplandı 
tarafından Tokatliyan otelinde şeref - Sultanahmed cıvannda yapılacak ad
lerine verilen ziyafette hazır bulun - liye sarayı yerinın tarihi laymetini tes
muşlardır. bit etmek üzere valinin riyaseti altında 

Misafirlerimiz, çok samimi bir hava teşekkül eden mütehassıs komisyon dün 
içinde geçen ziyafetten sonra, mih - öğleden evvel belediyede toplanmıştır. 
mandarlarile birlikte Floryada bir te - Dünkü toplantıda adliye sarayı projesi 
nezzüh yapmışlar ve akşam yemeğini tedkik edilmiş, Sultanahmed civarının 
de Moda Deniz Klübünde yemişlerdir. haritası gözden geçirilmiştir. Müteakib 

Mahmud Hamza paşa ve yat erka - toplantılarda bir kere de sarayın inşa 
m bugün de şehrimizin görülmeğe de- edileceği saha bizzat gidilerek görJle -
ğer yerlerini ve tarihi abideleri ziya - ccktir. 

Bütün köylerde giyim 
kooperatifleri açılacak 

Kooperatifler kredi·ile şapka, elbise, 
ayakkabı temin edecekler 

Bütün köylerde birer kooperatif ku -
rulması esas itibarile tekarrür etmiştir. 
Bu kooperatifler, köylüye, ucuz ve da -
yanıklı elbise, her nevi şapka, gömlek, 
ayakkabı vesaire temin edecek, kredi ile 
de satış yapacaktır. Bu suretle, köylü -
lerin, ucuzca muntazam giyinmeleri te
min edilecektir. 

Köy giyim kooperatiflerinin, buğday 
alım satımı dolayısile Ziraat Bankası; 
mensucat ve ayakkbı fabrikalarını işlet
mesi dolayısile de Sümerbank tarafın
dan organize edilmesi, ayn ayrı iki nok
tai nazar halinde ileri sürülmektedir. 
Kooperatiflerin hangi banka tarafındcın 
organize edilmesinin daha muvafık ola-

cağı tedkik edildikten sonra teşkilatı ya
pılmıya başlayacaktır. Bu işin muazzam 
bir iş olması itibarile, Sümerbank ve 
Ziraat Bankası tarafından müştereken 

idare edilmesi de muhtemeldir. 
Sümerbank fabrikaları mütehassıs

ları, köylülerimiz için, ucuz ve dayanıklı 
kumaş tipleri tesbit etmek üzere yakın
da tedkiklere başlayacaklardır. Bu ted
kikler bittikten ve tipler tcsbit edildık -
ten sonra, Sümerbank fabrikaları faalı
yete geçerek külliyetli mikdarda bu ku
maşlardan imal edeceklerdir. 

Köylüye, mahsul zamanında ödenmek 
üzere uzun vadeli ayrı bir kredi şekli te
mini de dil.jünülecektir. 

• 
.. ~~n!kli gazozlar Ecnebi vapur kumpanyalan navlunla 

Yiyecek ve içecek madde- indirmeğe tarar verdiler 
terinin çok daha sıkı şekilde 

kontrolü Ji.ıımdır lzmir ve Mersin limanlarından ihrac edilecek maddele 
navlunları için tenzilatlı tarifeler yapıldı 

İhrac mevsimi yaklaştığından ilırac bulunacak ve Çamaltı tuzlasında t 
rnallarmuza tatbik edilen navlunların kikler yapacaktır. 
arzettiği ehemmiyet nazarı itibara alı- Son bir sene içinde Çamalh tuzl 
narak İzmirdeki ecnebi vapur kum - sında 1 71,000 ton tuz istihsal edilmi 
panyaJarının acentalarının iştirakile tir. İncimat tavanlarından toplanan 
bir toplantı yapılmış ve görüşmeler ne- tuzlar büyük yığınlar haline getirile 
ticesinde tenzilAtlı bir ıtari!e tesbit e - iç ve dış piyasalara sevkedılrniştir. 
dilmiştir. yıl içinde Japonyaya ehemmiyetli ın 

Geçen yıl incir ve üzüm için ton ba- darda tuz gönderilecektir . 

şına bidayette 48 ve tnaııare 4s,s şilin Bu sene fmdık rekoltesi noks 
üzerinden tatbik edilen tarifeye muka-

Yukarda resmini gördüğünüz p§e bir 
gazoz şişesidir. İçinde de iki aded @işmiş 
kara sinek bulunmaktadır. 

bil bu yıl Kontinan limanlarına 40 şi -
lin üzerinden navlun alınması ve bun
dan aynca ~zde on ristum tenzilatı 
yapılması temin edilmiştir. Diğer mad
deler iç.in de mühim tenzilat yapılmış
tır. Bir kısım vapur acentalan Mcr -
sinden Liverpula nakledilen ve eski -
den 22,6 şilin olan bir ton arpa navlu-
nunu 15, 22,6 şilin olan kum dan nav
lunun u 16,20 ve 32,6 olan ~epek nav -
lununu da 17 şiline, 26,6 şilin olan yu
laf navlunlarını da 22,6 şiline indir -
mişlerdir. 

Çamaltı tuzlas1nda bir yllda 
171 ,000 ton tuz istihsal edildi 
Şehrimizde bulunmakta olan Güm

rük ve İnhisarlar Vekili Bay Ali Rana 
Tarhan Ağustos ortalarına doğru İzmi
re gidecektir. İnhisarlar Vekili İzmir
de beynelmilel fuarın açılış töreninde 

Miiteferrlk : 
Bu şişe, diğer emsali gibi şehrin her 

tarafında satılığa çıkarılmış binlerce ga
zoz şişesinden bir tanesidir. Teşhir ma
hiyetinde olmasını istemediğimiz için ü-
zerindeki etiketin yazısını karaladık ve lzmir fuanna g&nderilecek 
okunmıyacak hale getirdik. inhiıar mamulah 

Bu kara sinekler bu şişenin içine ken- İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bey-
diliklcrinden girmiş değildirler. Çünkü nelmilel İzmir fuan için yeni sigara -
!P§enin tapası imalathanede.n çıktığı za- lar hazırlamaktadır. Bu sigaralar ve İz
mandanberi hiç açılmamış şekilde sıkı mir fuarında inhisarlar pavyonunda 
sı.kı .k~palıdır. O. ha~de ~~kler bu şişe- teşhir edilecek diğer mamulat, birkaç 
nın ıçme nasıl gırmışlerdır. güne kadar İ7Jllire gönderilecektir. 
Zannımıza göre gazoz imalathanesinde ı .. mllk k da ıl cak 

ıişeler doldurulur ve kapanırken, büyük 1111 anan~ yap • 
kazan içine evvelce düşmüş ve ölmüı o- udillt 
lan bu iki kara sinek de bir kısım gazoz- İstimlak işleri uzamakta olduğun • 
la bu şişeye sokulmuş, üstü kapanmış, dan belediye istimlak kanununda tadi
hiç dikkat edilmeden yüzlerce.sile bera- lat yapılmasını Nafia Vekaletinden is -
ber arabalar yahud kamyonetlerle sattş temişti. Nafia Vekaleti belediyenin 
yerlerine sevkedilrniştir. müracaatını yerinde bulmuş ve tadilat 

Bir tesadüf bunu bizim elimize geçır- teklifini kabul etmiştir. 
di. Belediyenin dahi kontrolünden kaçan İstimlak kanununda yapılmak iste -
bu şişe şimdi matbaamızdadır. Bu gös- nen tadilat Nafia Vekileti tarafından 
teriyor ki, bizde artık bu gibi zaruri ha- hazırlandıktan sonra projesi Meclisin 
vayicin imal usullerinin ıslahı lazım g~- k 
liyor. Pek çok yiyecek ve içecek madde- önümüzdeki devre toplantısına sev e -
sinin çok daha sıkı kontrol edilmesi la - dilecektir. 
zım geldiği gibi. Pazarlıksız sahı hakkında tedkika t 

Göçmenlerin nakline 
bir iki güne kadar 

başlanacak 
Varna ve Köstenceden göçmen nakliya 

tını yapacak vapur acentalarile imzala -
nan mukavele Sıhhat Vekaletince tas -
dik edildiğinden nakliyat işine bir ıki 

güne kadar başlanacaktır. Bu yıl Roman
yadan 12,000 göçmen getirilecektir. Bul
garistandan da bir mikdar göçmen daha 
kabul edilmesi kararlaşmıştır. Bunun dı
şında olarak bu yıl ayrıca göçmen geti -
rilmiyecektir. İskan Umum Müdürlüğü 
getirilecek gö~menlere aid muameleleri 
ikmal etmiştir. Göçmenler bu yı l birınci 

teşrin bitmeden evvel behemehal yurdu
muza gelmiş bulunacaklar ve hemen 
mütahsil vaziyete getirileceklerdir. 

Gelecek göçmenler İstanbulda hiç dur
madan doğruca Tuzla tabaffuzhanesine , 
götürüleceklerdir. Orada lftzım gelen sıh
hi muayene ve temizlikleri yapıldıktan 
sonra kendileri için ayrılan mıntakalara 
sevkolunacaklardır. Bu yıl İzmir mınta
kasında göçmenler için yeniden 200 ev 
yaptırılacaktır. 

Yugoslavyadan getirilecek iki yüz bın 
göçmene aid anlaşma projesi Türk ve 
Yugoslav hükumetleri tarafından tasdik 
edildikten sonra icraata başl<>Jlacaktır. 

Yugoslavyadan ilk kafilenin 1939 yılı 

temmuzunda gelmesi muhtemeldir. 

Eylıilden itibaren İstanbul, Ankara 
ve İzmirde satışlarda başlıyacak olan 
maktu fiat usulü hakkında İstanbul be
lediyesi tedkikler yapmaktadır. Bele -
diye, esaslı bir etüd yapabilm~k için 
maktu fiat u9lllünün izahını lktısad 
Vekaletinden istemiştir. 

Yiveceklerden bir kısmında ette ol
duğu ·gibi azami fiat esası vaz'ı zaruri 

görülmektedir. Bu işde bilhassa yi~e : 
cek maddelerinin, her tarafta aynı fı
atta satılmasına çalışılacaktır. 

Sanayi umum mlidOr muavini pldi 

İktısad Vekaleti Sanayi Umum Mü -
dür muavini Talha Ankaradan şehri -
mize gelmiştir. Bay Talha şehrimizde 
bir müddet kalacak ve bir senedenbe-
ri tatbik edilmekte olan ipekli kadın 
çoraplarile ipekli kumaşların standard 
nizamnamesinin tatbik neticelerini ted 
kik edecektir. 
..................... ·-······--············-··--········ 

Şebzadebaşı .Ferah» Siılemada 
Bugünden itibaren üç büyük tUm b1rdeo 

1 KRONŞTAD &\BBİYELİLERİ 
(Türkce sözlü büyük harb filmi) 

il PAT-PATAŞON MUCİD 
(Düztaban - Bastıbacak) 

fil 12 No.h EKSPBFB 
(Büyük heyecan filmi) 

Pazartesl, .salı ve çarşamba gün ve ge
celeri Bayanlar g\in Te geceleridir. 

Trabzon (Hususi) - Trabzon b' 
gesinde bu yıl fındık mahsulü geç 
seneye nazaran çok az olma1tla beral 
aylarda ri devam eden kuraklık) 
zünden ud mahsulün de bir kıs 
haşlanıp ulmektedir, 

Yem f dık mahsulünün arzettiğı 
düşüklük karşısında vukubuian tal 
lere rağmen müstahsil ve ihracatcıl 
a1ivre satışlarına yanaşmamaktadırl 

Yer.f'!. sene mahsulünün gösterdi 
nedret dolayısile 937 senesi mahsulil 
nün !iatlarında da bir yükselrnE! ol 
muştur. Son g\inlerde st~ malları 
kuruştan taleb g~müşlerse de satıcıl 
bu fiatlara yanaşmamışlardır. İhraca 
cılar iç fındıklarını 70 kuruştan arze 
mi§lerdir. 

Yeni sene mahsulünün fiatı 80 kıt 
ruştan aşağı düşmiyeceği kuvvetle t 
min edilmektedir. 

Şehir işleri: 

Belediye deniz hamamlan 
yaptıracak 

Belediye, halkın ve çocukların bol ..,_ 
yıkanmalarını temin maksadile biri 
taköyde, diğeri Kumkapıda olmak üze 
parasız iki deniz hamamı inp edecek 
tir. Deniz hamamları mevsim ilerle 
olduğundan gelecek sene yapılacaktır. 

Caddeler gtmde alb defa 
mlanacak 

Caddelerin hergün ·bol §ek.ilde sulan 
tnadığı görülmüştür. Belediye temi 
müdürlüğü şubelere gönderdiği bir ta 
mimde tramvay caddelerinin günde cı 

defa sulanmasını istemiştir. 

O tomobillerde radyolar kaldırıla 
Otomobil kazalarının sebeblerini t 

kik etmek üzere teşkil edilen komisy 
mesaisini tamamlamış, raporunu verm' 
tir. Bu raporda, taksi otomobillerinde 
radyoların da kazalara sebeb teşkil e 
ği zikredilmektedir. Rapora göre, şof" 
lcr, otomobil seyir haUndeyken rad 
ile meşgul olmakta, bu yüzden, 
otomobili tam bir dikkat ve şuurla ıd 
edememektedirler. Tedkik edilen bu 
het makul görülmüş, radyoların, 1zrn" 
de olduğu gibi, otomobil ve otobuslerd 
kaldırılması muvafık bulunmuştur. 

Otomobil ve otobüslerdeki radyo 
kaldırılması için, yakında, alikadarı;, 
tebligat yapılacaktır. 

Denize taı ve toprak d&ktilmiye~ 
Deniz Ticareti Müdürlüğü, Boğatlçur! 

de denize enkaz, taş ve toprak döküıııı" 
sini yasak etmiştir.Keyfiyetten beledi 
yi haberdar eden Deniz Ticareti Müd' 
lüğü bundpn sonra yol vesaire inşa• 
münasebetile yapılan mukavelelerde b 
nun nazarı dikkate alınmasını bildit 
miştir. 

Killtilr işleri: 

K ültür Bakanı Ankaraya döoüyol 
Üç dört gündenberi şehrimizde 

ta tedrisat işlerile yakından m~gul 
alakadar olarak tedkıkler yaprnakt8 
lan Maarif Vekili Saffet Arıkan but 
kikleri bitirmek lızeredir. Vekili~: 
akşam Ankaraya gitmesi muhtemeıv 

Musiki m ekt ebi Gazi Terbiy• 
Enstitilıilne bağlanacak 

Ankaradaki musiki muaııpn meİ 
1ebinin Gazi Terbiye Enstitüsüne 
lanması kararlaşmıştır. Yakında d 
muamelesine bqlanacaktır. 
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İ zm ir civarında Afrodisyas 
harabelerinde bulunan eserler 

• · d bir çok 
Bu, 177 par91- kıymetli .v• nadid:::f :r:~ın fr~zleri var 
mabudların, mab~del~~ın, ~ahr:kline başlanı1or 

Eserlerin lzmır muzesıne 0 

---::..:M..-=~~~"\!'J 

. .. · den bir göriinii§ . 
lzmır muzesın İ . .. si .aarbi Anadolunun tarih 

h d zmır muze , rı 1 İzmir (Hususi) - Geçen sonba 3: a hirlerinde çıkan en kıymettar eserler o 
lznur civarında Afrodfsyas harabelerın - şde ım-\c:tur Burada, her medeniyet devri
~ ı ·çın· Ro - o uli · ·ıde b Imak ue meydana çıkarılan eser er ı "d eserleri toplu bir şek1 u 
lllada bir sergı· açılını~ır. Son günler~ n~. aıkü du"r F'akat bu müze, böyle milte-

·ğ" · Barı mum n · b 
kadar 8700 kişinin ziy~et ettı 1nı: - kamil bir hale gelinciye kad~r tam" e~ 
radyosundan dinlediğimiZ bu se.rgı haf tarih sitesi özlerini kaybetmiştir· Efes 
l'iyatta çıkarılan 177 parça eı;~rın mu - ten Didimden ve hatta Pamukkaleden 
lajlarmı teşhir ' etmektedir. Bunların b'I , en kıymettar eserler bu müzeye 

içind b' k mabud. mabude, :meşhur ı kle .;J:ı ·..+i,. 
e ır ço . frizler vardır. na euı mı~~. 

Ve yerli kahramanlara aıd bu 177 Bu defa Afrodisyasta çıkan 177 parça 
Henüz Afroclisyasta but~anb·r tarih eserin İzmir müzesine nakli, nasıl İz -

Parça eser, hakikaten. ~engı;di ~ir ölçü mir müzesini bir kat daha kıymetlendı -
hazinesidir. K.ıyrne~ıerınıv:nlclıa Bh· kısım recekse, Afrodisyası da bütün kıymetle-
.1 k .. mküD degı r. 
le tartma mu nnl k·mıel'e aid ol- rinden mahrum edecektir. 
h . ve par~arın ı 
eykellcrı~ 

1 
ılmıı:: değildir. Bunlar, İzmir vilayetinde ve civarında turizm 

Uu"'u henuz an aş -:ı • 1 d bü .. k b' eh · t 6 e devam edecek tedkik er işlerine bu ka ar yu ır emmı~e 
ancak senelere 

1 
kt r Afrodisyas - verildiği şu sırada, Bergam a, Efes, Dı -

llet~cesinde anlnşı ac~e~~İctuı gösterdiği dim, Afrodisyas, Sart gibi tarih sitele_ -
taki 177 parça -~s~, .. d ki mevsımde iz- rinin mevcudlarile muhafazasını temın 
lüzum üzerine onumu~ e k ortik şek .- etmek :ıazımdır. Bu mühim nokta üzeri
lllir müzesine nskledılere kptı Ancak nı aıakad.ar makamların alikalarını cel-
1" d ki 'd 1 e oturtulaca r. ın e · kai e er k oloğların betmek faydalı olacaktır, sanıyorum. 
bu münasebetle, :maruf ar . e , bu _ 

iıaima izhar ettikleri bir endışe) e Erzincan C. H. P. merkez 
tada işaret etmek isterim: i 

Senelerdenberi Alman, 1taly
1
an .ve is- kazasmm yeni başkam 

\içreli profesörler tarafından zmır le - • 

SON POSTA 

Amasyada meyva ve 
sebze ucuzluğu 

Kabağın 100 ü beş, armu
dun da kilosu iki kuruş 
Amasya (Hususi) - Şehrimizde bu 

sene meyva ve sebze çok bol ve ucuz
dur. Kayısının kilosu dört, armud iki, 
eriğin iyisi 6, kabağın yüz tanesi, sala
talığın da on tanesi beş kuruştur. Fa
sulya, bamya ve emsali sebzeler yok 
pahasına satılmaktadır. Kavun ve kar
puzun kilosu Şımdiden dört kuruştur. 
Bu sene üzüm mahsulü de şimdiye ka
dar görülmemiş derecede boldur. Har
manlar başlamış bulunmaktadır. Çiftci, 
bire yirmi gibi fevkalftde bir randıman 
temin etmektedir. Harice sevkedilerne
yip de dükkanlarda çürüyen meyva ve 
sebzeler çoktur. Ycşilırmağın ilkbahar
da yaptığı muazzam tahribata rağmen 
bu sene Amasyada her şey boldur. Şeh
rimizde bir konserve fabrikasının tesi
si Amasyayı ihya edecektir. 

Erzincandaki seglab 
Felaketzedelerine 
Yardım 

Erzincan (Hususi) - G clcriç'deld 
seylab feiaketine uğrıyan köylülerimi
ze Kızılayın yardımı devam etmekte
dir. Erzak vesaire dağıtmak üzere kam
yon ve beygirlerle sevkiyat yapılmak
tadır. Yukarıdaki resimde erzak götü
ren kamyonlar görübnektedir.-

Kongada bir şeker 
Fabrikası kurulmasına 
Teşebbüs edildi 

S yfa 5 

e irdağlı , Cek eri i e g .. reş ekten 
korkuy r mu? 

'(&, tanıtı 1 inci sayfada) 

Bu garib yazı, çıktığı gazeteyi okuyan 
güreş meraklılan arasında haklı bir hay
ret ve teessür uyandırdı... fazide oldu
ğu gibi bugün de cesaretlerile şöhret -
lan aslan güreşcilerimizi korkaklıkla it
ham için acaba nasıl bir ciddi sebı>b 
ve hadise vardı? Türk pehlivanları kork
tuklarını ne ile ve nasıl göstermişleı:di? 

Bu suallere ben cevab venniyeyim de 
bırakayım, dün görüştüğüm başpehlivan 
Tekirdağlı Hüseyin söylesin: 

- Ben hiçbir pehlivanla tutuşmaktan 
çekinmem. Eğer çekinmiş ve korkmu ol
saydım Parise kadar gider mi idim?-. 

Bana oraya giderken, külüstür iki peh
livan taslağile tutuşacak, sonra geri dö
neceksin demediler. Önüne kim çıkarsa 
onunla güreşeceksin dediler ... Peki ae
dim ve gittim. Demek ki korkmadım. 

- Zaten sana açık olarak korkuyorsun 
demiyorlar. Fazla para istediğini ileri 
sürüyorlar. Bu güreş için haddi marufun
dan fazla para istemek te, doğru ise bir 
nevi, cBen güreş yapmak istemiyorum~ 
demektir ki yazı sahibi haklıdır. Buna 
ne dersin? ..• 

- Cek Şeri denilen bu adam bir bu
çuk aydanberi İstanbuldatlır. Şlındiye 
kadar bmıa hiçbir kimse gelip te: Stn 
Cek Şeri ile tutuşacaksın, kaç para ister
sin, diye sormadı. Eğer sorsalardı 300 li
radan fnz]a istiyecek değildim. Bu da di
ğer güreşlerden aldığım para kadardır. 

- Bir de minder meselesi var. Sen, u
fak minderde güreşmem diyormuşsun. 

Bu da mı doğru değil? 

- Yok. Bak bu yanlış değil... Şimdi 

kime söylediğimi hatırlamıyorum nma, 
laf arasında 6 metre murabbaı büyüklP
ğünde olmıyan bir minderde bu adamla 
güreş ynpmaın demiştim... Öyle yR ••• 
Altımıza üç adunlık bir minder koyu-

yorlar. c.Haydi bakalım, güreşin:. diyor
lar. E .. eloğlu bizim gibi değil, kaçması

nı oğrenrniş... Kaçmak benim gücUme 
gidiyor doğrusu ... Altımdakini bastırıyo
rum .. tam çevireceğim, hakem hemen dü
düğü öttürüyor .. <Ayağa kalkın~ diyor. 
Ne için, biliyor musun! H erif parmağını 
minderden dışarı çıkarmış ta ondan ... 

Bugün bana gelip te sen Cek Şen ile 
tutuşacaksın derlerse onlardan yalnız şu 
iki şeyi istiyeceğim ... Karşılaşacağım !Jeh
llvanın bundan evvelkilerine benzemedi
ğini, bunun hap yutar gibi yutula-

Tekirdağlı Hüseyin Cck Şeri 

mıyncağını biliyorum. Bana güreşten 20 
gün evvel haber versinler... Benim de 
kendime göre bir hazırlığım vardır elbet
te ... Sonra .. 15 dakikalık devrelerden ben 
bir şey anlamıyorum. Çocuk oyuncağı gi
bi bir şey oluyor bu.- Devreler 30 ardaki
kalık olmalıdır. Pehlivan demek nefes de
mektir ... Bak ondan sonra belıl ldmdır 

görürüz.> 
H ayreddin Bap:ut 

Pazar guno yapılacak güreşrer 
Salı günü Son Postada, profesyonel gü

n~şlerin intizamsızlığından bahsetmiş, 

organizatörlerin halkı milli güreşten so· 
ğutmakta olduklarını yazmıştık. 

Organizatörler dün matbaamıza f P.ldi· 
ler. Yazdıklarımızın doğru olduğunu, bu 
bahis üzerinde bizimle hemfikir bulun
duklarını fakat kabahat ve mes'uliyetin 
kendilerinde olmadığını söylediler. Bir 
çok mr.nilerle karşılaştıklarını, bu rniini
leri bertaraf etmenin kendileri için im
kiınsız olduğunu anlattılar. 

Bu mazeretleri inceliyecek olw·snk 
belki haklıdırlar. Bizim bu yazıyı yaz
maktan mnksadımız bundan sonrası i,..in 

:ı 

ayni intiznmsızlığın devamına mani ol-
maktı. Orgnnizatörler bizi temin t>diyor· 
lar. Görelim. 

Gene onlara göre bu pazar günü yapı· 
lacak müsabakalar azami bir dikkat ve 
itin ile hazırlanmıştır. 

Güreşten nnlıyanlar pazar günü yapı
İbrahim müsabakasının çok chemmıyet· 
li olduğunu söylüyor ve cibrahim, Tekir· 
da lı için çok tehlikeli bir rakibdir~ di
yorlar. Kara Ali ve Dinarlı MehmPd gü· 
reşinin de seyirciler için alakalı olacağı 
tahmin edilebilir. 11. B. 

varında yapılan arkeoloji araştırma a - Erzincan, (Hususi) - Cumhuriyet 
. lerı' ..... eydana Halk Partlsı· merkez ka.zas.ı b. aşk~nlığına K (H i) Ak eh' 1 tından b"' .. k tarih hazıne ... . onya, usus - ş ır, lgın, 

Çıkınıştır~~lhassa Bergama ch·arılndak~ Mustafa Batunoğlu seçılmıştdır~ H Kadınhanı kazaları şeker pancarı ye-

Karabük demir ve çelik fabrikalarında 
inşaat son safhaya girdi 

h karı an e Son Posta·. Yakından tanı ıgımız a- - b 1 1 d B (Bn_1:•"'-afı 1 ·ncı· a'•fada) 1 l afnyat esnasında :meydana ~1 tiştirmege aş amış ar ır. u pancar- ~....., ' s :ı arın, _ge ecek senenin ilk aylarında ça-
serlerden bir kısmının Almanyaya, ~a- tunoğlunun yeni vazüesinde muvaffaki- lar Uşak şeker fabrikasına gönderilmek dün akşamki ekspresle Londraya ha - lışmaga başlıyacağını ünıid etmekte -
l>urlar dolusu hamule halinde naklıle yetini dileriz. tedir. Yeniden niuhtelif yerlerde şeker rekct etmiştir. yiz. Bu hususta bazı teferrüatı tcsbit 
Berı d mu··zesi kurulmuş- ----- fabrikaları açılacag'hru haber alan Kon- Sirkeci istasyonunda Sümer Bank etmek üzere Londraya gı"diuorum. Ora 

ya Ticaret Odası bu fabrikalardan bir erkanı ve dostları tarafından uğurla - da on beş gün kadar kaldıktan sonra \Ur. ın e bir Bergama 8"1 gadl.Çl8 b·ır kasabı kuduz -v 

Şüphe edilemez ki Almanyadaki B~: bir köpek ısırdı tanesinin Konyada açılması için teşeb- nan Nurullah Esad, bir arkadaşımıza doğru İstanbula döneceğim. 
8aına .. . 

1 
Bergamada me büslere geçmiştir. şunları söylemiştir: Karadeniz sahilinde :yeni bir lima. 

muzesı, e yevm b ş- ") Burada kasab- Ka b"'kd k' l'k d · f b · Cud eserlerin silik bir kopyas•ndan a. Bigadiç, (Hususı - . . .. Tiftik keçilerinin sayısı gittikce ço- - ra u - e ı çe ı ve emır a - nın ınşa edileceğine dair herhangi biı 
ka bir e de ildir En kıyınetıilerı, lık eden Ahmed adında bıı: ~oyd~~ ğnlmnktadır. Ticaret Odası bu civarda rikalnrımızın inşaatı hayli ilerlemiş \'e malumatım yoktur. Bu gibi Ilınan iş .. 

h-d~~~!hl~il&~~ı~~~ba~ana~~~~li~n~~o~hlrde i~ikfu~~ınına~lmamnı~coo~n~m=e=r~h~a~~~s~in=e~~~·=rm~~~ti=~=·=B=u=fu=b=r~&=~=-~le~r~il~e=D~~~1i;ili;a;n;k~m;~~g~u~l~o:~=~:~=d~rr~.>~ 
llıadıkları için Bergamada kalmış ve mu- peği tarafından ısırılmışbr. ~mel~ k_?- zu etmektedir • • 1 • • • b• d 
haraza ediıcbilmi§tir. ae- peği öıdürm~~~aft::a~~y:zk~ıd~~~ k 1 k. d 350 1. UÇ ışının ır sene e yap ığı İ İ kapı kanadı 

. Aı-tık, tarihi bir eserin cıalınması k anlaşılarak nııuuC 1 Bir öy u a rnrn ırasım ---~.....:...__; 
~il, hatta bir yerden diğer bır yere na • mıştır. çaldılar {B<l§tarafı 1 inci sayfada) neye götürülecek, yerine takılacaktır. 

bile Heyeti Vekile kararına bağlıdır, • . k akÇI yakalandı Paşa sanayi mektebinde 6 sene muallim· Sultan Selimin bu iki kanadını yap-
o kadar büyük bir titizlik gösterilmek - Bıgad ıçte Uç aç Bigadiç (Hususi) - Buraya bağlı I- lik ettim. İskcnderiyede, küçük Ce\riz a- mak için, oğlum Halille ben, sekiz aydır 
ledı'r. di (Husust) - Orman koruma ~ıklar köyünde bir hırsızlık vak'ası ol- ğncı parçalarile yapılan, geçme arabesk sıkı surette çalıştık. Tamamlanan bu iki 

Bu sevindirici alAkanın, başlıca . b.ir B~ga t!~·afından otmandan kaçak muştur. Mustafa kızı Hakime seneler- kapı, mobilya vesaire nazan dlkkatıml kanadın beherinde altı yüz parça ceviZ-
Problem olan t 'hf harabeler sitelerının eraı.ı kleden iki araba yakalan- denberi biıiktirmiş olduğu ve yanında celbetti. Uğraşınağa başladım. Uzun za· ve karaağaç tahtası vardır. 
ınuııafazalarınaa~a gösterilmesi lazımdır. kereste :r:balardan biri Salmanlı Nu- taşıdığı 350 lirasını nasılsa evde bıra- man çalıştıktan sonra muvaffak oldum. Buraya gelen seyyahlar, Alınan ve A
~erganıada güzel bir :müze kw·ulmuştur. ~ştır. osnıana aiddir. Bundan _başka karak çeşmeye gitmiş, köyden Hüseyin Muntazam hendesi şekillerde, arabesk mcrikalı gazeteciler bunlarla çok alAka
Bu müzentn materyeli tamamen Berga- nyelv~ .. ünden bir köylü de dagda o- oğlu İsmail bunu fırsat addederek pa- kapılar, salon takımlan yapmağa başla- dar oldular ve müteaddid resimlerini nl-
llla harabelerinden temin edilmiştir. Hal- Ada ı oyken yakalanmıştır. Kaçakcı- rayı çalmağa muvaffak olmuştur. Hır- dım. dılar. tki bunların Akropolde ve Eskülapyov- dun k~~~meye verilmişlerdir. sız yakalanmak üzeredir. 1330 senesinde İstanbula geldim. Bu- Trakya Umumi Müfettişliği de çok ya-

tnuhafazaıan mümkündü. lar ma Bey Diyor ki . rndn, bu san'at, külfetli ve masraflı oldu- kından alakadar oluyor. o 1 a Hasan . ğu için, pek geçmiyordu. Marangozluğa, 
mobilyacılığa baş1ndım. Bir milddet ev- 40 yolcu gerine 
vcl camiler için, bu neviden arabesk ka- 40 bomba 
pı, rnimber, kürsü vesaire yaptırmak ü- Bcrlin 28 (AA.) _Bu sabahki Af .. 
~c.rc b~a milr~ca8:.t ettiler. Ağacamit man gazeteleri, Avam Kamarasında a
ıçın. mımb~r: kilr~.' Heybeli ve Eski- mele meb'uslardan Montegüniln hiç bİr 
şehırdc de ıkı cami çın kapı, kürsil, mim- yere uğıamaksızın Londrrufan Bcrline 
ber vesaire yaptım. Şimdi de, evkaf idn- kırk yolcu nakledebilecek olan yeni !n
rcsi, Edirnede Sultnn Selim camiinin al- giliz tayyarelerinin icabında kırk bom· 
tı kapısı·nı·n on :ki kanadını, Silleymani- ba götürüp götilremiyeceği suretinde 

~~~~,~~ii~~dL~~~~~~~~:::~f=~::~~~~=:~=:::~=~=~~:::: ye cnmiının de u9 kapısının altı kanadı- sormuş olduğu sualin inkitan uğratıl. nı yapmayı bnna verdi. İki oğlumla bo- mış olmasını protesto etmektedir. Ga • 
... bedava deniz hamamları H~~mn.Be! A- F~rlere fa- raber, bir senedir çalı§ıyoruz. Gördüğ!l- zeteler, bu münasebetle «"A1manyanın 

... pahalı plajlara gidemi· kuracakmış ... Ne dersın? kirlıklerini ilan ettırmek, pa- .nüz bir kapının iki kanadını tamamladık. sulh aşkının ciddi bir imtihana tabi tu· li - Gazetelerde okudun mu 
asan Bey Belediye birçok 

ltınsraflara girerek .•• 

yen fakir halk için.. halı pl6.jları ucuzlatmaktan Birkaç parça da çerçeve yaptık. tuJ:mu~· olıduğwıu beyan etmektedir . 
daha kolay gelmi~ olmalı! B11 iki kanad, b11 hafta içersinde Edir- Ier. 



e Sayfa 

1 Hidiıeler Karşısında 1 
a a 

cç ez BUN TA OB 
--------

w sturyarun Vintan şehrinde 1 - Ne münasebet canım onu hiç gör-
bir kızı kur'aya koymuşlar. medim. 

Kur'a kime isabet ederse kızla ~vlene- - Ya gördüğün neydi? 
- Kur'aya konulan kızı alacak olan 

cekmiş .. 
Kur'a biletleri pek de ucuz olma -

'dığı halde şimdiye kadar üç yüz bin -
'den fazla bilet satılmış. Kur'ayı tertfö 
edenler müstakbel damadla müstak -
~l gelin için dayalı döşeli mükemmel 
bir de ev hazırlamışlar. 

Bence 300 bin genci birden hareke
te getiren, kur'aya iştirak ettiren A -
mil, kızın güzelliğinden, hoşluğundan, 
cana yakınlığından ziyade kur'ayı ter -
tib edenlerin hazırladıkları dayalı dö
şeli ev olsa gerektir. 

Kim bilir kur'a gününü heyecanla 
bekliyenler aTalarında neler k~nuş -
mazlar: 

- Gördün mü dostum? 
- Gördüm. hem de çok yakından! 
- Nasıl güzel mi? 
- Fevkalade, insan ayrılmak iste • 

miyor. 
- Bari dört başı mamur mu? 
- Ne demezsin, ona sahih olan ken-

dini dünyanın en bahtiyarı addeder. 
- Yakından gördün demek? 
- Evet gezdim. 
- Ya beraber gezdiniz öyle mi, kol 

lrola mı? 
- Kiminle? 
- Kimle olacak, kur'aya konulan 

genç kızla .. 

için hazırlı:ıdıkları dayalı dö.)eli ev! 

* Bir fıkra vardır: 
Eski elbiseler satan bir adamın dfilt

kanına kim girip eski elbiselerden bi .. 
rini arkasına giyse, hemen fiatını so • 
rar, ve hiç pazarlık etmeden istenilen 
parayı verir, elbiseyi alırmış .. 

Eskicinin tanıdıklarından birine me 
rak olmuş: 

- Yahu, demiş, bu nasıl işdir, dük -
kanına gelip 1?ir elbise giyen müşteri 
muhakkak o elbiseyi alıyor .. 

- Gayet basLt, elbiselerin ceblerin • 
den birine içi kağıd parçalarile doldu -
rulmak suretile şişkinleştirilmiş bir 
cüzdan koyarım. Elbiseyi giyen elleri -
ni muhakkak cebe sokar. Orada bir 
cüzdan olduğunu hisseder etmez, he -
men elbiseyi almağa karar verir. Şimdi 
anladın ya! 

* Kız kur'aya koyanların zekaları; bu 
eskicinin zekasından hiç de aşağı de -
ğilmiş .. eslcici, eski elbiseyi satmak için 
nasıl cebine cüzdan koyuyorsa, A vus -
turyada kur'a ile kız satanlar da kızı 
satmak için bir yana bir ev koymuş -
lar. 

ismet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Aslan avlamak için 

Dünyada serbest 
bir surette aslan 
avı avlanan kıt'a 
Afrikadır ve me
sell Cenubi Afri. 
kada bir İngiliz 
müstemlekesi olan 
Mairobi aslanları· 

nın bolluğile me~ 

hurdur. Fakat as
lan av laınak için 
Mairobiye. giden her avcı, beher tüfeği 
için (400) lira resim vermeye mecburdur. 

* Dünyada 460 bin cins 
hayvan var 

Berlinli bir Al
man Alimi, böcek
ler de dahil olmak 
üzere dünyada 
mevcud hayvan 
cinsini tesbit et
miş ve ( 460) bin 
'rakamını elde et· 
miştir. Yalnız b~ 

cek cinslerinin sa
yısı (280) bini bulmaktadır. Kuşlar (l:i) 

Boksun piri bir papaz mış 1 
Boksun en ziya

de Amerikada ve 
İngilterede tatbik 
olunan bir spor ol· 
masma rağmen bu 
sporun piri bir İ
talyan papazıdır. 

1380 ile 1444 se
neleri arasında ya
pmıştır. O zaman kılıçla düello çok re-
vaçta olduğu için bu papaz, düello yü

zünden ölüme mani olmak masadile dü
ello yapacak kimseleri yumrukla dövüş
meye teşvik eder, hatta yumruk dersleri 

verirmiş. 

* Sı cak su akan istasyonlar 
Sibiryanın bütün şimendifer garların

da akar kaynar su vardır. Yolcular, tren
lerin istasyonda durmalarından istifade 
ederek bu soğuk memlekette çay, kahve 
vesair sıcak şeyler pişirirler. 

bin, Balıklar (12) bin, yılanlar (1640), ö
rümcekler (2000) cins olarak tesbit !'!dil
miştir. Buna mukabil nebatat cinsleri 
(150) bini aşmamaktadır. .............................................................................................................................. 
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Gene o, 
Kız meselesi 

. 15 temmuz 938 tarihli Son Postanın 
Gönül işleri sÜtununda bir genç kızın 
cMütevazi> imzasile yazdığı mektu • 
bunu neşretmiştik. 

Bu mektubun hülasası §uydu: 
· c26 yaşımdayım, tahsilun orta, be
yaz tenli, kumral saçlı, ela gözlü, orta 
boylu bir kızını. Debdebe ve ihtişama 
paris değilim. Bu yaşa kadar müte ., 
vazi büdceli bir hayat geçirdim. Faz .. 

lasında hiç bir zaman gözüm y1Jk.> 
Dedikten sonra .. evlenmek istediği 

erkeğin kendinden küçük olmamasını, 
namuslu, dürüst ve bilhassa kimsesiz 
olmasını ileri sürüyor. Bunun için de 
diyor ki: 

c- Ben yuvamın bir tek hanımı, ka .. 
dını olmak istiyorum. Ben yuvamda ne -kendi annemi, kardeşlerimi i~terim, 

ne de eşiminkilerini. Ev idaresine va
kıf ve her işe elim yatkındır. Evimin 
dahill mes'uliyetini müdrik yaş ve ka· 

d 

biliyette olduğum için, evin içinde hiç 
kimsenin müdahalesine mnhtaç olma
dan eşimi mes'ud edebılirım. 
Şimdi söyleyiniz teyzecığim, ben di

lekleri makul olmıyan oir kız mı ., 
yım?• 

Dün Ankarada bir genç erkekten 
bir mektub aldun. 

Bu genç yirmi yedi yaşındadır. Hü
kumet memuruduı. TahsiJi \.lrtadır, 

kimsesi yoktur ve genç kıı okuyucu
mun yazdıklarını okumuştur. Yuva . 
sına sadık bir zevceden başka bir şey 
aramamaktadır. 

Mektubunun sonunda oana diyor ki: 
cTcyzeciğim, iki gence istedikleri 

hayatı vermek isterseniz, temiz ve 
mes'ud bir yuvanın kurulmasına yar-

dım ediniz, adresimi gazetenıze mek • 
tub yazan bayana gönderiniz.> 

Ne çare ki biz okuyucumuzun arzu
sunu yerine getiremedik, çünkü 15 
tarihli gazetemizde mektubu çıkan 

genç kız okuyucumuzun aciresi eli -
mizde değildir. TEYZE 

SON POSTA Temmuz 2!> 

Eroin kaçakçısı 
hahambaşı 

nasıl yakalandı? 
Dua kitablarının cildlerini 

arzı mukaddeı toprağı 
koymak için yaptırmııl .• 

Bir lira için k tıl olan 
adamın idamı istendi 

Katil, Arab Kemalin kafasına odun vurarak bayıltmış, 
ıonra biçareyi bıçakla öldürmüı ve denize atmış 

Kaçakçı haham 

Saımatya açıklarında bir kömürcü 
kayığında işlenen feci cinayetin 
muhakemesi Ağırcezada son safhaya 
varmıştır. 

Suçlu İbrahim Çetin, 1 lira için A -
rab Kemali öldürmekten maznun bu -
lunmaktadır. Fakat, geçen celselerde 
yapılan muhtelif sorgularında İbra -
hiın işlediği cinayeti daima inkar et -
miştir. 

Dünkü celsede iddianamesini oku -
yan müddeiumumi muavini Reşad Sa
ka, vak'ayı şöyle hülasa etmiştir: 

Katil İbrahim, bir gün Samatyada 
eniştesini aramış, bulamamıştır. Sonra, 
yanında akrabası Ahmed adında bir 
çocuk olduğu halde açıkta bulunan kö
mür kayığında Arab Kemalin yanına 

gitmL5lerdir. 
Kayığın kıç tarafında oturdukları 

sırada, İbrahim Kemalden bir lira is -
Fransada Broklin başhaharnı olduğunu temis, 0 da vermemiş'tir. iBu sırada, e -

iddia eden, sakallı bir Yahudinin, dua line ~bir odun geçiren suçlu, Kemalin 
kitabları içinde eroin kaçırdığı anlaşıla- kafasına indirmiş, bayıltarak parasını 
rak tevkif olunduğunu ajanslar haber almıştır. Sonra da bıçaklıyarak Kemali 
verdi. öldürmüş ve cese_dini denize atmıştır. 
Hahamın, Talmud vesair dini kitablar Ahmed çocuğu da tehdid ve hadiseyi 

içinde eroin yollıyan teşkilatın başı ol- ağzından kaçırmamasını tenbih etmiş -
duğu sanılmaktadır. Hahamın bir suç or- tir. 
tağı vardır. Bu da, 35 yaşlarında bir Ma- Müddeiumumi Reşad, iddianame • 
cardır. sinde suçu delillerle sabit bulmuştur. 

Katilin ceza kanununun -450 inci mad
desinin 9 uncu bendine göre, idamını 
istemiştir. 

Hadiseden haberdar olan, Fransız em
niyeti umumiye memurları, hahamı Pa
risin meşhur Karitelaten semtinde bir 
kütübhaneye kadar takib etmişlerdir. Po
lisler hahamın, bir sürü paketlerle kü
tübhaneden çıktığını, bir taksiye bine
rek Borsa postanesine gittiğini, yolda 
kendisine başka birisinin iltihak ettiğini 
ve elindeki paketleri Amerikaya yolla-
dığını tesbit etmişlerdir. 

Hahambaşı, bu işini bitirdik~en sonra, 
tekrar rnahud kütübhaneye dönmüş, bir 
paket daha almış, yolda gene ayni ada
ma mülaki olmuştur. Bu sırada sivil ta
harriler kendisini yakalamışlardır, Bu
nun üzerine Yahudi: 

- Ben Broklinin başhahamıyun, beni 
yakalıyamazsınız.. diye itirazda bulun
muştur. 

Otomobildeki paket açılmış, içinde ga
yet san'atkarane yapılmış kakma, müzeh
heb cildli dua kitabları bulunmuştur. 

Cildlerin iç kısımları gayet itina ile açıl
dığı zaman, içinde küçük küçük eroin pa
ketleri çıkmıştır. Her kitabda 160 gram 
eroin bulunmuştur. Nevyorka gönderil
mek üzere yola çıkarılan, kitablarda da 
ayni mikdarda eroin bulunduğu tesbit 
edilmiştir. 

Parisin muhtelif postahanelerinden, 
Kudüse de ayni paketlerden gönderildi
ği tesbit edilmiştir. 

Hahambaşıya aid olan ve Macar suçlu 
tarafından Lyon garına bırakılan bir va
lizde de, içi eroin dolu, yirmi kitab mey
dana çıkarılmıştır. 

Cildleri yapan, mücellid de yakaian
mış, verdiği ifade de: 

- Ben masumum. Bana bu ;iparişi ve
ren, cildlerin ne suretle yapılacağını söy
liyen hahamdır. Haham, bu cildler ara
sına, arzı mukaddes toprağını yerle~tire
ceğini bildirmişti.. demiştir. 

Bir yankesici 6 ay hapse 
mahkOm oldu 

Sabıkalılardan Namık Cesur dün 
ı:ebze halinde Kazım isminde bir köy -
lünün para torbasını çarparken yaka -
lanarak adliyeye sevkedilmiştir. 

Sultanahmed 2 . nci sulh cezada ya
pılan muhakeme sırasında, torbadaki 
paranın topu topu 14 kuruş 30 paradan 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. Fakat, bü -
tün inkarına rağmen. suçu sabit görü
len Namık 6 ay müddetle hapse mah • 
kum edilmiş ve derhal tevkif olunmuş
tur. 

Torbadaki paranın sadece 1-4 kuruş 
olduğunu öğrenen maznun şaşırmış, 6 
ay cezayı da yeyince serseme dönmüş
tür. 

Suçlu, koridora çıkınca e1inde ke -
lepçe ile kaçmağa teşebbüs etmişse de, 
adliye polisleri yetişerek kendisini ya
kalamışlardır. 

Bir kadm mahkemede "iki 
kadeh değil, çok içtim,, dedi 
Bursa (Hususi) - Burada belediye 

bahçesinde geçen bir sarhoşluk vak'ası 
bir kadını karakola ve cürmü meşhud 
mahkemesine düşürmüştür. Zeliha is -
minde bir kadın iki erkekle hah -
çede içerken adabı umumiye -
ye mugayir hareketlerde bu-
lunmuş, zabıta tarafından bahçeden 
çıkarılmıştır. Bu sırada Züleyha zabıtaya 
sövüp saymağa başlamış ve karakola gö
türülmüştür. Kadın burada da rahat dur
mıyarak sabahın dördüne kadar müte -
madiyen bağırmış, tepinmiş, haykırın~, 
ağzına geleni söylemiştir. Nihayet ertesi 
günü Züleyha mahkemeye çıkarılmış -
tır. Bütün sorgulara: 

- Bilmiyorum, farkında değilim! ce• 
vabını veren Züleyhaya hakim: 

- İki kadeh rakı içmekle bak neler 
yapmışsın. Bunlar kadınlık nezahatinı 

yakışır mı? demiştir. 

Züleyha bu suale de: 
- Hayır iki kadeh içmedım, çok rakı 

içtim! cevabını vermiştir. 
Muhakeme şahidlerin celbi için başka 

bir güne bırakılmıştır. 

Ciğercinin muhakemesi dün de 
devam etti 

Draman cinayetinin muhakemesine 
Ağırcezada dün de devam edilmiştir. 

Dünkü celsede dinlenilen şahidler• 
den Cihad ta, vak'ayı şöyle anlatmış • 
tlr: ' 

- Evde oturuyordum. Sokakta bil' 
kavga duydum. Baktım, bazı kimseler, 
kavgacıları ayırıyorlardı. Sonra, kav • 
gacılardan uzun boylusu, yani Yahya 
ötekinin arkasından gitti. Kolkola gir
diler. İşte, bu sırada Yahya Recebe bir 
yumruk indirdi. İkisi de bıçaklarını 
çektiler. Anide ayrıldılar. Sonra RecebJ 
kaçmağa başladı. 

Duruşma, bir şahidin celbi için, bu .. 
güne bır~k1lmıştır. ; 

Eyüblü Halid t~vkif edildi 
Sultanhamamında Melahat ismindı 

bir kadının çantasını kaparak kaçant 
sabıkalı Eyüblü Halid dün adliyeye ve., 

I 

rilmi~tir. 

Suçlu Sultanahmed 2 noi sulh ceza 
mahkemesinde yapılan sorgusunda 
vaık'ayı inkar etmiştir. 

Hakim, Halidi tevkif etmiş, evrakı 
qa Asliye ceza mahkemesine gönder • 
miştir. 

Poliste: 

Kimya enıtitllıündeki yangının 
kasden çıkanldığı anlatıldı 

Üniversitenin Yerebatandakl Kimya Ens• 
tıtüsünde son bir sene zarfında • yanıp.~ 
vak'ası olmu~tu. Bu vak 'alara dikkatslzllll 
yüzünden sebeb olduğu anl1&4ılan aynl mües
sesenin makinist muavini Mehmed Onar'l1 
i§den el çektirllmiş ve son beşlncl yangın daı 
makinist muavininin işinden ayrıldıktan 111 
gün sonra çıkmıştır. HAdisede kasd eseri gö
ren zabıta ve müddeiumumilik, lll.zım geled 
tahkikatı yapmı.şlar ve son yangını maklnı.st 
muavini Mehmedln kasden çıkardığı netic~ 
sine varmışlardır. 

Makinist muavini Mehmed, işinden çıka .. 
rılmasmı:ı. müessesenin idare memuru Nacı .. 
nln sebebiyet verdiği zehabına düşmüş 'fi 
ondan hem blr intikam almak ve hem dl 
yangınlara kendisinin sebeb olmadığını Is ,. 
bat etmek için böyle bir şeye tetebbüs et ,. 
miştır. 

Hadise günü ltlmyahanenin gece bekçtsl 
Ahmedln kapıyı kllidleylp bir saat tadar ot" 
tadan kaybolmasından istifade eden Meh • 
med, evvelden tedarik etmiş olduğu anah ,. 
tarla kapıyı açmış ve doğruca Na.cinin odıı" 
sına çıkarak bir çok kimyevi maddelerle dO" 
lu olan bir dolabın altındaki kAğıdları kllr' 
rltle tutuşturmuş ve ortadan kaybol.muştur• 

Mehmedln evinde yapılan aramada kerl" 
disine ald masanın gözünde Enstitünün a " 
nahtarı bulunmuştur. Pofüıde yapılan ilk 1S" 
tıcvabında Mehmed suçunu ltlrnf etmlştif• 
Gece bek~isi Ahmed de vazifesini ihmal sll" 
çundan zannaltına alınm~tır. 

Dün müddeiumumillfe gönderilen suç .. 
Iular dördüncü sorgu haklınllğlne verUmtş " 
terdir. 

Bacaksızın maskaral ıklan · Polis müdürünün arabasındaki işaret 
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1 
1 KISMET· OLUNCA 
= 
mı -llllllHIH--._ Çeviren : ismet Hulusi 
Odette, Madam Tuldirat'nm &öyleclikl~ 

r ini hiç unutmuyordu. Madam Tuldirat, 
iskambil kağıdlarını yere yaydıktan son
ra sağ elinin parmağile bir kupa kızını 

göstermiş: 
- İşte bu sensin, demi§ti, sana blr yol 

var .. Bu yol çiçekli bir şehre çıkar. Bu 
~ehirde sen bir erkekle yiU yüze gele • 
ceksin .. Erkek seni sevecek, sen bu er • 
keği seveceksin. Bir kalabalık var. Dü -
ğün var. Ondan sonrası .. aydınltk .. Hem 
bu evleneceğin adam muhakkak bir dok
tor. 

yar doktor vardır. Epey zamandır dok -
torluk etmiyor. Belki o köpeğinize bakar. 
Yalnız telefonu yok, kendiniz gitmelisi - . 
niz. 
Odett~ köpeği kucağında bir otomobile 

bindi. Doktorun kapısında durdu. Ürke
rek zili çaldı. 
Kapıyı açan genç bir erkekti. 
- Ben doktoru arıyordum.. 
- Babamı mı? 
-Evet. 
- Yeni yatmıştı kaldırayım. Bir dok-

tor işi ise ben yapayım .. 
Kendini tanıttı: 

- Doktor Desrentier, ihtisas imtihan

larınu verdim ve bugün Paristcn buraya 
geldim. 

Avrupa ve Amerika'ya talebe gönderiliyor 
Maden tedkik ve arama enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
I - Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 talel)e 

seçilecektir. 
Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar muhtelit 

ihtısasları elde etmek üwre mühendısliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil ede
ceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki şartları ha iz olması lazımdır: 

a - Madenlerde veya s'lha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 
olmak cSıhhi muayene Ankarada yapila caktır.> 

Odette düşünüyordu. Kocası öldüğü 

gündenberi her şeyden, hatta dünyasın -
dan elini eteğini çekmiş sayılırdL 'Ax • 
kadaşlarmın toplantılarına gitmezdi. 
Terzilerde, moda mağazalarında dola§ -
mazdı. 

Fal doğru çıkarsa Odette'in hayatında 
büyük bir değişiklik olacaktı. Genç dul 
için yeniden bir hayat mı başlıyordu? Bir 
doktorla mı evlenecekti? AC'aba hangi 
doktor olabilirdi? 

c- Doktor köpeğim hasta!.> 

Bir baytar bulup göstermek lfızımdı. 

- Nasıl anlatayım doktor .. 
Odette anlattı. 

c - LAakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasıru haiz bulun .. 
mak. 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yuka n olmamak. 
Odasından bir baytar bulması için otel 

' kapıcısına telefon etti. Otel kapıcısının 

- Hay hay madam, ben, babam, an -

nem hayvanları çok severiz. Hem bu -
rada bırakınız biz bakalım. Otelde lazım 
gelenleri yapmak sizin içın güç olur. 

III - Her istekli, mühendıslik veya jeologluk mesleklerinden bangısıni seçtiği• 
ni vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka notlarının tasni• 
fi, her iki mesleğin imtihanlarına ~irıl miş olsa dahi, seçilen mesleğe gön 
yapılacaktır. Madam Odette kendi doktorundan baş

ka hiç bir doktorla konuşmuyordu. Ken
di doktoru ise çoktan ellisini geçmişti ve 
hastaydı, bu mümkün değil .. 

cevabı hiç te hoş bir şey değildi: Bu kü
çük §ehirde baytar yoktu. Fakat her hal
de bir şeyler yapmak lazımdı. Bir doktor. Mühendislik veya jeologluk kaydını taşıınıyan istidalar kabul edilmiyecek.tiıı. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: Odette telefonla doktor Falguet'yi a - * radı. 
Bir ay sonra Odette, kocası genç dok

tor Desrentier ile birlikte Parise dönü -
yordu. 

a - Cebir Her iki meslek için mecburi 

* Günler geçti. Odette birdenbire hasta-
landı. Bu hastalık mühim değildi. Dok -
toru baktı. 

- Merak edilecek bir şey değil, dedi, 
b'r iki gün içinde iyi olursunuz .. Yalnız 
size tavsiyem .. İyi olur olmaz bir su şeh
rine gitmenizdir. 

Odette doktorunun tavsiyesini dinledi. 
Yanına Dims'i aldı. Dims ufak bir Rus 
köpeği idi. Yaşı epey ilerlmişti. Pekte gü
zel sayılmazdı. Fakat Odette onu çok se
verdi! Bir kere sadık köpekti. Sonra 
Dims'i ona hediye eden kocasıydı. 

Dimsle birlikte otele indikleri zaman 
Odette falı hatırladı ... Çiçekler içinde bir 
şehir ... İşte burası öyle bir ş0hirdi. Bir 
doktor.. Eğer kendi doktoru da beraber 
gelmiş olsaydı. 

Kısmetinin o olduğuna hükmedecekti 
amma, Hastalıklı ihtiyar dokt\lru gelme
mişti. Gelmesine de imkan yoktu. Böyle 
yerlerde o büsbütün hastalanıyordu. 0-
dette güldü: · 

- Ben de bir fala inanıyorum.. 
Yemekten sonra otelin tara~asında o -

turuyordu. Esmer, uzun boylu, yakışıklı 
bir erkek masalar arasından geçerken 
hemen herkese selam veriyordu. Odette'e 
de selam vermişti. 

Ve Odette bu tanımadığı yakışıklı er
keğin selitmına mukabele ederken yüzü
ne çok dikkatli bakmıştı. Tam manasile 
güzel bir erkekti. Çok zarıf gülüyordu. 
Yüzünde ince bir mnna vardı. Odette ma-
sa komşusuna sordu: 

- Kimdir? 
- Otelin doktoru, çok kibar bir insan .. 
- İsmi? 
- Doktor Falguet. 
- Evli mi? 
- Hayır bekar. 
Odette bunu sorduğuna pişman olmuş

tu. 

* O gece Dims hastalandı. Odctte köpe-
ğini hasta hasta bir kenarda bırakamazdı. 
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- Doktor, köpeğim hasta! 
- Madam fakat ben doktorum, baytnr 

değilim. 

- Biliyorum doktor! .. 
- Fazla ısrar etmeyiniz madam. 
Odette'in canı sıkılmıştı. Amma her 

halde bir şeyler yapmak lazımdı. Doktor 
Falguetten başka bir doktor. 

Şehirdeki bütün doktorları ö~rendi. 

Hepsile ayrı ayrı konuştu: 
- Fakat madam ben doktoı um. 
- Alay mı ediyorsunuz .. ?. Hasta kö -

peğinizi siz doktora mı tedavi ettirırsiniz? 

Hasta pireleriniz, tahtakurularınız varsa 
onları da tedavi edelim mi? 

Bunlar ne ruhsuz insanlard:, Odette 
burada kendine koca olacak dokt'1ru bun
ların arasından mı bulacaktı? Asla .. l7 -
tırabını anlamıyanlarla o hiç anleşabilır 
miydi? 

Nihayet gene kapıcıya derdim döktü: 
Şimdi aklıma geldi. Şehırde bir ihti -

Müsabaka 

YARINlÔ HfieHAMIZDA: 

Doktor Dumoise 
Yazan: Rudyard Kipling 

Çeviren: Hatice Hatip 

.............................................................. 
Bu bir fennt bakiktıttir ki : 

KREM PERTEV 

Cildi temizler, pürUzsUz ve 

gergin tutor. 

Buruşukluklnrı giderir, tabit 

gnzelliği muhafaza eder. 

imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO> müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek i~in Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerindeki muadillerinden diplom2lı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylı'.il/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

-4. - Müfettiş namzedlerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız mezun 
sayılırlaı-. 

Müfettiş namzedlcri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tabi 
tutulacaklar ve kazanırlarsa el 75> lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdit'. 
c Yeni kanunumuz mucibince bankam1z memurları da tekaüdlük hakkını hai7.
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek sut·etiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/e/938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 

gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402> 

b - Hendese > > > > > 
c - Fizik 
d - Kimya 

, , 
> > > 

> , 
, 
, 

> > > > > e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 

Yalnız Mühendislik için mecburi 
> > , > 

h - Mihanik > , , , 
i - Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
j - Zooloji > > , , 
k - Botanik > > > > 
V - Açılacak müsabakada ussu mııa nı kazanmış olmakla beraber, gönd~{ .. 

lecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için kazananlarııı 
ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Üssü mizanın .hesabında, ecnebi lisa11dan kazanılan numara çift sayılacaktır, 
Mühendislik müsabakalarını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisli~in doğrudl!n: 
doğruya teknik branşlarında tahsil ettırilecek ve 9 uncudan 12 nciye kadar olan 
4 kişi de, maden işletmclerile madeni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine 
hazırlanmak üzere cTicaret ve Organizasyon mühendisi> olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar Devlet em
rinde mecburi hizmete tfıl:>i olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsili 
etmek üzere bir taahhü::lname verecekl~r ve bunun için de muteber kefil göste
receklerdir. • 

VII - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat 
b - Sıhhi muayene tarihi: 
c - Müsabaka imtihanları: 

tarihi: 24 Ağustos 1938 
26 Ağustos J 938 

29 ve 31 Ağustos 1938 
VIII - Talihlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mekteti 

§ehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a fotograf ve di
lekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel 
Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan 
günde öğleden evvel Bay Hasan apaı tı manındaki Enstitü merkezinde bulun-
maları ilan olunur. (2007) (3822) 

• ••••••••••• 

B8f, diı, nezle, iıJ'İp, romatizma, nevralji, kınklık ve blltnn 
ağnlarınızı derhal keıer. İcabında gtiııde 3 kqe alınabilir. 

•••••••••••• 
şan ellerinden daha sıcak ... Halidin elle Halid annesini dtişündü. Bütün ha - yeknasak hayata, güneşsiz, ışıksız, s<r 
rini taze bir yaradan akan kan gibi sı- yatınca bu macerayı öğrenmemiş, bü- ğuk, buz gibi soğuk bir hayata dan-

v cak, sıcak .ıslatıyordu. tün hayatınca hiç blr şey bilmediği için mekten korkuyorum. 

BABA • OGUL Halidin içinde ne hercümerc vardı. mes'ud yaşıyabilmi.ş olan annesinin ha- Hıçkırıyordu. Hıçkırıkları arasında 
Ne düşündüğünü, ne düşüneceğini bile- yali gözü önünde canlanıyordu. lakırdılarının sonu anlaşılmıyordu . 
miyordu. Afyon yolunu göriir gibi oluyordu. Onda nasıl biçare. nasıl himaye dile-

Iztırab çekiyordu. Manasını cümle ile Afyondaki çadırlara yapılmış olan has- nen bir hal vardı. Bütün varlığının Sll"-

üade edebilmek kabiliyetini kay1betmiş taneyi, babasını... rını, bütün içinin derdlerini bir Sfeııkl 
YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

Ne güzel yarabbi, benim ha
yatımın romanı için ne güzel bir 
netice ıdi bu ... Hiç umulmıyan bir ne
tice ınes'ud bir nihayet. Senelerce ü
midsız yaşadıktan sonra... Sabahleyin 
o buraya geldiği zaman rüya görüyo -
rum zannettim. Gözlerime inanama -
ilim. Sizden adresimi almış bana hiç 
yazmamış .. Yazmağı düşünmemiş gel
miş ' :ma gelmiş . .. Dün birbirimizden 
ayrılmışız gibi geçen on şu kadar 
sene birdenbire silindi onu terkedeli bir 
gün eçmemiş gibi geldi. Kalbimde 
beni ebediyen tcrkettiğini zannettiğim 
gençliğin bütün uyanışını du~dum. 
Kalbim bir daha böyle ılık böyle tatlı 
çarpamaz zannediyordum Halid .. ah 
bilemezsiniz onu ne kadar seviyorum ... 

Yalvarırım size siz de büyük olunuz .. bir ıztırabdı. Duygusu, daha fazla mad' Ve 0 günden sonra kendileri için, e- gibi harice sezdirmeden yaşamış olan 
büyük o1unuz.. hakkımz yok, yemin eli bir acıya benziyordu. vet, anavlle kendisi için hiçbir tarafı bu kadının birdenbire bu kadar tellşa 
ederim ki beni bedbaht etmeğe hakkı- Ne fena şeydi bu sevgi, ne korkunç, aksamıyan saadet günlerini... düşmesi ve bu kadar heyecana gelmeal, 
nız yok... Sizin bütün bir hayatınız bir azabdı bu sevgi.. Bunların hepsi annesinin sukutu ha- heyecamna bu derece hakim olmaması 
var .. henüz ne kadar gençsiniz .. henüz Cevab veremiyordu. Omuzları titriye, yale uğramadan yaşamış ve ölmüş olu- için çok korkması liizımdı. 
öyle gençsiniz ki.... Fakat benim hiç titriye hıçkırıyordu, küçük bir çocuk şunu yalnız bir tek şeye medyundu, öy- Halid birden ona merhametle baktı 
bir şeyim kalmadı. Eıi§tiğim zannetti- gibi omuzları titriye, titriye yüksek le mi?. Şimdi kendi önünde yalvaran ve elleri arasından ellerini ~ktl, genif 
ğim bu saadeti elimden alırsanız benim sesle ağlıyordu. ve hıçkıran bu kadının susup, yok ol- kollarile onun ince vilcudlinü sardı. ().. 
h iç bir şeyim kalınıyacak .. eğer siz ba- Bu g6z yaşlarının senelerdenberi tu- mağı bu kadar iyi bllişine: nun başını kendi göğsü üzerine çekip 
banıza: «Onu seviyorum> derseniz ba- tulmuş, senelerdenberi salıverilınemiş _ Ne kadar ıztırab çektim .. diye in- tatlı tatlı kokan siyah saçlarından ~per-
banız sizi bedbaht edecek bir saadet göz yaşlarının mfınası açıktı. liyordu. Ona yazmasını ne kadar çok ken heyecandan değişmiş bir sesle: 
istiyebilir mi? - Babamı ne çok seviyor! diye dü - istedim. Ne müşkül gilnlerim oldu. - Anne ... Annem... Benim küçü-

Genç adamın tuttuğu ellerinin üstü- şündil. Hepsinden kendi nefsime hAki.ın olarak cük anneciğim, dedi. 
ne alnını dayadı. Hıçkırıyordu. Genç Bu kadar sevdiği halde, ıztırab çektiği çıktım ve onu karşımda gördilğüm za- e 
bir kız gibi omuzlan .göğsü sarsıla, sar- halde içini bir sfenks gibi vermemesini man bütün bu feragat.imiıı mükafatıdır ~e sonra göğaü üzerinde ağlıyan ka-
sıla ağlıyordu. bilmişti. dfye sevindim. &tık saadet beklemi- dını yavq yavq kollan arumdan ı. 

G& yaşlan ne sıcakta... Ne kadar Bu kadar sevdiği halde kaybolmayı yordum.. &adet kendisi bana göründU. raktı. YtriAdm kab. Havaya ilıtq .. 
sıcakta bu aöıı11f1an... HaU4tn tutu - çeklbestnl blhnifö. 
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Devlet kapısil1d8 ... 8ii"i' 
Yazu: Eski Dahiliye Nazan neski mab'ıı Ebubekir H 

lnebolada halk, ıayısız ıürülerle Karadenizi 
ıimalden gelen bıldırcınları avlardı. Orada onar 

toplanır, latanbula ıetirilip kırk paraya satı 

T-: Yee.e°'8 

Genç kimyagerin kolunda 
Bu rehber bu mürşid, sen o]Jnalısm, 

Nazım Abadi ... Sen de bir Pastör, yep-
yeni bir fen nahı olabilirsin. -

Prens kımıldanmıyordu. Yıkıldığı 
koltukt~ ellerile yu·· zünü kapamış, ar-

' f - anı· tık hıçkırmıyordu da. Pro esor, Y 
başında, ayakta idi. Alacağı c_e~a~:ı-
lemekle beraber prensin halım , -
le süzüyor gibiy,di. . bo-

Aradan bir lahza geçtı. Ansızın 
ğuk bir inilti duyuldu. _ lerl 

Prensin başı kımıldan.mış, go~ . 
.. d - d"k"l . tı' Ancak işidebıldı-one ogru ı ı mış . 
ğimiz bir sesle: den 

- Odur' diye mırıldandı. Ben . 
···· · · 1 bır 

b:r şey istemesinler!.. Istemesın er 
şey! .. 

Bir lahza daha sustu. 5?nra
1
: de-

Kastamonunun meşhur ve şöhretine 
lAy~ tandır kebabları yapılıyordu. Ben 
bu zıyafetlere Akbabalan da iştirak et
tiriyordum. 
Paşa bir yaz mevsimini, Kastamonu

YI- iki saatlik bir yerde olan ve çamla
nn arasında bulunan bir çiftlikte ge
çirdi. Hergün sabah, akşam onunla git
tim, geldim. 

Bir sabah çiftlikte bir dana kesile -
cekti. Dürbünü aldım, yüksek bir tepe
ye çıktım. Yalnız bir tarafı orman ve 
üç tarafı göz alabildiğine kadar uza -
yan düz ve pek seyrek ağaçlı olan bu 
sahayı dikkatle gözden geçir<liım. Ne 
uzakta, ne yakında bir tane bile Akba
~ ~ul~runa~ığını av düdüğü ile paşaya 
~>ıldırdirn. Hıç kimseye cHopoya ciğer• 
il.anı yaptırılınaksızın dana kestirildi· 

' yarım saat kadar tepede kaldım. Bir 

muzib olurdu. Pek az farklar 
dahil olduğum halde, bütün 
kını birer bahane ile tazib ed 
nirdi. 

Karadeniz sahilinde bulun 
ve kasabalarda olduğu gibi, 
da, sayısız sürülerle Karaden · 
şimalden gelen bıldırcınları 
lardı. Bu av, ayni zamanda b" 
membaı idi de. Diri dirı tutul 
cınlar orada onar paraya to 
tanbula getirilip kırkar para 
dı. 

Gene bıldırcınların gelmi 
dıkları günlerden biri idi. Ya 
vaş yavaş yağıyor, vakit a 
ş1yordu. Oturduğumuz evin 
rinden, halkın karşıki yüksek 
tırmandıkları görülüyordu. - Ben ... diye ilave ettı... nsa~ 

ğilim artık.. insanın derdinden iJ1SaD 
anlar. Mısır! ... Fir'avun1arın1 me;;; Profesör: cAıabtsitı N4zım Ab4d, ıem bu. gece yormı.yacCJlım.!. dedi 

M ' Kr llar vadisi Mısır.... · ı. ........... ısır.... a . . " .. 1 .. dür Bir feryad koparmama ıp ucu .-.&•.üi· v~re v~re, fikrin ilimle uğraşa uğraşa, 
ugraştıgın ilim şubesinin prangasını 

aralık ovanın ufkundan beyaz bir 
noktanın belırdiğini dürbünle gördüm. 
Bu nokta\ar gittikce büyüyor, sağdan, 
·soldan beliren akbabalarla Ç<€alıyor
du. Nihayet, hopolar oımanın üstünde 
devirler yaprnıya başladılar. Ben tepe
den ininceye kadar dananın akciğeri 

ile barsakları üç Akbaba tarafından 
~ekiştirilmiş bilet! On dakika sonra 

Akşam yemeğinden sonra, t 
deniz kıyılarında meş'aleler 
nı gören paşa: 

köşesinde bir ilahın tarıhı gom~~an- Yanımdaki kolumu çekti: 
ve ben bu mezarları araştırırken 0 N yapıyorsunuz?... Mahvolu- takındın ... Yalnız bir nokta: İlim, ma -

demki en değerli bir adamının hürrıye-

- Bu gece tam bıldırcın a 
Romatizmam için, rütubetten 
sam, hastaneye giderdik. Ora 
lara bıldırcın avlatır biz de 

lığıını gömdüm aralarınl.. mumya, - • e 
. H" dl" prens uz' tarihin damgasıydı. Bır ın ı r · .. · 

. . .. 
1 1 

· · meydana vur- Kendimi topladım. Hakkı vardı. Bu 
o tarıhın sır a em erını .. ..1 "h'n 1·çine gonıu - gı"zlı' maceramızın duyulması bir fe1a-

tini, kalbini kurban vermiştir. ml.isaade 
et, hiç olmazsa bir formül, bir ışık, bir 
keşif kazansın .. 

dik, dedi. ' 
du, ama bir alim o tan 1 "h' . 

" · · F. ' unun tarı ını b'l' d' du. Beşer bır yem ır av . . ket doğura ı ır ı. 
kazanırken bir insan o tarihin tesırlen _ Dinleyiniz! ... Prens olduğu yerde idi: 

- Vermem!... 

' mikdarları elliye varan Akbabalar, bu 
Cevab verdim: 

arasında yok oluverdi!... . p ns susmuştu. Profesör, omuzunu 
d. ı· r ve o hıç re be . 

İhtiyar profesör ın ıyo bafifce 0~amakla bera r. - Asabisin, Nazım Abad!... Bu ge· 
davetsiz ziyafete iştirak ediyorlardı. .. 

Fikrimce, Akbabaların şameleri pek 
kuvvetlı olduğu içın, uzaktan, et, ciğer 
kokusunu alıyorlar, denilemez. Çünkü, 
Kastamonu çarşısının her tarafında bir 
çok kasab dükkanı varken bunların ö
nüne tek bir Akbabanın gelip kondu·u 
vaki değıldir. Ayni zamanda, ormanlar 
içinde kesilen bir dana enkazının başı
na davetsız toplanmaları da gösteri -
yor ki bu hayvanlar csamia>larmm 

- Zavallı bıldırcınlar koca 
zi durmadan, dinlenmeden aş 
sıyorlar ... Yağmurla, kanatlar 
nıp vücudlarının ağırlaşması 
la) ı, sahilde gördükleri ışıkl 
kurtulus müjdesi sanarak bur 
atıyorlar ... İşte bu sırada bal 
vesair tuzaklarla karşılaşmala 
cmacak bir hal değil mi? 

kımıldanmıyordu: . a· _Nazım Abad! ... ~yordu .. : Yeryü-
- Ben 0 tarihi, ehramlar~ .~ll .. .. en korkunç bır ~~talıgına ya-

ce senl fazla yormıyacağım. Düşün, bel· 
kı ... Yann ...... 

d degıl, ço e- zunun . oı··ı . ı·· v 1 
ra yakın taşları ortasın a . kalandığını sezıyorum. u erın usu- - ermem .... 
. k geçmez bır kum B k la d • ·11 Gö. .. .. .. NA A .. rın kuş uçmaz, ervan er bir me- nuna kaJ>ıimak... u . o y şey egı .... - ruşuruz, azım bad!. .. 
denizı dı binde buldum. Bu ~U t boğan, Bir ilim kurbanısın. lime fazla varlık (Arkam var 1 

zarlar seıgisiydi. Bu ~e~? rr::ar~arın de
ınillet yakan zalim. h~~ bakışla
ğil aşkile milletlerı sonduren, 'ht;"gm 
. ' .1 t şehvet ve ı ..,--~ 

rıle orduları gerı e en Ilık medfenı 
sultanlarının binlerce _yı rları sedef
idi. Kraliçelerin en roagru bilıiır ta
ten tahtlar üzer.ine yatırıın;_~...,Jllnııs bi· 

·· kanlan soe:o...---=' butlarda, Jıenuz . . !enlere doğrU 
rer güzellik ilihı gıbı, ge cesedleri, zifaf 
bakıyorlardı. Bu .. sultan teUenen birer 
odasına ginnek uzere . Ü be§ bin yıl 
genç kız kadar t~ze idl: 1 ç di sanki! .•. 
önce deiil, hiç olınemı§ ~nın esrarerı.· 
Mısınn, Fir'avunlar Mısı akJJ11Şh· E-
giz ilmi, onları b.All ~ze bliı.r. diler .. Fir
bedi .. zelliğin bırer tiJnS8 ı • -

gu . . U"ğin ebedi oldugu 
avunlar il.mı, güze ı i . .anki bu 
nu asırlara isbat e~e~ı:=k, kurmuş· 
mezarları, birer v·~=en güzelliklerin, 
tu ... Ve o ... Bu .? "kl ri ortasında 
bu sönmemiş guzellı e n 

idi... Abid kıınıldanmlYor, 
Prens Nazım .. bı"r ı·n-. · .. goren 

gözler kayıba dık~~ı, ~uya Kendisine 
san gibi, sadece soylüyordu. . . u· 
malik değıJdi. Nazarlarını ganb bır b 
lut kaplamış gibiydi. . . 

Profesör, başı ucunda, sade din]ıyor, 
prensın her MJzilnde, bir nıuaınmanın 
anahtarım arıyordu. Yavaş yavat sal· 
]anan başı prense doğru döndü: 

-- o ...... .Kinl? .•. 
Prens bu sözü işitmemifti. Devam e-

diyordu: . . üzyılların 
A aba bangı ınsa1' 'Y 

- c "IUh'yet bu azamet 
söndüremedjği bu u dı 'Hangi kalb, 
.. .. de hayran kalmaz ı. . rih 
onun . 1 ba ına bır ta 
her yaşıyan cesedı baş ı ş. ın fü-
ifade eden bu melikeler dıyar~ k e
sununa esir kalmazdı. Hele mes e v 
ya merak icabı, onları saran sırların a-
nahwını çöZlllleğe yıllarca . ç.a1;:~~ 
Ben Bu Çalışanlardandım ışte. b' 

... . . dinde ır 
vun kraliçelerının her cese ·· _ 
tarih okudum, bir dünya buldum .. g~
zelliğin, güzel saltanat1arının en ku 
retli ve canlı alemlerini bu cansız ce
sedler üzerinde gördüm. Buldukca şaş· 
tun, şaştıkca daldım. Göz ~maş:~ 
bir Alemin derinliklerine nufu~ e . 
ğe çalışırken, günün birinde,. ~ı~~~ 
ki bütün varlığımda yaşar gıb! g?r ~ 
iünı bir devtiıı içine, mıim kesıbnış bır 
dünyanın zilınimde canlanan şa'şaala
rına prangalanıvermiştl. Fir'avunlar, 
bu kadar güzel sultanlarının ölıniyece
ğini dünyaya anlatabilmek için muın
Yacılımn lcunr.Pfini kes!etmişlerdi. Ben, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve Paşa, dalgın bir tavırla şu ce 
di: 

Cinsi 

Eksiltme komisyonundan: 
Azı çoğu 

Kilo 
Mu hammen fiatı Muvakkat Şartname sevkilc de har<1ket etmiyorlar. - Evet! 

bedeli Galiba, evvelleri (İlhamı hayvani) O ana kadar rahatsızlığında 
- ---- yani kimin tarafından yapıldığı meç· setmediji ve keyfi, neş'esi de 

garanü kuruş 

Karaman eti 60,000 95,600 41 bul ve hayvanlara mahswı bır ilham ve olduğu halde, az sonra: 
sonraları (sevki tabii) kelimeslle ter-Dağlıç etf 40,000 5'7,000 48 

Kuzu eti 23,800 31,800 47 
88 

7852- 52f lrunJf cüme edilen fransızca İnstinet - Ens
- Biraz kırıklığım var erk 
w , 

cagırn, diyerek en üst kattaki 
Sıfır eti 53,000 63,600 37 

tstanbul sıhhJ müesseselennin 1938 m alf yıb umum et ihtiyacı olbaptaki prt
namesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmUjtur. 

ı _ Eksiltme 10/8/938 Çarşamba günü aaat 11,30 da Çağalojlunda Sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 _ Mikdar, muhammen fiat, muvakkat garanti ve şartname bedeli yukarıda 
gösterilmiştir. İstekliler prtnameyi her gün bedeli mukabilinde komisyondan 

alabilirler. 
3 _ istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanımda ya-

zılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve aaatte komisyona gelmeleri. ,4702, 

çıktı. 

(Arka 

ten bu hayvanlara: cŞu tarafa gidiniz, 
orada sizin içın gıda vardır.• dıyor. Ya
hud bizzat kendıleri açlıkla beraber yi-
yecek bir şey bulacakları cihete gıtmek Tashih ve tefekkür 
meylini hissediyorlar. Blll bu kadar yıl önce bir tıtabd 
Zekimızın ancak bir maymun aklı Paşanın SWm naibine gönderdlli 

kadar inkişaf edebildiği devirlerde bu batlıtı altında otudutumu 10nra 
hissin bizi de sevk ve idare etmiıı oldu- tur ettıflm meşhur mektubun, B 
• •• A Y şaya isnadı yanlıştır. Bunu ihtar 
guna subhe yoktur. Zeka ve idrakimiz yucuma memnunlyeUe tefektir e 
gitgide artarak hayatımızı muhafaza 
etmek için sevki tabii ilhamlarına, kıla- .... _ .... ___ .... _ .. 

vuzluğuna ihtiyacımız kalmadığı asır-

Gayrlmenkw Sahı illnı lardan itibaren, kullanılnııyan her şeyi 91• d kt 1 
latanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 1bta1 eden tabiat kanunu bu hissimizi r O orun gUn 

Sand ,... körletmiş demektir. fi d İh Necibe ve Saimenm ı15.rnızdan 23009 hesab No. sile aldıkları 700 00 arın an 
lir sar;,irlnci ve 800 liraya kaqı da ikinci derecede ipotek edip vadesınde bor- Akbabalarla beraber bütün hayvan-

aya ödemediklerinden dolayı haklannda yapılan takip üzerin~ 3202 No. lu Jca. la içm bu mülbemiyet yalnız gıdaya t=/tl=e=IJ='Fı='IJ=B=l='°n=i=.=.=~~= 
cunu 

46 
cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması kah eden mahsus olsa gerek. ııt""· 

nu:n Atpazan civannda eski Manisalı Mehmedpaşa, yeni Kirmasti mahalle- Çünkü bu sevki tabii tehlikeden sa- BügQk sinir z~ı, 
~~ln teeski Refahı'ye Mutap, yenı F. erah sokağında eski 26. M. 26. M. 26. 24. 42. 15. kınmak için de telkin ve ilhamda bulun i/ 

1 

•ıu Gerçi şimdi nevrasteni t.Ablrl esld 

7
. 

19 
yeni 

28
. 15. 1'7. 19, en yenı, eski Mutaflar sokağında 15. 17. 19 ve Refah sa, hay\ anlar kaza ecelinden kurtulur, dar şumullü değildir. ~den alnl 

1 k ~nda 
42 

numaralı 3 dükkAnı olan kagir köşe başında bir evin tamamı bır tabii ömürlerini ikmal ederek inlerinde talıklarından blrçotu ı~yıldle tetrl 
:~ç:k ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ö

1
ürlerdi. İnsanlar da mahza gıdaları- lemedlğl için nevrasteni sınıhna dı 

..,.pılmaktadır. Arttınnaya girmek isteyen 500 lira pey akçesi v.erecektir. Mflll nı temin için başladıkları avcılığı eğ- dıllr. 
~ - b'-'-'- t min t kt b da kah 1 1 Birik ı bü lence haline koyarak kan do""kmı·ye bu Tip nevrast.enide baf atrw, bqu bankalanmızdan ıruuu e a me u u u o un ur. m ş .. tün rinde bir demir kasket geçmif il 
vergilerle, belediye resimleri ve vakıf icaresl ve taviz bedeli ve tellAliye ril • derece alışmazlardı. tazyik. unutkanlık, bilhassa lamilı 
1t1mu borçluya atddir. Artt1rma prtnamesi 30/1/938 tarihinden itibaren tedkık nuttaQlıtı, bel atrm. bilhassa saba 
etmek istfyenlere Sandık hukuk ifleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu - 22 - tııdıtı BaJDan bu bel atnlan ziya BeJinde bir durıuııluk, çaııf&mama 
sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Art- n, hama etslkUIJ gibl terler neT 

tırmaya girmiş ola~lar, b~lan ted~k ederek -~~ğa. çıkarılan gayrimenkul ==~.:= &:~·= nının belU batlı lrlzıdır. 
hakkında her ~eyi oğrenmış ad ve itıbar olunur. Bırmcı arttırma 30/9/938 tart • Nevrasten!kler ekseriya çok yorgun 
h. e müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kfiln Sandığımızda saat 14 ten 16 ya DYAFrl'i - BIYYD> BiL1L BtJYASI lardır. Bu aebeble en iyi tedavi bir 
'-~dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edllecpk bedelin det lfden uzaklqtınnat. seyahat t - So 1 k da +_ b ld k açık havada gezmek, kürek oelmıelı 

cihan alırun811 tcab eden g"ıyrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alııca~ ... 1 ta- n zene ere a r utan u a pe ter &"'' yapmak gibi §eylerdlr. Dahilen canı 

geçmiş olması 9arttır. Abl takdirde son arttıranm taahhüdü baki kal- az bulunduğum için yakından tanıdı- sablyenin esasını tefkll eden buı 
ınamen li dif c .. .. . ahald ğ1m nazır nalı' pa 1 b . l 1 aln1r l 1 mak şartile 21/10/938 tarihine m sa uma gunu aynı m e ve ayru saatte • " , şa ann sayısı on eşı ece erle z fını izale et.m ye 

rttırma ... yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm O• • geçmez. Bunların evladları arasında, malıdır. 
l()n 

a ... '" Abdurr hm dil Nevra.steni tehlltell bil' butaıık ı 

d b k 
lacaktır Haltları tapu sicill erile sabit olmıyan alAkadarlar "\re lrtl- a an paşanın muta ve nıü- dlr. NevrastenWer deli olacatıannd 

tün e ıra 1 • ·ı f · asarlf tevazı bir vakar ile hareket eden oğlu 
fak hakkı sahiblerinin bu haklannı ve hdususıakıe aızü vb~temlerile bere dair iddialarım Arif Hikmet ve eski milzeler müdüril nihayet akıllarında b1r bozukluk c 

tarih
. den itibaren yirmi gün için e evr m s ı aber dairemize tından pet korkarlar. Halbuki b 

ilindi 1~ u--dır Bu suretle haklannı bildirmemit olanlarla haklan tapu meb'uı Bay Halilden bqb, az çok ,.nar pçutce neTrUtenl az çok di 
bil nne uı .uu.ıu• · dan bari kalır hoppa ve muzib olmıyanlanna rastgel- Nnrutenıtıer kendilerinde blroot 
liclllerile sabit otmıyanlar satl' ~edelinlnpaylapnum ç lar. Daha diğimi hatırlamıyonmı. h1m butalık1ar te'fehhtlın ederler. 

l
A t almak istiyenlenn 938/33f dOl}'a numarufle Sandılmuz hukuk A baatablı, verem bastaııtı en tok 

fazla ma u~~e ınüracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (4909) bdurrahman paşa merhum da ço- tuklan feylerdlr. Fakat tabll bunla 
iperi servııw• * * * cukluğunda bir paşazade terbiyesi al- 'bir eaaaa ıstınad etınlyen vehimlı 

mış olduğu için, zahiren taazzuma yak· balta bir teY değlldlr. 
D l K K A T )aşır gibi görünen vakarına rağmen, t-Ce- .,.- .-tate.....;

1
..;e_n.....;ohfa_;.;,e_ulanama __ _ 

Sandıktan alınan gayrime. nkulil ipotek g~sterm-e1< tstiyen- viliyet ve nezaret sandalyelerinden u- .-1• 1o11ama1annı r1ea _ _._ ...... 
~Yd s~an~dı~:.......=.=...:.....~~~~.ı--.a-..:.lr.. ...... llAJ:IAUıJwıım.lfu~~ııfuo4e...kılla.,dık_lıta.k......hı;ilill:uhJıJu!sa.._.ııı]alh.wıua...-ıu.alıl&L-1ZAlL~ e~left..Jll•bJıı.-_•_....ı..Jaı~--ıYlı 





SON POSTA 
29 Temmuz 

At koşuları gittikçe daha Japonlar Çinde yeniden 

k 
v b t 

0 
•• rüyor çok müşkül bir mevkie 

c 

ço rag e g düştuler 

ntan ikisi: Donl renkte olanı 931 dotumJa yarım 
Koşular lç)n yenı yetiştirilen baJ'f&n~~ renk !isi: şebnasın anası Nadide. 

kan ingllb Şehnas adlı taf, K ları idar• edenler diyorlar ki: 
(Ba.şta.rafı 1 ijcl sayfada) . OfU nnı idare eden Bay 

şı olan alakası aı\maktadır. Nı - Bu seneki at koşula 
tekim geçen hafta yapılan ko - Fikret Atlı: il şular umulduğundan fazla rağbet - :Memleketin yavaş yav;; a 1\sp~ra görmüştür Halbuki bu koşularda, ya- karşı alakası artıyor,_ diyodr. ulda ~. a .b~-

. ' . . tl r koş- . d bÜtiln dunya a o u5 ... gı ı, 
rışlar için hazırlanan en ıyı a a layısıle e, ğ 1 At r 
turulmuş değildir. Bahsi müşterek giü: bizde de nt s.ah~~~~~:ro ~:r~;~ al~:=~ 
felerinin azlığına rağmen, satış da ıın ıslah ve teksır • · . a 1• tt' 'lirse ve bu zcngın spor a-
hiın bir yekunu bulmuştur. dcvnm e ırı h miyeti vermesini ui-

.. .. . 
1 

rogranı rık bulunduğu e em . 
Butun nıemlckctc şimıl o an P . ). k b' kuç sene sonra, koşu yerlerm-

.. ·· mevsırn - ltrse ' ır · ı· h lk .. k Avrupada senenin butun . d'k'nin birkaç mıs ı a gorece 
!erinde yarışlar tertib edilir. Bilhass.a de şı~ ı~nnda birkaç misli atın ko~u
hıgiltere ve F.ransada. Bizde de 15 vı- ve a~şt'rak ettiğine şahid olacağız. 
iayette koşular yapılrnaldadır. Mem ıara ı 

1 
An karada olduğu gibi, İstanbulda 

leketin coğrafi vaziyetine nazaran ve Fakat, r'nin ıslahı Hizımdır. Mem1eke
mevsiınlere göre, şu tarzda bir prog - da ~a;; ~~r 

1
sporun tutması için, o sporu 

ram vücudc getirilmiştir: timlkız aya~ına getirmelidir, bilhassa at 
. da ış olan yer- ha ın 6 llk ve sonbaharlar yar . e Di- koşuları gibi zengin bir sporu ... NitPkim, 

ler: İzmir, Ankara, Adana, Edıı: Balı· futbol Taksim ve Fenerbahçe stadların-
yarlbakır, Samsun, Sivas, Kony ' da oynanmağa bnşlandıktan sonra hal-
kcsir ve Bursa. 1-ın alakasını toplıyabilmiştir. Bu, ynni 

1 Erzurum, " . Yazın yarış olan yer er: mükemmel bir hipodrom yapıldığı, ucuz 
lstanbul. 

1 
yer • ve bol nakil vasıtaları temin edildi<{i tak-

Yalnız sonbaharda yar:~ 0 an dirde, yarışlar, hükumetin büdc .. s1ne bir 
1 · . h. Gazıantep. er: Izmit, Eskışe ır, . . 

113 890 5 yük olmaktan çıkacaktır. Bilakis foyr:la-
19 38 yılındaki yarışlar ıçın 'kdar;n lı ve karlı bir. şekil alacaktır. Bundan lın~

~ira tahsisat ~onnıuşt~r .. B1:1 ~ıbrirniZ kn. bilhassa Istnnbul gibi nüfus kesafeti 
10,445 lirası ıstanbul ıçındır.l ke ımak bulunan bir şehirde koşular devamlı bi; 
yarış programı da aıt.ı hafta 1 0 

surette yapılmalıdır. 
üzere tanzim edilrniştır. . •eti At yarışları bizde gezici vaziyettedir. 

At yarışlarına verilen ehemmı)bü- Halbuki yarış ahırları, yarış köyleri vii
tebarüz ettinnek için, bu ya:ışların e- cude getirmek gerektir. Bu iş, teşkı tat 
yük Şef Atatürk'ün hirnayesı ve Bnşv 

1
_ yapıldığı ve snntiralize edildU~i takdiruc, 

kil Celal Bayarın reisliği altında yapı asıl yarışlarn lazım olan antrenör ahır-
dı.ğuıı söylemek kafidir. . ,. d u ları, cokeyler, aprantner yetiştirnebmr Rakı ve sigara 

Yarış ve ıslah encümenı az~sı. a dş ve atcılık bir meslek haline konulabilir. Çalan bı·r bekçi 

Sayfa 11 

Kaf Dağının arkası 

Ankara borsası 

ÇEKLER 

.1J .S6 ~.36 
lOC ıoc 
ıo 10 
8 61) 

11 60 11 50 
ı 05 

SERVOİN 

ADEMi iKTiDA 
ve BELGEVŞEKLIGINE en 
t~sirli bir· ilaçtır . kutusu 

185 kuruş . Sirkeci Merkez 
' · EczanO"si," Ali Rıza. ··.i.~ 

Düzeltme 
Dünkü nilshnmızda intişar eden Cumhu .. 

rlyet Merkez Bankası 23/ 7/038 vnzlyetınde 
(har1cdek1 muhabirler bendine dahil aitiD 
mlkdarı (9.054.614) olacak yerd«!l 

(6.054.6U) safi kilogram yazılmıştır Dilzel-
tıyoruz. · 

····························································-
kk 'Jd'r· 1 ıncı or u ... t• k zatlardan müteşe ı ı · . Al _ _ Atlı sporu halkın ayagın:ı ge ırme 

müfettişi Orgeneral Fahreddı~ w lazımdır, demiştiniz. Şu halde VeliefE>n- Bursa (Hususi) - Scclbaşı köprüsli 
tay Ankara Valisi Nevzad Tan ogŞaCın, dı' snhasının mntlub faydayı temin eciip başında sigara ve rakı bayii Rasimin S O 1 POS t . 

' "d""Devlet - · ' İSTİK eski baytar umum m~ uru . t B _ etmediğini söyler misinız? birkaç zamandanberi, dükkanından si- r-------R-.A __ z.....:..::L_A=-:•:._ __ 1 f~~~=:;===:==:=:==~~~~;;:~:J 

7 

rası azasından Rıza ugur, Zıraa a~ - Bence koşu yeri şehre daha y~kın gara ve rakı şişeleri, daha bazı eşya - AQ&lıı kası idare meclisi azasından ihsan - b'ır yere ~esela Şişli civanna nakledif- lar kaybolmağa başlamış Bay Rasim Ttırlı: borcu ı peıııs 19 ıır Kapaıı.ıı Yevmi, S1yas!, Havadis ve Hııllc gıızete.sı 
• k•t'b Atıf E - 1 ' ~ 19 16 y -· ... -bidin Akıncı ve urnurnı a ı melidir. zabıtayı, keyfiyetten haberdar etmiş - • • ı ı • _ 1 erebatnn, Cataıçe,me sokak, 25 

senyel. * tir. Zabıtamız da bu açıkgözün kim ol- • • ı v..ı.ıı 1' 20 19 20 İS TAN BUL 

Aorupa yarıılaTile rnernleketinıiz- Ba lıaltakl kof"lar duğunu aramaya bru;lamışlı. Gazetemizde çıkan Y&Z> ve Jelıi yaTııları makayeıe - M h . . d k' Ayni çarşının bekçisi Halilin en alfı .................... A ....... K .. ······v····· ... =···M................. resimlerin bütün hakları 
o 1 ke t mrn z pazar gunu, şe nmız (' 1 o o oWO ' d k hf Avrupa yarışlarıle meın e • - 31 e u . : . . 

1 
kt p sıgara ıçtıgı, eşme ostuna ra ı ziya - ma uz ve gazetemize aiddir. 

timiz yanşlan arasındaki ba - at koşularının ıkıncısı yapı acn ır. rog- fetleri verdiği, sık sık rakı içmiş olarak 
--···-

ABONE 
riz fark şu noktada temer- ram beş koşuluktur. görüldüğü nazarı dikkati celbetmiş gc-
küz etmektedir: Avrupa yarışlarında Birinci koşu: Dört ve daha yukarı ynş- çen gün evinde arama yapılmıştır. A -
muhtelif ırklara mahsus koşular yok : taki yarımkan Arab ve haliskan Arab at rama sırasında evde çeşidli sigaralar, 
tur .. Biitün Avrupa koşu~arı. . saf kan ve kısrnklarına mnhsus:~r. Bu koşuya rakılar bulunmuş, Halil de yakalan -
i T atlarına tahsis edılmıştır. Hal - giren hayvanların her bın 200 - 400 - 600 mıştır. 
b:t ı:nemleketimizde muhtelif ır~ at -. liraya satılıktır. Koşu, 2~ me~~ mesa- Fransada bir askeri tayyare 

parçalandı, beş kişi öldü 
l . . k ttikleri koşular tertıb e - felidir. Yarışa şu atlar gırecektır. 
~ ıştır~ eç.. kil bu zaruridir: Saf Ceylan vır, Mebrük, Musullu, LAle. 
dılmektedır. un ' ' . k u C la K klik k bi t t' i yetiştirmek, yerlı kısra - Acele, Doğan, çar, ey n, e ' 

an r a ıp . w ı1 . 
ı ı b teksir etmek içın ugraş - Oumer. 
an ıs a ve l b'lmek de i- İkinci koşu: Üç yaşında ve s~ne zar-
~a~tadır. Bu rl~n~ı:ı:n::ı::ıeı mümkün- fında kazançları 500 lirayı doldurmıyan 

.. ayvan nes mı ur erli haliskan İngiliz atlarına mahsustur. 
dur. 

1
. Arab isoo metre mesafelidir. Şu atlar girecek-

Onun için koşulara yer ı yarım ' 

Lion 28 (A.A.) - Dün gece iki mo
törlü bir askeri tayyare, bir tepeye çar 
pıp parçalanmış ve ateş almıştır. En • 
kaz arasından beş naaş çıkarılmıştır. 

Nafıa Vekili Bursada .saf kan Arab ve memlekete nafi 'Oldu· tir: Şıpka, Ateş. .. dah k 
ğu anlaşılan yarım kan İngiliz ve snf üçüncü koşu: D~t ;e har :.a_u ~ı 
kan İngiliz atları ginnelcledir. yaştaki yarımknn ra ve a ıs n B - Bursa _(H~.susf) - ~ir müddet isti-

B d b k •arışlar bazı mınta - rab at ve kısraklarına mahsustur. ~· rahat etmek uzere şehrımize gelen Na-
kala ';{' au ala~) karada dokuzar, o - 'kazanç koşusudur. 2400 metre. mesaf»Jı- fia Vekili Ali Çetinkayayı Valimiz Şe
nar ~ ;t ~~s: :-fb n diimektedir. Bu su- dir. İkili bahislidir, yani, aynı kosunım fik Soyer ziyaret ederek bir müddet 
retle a a ı. ~kr .ı c s 'minde faaliyette birinci ve ikincisi bulunacaktır. Yarış~ görüşmüslerdir. 

senenın ı ı mev ı . k ti unlardır; Sarıkuş, Bahtı- ~====:===:==:======== 
bulunan mıntakalarda-hemen hemen gırece ~ ar .. § Acele Ünlü Ejder. He- İngiliz erkek ve di~ hayvanlara mahsus-
on iki av temadi eden bir spor hare - ynr. Al enış, ' ' tur. Mesafesi 1400'" metredir. Yarışa 4 
keti • d rnedani, Budak. yaratılmakta ır. ~ _ _ .. ko u Yalova koşusudur. İki hayvan girecektir: Kop, Bintepe, Al Cey-

Ankarada yapılan yarışlar fevkala- Dordu~cu .ş İ ·uz atlarına mahsus- lan, Tarzan. 
de rağbet görmektedir. Şehrimizde ya· yaşınd:ki. yerlı n~ mesafesi 800 met- Dördüncü ve beşinci koşular U?.erine 
Pılan ko!;u}arın da ayni rağbeti bulaca- tur. Mukafatı 500 lıra, . ktl . y t çifte bahis vardır: İki koşunun birincisi 
ğı .. ted' a· Yarışa şu atlar gırece r. a a-

nı, yarışcılar ısrarla söylemek ır • re ır. c K fil E- bulunaca~tır. 
ler: Fakat, Veliefendi koşu yerine gi - ğan, Yılmaz Kaya, Batıray, aran ' At yarışlarının ikinci haftasına B1t§Ve-
~:n. yolun tamire muhtaç. olduğu, bu ce, O~a.. h dikap koşusudur, ya- kil Celal Bayar da gelecektir. 
·U'Çük maniin ortadan kaldırılması la- Beşıncı ko~·d an U srlıda yarımltan Sabi1ı Alaçam 
ıun geldiği ileri sürülmektedir. ni sıklete ba~.u ır. ç Y•s 
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Temmuı 

16 

.:ı. i LI. 
4 l>1 
9 21 

~ı. 
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4, 4 50 
1., 12 20 

TEMMUZ 

29 
Reımi sena 

1933 

CUMA 

c. Ahir 

1 
· •kindi Ak,am 

s. u. s. I..>. 
8 47 u -

16 17 19 29 

-Hııır 
86 

l
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S. l D. 
2 60 
7 20 
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1 ~ 

2l 19 

Bır çocuk ağaçtan diltüp yaralandı 
Eyübde Karlık sokağında oturan Abd fil -

vahldln oğlu 11 yaşında Davud bahçedeki 
incir ağacından düşereke yarnlnnmış Etfal 
hııstaneslnde tedavi altına alınmıştır: 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORK1~ . 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 t 400 800 300 

Abone bedeli pCflndfr. Adrea 
deliftirmek 25 turuıtur. 

Gelen euralt geri v•rilmez. 
ilanlardan mea'uliyet al11111UU. 

Cevab için mektublara 10 kuruşlu& 
Pul illvesi lazımdır. 

""-······································-······ : Posta kutusu : 741 İstanbul \ 
~ Telgraf : Son Posta i 
: Telef on : 20203 f 
; l , .............................................. , 

Devlet Demiryolları ~e limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muha~en bedeli 20.000 lira olan !:!00 adet vagon muşambası 8/9/1938 p 
§embe gunu snat 11 de kapalı zarf usulii ile Ankarada idare binasınd t er • 
nacaktır. a sa ın alı -

Bu İ§e girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat temin t il k 1 
ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve t kllfl ~ e' anunun tayin 
kadar Komisyon Reisliğine vermelcrı li1zımd e er 1 a~ni g\W. &aat 10 a 

ır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d · · d 
aellüm vı Sevk Şeflljinden ciaittılacaktır. :<•78l;ıresm en. Haydarpapda h-J 

l 
1 



Radyolal"ında dinlersiniz. 

liöbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için ( H E L M O B L Ö ) kuHanınız 

Böbreklerin çalıımak kudretini artbnr, kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni Bdsoğukluğun~, 
meaane iltihabı, bel ağnıını, nk nk idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temın 

eder. Sıhhat VekAletimizin reami ruh.sabnı haiz bulunan HELMOBLÖ her ec:ıanede bulunur. 
Dikkat: HELMOBLÔ idrarının temizliyerek mavileştirir. 

K~rariğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan rnütevellid sancılarınız, damar 
sertlikle'ri ve şişmanlık iikayetleri -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri erit ir, kanı te -
.mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZİJK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

KIZILAY 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

t - Satınalınacak bir adet Rontken cihazı ve teferruatı 5 Ağustos 938 
tarihine rastlayan cuma gQnQ saat on birde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ~ontken cihazı ve teferruatının esas şartları ile fennt va sınarım 
ve vaziyet planını görmek ve bu husınıta fazla izahat almak üzere istek· 
!ilerin Yenl Postane civarında Kızılay hsnında Kızılay İstanbul deposu 
DirektörlOA"llne mUracaat etmeleri ilan olunur. 

Kuvvetsizlikmi? 

J<endinızi zaif hissetmenizin 
scbeb ı k a nını z ı zeb ırl eyeo 

"Toxıo" lerın vtıcutta artmasın· 

dandır. Bu tehlikeli " Toxio '' leri 
E NO "ME YV A TUZU" içerek 
d ef edı n ız. E NO le~iz ve kuvvet 
verıcid ır. ENO kanınızı temizler, 
vtıcuddakı zehirle ri a ta r . kuv· 
ve tsızlığin ve kabızın onüne ge
çer. ENO size sılıhatıoızı ve 
kuv vetını zi iade eder. 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santıml 

Birinci ıahile 400 kurrıı 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfınd.ı 
fazlaca mikdarda illn yaptıra cak· 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için -.yrı 
bir tari!e derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilılnlarma 
aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

llincılık Kollektll Şlrkeü 
Jtahnm•nu.de ilan 

ADbra caddesi 

Son Posta Matbaası ................................ 
Nejl'iyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 
SAllİPLEBİı S. Ragıp EMEÇ 

A. ftnM UŞAKLIGlL 

En müessir diş macunudur ................................................................................................ 

Diş 
Doktoru 
Diyor ki: 

Yemek k1rınhlar1 dlf aralarında cll• 
neme satıhlarındakl çukurlarda ka· 
l1rs• ekf lr ve hasal olan asit ml•elerl 
bozar, dltlerln çUrUmeslne rol açar. 
Hel• bu asitler bfJtUn gece a .. zda 
b1raklldılı takdirde muzır mlkroblar 
mllyarlarca artar ve dlfler .ar-etle 
bozulur, beyazJ&41ını, ••llamhtı111 ta· 
mamen kaybeder. Alzınızın .. hhat 
ve gDzelllQlnl rnuhafaza etmek l~l• ı 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

iş erinizi RADYOLiN ile f1rçalaymr 

ERKEKLERi TESHiR EDEREK 

C ildim, hemen yarı ölmüş gibi idi, 
yüzü buruşukluklarla dolu, cil<li 

solmuş, ihtiyarlamıştı, fakat karakte
rim daima gençti, dans, eğlentiyi se
verdim ... 

NAS 1 L 

MEŞHUR 
OL O UM ... 

ART 1 K 
Dü~ya benimdir L 

Bayan Anzara Rals'ln 

Fakat kimse beni dansa davet etmi
yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı· 

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı il ı;ı 

istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan Biocel'e 
ihtiyacı olduğunu söyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, genç 
hayvanların cild hüccyrelerinden istih
sale muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati yukarıkl hakiki fotoarafl. 

!erine bakınız ve gayet buıt 
olan tedavi şartlarını tatbik 
eden bir kadının edinecifl 

unsurlar mevcuddur. Biocel 
şimdi, cildinizin beslenmesi ve 
gençleşmesi için ihtiyacı olan 
tam nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibine karıştırıl

mıştır. Bu kremi her akşam 
yatmazdan evvel kullanırım ve 
gayet muvaffakiyetli semereler 

cazı p güzel ı iği nazara iti· 
bare alınız. 

elde ettim. Diğer taraftan her sabah da beyaz renkli Tokalon krerninl kullan
dım, bu da siyah benlerimi eritti, açık mesp.melerimi sıklaştırdı ve esmer ve 
sert cildimi beyazlatıp yumuşattı. 

M Ü H l M : Cild unsuru olan meşhur Tokalan kremleri her yerde atılır. 
Muvaffakiyctli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

~ 
ŞiRKETI HA YRIYEDENı 

Yarınki Cumartesi gOnO Hoparlörln ve elektrikli 71 ve 74 
numaralı vapurlarımız mutad 

LüKS TENEZZUH SEFERLERiNi 
yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mnkemmel alaturka SAZ HEY' ET/, 
14,45 de kalkan 71 de de mükemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI 
vardır. BUfeler Lokantacı Maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanın-

mış Glorya Pastahanesi tararından deruhte edilmtştlr. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 
71 de danı yeri ıureti mahsusada büyütülmüıtür. 

Bilet Dcretlerl her iki vapur için 7S kuru9tur. 


