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Askeri manevralar aşvekil Celil Bayar 
Egede tedkikatını bitirdi Do~uda manevralara 

.. bu gunlerde başlanıyor 
"Uzüm milli ekonomide bir servettir,, Kıtaat yerlerini almağa başladı. Millt Mudafaa 

Vekili bugun manevra sahasına gidiyor 
Ankara, 22 (Husust) - Bqvekil, ann

·müzdek:i çarşamba günü burada buluna-

Manisada üzüm bayramında bulunan Başvekil 
/stanbula, diğer Vekiller de lzmire döndüler 

1 
.. -.............. -.......... ~.............................. caktır. Celll Bayarm aynı go.n huius! ...... --------~---_,.~------ıı-ı ı trenle Doğudaki manevra mıntakasına 

Partı bayrakları hareket etmesi ihtimali kuvvetlidir. 
Ankara, 22 (Husus!) - Doğudaki aa-

h ak k l n da teblı'gv kert manevralar başlamak üzeredir. 
1 Manevralara iştirak edecek kuvvetler 

yerlerini almıya başlamışlardıt'. Manev 

ralar ay sonuna kadar bitm.if bulunacak
tır. Buradaki kuvvetler, müteakiben 

Tunceli harekatını idare edeceklerdir. 

Ankara, 21 (A.A.) - Cumhuri
yet Halle Partisi Genel Sekreterli
ğinden tebliğ edilmiştir: 

Her sene Cumhuriyet bayramın
da olduğu gibi 15 inci yıldönUm:l 
münasebetile de Parti bayrağının 
çekilmesi hususundaki Parti teşki
lltına ve Partiye bağlı kurumlara 

' (Devamı 3 ncil sayfada) 

Milli Mndafaa Vekili 
Ankara, 22 (Hususi) - Bugün Doluya 

hareket edecek olan Milll Müdafaa Ve

kili Klzım Özalp manevra sahasında 

....... - .................. ~................................ Başvekile ıniillki olacak ve bu sahadan 

Onyon Fransezin 
~b~~~~~~~~~~&~·· ~~~~~~ 

Ba§'l'ekilin İ ımirde uti Jcbaline afcl bir intıba.. ' 

Manisa, 21 (Hususi) - Başvekil Ce~ ı de Adliye ve İktısad! Vekinerlle. Izmir 
Bayar bugün saat on buçukta refakatin- (Devamı 11 inci tayfada} 

_ Milli Müdafaa Vekili Kazı.m ômlp 

T epebaşmdaki Henlayn Hitlerle görüşmek üzere 

binası dün yandı Wndr~ ~1 - S~~~~~ Mue~e!~!rd R!~~~ ~rlmdm -=Hatayda meb'us intibah 
-edilenlerin isimleri kat'i 

olarak ilin edildi 
Y 

• b' ılar bugün toplanarak Hatay meb'usan 
enı m e u . .. .. .. t • d ki 

meclisinin açılma gununu ayın e ece er 
. p tisinin Türk bulunmuştur. Fevkallde murahhasm kı· 

- Anta~ya, 2,1 - Halkclle:Oi tesbit için sa bir hitabesini müteakib aşağıdaki be-
-cemaatı mebus naınze .. . fevkall- yanname hazırlanmıştır: 
faptığı bir toplantıda Turklye d hazır (Devamı 3 üncü sayfada) 
.de murahhası Cevad Açıkalın a 

· C:Kahraman ordu Edirneye nasıl girdi?:=J 

"Çok şükür bu günü de 
gördüm, artık rahat 

rahat ölebilirim,, 

Zazar ve ziyaa (20) bin 
liı a tahmin ediliyor 

Vnyon Frcınsez binası yan.arken 

K b k 
l • İZİ görmek için ÖIÜm döşeğinden Dün saat 19.20 ~ Tepebaşında büyük 

a raman as er e~ım. ] rce ollarda bekledi bir yangın olmuş, Meşrptiyet caddesin_ 
kalkan ihtiyar bır nıne saate ' deki ttnyon Fransez binasının dordüncü 

katı tamamen yanmıştır. 

• .. 
... ,• 

(Devamı 11 inl!i sayfada) 

Niğde şehrini 
seller bastı 

Seller alhnda kalan iki kişi 
boğuldu, demiryolu 

sinın Prag dan haber ald.lğına göre, B. edilen tadilatı kabul edip edemiyecejinl 
Henlayn, Lord Runcimanla görüşmeleri soracaktır. (A.A ) 
h~da Hitl~re maHlınat vemıek Uze- Prag, 21 (A.A.) - Vaziyetin ciddt. ol-
re gizlice Ber~e gi~tir. masma rağmen Lord Runclınan ile arka-

Henlayn, Sudet partisi ,eraitinde ya- (Devamı 3 üncü sayfada) 

/~~_OLİVUTTA~ 
. -c,15 GÜN 

Enerjik ~bir artist 
Hayata amele olarak ablan ıevimli san'atkir Robert 
Montgomery: "Zihnimi en çok meşgul eden şey akın 
günlerde iyi bir ıinema direktörü olabilmektir diyor 

("Son Posta., nın Amerika hususi muhabıri lbrahim Saıa';azıyor J 

hara"b oldu ... ,.,.. 

Niğde, 21 - Dün saat 16 da çok 
detli bir surette başlryan yağmuru mü
teakib yakın dağlara düşen doludan ha
sıl olan seller şehrin §ark tarafını t&ma· 
Jllen isti!~ ve demiryolunu kısmen tahrlb 

· etmif ve elektrik santralı ile mezbahaya 

Kahramaıt askerlerimiz Edimede.. (YPISl 1 l.Jlıel •}'fad&) · (Devamı 5 inci ıayfada) 
Robert Montgomery 

(Y&n11 'J inci sartammn 1 üncü ve 5 inci siitunlarındadır.) 



2 Sayfa 

Her gün 
lran, dev adımlarile 
ilerliyor 

Yazan: Muhittin Btrıw 

B ir zamandanberi Tahran matbu

atını. dikkatle takib ediyorum. 

Bu suretle görüyorum ki İran, Şah Peh
levinin açtığı medeniyet ve terakki yo
lunda ilerlemektedir. Mesela, geçen ayın 
son günlerine doğru, İran Şahı, Şehbaz 
tayyare fabrikasının, İran işcileri elile 
yapılmış tayyarelerine bir uç~ yaptırdı 
ve İran renklerile İran tacının alametle
rile süslenmiş olan İranlı çelik kuşların 
havada sığırcık sürüleri gibi dolaştıkla
rını seyretti 

Son aylarda, Tahranın Ittılaat gazete
sinde gördüğüm Tahran belediyesinin i
lanlarından ve gazetenin verdiği hava
clislerden anlıyorum ki bu eski İran payi
tahtı, yakın zamanda çehresini değişti
recektir: Büyük paralar tahsis edilerek 
yollar genişletiliyor, meydanlar açılıyor 
ve caddeler asfaltlanıyor. Yapıldığı gün
denberi sayısız imparator ve sultan gör
müş olan İstanbul, Avrupanın eşiği, Tür
kiyenin medeniyet merkezi, dünya deniz 
yollarının uğrağı ve nihayet on beş sene
lik bir kalkınma rejiminin yarım merke
zi olan bu şehir, henüz düşüne dursun ve 
hatU. uykusundan uyanmasın! 
İran da bizim gibi demiryolları yapı

yor ve birer birer münakaleye açıyor. 1-
ran gazetelerinde neşredilen hareket ve 
vakit tarif clerini, bilet ücretlerini tedkik 
ediyorum; görüyorum ki !randa trenler, 
bizim memleketin en yüksek tarife va·· 
satisine nisbetle daha yüksek bir sür'atle 
hareket ediyorlar. Mesela bizde en .seri 
tren tarifesi Toros ekspresinde ve Anka
ranın gündüz ekspresin dedir. Bunların 
tarife vasatileri saat başına elli kilomet
re verir. Halbuki İranda bu sür'at, ekspres 
olmam.ak üzere, elli beş kilometredir. 
Bunun gibi ıyolcu nakliyat tarifeleri de 
bizden ucuz görünüyor; galiba bu da 1-
randa hayatın bizden daha ucuz olmasın
dan ileri gelir. 

* İrandaki bu ileri gidiş, acaba iki mem-
leket demiryollarrndaki tarife sür'ati ile 

mütenasib midir? Yani, İran bizden daha 
hızlı mı gidiyor? Yapılan birçok şeylere 
nazaran !randa her halde büyük bir sür
at var. MeselA, bizde kadının ve kızın 
hayata atılması uzun bir nesil içinde ha
zırlanmış bir i~ olmasına mukabil, İran 
hazırlıksız yola çıktığı halde hareket i
tibarile bizden geri değildir. Daha dün 
dokuz yaşında kocaya verilen ve yirmi 
yaşında ihtiyarlıyarak güneş görmiyen 
çehreleri yeşil bir renk alan İran kızları 
bugün mektebde, Üniversitede, lfıboraı
tuarda, doktorlukta, avukatlıkta, sporda, 
dansta sıçrayıp duruyorlar! 

Demek İran yürüyor ve dev adımlarla! 
Bu müşahedeyi yaptıktan sonra, her 

defasında, elimden gazeteyi bırakarak 

düşünmeğe dalıyorum: 

İran .pek güzel türkce bilir; orada bu 
hareketi yapan kütlenin en ilerismde 
Türkler bulunuyor. Halbuki Türkiyede 
bir zamanlar herkesin bildiği Fadsi'yi 
bizler nesilden nesle unuttuk ve bugün 
bu dili bilen bile kalmadı. Bizler, Arabi
yi ve Farisi'yi biraz öğrenebilmiş olan 
bir neslin son mümessilleriyiz. Bizlere 
de Farisi ve Arabi'yi rnekteb öğretmiş 
değildi. Edebiyat aşkı ile, diğer dillf'Ii ol
duğu gibi, bir dereceye kadar bunfarı da 
kendi kendimize öğrendik. Bizler de 
gözlerimizi yumduğumuz zaman, artık 
bu memlekette Farisi ve Arabi gazete o
kuyabilen insan ya bulunacak, ya bulun
mıyacak! 

Bu bir hakikattir; bu bir haki.k~ oldu
ğu gibi, diğer bir vakıa da bir hakikattir: 
Asya kıt'ası yakın zamanlarda büyük 
hareketlere sahne olacak! Avrupada ar
tık ezilecek millet, paylaşılacak toprak 
kalmadı. İnsanlar, milletler arasında ta
biat tarafından emredilen zaruri müca
dele, bundan sonra kendi sahnesini As
yaya nakledecek. Bizden sonra gelen ne
siller de, yani bizim çocuklarımız ve mu

hakkak surette torunlarımız; da gözleri
ni Asyaya çevir~cekler ... 

Halbuki, biz Asyadan kat'i surette u
zaklaşıyoruz; artık Asyadaki iki büyük 
alemin, Arab'ın ve Fars'ın dillerini bi
lenler kalmıyor! 

* Bu bir acıklı rnüsahededir. Bu mfü:ahe-. ~ 

deyi ne zaman yapsam, bugünkü neslin 
ganetine, gelecek neslin hüsranına acı
maktan kendimi alamıyorum. Medenileş
mek isteyen Türkiyenin gözlerini garba 

Resi mll Makale: = insan kendi kendinin avukatıdır ;;;;;; 

Bir insan için en büyük felaket, her hangi bir hareketi
nin neticesinde kendi kendisini muaha:ıe edecek vaziyete 
dü~mesi, vicdan azabı çekmesidir. 

Girişeceğiniz bir hareketin iyiliği hakkında evveli kendi 
kendinizi ikrıa ediniz, inanan bir adam kendi kendini mü
dafaa eden bir avukat halindedir, kuvvetine son yoktur. 

Parmaklarınızla r_ ............................................ _. .. "\ 
Diişünen bir insan. i Hergün bir fıkra 
Başı yapabilir misıniz? 1 M 1 • U- d • • . 1 a ı sız tese um e ersınız • 

Bu bir-düşünen insanı gösterir. Bu d'i

şünen insanı siz de hemen halk.edebilir
siniz. 

Zengin bir Amerikalı katibile bir -
likte Parise gitmi§ti. Bir gii:n Pariste 
bir caddede gezerlerken gayet gi1.zel 
bir gew; kıza rastladılar. Zerıgin Ame
rikalı katibine: 

- Şu güzel kızı gözden kaybetmi -
yelim! dedi. 

Genç kızın peşine düştii.ler. Genç 
kız biTaz ilerdeki bir mağazanın satış 
şefiydi. Mağazaya girdi. .Milyonerle 
katibi de girdiler. Genç kız bunları 
mağazada görünce: 

- Bir emriniz mi var, ne a,.ıu. f>di
yorsunuz! 

Dedi. Zengin Amerikalı cüzdanını 
açtı. Bin dolar çıkaTdı. Tezgahlardan 
birinin üzerine koydu: 

- Bununla ne almak istiyorsunuz'.' 
- Bir öpücük. 
Güzel genç kız, biraz ötedeki te.ı -

gı'ihta çalışan yaşlı ve çok çirkir~ biı' 

kadına bağırdı: 

- Madam Blanş, mösyöye bin 
franklık bir öpücük veriniz. 

Amerlllada camdan 
Vagonlar 
Yapılmağa . başlandı 

Sözün Kısası 
-····-

Münakaşaya dair 

~ T•lu 

re ransızların bir söz temsilleri var .. 

lr dır ki, esiafımız onu şöyle ter • 

cO.me ve ifade etmişlerdir: cMüsadeınei 
efkhdan, barikai hakikat doğar!> 

Bunu, bu sözü, bilhassa meşrutiye1 

ikinci defa Qlarak memleketlnıizde ku .. 
rulduğu tarihlerde çok dinlemiştim. O 
tarihte Osmanlı meb'usan meclisinde 
parti kavgaları vardı. Muhalifler de, mu .. 
halefetlerini izah için bu frenk darbı n:e .. 
selini dillerine dolamışlardı. 

Ben gençtim, toydum. Hadiseler v« 
sözler üzerinde muhakemem durmazdı, it
lemezdi de. Sadece bunları zapteder .. 
dim. Şimdi şimdi, bunları hatırladıkça, ü .. 
zerlerinde durur ve zihin işJetir oldum. 

Geçenlerde, yukarıya kaydettiğim bu 
söz temsili aklıma geldi. Acaba bunun 
vfilcıalara uyan bir ciheti var mı diye dü .. 
şündüm. Evet, müsademci efkardan, çog 
defa, hakikat nurunun doğabileceğini 
kendi kendime kabul ettim. Ettim ama, 
o nezih, o ilmt münaka;ıa nerede? 

Ve bir de, dikkat ettim: Her hangi biıl 
meselede müesses kanaat sahibi olan1ar1 
hemen umumiyetle münakaşa<fun kaçlD.J.ıe 
yorlar. : 

Bir Fransız fikir adamı da ayni mü • 
9ahedede bulunmuş, ve kendi kendin!Ş 
soruyor: 

- Bu, nedendir acaba? 
j Ve cevabını gene kendi kendina veri .. 

'

yor: 
- Çünkü, diyor, münakaşadan nur do• 

j ğar, nur ise onların kannatini ekseriy4 
I altüst edecek bir kuvvettir! 

1 

Bu mütalea gayet doğrudur. Kanaat sa-c 
hiblerinin de münakaşadan kocunmalaıt 
rını ayni derecede doğru bulurum. 

Dünyada en büyük tesellinin aldan • 
mak olduğuna göre, kanaatlerimiz. yan1ıf 
ta olsa, onları muhafaza etmek istPriz. 

İnsanlığın zafı, onun kuvvetidir. 

E. Talu 
···························································-
llrfa 20 ay sonra iyi 
Suya kavuşacak 
Urfa (Hususi) - Fenni vesaitle şen• 

re getirilecek Kehriz suyunun inşaat111 
na başlanmıştır. Bu su Urlanın şiına 4 

linde ve iki saat mesafede bulunau 

Bunun için parmaklarınızı kıvırın, iki 
parmağınızın arasına bir sigara, ve diğer 
iki parmağınızın arasına da iki düğme 
sıkıştırıp, elinizin üstünü de bir parça 
yünle örtmek kafi gelir-

5,000 dolara mahkum 
olan doktor 

Zengin Amerikalı, bir an duraladı. 
Semra yüzü gi.Hdü.. Katibine döndü: 

- Benim acele i§im var, hemen gi -
diyorum, ğ.edi, pamsını verdiğim ma
lı siz tesellüm edeTsiniz. 

Tarihte birçok devirler vardır: Aşık dağı eteğinden çıkan bol ve çoli 
Taş devri bronz devri vesaire .. bu gi- güzel bir sudur. İnşaat yiırmi ay sonr~ 

dışle bund~ sonra bir cam devri başlı- bite~ek v.e ş~hrin su ihtiyacı tamamil9 
yacağa benziyor. Şimdi hemen her şey temın edılmiş olacaktır. 

Elektrik tedavisi yapmak maksadi
le Nevyorkta Rene Berkuç isminde kü 
çük bir kızın saçlarını bütün bütün dö
kerek kel yapan bir doktoru N evyork 
mahkemesi 5 000 dolar tazminata mah
kum etmiştir. Mahkeme ilamında cBu 
zavallı küçüğü ölünceye kadar alameti 
farıkayı bırakan doktorun dikkat -
sizliğine karşı bu tazminat azdır bile 
denmektedir. 

çevirmesi ne kadar tabii ve zaruri ise u
yanan şarktaki alakalarını unutmaması 

ve gözünü ondan ayırmaması da o kada~ 
büyük ve kat'i bir ihtiyacdır. Yarınki As
ya mücadelelerinde İran Tilrkiyeye, T.ir
kiye İrana muhtacdırlar. Her iki mem
leket de medenileşiyor ve teşkilatlanı
yor. Bunlar yarınki badirelerde elele 
vermeğe mecburdurlar. İki büyük impa
ratorluk oldukları zaman bu iki memle
ketin birbirlerile çekişmeleri ne kadar 
tabü id1 ise iki uyanan millet oldukları 
zaman da elele vermeleri o kadar zaruri
dir! 

Halbuki Türkiye ile İran arasında ya
vaş yavaş manevi bağlar çözülüyor. A
rablar Türkleri, Türkler d'e Arablan u
nutnuya başlıyorlar. Bu yanlış bir gidiş
tir; buna çare bulmalı, bu memleketler 
arasındaki manevi bağlan yeniden ve fa
kat, bu Ciefa modern şekilde bir daha te
sis etmeli! Ve vakit geçirmeden! 

Muhittin Birgen 

1 STER 

. 
~ .......................................................... -~ 
Brükselde 
Görülmemiş biı 
Sirkat meselesi 
Brükselde demiryolları idaresinin ba

gaj kısmına 55 İngiliz lirasına sigortalı 
bir çanta ile büyük bir sandık gelmiş. 

Ertesi gün, gönderilen eşyanın sahibi zu
hur etmiş, aranmış, taranmış, sigortalı 

çantanın yerinde yeller estiği görülmüş. 
Adamcağız, yana yakıla, bagaj idaresin
den sigorta parasını alınış, sandığını da 
bir otomobile yükliyerek otele gitnıiş. İ
şin içinde bır bit yeniği olduğunu sezen 
Brüksel polisi işi kurcalamış, 3ımdığı 
muayene edince, çanta içinden çıkmış ve 
biraz daha inceleyince de, büyük sandı
ğın içinde, hava delikleri bulunan ayrı 
bir bölmeye rastlamış ve mesele anla
şılmış. Sandık sahibi, hırsız arkadaşını 

bölmeye kapıyarak, sandığı istasyona 
yollamış, gece olunca, hırsız sand1ktan 
çıkmış, çantayı alarak tekrar sandığa 
girmiş ve kapağını kapamış. Ertesi gün 
de suç ortağı gelerek eşyasını almış, o
tele gitmiş! ------

En büyük kadın şapkası 
Sinema yıldızlarından Norma Şerer 

dünyanın ,en kocaman şapkasını giymek
tedir. Bu şapkanın kutru seksen beş san
timdir. 

1 NAN, 1 STER 

camdan yapılıyor. Bir gün cam elbiseyi 
icad ediyorlar, diğer bir gün camdan ev 
yapıyorlar. Bir müddet sonra camdan o
tomobil karoserleri meydana çıkıyor. 

Resimde görduğünüz de Ameıikada 

camdan yapılmış bir vagondur. 

Su üstünde uyuyan adam 
Finlandiyada su üzerinde uyuyan 

bir adam peyda olmuştur. Birgün iki 
küçük çocuk gölde yıkanırken biraz i
leride su üstünde boğulmuş bir adam 
cesedi görmüşler ve hemen gölden çı
karak en yakın polis karakoluna hAdi
seyi haber vermişlerdir. Bir doktor ile 
iki memur bir sandala binerek cesedin 
yanma yaklaştıklarında hayretle bir a
damın suyun üstünde uyumakta oldu -
ğunu görın~lerdir. Büyük bir ihtiyat
la bu adamı uyandırıp karakola getir
dikleri zaman kendisinin terzi olduğu
nu h€r gün iki saat göle girip suyun ü
~erinde uyumakta olduğunu, ve dün -
yada sudan daha yumuşak bir yatak 
bulunamıyacağını söyliyerek rahat uy 
kusundan uyandırılıp karakola getiril
diğinden dolayı protestoda bulunmuş -
tur. 

]ak Dempsey ve çocuklflrı 
Eski dünya boks şampiyonu J ak Demp

sey, çocuklarının kaçınlacaklarından kor 
karak, Nevyorktan Salt Lake City'e gö; 
türmüştür. 

1 NAN M A! 
İstanbul gazeteleri 6 ay evvel şu fıkrayı neşreunişlerd1: 
cBelediye şehirde dolaştınlacak el arabaları için muay -

yen bir üp kabul etmek üzere yaptığı tccrübelerd~n .menfi 
netice alını§ ve herkesi istediği tipte el arabası kullanmakta 
ıerbest bırakmıştır.> 

İstanbul gazeteleri 6 ay farkla dün de şu fıkrayı ne~ -
rettiler: 

iSTER iNAN, 

cBelediye §ehirde dolaştırılacak el arabaları için muay
yen bir tip kabul etmiştir. Bu tipe muvafık olmıyan araba
ların kullanılması menedilecektir.• 

iSTER INANMAI 

Bursada bir otomobil tutuştu 
Bursa (Hususi) - Evvelki gün, Uluı 

dağdaki Dolubaba kampına gitmek ü • 
zere, yolcu dolu olarak, saat l 7 de şe • 
hirden ayrılan şoför Saiınin idaresin • 
deki 90 numaralı otomobil PmarbaŞJJ 
mevkiinden geçerken, kontak netice • 
si benzin borularında bir ~tial vukua; 
gelmiştir. Alevleri gören yolcular, pa" 
nik halinde otomobili terketmişler vet 
istimdada başlamışlardır .. Etraftan ye
tişen yardımcıların ve itfaiyenin ga~ 
retile otomobilin başka aksamına si • 
rayet etmesine meydan verilmeden, 
yangın söndürülmüştür. H'Adise yerimi 
gelen başka bir o tobüsle yolcular Ulu.
dağa nakledilm~tir. 

Marmarada bir motör battı 
Gemlik, (Hususi) - Evvelki g 

sabaha karşı Marmara açıklarında iki 
motör çarpışmıştır. Bunlardan Kapl 
motörü batmış, içindeki eşya da denile 
ze dökülmüştür. «Gül.baba> motörii :is 
baş tarafından hafif bir yara almış 
tır. Zarar 500 liradır. 

-·····--·············---··············-··-··········--
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Amiral Horti Nazırlarl~ l Zir~a! Ve~aleti~~~ 
birlikte Almanyaya gittı muhım· bir tebllgı 

,., i muahedesinin Alman gazeteleri ır anan l 
feshi tcab ettiğini gazıgor ar 

AJmaD gazeteleri Trianon muahcdesl
Budapeıte, 21 (A.A.) - Naib Horti, re- . eshi icab ettiğini yazmaktadırlar. Bu 

fakatinde Başvekil Hariciye ve Harbiye ~ f betle Fransa ile İngiltere c?dall 
~ '- """"'"' AtmanY•· munase Nazırları oldugu halde ~ lablar çevirerek» Macaristanı garb 

ya hareket etmiştir. . bil· :vıetlerinln nilfuzu altında bırakmak 
Berlin, 21 (A.A.) - Havas aJansı . kle itham edilmektedirler. 

dir. ilteme 
ıyor: k~ 
Amiral Horti, maiyetindeki zevat ile Neler plftilece r 

birlikte bugün Viyanaya vası~ olacak~ B lin 21 (A.A.) _ Naib Hortinfn Al· 
Führer Amiralin bindiği trenın geçece e;a,; ziyareti :Macaristan ile Almanya 
bütün kasaba ve §ehir~erin donatLlın= ~a yeni itillflar imza edilmesini 
emretmiştir. Amiral bır Al~ ~v bu- intac etmiyecektir. Emin bir membad~ 
rünün denize indirme merasımın e d I- ··jrenlldfjine göre Alman ve Macar zı
lunmak üıere Viyanadan doğrudan °b 

0 
darlan arasında yapılan &öril§meler-

. B"d ette u marn- -
ruya Kiel'e gitmek~dir. 1 ay rın iti- de bilhassa iki memJeket arasındaki iktı-
kruvazöre konulan ısme İtalyanla.. __ .x ··badeleler mevzuubahs olacaktır. 

B kruvazore ev- ~ mu 
raz ettikleri maICımdur. u . • ..:.ı-: 
velce cAmiral Tegethoff:. ısmı verilmif- Buclapettede Nazilerin nüma..,.,..... 

· "nin kon- j ken şimdi cPrens Eugen• ıs~ . Budape§te, '21 (A.A.) - Havas a ansı 
masına karar verildiği zannedilmekt~· muhabirinden: 

Berline geldiği zaman Nai~ ~ort: · Dün akşaındanberi Budapeştede nas
Mussolini için ya~ılan . me=~m· yona! sosyalistler birçok nümayifler ya~ 
fapılacaktır. Bu zı.~aretın h ki be ber mışlardır. Yeşil gömlek giymiı olan bır 
da kat'i bir şey soylenmeme e ra k d'elikanlılar küçük küçük gruplar 
Almanlar bu seyahate Çe~.o~~ovakya~a ~:linde payitahtın muhtelif noktaların
karşı yapılmış bir har~ket sw;·.ı verme e d to !anmışlar ve nifaka tefVik eder 
uğraşmakta ve Macarıst~ın Ro~~~a n:ıni ~tte bağırışmalarda bulunmU§lar
\'e Yugoslavya ile olan munasebetlcrın;:ı .dır ~bıta vak'a mahalline koşmUf ve 
salah kesi.ettiği noktasında ısrar etme - - . v;ııril~ri dağıtmıştır. 
tedi 1 

numa,, ,.-
r er. 

Filistinde 

Muhtekirlere karşı ıiddetli 
tedbirler alındı 

Ankara, 20 (A.A.) - Ziraat Vekaletin
den tebliğ edilmiştir: 

Elimizdeki son tahmin rakaııuarına na· 
zaran memleketimizin 1938 mısır mah
sulü buğday mahsulü için olduğu gibi ge· 
çen yıldan yüzde yirmi kadar fazladır. 

Bu umumi vaziyete rağmen mevzii ku
raklıktan müteessir bazı mısır sahaların· 
da muhtekirlerin faaliyete geçerc;>k mısır 
fiatlarını yükseltmiye kalkıştıkfarı anla; 
şılmı§tır. 

Ziraat Bankası her yıl olduğu gıbi bu 
yıl da bl§ka sahalardan nakil suretiJe ku
raklıktan muztarib sahadaki köylülere 
yemeklik ve tohumluk verece~i gibi 2661 
sayılı kanunun birinci maddesine istina
den kurakhk gören veya dolu, sel gibi a
fetlere uğrayan yerlere ve çiftcilerinc? ye
meklik ve tohumluk olarak ödünr veya 
mal olduğu fiat üzerinden devl~t elinde 
mevcud stoklardan istedikleri kadar buğ
day vermek de kabildir. Bu son yoldan 
istifade ihtiyacında bulunan mahallere 
ihtiyaclarının mikdarı sorulmuştur. Bu
na rağmen ihtikar hareketlerine cesaret 
edecek olanlar hakkında §idd,tlı taki
bat mukarrerdir. 

Fransız 
Başvekilinin 
Bir nutku F rankocular 1 Paris, 21 (A.A.) - B. Dalady<>, bu ak-

// er/ iy or /ar - Çarpışmaıar şam radyo ile neşredilen bir nutuk söy-
Kudüs, 21 (A.A.) _ Hususi bir mem- !emiştir: Mumaileyh bu nut~unda cHarb-

Valans 21 (A.A.) - Doğu ~ephe • badan öğrenildiğine göre geçen cuma gü- cuyime ihtilaflara ve hali hazlrda millet
linde Frankistler Viver'in 20. kılo~et- nu·· askeri kıt'alarla kuvvetli bir tedhişci lerin kaygılarını teşkil etmkte olan bey
re garbında bulunan Cumhuı;yedtcıle • çetesi arasında vuku bulan müsademede nelmilel nizalara, memleketin nazarı dik-
..: vzilerine taarruz etmege evam k tini lb t · f B D l ci h" ·· b un me . .. b' mu 200 kişi ölmüş ve yaralanmıştır. a . ce ~ nuş ır. . a a ye, ıç şu -
etmektedirler. iki gUı_: sur~nl ırl C - Kud'iis, 21 (A.A.) _ Öğleden sonra h. esız, harbm vukuu mukadder olduğuna 
ha.rebeden sonra hükumetçı er e u - kt d 

billo \'e Resı·ero dag~larını tahliye ede- tedhifCilerden mürekkeb biiyük bir çe- ınan.maına a ır. 
ldlrek mahk6mJannm ))ulundufu B. Daladye, frank kıymetinin yeniden 

rek bıraz ileride Y"ni mevzilere yer • ;; gh h ishanesine taarruz eıım,. indirilmesine ve kambiyoların kontrole 
leşmişlerdir. . t 

1 
u~ eım ap tabi tutulmasına tarafdar değlldır. 

Franko kıt'alarının. ~e~ra a~::um: leAsuer binanın kapısını kırarak mah- Hatib, demiştir ki: Bu sahada vukua 
bre' de Betecapena Dıa·ı.110 nun. ların h sini ko mljlerdir. gelecek her nevi buhran harbi isteyenler 
bunda yaptıkları tazyik tam bır aka • pus _::p yuver -- için m~bir fırsat addedilecektir. 

metle neticelenmiştic. Eıki Avusturya hükumeti 
ltalyamn ceYabı . . . erkanı yüksek devlet 

P . .,1 (A A ) _ Romadan bıldirilı-
arıs, 41 • • •• 1 Şarl, k d·ı · ] 

Yor: İngiliz maslahatguzarı B. Noe . . divanına sev e l ıyor ar 
bugün B. Ciano tarafından lcabu~ e~~: Berlin 21 (A.A.) - Resmi ~ide, 
'Ve B. Ciano sefire İspany?l ınese .es• a: b gün ceski Avusturya federal hilkft
kında iki defa İngiliz dıplt>masısl tar muetleri erkanı ile cürüm ortaklarının 

bb ·· İtalyanın fından yapılmış olan teşe us.! . . mes'uliyeti• hakkındaki kanunu neş • 
Vermiş olduğu cevabı tevdi etrr.ışt~. retmiştir. . - ) ,. f Bu ımnun, siyasi faalıyetleri esna -

Küçük iti a sında milletin hukukunu ihllı veya 
· ·ıı te karşı basmana hareklt icra et-

ko n fer ansı ~eke cürmünü irtikap e~.~ş olan bu 
hükUınetler erkam ile cürum o~kla-

Belgrad 21 (AA ) - Çekoslovak}'I ve Vfyanadaki yüksek devlet divanı 
Romanya' Harici~e· Nazırları Krofta ile rının runa sevkedileceklerinl natıkdır. 
komnen, saat 10.30 da Bled'e gelnıişler- buzu d N ·ı karm 
dir. . . y arşova a azı ere r 

Belgrad, 21 (A.A.) - B.~ed'den b~Idı- miting yapıldı 
,-ildiğine göre Prens Pol, oğle vakü B. 21 (AA)_ Havas muha -
krofta'yı kabul etmiştir. Yarım saat son· Varşova 
ra da B. Komnen'i kabul ederek kendisi· birinden: k " . bugün ög~leden son-

b. . .. tbe- 4000 kadar ışı 
ııe Beyaz Kartal nişanının ıııncı ru . ları tarafından Polon -
ıini vermiştir. ra Nazı l~e~:-karşı tatbik edilmekte 
. Naibi hükumet, Çek ve Rumen naz~~la- ) alı ek~ll~~ protesto etmek maksadile 
tını ögwle vemeğine alıkoymuş ve bu oğle olan US bı'r mitingde hazır bu-" . ·ı rfb olunmuş Yemeğinde bilhaı.sa B. Stoyad:novıç 1 e te 1 l dır. Miting cPolska Zaşod -
küçük itilaf devletlerinin Belgrad ve l~nmuş ;r daki Polonya cemiyeti tara
~tikreş ve Prag'daki sefirler!ni kabul et- nıya• a ın 'b edilmişti. 
iniştir. fından t~--.-:..----

Jngiliz hava nazırının 
Berlin seyahati 

Berlin, 21 (A.A.) - General .. \T~lle
!nin'in Almanyayı ziyareti İngılız ava 
~azırı Sir Kingsley Wood'un yakında 
lıerlıni zıyaret etmesi fikrini uya~dırmıt
tır. Siyasi Alman mahfellerinde suylcndi
line göre bu seyahat hakkındaki ha~er
ler mevsımsiz addedilebilirse de boyle 
hır ziyaretin yapılması mtimkündür. 
~nkü Alman ha\·a nazırı General Mılch 
lııgiltereyı bundan evvel ziyaret etnıiş· 
tir. 

F ransıc Generali Pariıe d6ndD 
Paris, 21 (A.A.) - General Vuillemjn 

l2.15 te Vılla Coublay'da kaı·aya inmi§tfr. 

AlmaD iktısad 
nazırı geliyor 
1. 21 (A.A.) - İktısad nazırı 

Ber ın .. 1 M 
E ltlliln ikinci on beşinde ez~um e a 

Y. ta Yu~lavya, Bulganstan, Yu
carı~ tıan, ve Türkiyeyi ziyaret edecek
nanıs n 
tir. 

Yunanistanda zelzele 
. 21 (Hususi) - Dün sabah il-

Atına . 
. t 10 05 de diğeri 10,20 de Halkı-

Y.ı saa ' İk" . . b" . . ., 'ki zelzele olrnuştur. ıncısı ı-
d.ıkı .d~ ~ daha hafif olan bu zelzele-
rıncıssnınas~:da yeraltından gelen gürill
ler e 
tüler de .Lşttilmiftir. 

Sovget Japon 
ihtilafı 

Tokyo 21 (A.A.) - Harbiye neza -
reti namına söz söylemeğe salAhiyet -
tar bir zat Havas ajansı muhabirine 
beyanatta bulunarak mütarekeden bir 
kaç gün sonra Sovyet tayyarelerinin 
Mançuko ve Kore toprakları üzerinde 
keşü uçuşları yapmaları bir tahrik ma 
hiyetinde olduğunu ve Japonya hüku
metinin keyfiyeti Moskova nezdinde 
protesto edeceğini söylemiştir. 

Ja~onların yeni bir 
ihraç hareketi 

Tokyo 21 (A.A) - Domei ajansın
dan: 

Japon umumi kararglh.ının bir teb
i'iğine nazaran Japon kıtaatı, bu sabah 
Şanzi'nin §'imalinde Poyang gölü civa
rında kain mühim biır sevkülceyşf nok 
tası olan Singçe'yi işgal etmişlerdir. 

Şanghaydan gelen bir habere göre 
Japon donanması, karaya ihrac edilen 
askerin ihracı ameliyesine müzaheret 
etmiştir. 

Tebliğde Japon kıtaatınm, gölün 
garb sahiline çıktıktan sonra Çinlilerin 
Bişan dağı mıntakasının şarkında ve 
Yangçe'nin cenubu şarkisinde göster -
miş oldukları anudAne mukavemete 
l'ağmen cenuba doğru ilerlemiş olduk
lan iJAve edilmektedir. 

Sübayların motosikletlere 
biniş tarzı nizama bağlandı 

Ankara, 21 (Hususi) - Sübayların rno
tosikletlere biniş tarzı bir nizama bağlan
mıştır. Kararlaşan esaslara göre büyük 
şehirlerde sübay, motosikleti bizzat sevk 
ve idare ettiği zaman tek basına binecek
tir. Çizmeli veya getrli bulunacak, resmi 
kıyafetle sebebli veya sebebsiz motosik
lete kadın veya çocukla binemiyecektir. 

Sa,ta 1 

Halayda meb'us intihab 0 1 

edilenlerin isimleri kafi A"~E 
olarak ilan edildi 1. 

(BCZ§ tarafı l incı soyJada) 
Hataylılar, 

Hatay çileli günlerini bitirmiş, mes'vd 
ve müreffeh bir istikbal yoluna girmiş 
bulunmaktadır. Hatay devleti ve Halay 
hükfuneti ve Hataylıların yegane mümes 
sili Hatay meb'usan meclisi ya-
kın günler içinde tarihi vazi -
fesine b8§lıyacaktır. Türkiye hükümeti
nin Hatayın istiklali için yirm l seneden
beri devam eden gayret ve i~dakirlıkla
rına, Fransa cumhuriyeti dostane bir 
muka~ede bulunuyor. Türkıye ve Fran 
sa devletlerinin anll§ması bu anlaşmayı 
daha ileriye götürerek bu mes'ud netice
yi daha ziyade inkişaf ettireceğino ümi
dimiz büyüktür. 

Bu vesile ile Fransa cumhuriyeti hü
kfunetine ve onun buradaki mümessiline 
arzı şükran etmeyi vazife biliriz. Hatay 
ve Hataylılar için bu rnes'ud vazıyeti Ha
tayın istiklal ve inkişafının büyük hami
si olan Türkiye cumhuriyeti h:.ikfunetine 
ve onun Büyük Devlet Reisi Yüce Ala
türk'e sonsuz şükranlarımızı her zaman 
olduğu gibi bu vesile ile de sunar ve ebe
di bağlılıkları bir kere daha cihana ilin 
eyleriz. (A.A.) 

Hatay meb'uslan seçildi 
Antakya, 21 (A.A.) - Bütün cemaatler 

• Amerikanın Avrupaya 
gardımı: Bol lakırdı 

Yazan: Selim Raf1P Emeç 

A vrupada siyasi buhranın en son 

haddine vasıl olduğu bir sırada 

Amerika bir defa daha sesini yükseltmek 
lüzumunu duydu. Amerika, bütün cif-a. 
na ve bu arada bilhassa Avrupaya hitab 
eden sesi ile bu buhranın halli için vere· 
bilecekleri şeylerden bahsetti. Fakat n~ 
zaman? Orası meçhul. 

Nevyork· Taymis gazetesinin tcşbıhı 
veçhile İngilterenin Avrupada fili yeri 
ne lakırdıyı tercih edip Lord Runcimanı 
Praga göndermesi gibi, A.nerlka da, fiil. 
den ziyade konuşmaktan hoşlanıyor. B11 
teşbihin manidar tarafı şudur ki Runci· 
manın seyahati ile Amerikanın lakırdısı 
ayni §eylerdir. İkisinin de amel ile ala
kası yoktur. Maamafih Amerikanın. bu 
hususta uzun zaman ses çıKa.rmayıp ta 
konuşmak için beklemesinin ~heb.ı.. cum· 
hurreisinin seyahatte bulunması idı. Rlız. 
velt Vqingtonda yoktu. O, seyahatter 
dönünce Amerikanın dili de açıldt. Bt. 
sözlerin ifade ettikleri -ili~mmiyetin hır 
kısmı da işte bundan ileıi gehyor. 

seçim komisyonunca tayin olunmuş mik- * 
darda namzed göstermiş olöukiarından Milletler, gerek ideolojik ter.ıayüIJeri 
acDarı aşağıda yazılı olanların meb'us- gerek iktısadi menfaatler. bakımından 
luklan kat'i olarak ilin edilmiştir: bir tercihe varmak mecburiyetindedirler. 

Türk cemaati Antakyadan 1. Abdülga- Eskisi gibi muhteşem ols .ın veyn olma
ni Türkmen 2. Dr. Vedi Bilgm, 3· Sa- sın· ın· fır" adın hodb" ··ı · b" ·· . • . • . " • ın su resme urunc · 
mih Azmı, 9. Subhı Bereket, a. Vedı Mu- rek etraflar d d h"d· 

İ . 1 . ın a cereyan e en a 1se . 
nir Karabey, 6. Dr. brahim Hal, 7· Arif lere yabancı k l 1 A ik · t a amaz ar. mer anm se-Hikmet Celil, 8. zzet Zekerıya, 9. Be-
kir Sıdkı Kunt, 10. Ali Mısırlı, 11. Nuri sini yükseltmesinin bir sebebi de eeniı 
Aydın, 12. Mehmed Adalı, 13. Mehmed Amerikan kütleleri tarafından bu haki· 
Kimil. katin §imdi yavaş, fakat mutldk bir em . 
Kırıkhandan 14. Seydi Oğuz, 15. Arif niyetle anlaşılmakta olmasından ileri ge 

liyor. Fakat bu anlama n~ zaman tamal'!l Hikmet Sural 16. Bahri Bah&.dırlı, 17. 
• olacak ve ne vakit Avrupanın davasını Cevad Abalı, 18. Abdurrahman Mussal, 

l9. Abdullah Mursal. Amerika benimsiyebilecektir? Bu . 
İskenderundan: 20. Botstan Mercan, 21. nu kestirmek mümkün değildir . 

Abbas Ülkü, 22. Hamd'i Selçuk. Fakat bu husustaki istihale (1 

Alevi cemaati: Antakyadan: 1. Meh- kadar bati oluyor ki karnının aç • 
med Said Tubeyli, 2. Hasan Ali Davud, 3. .lı~ından dolayı ağlı yan A vrupanın der · 
Silleyman Tuhani, 4. Mehmed KÖ8e<liy0p, dini Amerika anlay.mcıya kadar, belki 
5. ZeynelAbidin Cil, 6. Selim ~ahmud, Avrupa açlıktan ölecektir. B•ı sebeble A. 
7. Salih Güzel. merikanın bu defaki sesini, mesela dün-
İskenderundan: 8. Davud Şeyh Meh- yanın sonu yakla§tığını teessürle haber 

med Reyhant 9. Ahmed CeJil Abdillha· veren bazı ilimlerin hareketine benzet. 
mid. ' mek pekAl1 mümkündür. 

Ermeni cemaati, Antakyadan: 1. İsa Bu yeisli haberi alan kimsl!nin teessfü·. 
Kazanciyan, 2. Agop Davudyan. le, peki kıyamet ne zaman kopacak sua· 
Kırıkhandan: 3 Haçadur Karabacakya.n line bir milyar sene sonra cevabını al . 
İsken<ferundan: 4. Marsel Dalit, 5. Mih· ması Gzerine nasıl ağzından, gayri fhti • 

ran Keşişyan. yari chay Allah müstahakmı versin• 
Rum cemaati: Antakyadan: 1. Doktor cllmlesl dökülürse, Amerikanın bilinmeı 

Basil Huri. lskanderundan: 2 Klımll Zl- bir tarihte A b 
k vrupaya ugünden yardıtt 

ry A
0

rab cemaati: Antakyadan. J. Bahla- vldincle bulunmasına da ayni suretle mu· 
nuslu Hacı Rezzuk, 2. Hacıpaşab Muıta- kabele etmek, cidden yerinde bir cevao 
f F olur. - Selim Ragıp Emeq a ansa. _______ _...;,. __ _ 

Meb'ular bagttn toplanıyorlar 
Antakya, 21 (A.A.) - Meh'uslar 22 a

ğustos pazartesi günü toplanarak Hatay 
meb'usan meclisinin açılma rfinünü ta
yin edeceklerdir. 

Henlayn Hitlerle 
görüşmek üzere 

gizlice Berline gitti 
(Baştarafı 1 inci sayfadtı) 

daşları ümidlerini kesmemektedirler. 
Runciman heyeti mesaisinin neticesini 
bir muhtıra şeklinde tesbit etmi§tir. 
Muhtıranın birer sureti iki tarafa veri
lecek ve icab ederse alakadar devleUer 
konferansına tevdi edilecektir. 

Parti bayrakları 
hakkında tebliğ 
(BQ.ftarafı l ind sayfa.da) 

gönderilen, ilgili makamlara da malumat 
olarak sunulan yazının Ulus gazetesinde 
resmt devaire de şümulüne işaret eder 
bir yazı intişar etmiştir. 

Resmi günlerde resmi devaire bayrak 
çekilmesi kanun ve talimatlara istinad 
eder. Parti bayrağının nereyP. ve ne za
man çekileceği de ötedenberı müttehaz 
usul ve talimata tabidir. Bayt«tk talimat
namelerinde hiçbir değişikJUt yoktur. 
Keyfiyet tavzih elunur. 

italyada Yahudilerin 
kaydına başlandı 

Rcma 21 (A.A.) - İtalyada ve ftaı. 
yan imparatorluğu topraklarında otu • 
ran bütün Yahudilerin kaydına baş . 

lanmış olduğu Tribuna gazetesi tara • 
fından bildirilmektedir. Kayıd muame 
lesi din değil ırk prensibine istinad et
tiği için başka dinleri kabul eden Ml: 
seviler de Yahudi addedileceklerdir. 

Ziraat Vekilinin lzmir 
belediye reisine telgrafı 
İzmir 21 ( A.A.) - İmıir fuarının 

açılması münasebetile zjraat vekili Fa 
ik Kurdoğlu fuar komitesi reisi doktor 
Behcet Uza aşağıdaki telgrafı gönder· 
miştir: 

Elimdeki işler, şuurlu, sistemli ça • 
lışmaKı.rınızın abidelerinden birisi o -
lan İzmir enternasyonal fuarının bu a
çılış gününde de hazır bulunmuş ol -
mak zevkinden beni mahrum etmekte
dir. Vekaletime ve şahsıma aid duygu
larımı bu telgrafımla arzeder, .sizi ve 
kıymetli arkadaşlarınızı bu milli eser· 
deki çalışma ve muvaffakiyetlerinizden 
dolayı tebrik ve takdir ederim. Fuarın 

büyük kalkınma davalarımızdaki iler
lemelerimizin geniş ve hakiki makesl 
halinde her yıl daha yükselmesi te -
mennjmdir. 



Cumhllriyetin 15inci yılı 1 

için pullar basılıyor 
Başvekil 

şehrimizde Hububat ve gağ müvaridatı arttı, buğday 
/tatları bir mikdar sukut etti Posta, telgraf umum büyük mikyasta Bandırma 21 (Hususi) - BaşvekH 

muhabere yapan • • Ceial Bayar bu gece saat 23 de hususi 
trenle Bandırmaya gelmiştir. Harman sonlarına yaklaştığımız bu PAMUK : Şehrimizde perak d • 

Pul basan 
Başvekilimizı' ·st d h 1k · l d h ld y ·b· b en c sar ı asyon a a coş - mevsım er e er sene o ugu gı ı u se- fiyat için ve bazı yerli fnÔrikaların ufak 

Posta, te1graf Umum Müdürlüğü kun tezahüratla karşılamıştır. Şehir ne dahi her cins hububatın gelişatı art - tefek mübayaatı görülmektedir. Son .. 1• 

Cumhuriyetin on lıe§inci )'llı için hah- bandosu da istasyonda yer almış bu - mı~r. İhU~aç nisbetini tecavüz eden bu !erde şehrimiz piyasasında Balıkesb" :!:ı. 
ra pulları tab'ettirmeğe karar vermiş- lunuyordu. Hariciye Vekili Tevfik gelışat yuzunden buğday fiatlannd-:t gc- lnrı 33, Maydos 3S, İzmir Akala pamuk· 
tir. Rüştü Aras da Başvekili k'arşılamak ne bir mikdar stikut görülmüştür. Ar - !arı 40 kuruş aralarında satılrnaktad 

idare bundan başka uzun Zaman • .,. üzere Bandırmaya gelmiştir. palar da ~yni vaziyettedir: Diğer ihracat İhracat için işler olduğu duyuın:..mı~r: 
danberi normal posta müraselfıtında " , B~vekilimiz Savarona ya tile bu sa- maddelerı de hemen aynı durumu ır.u- tır. Esasen hali hazır fiatları ihracata mü-
kullanılan ve kalıplan bir hayli eski - bah saat 7, 15 geçe İstanbula hareket ha!aza etmektedirler. said görülmediğinden yeni mahsuHin ne-
miş bulunan pulları da değiştirecek • etmiş ve halk tarafından uğurlanmış - BUGDAY : Geçen hafta içınde gerek ticesi beklenmektedir. 
tir. Cumhuriyetin on beşinci yılı ha - tır. muhtelif limanlardan ve gerekse Hay - Bu seneki pamuk reko1tesmin 240-26\1 
tırası olarak basılacak pullar altı kıy • darpaşa tarilrlle gelen buğdayların art- bin balye arasında olacağı tshm'n edil· 

metıte 2,5, 3, 6, 7,5, 8 ve 12,5 kuruşluk \.. "" Bir genç babasının ması, ve Ziraat Bankasının da eski ve rnektedir. 
olacaktır. Bu pullann 8 kuruş1uklann- lzmir pıı.ltanndan birı ye~i mahsuld~n bir hayli m~kdarda piya- TiFTlK : Geçen hafta içinde piyasadr. 
da ziraati temsil eden traktörle Ata - .. 1 . lık 1m k kafasını balta ,·ıe kesıı· Sa)n arzetmes~ yum~ak bugdnyla:-m beş umumiyet itibarile bir canlılik iirül . 

t
- k'" b" · 

5 
k 

1 
"kl d pan muessese ere hır lrolay o a para kadar duşmesıne sebeb olmu ..... ·r - - .. g ur un ır resmı, uruş u arın a .. . . • ;-~u · muştür. Henuz Alınanların mübayantc. 

harf inkılabını temsil eden Atatürkiin u~re frak~tıp oto~. p~l ~ ma Istıranca ormanlarmda çok feci bir Ser~ buğdaylara gelince :ız mikdarda Yu- başlamamasına rağmen bir hafta i~indc 
tahta bru;ındaki resmi, 6 kunışlukla - kineler !l"hrteceldır. Buy~ muessese: cinayet işlenmiş, ihtiyar bir köylü çok nanıstana sevkedilenlerln haricinde satıı 1600 balye kadar tiftik satılımştır. Ôeıe. 
rında izciler, 7 ,5 kuruş1uklannda ka - ler~ venlecek olan bu m~~~ler muh sevdiği evladı tarafından balta ile ka· olm~~ Bu cıns .buğdayıaı:a Al • cek hafta satış1annın bu ycklınu geçPCeğl 
rada ordu, ve havada tayyare, 12,5 ku· telı~ kıymette zarflann uzerıne oto - fası: kesilmek sure'tile öldürülmüştür. ~anlar da il~ekte ısele.r de fiatların zannedilmektedir. Bu hafta içincıe Al . 
ruşluklarında da yeni yapılan köprü • matık surette pul basacaklardır. Pos • Vak'arun tafsilatı şudur. ıbracata elverışli olınadığı anla~ak - manya permi dairesinin tiftiklcrimize b. 
!erden birinin resmi bulunmaktadır. ta idaresi makineler için 100 er liralık Kapaklı köyünden İbrahim adında tadır. Geçen haf ta içinde şehrimize tak· !iat tayin ettiği takdirde vazıyet bıT k~: 

Postanelerde normal pul olarak bas· fişler getirtecek ve bunları makineler- ihtiyar bir köylü ormandan ağaç kesip, rıben 2750 
ton buğday gelmiştır. daha sağlamlaşacaktır. 

bırılacak pullar 19 kıymetten mürek - den alan müesseselere bedeli mu • kerestesini satmakla hayatını kazan - Ekstra ekstra Polatlılar 6.lSJ, dokuz on Geçen hafta oğlaklar 131 Kara hisar 
kebtir. Bunlar 1 O, 20, 30 paralık ve 1, kabilinde verecektir. Makineler fiş kıy maktadır. Ü~ oğli!e beraber çalışan ih- çavdarlı Konya,~ ~Ua'"'. 5.38, eks- Kütahya ly8'ı mallar 120-122, Çerkeş v~ 
2, 2,5, 3, 5, 6, 7,5, 8, 12, 12,5, 15, 17,5. meti olan yüz liralık muhtelif kıymet· tiyar, ormandaki keresteleri getirmek tra se~ Anadolu cinslerı 5.3:1, Trakyo Gerede malları da 100-107 kımıştan sa_ 
25, 30, 5 O, 100 kuruşluk olacaktır. te pulu bastıktan sonra otomatik bir üzere küçük oğlu Veli ile beraber or- sertlerı 5.l4, kızılcalar 5.18 paradan sa - tılmıştır. 

Posta, Telgraf Umum Müdürlüğü surette zarflara pulları yapıştıracak • mana gitmiş ve keresteleri arabaya t~~tı~. . . . . . • YAPAGI : Geçen hafta içinde Alman· 
ayrıca, geniş mikyasda muhabere ya - tır. yüklemiye başlamıştır. R A. ~~!a .pe~ d~esımn daımı yaya 400 balye kadar yapağı scvkerlil • 

G ld y h ld . 
1 

.. bT . surette fıat degıştirmesı pıyasayı tcred • . ı· B' d 

Gu 
.. mrü: ı.ıerde : ece o ugu a e ış erını ı ıremı· d"d k kt . mış u. ır sene enberi memleketimiz • 

J 

ıı , b b y ı d 
1 

u e sev etme edir. Son yapılan tek • d ğ ) en a a, ogu orman a yatmış ar ve lifl . . . . en yapa ı almıyan Almanların bu sene 

f 
· d Ib" 1...:-· k d ld v b" er nıusbet netıce verme<lığmdcn bu v •1 1• ,_ acıa a ;ram11.ııın uy u a o ugu ır 

1 
k t k . yapagı ı e a akadar oluşu Herisi için ürrıjd Mllte/errik: 

lktısad Vekili geliyor Döviz kaçaKçılığı tahkikatı sırada işlenmiştir. ~em e c e arşı ın:acat yaptlmağa im - vermektedir. 
İz.mirde bulunmakta olan İktısad Şehrimizdeki bazı müesseselerin dö ·· . kan kalmamıştır. Pıyasada s1

1kut alamet- B lı . Oteden1bekrı babas~ın $paralarına bir leri görülmektedir. Anadolu mal'-- 3 ~S- a.ş c~ "dalıfc.ılarımız.dan Sovyctlerin 
;vekili Şakir Kesebir Çarşamba günü viz kaçakçılığı yapbkları ih'ban üze - ~ +-, ı v 1. ı.cu.ı ·- gayrı m t teklifi · d 

i 
. . . . .. .. an evve avuşmagı ~ r ıyan e ı, 4 Trakya uvallı 4 l0-4 15 arad usaı ıa crın en dolayı 

şehrimize gelecektir. ktısad Vekili bu rıne tahkikat ıçın gum.ruk muhafaza babası derin bir uykuya daldıktan son· ' .. ~. _ · · P an mua- Rusyaya karşı ihracat yapılamamıc:tır 
d b

. k ·· k 1 k b ··a 1 k 1 y tar fınd Ank mele gormuştür. . . . . ':t • ra a ır aç gun a aca ve u mu • gene omutan ıgı a an ara· ra baltayı alarak ansızın ihtiyar köy'- KU l . _ .. Yerlı fabrıkalar ihtıyaçları nisbetind'' 
det zarfında muhtelif iktısadi mesele - dan gönderilen Süleyman ve muhafaza Jüıniin boynuna indirmiş ve İbrahim . ~Y~M • .Satışsızlık yuzunden kıy- az çok mübayaatta bulunnınktadırlar. 
ler etrafında tedkiklcr yapacaktır. başmü.dürlüğü memurları t~kikata e- bir anda can vermiştir. metını hır hayli kaybeden kuşye~le~ g~- !1"akya cinsleri 60-62, Çanakkale, İzmir, 

Eskişehir valisi geldi hemmıyetle devam etmektedırler. Tah iBundan sonra baba katili- evlad onun çen haf~ 5
·
15

. paraya kadar duşrnuştü. Izmit ve bu ayar yapağılar da 53-57 ku-
Eskişehir Valisi Yahya Sezai Uzay kikat şimdilik üç cepheden ilerlemekte kanlı cesedini ormanın koytu bi; köce- Hafta nıhayetinde dış memlcket1°rdcn ruştan satılmıştır. 

k 
· d' ç ı ı b"-Jl. ·· k d ik "' bazı taleblerln gelm · · cil ,. ı bir ay'lık mezuniyetini geçirme i.ızere ır. a ışma ar IL'A:aç gune ~ ar • sine, fundalıklar içine saklamış ve bal- esı pıyasayı . z .. 

0 
a- Keçi kılı üzerine 51-53 kuruştan işier 

Eskişehirden şehrimize gelmiştir. Yah mal edile~ek suç~ul~r evraklarıl~ be - tayı da yanına birakıp arabayı koşarak ~~ .~anlandırmıştır. ~u sureth fiatlar da olmaktadır. 
ya Sezai buradan Bandırmaya gide - raber Aslıye beşmcı cezaya verılecek· köye dönmü..+ür. ıkı uç. par~ kadar yükselerek 5.18 para- DERİLER : Sovyet m- .11 . . • j• dan bır mikdar satış ı1 b'lmi . umessı erının 
cektir. lerdır. Oğlunun ormandan yalnız döndüğü· Ar t l yap a ı §tir. geçenlerde mübayaa ettikleri iki yüz bin 

.. _ ıvre susam sa ış arı devam etmekte- aded ğl k d · · d 
nu goren anası Veliye babasını sormuş, dir. 17.20_17.30 paradan işle lmakt dır " 

0 
a ~r~sın en maada yeniden 

Dünkü at yanşlan çok zevkli 
ve heyecanll geçti 

o da kereste kesmek için on gün or - YAGLAR • So _ lerd r 
0 

a . · mubayaata .~şecekleri öğrenilr1iştir. 
marula kalacağını söylemiştir İhtiyar d · n gun e yağ müvarı- Geçen hafta ıçınde satılan oğlakların 100 

.. • w. • atının artmakta olduğu görülmektedir ad d 65 kil y lığı d 1 
, kadın on gun ~eçtıgı halde kocasının K . tihlak edilmek _ b · e • o agır n a o anların çifti 

dönmediğini görerek hazırladığı yiyip n t§~n ~l dil b y~ure ~1~ de~la- 140-145 kuruştan muamele görmiiştür, 
içeceği Veli ile ormana göndermek is-

1 
n. ~ e en u yag a~ın r a cms - Bundan maada Rusların keçi derilerfü 

tediği zaman Veli soğukkanlılıkla: Aen kılo:u 82 kuruştan, Dıyarbakır Vf' b:.ı de alakadar olduğu görülmektedir. AJ • 
- Babamı öldürdüler. Meraklanma- ayar yaglar da 86 .kuruş ~ral~ında satıl- man alıcılarının da pek yakında keçi de 

.. . maktadır. Yemeklik zeytinyagı da 85-40 rı·sı" mu'"bayaa d kl · · ·· · y.asın diye ben sana soyleımedım de • e ece erını qostenr alfi 
miştir. ' kuruş aralarında muamele görmektedir. metler vardır. 

Vak'a zabitaya aksetmiş ve sorgu Poliste: Askerlik işleri: 
ya çekilen çocuk babasının korucu Şa
kir adında biri tarafından öldürüldü· 
ğiinü söylemiştir. 

Fakat çok geçmeden bunun bir iftira 
olduğu anlaşılmış, Veli bir hayli sıkış· 
tınlmış ise de suçu itiraf etmemiştir. 

Nihayet jantlarına komutanının bir 
tedbir? ile Velinin babasını öldürdüğü 
sabit olmuştur. 

jandarma komutanı siyah ve iri bir 
kqpek bulmuş ve bunun polis köpeği 
olduğunu, canileri gözlerinden tanıdı
ğını ve onları parçaladığını söylemiş -

tir. 

Bir kadm bir erkeğin yüzünü 
jiletle kesti 

334 Doğ. lann ilk ve son yoklamaya 
davetleri • 

ı - 1/Eylül/938 den 23 - ı. Teşrin • 938 
gününe kadar Fatih şubesinde ilk ve son 
yoklama yapılacaktır. 

Galatada Necatibey caddesinde o -
turan Şükrü ile ayni sokakda oturan 
Nadide isminde bir kadın arasında ma 
hiyeti henüz mallım olmıyan bir mc -
sele yüzünden kavga çıkmıştır. Netice· 2 - Yoklamalar nahiye nahiye ynpıla _ 
d N d"d r "rd•Y• b . cakt.ır. Hangi nahiye mükelleflerinin hangi 

e a ı e eme geçı ıgı ir Jilet bı • günlerde şubeye gelecekleri aşağıda gôste -
çağile Şükrüyü yüzünden ağırca yara- rllmişt.ir. 
lamı~lır. Yaralı tedavi altına alınını~, 3 - Yoklnmalar her haftanın perşembe, 
suçlu yakalanmıştır. cuma, cumartesi günleri sabah saat (8) d• 

Bnyükderede bir otomobil kazaıı başlıyarak 02) ye kadar devam edecektır. 
Piyer tarafından idare edilen i571 nu _ 4ı - Şimdiye kadar ilk yoklamasını yııpc.. 

Suçun siyah köpek tarafından keşfe· 

Dünkü. yarı§lan takib edenler ,dilip, ~un korkunç d~er'i arasında 
Dün Veliefendi koşu yerinde yaz ya ~iaba yukarı yaştaki yerli yarım kan can vermekten korkan Veli vak'ayı 

n1aralı ooomobU dün Büyükdereden ist.an _ tırmıyanlar askerllk meclisinin toplanmıyaca 
bula gelirken Kalender köşkü denilen ına - ğı pazartesi, salı, çarşamba günleri 4übeye 
halde direksiyonun iyi idare edilememesi yü müracaatla ilk yoklamalarını yaptıracak -
zünden otomobil bir telgraf direğine çarp - lardır. 

~larının b~inci haftası da çok neş'eli Ingiliz ve Arab atlarına mahsus olan oldBuğuf g!bhi ~ad~latmk.~şt1~:1· d b-
geçti. Evvelki haftalara nazaran daha bu koşuya 7 at i~irak etmiştir. Meh • u ecı <ı ıse oy u er arasın a u· 
kalabalık bir seyirci kafilesi önünde aned Çelebinin Olgosu birinci, Fahri yük bir nefret uyandırmıştır. Baba ka-

mıştır. Çarpışma çok şiddetli olmuş, otomo- 5 - Tecile tabi bulunan okurların t.ecll 
bUln ön kısmı hasara u~adüttan başka için- v~kalarının ne suretle şubeye gönderllece
de bulunan Ara tmı!.nde bir kadın da başın· ti Istanbul Kültür Direktörlüğüne yazıl , 
dan yaralanmışt.ır. Yaralı tedavi altına alın· rnıştır. 

saat 15 de koşulara başlandı. Alacerin Ceylanı ikinci, Nazif Atabe • tili evlad yakalanarak adliyeye teslim 
Birinci koşu: yin Mavzikası üçüncü gelmişlerdir. edilmiştir. __ 

mış, tahkiknta. başlanmıştır. 
Bir mavnada yangın 

3 ve daha yukarı yaştaki halis kan Dördiincii koşu (Beykoz koşusu): 
lngiliz at ve kısraklnrına mahsus olup 4 ve daha yukan yaştaki yerli halis 
1400 metre mesafesi olan bu koşuya 5 kan İngiliz atlarına mahsus olup 2000 
at iştirak etti. Asım Çırpanın Tomrusu metre mesafesi olan bu koşuya 4 at iş
birinci, S. Temelin Sırıny Bonıfu ikm- tirak etmiştir. Astın Çırpanın Tomru -
ci, doktor Seferofun Paristası üçüncü su birinci, Prens Halimin Romansı i -
geldiler. kinci, Akif Aksonun Baylanı üçüncü 

İkinci koJU: gelmişlerdir. 
3 yaşıpdaki yarım ve halis kan A • Beşinci koşu: 

tab erkek ve dişi taylarına mahsus o- 3500 metre mcvsımın en uzun 
lup mesafesi 1600 metre olan bu ko • mesafeli koşusu olup dört ve daha yu
şuya 6 at iştirak etmiştir. Mustafa Tur karı yaştaki Arab at ve kısraklarma 
gudun Binnazı birinci, Akif Yavuzun mahsus olan bu koşuya 4 at iştirak et
Ferruhu ikinci, Fehmi Simsaroğlunun miştir. Fehmi Vuralın Alderviş'i birin· 
Çel~ngi üçüncü geldiler. ci, Ahmed Gelişin Ünlüsü ikinci, Şenı· 

Üçiincü koşu (hendikap): ,<;eddin Tanakın Babtiyan üçüncü gel-

2600 metre mesafesi olup dört ve mişlerdir. 

Tramvay altında kalan Dün Galata rıhtımında ltatlı bir mavna 
içinde İbrahim isminde bir şahsa aid tlcn-

b 
• 'IJ >J k ·ıd• ri eşyn balyaları arasından duman çıktığı 
ır çocugun ayagı esı 1 görülerek itfaiyeye marn.mat verllmlş, der • 

hal yetişen Beyoğlu itfaiyesi balyalardan bi-
Dün saat 1 O da Aksarayda feci bir rlsi yandıktan sonra diğerlerine sirayet et

tramvay kazası olmuş 1 O yaşında bir meden ateşi söndürmüştür. Yangının mav
çocuğun sağ bacağı tekerlek altında nacılardan blrlsinin dalgınlıkla. attıtı slga
kesilip kopmu.~tur. Vak'a şudur: radan vukua geldiğine ihtimnl verllmekte • 

dlr. 
Aksarayda Şekerci sokağında otu - =============== 

ran Şemseddinin oğlu Hamdi dün Ak· kerlckleri altında kalmış ve kesilmiş -
sarayda tramvay beklerken vatman I tir. Kazayı hisseden vatman derhal a
Hasanın idaresindeki 50 numaralı ıabayı bağlamışsa da çocuk tramvayın 
tramvay arabasının geldiğini görerek altından çıkarıldığı zaman bacağının 
koşmuş ve araba daha henüz durma - kopmuş olduğu görülmüştür. Yaralı 
öan atlayıp binmek istemiştir. İşte bu sıhhi imdad otomobili ile Cerrahpaşa 
sırada müvazenesini kaybederek dü - hastanesine .kaldırılmış, tahkikata baş· 
şen Hamdinin sağ bacağı römorkun te· janmıştır. 

Yoklama günleri: 

1, 2, 3 Eylül 938 Fatih merkez nahlyesı, 
8, 9, 10 Eylfll 938 Karngümrük merkez nnhi
yesl, 15, 16, 17 Eylfıl 938 Samııtyn merkez 
nahiyesi, 22, 23, 24 Eyl\ıl 938 Şehremini mer 
kez nahiyesi, 29, 30 Eylül - ı ve 6 birinciteş
rin 938 Fener merkez nahiyesi, 7, 8, 13, 14 ve 
15/ ı. teşrin 938 Eyiıb kazası nahiyeleri, 20 
/1. teşrin/938 illi 28 • 1. teşrin - 938 gUnlcrl 
talebe tecil muameleleri. 

······························································ 
Vefat 

Emekli kaymakam doktor Mehmed İhsan 
Kurtarcan uzun müddettenberi tedavi edil· 
dlği hastalıktan kurtulamıyarak dunkü pa
zar günu vefat etmiıUr. Cenazesi bugün Ni
§antaşında Me.şrutlyet mnhnlleslnde B ytnr 
Ahmedağa sokağında 22 numaralı 4'fden 
kaldırılarak öğle namazı .'ılrşvildye cıımlln
de kılındıktan sonra Ferlkoy alle mezarlı -
ıına defnedllecekt.lr. 
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Salihlide yeni ve modern 
binalar inşa ediliyor 

G .. 1 ,.U-la ela k••banm çelırai reai bir veche aldı. ;:ledi,e içme ...ıan üzerinde çahflllalara baılach 

- Hasan Bey, anafunll 
kımtasm ama içler.bide ÖJM 
hile yapanlar vuda kl. •• 

. - Şenetciler. 4a bundan 
l8tlfade ederek f8l'beUertrıl 
IM>J.GJ:wlaıDulo .. 
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Kahraman ordu Edioıeye 
nasıl girdi? 



8 Sayfa 

J Hıdiıeler Kutumda 1 

TEVFÖK FİKRET 

B üyük şair. ölümünfuı yirmi dör
düncü yıldönilmünde mezartnl 

cN e zaman geçse pifi çeşmimdeA. 
c Ufukta bir mütemevviç bulut, 11a bir 

yelken> ziyaret eden on iki kişi ile Son Posta say-
Mısralannı tekrarlarsın? 

fasında göz göze geliyorum. 
Bir kılıç takırtısı duyduğun zaman ne

- Sen, diyorlar, Fikreti bilmiyor mu- den: 
8Ull? cÇekiç altındıı muhakkar ezilir gii:n -

Susuyorum, fakat onlar söylilyorlar: terce> 

- Sen cteranei bahar> ı çocukken ez- cBir çekiç parçCl.!\ bir tıği mehip ol -
berlenıemi§ miydin? ·cFerda> yi ilk oku- mak için> 
duğun zaman daha doğru dürüst olcumak Der ve çekiç seslerinin kulağında çın -
bilmiyordun değil mi? cSis> in manasını .ladığını duyarsın. 
anlamadığın an bile gene zevkiiıe var _ Kendinde bir yorgunluk, bir bezginlik 
mıyor muydun? hissettiğin zaman neden: 

Susuyorum, onlar söylüyorlar. 
- Baban kardeşine, niçin Fikret adı

m koydu? Teyzenin kızının adı neden 
Şermin? Neden Rübab denince aklına en 
evvel onun kitabı geliyor? Neden Aşiyan 
kelimesinin hakikt manasını unuttun da 
bu kelime safla onun adını hatırlatıyor? 

Susuyorum, onlar söylüyorlar 
- Bir deniz kenarına indiğin zaman 

neden: 

cSdf rakid hant akşamkt tagayyür he
yecan• 

Mısramı hatırlarsın 1 
Uzakta bir yelkenli gördüğün zaman 

neden: 

cUğr411 didin, düşün, ara, b!Ll, koş, at,1, 
bağı~> 

cDurmak zamanı geçti, çalışmak zam.a
nıdır.> 

Mısralarından hız alırsın. 

Ben susuyorum, onlar söylüyorlar. Ve 
beni kadirşinaslıkla itham ediyorlar. 

* Büyük pir, 

• Mezarının başında toplanan on iki ki
şiyi §imdi Son Posta sayfasından teker te
ker sayıyorum. 

Yaşlı gözlerim kapanıyor, gazetenin o 
sayfasını kapıyorum. 

cÖrtün evet ey ha.ile ...... > , 
lsmet H1ılüsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
900 bin Amerikan kadım 

felakete maruz 
i\merikan dok-

Tayyarelerden rahatsız 
olan kuşlar 

Peru hükumeti, 
Pasifik Okyanu -
sunda kain olup 
kendisine aid bu
lunan bazı ada -
ların üzerinde 
tayyare uçuşu -
nu menetmiştir. 

Bu yasağın es .. 
babı mucibesi, tayyarelerin uçmasile 

torlar birliğinin 

fikirlerini neşre

den mecmuaya gö
re elyevm Anıeri• 
kada aörüş hassa
sını kaybetmek 
tehlikesine maru.1 
dokuz yüz bin ka
dın vardır. Bunlar. 
zayıfiamak ıçın 

fazla mikdarda il49 alarak 
bozmut olan biçarelerdir. 

lllhhatlerini adaların kıymetten düşmekte olması -

* Mızıka çalEll ağaç 
Afrikanm Nub

ya mıntakasında 

bir ağaç vardır ki 
rüzglr estiği za- -.t:,;.....,.'W 

dır. Filvaki bu adalar milyarlarca ku
şun meskenidir. Bu kuşların pisliği 

Guano denilen kıymetli tabit bir güb
reclir. Tayyare sesinden kuşlar ürküp a 
dalan terkettikleri için Peru hükfııne-
ti de böyle bir karar almaya mecbur 

· olmuştur. 

man mızıka çalar. ~ ~ * 
~; ~ç!:ı, :: • ~ 1100 çocuklu bir sultan 1 
rılır. Adı Tsofor- ~ Çok çocuklu ai- .d. 
dur. Rüzgarda ıea - le rölrorunu bir ~ 
çıkarması sebeb'- Fas sultanının ~· , ... '""',.,=-, 
ne gelince; bu a- kırdığını söyler - ~--.,,~ 
tacın yapraklan 5ek ne dersiniz? W I 
tikenlidır. Bu di- Bu zat Mevla İs-
kenlere musallat olan bir nevi böcek, mail'dlr. 1672 den 
bunun içindeki özü emmek suretile di- 1 72 7 ye kadar 
tenleri deler, çıkan sesler, rüzgarın bu Fas sultanlığını üa etmiş ve l 100 ev -
deliklere girip çıkmasından hlsıl olur. Iad sahibi olmuştur. 
w-•- --••••••• ... •-••-••-•••-•-... •-•••••••• ... ••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••-••••••••••••-••• .. ••••• 

Aşkta gurur 
Meselesi 
Beyazıdda oturan Bay cH. Y. • bir 

kaç sene evvel bir genç kızla tanışmış, 
galiba biraz da aevişmiı. Fakat alle -
sinden red cevabı alınca ayrılmış. Şim-
di bir tesadüf bu genç kızı t~krar kar
§ısına çıkarıyor, henüz evlenmemiştir 
ve bu defa ailesinin rnuhtemP.1 bir ta
lebi iyi karşılaması mümkündiir, fa
kat okuyucum tereddüd içinde: 

- Böyle bir hareket gururumu kır
maz mı? diye soruyor. Benim bildiğim 
aşk kitabı cgurur> kelimesini ancak 
kadınlara tahsis ettiği kısma yazar. 
Erkeklere aid kısımda ise ancak müs
tesna vaziyetlerde mevzuu bahseder. 
Sizin vaziyeUnizde ise ben bir fevka • 
ladelik göremiyorum. Talebinizi tek
rar etmekte hiç bir mahzur yoktur. 
Madem ki seviyorsunuz, madem ki 
mes'ud olacağınızı üınid ediyorsun~, 
esas budur. 

Elinize geçmekte olan paranın sizi 
yaşatmıya kifayet edip edt>miyeceği 

bahsine gelince: Bu her şeyden evvel 
ihtiyaç ve isteklerinizin derecesi ile 
ölçülür. Kanaat bazı ahvalde bir fa -
zilet, bazı ahvalde ise bir nakisedir, 
burasını unutmamak llzım. 

* 1zmirde Bay (Behzad) o: 

İstediğiniz adresi sordum, yollarlar
sa size göndereceğim. 

* Bayan cMüteessir> e: 
Yazınız alaka uyandırdı, hiıviyet1 

niz hakkında malumat soruldu, ister
seniz sarih adresinizle birlikte gönde
rebilirsiniz. 

* • Bayan cN ezahet. e: 

İstediğiniz adresi araştırıyorum. Bu. 
lur bulmaz göndereceğim, mektubla • 
rınızın hep:ıi de elimdedir. 
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Resmi vesikaları taklid eden sahtelıAr 
nasıl yakalandı ? 

- Bay Mehmed, bazı resm! vesika
ları taklid eden iki saht ekA.rdan bah -
seylemişti.niz. Bunlardan biri tutulup 
idam edilmiş. Fakat diğeri senelerce 
arandığı halde bulunamamış, nihayet 
siz yakala.mağa muvaffak olmuşsunuz. 
Şunu anlatır mısınız? 

Eski komiser bir an düşündü. Sonra: 
Bu vak'a beni epeyce terletmişti, 

diye söze başladı. Filhakika, berber 
(K .... ) uzun müddettenberi aranıyordu. 
Nihayet, Beyoğlunda, Duvarcı soka -
ğındaki bir evde saklandığını haber al
dık. Polis müdürü beni çağırdı: 

B elimdeki kılıcı çekilin, budur 
suratın gibilerden, tel dola· 

ba var kuvvetimle bir tane indir -
dim. Tel dolab kanad gibi yana 
düşmesin mi? Gizli bir kapı mey -
dana çıkmıştı. Zorlamağa hacet 
kalmadan açtık. Artık karşımızda 
upuzun 'bir dehliz vardı. .. :tik adım
lannıw attığımız karanlık, pis ko -
kulu dehliz bana bir saadet yolu 
kadar aydınlık ve gönill açıcı ge -
liyordu. Üstelik müdhiş bir t:neraka 
da kapılmıştun. 

\,, J - Bu meseleyi temizliyereksin. Ya
rın tekmil haberini isterim, göreyim 
seni, dedi. Muvaffakiyetsizlik bir yandan, sıcali 

Hiç unutmam, sıcak, bunaltıcı bir bir yandan, o kadar kızmıştım ki be • 
temmuz günü idi. Geceyi bekledim. Or l~deki kılıcı çektim, budur suratın gi.ıo 
talık kararır kararmaz, evi ablukaya bılerden, tel dolaba var kuvvetimle bir 
aldım kapıya dayandım. Herifin ka - tane indirdim! 

Gene emprıme en başta. Yaza bu ka - nsı, korka korka bizi karşıladı. Ona İşte o zaman gözlerimiz faltaşı gib! 
dar yaraşan bir de beyaz var. Bütün di- evvela güzellikle işi anlattım. Fakat açıldı! 
ğer renk ve desenler ikinci planda ka - beyhude! Llfı ağzında geveledi. Sıkış- - Neye? 
lıyor. tırdım biraz, zırlamaya başladı. İş başa - Tel dolab, bir kanad gibi, yana: 

Fakat y:~ sonu emprimesi evvelkilerin düştü, diye düşündüm, başladım cta - dönmesin mi? Böylece gizli bir kapı 
tıpkısı degıl. Onlardan oldukça faı-klı. harriyata>! meydana çıkmıştı! Zorlamağa hacet 
Şimdi emprime doğrudan doğruya, ol - Ev üç odalı idi. Bu kadar küçük bir kalmadan açtık. Artık, karşımızda up
d.uğu. gi?i ku!l~ı:ulmıy~r. Çiçekleri, ~o - yerin aranması ne kadar sürer diye - uzun bir dehliz vardı! Gayri ihtiyar!. 
tülerı bırlcştırılıp genış bandlar hal1nde ceksiniz? tavşanı kıstıran bir tazı çevikliğile ile• 
düz kumaşların üs,tüne konuluyor. Bu _Yarım saat! ri atıldım! Memurlanın da arkamdan 
suretle !deta geniş sulu yepyeni bır ku- _ Hayır! Tam iki saat uğraştım. geliyorlardı. Kılıcımı, kanlı bir savaş· 
maş icad edilmiş oluyor. Bu bandlar el- Burnumdan soluyordum. Aramadık kı tan muzaffer çıkan bir kumandan ga.. 
b.isenin her .tarafına k~nulmuyor. ~~e .~ yı, karıştırmadık bucak bırakmamış - rur ve neş'esile sallıyordum. Az ev .. 
rıyetle eteği ve korsaJın yalnız onunu tım. Fakat, herifi koydunsa bul! Halbu velki perişan haleti ruhiyemden ufal 
süslüyor, diğer taraflar düz bırakılıyor. ki, farenin delikte olduğu muhakkak bir eser bile kalmamıştı. Sırtımdaki es-
Ceket ve boleroların da yalnız revPrleri- idi! vab, terden bütün vücudüme yapıştığı 
ne geçiriliyor. Fon olarak seçilen kumaş _ Neden? halde, kendimde bir tüy hafifliği his _: 
nisbet~~ k~yu renkler. ar~ın~an seçili - _ Çünkü, suçlunun mevcudiyetini sediyordum. İçinde ilk adımlarımızı at 
yor. ~nkü koyu z~~n ustu~tle.. re~k yüzümüze haykıran deliller elde et - tığımız bu karanlık, pis kokulu dehliz, 
renk .çıçe~lcr ~-endını daha ~yı ~osterır. miştik. Odalardan birinde serili olan bana, bir saadet yolu kadar aydınlık ve 
Emprıme ile d~z kumaşın. bır~eş19 ya - yatak, yastığın altında bulduğumuz sa gönül açıcı geliyordu ... 'Üstelik müdhlş 
r~ttığı .b~ yem. kum~şa §~dıye. kada.r at, sanki bizimle alay eder gibi: bir meraka da kapılmıştım. Nereye gl• 
gormedığımiz bır nevı yem emprJme dı- _Ben buradayım, diyordu, ama işin diyorduk? Elektrik fenerim1e aydın • 
y:bili:iz. Yer .yer motifli, çiçekli, yer yer içinden çıkın bakalım! lanan basık tavanlı, dar yol uzadıkça 
duz hır emprıme... Son bir yerde ümidim kalmıştı: Mer uzuyordu. Böylece bir evin çatı arası "' 

Bundan başka yeni tuvaletlerin çoğu diven buldurdum. Sağ elimde rovol - nı aştık. İki bölme tahtasının kaldırıl "' 
organdi ile muslinden yapılıyor. Biçim - ver sol elimde elektrik feneri, tavan masile hasıl olan delikten geçtik. İklil.il 
leri, yıllarla e;veıki e~k.i modelleri an - ara~ma çıktım! Bir yanda eski bir ka - ci bir evin çatı arasına gelmi.ştik. Onu 
dırıyor. Sıkı bır korsaJ, ınce. be~: ~Qk ~a- nape, bir ilci kırık iskemle duruyo~.du. da geç'tik. Fakat yolumuz henüz bitm&
b~ık bo~ kollar, bele bol ~Uzgıı lle dı _- Bunların kalın bir toz tabakası ile or - mişti. D~arıdaki polis kordonunu ge • 
kili, g~nış etekler~·: .İne~ vucudlerde ço.ıt tülü olmalarından anlaşı1ıyordu ki, se- nişlettim. Öyle ki adeta ·bütiln sokağı 
hoşa gıden ve d~gışik ~ı~. tarz.. nelerdenberi semtlerine uğrayan yok! ablukaya almıştım. Her köşebaşı, her 

Bazan organdiden butun rob yt>rınc Bir köşeye de eski, kocaman bir tel do sokak kapısı tarassud altına girmişti 
yalnız bole~o veya bluz .yapı~ıyor. Altı~- lab asılmıştı. Elektrik fenerini oraya artık. .. Bütün tavan aralan, ilk arama 
d~ muhtelif renklerde ~?:klı ~~e.~ı:.r ~~ çevirdim. Ne içinde bir şey vardı, ne yaptığımız evinkinden farksızdı. Kul • 
yili~or. ~u blu~ların butun snsun~ ~11 de etrafında şüpheyi davet edecek bir !anılmak kabiliyetini kaybeden bir iki 
teşkil ediyor. Enıne, boyuna, ınuht'!lif 1s- 1 Buradaki havanın mahsur ol - esk' püskü eşya koca koca örümcek t'k 1 d . emare. ı , 
ı amet er e plıler. ması, insanın, bu sıcak temmuz gece - ağları ve toz, toz ... Üçüncü evin çatı • 
. Daha sade roblar grogrenden, brode- sinde nefesini darlatıyordu. Terden, sını da kısaca tedkik ettikten sonra, sı• 

rı anglezd .. n, krepten ~apılıyor . . ":'e bun- havasızlıktan bunalmıştım. Son bir ü- ra dördüncü eve gelmişti. Muamma ' 
lara koyu renk k~rdeladan se~t~r k0nu- midle etrafı tekrar araştırdım. Nafile! nın anahtarı burada idi. Çünkü tavan 
luyor. Çanta, eldıven, şapka gıhı tı>fer - y 1 · t dkik ettim ufacık bir ayak arası volculuğu nihayete ermişti. Zata 
.. t t ı·· .. . d ru1 er erı e , ,, 

rua a sen urun rengme uy u uyor. izi bile yoktu! Memurlanmla beraber, mahsus olan bu havat metropolitenin 

Her kadın bilmelidir: yeniden her köşeyi karış kanş gözden son istasyonuna varmıştık! Ben de işi 
geçirdik. Beyhude zahmet! Tahtaların çabuk bitirmek istiyordum. Neredeyse 

Siipürgenin çok dayanması için budak deliklerine kadar her yerde par meraktan çatlıyacaktım! Döşemeyi göı 
Elektrik süpürgesi olmıyan evlerde mak izi aradık! Boş! Yanımda bulunan den geçirdim. Çatı arasının tam orta 

süpürge bir derddir. Gün geç,nez ki merhum komiser Fahriye -<> zaman yerinde küçük bir tahta kapak vardı• 
birinden biri bozulup dökülmesin. Ye- muavin imiş- dedim ki: Hemen açtım. Elektrik !Enerini tuıttum. 
ni bir süpürgenin uzun zaman dayan _ - Ne yapacağız? Daracık bir merdivenle aş~ğı iniliyor-
ması için alır almaz şu tedbiri yapma- Fahri iri gövdesine nisbetle, pek du ... Kendi kendime: 
yı unutmayınız: hazin düşen bir tavıırla boynunu - Haydi Mehmed, göreyim seni, de-

Süpürgenin orta yerini (uclarından büktü. Canım fevkalade sıkılmıştı. AI- dim, tilki kapanını buldun! Aman ka • 
on, on iki santim yukarıdan itibaren) tık kendi kendimle konuşuyordum: çırma avları ... 
kuvvetli bir bezle sararsınız. Bu bezin _ Yarın polis müdürünün karşısı - Bir basamak, bir, bir daha ... Niba • 
açık tarafını sıkı sıkı dikersiniz. Bu su- na ne suratla çıkacağım? Ya bu herüi yet daracık bir yere inmiş'tik. Burası 
retle teller bir araya sıkışacağı için ko- enselerim, ya istifayı basarım! benimle Fahrinin şişman gövdesini ZOI 
lay kolay kırılıp dökülmezler. Bez ay • Bir aralık gözüm tekrar tel dolaba alıyordu. Çıt çıkarmıyorduk. Karşımı> 
ni zamanda süpürgenin ortasına da ko- kaydı. Tuhaf bir hissikablelvuku ile, da daracık bir kapı wrdı. lçerdekilerf 
nulabilir. bu köhne nesne zihnimi kurcalıyordu. (Devamı 11 inci sayfada) 

[Bacaksızın maskaralıklan: Baloncu 



Dünkü yüzme 
müsabakalan 

~;>~~ '"~ 15 GUN 
Enerjik bir artist Giireşcilerimiz bıı alcşaml 

Macarlarla karşılaşıyor Küçildercle Galata•r•J• Hayata amel• olarak atılu MYİmli MD'atWr Roberl 
Milli • tala bu müAbakalar içi• tam kuvvetlle bü1ülderde Beıkoa Montpmery: "Zihnimi ea çok me,f111 eden 1•1 rakia 

1 P'ef 11 :U bwaauJor. Bu akf&m flllllpiyon oldular sünl•cle iri bir ainema direktörü olabilmektir" dir• 
"'-•-.-!mel ~m~en~iaden i-' dereceler beldi1eblliriz ımn11u1 Su sparı.n AJanblı tarafın· ( "S• Posta,, •• Amerlg •..ı ••~11*1 llnlli• lafa JIZIJ•J • .... e sure.-.. ~· dan tertlb edilen Jilzme blrlncdik mi-r aMll I IJaı•r B••lın abtkılın diln Moda havumllda J&Pll· 

dı. DçWer ve bGyGJder aruuıcla len 
ecltlen bu milabaJralır iki p devam 
etti. 

ltmbul pmplyonul ~ 
ttlçl1klerde GalatuaraJ', bllJ(Udercle 
Be7kozlular brfncl olcfu. 

Kilçllklerde GalatuaraJ 111 puvuı1a 
btrlnd, BeJkoa 102 puvanla Ddnd olmat-
tur. 

Bllytlklerde BeJkm 185 puvanla birin
ci, Oalatuaray 111 punn1a lldnc1 olmut
tur. 

lltllabablada llmm dlnce1lr ... 
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BiR TREN YOLCULUtU ı 
1111---.. Yıtzan • • Peride ~tat ...-.. 

Trene bineceğim sırada 1lS8bun birazı leşti, 'g6zleri 'Parladı. Genç talebenin isı yorlardı. Bu §ekilde biz, üç kadın öbür
bozuktu. Vapurdan yeni çıkınıitım, yor- dudp]clarm& &vet\lr lbir te'besSUm be- leninden yr.ılııuj ve milara ıımühalil ir 
gundum, .sonra tren :rötar yapmı§tı. Qok lirdi Vazzyet tehlikeli idi. Kadm Cf>a& - tavır almıJ oluyorduk. Sarı§ın kadına gc
beklemi§tik. Bekleme salonu _yollarda ret a~, kompartımana yerleşmiye ha- lince .. 'Şunu da "itiraf etmeliyim ııi insa
çalışnµya eiden. .ıaıneıeJe.rle dolu idi. Bir- nrlanıyor, valizlerini koymak iSter 'gibi nın sinir.ine ldokımacak ık.adar thıppa mi -
birler.ine .sokulmuı bekJ.eiiyor •e ısıy.ah filelere bakıyord.a. Y.aı:umdaki br.a druru, za,Çlı idi. Erkeklere sokulm.ıyot', fakat ba
somun1annı i§tiha ile ısırıyorlardı. Bun- sivri burunlu hanım heplmızden cesa - ~1arı ıre tebessüm'ii ne cesaret 'Veriyor, 
ların arasında dilenciye benzer adamlar ıretli -ve dilli imif. :Kapanm hafnçe \ç.Q - yiikse"k sesle, 1aüba1i IJt.onu_şuyorau. Onan 
da vardı. İnsana garib prib bakıyorlar- tarak: cBurada yer :yok bzca}ızınb de - s~csmae, nem Ü' erlceğin, 'hem ile ıtenili
dı. Duvarlarda gördüğüm resimler de içi- di. Sarqın, kırmızı yuaü:lı, !fakat s-ıslü sinin bayatını 'öğrenmiş olau'k. Eğer 'O 

me tiksinti vermiş, be.ni garip bir tetilde ibdin yerinde iyıce ya-lışere"k onun ö- kaaar neş e'1:i ve fütursuz gorünmese 't>

sanınııştı. Bu resimler yüzleri yara içiude zünü ıtasdik eder Cibi ıtilRli 'bir ~et na aczyacaktım. Çünkü bir senelik ~i 
erkek ve kadınlan, ltannlan fİpniŞ. et- aldı. Genç kadın bana bak'tı. Kaşlanımı o1auğunu .söylemi_şti. 'Kocasının 'ba§ka bir 
lız bacaklı, hasta yüzlü çocuklan göste- çatmamakla beraber gOilerlnd.en gÖ7leri- kafünın peşinde evaen kaçması üzerine 
rlyorlardı. Altlarında :sıtmadan ve züh- mi kaçırdım. Doğrusu lbizim tarafa o - annesinin yanına aönuyorau. Adama dur
revi hastalıklardan korunmayı :tavsiye e- turmasını hiç istemiyordum. Kara kuru maaan lanet etme1cte ıfü. 'Bu gen!; dul 
den vecizeler vardı.Trene bindikten son- .kaduila birbirimize pek yaklaşacaktık. namzedine iştiha ve ü.midle balcmı er -
ra büsbütün :sıkılarak somurttum bü - Halbuki kadın ter kokuyordu. Öbürü bu keklere gelince askeri doktor bf:?kirdı, va
tün kompartımanlar tıklım ~ dolu sefer ibakışlannı erk.eklere çev}rdi ve or- zi.fesi bşna a.önüyordu. 'Oniversit.enin 
idi. Bir tanesinde gü~ütle yer bulabil- uya ihitab ederek: -cÖbü.r kompartıman- ilk sınıfında bulunan ta1ebe de tatilini 
dlın. lar daha dolu, :ne yapacağımı pşırdım!· ge&irJn0k .üzere ailesinin .Yanın& eidiy.or-

Size arkada§larnnı takdim edeyim. diye söylendi. Derhal lbelded\ği mulca - du. Şişman ise tüccardı, keyfi irin ve 
Kompartımanda altı kip idik. Zayıf, yü- ibeley.l göroü. Çi~ bozuğu dbktCJl"la, bir akrabasını ziyaret maksadile 111eyaha
zü çiçek boz$ askeri bir doktor, talebe genç talebe harekete ıeçtiler. Yanların - te .çıkmıjtı. 
old~gu kıyafetinden, tavrından ~li on daki süslü, sallnm ~ hanımın ho - Dördü de bizim ııqeır.cudiyetiıniz:i ıunut
seki.z yaşlannda şeytan hakıflı bıt' genç murdamnasma aldırmıyarak ona arala - mıış ııörüniiy.otlm;, lıJ& mmurlamı_y.orl&rdı. 
ve sarışın. kırmw yanaklı salkım ıkiipeli, mıda yer :açtılar. K:adm bavullarını, ıse - Bu hareketin öbür iki &adında yarattığı 
fazla süslü ibir ~DJm. Bunlar brpmır- petinl filelere yerleftirdi, teşekkür :ede- kini ve mef:n:iti ;göilerı.inden -.sezmek t>k 
~ ot~!orlardı. Ben pencere ikP.narma rek oturdu. kolaydı. Tüccar bizim ı.ıw:adaydı. F.akat 
~uştum, ~ esmer kara kuru, Biraz sonra kompartımandaki üç er - öne .QQğnı ~or, Jtara kıııııı .kadmı ii
sıvrı burunlu bır kadınla daha tren ha- kekle sıkı fıkı ahbab <o1m.uf, ikonuşuyor- cudü ıil~ 'terek ık.aba kahkahalarla ıgülli -
reket etmeden uyuklamıya baflıyan gö- du. yor. Onların sohbetlerine bu §elo1.de ika -
bekli bir adam vardı. Evvelce, o gelmeden ıevvel Jbiz altı lkişi IU,ŞI,Yardu. 

Tren hareket eder etmez, pencereden :.m_ h' 'L.:-=--=- :ı..:....1....:-=-· - -mı··k ô.r.ı ı .. -.ıı- k-21--
AUA. ve ıs; ULC~ ;w.ı:uu-lllltze usn u 6 en o unca uç '~ sarışın •wıuı r.ee 

bapnu u~~tun .. Sahili ~b ediyorduk. taslıy.cak ıinsanl•r defikh"k, nalgmdık, pe'tlni ~. kemt:i ~ni 
manzara guzeldi, fakat biraz 90IU'a hafı- birbirimiae ibümıyordak lbile... ~di çıkardılar. Ona her şeyin. ıımı 'v.isini \'«e -

lDl derhal geri çekmiye mecbur oldum. hayatımıza gMlıecıeiimiz )l'el'lere aid <dü -~ paylaftılar. Yemekileııini tiitir:lnce 
Rüqir yüziimii fiddetle bmçılamıJ. şüncelerle 'meşguldük, lherkes 'kendi ka- mr müddet lkadm1a d>erıiber ~ kari -
saçlanmı dağıtmı§tı. Dişlerimin arası?da buğuna çekilmqtl ltompartinumda fı - dorda dolaştılar. Bu sırada biz üç hdm 
~ar gıcırdıyo~u .. Tekrar Y'"nme yük bir sükfuı vardı. Halbuki fimcü bu yalnız kalmıştik. Sar~ın. fazla S:islii, sal
yerleşınce iba§ımı çevırdi.m. Tam • sırada sük:ün yutılmıştı. Sarıpn ltadın güzel - kım kiipelisl tç'ini çekerek ıcDünyada ışır
k~artımanın kapısından bizıe yenı bir Hği ve gevezeliği ile hepimize ifaik bir fıntılar çok> diy:~ ilk defa konuştu . .Bun
;-kadaşın g~elrte old~~ gö~üm: mc'\•ld kapmıştı. Smıra konuşurken .hem dan cesaret alara'lt yanımda oturan kara 

· Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumlıuri.Jeti Ziraat Bankasmdanı 

1. -13aıı'.kamıza mUsa"ba"- ne c10> müfettl§ namzedi alınacaktır. 
2. - .:Bu müabak.aya ,ilr.ı!'ailmei: ~in .sıpsaı .B.Qiiler yeya .Yüksek Jktisaa ,. 

'micarel ıoktillarmdan vey'llhaıa Hı.itıik F.a:ktlltesinden ~ bımlann 7abancımem
leketlerindekl muadillerinden diplomalı olmak lazundır. 

3. - Müsabaka 7, 8we1J .Eylıll/.938 .,günlerinde Ankar.a e .İstanbul T. C. 'Zllaat 
Barlka1armda J'Wl ile 1YA.Pilacak • lk.antnaDim: Te~l ~bı.le 11iZlü Dır im· 
tihana tabi tuttilacaktır. 

ı4. - MüfettiJ namzedlerine cl40. lira ~lık verilir. Askerliklerini .Y•.Pmak ~ 
zere ayrfian nfilfettiş ;ve mti'f etttı nlllll2 edlert aSkerHkten ava.Mlerlne kaSar 
maaşsız mezun ~. 

.Mi.kfl.!t.ti§ namzealeı:i iki.aenelik bir .stl\).do .aonı:a .mtifettjJli.k Jmti.hanma :WI 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75• lira aylikla müfettişliğe terfi ~tirileceklerd.il'. 
cYeni kanunumuz mucltflnce 1hankamız ımemui:lm:ı t6a ftekaüdlük hakkını hal~ 
dirler .• 

!fi. - Lrttrnım P'ruıramı tUir _.r.t1am Mtermı ımBtbmlar .,._,, '1ı!wol+u} 
w 1lzni:ir 'lr. C. Ziraat i8aıib1u.ıııilan eıae eanenllh: 

. - Lteıı:ıner, ıaranilan ı:ıv.esikıüarm as:illaımı w.eya dterl1mı -..awu ••"""'e
rlJii bir mektu'bla A.lılcaraaa :ırürlö,Ye Cumhuriyeti Ziraa't arlkaaı. ~ ~tl 
Re.iSliğine ;v.ermek ~eya 141öndermek 'lure tij'le müracaat mmeliatr1er. Bu ımr..
auit mıekttibiyle :eSika'laıım ren geı; 24.JP,/ 938 tarihinde !refi.W iHe_yetl JWWlilmı 
geJ.ınil olması mışr.tittur. 2391.- uo2. .................... ., 

omalizma, 
v,ralji, k we -tün ağnlannm derW bas. 

• .. .. llcama&a pde 3 ~qe abaaDilir. .. .. .. 

A.nkar.a T~ Dil, Coğrafya FakilleSi 
Direktôr'liij:iinc1en : 

ı - Talebe kaydına 15/9/938 tarihinde ba§lanacak 15/10/938 tarihinde ıoıı 
verilecektir. 

2 -1kmal mtfihan1Rl'l 't.10,r.ll)7938 ae Ibafhyaca1t '15/10/998 <ije 'litteceıffir. 
3 - Tedrisdta "17 /il(}/9B'81Pazartesi <gunü 'bajlanacaktır. 
~ - 'Bu yil yatilı ıtıilebe 'lilınnuyacaktır. <51\!h -.2827' 

ISTANBIJLA V AŞ MEVVA 
CIÖtt-De~IN DIK1<ATtlft!.1 

lfHı'!iğlmimn 18tanölllötl .M6Y'ff lffalinl:le 72 nuwaralla ~t.ıJı "bO.rofta_, 'bO.· 
tun lstanbula meyva gön6 r.mek iste-yenlerin manarının tıa komisyon1a satış 
muamelatı yapıhnaktadır. Aı:zıı edenlerin Holde mezktlr yazıhaneye, -.eya 
IBahkpaz.mmôa aksod..if'.e ıbııwııda :4 - 'fi numaraya 'Uiftmcaafhm ıioa 4dlu
nur. Telefon: 20460. Telgraf adl'ML: TM'iş 'lmmbdl. 
mürlt.cir~eÜıiiim 'ıı.- fimt&oopera'Hfleii 1'iı'liği ~'Bürosu 

~ genç bır kadındı. Guzel gozlerı kendi hayatını, hem de aldığı cevablarla kuru kadın ınce sivri iburnunu llmıtı: ıcA lv: ~ud_:Utlaı: v~. İki ':1"1de küçüklü, başkalarının hayatmı apaçık ortaya ıatı - lalı -canlarını alsın~ diye, 1ıomurdand1 'Ve 

~~~kl~ validerını, sepetini tutuy~u. yordu ve biz fimdi iki partjye ayr..ılını§ benim yüzüme bakarak y.akasmı •ilke'le
Yuzumuze oturmak için müsaade ister gibi idik. Ben söze hi~ kanşmıy:arak ~al- yip: cErkek değil mi, hepsi yerln dibine 
gibi baktı. Biz kadınlar sıkışacağunızı, ruz seyrediyor, dinliyordum. Kara kuru geçsin, i>öy1e 1bir kaöm gömüler 'D'li ca -
rahatsız olacağıınm hissederek sıkıldık. kadınla -şişman farla stiSiü, küpelısi de navara dönerler> diye, ilave etti. Gıryrii 
Kaşlarınız çatıldı. Erkeklerde ise 1:>unun görünuşte 'beni tak.lid ediyorlardı. Yalnız ih'tlyarl -gülmnsedim. O, büSb'ü'tün lıara -
aksi oldu. Köşede uy:ukhyan pPnaıı u - bir fark varsa .ml11r R!'!Jlll bmıu 'ldnalır, 'l'e'tlcnere'r. c~1tı hemŞire, 'benimld *' be-

~~ ~~~~~~ft-6~~~~~~~~~- (D~~9u~R~~~ ~---------------------------
Onlara bir tiürlü ınerammı anlata.mı- :yo'k. Burası 1flla'h 'VermeSin, iiillCkiıı 

yor, yüzünden gözünden terler aka SON POSTANJN ıdeğil, kendimi a.Ylık günü tekavit .san· 
ili, adf'ta yolu - 'EQE1?{ QO P\ AN\ dtğınaa sandım. Ö_yle ka1abalik. Onun 
nup du rdu. ıiçin, sevap'trr: Ya şu adamı 'bu1, ,y.alwd 

Önce kesesi _ llö 1beni ote1e kaaar götürüv..er. 
rıi düşürdüğünü - Didiğin adami 'bu1amam. Seni y.o-
sandılar, aradı _ 'turmesine yotureyim ama, nere.Ye? 
far. Sonra bir si- -'Söyledim, 'tam ettim a? 
nir buhranı geçi- - Maaem tarif etmesini biliyorsun, 
riyor hükmünü :yendin yitsena113oy1e 'kal~ adres -0 -

verdfler, mües • Salt, bir kaç tane ı.m~a ~ :düldklna luncaz _ç.abuca1t bulursun. Bunuylan 
eesenin hekimi pek mera'klısı bJclı, geldim.: Onu SÖylü - barabaı;, 'hele ai§aı:iy.a Çllöp oyJe dU§U• 

kendisine zorla onlar da sokumu - y.omım. ne1iın. 
bir bardak lokman ruhu bnşık su içi~ yarak, -uzaktan lru - - Ya, Romany.a- Aş~ indiler . .Kapının ~ğinden .çı-
di. Ağzından: !ak misafiri oluyor- da neye yeldin! k.arJaı:ken, Tulworla hapa Jıap .karşı -

- Takvor! dan başka kelime çıkmı- ıardı. -1'edim a: IEfen. !as.mail.ar mı? .Meğe.ı:, adamcağız ot.ele 
yordu. Bunun ne demiye geldiğini hiç İfakat "hanım ar - diy:e ıpi~onga wm - kadar bir hey gittikten :\~.İfakat .hanı-
kimse kestiremedi. Fn.nsıtta, Alman- tık din1et-ece\t biri - du. 'Su:ralara gez - mın oı:ada .bulunmadığını anladıktan 
ca, İngilizce, İtalyanca, Rwıea, hasılı n~ bulmuştu ya f :ımiy.e .geldik. !Bura - sonra, keikudan geıisin ge.ciy.e dönmU, 
her çeşid dil bilen satıcılan çağırdılar. Lüzumsuz bir sü - dan da onun lmlun- ve etrafına "bakınarak buraya kadar 
Hiç biri kadının meramını anlamıyordu. rii t"a'fsilat ile der • cuım ıtedaVi çın gelmiş imiş. 
Derken, nereden çıktı? Allah mı gön- dmi dökmeğe ba~ • lhaŞka ~erlere, su - Koca ıkar.ıyı gfü:ilr .gÖJ:Inez, terden 
~erdi? Hem<?ll oracıkta biri zuhur edi- ?adı: tara gideceğiz. swsıklam olmuş üstünü ba§ını gösteı:e-
verdi. Kızıl saçlı, çil yüzlü, çipil gözlü - Ben, bilader, - dVIaşa11a, .ıma - rek: 
bir adamdı. Yakın 'tezgahlardan birinin 'O'sküdarlıyım.. şalla! Nerede oturi- _Beğendin ettiğini? dedi. Fırfır ıhi-
önünde kumaşlara 'bakıyordu. Kulağı- - Usyudardan ıyorsunuz? o8ği :gibi, seni aramaktan tbella1t dl • 
na, koca kannm sarfettiği Türkce mi'? Ben da ltuz - - !Otelde.: dum. Nerelere :ealtlan&m, m? 
kelimeler çalınınca hemen yanına so- ğuncukluyurn. Em - - hyıslnfte ? Yasef İfakat ı:banımm tTetine ~ 
kuldu. Su katılmamış bir Balat şivesile: şeri sayıliriz. Adim Suraa otel çok. »e?ldl· ' 

- Ne var, ne çok, hanum efendi? de- Yasef İskiden Ba • - ffaıiJya, orta - · İnmml'r lhlil1. Bil-
di. Davan nedir?, hana soyle. Cuzaa - yazitta saraflik ya- Ap:ı:ındt.ın: - TaJcvor'dcm başka kelime çıkmı.yorlıı "1nfta tt&Ştan l:>tr a - luft a3azi ~~~ ı . 

nini yankisiciye mi kaptirdin! Yoksam piyordum. Babaliyede ço'k muştirim ılıklarını yokluyordu. . ı dam lVBT •• elinde ~t_ub ~tuyor .. bir unuz y.a, . 
bu adam1ar senden ziyade para mi al- vardi. Haçan daireler Ankaraya yitti - - V11zmıu yol'Sem be1Kım da ttana- meydan yok mu!'Bızım dte1in pencere- "!fakvor, ::ro:kçe 'konuşan w. 1fuBWI 
dilar? san işler buzuldu. Ben da şimdfk ufa'k riın, dedi. EVk:af "llazaretınae benim lerl o meyClana.lbekııyor. avüka'tm ryuzıme el'IJ ren lbalı!tı, \Ve_.. 

Ayasofyanm 'top kandili altmda Hı- tufek ticaret yap1yorum.. E, anlatfir ,901t Illll§tirim :vardi. Yazik ki tefterim - Ne 'YUZel anlatiriyorsun be! t.raş- sini yavaşlatarak, İfakat hanıma sor -
zır'a rastlamış olsaydı, İfakat hanım bakalum Usyudarli hanum! yanimda yok. Yoksam ,ismini .bulacay- tan adam .. elinde yitab .. eh, artik «o - Hu: . 
bundan fazla sevinmezdi. Herifin iki - Adım İfakat. Bizim efendi ye pi - rlim. iBel'kim hala :rla kindisinden ;ala - lay btilunur. !Sen, bana baksana! Te- - Bu oa i.Jöm 010~ • 

ellerine birden sarıldı: yongadan büyük para vurau.. cayim vardir. mindcn haniya şamata eaiyoramı, se - tBu -sözler !ahudirim «uıaıınaan 
- !Hay Allah razı olsun! Çoluğunu, - Vursun! Para ne kadar 'Vl.lrsan 'tfa'kat hanımın, bu alacak sözü üze- bebi ne ifü? 'kaçmafu. 1Kenfüni 'Tekvora 'tanıttır&. 

çocu~nu bağışlasın! Allah işini rast - acitmaz1 .cine, yilr~ dıop!.- etti. Yasef.devamla, -Takv.orıı ay"bettim .. ıM'kamı öo - 'OÇU 'birden -yom çiktılar. 
getir ın. Ömrüne ~ereket! Vücuduna - Efendiyi 'belkim de 'tanıTsın. El - dedi ki: nüp de şuncağızlara bakıneıya kadar, Gura'D! ~!._ 0~1~~ '8~ald a.....:11. 
afiyet~ kafta mümeyyizdi. - Ne 'san; bunlari bir ~rafa braka- ntihuset herif sırrolau. v~e, -cameKwun unune ·ı.t:~ -~ma, 

Herif güldü: - Evkafta mumtylz mi? Adi ne? 'lum. Senin "Romanyada 'De işin 'V8r".! - Takvor ~m'? bagdaş kurup. oturmuş, esneye eneye 
- Maşalla maşalla! Yuzel duva - Gurabi. Halil Gurabt etenfö. Onu - 'I:er11k alma,ğa .ge1füın. -1Btzim "Sağffiç. Ne -yol, ne ae an wkagı seyr-edıyordu. 

ediyorsun .. hepsine amin soyleyelum.. herkes tanır. Tam kırk 'bir yıl hizmet - Nasil? Romanya yibl bir yere bilmediğimizden o lbize 'lkılavuihik edi- 'Karısının yanmdrud 'ild klŞiYi uza"'k-
Yel yelelim bu kadar şamatanin sebe - ettikten sonra tekavit oldu. İnci gmi sade bir tirlik almaya ııni yeldin? ıBu yor. tan seçemeaı. 'Onu bir kaza savuŞtur -
pini soyle. ' yazı doıter. 1Iaf:izı kur'andır. 'Güzel nastl 'iŞ? 'l'İstaribolaa ı.tfrllk~ nli ol- - Yınel IJdlavm: imiŞ! 'En evet ldn- muş, yahud lö yenid.enlbirbadise çikar-

Koca karının derdini anlıyan birl çı- oyma yapar.. dtiT disi kayboldu. IDIJ -zamille jüreği r~hop!» -etti. 
kıverince, oradaki kalabalık dağıldL Yahudi d~iıyor, dl•ftııhı 'karan • - Ydk, 1l}'Ol, iters lllilamal 'Tei'Hk ıd· - Ne ~ 1'mm -& "kabilıati "f*'""'" •m=J 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım . 

Ben lzmir mektubculuğundan vali muavinl.ğile Edirneye gittikten sonra Emrullah 
ve Tevfik Nevzad ile diğer birkaç genç lzmirlinin Avrupaya kaçtıklarını işittim. 

6 Ağustos tarihli bil
mecemizden kazananlar 

~ sır.~lard.a İ.zmirde hamise, w hatta j oğlum Celalin mekteb velisi idi. 
rabıa rutbell kımse bulunmadıgından Hasan Fehmi paşa Aydın vilayetin-
Halid Ziya elinden tutularak: de bilhassa yol yaptırmak, ilıtidat 

- Şuraya buyurun, diye baş köşe - mekteblerini çoğaltmak için çalıştığı 
ye oturtulacağı yerde, ayaklarından a· gibi; zeybeklerin kıyafetlerini de ıslah 
şağıya çekilmiş gibi oldu! DelMetimden edip baldır çıplaklığına nihayet vermek 
pek mahcub olarak, onu tebrik değil, için hayli uğraşmıştır. 
teselli etmeğe mecbur kaldun. Kendi - Hasan Fehmi paşa, valilik bakımın-
sine: dan hakiki kıymetini en ziyade Sela -

- Birader, dedim, kaş yapalım der- nikte zuhur eden çetin ve vahim hadi
ke.n göz çıkardığımdan pek müteessi- seler esnasındaki metaneti ile göster
rim. Fakat tesellisi olmıyan bir musi- miş, bu hususta beliren ahlaki fazilet
bet değil. Çünkü hamise rütbesi rüt - leri ile umuınl dikkat ve tak.diri celb 
belerin en küçüğü ise de Unvanı olan etmiştir. Kendisinden evvel ve sonra 
chamiyyetlu» tabiri en büyük rütbe- hiç bil' vali, Selaniklilerin, Hasan Feh
lerden daha şereflidir. mi paşa kadar hürm.et ve muhabbetine 

İzmirden ayrıldıktan sonra bedbaht 
şair Şekibi bir daha görmek nasip ol
madı. Buna pek müteessirim. Vakıa 

mektubla muhaberemiz eksik olmu -
yordu. Hatta son mektubunu, feci ir
tihalinden beş on gün evvel almıştım. 

Ben İzmir mektubculuğundan vali 
muavinliğile Edirne.ye gittikten sonra 
Emrullah ve Tevfik Nevzad ile diğer 
bir kaç genç İzmirlinin Avrupaya kaç
tıklarını işittim. Lakin onların Avru -
paya kaçmalarının, güya tarafımdan 
vukubulan tahrik ve muavenet eseri 
olduğuna dair Yıldız sarayına bir jur
nal gönderilmiş. 

Keyfiyet Vali Hasan Fehmi paşadan 
sorulmuş, paşa da, bu efendilerle benim 
hiç bir münasebetim olmadığı yolunda 
cevab vermiş. Vaziyeti, müşarünileyhin 
emrile mektubcu Ahmed Rıfat bey ba
na mahremane bildirmişti. Jurnalin 
de hased saikasile meclisi idare başka
tibi tarafından gönderildiği anlaşılmış 
idi. 

Emrullah efendi, İzrnirden firar e· 
derken maarif sandığından ( 1000) Os
manlı lirası almış. Meşrutiyıetten son
ra, bu paranın, meb'usan meclisinde u
zun müzakere ve münakaşalara sebeb 
olduğunu biliyorum. Fakat istirdad ka
rarı verilip verilmediğini hatırlıyamı -
yorum. 

-39-

VALİ HASAN FEHMİ PAŞA 

Aydın vilayeti valiliğinde Abdur -
rahman paşaya Hasan Fehmi paşa ha
lef olmuştu. 

Hasan Fehmi paşanın, yaşadığı za
manın hukukçuları arasında mümtaz 
bir mevkii bulunmakla beraber idare 
~lerinde tecrübesi:z!liği, vukufsuzluğu 
derhal anlaşılırdı. Ziyadece dalgınlığı 
da hazan gülünç oluyordu. Mesela aşar 
müzayedelerine dair livalardan, kaza -
lardan gelen telgraflarda her köyün 
sabık, Iahik öşür bedelleri gösterildi -
ği için bu rakkamları şifre zannederek 
halli için bana gönderdiği gibi, şifre 
telgrafları da vilayet muhasebesine ha
vale ettiği daima vaki idi. 

Hasan Fehmi paşa cTürk Galib> ll
kabile maruf ve bir çok livalarda mu
tasarrıflık etmiş bulunan Galib paşa -
nın kölesi veya evladlığı olduğu halde 
sonra ona damadlık mevkiine geçmiş
tir. Kaympederinin cTürk Galib, şöh
reti Kastamonu şivesile yazdığı şiirleri 
«Mudayebatı Türkiye> adlı bir kitabla 
neşretmesinden dolayı olsa gerektir. 

Bu Galib paşa, Antalyada bir, Niğde· 
de iki defa mutasarrıflık etmiş ve ba
bam tahrirat müdürlüğile her iki liva
da da birlikte bulunmuş olduğundan 
onunla ve ailesile münasebetimiz ak
rabalık derecesinde idi. Hasan Fehmi 
paşanın bundan malftmatı olmamakla 
beraber, uzaktan , yakından bir tanış
mamız da bulunmadığı halde, müşa -
rünileyh İzmire geldiği günden itiba -
ren hakkımda büyük bir emniyet eseri 
göstermiş, kısa bir müddet sonra mü -
nasebetimiz çok samimi bir şekil almış
tı. 

On sene kadar sonra cpaşa> rüsumat 
eminliği ile İstanbulda bulunduğu 
müddetce, Galatasaraya devam eden 

ma:thar olmamıştır. 
Paşa, Selanikte, hakiki bir baba gibi 

sevgi kazandığını bildiği için, trenlerin 
gece yarısından sonra hareket etmesi
ne mebni, mahaza o saatte şehir hal
kının kendisini uğurlamak maksadile 
rahatsız olmasını arzu etmemiş. Ücre
tini kesesinden vererek Sereze kadar 
hususi bir trenle gitmiş ve bir gün son
ra İstanbula giden katara binmiştir. 

Bizzat bana söylediğine göre, İstan
bula muvasalatından bir kaç gün son
ra Abdülhamid II nin ikinci katibi meş 
hur Arab İzzet paşa tarafından Yıldız 
sarayına davet olunmuş. Arab İzzet pa
şa şöyle söylemiş: 
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SOLDAN SAÖA: 
yer. 1 - Harman yapılan 

a - Aidatlar - Arzu. 
3 - Hadise - Ekleme. 
4 - Abide ·Bir nota. 
15 - Bir nota - Teessürü. 
6 - Zıd giden - Rabıt edatı. 
7 - Caka - el> işareti. 

9 ,,,.-: 

8 - Tecessüs - Emmek masdarından 
emrihazır. 

9 - Alevlemek masdarmda."l emn ha-
zır. 

10 - Taş - İlave • Köpek. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Havaya çıkmak. 
2 - Budala. 
3 - Bir içki - Çok büyük ev. 
4 - Vade - Yapmak (vazüede kulla

nılır). 

5 - Beygir - Yapmak (cürümde kul
lanılır). 

6 - Süt veren bir hayvan - Bir keli
me sonuna getirilirse beraber ma
nasını verir. 

7 - Rüzgar - Bitmek (bilhassa yağ -
mur için kullanılır). 

8 - İşaret. 
9 - Yaka - Mecnun. 

10 - Beraber - Bir yerde oturmak. 
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Evvelki •ulmacanın halledilmi~ ıekli 

- Selarukten niçin umumi trenle 
hareket etmeyip de Sereze kadar hu -
susi bir trenle gelmiş olduğunuzu şev
ketpenah efendimiz soruyorlar! 

Hasan Fehmi paşa, fevkalade bir 
hayret tavrı alarak: 
- Sarayı hümayuna çağrılınca, bütün 

büyük devletlere vekaleten Rusya ve 
Avusturya tarafından Rumeliye ajan 
siviller gönderilerek memleketimizin 
dahili işlerine vaki olan ve encamının 
vahim görünen müdahaleye nazaran, 
oralardan henüz gelen ihtiyar bir hu
kukcu olduğum için bu ağır musibet 
hakkında · fikir ve mütaleam sorulacak 
sanmıştım. Siz ise Sereze niçin husu
si trenle geldiğimi sual ediyorsunuz! 
Ne garib! Allah, Allah, Allah, Allah! 

Hasan Fehmi paşa belki on defa bu 
.:Allah» illallahlarını tekrar etmiş, baş
ka bir cevab vermemiş! Arab İzzet pa
şa da söyliyecek söz bulamayınca saki
tane, odadan çıkıp gitmiş. 

Hasan Fehmi paşa İzmirde bulun • 
duğu esnada mabeyn başkatibinden 
şu şifreli telgrafı almıştır: 

«Telhisi hukuku düvel namında bir 
kitab telif ve neşretmiş olmanız nezdi 
hümayunu cenabı şehriyaride büyük e
sefi mucib olduğu ba iradei seniye teb
liğ olunur.• 

(Arkası var) 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
22 Aiustos 1938 Pazartesi 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: P lakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh· 
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plll.kla dans musikisi. 19.15: Rıfat 

ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 19.55: Borsa haberleri. 20: sa
at ayarı: Grenviç rasadhaneslnden naklen. 
Nezihe Uyar ve arkad~ları tarafından Türk: 
muslld.si ve halk şarkıları. 20.40 : Hava rapo
ru. 20.43: Ömer Rıza. Doğrul tarafman arab
ca söylev. 21: Saat ayarı: İsmail Hakkı Özer: 
Şan, kend.1 eserlerinden.. Stüdyo orkestra.sı 

refakatlle. 21.30: Fasıl saz heyeti: İbrahim 
Uygun ve arkadaşları. 22.10: Amatör man
d011n orkestrası: Dömarinl idaresinde. 22.50: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: 
Saat ll.yarı. 

ANKARA 
!2 A.tustos 1938 Pazartesi 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pl~k neşrlyatL U.50: Plakla 

Türk musikisi ve halk şarkılarL 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plak neşriyatı. 19.16: Türk musikisi 

(Ma!roule). 20: Saat ayarı ve arabca neşri
yat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Handan). 21: Şan plAktarı. 21.15: Stüdyo sa
lon orkestrası. 22: Ajaruı haberleri. 

······························································ 
Nöbetci eczaneler 

Bu rece ınöbetci olan ee11aneler tonlar
dır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Aksa.rayda: <Sarım>. Alemdarda: (Sırrı 
Asım>. Beyazıdda: CBelkis), Sama.tya • 
da : (Rıdvan), Emtnönünde: (Be•lr Ke
man. Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: CE· 
milyadi), Şehremininde : (Nazım>. Şeh

zadebaşında: (Üniversite), Karagümrük
te: (Kemal), Küçükpazarda: (Turgl), Ba
kırköyünde: <İstepan). 

Beyotfu cibetindekiler: 
Tünelbaşında.: (Matkovlç), Yüksekkal -
dırımda: (Vingopulo), Galatada: (Mer
,kez>, Taksimde: (Kemal, Ruhi), ŞişUde: 
(Pertev), Beşiktaşta: (Nail Halld). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: CSelim1ye), Sarıyerde: (Nu
ri), Kadıköyünde: (Saadet, Osman Hu
lfısl), Büyükadada: <Halk), Heybelide: 
(Halk). 

6 ağustos tarihli bilınecemizdP. ka -
zananları aşağıya yazıyoruz. İsta11bulr 
da bulunan talihli küçük okuyuclllan -
mızın pazartesi, perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare -
hanemizden almaları lazımdır. Taşra 

okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir futbol topu 
İstanbul Ebussuud caddooi No. 80 de Meh

med Bermek. 

Bir kilo çikolata 
Üsküdar 1 lncl orta mekteb S/E den 228 

Şehab Çalpur. 
MUHTIRA DEFTERİ 

(Son Posta hatıralı) 
İstanbul Beykoz Ayrılık Mkak numara 11 

de Muammer, İstanbul Kızıltoprak Hüseyiıı
paşa çık:ına.zı 26 numarada Bahtiyar, İstan
bul Beyazıd Tiyatro caddesi 11 numar.ada 
Emel, Eski Foça gümrük idare memuru Hü
seyin kızı Birsen, Afyon Uzunçarşıda berber 
Hamid yanında Nuri, Kayseri kor ambar mü
dürü yüzbaşı Hulflsi kızı Meliha. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

İzmir Karataş İhsaniye sokak 20 numa
rada Şevket, Alemdar caddesi No: 36 da Ne· 
zahet, İstanbul 27 inci mek:teb 174 Fahri, Di
yarba,kır Gazi caddesi 240 numarada Fehmi 
Arabacı, İstanbul Haydarpaşa lisesinden 
1751 Bahaeddin, Kadıköy Moda caddesi Çık
maz sokak 1 de Tarık. 

BİRER YAPI TAKIMI 
İstanbul Taksim orta okulu sınıf 1-B de 11 

İhsan Eğeli, İstanbul Erenköy 4 üncü okul
dan 221 Melek, İstanbul Fatih kıztaşı apar -
tunanında Ayten, İstanbul Kumkapı orta o
kulundan 120 İbrahim, İstanbul Kadıköy or
ta okulundan 364 Halil İbrahim. 

EL İŞİ OYUNCAK 
İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere cad

desi 38 numarada Hurşid, İstanbul kız lise
sinden 1060 numaralı Muzaffer, İstanbul Üs
küdar İhsaniye Mustafapaşa sokak 18 nu -
marada Yüksel, İstanbul Sultanahmed Ka
racehennem İbrahim sokağı 15 numarada 
Şahin, İstanbul Beyoğlu 29 uncu okuldan 
ı64 Cemal. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Fatih Çalap sokak 14 numarada 
Tür'kıin Neş'e, İstanbul Unkapanı Katlbçe -
lebi caddesi 30 numarada Yusuf Açıksöz, İs
tanbul Sam.atya Ağaçkakan l'l numarada 
İhsan, İstanbul Hayriye lisesinden 795 Or -
han, İstanbul Cağaloğlu orta okulundan 117 
Doğan. 

DİŞ MACUNU 
İstanbul erkek lisesi sınıf 8 de Salih, İ.s -

tanbul Beyıoğlu 29 uncu ilk okuldan 983 Ve
li, Söğüd kaymakam oğlu Haldun Gedik. 
İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 5-A da Ay
sel, Kayseri iskan müdürü tııı İlhan Kılıç. 

ALBUM 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Üsküdar orta okulu aını.f 1-0 de 
484 Seyfi, İstanbul Cağaloğlu orta okulun • 
dan 4ö Raha, Konya Nakip oğlu mahalle.si 8 
numarada Sevim Süzen, İstanbul Erenköy 
Altıntarla Hoş sokak 15 numarada ü.ı,a, 
Çorlu Kumyolu 9 numarada teğmen Musta
fa kardeşi Halide. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Vefa lisesinden 848 Cevdet, fa -
tnnbul ikinci ilk okuldan 640 Kimıll, İstan -
bul Ayasofya Yerebatan caddesi 10 numa -
rada Sabahaddin, İstanbul Cağaloğlu orta 
okul sınıf 2·C de Salih. 

KİTAB 
İstanbul Ştşll HalaskArgazl caddesi 365 nu

marada Saime, Gire.sun komiser muavinl 
Hikmet oğlu Erol Yıldırım. F.8k1 Foça ilk o
k.ul talebesinden 310 Şahabeddin, Ceyhan 
dava veklll Tayyıp o~lu Kemal, İstanbul poa
ta telgraf memuru Osman Besim kızı Me
ral, Ankara öncebecl Ozanlar sokak 37 nu
marada Günay, Bursa 1nh1sarlar barut mtı
dürü oğlu Ayhan, Havza jandarma komutanı 
kızı Ferhunde Aker, Elazığ belediye komlserl 
Tahir Yllmaz oğlu Muhsin Yılmaz, Ban -
dırma zahire şirketinde Şevket Tarhan otıu 
Servet. 

R~İMLİ EL İŞİ MODELİ 
Samsun Reşadiye mahalle.si. Bora sokak 

3 numaralı evde Cemil, Trabzon aSkerlik §U

be reisi kızı Perihan, Çorum posta telgraf 
müdürü kızı TürkA.n, İstanbul Tophane Ol -
hanglr yokuşu 1 numarada Tılral, İstanbul 
Çemberlitaş Şeref sakak Küçilk apartım.ıuı 
9 numarada Nezahet, Manisa tümen ma -
hil.kitn şubesinde hesab memuru Sami oğlu 
Cahid, Tekirdağ Tavanlıçeşme İzınirlibahçe 
sokak 4 numarada İlhan, Ankara İsmetpaşa 
mahallesi Ulucak sokak 40 numara.da Ziya, 
İstanbul IAlell Tayyare apartımanı 23 nu -
marada Yüksel, Sam.sun Noter Ziyaeddin 
kızı Bahriye, İstanbul Eyüb 38 ncı llk:Okul-

••••••••••.................................................... dan 751 ınvı Kilis maliye varidat memuru 

C Dr. BESİM RUŞEN J Ahmed oğlu 
0

Mehmed, Esldşe'hlr Hoşnudlye 
Sökmen sokak 10 numarada Necdet, Gire -

Cerrahpqa b .. tanui dabiliye mütehu1111 sun maliye tahsil katibi. Cemll oğlu Fuad, 
ÇARŞIKAPJ TRAMVAY DUBAOI Ankara Oebeo1 Attu• caddea1 SatarJ• ma -

hailesi 141 numarada Muazzez, İstanbul Ga
lata Necatibey caddesi 533 numarada Vahip, 
İstanbul Sultanahmed İshakpaşa caddesi 13 
numarada Rıfkı, İstanbul Fatih Qaılamba 
Mehmeddede sokak 10 numarada Cihan, İs· 
tanbul posta telgraf memuru Faik km Ham 
diye, İstanbul Amavudköy Birinci cadde 9G 
numarada Şake, İstanbul Eyüb 36 mcı Ut 
okul 4-C de 759 Bedia. 

KART 
İstanbul Çemberlitaş Medrese sokak lD 

numarada Nedime, İstanbul Şehremini Za -
ğarcıbaşı sokak 8 numarada Müşerref, An • 
kara Sıhhat Vekfiletl Ayniyat muhasebesin
de Nail Can kızı Güzin, A!yonkarahlsar 7 in 
ci şube müdürü Haşim oğlu Tunçay, İstanbul 
Fatih 11 inci ilk okuldan 20 Ali Koğan, tz -
mir Karantina Şükflfe sokak 5 numarada 
Nazikter, İzmir memleket hastanesi. arka -
sında 1 numaralı dükkanda a§urecl İ.mıall 
kızı Zişan, Ankara İsmetpaşa mahalleal A -
tlkler sokak 28 Zerrin, Ödemiş BeledJJe cad
desi 15 numarada Ram.iz, Keskin orman me 
muru Kadri Türkmen kızİ Perihan, İstanbul 
Yeniköy Taşacağı sokak 15 numarada Hüs -
niye, İstanbul Kadirga Kaleci sokak HO nu
marada Ayten, İstanbul Kadıköy Yeldetfr • 
meni Bayır sokak 41 numarada Tmıt. is -
tanbul Mahmudpaşa Bezciler sokak %7 nu -
marada Esad, İstanbul EmlrgA.n Boyacıköy 
60 numaralı yalıda Hayri, İstanbul birinci 
ilk okul sınıf 5-B de 418 All Mahir, İstanbul 
Gelenbevi orta okulundan 352 Kadri Tuma
oğlu, Çine ziraat memuru kızı Ayten, Böke 
süvari alayı binbaşı Behcet kızı Kevser, Ak
hisar ikinci zeytin fabrikru>ı sokağı 7 numa
rada Nejlll, Çubuk manifaturacı Mustafa 
Balcıoğlu Osman Balcı. 

··············································-·--·--··· 
Holivutta 15 giin 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

Fakat o bizi bu kılıkta görünce kahlca ~ 
hayı bastı. Çünkü eski püskü elbiselere 
mukabil yüzümüz tertemiz, hal ve tav
rımız kibardı. Nihayet pişkinliğimfai ü • 
zerimize aldık, aınelebaşına vaziyeti an
lattık. Adamcağız merhamete geidi ve bi· 
ze lokomotifleri boyama işini verdi 

Bu iş bir ay sürdü. Bu bir ay içinde ben 
Hollywooda gitmeği aklıma koydum. 
Mektebde iken bazı müsa.m~relerde çok 
güzel roller yapardım. Aktörlüle tabii 
bir istidadım vardı. Nihayet Hollywood 
yolunu bulmak maksadile Nevyorka gel· 
diın. Caddo isimli bir petrol gemisinde 
bir iş buldum. Bu gemi Los Angelosa gt. 
diyordu. Hollywooda vardığım zaman 
bütün ümidlerim yok oldu. Çünkti orada 
~lnız benim gibi gençler değil. bir çok 
şöhretlerin bile sukut edip açlıktan kırıl· 
dıklannı gördüm. Bu vaziyet beni fena 
halde korkuttu. Bir başka vapurJa tek • 
rar Nevyorka döndüm. Bu dönüı benim 
için çok mühim bir devre oldu. Orada 
J anney Steve isminde bir aktarle tanış. 
tım, onun yardımile tiyatroda küçük rol
ler almağa başladım. Ancak bu sayede a9 
kalmaktan kurtuldum. Fakat kısa bir za
man sonra çok mühim bir piyeste baı 
rolü almağa muvaffak oldum. Bu. bir 
yükselişimin başlangıcı oldu. Birinci sı.. 
nıf aktörler sırasına geçtim. Nevyork 
sahnelerinde iki sene muhtelif oyunlarda 
hep baş rolü aldım, nihayet günün birin· 
de Metro Goldwin Mayer beni Hollywoo. 
da davet etti. Ve orada cSo İhi.s is Col. 
lege> isimli ilk komedi filmimi çevirdim. 

Diyebilirim ki bu film hayatıınm. refah 
ve saadetini açmağa sebeb olmuştur. 

Çünkü M. G. M. beni angaje etti veı 
büyük, parlak yıldızlar arasına aldı. 

Robert Montgomery sözünd bitirince 
ayağa kalktı: 

- Bir şey içelim! dedi. 
Zile bastı, uşağı çağırdı ve emir vPrdi 
Biraz sonra kar§ılıklı Tom Collins içer-

ken sordum: 
- Bugünkü şöhret, muvaffakiyet ve 

zenginliğinize il!veten başka ne gibı !O.
tüfler istersiniz? 

- Sıhhat.. daima sıhhat.. bu slhhatt 
muhafaza ederek ömrümün sonuna kadar 
yaşamak. Fakat fazla olarak sruı'atim için 
dQ ayni temenniyi yapabilirim. Bugün 
zihnimi en çok meşgul eden şey, yakın 
günlerde iyi bir sinema direktl5r0. olabfl
mektir. Bugün mümkün olduğu karlar 
bir san'at kabiliyetine malikim. Halbnki 
tekniğim noksandır. Film direktörlü~ 

için de buna ihtiyaq vardır. Blnaenale;h 
böyle bir şeye de malik olmağı çok arzu 
ediyorum. İşte boş zamanlarım.da hep 
bununla meşgul oluyorum.. 

t. Sa/a 



Başvekil Celil Bayar 
Ege tedkikatını bitirdi 

menni.sile bayramı açmıştır. 
{BCll tarafı ı &ıci saufa.da) d -•eh 

•alisi saylavlar ve diğer zevat ol~uğu Baıvekil Manisa an •1•u 

halde' hususi trenle Manisaya ge:_~er Manisa, 21 (Husus!) - Uı\lm ba~ı 
ve istasyonda halkın coşkun tezahuratıle münasebetile ,ehrimize aeien Başvekil 

Celal Bayar, saat üçte 1stanbula müte-
karşılanmışlardır. . ılmı ı d Ad 

Başvekil ve Vekiller stadyom~ tedkı~ veccihen şehrimizden ayr ş ar ır: -
etmişler ve Halkevinde şereflerıne veıı- liye ve İktısad Veklllerile İzmir valisi ve 
len ziyafette bulunmuşlardır. Ziya~~t~_en fzmirden gelen diğer heyetler de saat 17 
sonra Manisa valisi Lutfi Kırdar, ~-zum de İzmire gitmişlerdir. 
bayramı münasebetile bir nutuk soyle- Maniada ıenlikler 
miş, Başvekil Celal Bayar da bir nutukl: üzüm bayramı münasebetile şehirde 
bayramı açmıştır. Başvekil, nutkund şkun tezahürat yapılmaktadır. Çocuk 
§Ullları söylemiştir: .. . :hçesindeki Atatürk anıdına bir çelenk 

c- Ötedenberi bildiğimiz ve .,~z~rınd: konmuş, Halkevi tarafınd'an s:ror ~ğlen
durduğumuz bir mesele vardır .. uztıın v celeri ve zeybek oyunları tertıb edilmiş
üzümcülük. Biliriz ki üzüm, ınsan~rın tir. Gece fener alayları yapı~~· Halk: 
.ferdi hayatında, sıhhi hayatında b1:1' uv- vi bahçesinde köylüye 150 kŞlik b~. ~
vet ve milli ekonomide bir servettır. Ay- yafet verilmiş, bunu klü~e 1~0 kişı~ık 
ni zamanda biliriz ki üzümün esa~ında bir ziyafet ve garden partı takı.~ etmış-
b .... k b" • müvellidi miındemıçtir. . B yram münasebetile Ataturke ta-

uyu ır neşe tır. a ekil · ı· 
Ben ikinci defa bayramınızda ve aranız- zim ve şükran telgrafları ç mış ır. 
da bulunuyorum ve bu zevki tadı!o:um. Kırkağaçtan geçerken 
Bayram münasebetile sizin için daımı re- k J 21 (Hususi) - Başbakan 
fah, neş'e ve saadet dilerim. B.ana, arka- Kır a aç, treni, binlerce halkın coş-

SON POSTA 

Karaciğer 

Buhranları 
Bası bazı bir ufak bnci
ter 1".hraıu Pfiriyor..
aua. Alan- latif '" 
kolay .ıaa MAZON'dan 

sabahlan a~ lmr••• bir 
kaine kaftt• almafı tıeerü
be ediniz. Karae"terlerln 
nqıl daha iyi ridecetıni 

ıöranünüz. 

Ayıal zamanda yana 

KABIZLIGI 
defedecektir. Mide Ye 

BARSAKl..ARINIZ 
daba muntazam ifliyecek, 
weudüaüzda bir ferahlık 
biıı-1ccek, iftibanı'.I 

aıbhatia.i'.I dizeleocktir. 

MAZON 
M&YVATUZU 

Sayfa lt 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii ıurette iatenilen rengi verir. 

Sabittir, aıhhi ye zararazdır. 

INGiLIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - latanbul 

Kadıköy Yakıtlar DlrektörlUğU Ulnları 

Muhammen 
kıymeti 
L. K. 

8' 00 
800 00 

Pey 
akçesi 

L. K. 
Semti Mahallesi - Sokağı No. Cinsi 

6 
60 

30 Oskodar TaTaşt Hasaaağa Tunusbağı 50 binanın tawamı 
00 • Salacak Jstele c~d. 4 kar,ır binanın 

tamamı 
84 00 6 80 • Evliya hoca Evliyahoca 29 arsa 
60 00 4 50 • Atikvalide Bağlarbaşı 9/1 arsa 

400 00 80 00 • Rum Melimedpaşa Doğancılar 7 binanın tam 
Yukanda cins ve mevkileri yazılı yerlerin tamamı satılmak üzere mü?.aye • 

deye çıkarılmıştır. İhaleleri 7 /9/9:'.8 çarşamba günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
Kadıköy Vakıflar Müdüdü.ğiine gelm~leri (5670) 

daşlarııma gösterdiğiniz samimıyet ve sı- CelAl .:~arın arasında karplandı. Tren 
cak kabulden dolayı teşekkür etme~e'in ku~ bir ş ~~det tevakkuf etti Sayın Baş
vazif erni noksan yapmış olunıJD. Mı~a~ kıs mud indi mahşeri andıran hal-
flrperver liğinizin en büyük derecesını baka~ tren .e~ Hıillc hep bir ağızdaii: .....;.. _____________ _ 

gördük. Hassatan t~ekkürler ederirlı.> kın ıçine gır tÜr Atatürke bizden say-

Muhammen Pey 
Kıymeti akçesi 
L K.L. K. 

Semti Mahalleli ıokağı ]io. 

Başvekilin nutku hoparlörlerle her ta- c Yaşasın Ata k, H Ik treni bir kilo-
rafa yayılmış ve çok alkışlanmıştır. gı!t diye bağrıştıJdb ~ti 

Celal Bayar, bol neş'e ve bol para te- metre koşarak ta e 

ünyon Fransezin Tepebaşındaki binası dun yandı 
Hasköy Şirketi Hayriye atölyesinde yanım 

(Baştarafı 1 inci sayfada.) F1r zan isminde blr 1aıısa ald olup Has -
Yangın tam .saat 19,20 de Beyoğlu yan - köyd: Şirketi Hayriyenin tamtrat atölyesln

guı kulesi tarafından görülmüş, itfaiyeye te d ba:ıı yerlerine taynak yapılan bir petrol 
Jetonla bild1rllmi.şt1r. 3 dakika .sonra Beyoi- ı:nkl hararetin tesırlle ate.o almıftır. Yan -
ıu grupu yangın mahalline gelnıifse de ~~ gının tendi vasıtaları lle söndürfilemiyece
baber verilmesi yüzünden atelin ~Y~ b~ ğinl anlayan atölye te!Ut1 telefonla lttalyeye 
yüdüğü ve tehlikeli bir hal aldığı gor~(- malfunat vermiştir. Birkaç dıaklka sonra lt
tür. Bunun üzerine Fatih grupuna da .. e e- falye yetlşmltse de yangın hayli büyümüş -
fon edllıniş oradan da yardımcı ~lr- m~rre: tür. Nihayet tankın ah§ab tı.mıı tamamen 
gelmiştir Bu .sırada alevler buyun;uş, ~ yandıktan sonra ateş bastırılmiştır. Hadise 
Iı:oıntu a~artmıanların aaçalı:lannı yağa~aaa etrafında zabıtaca tahkikat yapılmaktadır. 
n Adeta bütün bir semti tehdid etme e aş-

ıamıtbr. 
itfaiye derh&J faaliyete geçerek eanla bM-

ıa çalışmağa başlamış, bir taraftan ateşi 
IÖJldÜrıneite çalıwken. diler ta.raftan da bltl 
ıtk apartımanlarda emniyet tedbirleri al -
malta başlamııtır. 

Eski Türk detektifleri •'Son 
Postaya,, maceralarmı 

anlatıyorlar 
(BafUu'afı 6 nca "'flfadaJ 

ürkütmeden yakalamak tizımdı! İnadı-
Bütün gayretlere rağmen ateşin önü a -

uıtır saat 20 30 da binanın JOl ta-
ıınamam.... . . t lJI. 
rafındaki Frederik eıpartımanının ap mı a na da ev eski olduğu için. tahtalar, 

t al •• arka :ıosmmdald f1V e- • tahtaları a eı m..,., .ww.+a,.,,..ete her adını attıkça gıcırdayıp duruyor -
rın .saçaklan tutUflllak ı.stldadı ıs---

lı: t aın terms mus - du... · 
b&11amışlardboırl. Berbeul&ne ~:aıye koca bir aa- Birden, rovolverleriml ~ kapı 
ıutıannda su • 
baJı deh§eUl bir su yağmuru altına alınll yı ardına kadar açtım, bafırdım: 
n yangının büyük bir !elti.ket halln1 aıma- _ Davranmayın! 
11na manl olmuştur. ıe _ 0 ne? Karşılaştığumz l&hneden at-

Bu sırada pek tabii olarak tramvay . k çık kalmıştı İki metre 
ferleri de durmuştur. Pazar olması milnase- z.ım hır anş a . ı . 
betne akşam üzeri vapur ve trenıerın\::ın: ötemizde dört adam duruyordu. Herif
lertne dönen mah~~rl bir .. ~abalıdolt durmu,._ ler sırtlarında birer don, gömlek, el -
"'"-rü .. KarakOY nıeywı>Uını y ' 
- yu Te bi ......... ı taksilere müracaat 

1 
. . havaya kaldırmışlar, korkudan 

tur. Bunlardan r ...,.~ ennı B b (K. )• 
tml bi 'Jı:ısını da yolun açılmasını bekle - ı· .1 tiril titreşiyorlardı. er er .... 

e ş, r t 23 e kadar ın 
m11lerdir. Yangın tamam saa .Aman komiser bey, kıyma.. bana, 
deTam etmiştir. Ve ancak bandan sonra - . . - ldı kaldı! 
tramvaylara yol verllebllıniştir. diyebildı, oraya yıgı . 

1 tat1 .Amma da &Uekmişler ha. 
Binanın ne ıoretıe yan:ııtı b:!deml : - Kim olsa korkar be birader! He -

:retle belli,_ oıma:::ı~ç=r~a~:an ocatm -=;-ayni suçtan maznun olan arkada .. 
nın yeme.. yap ,.,, ihtimal '.u., v 

bacadaki turunıları tututtlll'dua .. na solugu- idam sehpasında aldıgını 
şının, 

verilmektedir. hlı:llcata gö- b"liyordu tabi! ... üstelik bu sıcak tem-
Diln geç vakit yaptııtımız ta ı .. . d fa k 

k bina ve gereklle mefropt, ber lkis1 muz gecesinde, tavuk kumesın en r 
~~ s;~:rtaııdır. zarar .ziyan mikdarının 20 ız bir delikte üç saat kalmı.şlardı .. Ni-

IY tah in edilınektedir 5 • 
bin Jlra kadar olduı;u Ud~ .. İhsan Beyoğ- tekim, kendilerine gelir gelmez, ilk is-

Yııngında ıvaıye m uru ' · ? s ı 
A-ı ı All hazır bulunmuşlardır. tekleri ne oldu bihyor musunuz. u. 

ıa emniyet cuu r ' . . 
Beyoğlu Halkevi Başkanı Ekrem de Halkevi Fakat, doğrusunu ıstersenll, onlardan 

km olan bir yerin yandıtmı ldırmı..+ Çünkü," •• 
blnuma pek ya b~tiin müatah- evvel küpe ben • i~ım. 
lfitince kofar&k se1ID1'. evin .~e emnlYet anamdan emdiğim süt burnumdan gel
dem1n1n1 aeterber etmek sure"" 
&edblrlert atmıştır. vat'aya Beyotlu mild - mi~! 
deiumumlllll vaz'ıyed etmiştir. Tahkikata e-
bemm1yetıe devam edllmektedir· 

Sabih Alaçam 

ilan Tarifemiz 
Tele ıtltun santtml 

.alri/a 400 hnıı 
8tllaile 250 • 
•/aile 200 • 

Dördüncii sahile 100 • 
iç •ahi/ela 60 • 
Son 1ahil• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarf.uıd~ 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
1ar aynca tenzilith tarüeıiıizden 
istifade edeceklerdir. Tam. yarun 
ve çeyrek sayfa iJinlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmi,tir. 

Son Potta'nın ticaı1 ilAıılaıma 
aid işler için f1I adrese müracaas 
edilmelidir: 

tlAncdlk ltollektlf Şlrll•U 
Jta)ıramamade Bu 

AMara caddeal 

v 

2062 00 153 90 Kadıköy Raslmpqa Dnz 14- 14 k8rgir maa dtık· -ı kan etin tamamı 
MO 00 40 60 • • Aklfbey 22 arsanın tamamı 

1765 00 131 67 D • • Uz 16 kllrgir evin tamamı 
Yukarıda cins ve mevkii gösterHen yerlerin satılmak üzere arttırmaları o.a. 

gQn uzatılmıştır. İhaleleri 29/8/938 pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin Ka-
dıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (5688) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum ıdaresı ilanları 
1/9/938 den itibaren yapılacak eksiltmelerimizde ıartnamelerimizin dördün• 

cll maddesinin 2 ncl bendinin G fıkrasında mevzuu bahs (Müteahhitlik vesikası) 
aranılrnıyacağından 1/Eylıil/938 den sonraki eksiltnıelerimize iştirak cdecekle. 
rln bu vesikaları ibraz etmelenne lüzum kalmadığı ilan olunur. (5629) 

~ 

Muhammen bedeli 21950 lira olan 1000 aded deri palto 31/8/1938 Çarşamba 

günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu ife girmek istiyenlerin 1646,25 hralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettilf veslkalan ve nafıa mOteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün aaat 
10 a kadar Komisyon Reisliğine Yermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpqada 

Tesellifm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (54%4) 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
25/11/m tarihinde Amasra limanında batmış olan Şahin vapurunun hükmeD 

devlete intikal etmif emvalden olması ha.sebile 2819 sayılı liman kanunu hfiJC: .. 
müne tevfikan ilana lüzum olmadıJı hal de yanlı§lıkla Son Posta gazetesinin 
5-7-938 tarihli nü.shumm 8 inci ~hilesinde ilan yapıldığı ve ilan mahiyP.tinde 

1 

bulunan mezklir yazının hilkilmsuz olduğu tasbihen ilan olunur. c5640> 

•G• TiYATROSU 

Bu akşam 

Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

CellAd Kara Mustafa 
SabrtJe Tobeı konseri 

ESKi FEYZIATt 

1938 aeneal lçla 

Çocuk arabalarının 
8oa pertteı .. lmlttlr 

BAKER lajazalannda 
Reklam fiatına sablmaktadır 

35 .Türk lirası 

Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
AraavutkBw Clfte Sarawtar 

Ana 11nlfl ile ilk kısım en Jenl " modern tetd•at ile &bekte eski Franm Senjo:sef mektebi blna11Bda Orta.,.. 
LUe 11nıflan Al'DffUlt6Jtlnde T.ramn7 caddemıde Çifte Sanylarda im ft enekler ioin ayn dairelerde: Her 

gnn saat 10 dan 17 ye k'ild&l' Yeni Talebe kaydı için Çitte Saraylarda mektep idaresine moracaat eclllebillr. 
l.tiyen\ere tarifname pnderilir. Telefon: 36- 210 

Beşi de yedi ayllk dotm111lar ve aafdırlar. · Fakat 

gayet aarin ve zayıfbrlat'. Ba lı:adar nazile ve ince 

cildlerine nuıl itina etmeli ? Hanfi Hhunla yakamalı? • 

Mütehauallar diyor lı:i : Saf zeytin yatı ve yalnaz 

Palmolive ubunu kullanmalı. 

Çünki, Palmolive'in terkibinde zeytin yatı vardar. 

Hiçbir hayvan yatı ve aun'i boya yoktur. BunanJçiD
dlr ki P.&moHve,.• yatla köf>iiti ymaafabca. ve miai 
..miJerin cilcl iciD PJet.J.Ydah... ~ v..~
lannwn rGzellitl ~:P.ı.iolive'i" lnılla.aıa•ı 



Memleketimlzln bütün ıtriyat ve müstahzarat ihtiyacını sanat ve rekabet sahasında en mUkemınel 
bir surette tatmin ile ıbUtün milletler arasında daima blrinclllğl kazanmıştır. 

SAYIN IZMIR HALKININ BiR DAHA TEVECCÜHÜNÜ KAZANMAK ISTIYEN HASAN DEPOSU IZMIR FUARINDA DA 
MERKEZ VE ŞUBELERiNDEKi AYN_I FIATLA MÜSTAHZARATINI SATACAKTIR 

Hasan Kolonya ve Losyonları l Pudralar Traş levazımab Yağlar müstahzarab 
Kurıq 

40 
50 
80 

Hataıı. Kolonya 

.. 
• 
> 

> 

> 

> 

• 
• 

> 

Kunif 
ve Loayoıılıarı faıı.tui ti.. l/24 litre 25 

> > Top ve Fan. J/16 • 40 

• > > • l/8 • 70 
> > > • 1/4 • 125 

> > > düz §i§e 1/3 
8 köşe lüks şişe 1/3 

lüks kutulu > 1/3 
• • • tırtıllı > 1/2 

• 150 
> 150 
• 200 
> 225 
• 500 > • > düz büyük > 1/1 

Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 
:ıt • 

70 
150 

Hasan Buz-Ateş kolonyası 1/24 > 25 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 1/8 • 70 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 1/3 > 150 

Nesrin kolonya \ e losyonları 

Nesrin Kolonya ve Losyonları 1/24 litre 15 

» • • Top ve Fan. 1/16 > 25 
• • > > • 1/8 > 40 
't 

> 

» 

• 
• 
• 

• > 

> düz şişe 
» karafa 

> 

> 8 köşeli lüks 

1/4 
1/4 
J /4 

> 1/3 

> 70 
• 60 
• 65 

75 
> 100 

Hasan 'l'uvalet Pudrası kutu (Origanl' 
Hasan Tuvalet Pudrası kutu ! ..... 
Hasan Traı Pudrası kutu (Origan) 

Kuru§ 
30 

45 

15 
Hasan Trq Pudrası kutu , 25 

Hasan Traş Pudrası büyük kutu 40 

Hasan çocuk pudrası (leylB.k,gül,fujer,lD.vanta) 20 

> • >paket (leylAk,gül,fujer,llivanta) 10 

Hasan Talk • 500gr. (leyak,gill,fujer,lavanta) 40 

Kremler 
Hasan Kremi vazo ve fişe 
Hasan Kremi tüp küçük 
Hasan Kremi tüp orta 
Hasan Kremi tüp büyülri 
Hasan Deniz kremi büyiilt 
Hasan Deniz kremi küçük 

Briyantinler 
Hasan :arıyantınıerı utak ılfe ve vazo 
Hasan Briyantinleri büyük §İ§e ve vazo 
Hasan Briyantinleri en büyük 

Rujlar 

60 
71h 

121,i 

20 
50 

35 

35 
50 
'15 

Hasan Zeytinyağı tam 1/4 litre şışe 
Hann Trq Bıçağı 

Aded Kr. Aded Kr. Aded Kı. 
1-4 10--35 100--300 

> • > 1/2 litre şişe 
• • • paslanmaz 1-6 10-50 100-450 » • > 1 litre şişe 

Haa Trq Bıçağı fü-15 • > • 2 litre şi§e 

Hasan • 

• 
• .. 
• 
> 

> 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• .. 
• 

Sabunu 

Sabunu kutusuz 
Sabunu Kremi 
Makinesi 
Makinesi kutulu lüks 
Fırçası 

Halis blero 
Halis blero 
Halis blero 
Halis blero 
Halis blero 

Yağlar ve esanslar 
Hasan Gülyağı ve neroıı halis saf 1 gr. 
Hasan Gülyağı ve n~roli halis saf 5 gr. 

> • • 10 gr. 

T h" müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 

• • • orta 

100 - 125 • • 1 kilo tenekesile kutu 
30 • > 3 kilo tenekesile kutu 

> > 5 kilo tenekesile kutu 
25 • • 7 kilo tenekesile kutu 
80 Hasan Huile de Parafin 

100 

150 

100 

250 
650 
350 

800 
1100 

50 
225 

425 

Hasan Fıstık Özü yağı 
Hasan Fıstık Özü yağı küçük 
Hasan Hindyağı halis 25 Gr. 
Hasan Hindyağı halis 50 Gr. 

> Tatlı Bademyağı küçük gişe 
• > > büyük şişe 
• • • 250 gram. 
• Tatlı Bademyağı 1000 Gram. 
> Acı Bademyağı küçük şi.§e 
• • > büyük şişe 
> Balıkyağı 1/4 kg. 
• > 1/2 kg. 
• • 1 kg. 
• • 2 kg. 

Haşarab öldüren Fayda 
Fayda Hasan l/1J litre 

• > 1/4 • 
• > 1/2 • 

160 
70 

190 
300 
400 
'l~ 

150 
100 
15 
20 
3Q 
50 

100 
800 
40 
60 
40 
60 

100 
190 

• > > 

> 

1/2 
1 

• 125 Hasan Ruj sabit renkli açık, koyu küçük 30 
.,. 250 . Hasan Ruj sabit renkli açık, orta koylı kırmızı 50 

• büyük 
> » > en büyük: 

60 
100 
150 
250 

• • 1 > 
• • 5 • 
• > tenekesi 15 kilo san 

20 
25 
•o 
65 

2':'5 
850 
60 
45 
40 
35 

> • 
» 

> 

Tr 

> litre ile açık 
> 1/8 lnks kutu 

> 1/4 

kol o 
• 
a ı 

250 Hasan Ruj sabit renkli açık, orta koyu lüks lClO 
; 60 

100 
Alıklar 

Hasan Allık hrünet, biöndinet ve mandarin 
Hasan Allık brünet, blöndinet ve yağlı 

35 
50 

Hasan Öksürük Pastilleri 30 • > fıçı ile kilo 
Pompa devamlı 
Pompa nikel kalın 

» • Pompa ince 
> > Pompa teneke 

N'esrin traş kolonyası 
, traş kolonyası 

1/4 litre 30 
ırnak c·ıası ve sür e er 

Diş müstahzarab 
Hasan Dantos Diş macunu küçük tüp 
Hasan Dantos Diş Macunu orta tüp 
Hasan Dantos Diş Macunu büyük tüp 

71h 
1214 
20 
25 
50 

'l5 

Pompa Flida 
Naftalin özü 

321~ 
30 
25 

1/3 60 • , suyu Fareleri öldüren F r 
• • 1 > 150 • > suyu orta 

Es n r 

Hasan Fsa.nsları 3 gr. 
• • 5 • 
• > 10 > • 
• • 15 • • lüks kutu 

• • 25 • • > 
> • 50 • • • > 

Hasan esansları gramla açık 

b , tuval t s b 
Hasan Tuvalet sabunları küçük yuvarlak 

a 

25 
60 

'15 
100 
200 
300 
10 

10 

• 
> • 

yuvarlak orta 15 

yuvarlak büyük 2ô 

• • lüks 121h 
> • 

• 
> 
> 

lüks 
lüks 

> > > büyük ve beyzi 
Hasan Tuvalet sabunu 6 lık paket küçük 
Hasan Tuvalet sabunu 6 lık paket büyük 

Gliserin sabun arı 
Hasan Gliserın :Sabunu gül ve limon kokulu 
Hasan Gliserin Sabunu gül ve limon kokulu 
Hasan Gliserin sabunu kokulu yuvarlak 

Toz sabunları 

20 
30 

30 

30 
20 
25 

Hasan Tırnak Cilbı beyaz ve rena..u 

• 
• > • 
• • sedef 

> 

• • 
• orta 

büyült 

Düsolvan Aseton 
Hasan Sürmesi tahta 

• > Lüks büyük 
» > Paket 
• > Kemik 

Saçlara aıd Müstahzarat 

Has~ Şampuvan Tozu 
• > özü. likit 

> • > 

Hasan Trihofil Saç suyu 
Hasan Saç sabunu 

> büyük 

Hasan Saç Sabunu büyük 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin) büyült · 

Kokulu Sular 

10 
20 

25 

30 
(«) 

60 
121h 
20 
30 
15 
30 

5 
30 
50 
75 
25 
40 

60 

150 

.. > » suyu büyük .. 
u en A A a ua 

Hasan Gluten Ekmeğı 

> • gevreği, makarnası, unu, şehriyesi 60 
Diyabetik Çikolatası 25 

• > • 6 lık kutu 
• • 12 lik kutu 

• Brekfast Bisküvitleri kilosu 

• • > ·* kilosu 
• • » kutusu 

Tuzsuz Rejim ekmeği 

Özlü unlar 

125 
240 
250 
130 
85 
60 

Pirinç, Buğıday, Mısır, Bezelya, Türlü, Yulaf 
Çavdar, Patates, Arpa, Mercimek. İrmik Özü 

250 gramlık kutu 20 
500 graınlık kutu 35 
Hasaıı Badem Özü unu 250 Gr. fi{) 

Hasan Baaem Özü unu 500 Gr. eo 

Hasan Gazoz ve vfeyva özü 

Far Hasan .r·are zehtrı Bugcıay ve Macun küçük 10 
Far Hasan Fare Zehiri macunu ve macun 4 misli 25 
Far Hasan Fare Zehiri iki.si bir arada 30 
Far Hasan Fıı.ttA Zehiri kilo ile 200 

uh müstahz r 
Hasan Çocuk Doructu. .a. u ...... ,_.. '10 
Hasan Çocuk Donları 2 numara 80 
Hasan Çocuk Donları 3 numara 90 
Hasan Çocuk Donları tırtıl N o. 1 35 
Hasan Çocuk Donları tırtıl No. 2 40 
Hasan Çocuk Donları tırtıl No. 3 45 
Hasan L&ke Suyu ' 10 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu . 1/2 10 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu büyük 1/1 15 
Hasan Vazelin 1214 
Hasan Hasta dereceleri 50 
Hasan Hasta Dereceleri '15 
Hasan Garanto Prezervatifleri 6 adet kutu 30 

> • > 1 > • 7~ 

• > > ipekli 6 • • 50 
• .. > > 1 • • 10 

F"eva kutu 30 
Feva küçük paket 1 6 
Bikarbonat dö ştit 100 gram 10 

Hasan Gazoz Özü l/l6 litre 15 Bikarbonat dö sut 250 gram 20 
Bikarbonat dö sut 500 gram 35 

> • • 1/8 > 40 ~ d 
Hasan Maimukattar 1 kg. 25 • • > 1/4 > 60 Bikarbonat ö sut l .kilog. 60 

Hasan ıhlamur çiçeği 25 
20 Hasan Mai.mukattar 2 kg. siyah şişe BO > • » 1/2 ı. 100 Hasan peynir mayası 25 Gr. 23 

Hasan Maimukattar büyük damacanalarda 6 Hasan Meyva Özü 1/16 25 > > • 125 • 35 
Hasan Toz sabunu ıoo gr. 

Tıbbi sabunlar 
Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. 30 • > > 1/8 > • 40 • > • 225 > 60 

Godron, ;:,urr, uoaron ..t'anama, Süblime > > ll/2 • 50 • • » 1/4 » 60 > > • 550 • 8Q 
Hasan 'l'ıbbt Sabunları l5 > • 1 > '15 > • » 1/2 • 100 • • > 750 • 100 

MERKEZi: IST ANBUL, ŞUBELERi : ANKARA, BEYOGLU, KARAKÖY, BEŞIKT AŞ iLE BEYAZID, ESKiŞEHiR, SATIŞ YERLERi: IZMIRDE TOPTANCI KADRi 
TÖMEK, PERAKENDECi KARŞIYAKA FERAH ECZANESi. ACENTALARI BURSADA: 1 - LOFÇALI OCLU MUSTAFA VE OÔULLARI, 2 - ALANYALI HA .. 
SAN TAHS1N1 3 - MEHMED KEMAL DURANER, MALATYADA IBRAHIM IŞIK, ERZURUMDA KULAÇLAR ŞEVK.ET OCULLARI, KONYADA ALI ULVi ERAN .. 
DAÇ, DEVELıDE TURAN KÖYLOOCLU. • 

FEMil ve BAÖI 
FEMil ve BAÖI 
FEMil ve. BAGI 

ve BA(;/ 
sayesinde 

Bir çocuk gibi korkusuzca 
koşar, atlar, ata ve bisiklete biner, kUrek çeker, tenis oynar, danı 
eder, güneş banyosu alır ve bütün spor hareketlerinize rahat ve 
neşe üe devam edebilirsiniz. 

Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. ., 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezilmez, 
kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyen anlıyamaz. 

Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların hütün 
hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanların' ı (Aylık temizliklerlıl& yalnız FEMİL ve BAGLARINI şükran ve takdirle 
kabul et~tir. Sıhhatile alakadar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde: 

F E M 1 L ·ve B A G 1 N 1 
Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FEMİL her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlarımızın 

hizmetine hazır bulunur. 

Tara§a isyan eden saçlar 
Ekıeriya bulunduldan yeri terketmek arzuauııda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate · AhŞtırınız 
Bunun en iyi çaresi 

RiY 
kullanmaktır. 

.-~DAiMON~ ... 
M A RKA LI 

PlLLERI, FENERLERi ve 
AMPÜLLERlNt her yerde 

~--• tercih ediniz. « ~--" 

Son Posta Matbaası ................................. 
Ne§I'iyat Müdürü: Selim Ragıp Emec 

• .. .,."U-t S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPa..ı:.n..a: A. Ekrem UŞAKLIGL.L 


